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 بيان صحفي

 

                          

 2012 تشزيه الثاوي 19 -لىدن/بيزوث

 

 للىشز الفىري 

 

للمجتمع المدوي والمىاطىت يختص بالمىطقت العزبيت في الجامعت  زكشم أول تأسيس

 زكيت ببيزوثياألم

 

ٌخزض ثبنًغزًغ  شكضشكٍخ فً ثٍشٔد يغ يإعغخ األطفشي ثاَشبء يٍرمٕو انغبيؼخ األي

 األٔل يٍ َٕػّ فً انًُغمخ.  ْزا انًشكض انًذًَ ٔ انًٕاعُخ فً انؼبنى انؼشثً، ٔعٍكٌٕ

ؾخ ُيٍ يإعغخ األطفشي ثً األطفشي نهًغزًغ انًذًَ ٔانًٕاعُخ ى رًٌٕم يشكضعٍز

ثبنجؾٕس ٔئعالق انًجبدساد ٔعٍزٕنً انًشكض انغذٌذ انمٍبو  ،شكًٍػششح يالٌٍٍ دٔالس أي بلذسْ

نذػى رُشئخ يٕاعٍٍُ ٔ نزضٌٔذ انًٕاعٍٍُ ثبنًؼشفخ يخزهف عٕاَت انؾٍبح انًذٍَخ انؼشثٍخ، فً

زؼضٌض االَفزبػ ٔانشفبفٍخ ٔانًغبءنخ فً انؼبنى نٔ، انؾٍبح انًذٍَخيشبسكٍٍ فً كم يغزٌٕبد 

 انؼشثً.

ئٌ كاًل يٍ انًإعغخ ٔانغبيؼخ رذسكبٌ أٌ انؼبنى انؼشثً ًٌش ثزغٍشاد عْٕشٌخ، ًْٔب 

 بد يًٍضحّ يغبًْرباألطفشي نهًغزًغ انًذًَ ٔانًٕاعُخ ػجش َشبع شكضػبصيزبٌ ػهى أٌ ٌمذو ي

 .ٔيب ٌهٍٓب يٍ انزؾٕالد انزبسٌخٍخ ْزِ انًشؽهخ فًانزمذو فً انًُغمخ شح ٍفً يغٔلًٍّخ 

فبئمخ لبل: "ْزِ يجبدسح  ،شكٍخ فً ثٍشٔدٍسئٍظ انغبيؼخ األيانذكزٕس ثٍزش دٔسيبٌ، 

غٍش  دانؼبنى انؼشثً رؾٕال ػذح فً يُبعكرشٓذ ، ٔلذ عبءد فً انزٕلٍذ انًُبعت، ؽٍش األًٍْخ

فً عهٍؼخ  ألطفشي نهًغزًغ انًذًَ ٔانًٕاعُخا شكضيغجٕلخ، ٔال ًٌكٍ انزُجإ ثُزبئغٓب. عٍكٌٕ ي

يٍ ٍ ٍبدٌثخجشاء سٌ خ َبؼػجش اإلعزانُمبشبد انًزؼهمخ ثبنزغٍشاد انغبسٌخ فً انؼبنى انؼشثً، ٔ

بئم يجزكشح ألعزششاف عٔس ٔالزشاػ بؾنهًشبسكخ فً انؾٕاس ٔانمٍبو ثبألثيخزهف انمغبػبد 



2 
 

زٓب ٔششاكزٓب ٌنشؤضش ئنؾبؽًب. ئَُب شبكشٌٔ عذًا نًإعغخ األطفشي نًغبئم األكا يمبسثخٔ

 .زٍٍانشٌبدٌ

فً كم  انٍٕو ثذٔسِ لبل: "ئَُب َشٓذ ،سئٍظ يإعغخ االطفشي ،انغٍذ أًٌٍ األطفشي

يغزًؼبد يُفزؾخ  ثُبءانؼبنى انؼشثً يٕاعٍٍُ ٌؼشثٌٕ ػٍ سغجزٓى فً انًشبسكخ فً بء عأس

نزهجٍخ انًزغهجبد انخبطخ ثبنًغزًغ انًذًَ فً انًجذع ٔػبدنخ. ٔصًخ ؽبعخ نًُبرط عذٌذح يٍ انفكش 

ًْ  - انًُغمخ انؼشثٍخبد فً غبيؼان قنكَٕٓب أػش - شكٍخ فً ثٍشٔدٍانؼبنى انؼشثً. انغبيؼخ األي

  .انًإعغخ انًضبنٍخ الؽزضبٌ ْزا انًشكض

 رششذ ب عٍؼذ رٕطٍبدب كًصٓثؾٕ ٔعٍُشش َزبئظيٕصمخ األطفشي أثؾبصًب  شكضعٍُزظ ي

ٔانزذسٌت نزؾفٍض ؽشكخ يٕاعُخ َشغخ، ٔرًٍُخ انزؼهٍى  شكضغٍبعبد ٔانًًبسعبد. كًب عٍٕفش انًان

ؽٕل يٕضٕػبرٓب فً انؼبنى  انؾٕاسانًشبسكخ انًذٍَخ، ٔرشغٍغ زؼضٌض نٔ ،ػمبيغزًغ يذًَ ف

 انؼشثً. 

