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 الجامعة األميركية في بيروت تُطلق مبادرة المنظمات غير الحكومية
 

  (AUB)أطلق معهد الصّحة العالمية ومكتب البرامج الخارجية اإلقليمية في الجامعة األميركية في بيروت

مبادرة المنظمات غير الحكومية، لتقوية قطاع المنظمات غير الحكومية في لبنان، والذي يُعتبر من أنشط هذه 

 .القطاعات  في الشرق األوسط

 

وقال الدكتور شادي صالح، المدير المؤّسس لمعهد الصحة العالمية: "تعمل أكثر من عشرة آالف من 

راً رئيسياً في مجاالت مختلفة. ورغم التنوع في حجم هذه المنظمات غير الحكومية في لبنان، وتلعب دو

المنظمات ونطاق عملها وبنيتها، فإن مسؤوليتنا هي أن نضمن أن هذه المنظمات تعمل بتماشي مع حد أدنى 

من المعايير التنظيمية والعمالنية. وهذا سيمنح القطاع برّمته مصداقيةً ومكانة أكبر بين المستفيدين 

 ."انحين والمجتمع الدوليوالحكومات والم

 

وتُعتبر مبادرة المنظمات غير الحكومية التي أطلقتها الجامعة، المبادرة األولى من نوعها في منطقة الشرق 

األوسط. وتهدف إلى أن تكون الجامعة البوتقة االقليمية إلصدار شهادات قطاع المنظمات غير الحكومية 

ي هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة ناشئة حيث يضم لبنان أكبر وتطويره وتبادل المعرفة بين أطرافه. وتأت

عدد من المنظمات غير الحكومية بالنسبة لحجم سكانه ، ويقّدر عددها بأكثر من عشرة آالف منظمة غير 

حكومية. وقد شاركت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن كخطيبة رئيسية في حفل إطالق المبادرة، إلى 

الجامعة األميركية في بيروت، والمنظمات غير  ادارةعن الحكومة والسفارات في لبنان، و جانب ممثلين

 .الحكومية. وشّكل الحفل منصة لمزيد من التبادل والتعاون

 

وقالت الوزيرة الحسن في رسالة بالفيديو: "مبادرة المنظمات غير الحكومية التي يتم إطالقها هي جهد أؤيده 

وزارة الداخلية أمام منظمات المجتمع المدني في لبنان هو إحدى أولوياتي العليا. أنا  بالكامل، وتشريع أبواب

أدعم جهود الجامعة األميركية في بيروت لبناء القدرات المؤّسسية للمنظمات غير الحكومية وتوفير منصة 

ا ودعم غيرها من مالئمة لتبادل أفضل الممارسات والموارد... والجامعة مؤسسة عزيزة على قلبي وأود دعمه

المؤسسات التعليمية من مصافها ذاته خالل وجودي في منصب وزيرة الداخلية والبلديات. شكًرا دكتور فضلو 

 ."خوري لكونك مصدر إلهام كبير لطالب الجامعة األميركية في بيروت وأساتذتها وخريجيها



ن قِبل المستشار كريم مجدالني، الذي بعد ذلك، قّدمت رسالة دعم شاملة وتعاون مقترح نيابة عن الوزيرة، م

 .تم تفويضه لتمثيل الوزيرة والتواصل مع المنظمات غير الحكومية

 

وقد أعقب حفل اإلطالق عرض عام للخدمات األربع التي تقدمها مبادرة المنظمات غير الحكومية إلى أسرة 

منصة و مركز موارد المعرفةو القدراتالتدريب وبناء و منح الشهادة التنظيمية: هذه المنظمات غير الحكومية

 .لالجتماعات

 

على مدى الـثالثة " :وقال الدكتور حّسان دياب، نائب الرئيس لمكتب البرامج الخارجية اإلقليمية في الجامعة

واألربعين عاًما الماضية، كان للجامعة األمريكية في بيروت تأثير إيجابي على المؤسسات التعليمية والصحية 

والتجارية والحكومية في المنطقة عبر مكتب البرامج الخارجية اإلقليمية.  ومبادرة المنظمات غير  والزراعية

 ."الحكومية هي وسيلة أخرى نحقّق من خاللها تأثيًرا وتواصاًل خارج أسوار الجامعة األمريكية وأكاديمياتها

 

ت الجامعة األميركية في بيروت وختم رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري: "لقد لعب

مطوالً دوراً خارج نطاق مهمتها األكاديمية األساسية، فرسالتنا ليست فقط أن نكون تحويليّين للجامعة، بل 

أيضاً للبنان والمنطقة. وللقيام بذلك، علينا أن نعمل مباشرة مع المجتمعات في لبنان والمنطقة لتعزيز 

رى جامعتنا فيه ، ونود أن نجعل هذا المنتدى مريحاً وعادالً ومنفتحاً هذا هو المكان الذي ن ...الرفاهية

واشتمالياً للمنظمات غير الحكومية لتلتقي وتتبادل المعرفة وتتشارك القضايا وتناقش األمور ذات الصلة بها. 

 من المهّم بالنسبة لنا أن نتواصل، من أجل أن ننهض".
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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