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 الجلسة األولى لنموذج اإلسكوا في الجامعة األميركية في بيروت

 72:62آخر تحديث    6172آب  71األربعاء 

 
 

 

في الجامعة األميركية في بيروت، كجزء من  6172آب  77و 71برنامجاً تدريبياً يومي األربعاء والخميس " اإلسكوا" نظّمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي

  المجتمع في ويُنفّذ هذا المشروع بالتعاون مع مركز االلتزام المدني وخدمة. يتابعه طالب من الجامعة قبيل مشاركتهم في مؤتمر نموذج اإلسكوا في الخريف القادم  برنامج تدريبي

 .الجامعة األميركية في بيروت
سلمان  طالباً وطالبة استمعوا إلى عروض قّدمها كّل من أمين سّر اإلسكوا كريم خليل والباحثة المساعدة في مكتب األمين التنفيذي لإلسكوا رشا 01وقد حضر التدريب أكثر من 

 .يوالمسؤول أول في شؤون االقتصاد في اإلسكوا نيرانجان سارانج
عد اإلقليمي للتنمية ودور اإلسكوا؛ وتحديات وتناولت المحاضرات قضايا دبلوماسية المؤتمرات؛ وإعداد مشاريع القرارات في األمم المتحدة؛ وتمويل التنمية في المنطقة العربية؛ والبُ 

 .التنمية في المنطقة العربية وغيرها من المواضيع
ا ت المهتمين بتجربة حيثيات العمل داخل األمم المتحدة والتحديات التي تواجهها المنظمة، وفي هذه الحال بالتركيز على آليات عمل اإلسكوويتوّجه نموذج اإلسكوا إلى طالب الجامعا

آراء المشاركين حول خريطة طريق أكتوبر القادم والمواضيع األولوية التي سيتطرق إليها، بهدف توحيد /الذي سيُعقد في شهر تشرين األول 62وبالتحديد على مجلسها الوزاري الـ

 .لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي
، إلى تطوير ثقافة من الخدمة والريادة 6112الجامعة األميركية في بيروت، منذ إنشائه في العام   وقد سعى الشريك في هذه المبادرة، أي مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في

هلية واالجتماعية تمع الجامعة األميركية في بيروت، واستحداث فرص لطالب الجامعة والطاقم التعليمي والموظفينن من كافة الخلفيات كي يدرسوا الحاجات األالمدنية ضمن مج

 .ويتجاوبوا معها
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 األميركية الجامعة في المجتمع وخدمة المدني االلتزام مركز مع بالشراكة اإلسكوا لنموذج تدريبي برنامج

 15:82 الساعة 2112 آب 11 األربعاء

 برنامج من كجزء بيروت، في األميركية الجامعة في تدريبيا برنامجا" اإلسكوا" لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة نظمت - وطنية

 المدني االلتزام مركز مع بالتعاون المشروع هذا وينفذ. المقبل الخريف في اإلسكوا نموذج مؤتمر في مشاركتهم قبيل الجامعة من طالب يتابعه تدريبي

 .بيروت في األميركية الجامعة في المجتمع وخدمة

 التنفيذي األمين مكتب في المساعدة والباحثة خليل كريم اإلسكوا سر أمين من كل قدمها عروض إلى استمعوا وطالبة طالبا 01 من أكثر التدريب وحضر

 .سارانجي نيرانجان اإلسكوا في االقتصاد شؤون في أالول والمسؤول سلمان رشا لالسكوا

 للتنمية اإلقليمي البعد العربية، المنطقة في التنمية تمويل المتحدة، األمم في القرارات مشاريع إعداد المؤتمرات، دبلوماسية قضايا المحاضرات وتناولت

 .المواضيع من وغيرها العربية المنطقة في التنمية وتحديات اإلسكوا ودور

 االقتصادي والمجلس األمن، ومجلس المتحدة، األمم في العامة الجمعية لمؤتمرات محاكاة عن عبارة هو المتحدة األمم نموذج" ان بيان وافاد

 األمم صناديق من كبيرا عددا األخيرة العشرة السنوات مدى على المتحدة األمم نموذج وشمل. وبرامجها المتحدة األمم وكاالت من وغيرها واالجتماعي،

 بتجربة المهتمين الجامعات طالب إلى اإلسكوا نموذج ويتوجه. الدولية المنظمة مكونات من وغيرها ولجانها وإداراتها ووكاالتها وبرامجها المتحدة

 الوزاري مجلسها على وبالتحديد اإلسكوا عمل آليات على بالتركيز الحال هذه وفي المنظمة، تواجهها التي والتحديات المتحدة األمم داخل العمل حيثيات

 لتنفيذ طريق خريطة حول المشاركين آراء توحيد بهدف إليها، سيتطرق التي األولوية والمواضيع المقبل، األول تشرين شهر في سيعقد الذي 62ال

 .العربي العالم في المستدامة التنمية أهداف

 تطوير إلى ،6112 العام في إنشائه منذ بيروت، في األميركية الجامعة في المجتمع وخدمة المدني االلتزام مركز أي المبادرة، هذه في الشريك وسعى

 كافة من والموظفينن التعليمي والطاقم الجامعة لطالب فرص واستحداث بيروت، في األميركية الجامعة مجتمع ضمن المدنية والريادة الخدمة من ثقافة

 ".معها ويتجاوبوا واالجتماعية األهلية الحاجات يدرسوا كي الخلفيات،
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 التربوي للواءا

 جامعات

 هـ1331 القعدة ذو 18 الموافق 2112 آب 15,الخميس

 برنامج من كجزء بيروت، في األميركية الجامعة في يومي تدريبياً  برنامجاً ( اإلسكوا) لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة نظّمت }

 إلى استمعوا وطالبة طالباً  01 من أكثر التدريب حضرالقادم، و الخريف في اإلسكوا نموذج مؤتمر في مشاركتهم قبيل الجامعة من طالب يتابعهتدريبي  

 االقتصاد شؤون في أول والمسؤول سلمان رشا لإلسكوا التنفيذي األمين مكتب في المساعدة والباحثة خليل كريم اإلسكوا سرّ  أمين من كلّ  قّدمها عروض

 .سارانجي نيرانجان اإلسكوا في
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