المركز الدولي لعلوم اإلنسان
اليونيسكو ،بيبلوس
النشرة الدورية

النشرة للمركز الدولي لعلوم اإلنسان هي مل ّخص لما يلي:
 األنشطة التي ينظمها المركز األنشطة التي شارك فيها المركز االجتماعات والزيارات -المنشورات

إطالق أنشطة وبرامج المركز
التاريخ 20 :حزيران
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

ل من
برعاية وحضور وزير الثقافة د .محمد داوود ،وبالتعاون مع ك ّّ
مكتب منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،ومركز األمم
المركز
احتفل
بيروت،
في
لإلعالم
المتحدة
الدولي لعلوم االنسان بإطالق أنشطته وبرامجه يوم الخميس  ٢٠حزيران.
وقد أقيم االحتفال في المبنى التاريخي للمركز عند مدخل المدينة القديمة
بحضور وزراء حاليين وسابقين ونواب ومجلس ادارة المركز،
ومكتب اليونيسكو االقليمي في بيروت ،وقيادات عسكرية وامنية،
ورؤساء بلديات ،ورموز دينية وثقافية ووجوه اجتماعية واعالمية.
وقد اعلنت مديرة المركز د .دارينا صليبا أبي شديد خطة ومنهج العمل
وروزنامة النشاطات للعام  .٢٠٢٠-٢٠١٩وتبع االحتفال نخب المناسبة .

مذكرة تفاهم أكاديمية وعلمية مع الجامعة اللبنانية-األميركية
التاريخ 20 :حزيران
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

بيبلوس،
اليونيسكو،
االنسان-
لعلوم
الدولي
المركز
وّقّع
الا
شديد،
أبي
صليبا
دارينا
الدكتورة
بمديرته
ممث ّ
والجامعة اللبنانية األمريكية ( )LAUممثلة برئيسها الدكتور جوزيف جبرا مذكرة تفاهم
أكاديمية و علمية وثقافية يوم األربعاء  19حزيران  .2019وتهدف هذه المذكرة الى
تعزيزالتعاون بين المركز و  LAUوالعمل على النطاق البحثي و بناء القدرات وتنظيم
النشاطات والمشاريع المشتركة.
أقيم الحفل في مركز  CISHفي جبيل ،بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز
والموظفين ،ونواب رئيس  ، LAUوالعمداء والمدراء .تبع االحتفال نخب المناسبة.

زيارة كلية العلوم اإلنسانية في فرجينيا
التاريخ 10 :حزيرانّ2019

المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

بغرض تشجيع الشباب على الكتابة والنشر ،استضاف المركز الدولي لعلوم
االنسان مجموعة من الطالب المتخصصين في الدراسات الدولية القادمين من
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم في جامعة فرجينيا كومنولث في الواليات المتحدة
األمريكية الذين قاموا بعمل بحثي حول المواطنة العالمية واإلنسانية والتسامح
واالستجابة األخالقية للكوارث .وقدّّتم نشر أعمالهم في منشورات المركز
Letters from Byblos

ورشة عمل للجيش اللبناني
البرنامج :ورشّعملّوتدريب
التاريخ ٢٥ :الى  ٢٧حزيرانّ
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان
على امتداد ثالثة أيام ،استقبل المركز الدولي لعلوم االنسان  ١٦٥تلميذ ضابط في
إطار
في
الحربية،
الكلية
في
الثانية
السنة
دورة تثقيفية تعليمية وترفيهية في المركز تناولت تقديم تاريخ بيبلوس
ومعالمها التاريخية باالضافة الى االضاءة على الدوراالنساني للمؤسسة العسكرية
في حماية الهوية والتاريخ من خالل حماية المعالم االثرية واإلرث الثقافي للدول،
خالل الحرب في القانون الدولي اإلنساني.
وقد تضمن البرنامج محاضرة عن تعاطي الجيوش مع المعالم االثرية في الحروب
وسبل حماية هذه اآلثار واعمال تطبيقية ومناقشات ،وزيارة لقلعة جبيل.
وزار قائد الكلية الحربية العميد جورج حايك المركز وتحدث الى التالمذة الضباط،
عون
جوزيف
العماد
الجيش
قائد
باسم
قدّم
ثم
رسالة تقدير وشكر للمركز من خالل المديرة د .دارينا صليبا ابي شديد
التي قدمت بدورها مجموعة كتب من إصدارات المركزالى مكتبة الكلية الحربية.

