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 2022-5-11بيروت: 
 
 

  AUB في )GHI (في معهد الصحة العالمية )NGOi (مبادرة المنظمات غير الحكومية

 مليون دوالر كمنحة لتأسيس التحالف العربي لتنمية منظمات المجتمع المدني 4.8تحصل على 

 

المنظمات غير الحكومية وبناء القدرات، تلقت مبادرة تماشياً مع رؤيتها بأن تكون مركزاً إقليميّاً لتطوير قطاع 

مليون  4.8منحة قدرها  (AUB) في الجامعة األميركية في بيروت (NGOi) المنظمات غير الحكومية

أقصد)، (AACSOD -  دوالر أميركي من أجل تأسيس التحالف العربي لتنمية منظمات المجتمع المدني

أقصد هو برنامج مدته خمس سنوات يندرج  AACSOD  - .بدعم من مؤسسة فورد ومؤسسة األصفري

تحت مبادرة المنظمات غير الحكومية في الجامعة األميركية في بيروت ويهدف إلى تعزيز مؤسسات المجتمع 

العاملة في العالم العربي من خالل شبكة تضم أكثر من مئة فرد ومؤسسة من الشركاء  (CSOs) المدني

قّع أن يدعم ما ال يقل عن ستين منظمة من منظمات المجتمع المدني في اثني وأصحاب المصلحة. من المتو

عشر دولة في العالم العربي، من خالل مجموعة من الخدمات المرتكزة على بناء وتطوير وتعزيز القدرات 

المؤسساتية والكوادر العاملة فيها ضمن القطاع غير الحكومي باإلضافة إلى تبادل المعرفة والتعريب 

 .لشهادة التنظيميةوا

 

 في هذا السياق، علّق رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري قائالً، "ال شّك في أّن برنامج

AACSOD  -رائداً لمبادرة المنظمات غير الحكومية ً  أقصد يمثّل خطوة كبيرة إلى األمام ويعدّ برنامجا

(NGOi) هدف إلى دعم وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني في في الجامعة األميركية في بيروت التي ت

المنطقة." مضيفاً، "كجامعة، نحن حريصون على تعزيز وجودنا األكاديمي والبرامجي على الّصعيد اإلقليمي 

 " .لدعم مجتمعات أكثر ازدهاًرا وشمولية

 

حويلية لتعزيز قطاع ، التزام المبادرة برؤية تNGOiمن جهته، أكد الدكتور شادي صالح، المدير المؤسس لـ

المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، قائالً: "نحن نعيش في منطقة نابضة 

بالحياة أظهرت مستوى كبير من المرونة والتضامن االجتماعي في البيئات والسياقات الصعبة. باعتباره 

أقصد الضوء بشكل أكبر على  -  AACSOD  طبرنامًجا رائدًا لمبادرة المنظمات غير الحكومية، سيسلّ 



إيماننا بأن المجتمع المدني يمكن أن يلعب دوًرا رئيسيًا في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة من خالل 

 " .منظمات المجتمع المدني الفعالة والشفافة التي تتبنى نهًجا سياقيًا

 

قليمية لمؤسسة فورد وقت تقديم المنحة، الضوء على بدورها، سلّطت الدكتورة نهى المكاوي، المديرة اإل

أقصد، معتبرة أن "مؤسسة فورد شاركت وشركاؤها  - AACSOD الهدف الرئيسي للمؤسسة في دعم إنشاء

مع منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  2021في مناقشات مكثفة طوال عام 

إقليمي لدعم بناء القدرات المؤسساتية لهذه المنظمات." وأضافت، "لتلبية  واكتشفت الحاجة إلى مركز موارد

هذه الحاجة، التزمت المؤسسة بدعم مبادرة المنظمات غير الحكومية لتكون بمثابة مركز إقليمي لتنمية 

 ."أقصد - AACSOD القدرات المؤسساتية من خالل إنشاء

 

لسنوات عديدة مع دعم المؤسسة لعديد من  NGOi معتعود مساهمة مؤسسة األصفري ودورها في الشراكة 

أقصد بمثابة فرصة لترسيخ هذه الشراكة. وقد أّكدت السيدة سابا  - AACSOD المشاريع. ويعدّ برنامج

المبسلط، المديرة التنفيذية لمؤسسة األصفري  وقت تقديم المنحة، أن "دعمنا إلضفاء الطابع اإلقليمي على 

أقصد، يأتي كتوسيع طبيعي  -  AACSOD غير الحكومية من خالل إنشاءخدمات مبادرة المنظمات 

لمشاريع التنمية التعاونية التي اتبعتها المؤسسة في العامين الماضيين مع مبادرة المنظمات غير الحكومية." 

على تعزيز مؤسسات المجتمع المدني في  NGOi وأشارت الى أن "هذه المشاريع قد شّكلت دليالً على قدرة

نطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وانتاج دورات تدريبية مالئمة لسياق المنطقة في مختلف المجاالت. م

  ".أقصد، مع الخدمات الذي يقدمها، سيساهم في تحقيق هذا الهدف - AACSOD نحن على ملئ الثقة بأن

 

في  AACSOD ركاءمن المتوقع أن تصدر دعوة موجهة الى الخبراء اإلقليميين لالنضمام إلى شبكة ش

، تليها دعوة لتقديم الطلبات موجهة إلى منظمات المجتمع المدني التي ترغب في المشاركة في 2022صيف 

وفي  2022أقصد. وبالتالي، بدًءا من خريف عام  -  AACSOD منهج التعزيز المؤسساتي ضمن برنامج

منظمة من منظمات المجتمع  أقصد خمسة عشر  AACSOD -كل عام من السنوات الخمس المقبلة، سيدعم

المدني من ثالثة بلدان مختلفة سنويًا للوصول إلى إجمالي ستين منظمة مجتمع مدني في اثني عشر دولة 

أقصد يرّكز على    AACSOD -مختلفة في المنطقة العربية. منهج التعزيز المؤسساتي ضمن برنامج

التشغيلي، وتتراوح مدّته من اثني عشر إلى ثمانية  التّطوير التنظيمي كوسيلة للمنظمات للوصول إلى التميّز

 .عشر شهًرا

 

أقصد بما في ذلك عملية تقديم الطلبات، ندعوكم لزيارة الموقع  - AACSODلمزيد من المعلومات حول 

-aacsod، أو التواصل عبر البريد االلكتروني   www.ghi.aub.edu.lb/ngoi-aacsodااللكتروني: 

ngoi@aub.edu.lb. 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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