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كيف نبني قدرات المجتمع األهلي؟
ّ
نظمت الجامعة اللبنانية األميركية باإلشتراك مع الشبكة
اللبنانية للتنمية لقاء خاصا حول برنامج «بناء قدرات الجمعيات
األهلية» في حرم الجامعة في بيروت .تضمن اللقاء عرضا موسعا
لمراحل البرنامج مع شرح كامل للمواد المقترحة من قبل مدير
قسم التعليم المستدام في الجامعة ميشال مجدالني ،ومدير
الشبكة اللبنانية للتنمية أمين نعمة .كما تناول اللقاء التفاصيل
المتعلقة بمتطلبات الدبلوم ،إجراءات التسجيل ،وما الى ذلك من
معلومات اساسية .وقد شكل هذا اللقاء فرصة نادرة لناشطي
المجتمع المدني ،وأعضاء المنظمات غير الحكومية ومندوبي
الشركات المنضوية تحت لواء المسؤولية االجتماعية للتعرف
على كافة الجوانب المحيطة بالبرنامج.
صدى البلد

ي��ه��دف «ب��رن��ام��ج ب��ن��اء ق��درات
الجمعيات األهلية» إلى تطوير الدور
المدني للمنظمات غير الحكومية في
مجاالت الموارد البشرية والقيادة
والمعرفة وأساليب التنظيم على
الصعيدين االداري والمالي .يأتي
ه��ذا البرنامج تلبية لإلحتياجات
األكاديمية الرئيسية للمنظمات غير
الحكومية في سبيل تفعيل دورها
ّ
وتطور المجتمع
في عملية نهوض
المدني كما على مستوى توطيد
فعل الشراكة مع باقي المؤسسات
في القطاعات الرسمية والخاصة.
ّ
ينصب التركيز األساسي للبرنامج
على مبدأ تمكين القدرات البشرية
وتحسين المهارات القيادية داخل
ه��ذه ال��م��ؤس��س��ات ف��ي مواجهة

التحديات اإلجتماعية المختلفة
م��ن خ���ال ت��وف��ي��ر أف��ض��ل ف��رص
المعرفة وتأمين أح��دث اساليب
التطبيق العملي عند المشاركين
من كافة النواحي المؤسساتية
والتنظيمية والمالية .كما يهدف
البرنامج بالمقابل الى تعزيز سبل
المختلفة لدى المنظمات مما
النمو
ً
ينعكس إيجابا على عملية ترسيخ
قواعد التنمية المستدامة.

وصف الدبلوم
يتم التركيز في البرنامج على
إدارة المنظمات غير الحكومية
و ا لتنمية و يعتمد على تخطيط
المنظمة للمنظمات غير الحكومية
ككل ،ويتميز التعامل مع هذه
القضية من ناحية القطاع الخاص

¶ يأتي هذا البرنامج تلبية لإلحتياجات األكاديمية الرئيسية للمنظمات غير الحكومية

ب��ح��س��ب م��ف��ه��وم ال��م��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية للشركات والعاقة مع
المنظمات غير الحكومية ،كما أن
الجوانب الشخصية ّ
تعد عاما في
معرفة كيفية التعاطي مع الجانب
اإلداري والمالي وتنظيم المؤسسات
غير الربحية في المجتمع.
يهدف البرنامح الى المعالجة
الحقيقية لمشاكل الحياة في بيئة
تفاعلية وللتعلم من أجل تعزيز
إدارة المنظمات غير الحكومية ،كما
للمضي قدما في تحسين المجتمع
المدني عموما م��ن خ��ال تعزيز
معايير مبادئ التنمية المستدامة.

فوائد البرنامج
م��ن ف��وائ��د برنامج «ب��ن��اء ق��درات
الجمعيات األه��ل��ي��ة» وض���ع خطط
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج��دي��دة وم��ه��ارات
االبتكار اإلداري��ة للحفاظ على أفضل
أداء تنظيمي ،وتعامل مع التحديات
االجتماعية التي تحدث للوصول إلى
كفاءة المجتمع ،خلق أفكار جديدة من
خال ّأفضل الممارسات وحوافز مناسبة.
كما تعلم كيفية تصميم استراتيجيات
لجمع التبرعات المناسبة وجها لوجه
أنواع مختلفة من الجهات المانحة.
في ً
وأخيرا استكشاف األطر الناجحة لمنح

ً
¶ نعمة شارحا تفاصيل البرنامج

المشاريع وإدارة ومقترحات.

الجمهور المستهدف
يتوجه ه��ذا البرنامح ال��ى مديري
المنظمات غير الحكومية ،ومطوري
البرامج وجمع التبرعات وأعضاء الفريق،
االستشاريين والمهنيين الذين يقومون
بمهام للمنظمات غير الحكومية ،قادة
الشركات المشاركة في المسؤولية
االجتماعية ،ونشطاء المجتمع العاملين
ف��ي القطاع غير الربحي ،باإلضافة
الى المتطوعين الجدد في الخدمة
االجتماعية.

تصوير فضل عيتاني

هيكلية الدبلوم
• تفاصيل البرنامج
 مجموع ساعات الدراسة 18ساعة .
 خيارات الدوام  3 :أيامكاملة او  6أيام نصفية .
 الحصص ممكن انتكون صباحية أو مسائية.
• دبلوم االحتياجات
 تؤهل كل دورةللحصول على شهادة
حضور ،ومن أجل الحصول
على دبلوم في مجال بناء
القدرات ،يجب إكمال
 10دورات أو ثماني مع
مشروع.
• مجموع المقررات
المطلوبة في كل فئة
 فئة أ  :جمع األموال 4 -حصص.
 فئة ب  :إدارة المنظماتغير الحكومية 4 -
حصص.
 فئة ج  :حيوية شخصية -حصتان.

