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 تعيين خريجة الجامعة األميركية في بيروت والدبلوماسية الرائدة

 نبيلة الُمال على مجلسين إداريين لألمم المتحدة 

 

 

السفيرة  (AUB) َعيّن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيوغوتيريش خريجة الجامعة األميركية في بيروت

المال، الحائزة على البكالوريوس في العام الف وتسعمئة وثماني وستين، والماجيستر في العام ألف نبيلة 

وتسعمئة واثنين وسبعين، كعضوة في المجلس االستشاري لألمم المتحدة لمسائل نزع السالح ومجلس أمناء 

 .معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح

 

كأول امرأة من الكويت ومن دول مجلس التعاون الخليجي تشغل منصب وكانت نبيلة الُمال قد دخلت التاريخ 

سفيرة، في العام ألف وتسعمئة وثالثة وتسعين، وهو ما شّق الطريق أمام زيادة عدد الدبلوماسيات في الكويت 

وجعلها نموذجاً يُحتذى به للمرأة في المنطقة. وهي كّررت هذا اإلنجاز عندما أصبحت أول امرأة من الشرق 

األوسط وجنوب آسيا  تشغل منصب رئيسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العامين ألفين 

واثنين والفين وثالثة، ومرة أخرى عندما أصبحت أول امرأة عربية تشغل منصب الممثل الدائم لألمم المتحدة 

  .في العام ألفين وأربعة

 

ارجية الكويتية بعد أن حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم وكانت نبيلة الُمال قد التحقت بوزارة الخ

السياسية من الجامعة األميركية في بيروت في العام ألف وتسعمئة وثماني وستين. وأثناء عملها في دائرة 

المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، حصلت على درجة الدراسات العليا في العالقات الدولية من الجامعة 

ية في بيروت. وفي العام ألف وتسعمئة وثالثة وسبعين، حصلت على أول وظيفة خارجية لها في األمم األميرك

المتحدة في نيويورك، واستمرت في خدمة بلدها لمدة عقدين آخرين حتى تم تعيينها نائباً للممثل الدائم لبالدها 

في العامين ألف وتسعمئة وأربعة لدى األمم المتحدة، وفي العام ألف وتسعمئة وثالثة وتسعين، سفيرة. و

وتسعين وألف وتسعمئة وخمسة وتسعين، كانت سفيرة في الزيمبابوي وجنوب إفريقيا وناميبيا وموريشيوس 

وبوتسوانا، مع اإلقامة في هراري. ومن العام ألف وتسعمئة وستة وتسعين، إلى العام ألف وتسعمئة وتسعة 



وناميبيا وموريشيوس وبوتسوانا، مع اإلقامة في جنوب  وتسعين، شغلت منصب سفيرة في جنوب إفريقيا

 .إفريقيا

 

وفي وقت الحق، كانت نبيلة المال سفيرة في النمسا، وسفيرة غير مقيمة في المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا. 

ً الممثلة المقيمة لبلدها في مكتب األمم المتحدة في فيينا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناع ية وكانت أيضا

 .ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 

وفي العامين ألفين وواحد وألفين واثنين شغلت نبيلة الُمال منصب محافظ في مجلس محافظي الوكالة الدولية 

 .نفسهللطاقة الذرية. وفي العامين ألفين واثنين وألفين وثالثة شغلت منصب رئيسة المجلس 

 

هذا وقد ُمنحت السفيرة المال وسام الشرف النمساوي الذهبي الكبير للجدارة من الدرجة األولى في العام ألفين 

وأربعة، ووسام الصليب الكبير البلجيكي في العام ألفين وثالثة عشر، وشارة قرى األطفال اس او اس الذهبية 

المدني لجائزة نوبل للسالم للعام ألفين وخمسة تقديراً لعملها في العام ألفين وأربعة عشر. كما رّشحها المجتمع 

 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل األزمتين الكورية واإليرانية.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع
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