زيارة مجلس تطوير أبحاث العلوم االجتماعية في أفريقيا
والمجلس العربي للعلوم االجتماعية
التاريخّ 4 -حزيرانّ2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

استضاف المركز الدولي لعلوم اإلنسان مجلس تطوير أبحاث العلوم االجتماعية في
الا بزمالء من كينيا والمغرب
إفريقيا والمجلس العربي للعلوم االجتماعية  ،ممث ّ
واألردن ولبنان .تضمن البرنامج جولة مصحوبة بمرشدين في قلعة بيبلوس
التاريخية ،وزيارة إلى سوق بيبلوس القديم .تال ذلك حفل عشاء في أحد مطاعم
ميناء بيبلوس حيث تمت مناقشة التعاون المستقبلي بين  CISHو CODESRIA
و ACSS

حفل إطالق جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب
التاريخ 11 :حزيران 2019

المكان :فندقّبريستولّ– الحمرا

شاركت مديرة المركز الدولي للعلوم اإلنسانية الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد في
حفل إطالق جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب في دورتها الثامنة لعام
 2019تحت رعاية وحضور معالي وزير الثقافة د .محمد داود وسفير سلطنة
عمان في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري

زيارة السفارة البرازيلية في لبنان
البرنامج :تشبيكّوتعاون
التاريخّ 25 :تموزّ2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

استقبلت مديرة المركز الدولي للعلوم اإلنسانية  ،الدكتورة دارينا صليبا أبي
شديد ،رئيسة القسم الثقافي في السفارة البرازيلية في لبنان السيد تياجو أنطونيو
دي ميلو أوليفيرا والمساعد اإلداري السيدة ريما سعاده .يسرالمركز والسفارة
البرازيلية التعاون والعمل معّا ا في األنشطة متعددة الثقافات وتعزيز الحوار بين
الثقافات المختلفة.

زيارة الطالب الدوليين في الجامعة اللبنانية-االمريكية
تاريخّ 27آبّ2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان
إنسجامّا ا مع اتفاقية التعاون بين المركز الدولي لعلوم االنسان في جبيل
وجامعة  LAUوضمن إطار التبادل الدولي بين  LAUوعدة جامعات
حول العالم ( ،).....استقبل المركز الدولي لعلوم االنسان طالب هذه
الجامعات المستفيدين من التبادل الثقافي والمتواجدين حاليّا ا في لبنان:
Science Po Paris,
 AARHUS, DMJX-AAبرلين FREIEفرنساESSCA ،NEOMA ،
 GrenobleدانماركDMJX-CPH ،
ليتوانيا Vilnius .السويد Sodertorn ،إيطالياAlpes ،IVLM ،Pavia ،
وقد جال الطالب على المركز وتفقدوا االقسام واطلعوا على البرامج وطريقة
العمل وتم توثيق هذه الزيارة بمجموعة من الصور التذكارية قبل
أن يتابع الطالب زيارتهم الى عدة بلدات لبنانية أخرى.

حلقة حوار :دمج الشباب ،خطوة مهمة نحو التنمية
المستدامة وحقوق اإلنسان
البرنامج :ورشّعملّوتدريب
التاريخ 11 :أيلولّ 2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

نظم المركز الدولي لعلوم االنسان في بيبلوس حلقة حوار تناولت موض
تدعيم
اجل
من
الشباب
دمج
"ضرورة
وع
اهداف التنمية المستدامة  ٢٠٣٠وحقوق االنسان" والتي جمعت ممثلين
من مختلف دول عربية وطالب من الجامعة اللبنانية األميركية
(.)LAU
ويأتي هذاالنشاط ضمن إطار "البرنامج العربي للديمقراطية وحقوق
االنسان" التابع لمعهد العلوم السياسية بجامعة القديس
يوسف فى بيروت ،والمدعوم من المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان.

ندوة ثقافية :الحوار بين الثقافات في البحر األبيض المتوسط،
االيبيريين والفينيقيين
البرنامج :ندواتّومؤتمرات
التاريخ 11 :أيلولّ 2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

بحضور سعادة سفير اسبانيا في لبنان خوسه ماري فيري دي ال بينا،
ومشاركة مؤسسة لويس قرداحي –  ،LAUالممثّلة بمديرها د .رشيد
شمعون ،أحيى المركز الدولي لعلوم اإلنسان يومّا ا ثقافيّّا ا بعنوان "حوار
سط :االيبيريين والفينيقيين".
الثقافات في الحوض المتو ّ
تض ّمن النّشاط اضاءة على حضارة الفينيقيين في اسبانيا،
ومعرضّا ا للوحات وثّقت بعضّا ا من ا ٓ
الثار الفينيقيّة في لبنان بريشة الفنانة
ڤيڤيان كنج.

ورشة حوار :تطبيق المادة  95من الدستور اللبناني
البرنامج :ندواتّومؤتمرات
التاريخ 29 :ايلولّ2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

إنسجا اما مع مبادرات منظمة اليونيسكو لتفعيل ثقافة "العيش م ّعاا" في لبنان
والعالم ،أقام المركز الدولي لعلوم االنسان ورشة حوار بعنوان"تطبيق المادة
 95من الدستور اللبناني" في مركزه في جبيل ،حضرها عدد من الوزراء
والنواب السابقون ودستوريون واختصاصيون في القانون والسياسة .

