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األميرآية تشارك في االجتماع السنوي لملتقى المؤسسات العربية الداعمة للبحث في 
 العطاء االجتماعي الفعال في المنطقة العربية

 
يعقد  ملتقى المؤسسات العربية " نحو عطاء اجتماعي  فعال في المنطقة العربية"تحت عنوان 

 .في فندق البريستول  في بيروت ، لبنان 2011أيار  6-4سنوي من الداعمة اجتماعه ال
 

مؤسسة مخزومي، مؤسسة ألبرت : ويشارك في استضافة  االجتماع أعضاء الملتقى في لبنان 
نصار، الصندوق العربي للثقافة والفنون، الجامعة األميرآية في بيروت والصندوق العربي لحقوق 

 . اإلنسان
 

االجتماع بحضور عدد آبير من القادة من المؤسسات العربية ومنظمات  ومن المتوقع أن يحظى
 .المجتمع المدني، والقطاعين الخاص والعام في المنطقة وخارجها

 
وسيتطرق االجتماع إلى القضايا البارزة مثل دور القطاع الخيري العربي في دعم منظمات المجتمع 

واالبتكار ودوره في العمل الخيري، والشراآات  المدني، واالستدامة بما يتجاوز األمور المالية،
الفعالة، ودور العمل الخيري في دعم برامج اإلصالح، و المتغيرات اإلقليمية و إصالح قوانين 

 .  المجتمع المدني
 

وقد بين الدآتور مروان العورتاني، رئيس مجلس إدارة ملتقى المؤسسات العربية الداعمة إن من 
تقى تعزيز الحوار والتواصل والتعلم والتعاون بين أعضائه ومع الشرآاء في األهداف الرئيسية للمل

هذا القطاع، وتعزيز الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وأفضل الممارسات في مجال العمل 
 . االجتماعي

 
ويهدف االجتماع إلى مواصلة الحوار بشأن القضايا الملحة التي تواجه قطاع العطاء العربي 

ليوم، وتهيئة بيئة تسمح لتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات، وتوفير فرصة للتعلم من االجتماعي ا
المنظمات الرائدة في هذا المجال مع الترآيز على الوصول نحو عطاء اجتماعي أآثر فعالية في 

 .المنطقة العربية
 

ويتزامن هذا االجتماع السنوي للملتقى مع التسجيل الرسمي له باعتباره رابطة للمؤسسات غير 
ويذآر أن الملتقى مسجل رسميا اآلن في بروآسل مع تسجيل  فرع عما قريب له في . الربحية



عضوا  34إلى  2007عضوا منذ إنشائه في عام  12وقد زاد أعضاء الملتقى من . عمان، األردن
يضم مجموعة متنوعة من المؤسسات تعمل في مجاالت التنمية، والتعليم والصحة والفنون اليوم، و

 .والديمقراطية والثقافة، وغيرها
 

ملتقى المؤسسات العربية الداعمة هو جمعية غير ربحية للمؤسسات يعمل بمثابة منبر لتشجيع 
لمشارآين في القطاع الحوار والتعاون بين المؤسسات الخيرية وأصحاب المصلحة الرئيسيين ا

 . الخيري داخل العالم العربي وخارجه
   
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
جامعة بحثية    والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 

طالب    7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600 أآثر من  تضم هيئة تعليمية من    يسية،تدر
  والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   تقّدم الجامعة حاليًا     . وطالبة

يضم    الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   والدآتوراه في   والدآتوراه، 
   . سريرًا   420    فيه   مستشفًى
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Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
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