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  اجلامعة يف اإلنسان حقوق مركز إطالق ملناسبة

  ١٧/٥/٢٠١٠ االثنني

   عفيش منى السيدة الدولة وزيرة معالي الرعاية صاحبة

  والسعادة المعالي أصحاب

  الكريم الحضور أيها

 بهـدف  العربيـة  بيـروت  جامعـة  إنشـاء  تـم  عنـدما ١٩٦٠ العـام  إلـى  بالذاكرة نعود
  . الجامعي تحصيله لمتابعة الشباب من واسعة فئات أمام الفرص إتاحة

 أحرامهـا  وتوسـعت  عشـر  إلـى  كلياتهـا  إزدادت إنشـائها،  علـى  عامـاً  خمسـين  بعد
 مـن  فيهـا  الدراسـة  وتوسـعت  البقـاع  إلـى  وقربيـاً  وطـرابلس  الدبيـة  إلـى  الجامعية

 والــدكتوراه، الماجيســتير مرحلتــي إلــى والبكــالوريوس الليســانس مرحلــة
ــا الدراســة وتطــورت ــى الســنوي النظــام مــن فيه ــدة، الســاعات نظــام إل  المعتم

  . والكليات الجامعة مستوى على اإلعتماد بلوغ إلى تسعى اآلن وهي

 إلزامـي  كمقـرر  اإلنسـان  حقـوق  مـادة  إسـتحداث  الجامعـة  قـررت  المنـاخ،  هذا في
ــائر ــالب لس ــن الط ــة م ــات كاف ــي. اإلختصاص ــوة وه ــدة خط ــى رائ ــذا عل  ه
  .الصعيد

 طالــب اآلف الســتة يفــوق لمــا المــادة هــذه تــدريس علــى ســنوات أربــع وبعــد
 فـي  اإلنسـان  حقـوق  مركـز  فأنشـأت  التوجـه  هـذا  تعميـق  الجامعـة  إرتأت وطالبة،
 وقضـايا  مبـادئ  علـى  وخريجيهـا  طالبهـا  إطـالع  إلـى  ورائـه  مـن  هادفة الجامعة
  . المجتمع في دورهم يعزز بما اإلنسان حقوق

  

  

  



 متقدمـة  خطـوة  هـو  بـل  الكالسـيكية،  المراكـز  مـن  لـيس  اإلنسـان  حقوق مركز إن
  .المجتمع إلى ومنها الجامعية الحياة في اإليجابي األثر لها سيكون

 فــي المتخصصــة المراكــز منظمومــة إلــى لينضــم اإلنســان حقــوق مركــز ويــأتي
ــة ــز الجامع ــالم كمرك ــز اإلع ــات ومرك ــارات الدراس ــز واالستش ــيم ومرك  التحك

  . وغيرها اللغات ومركز

ــرف ــى ويش ــز عل ــوق مرك ــان حق ــس اإلنس ــم إدارة مجل ــة يض ــن مجموع  م
ــين ــطين المتخصص ــي والناش ــاالت ف ــوق مج ــان حق ــولى اإلنس ــع ويت  وض
  . المركز في والمتطوعيين الطالب توجه التي والخطط اإلستراتيجيات

 حقـوق  قضـايا  حـول  طالبنـا  وعـي  مسـتوى  رفـع  الـى  المركـز  هـذا  يهـدف  كما
ــان ــه اإلنس ــاتهم وتوجي ــو طاق ــاء نح ــات بن ــها مجتمع ــة أساس ــاواة الكرام  والمس
 سـائر  مـع  للتعـاون  إسـتعداد  علـى  المجـال  هـذا  فـي  وهـو . والتنوع األخر وإحترام

ــات ــة المؤسس ــات التعليمي ــع ومنظم ــدني المجتم ــق الم ــذه لتحقي ــداف ه  األه
  .المشتركة

 النشـاط  لهـذا  آملـين  المركـز  عـن  وأخـرى  الجامعـة  عـن  نبـذة  هـذه  الختـام  وفي
ــاح ــررين النج ــكر مك ــدير الش ــالي والتق ــوزيرة لمع ــى ال ــيش من ــورها عف  حض
  .عليكم والسالم ورعايتها

  


