
 مواضيع هامة الطمبة المشاركون في مؤتمر نموذج محاكاة األمم المتحدة من تنظيم جامعة جورجتاون قطر يناقشون 
 

مؤتمر نموذج محاكاة األمم مدرسة محمية ودولية من حول العالم في  53من طمبة المرحمة الثانوية من  053أكثر من  شارك
 مركز قطر الوطني لممؤتمرات. فبراير في  18 – 81في الفترة بين  الذي انعقدالمتحدة 

 
وألقت ديمة الخطيب الكممة الرئيسية خالل حفل افتتاح المؤتمر. وتعد ديمة الخطيب الصحفية المعروفة التي تم اختيارىا بين 

المنصة (، +AJالجزيرة بمس )شخصيات عربية مؤثرة في موقع تويتر والتي تشغل منصب المدير العام لموقع  83أكثر 
 الرقمية المبتكرة لشبكة الجزيرة. األخبارية 

 
تنظيم األمور الموجستية الخاصة  والمشاركة فيفي جامعة جورجتاون قطر  مسؤولة التنمية الطالبيةجاكي سنيل،  توقال

ويقدم تجربة عممية تشجع الطمبة عمى أطول مؤتمر من نوعو في قطر مؤتمر نموذج محاكاة األمم المتحدة يعتبر بالمؤتمر: "
مناقشة القضايا العالمية المعاصرة من خالل وجية نظر الدول التي يمثمونيا. كما تعزز عممية تبني األدوار الدبموماسية ميارات 

 لجامعية". عمى الحياة ا طمبة المرحمة الثانويةمناظرات فضاًل عن أنيا تعّرف التفكير النقدي والمفاوضات االستراتيجية وال
 

: "بإمكان المشاركين في المؤتمر التعرف عمى جامعة جورجتاون بشكل جيد جدًا بفضل التفاعل مع طمبة الجامعة، كما توأضاف
ويساىم المؤتمر في تشجيع طمبة يمكنيم أيضًا التعرف عمى مسارات التعميم الجامعي واختصاصات الفنون الحرة في الجامعة. 

 خول الحياة الجامعية بكل ثقة". المرحمة الثانوية عمى د
 

وفي حين ُيعقد المؤتمر لمدة ثالثة أيام فقط، تستمر التحضيرات والتدريبات من قبل موظفي جورجتاون وطمبتيا طوال العام. 
وفي ىذا الخصوص، قال محمد خميل حرب من قسم التنمية الطالبية والذي يتعاون مع جاكي في تنظيم العمميات الموجستية 

تقوم جامعتنا بتوفير الدعم لمطمبة من خالل ورش العمل المنعقدة قبل المؤتمر وجمسات التدريب المخصصة والتي لممؤتمر: "
  مستوى قدراتيا".  ننظميا لجميع المدارس المشاركة بغض النظر عن

 
المواضيع الفرعية و رئيسي ويشرف طمبة جامعة جورجتاون عمى تنظيم محتوى المؤتمر بشكل كامل، كما يختارون الموضوع ال

في السنة الرابعة في  ةوالمتحدثين ويقومون بتحضير معمومات وحقائق عن المواضيع. وقد رّحبت حصة النعيمي، الطالبة القطري
 عنوان الجامعة واألمينة العامة لمؤتمر نموذج محاكاة األمم المتحدة، بالوفود المشاركة وشرحت موضوع المؤتمر المتمحور حول

 دود المتنازع عمييا: إعادة تعريف السمطة".  "الح
 



: "لقد اختار مجمس المؤتمر ىذا العام موضوعًا يعكس تحديات الفيم المعاصر لمحدود مخاطبًة الوفودوقالت حّصة النعيمي 
يجاد حمول مالئمة ليذه الثقافية واالقتصادية والوطنية.  ويقع عميكم كوفود ميمة مشاركتنا في المساىمة في ىذا الحوار وا 

 القضايا الحالية". 
 

ويشكل الطمبة القطريون ىذا العام حوالى نصف عدد الطمبة المشاركين في المؤتمر، في حين يأتي الباقي من دول عديدة مثل 
يطاليا و  ثيوبيا واليند وغيرىا. وقال محمد خميل حرب في ىذا الصدد: الواليات المتحدة والصين والسعودية وا  األردن واليونان وا 

 تمثميو لمنظمة عالمية مثل األمم المتحدة". مستوى إن التنوع الكبير لمطمبة المشاركين يعزز أصالة المؤتمر و "
 

إلكترونية تشاركية لنشر الصور  ومن بين اإلضافات الجديدة إلى المؤتمر ىذا العام، تم تشكيل لجنة صحفية تستخدم منصة
ويشارك في مؤتمر ىذا العام لممرة األولى طمبة محميون من برنامج "كوكب جورجتاون" والفيديوىات والتحديثات اليومية. 

المخصص لمتحضير ما قبل الجامعي، األمر الذي يمكّن الطمبة الذين ال تستطيع مدارسيم المشاركة في المؤتمر بسبب نقص 
 الموارد من االنضمام إليو. الدعم أو 

 
شرعية التعذيب،  مسائل مثل وتتضمن بعض المواضيع التي تناقشيا المجان الطالبية في جمسات محاكاة األمم المتحدة

الذي  CombatingCyberWarfare#وموضوع النووية عمى األمن، والحدود والالجئين، والوضع في اليمن،  والتيديدات
 استقى وسمو من شبكات التواصل االجتماعي. 

 
ختتم المؤتمر مع فعالية األمسية الثقافية التي تحتفل بالتراث الوطني لكل مدرسة وتستعرض بعض المنتجات واألطعمة ويُ 

 والعروض الفنية الثقافية. 


