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 AUB واطلقت  "نظمت منتًدى بعنوان "استجابات مبتكرة ألزمة اللجوء السوري

 ""مبادرة الجامعة األميركية من أجل الالجئين

 
منتًدى بعنوان "استجابات مبتكرة ألزمة اللجوء السوري" تم  (AUB) نظمت الجامعة األميركية في بيروت

 (AUB4Refugees Initiative) "اإلعالن عن إطالق "مبادرة الجامعة األميركية من أجل الالجئينخالله 

  .وذلك في قاعة "وست هول" في حرم الجامعة

 

نشيد الجامعة، حضره وزير الدولة لشؤون النازحين  تالههل بالنشيد الوطني اللبناني حفل اإلفتتاح الذي إست

المتحدة في لبنان فيليب الزاريني وممثلة المفوضية السامية لالمم المتحدة  معين المرعبي ومنسق أنشطة األمم

لشؤون الالجئين ميراي جيرار ومدير معهد الشؤون الدولية في كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية الدكتور 

فضلو  إريك برغلوف وعدد كبير من أهل الصحافة واإلعالم ومهتمين. ومن الجامعة حضر رئيسها الدكتور

خوري ووكيل الشؤون األكاديمية الدكتور محمد حراجلي ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب الدكتور 

محمد صايغ ونائبي الرئيس عماد بعلبكي وحسان دياب والمشرفين على المشروع الوكيلة المشاركة للشؤون 

  .إداريين وعاملين فيهااألكاديمية الدكتورة هاله محتسب والدكتور ناصر ياسين وعمداء وأساتذة و

 

بدايةً كلمة ترحيب من محتسب عقبت فيها على مراحل المشروع، ليتكلم بعد ذلك رئيس الجامعة الدكتور 

فضلو خوري ويقول بأنه قد حان الوقت أن نتحمل مسؤلياتنا وأال ننتظر المساعدة من أحد، فنحن أولى 

ي بيروت من أجل خدمة المجتمع ومساعدة اآلخرين بأنفسنا، وهذا ما تفعله دائماً الجامعة األميركية ف

  .خصوصاً غير المقتدرين ومنهم النازحين والالجئين

 

وأثنى خوري على جهود كل فريق العمل معلناً بشكٍل رسمي إطالق "مبادرة الجامعة األميركية من أجل 

ولوية لهذا الملف ولغيره ر إعطاء األئيس الحكومة سعد الحريري الذي قرالالجئين"، كما أثنى على جهود ر

  .من الملفات

 

  .الرائدة والسباقة دائماً في ما يتعلق بالتعليم وخدمة المجتمع AUB وختم خوري واعداً بأن تقبى ال



ثم كانت كلمة الوزير المرعبي الذي اعرب عن فخره بأن يكون من خريجي الجامعة األميركية في بيروت، 

إلطالق هذا المشروع المهم، محيياً رئيس  عريقفي هذا الصرح ال وبأنه شرف كبير له بأن يكون موجود

  .الجامعة وأساتذتها وخريجيها

 

وقال المرعبي بأن تلك األزمة أرخت بثقلها على سوريا ولبنان كاشفاً عن الخطط التي تنوي الوزارة تنفيذها 

  .لس الوزراء والمجلسفي هذا اإلطار وعن مراحل التحضير والتعاون مع الجميع خصوصاً مع رئيس مج

 

الذي نحتاجه في ووأثنى المرعبي على أهمية هذه المبادرة، قائالً بأن هذا هو النوع المطلوب من البرامج 

لبنان، وبأنه رغم كل الجهود التي قدمت وتقدم، نشعر كوزارة بأن هناك الكثير الذي يمكن فعله وهنا يكمن 

  .دور هذه الجامعة الكبيرة وما تطلقه اليوم

 

وختم المرعبي بالقول بأن هذا النوع من المبادرات مطلوب أكثر فاكثر، ونشجع الجميع على اتباعكم والتمثل 

  .بكم

 

ثم كانت كلمة الزاريني الذي تحدث عن مشاركة ومساهمة األمم المتحدة ودعمها لكل ما يفعله لبنان في إطار 

معة األميركية في بيروت في هذا الخصوص، تبعه كلمة النازحين وغيره مثنياً على أهمية المنتدى ورؤية الجا

لمفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين في هكذا مشاريع اجيرار التي تكلمت عن مساهمة 

ومبادرات. أما الكلمة األخيرة في حفل اإلفتتاح فكانت للدكتور برغلوف الذي تحدث عن السبل التي اتبعت في 

 .لنازحين وعن المشاريع التي يعملون عليها بالتنسيق مع الجامعة األميركية في بيروتاوروبا لمواجهة أزمة ا

 

هذا ويتابع المنتدى اعماله طيلة النهار، وسوف يختتم بجلس توصيات عند الساعة الخامس من عصر اليوم 

 في نفس المكان.  
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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

 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  
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