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  AUBMCالمركز الطبي في الجامعة األمیركیّة في بیروت 
ً تكریم العالمي لألمم المتحدةحتفل بیوم التطوع ی  إلسھاماتھم اً لمتطوعین وتقدیرل ا

 

 المقیم المنسق وتحت رعایة ،مم المتحدةألل التطّوع العالمي یوم بمناسبة: 2017ول كانون األ 5في  ،بیروت
نظّم ، الزاریني فیلیب في لبنان )UNSCOL( نسانیةمم المتحدة ومنسق الشؤون اإللأل خاصال المنسقو

 التي صنادیقھا مساھماتلتكریم ) احتفاالً AUBMC(في بیروت األمیركیة المركز الطبي في الجامعة 
 .المحلي المجتمع ھیئاتو متطوعونال فیھا یشارك

 

 .مجتمع أي موتقدّ  تطویر في العمل التطوعي أثر سلّط الضوء علىو ،انعقد االحتفال في قاعة عصام فارس
في بیروت األمیركیة المركز الطبي في الجامعة في  العائلي طبال أخصائیة عثمان، منى ةالدكتور توأشاد

)AUBMC عيالتطوّ  العملوالمكانة التي رّسخھا  الطبّ  وكلیة يالطبّ حققھا المركز  يتال نجازاتاإل)، بأبرز 
  . اتلمجتمعل الموّجھ

 

ممثل منظمة الصحة والدین الدكتورة عنایة عز  ،الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة ةوزیر االحتفالوحضر 
 ونائبرئیس الجامعة األمیركیة في بیروت الدكتور فضلو خوري، و ،غابرییل رایدنرالعالمیة في لبنان 
لطّب في الجامعة األمیركیة في ل خوري رجاوعمید كلّیة   ،ات الدولیةواالستراتیجی لطبالرئیس التنفیذي ل

الدكتور زیاد غّزال إلى  رئیس إدارة الخدمات الطبیةبیروت الدكتور محمد صایغ، ومدیر المركز الطبّي و
ھیئات و)، AUBMC(في بیروت األمیركیة الجامعة عیة التابعة للمركز الطبي في الھیئات التطوّ جانب 
 ھا.موظفیفي الجامعة األمیركیة في بیروت و التدریس ھیئة وأعضاء المجتمع،

 

تساھم مجموعاتنا الدكتور فضلو خوري: " ،رئیس الجامعة األمیركیة في بیروتقال  وحول الموضوع،
جروح الكثیر من مرضانا وأطفالنا المختلفة من المتطوعین في إنقاذ اآلالف واآلالف من األرواح وشفاء 
عندما یجتمع  أفراد من مختلف بحرفیة. ومجتمعاتنا. یدفعھم إلى التطوع شغفھم في تحقیق كل ما یقومون بھ

مناحي الحیاة ألھداف خیریة من خالل التضحیة بوقتھم ومجھودھم ومواردھم تتعمق الروابط اإلجتماعیة 
   ".وتنتج مجتمعات تتحلى بالكثیر من الرأفة

 

 في )UNSCOL( نسانیةمم المتحدة ومنسق الشؤون اإللأل  خاصال المنسقو المقیم المنسق أما
لیست المرة األولى التي أكون فیھا شاھداً على العمل اإلنساني التطّوعي 		ھذه": فقال الزاریني فیلیب لبنان

عاماً بصفة  28 مسیرتي قبل الذي ینشط بتقدیمھ المجتمع المدني في لبنان وسط أصعب الظروف. فقد بدأت
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في لبنان. ویومھا أعجبت بتفاني متطوعي الصلیب األحمر وشجاعتھم  مثلم

وطاقتھم. فقد أنقذوا األرواح وخففوا معاناة الناس في مناطق النزاع خالل الحرب األھلیة، بل ھم كانوا 
ذه حتى یومنا، وبعثة األمم المتحدة في لبنان تفخر الیوم بدعم األبطال الحقیقیین. واستمّرت روح التطوع ھ

		.المبادرات التي تعّزز روح التطّوع"
 

بتكلیف من  ولكانون األ 5سنوي یقام في ھو احتفال  مم المتحدةألل التطّوع العالمي یومتجدر اإلشارة أن 
مشاركة و، حتفال بجھودھموالجمعیات لإلوعین یعتبر فرصة فریدة للمتطوالجمعیة العامة لألمم المتحدة 

مم المتحدة، ھیئات األوالمنظمات غیر الحكومیة، و، ھممجتمعاتمحاطین ب والترویج لنشاطاتھمقیمھم، 
 السلطات الحكومیة، والقطاع الخاص. و

-انتھى-  
 األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
 في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي كما أنھ. والمنطقة لبنان في للمرضى الصّحیة الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في

 الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا، الطبّ  طالب من أجیاالً  دّربت التي)  1867 العام في أنشئت( بیروت في األمیركیة الجامعة
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 على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في
 المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI( :ھي دولیة شھادات اعتماد خمس

 والدراسات الطبي والتعلیم ،المخبریة والخدمات ،األمراض وعلم ،والتمریض ،المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر
 الحریري رفیق مدرسة تقدمكما . طالب وطبیب أربعة آالف من أكثربیروت  في األمیركیة الجامعة في الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا

ً  للتمریض  الصحیة الرعایة احتیاجاتبیروت  في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز ویلبي ، التمریض مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر أو االتصال على األرقام  www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع:  .سنویا

 التالیة:
مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت 

 لالتصاالت:
 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:

 شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 الحاج/لیال أبو انطونكارمن 
 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 

 layale.abouantoun@ogilvy.comبرید إلكتروني: 
 

 