مؤتمر عن التسامح :قِيَم السالم والعدالة وحوار الحضارات
البرنامج :ندواتّومؤتمرات
التاريخ ٢ :و  ٣تشرين األول

المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

Location: CISH Premises
بمناسبة اليوم العالمي ّلالعنف وانسجامّا ا مع تطلّعات منظمة اليونيسكو،
وحرصّا ا على ثقافة السالم لوثيقة األخوة اإلنسانية الموقّعة من قداسة
البابا فرنسيس وشيخ اإلمام األكبر أحمد الطيّبّ ،
نظم المركز الدولي لعلوم
مقره في جبيل مؤتمرّا ا بعنوان" :التسامح،
االنسان في
ّ
قِ َيم السالم والعدالة وحوار الحضارات" برعاية وحضور الوزيرة
الحسيني،
مصطفى
والنائب
الصفدي،
فيوليت
وقائمقام جبيل السيدة ناتالي الخوري ،وممثل مؤسسة هانز سايدل السيّد
كريستوف ديوارتس ،وحشد من رجاالت الفكر والعلم واإلعالم.
وشارك في الجلسات المتتالية عددّ من رجاالت الفكر والدين واألكاديميين.

ندوة :اللغة العربية ،الجذور واألشكال والعولمة
البرنامج :ندواتّومؤتمرات
التاريخ 17 :تشرين األول 2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

بمناسبةّاليومّالعالميّللّغةّالعربيةّ،وبدعوةّمنّرئيسّالجامعةّاللبنانيةّاألميركية
د .جوزيفّجبراّومديرةّالمركزّالدوليّلعلومّاإلنسانّ– اليونيسكوّ،د .داريناّ
صليباّأبيّشديدّّ،انعُقدتّندوةّبعنوانّ"اللغةّالعربية :الجذورّواألشكالّوالعولمة".
واخت ُ
ّ
تمتّالندوةّبورشةّعملّتطبيقيةّعنّفنّكتابةّالخطّالعربيّوالكاليغرافي.

التطورات والتحديات"
ندوة في فرنسا عن "حقوق الطفل:
ّ
التاريخ 21 :كانونّاألولّ2019
المكان :بواتييهّ -فرنسا

الا بمديرته الدكتورة دارينا صليبا
شارك المركز الدولي لعلوم اإلنسان ممث ّ
أبي شديد في الذكرى الثالثين التفاقية اليونيسف الدولية لحقوق الطفل،
طورات والتحديات التي تواجه الغد" .خالل المؤتمر،
"حقوق الطفل :الت ّ
ضا لـ CISHومهماته وأنشطته وأهميته
قدمت الدكتورة صليبا أبي شديد عر ا
كمركز يعمل تحت رعاية اليونسكو.
كما أوضحت الدكتورة صليبا أبي شديد خالل مداخلتها العالقة بين اليونسكو
واليونيسيف وتحدثت عن وضع األطفال في العالم العربي عمو اّما وأكدت
بشكل خاص على الحالة اللبنانية .وقد ت ّّم عرض فيلمّا ا أنتجه طالب الصف
الخامس من مدرسة الليسيه الفرنسية-اللبنانية نهر ابراهيم.

ندوة :األزمة االقتصادية في لبنان ،تحدّيات وحلول
البرنامج :ندواتّومؤتمرات

 17كانون األول 2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

ّ
نظم المركز الدولي لعلوم االنسان وبالتنسيق مع "طالب من أجل الحرية"
) SFL-Lebanonندوة بعنوان "األزمة االقتصادية في لبنان :تحدّيات
سقة
وحلول" في مركزه عند مدخل المدينة القديمة .استُهلّت الندوة بكلمة المن ّ
الوطنية ل LEBANON SFLاآلنسة نور بو ملهب التي دعت الشباب الى
ثورة فكرية ،ثم عرضت مديرة المركز د  .دارينا صليبا ابي شديد المشاكل
االقتصادية في لبنان ودور الثروة النفطية والحلول الممكنة.
ثم تكلّم المحاضرون د .نسيب غبريل  ،د .مازن ديروان  ،د .نوح الهرموزي
ود .نزار يونس فعرضوا دور المصارف والقطاع الخاص وسبل الخصخصة
ومواجهة نظام المحاصصة الطائفي الذي ّ
يعطل دور القضاء.

االحتفال بعيد الميالد :رسالة أمل من المركز الدولي لعلوم
االنسان
 19كانون األول2019
المكان :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

ُ
القلوبّوأصفىّالنواياّزرعتّبهجةّالعيدّبأياديهاّالصغيرةّفيّ
أطهرّ
المركزّالدوليّلعلومّاالنسانّوالذيّأرادّمشاركةّصغارّ"عشّ
العصافير" هذهّالفرحةّبمناسبةّعيدّالميالدّالمجيدّ،مو ّجهااّرسالةّرجاءّ
وأملّلكلّالشعبّاللبناني.
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الموقع :المركزّالدوليّلعلومّاالنسان

أن العدد الرابع والعشرين من مجلتنا Letters from Byblos
نُعلمكم ب ّّ
) (LFBبعنوان "العيش معاا :مفهوم التسامح :قيم السالم والعدالة وحوار
الثقافات" قد تم نشره للتو وأنه يمكن تحميل النسخة الكاملة عبر الموقع
االلكتروني للمركز.

