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منوذج حمااكة الأمم املتحدة اذلي تنظمه جامعة جورجتاون مؤمتر الأزمات ادلولية يف مع نتعاملوطالب املرحةل الثانوية ي   

للمشاركة  ، وذكلمركز قطر ادلويل للمؤمترات هذا الأس بوع يف دوةل 13ميثلون  من طالب املدارس الثانوية 350حنو  جمتعا

 .  عرش ةالثاني يف نسخته منوذج حمااكة للمفاوضات ادلولية مؤمتر يف

هدها املفاوضات اليت تش دبلوماس ية يف متثيل  تولوا أأدوارا  لي مدرسة دولية  14مدرسة حملية و 28من  مجع هذه احلدث وفودا  

 ،يف قضااي عاملية" تعقيدات التدخل: قضااي تعزيز التمنية" حتت عنوان هذا العام وتنعقد فعاليةرض الواقع. أأ املتحدة عىل الأمم 

جامع بشأأن القضااي  ىل ا  وقد مثل املشاركون البدلان اليت مت تعييهنا هلم مكشاركني يف مفاوضات مطوةل ومعقدة بغية الوصول ا 

 الرئيس ية الهامة يف العامل. 

ىل جدال ومناقشات حمتدمة بني الأطر  أأفاكره، و  لك مهنا أ راؤهلاف املتخامصة وبيامن يبدو أأن القضااي حمل النقاش ميكن أأن تؤدي ا 

ن املؤمتر يشجع املشاركني عىل الاخنراط يف مناظرات  لثقافات. مع رضورة مراعاة احرتام ال خر وذكل هبدف تعزيز التفامه بني افا 

وميامنار السعودية و اليوانن والأردن و  فريقيا والصنيأأ جنوب  من بيهنا ،هذا العاممؤمتر يف  من عدة دول خمتلفة وفود شاركتوقد 

ىل دوةل قطر الوالايت املتحدةيا والبوس نة وعامن وتركيا و ثيوب ا  و  ضافة ا   . ا 

لقاها أأ ه اليت يف لكمت ،العميد املشارك لشؤون الطالب جبامعة جورجتاون ،هيل دانمهيته قال ادلكتور برنأأ عن هذا احلدث و 

يف مس تقبل  ، وعندما أأتأأمل يف مناس بة كهذه أأرى أأمال  الثقافات ونؤمن ابلتواصل بني ،مضن مرامس الافتتاح: "حنن نؤمن ابحلوار

 ." أأفضل

( اليت تشغل منصب الأمني العام لمنوذج حمااكة الأمم املتحدة، 2018انايب راان )لكية الشؤون ادلولية  الطالبة من جانهبا أأوحضت

يوفر هذا املؤمتر : "ها، وتضيف قول ة اكفية هباكيف يعمل املؤمتر من خالل تلكيف الطالب بمتثيل دول قد ال يكونون عىل دراي

أأكرب قدر من املعارف  احيصلو وهو حتفزي الطالب عىل أأن  ،الفرصة للتعمل والتعرف عن قرب عىل العامل بأأسلوب فريد من نوعه

 بأأنفسهم."

 لأجل عمّلِ » ملنظمة التنفيذي الرئيس اجلابر، يوسف انرص الس يد سعادة الرئيس ية اللكمةلقى أأ ويف افتتاح مؤمتر هذا العام 

ي بدأأ . وبعد أأداء القسم الرمسقطر يف جورجتاون جامعة خرجيي أأحد هو اجلابر انرص الس يد أأن ابذلكر اجلدير ومن. «قطر

قراراها من قبل جملس منوذج حمااكة  الطالب أأعامهلم يف مفاوضات جادة تس متر ثالثة أأايم. واكنت القضااي حمل التفاوض قد مت ا 

رات مماثةل. يف مؤمت ، اذلي يتكون من طالب جبامعة جورجتاون يف قطر من ذوي اخلربات وممن شاركوا سابقا  املتحدة الأمم

وتتضمن قضااي هذا العام الأسلحة الكاميوية، وأأوضاع الالجئني وطاليب اللجوء، وحماداثت السالم ادلولية، واحتواء الأوبئة 

   اهجا.حناء العامل وعالأأ مراض املنترشة يف والأ 

ويأأيت هذا احلدث مكحصةل لشهور من التدريب والاس تعداد من قبل املشاركني واملستشارين. فقبل أأن يمتكنوا من املشاركة 

يف مؤمتر منوذج حمااكة الأمم املتحدة، حيتاج طالب املدارس الثانوية حلضور ثالث دورات من التدريب املكثف لرفع هماراهتم 
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وزايدة قدراهتم التفاوضية. كام تساعد هذه اجللسات طالب جامعة جورجتاون يف قطر عىل اكتساب خربات رئاسة جلسات 

املناقشات واملداوالت، هبدف احلصول عىل القدر الالزم من الاحرتافية وللقيام بأأدوارمه يف مؤمتر منوذج حمااكة الأمم املتحدة 

تلفة ابلعديد من الأدوار امل شارك حنو مخسني من طالب جامعة جورجتاون يف قطر  احلايلالرئييس. يذكر أأنه خالل العام 

  هبذا املؤمتر. 


