
اتفاق ملكافحة الفساد ونشر ثقافة الشفافية
Expertise France بين الجامعة اليسوعية و

Night to Shine مركز سكيلد يكّرم أصحاب الحاجات بالحفل العاملي

��ف االت��ح��اد األوروب����ّي ال��وك��ال��ة الفرنسّية 
ّ
ك��ل

 

Expertise France للخبرة الفنية الدولية

 

Act اكسبيرتيز فرانس( تنفيذ  مشروع(
في  والشفافية(  الفساد  مكافحة  )م��ش��روع 
بين  الوعي  زي��ادة  أه��داف��ه،  لبنان، وتشمل 
جمهور ومستخدمي الخدمات العامة بشأن 
قضايا الشفافّية ومكافحة الفساد من خال 

حملة إعامّية.
دع��وة   Expertise France وأط��ل��ق��ت 
Act- ل��ت��ق��دي��م م��ق��ت��رح��ات ح����ول م���ش���روع

على  ال���وع���ي  زي������ادة  ب���ه���دف   ،Lebanon
ال��ف��س��اد وح����ق ال���وص���ول إل����ى ال��م��ع��ل��وم��ات. 
واخ����ت����ارت ل��ج��ن��ة ال��ت��ق��ي��ي��م ال���م���ش���روع ال���ذي 
ي���ق���وده م���رص���د ال��وظ��ي��ف��ة ال���ع���ام���ة وال��ح��ك��م 
الرشيد )OFP( في جامعة القّديس يوسف 
الجمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   )USJ( ب��ي��روت  ف��ي 

 .)ALDIC(اللبنانية لحقوق المكلفين
����ع ك��ل م��ن رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ق��ّدي��س 

ّ
ووق

 

اش اليسوعّي
ّ
يوسف البروفسور سليم دك

فرانس  اكسبيرتيز  لوكالة  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر 

حول  تفاهم  مذكرة  بيليه  جيريمي  السّيد 
المرصد  المشروع في حضور مدير  ش��روط 
البروفسور باسكال مونان ورئيس الجمعية 
كريم  المحامي  المكلفين  لحقوق  اللبنانية 
ض���اه���ر، وال���م���س���ؤول ع���ن ال���م���ش���روع داخ���ل 

الجامعة ناجي بولس. 
اش أن "لهذه االتفاقية أهمية 

ّ
واعتبر دك

أس��اس��ي��ة ألن��ه��ا ت��ت��واف��ق م��ع أه���داف جامعة 
ال���ق���ّدي���س ي���وس���ف ورس���ال���ت���ه���ا  ال��وط��ن��ي��ة، 
بلدنا  ت��اري��خ  ف��ي  مهًما  دوًرا  أدت  فالجامعة 

هنا  وم��ن  ع��دة،  مستويات  على  وتأسيسه 
ت��أت��ي ال��ح��اج��ة إل���ى م��واص��ل��ة عملنا ف��ي ه��ذا 
ف��ي مكافحة  م��ن خ��ال مشاركتنا  االت��ج��اه، 

الفساد". 
أم����ا ب��ي��ل��ي��ه، ف��اع��ت��ب��ر "أن���ه���ا ش���رك���ة على 
م���س���ت���وى م����ش����روع ب���ال���غ األه���م���ي���ة ل��وك��ال��ة 
إكسبيرتيز فرانس، وهي مهمة في شكل 
المطالب  أح��د  تجّسد  ألنها  للبنان،  خ��اص 
ال���رئ���ي���س���ي���ة ل���ل���س���ك���ان: م���ك���اف���ح���ة ال��ف��س��اد 
والشفافية". وأوض��ح أن "أح��د أه��داف هذا 
القّديس  جامعة  ستدعمه  ال��ذي  البرنامج، 
ي����وس����ف وال���ج���م���ع���ي���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ل��ح��ق��وق 
ونشر  التواصل  على  العمل  ه��و  المكلفين 

مبادئ الحكم الرشيد ومكافحة الفساد". 
م��ون��ان أن يفتح ه��ذا  م��ن ج��ه��ت��ه، تمنى 
المشروع السبيل نحو تعاون طويل ومثمر 
بين مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد 

ومختلف الشركاء. 
لحقوق  اللبنانية  الجمعية  رئيس  وق��ال 
ال��م��ك��ل��ف��ي��ن ال���م���ح���ام���ي ك����ري����م ض����اه����ر، إن 
ال����م����ش����روع م����ح����اول����ة ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 
اس��ت��ق��ال��ي��ة ال���ق���ض���اء وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، 
والمساعدة في إخراج لبنان من األزمة التي 

يتخّبط فيها". 
أما ناجي بولس، فقال إن هذا المشروع 
ال���واس���ع ل��م��ح��ارب��ة ال��ف��س��اد س��ي��س��ت��م��ر ل��ع��ام 

كامل.

