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نموذج األمم المتحدة الدولي في "في مؤتمر  يناقشون مسائل عالمية ملّحة طالب

 بيروت في األميركية الجامعة في  "بيروت

 
 الدولي المتحدة األمم نموذج مؤتمر من الرابعة الدورة (AUB) بيروت في األميركية الجامعة طالب أقام

 إبدأ تحّرك،" شعار تحت المؤتمر عقد وقد. الجاري نيسان من الخامس  في" بيمون" بيروت في السنوي
 األمم الجتماعات محاكاة في مندوبين دور لعبوا حيث دولة عشرة خمس من طالبا   ٢٥٠ وحضره" التغيير
 .المتحدة

 
 الجامعة من الطالب يلتزم عام، كل: "٢٠١٩" بيمون" لمؤتمر العامة األمينة خليفة، ماريا يارا الطالبة وقالت

. أيام ثالثة يستمر مؤتمر في المتحدة لألمم دولي نموذج بتنظيم األُخرى والجامعات بيروت في األميركية
 منّصة المؤتمر هذا يوفّر" وأضافت،." وأعلى أعلى مستويات إلى نصل عام وكل. له مثيل ال مؤتمر وهو

 في تُعقد التي المناقشات وتعّزز. الملحة العالمية القضايا ومناقشة للقاء العالم أنحاء جميع من للمندوبين
 ".الغد قادة لتشكيل الدبلوماسية فن اللجنة جلسات

 
 االفتتاحية الجلسة

 
 ومعلومات صور معرض مع ذلك وترافق. فارس عصام محاضرات قاعة في أقيم افتتاح بحفل المؤتمر بدأ
. ذلك في( ١٩٨٧-١٩٠٦) مالك شارل الدكتور ومساهمات المتحدة األمم ميثاق إنشاء حول القاعة خارج أقيم

 كمحّرك مميّزا   دورا   ولعب الفلسفة في أستاذا   وكان بيروت في األميركية الجامعة من تخّرج مالك والدكتور
 العام في عليه التوقيع تم الذي اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم اعالن وضع في مشاركا   ومؤلف رئيسي
ا وكان. ١٩٤٨   .المتحدة لألمم العامة للجمعية عشر الثالث الرئيس أيض 

 
 المندوبين أمام كلمة الزاريني فيليب لبنان في المتحدة لألمم االنسانية الشؤون ومنسق المقيم المنسق وألقى
 التجربة هذه مع أنه مرة ذات مون كي بان السابق العام األمين صّرح" قائال، المؤتمر، افتتاح حفل خالل

 أفضل فهم ببناء مكلّفون طالب سفراء أنتم. المتحدة لألمم ممثّلين تصبحون فإنكم المتحدة، لألمم النموذجية
 للتعّرف فرصة لكم المؤتمر هذا سيوفٌر" وأضاف،." تفعله أن يمكن وما تفعل وماذا المتحدة، األمم لماهية
 أن يمكن التي األفكار واستكشاف المستدامة، والتنمية السالم تعزيز في الفريد ودورها المتحدة األمم على



 الزاريني وشّجع." العالم أنحاء جميع في الناس من المليارات، يكن لم إن الماليين، حياة تغيير في تساعد
ا ولكن النزاعات آثار على التركيز على المشاركين  .الجذرية أسبابها على أيض 

 
 إن رسالته في وقال. االفتتاح حفل خالل خوري فضل الدكتور الجامعة رئيس من فيديو رسالة ُعرضت كما
 مثلكم" وأردف،. وتمكينهم المستقبل قادة لتدريب بيروت في األميركية الجامعة مهّمة يعكس الحدث هذا

 أن على مصّممون وهم حولهم، من العالم في للتحّديات بيروت في األميركية الجامعة طالب يتهيّب جميع ا،
 إبدأ تحّرك،’: هو العام هذا مؤتمر شعار يكون أن المناسب من" وأضاف،." إيجابي تأثير ألعمالهم يكون

 ".‘التغيير

 
ا لكنها حولكم، من العالم عن تعلّمكم الجامعية التجربة إن" خوري، وتابع  لتتعلّموا أعرفها فرصة أكبر أيض 
 روابط تشّكلون وسوف مألوفة، غير خلفيات من جدد بأشخاص تلتقون سوف المؤتمر، هذا في. أنفسكم عن

. والحوار والمناقشة والتعاون والخطابة الدبلوماسية في قدراتكم تُختبَر سوف. والصداقة االحترام مع دائمة
  ".المستقبل في ومهنكم لحياتكم ضرورية ستكون التي المهارات ستصقلون

 
 وأكثر حوارات

 
 نزع تتناول التي العامة للجمعية األولى اللجنة جلسة شملت جلسات أربع ُعقدت التاليين، اليومين طوال
 واإلنسانية؛ الثقافية المسائل تتناول التي العامة للجمعية الثالثة اللجنة وجلسة الدولي؛ واألمن السالح

 الذي األمن ومجلس والثقافي؛ والعلمي التعليمي اإلصالح خالل من الدولي التعاون تعزز التي واليونسكو
  .الدوليين واألمن السالم على بالحفاظ المتعلقة القضايا يناقش

 
 بعد البلدان في االستقرار وتحقيق للحدود، العابرة المنظمة الجريمة المندوبون ناقش هذه، اللجان جلسات في

 النزاع، مناطق في الثقافي والتراث الرياضية، األلعاب في المساواة وعدم األطفال، وزواج الحرب،
  .ميانمار في الروهينغا وأزمة اليمن، في والحرب التعبير، وحرية للصحافة والتهديدات

 
 الدكتور خالله ألقى فارس، عصام محاضرات قاعة في نيسان من الخامس مساء أُقيم بحفل المؤتمر واختتم
  .المندوبين أمام كلمة بيروت، في األميركية الجامعة في الطالب شؤون عميد الدين، نظام طالل

 
 التي االجتماعية والفعاليات األنشطة من بعدد المندوبون استمتع اللجان، جلسات في المشاركة جانب وإلى

ا االفتتاحية الجلسة خالل الفعاليات هذه وتضمنت. المؤتمر أيام طوال نّظمت  لطالب حي ا موسيقي ا عرض 
 الختامية الجلسة وشهدت. الخاصة االحتياجات ولذوي السمع ضعف من يعانون للذين روبرتس األب معهد
 .بيروت في األميركية الجامعة في الموسيقى نادي من مباشرا   موسيقيا   حفال  
 

 المجتمع مع التواصلي "بيمون" برنامج
 

. المجتمعي للتواصل برنامجا  " بيمون" ينفّذ ،"التغيير إبدأ تحّرك،" وهو العام هذا المؤتمر شعار مع وتماشيا  
. لبنان أنحاء جميع في المختلفة المجتمعات احتياجات تلبي متنوعة تطوعية فعاليات البرنامج هذا ويتضّمن

 توفير خالل من القضايا من العديد حول الوعي مستوى رفع إلى البرنامج يهدف ذلك، إلى وباإلضافة



 بالمسائل متعلقة فعاليات في للمشاركة للطالب الفرصة وإتاحة العام، طوال المنظمات مختلف ودعم الظهور
 .واإلنسانية والبيئية واالجتماعية الثقافية
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 :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

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توفّر 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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