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يستضيف مؤتمراً دولياً حول إعادة البناء بعد  AUBمركز اآلداب واإلنسانيات في 

 الحرب

 

، وبالتعاون مع مركز األبحاث (AUB)  افتتح مركز اآلداب واإلنسانيات في الجامعة األميركية في بيروت

 اسطنبول، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (IRCICA) في التاريخ والفن والحضارة اإلسالمية

 (UNESCO)  ٢أربيسايد “بيروت، مؤتمر” (URBICIDE II)  حول إعادة اإلعمار ما بعد الحرب، في

سوريا والعراق واليمن وفلسطين في أوديتوريوم معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في 

  .حرم الجامعة

 

الذي عقد في مدينة البندقية  (URBICIDE SYRIA) ”أربيسايد سوريا“يأتي هذا المؤتمر كمتابعة لمؤتمر 

ميثاق “البندقية، وجائزة أغاخان للهندسة المعمارية، حيث سيعرض  IUAV في العام الماضي برعاية جامعة

 .كنقطة انطالق للمناقشة لهذا العام ٢٠١٦الصادر عن مؤتمر عام ” البندقية

 

كلمة االفتتاح كانت لمدير مركز اآلداب واإلنسانيات في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور عبد الرحيم 

تأخذ مبادرة المؤتمر هذه في االعتبار النطاق الذي لم يسبق له مثيل تاريخيا، للعنف "أبو حسين الذي قال: 

ن األحياء والمساكن نتيجة للصراعات وتدمير األرواح البشرية، والتراث الثقافي والمعماري، فضال ع

الجارية في منطقتنا وحولها. وبالتالي، الحاجة الملحة لألكاديمية، الغير ملوثة باألثقال والصالت السياسية، 

 ."ألن تتصدر جهود توفير الدراسات الالزمة لتيسير جهود التعمير والتنمية الدولية المتوقعة والمطلوبة بشدة

 

داب والعلوم في الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة ناديا الشيخ فقد سلطت الضوء على أما عميدة كلية اآل

أهمية شخصية وتاريخ وموقع الجامعة الجغرافي في اإلجابة على األسئلة التي يطرحها المؤتمر، حيث قالت: 

البحث والتدريس منذ تأسيسها، لعبت الجامعة األميركية في بيروت دورا رائدا في إنتاج وتطوير ونشر "

االبتكاري من وحول المنطقة، مسترشدة بفهم حقيقي ووعي لتاريخ المنطقة الثقافي الطويل والغني والمعقد 

هذا االجتماع في بيروت يعكس الحاجة الملحة لدينا كمجتمع عالمي، للتعامل "وأضافت:  "والمتنوع والمتميز.

 ".لعراق واليمن وفلسطينوالتفكير النقدي حول التدمير المستمر في سوريا وا



 

هذا وشارك باالفتتاح المستشار في التراث المعماري لمدير عام مركز األبحاث في التاريخ والفن والحضارة 

اسطنبول، الدكتور أمير باسيتش، بالنيابة عن المدير العام للمركز الدكتور هاليت  (IRCICA) اإلسالمية

 .نشاطات التي يقوم بها المركز حول العالمإيرين، الذي أطلع الحضور على المشاريع وال

 

قدمته المسؤولة ” تدمير التراث: ما يمكن فعله من وقاية واستجابة وترميم“تبع االفتتاح عرض رئيسي حول 

عن برنامج الحماية الطارئة للتراث الثقافي السوري في مكتب اليونسكو في بيروت الدكتورة كرستينا 

العام المساعد في منظمة األونيسكو البروفسور فرانشيسكو بندارين. تخلل  مينيغازي، بالنيابة عن المدير

العرض شرح عن كيفية حماية الممتلكات الثقافية ما قبل وخالل وما بعد نشوب نزاع مسلح، باإلضافة إلى 

  .خطوات ممكن اتخاذها للتخفيف من وطئة هذا النزاع

 

تمتد أعمال المؤتمر لمدة ثالثة إيّام عبر ثماني محاضرات وجلسات نقاش ويتزامن مع المؤتمر معرض 

البندقية، ولجنة األمم المتحدة  IUAVلمبادرة "رسم من أجل سوريا" التي شارك في الترويج لها جامعة 

رية. يختتم المؤتمر أعماله مع اإلسكوا"، وجائزة أغاخان للهندسة المعما"االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 عرض مسرحي يقّدم في قاعة بطحيش في مبنى الوست هول في الجامعة األميركية في بيروت.

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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