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"القديس يوسف" ُتطلق حملة "ضد الفساد" لغٍد أفضل
الحملة  الفســاد" عنــوان  "ضد 
الوطنية التي أطلقتها جامعة القديس 
)الجمعية   ALDIC و   )USJ( يوســف
املكلفني(  اللبنانية لحقــوق ومصالح 
خالل مؤتمر صحايف عقد أمس يف اليوم 

العاملي ملكافحة الفساد. 
يتّم تمويل الحملة من قبل االتحاد 
األوروبي وتندرج ضمن ACT - مرشوع 
مكافحة الفساد والشفافية، الذي تنفذه 
 Expertise( فرنســا  خرباء  مؤسسة 
France(. وستجمع بني املجتمع املدني 
الخــاص واألفراد  اللبنانــي والقطاع 
الذين يشغلون مناصب عامًة ملكافحة 
الفساد وضمان الشفافية والوصول إىل 

املعلومات.
يتمثل الهدف النهائي لهذه الجهود 
مناهضة  حركــة  خلق  يف  املشــرتكة 
للفساد وظروف سوق عادلة ومتساوية 
عىل  والقضاء  الفاعلة  الجهات  لجميع 

إغراءات الفساد للجميع.
مشــاركة  عىل  الحملة  وتركــز 
الشــباب كعامل رئييس يف التغيري. تّم 
القديس  تدريب طــالب من جامعــة 
لقيادة  )USJ( بشــكل مكثّف  يوسف 
أنشــطة الحملة، وسيشكلون جزءاً ال 

يتجزأ من األنشطة التالية:
• توقيع إعالن مكافحة الفســاد 

www. الخرباء )متاح عىل الذي وضعه 
dodelfasad.com(. ســيقوم طــالب 
بزيارة   )USJ( يوسف  القديس  جامعة 
العديــد من الشــخصيات واملنظمات 

العامة إلقناعهم بالتوقيع عىل اإلعالن.
املواطنني  تواصل وطنية لحث  • حملة 

عىل التوقيع عىل اإلعالن.
• تنظيم حمــالت ميدانية أمام مباني 
بلقاء  للطالب  للسماح  العامة  اإلدارات 

املواطنني وإجراء مناقشات معهم.
• مؤتمرات يف الجامعات الكربى يشارك 

فيها الشباب من جميع أنحاء لبنان.
• إطالق برنامج تعليمي تثقيفي حول 
مكافحة الفساد موجه للقطاع الخاص.

• مخيمات تدريبية لطالب املدارس.
تــّم عقد مؤتمر صحــايف إلطالق 
الحملة يف جامعة القديس يوسف وقّدمه 

األب د. ســليم دكاش، رئيس الجامعة، 
ورئيس قسم العمليات يف بعثة االتحاد 
األوروبي يف لبنان راين نيالند، ومؤسسة 
خرباء فرنسا لييل فورمايلوني، ورئيس 
لحقوق  اللبنانية  )الجمعيــة   ALDIC

ومصالح املكلفني( كريم ضاهر.
وقــال األب دكاش أنــه "مع هذا 
القديس يوسف  تريد جامعة  املرشوع، 
إطالق حركة واســعة ملحاربة الفساد، 
إنها طريقتنا للمشاركة يف تعايف بلدنا، 
وال يمكن أن يأتي هــذا التعايف إال من 
القاعدة إىل القمة. سيلعب طالب جامعة 
القديس يوســف دوراً مهماً يف تحقيق 

أهدافنا".
أنه "من  نيالند عىل  راين  وشــّدد 
الرضوري أن يتخطى لبنان هذه األزمة 
الصعبة مــن خالل الضغــط وتنفيذ 

املشاركة  إن  مصداقية.  ذات  إصالحات 
ومنظمات  واألفراد  للطالب  النشــطة 
املجتمــع املدني يف مكافحة الفســاد 
أمٌر أســايٌس لتعبئة االلتزام املســتمر 
ببناء مستقبل ال تكون فيه املمارسات 
الحياة  نمــط  مــن  جزءاً  الفاســدة 

الطبيعي."
وقالــت ليــيل فورمالونــي من 
مؤسسة خرباء فرنسا: "إن حملة "ضد 
وللمطالبة  للعمل،  دعوة  هي  الفساد" 
باملساءلة بشكل جماعي، بغض النظر 
أو  أو األعمار  السياســية  اآلراء  عــن 
الخلفيات االجتماعية، إنها التزاٌم بلبنان 

أفضل ورهاٌن عىل املستقبل".
أن "املرشوع هو  واعترب ضاهــر 
تنفيذٌ عميلٌ لشعار مكافحة الفساد من 
خالل حملة شبابية مؤهلة ومتحمسة 

من أجل غٍد أفضل".
القانون من  ويهــدف مــرشوع 
خالل حملة التوعية هذه إىل زيادة وعي 
الجمهور ومستخدمي الخدمات العامة 
بقضايا الشــفافية ومحاربة الفساد، 
وإىل املســاعدة يف إعــادة الثقــة بني 
العامة.  وإداراتهم  اللبنانيني  املواطنني 
هذا املــرشوع يعالج قضايا الفســاد 
والشــفافية من خالل تحسني الحكم 

الرشيد يف لبنان.

خالل إطالق حملة "ضد الفساد"