األطفشي، انزي عٍمبو فً انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، يٍ صشٔح خجشاد  شكضعٍُٓم ي

ْزِ انغبيؼخ ٔيٕاسدْب، ٔعٍكٌٕ ثًضبثخ ثٕرمخ فً انًُغمخ رهزمً فٍٓب خجشاد األكبدًٌٍٍٍ 

خ ؾش ػهى انغبؽٔانًًبسعٍٍ ٔطُّبع انغٍبعبد ٔانغًٕٓس انؼشٌض. ٔعٍجذأ ػهى انفٕس انج

 . انذٔنٍخ نزؼٍٍٍ أٔل يذٌش نهًشكض

 الطلب عند متوّفرة الصورة

 

 -اَزٓى-

 

 

 نًضٌذ يٍ انًؼهٕيبد، ٌشعى االرظبل ة:

 مها العاسار -1

 شكٍخ فً ثٍشٔدٍيغبػذ انًذٌش نؼاللبد اإلػالو، انغبيؼخ األي

 ma110@aub.edu.lbثشٌذ ئنكزشًَٔ: 

 +961(1)228 353 ْبرف: 

 ماريكا بىسمان -2

 انشئٍغخ انزُفٍزٌخ، يإعغخ األطفشي

 marieke.bosman@asfarifoundation.org.ukثشٌذ ئنكزشًَٔ: 

 +44(0) 7557772838ْبرف: 

mailto:ma110@aub.edu.lb
mailto:marieke.bosman@asfarifoundation.org.uk
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 وبذة عه مؤسست األصفزي:

يٍ  2006األطفشي ًْ يإعغخ خٍشٌخ يغّغهخ فً ثشٌغبٍَب. رى رأعٍغٓب ػبو  يإعغخ

لجم انشئٍظ انزُفٍزي نششكخ "ثزشٔفبن"، أًٌٍ األطفشي، ٔػبئهزّ. ئٌ سعبنخ يإعغخ األطفشي 

ًْ أٌ رؼًم ػهى يُؼ انفشص نهشجبة انًْٕٕثٍٍ انغبيؾٍٍ الكزغبة انًٓبساد ٔانًؼبسف 

يغزًؼٓى، ٔأٌ رغًغ َبشغً انًغزًغ انًذًَ يغ ٍ فً لضبٌب هزضيٍنٍكَٕٕا يٕاعٍٍُ َشغبء ٔي

يُفزؼ َٔبثض لٕي ٔ انخجشاء نزجبدل انًؼشفخ ٔالعزُجبط أدٔاد ػًهٍخ نزغٌٕش يغزًغ يذًَ 

ثبنؾٍبح، ٔكً رخفف يٍ ٔعأح انظذيبد ٔانخغبئش انزً رزغّجت ثٓب انؾبالد انغبسئخ انُبرغخ ػٍ 

رغزٓذفٓب انًإّعغخ فً ػًهٓب. ٔرُشظ انًإعغخ فً انًًهكخ اإلَغبٌ أٔ انغجٍؼخ فً انجهذاٌ انزً 

 انًزؾذح ٔعٕسٌب ٔنجُبٌ ٔفهغغٍٍ.

 www.asfarifoundation.org.ukانًٕلغ اإلنكزشًَٔ: 

 

 زكيت في بيزوث:يوبذة عه الجامعت األم

 ًُظبو انزؼهًٍانػهى  ،1866انزً رأعغذ ػبو شكٍخ فً ثٍشٔد، ٍانغبيؼخ األيرؼزًذ 

كًإعغخ ٔ .فهغفزٓب انزؼهًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرط ن نهزؼهٍى انؼبنً انهٍجشانً شكًٍاألي

يٍ  أعالثٍ أعغًٔػضٕ يزفشؽ،  600أكضش يٍ رؼهًٍٍخ يٍ  خٍْئانغبيؼخ رضى ، رذسٌغٍخ ثؾضٍخ

عبنت ٔعبنجخ. رمّذو انغبيؼخ ؽبنًٍب يب ٌُبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾظٕل ػهى  8000 ؽٕانً

نغالة  انجكبنٕسٌٕط ٔانًبعٍغزش ٔانذكزٕساِ ٔانذكزٕساِ فً انغت. كًب رّٕفش رؼهًًٍب ٔرذسٌجًب عجًٍب

 عشٌشًا. 420 فٍّ ىفً يشكضْب انغجً انزي ٌضى يغزشف يٍ يخزهف أَؾبء انًُغمخ

 

 ػٍ انغبيؼخ األيٍشكٍخ فً ثٍشٔد، ًٌكُكى يزبثؼخ انؼُبٌٍٔ اَرٍخ: نالعالع ػهى كم عذٌذ

 www.aub.edu.lbانًٕلغ اإلنكزشًَٔ: 

 http://www.facebook.com/aub.edu.lbفبٌغجٕن: 

 http://twitter.com/AUB_Lebanonرٌٕزش: 

 

 

http://www.asfarifoundation.org.uk/
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

