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  بيروت   الجامعة األميرآية في   ورشة عمل أميرآية حول القيادة والديموقراطية تعقد في
  

بيروت ورشة عمل ستستمر عشرة أسابيع وتضم أعضاء المجتمع    الجامعة األميرآية في   بدأت في
 قادة برنامج ": وتحمل الورشة عنوان .  قراطيةبهدف تعزيز مهارات القيادة والديمو   العربي،   المدني

 ."يموقراطيةللد
جامعة    في   وتقام باالشتراك مع وزارة الخارجية األميرآية ومدرسة ماآسويل للمواطنة والعالقات العامة 

  . سيراآيوز
   

يستضيفها مكتب و .  الشرق األوسط   ولكنها تعقد ألول مرة في   عامها الخامس،   في   وورشة العمل هذه هي
  . بيروت   الجامعة األميرآية في   البرامج اإلقليمية الخارجية و آلية اآلداب والعلوم في

   
 وستة أسابيع من التدريب   ويتكّون البرنامج المكثف للورشة من أربعة أسابيع من التدريب األآاديمي

دولة عربية مختلفة وسيتم    12   ون فيها منالمشارآ   ويأتي   .   آب   12   حزيران إلى   6   من   ، العملي
  وااللتزام المدني   ،مناصرةوال   وتسوية الصراعات وبناء السالم،   تدريبهم على الحكم الديموقراطي،

والمسؤولية    ووسائل االعالم االجتماعية،   وتحليل أخبار وسائل اإلعالم،   والمشارآة السياسية، 
  . مواضيع األخرى ذات الصلةوال   االجتماعية للشرآات،

   
  :   وقال الدآتور جورج فرج مساعد نائب الرئيس للبرامج اإلقليمية الخارجية

يشمل    الجامعة برنامجًا   وضع مكتب البرامج اإلقليمية الخارجية بالتعاون مع آلية اآلداب والعلوم في "
والخبرة العملية    بيروت أآاديميون رائدون،   الجامعة األميرآية في   يقّدمها في   المواد النظرية التي

نحن  "  :وأضاف ".  غير الحكومية   والقطاعات   لبنان،   لمحترفين آفوئين من القطاعين العام والخاص في
  ". المشارآين به ليعطوا أفضل ما عندهم   بهذا البرنامج ونتطلع إلى تحدي   فخورون جدًا

   
حرمنا    من المناسب أن تتم في : " بيروت الدآتور بيتر دورمان   وقال رئيس الجامعة األميرآية في

من أهداف الجامعة  .  الشرق األوسط   يعتبر األول من نوعه في   استضافة هذا البرنامج الذي   الجامعي
.  وأن تعّزز القدرة على التفكير النقدي   بيروت أن تكون بمثابة جسر للحوار بين الشعوب،   األميرآية في

  ". ونسعى إلى تعزيز احترام التنوع لدى الجميع   بحرية التفكير والتعبير،   راسخًا   ونحن نؤمن إيمانًا 
   

وأضاف الدآتور دورمان أن الماليين من المواطنين العاديين من العديد من البلدان العربية وّحدوا 
والقضاء على المحسوبية    الفترة األخيرة لدعوة حكوماتهم لمزيد من المشارآة والمساءلة،   جهودهم في

واالعتراف    ئف والموارد،الوظا   والوصول إلى مزيد من المساواة في   المتفشية والممارسات الفاسدة،



تطلعات الجنس    ووصف هذه التطلعات بأنها ليست فقط أميرآية بل هي .  بكرامة اإلنسان األساسية
  .   جميع أنحاء العالم   في   البشري

غير    إلى نتائج   يمكن أن تؤدي   االنتفاضات االخيرة تذآرنا بأن تصرفات الشباب العادي : " وأضاف 
  ". عادية

   
:  وأردفت باالنكليزية   باللغة العربية،   بالمشارآين،   لبنان مورا آونيللي   ورحبت السفيرة االميرآية في

  ". مثل هذا البرنامج هذا   أآثر أهمية للشروع في   من الصعب أن نتصور وقتًا "
   

يه على القيم االميرآية أآد ف   باراك أوباما الذي   بعد ذلك إلى خطاب الرئيس األمريكي   وأشارت آونيلي
سير االنتفاضات    أميرآا ال تستطيع أن تملي : " وقالت .  ستحكم سياسة الواليات المتحدة الخارجية   التي

وستعارض    اختيار ممثليها،   والحق المشروع للشعوب في   ولكنها سوف تدعم حرية التعبير،   العربية،
   ". تبقى أولويتنا   ية لإلصالح الديمقراطيإن المبادئ األساس : " واضافت ".  القمع

  
 

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  ضم هيئة تعليمية منت 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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