م للسنة 
ِّ
أعلن مركز سكيلد في بيان أنه ُينظ

 

Night to العالمي  الحفل  تواليًا،  الثانية 
Shine غدًا الجمعة الواقع في SAT7  في 

المنصورّية.
ج  �ال ح��ف��ل ت��خ��رُّ

وي��س��ع��ى ال��م��رك��ز م���ن خ��
ال��ش��ب��ان  دع�����م  إل�����ى   ،Night to Shine

 

ليشّع مجتمعنا  ف��ي  شين  المهمَّ وال��ش��اب��ات 
ون. وسُيحتفى 

ّ
قوا كما يستحق

َّ
نورهم ويتأل

م��ل��ًك��ا  ب��خ��م��س��ي��ن   Night to Shine ف���ي 
إل���ى ١٢ جمعّية  ي��ن��ت��م��ون  ��زي��ن  م��م��يَّ وم��ل��ك��ة 
الشبان  إن  ال��ب��ي��ان  وق���ال  مختلفة.  لبنانّية 
مون بنظرنا لكونهم أوالد  والشابات "هم قيِّ
الجسدّية  قدراتهم  عن  النظر  بصرف  الله، 

ة". والعقليَّ

وي��ح��ض��ر ال��ح��ف��ل ال��ن��ج��م راغ����ب ع��ام��ة وه��و 
س مركز سكيلد  ة التي تأسَّ سفير هذه القضيَّ
من  وشابة  شاًبا  الخمسين  ج  وُي��ت��وِّ لخدمتها، 
ذوي ال��ح��اج��ات ال���خ���اّص���ة،. وُي���ق���ّدم األم��س��ي��ة 
م��ي��ش��ال ح���وران���ي وه��ن��د ب����از وب��ع��ض ال��وج��وه 
األوالد  م��ع  وسيتقابلون  وال��ف��ن��ّي��ة،  ال��ت��رب��وي��ة 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م. ويفتتحه  ل��دع��م��ه��م  وذوي���ه���م 
دة اللويزة )NDU( األب بيار  رئيس جامعة سيِّ

نجم، بالصاة لمباركة األوالد.
وس��ي��ن��ض��ّم م��رك��ز سكيلد م��ن خ���ال ه��ذا 
إل��ى مئات المؤسسات األخ���رى في  ال��ح��دث 
ال���ع���ال���م الس��ت��ض��اف��ة اآلالف من  أن���ح���اء  ك���ل 
فريد  ح���دٍث  ف��ي  بهم  واالح��ت��ف��اء  زين  المميَّ
ا في الوقت نفسه.

ً
يجري في ٢٤ بلًدا مختلف
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Shine غدًا الجمعة الواقع في SAT7  في 

المنصورّية.
ج  �ال ح��ف��ل ت��خ��رُّ

وي��س��ع��ى ال��م��رك��ز م���ن خ��
ال��ش��ب��ان  دع�����م  إل�����ى   ،Night to Shine

 

ليشّع مجتمعنا  ف��ي  شين  المهمَّ وال��ش��اب��ات 
ون. وسُيحتفى 

ّ
قوا كما يستحق

َّ
نورهم ويتأل

م��ل��ًك��ا  ب��خ��م��س��ي��ن   Night to Shine ف���ي 
إل���ى ١٢ جمعّية  ي��ن��ت��م��ون  ��زي��ن  م��م��يَّ وم��ل��ك��ة 
الشبان  إن  ال��ب��ي��ان  وق���ال  مختلفة.  لبنانّية 
مون بنظرنا لكونهم أوالد  والشابات "هم قيِّ
الجسدّية  قدراتهم  عن  النظر  بصرف  الله، 

ة". والعقليَّ

وي��ح��ض��ر ال��ح��ف��ل ال��ن��ج��م راغ����ب ع��ام��ة وه��و 
س مركز سكيلد  ة التي تأسَّ سفير هذه القضيَّ
من  وشابة  شاًبا  الخمسين  ج  وُي��ت��وِّ لخدمتها، 
ذوي ال��ح��اج��ات ال���خ���اّص���ة،. وُي���ق���ّدم األم��س��ي��ة 
م��ي��ش��ال ح���وران���ي وه��ن��د ب����از وب��ع��ض ال��وج��وه 
األوالد  م��ع  وسيتقابلون  وال��ف��ن��ّي��ة،  ال��ت��رب��وي��ة 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م. ويفتتحه  ل��دع��م��ه��م  وذوي���ه���م 
دة اللويزة )NDU( األب بيار  رئيس جامعة سيِّ

نجم، بالصاة لمباركة األوالد.
وس��ي��ن��ض��ّم م��رك��ز سكيلد م��ن خ���ال ه��ذا 
إل��ى مئات المؤسسات األخ���رى في  ال��ح��دث 
ال���ع���ال���م الس��ت��ض��اف��ة اآلالف من  أن���ح���اء  ك���ل 
فريد  ح���دٍث  ف��ي  بهم  واالح��ت��ف��اء  زين  المميَّ
ا في الوقت نفسه.

ً
يجري في ٢٤ بلًدا مختلف
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