
 
 

 ندوة املركز الدويل لعلوم اإلنسان
ئ""اإلنسانية وأولوايت املباد  

 

 بيبلوس -دعوة لتقديم مشاريع أبحاث للمركز الدولي لعلوم اإلنسان اليونيسكو 

 

 

بيبلوس هذه الندوة يف  -عنوان البحث: "اإلنسانية وأولوايت املبادئ ما بعد كوروان".  يقيم املركز الدويل لعلوم اإلنسان اليونيسكو 
.  وستنشر األحباث املقبولة بنسخة إلكرتونية وكذلك بنسخة مطبوعة كما ستناقش 2021 – 2020مركزه يف مدينة بيبلوس، خالل 

.خالل الندوةيف عدة حلقات ثقافية   
 

 اخللفية

شرتكاً. لقد شكل وابء كوروان صدمة كبرية للنظام العاملي احلايل. فللمرة األوىل بعد احلرب العاملية الثانية، تواجه البشرية مجعاء هتديداً م
اً للخسائر الكبرية يف األرواح لقد آن األوان إلعادة النظر يف املمارسات اإلنسانية اليت على مر السنني أدت إىل الوضع احلايل امللح نظر 

وتالشي الثقة ابجلنس البشري. لقد أصبحنا نعترب من الطبيعي التعايش مع الطمع وعدم املساواة واإلرهاق واإلفالت من العقاب 
نسان؟ والتالعب واحلروب... فهل سيعود العامل إىل وضعه الطبيعي الذي مل يكن أصالً طبيعياً من حيث احلقوق األساسية وحقوق اإل

لقد قبل املركز الدويل لعلوم اإلنسان مواجهة التحدي املتمثل يف استكشاف الوضع الراهن والتغيريات الالزمة لتوجيه صدمة جديدة 
 غاندي "بطريقة لطيفة، ميكنك أن هتز العامل". املهامتاإجيابية للعامل. ويلتزم املركز ببناء مستقبل أفضل لإلنسانية، وكما قال 

ز إىل تقدمي مشاريع أحباث وعرض حبوث حول جمموعة واسعة من وجهات النظر املتعددة االختصاصات والنظرية. يتطلع املركز يدعو املرك
تعّمق إىل تلقي األحباث وتنظيم الطاوالت املستديرة وورش العمل اليت تتناول املسائل املتعلقة إبنسانيتنا كما أنه يدعو إىل تلقي مسامهات ت

ي من اجملاالت واملواضيع ة االختصاصات ذات صلة ابلتنمية البشرية مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، ما يليف جماالت متعدد
 .الواسعة

 

 اجملاالت واملواضيع احملددة:

 :االقتصاد واالجتماع

 تحدايتالفرص و النسانية: وبئة واإلاأل. 
  سعار النفط وعلى الدول الناميةأسواق البورصة العاملية وألكوروان على االقتصادي لقع الو. 
  صريفاهنيار مايل كبري ومن أزمة يف قطاعه املمن االجتماعي يف لبنان الذي يعاين من األعلى  وابءالأتثريات. 
  يف العامل. سوء التغذية والفقرو من الغذائي األعلى العاملي  يالقتصاداالنكماش اوقع 



 

 ي.ملعلى الصعيد العاو  ةالعربياملنطقة  لتغيريات الطارئة يف مظاهر وتقاليد احلياة يفا 
  ؟واجملتمع املدين ةكمو الكوروان على تطور احل أتثريما كان 

  :التعليم

  تحدايتالفرص و الالتعليم؟ قطاع كيف بدل الوابء. 
 واخلاصة واجلامعات: التعليم يف املدارس الرمسية جودة ثري على السنة الدراسية وعلى أعلى القطاع الرتبوي اللبناين: الت اتثري أالت

 بواسطة اإلنرتنت؟ ما هي حتدايت التعليم عن بعد

 :التواصل

  متغرّي.يف عامل يف وقت األزمة التواصل 
 عالم يف دعم السياسات احلكومية يف مواجهة الكورواندور اإل. 
  :لروابط العائلية؟إجياابً اباحلجر الصحي  أثّرهل التواصل العائلي 

 الفنون:

  مرونته يف وقت الوابء.برهن الفن عن 
 .استكشاف الفن والثقافة من املنزل 
 .أمهية الفن يف إدارة الرفاهية الذهنية 
 .الفن واملوسيقى والذهن: مقاربة إبداعية لتعزيز صحة اجملتمعات 
  كيف يواجه الفن فريوس كوروان؟ 

 البيئة

 للوابء مستدامة.حتديد املستقبل البيئي، النظر يف سبل جعل الفوائد البيئية عادة إ 
  ؟فاد الكوروان البيئةأكيف 
 تري الكوروان على التلوث والتغرّي املناخيأت. 

 

 القانون والدبلوماسية

 ؟فعليةصالحات اآلليات املستلزمة لتحقيق إما هي  .مراجعة قانون الصحة العاملي 
  من سيخضع للمساءلة؟تفشي الكوروانمسؤولية ، 
 يف الدعم الطيب.ة وحدود الصحة يالصحدبلوماسية ال 
 وملبيةاسرتاتيجيات األلعاب األرايضة و ال إعادة النظر يف دبلوماسية. 



 
 

 واملساواة بني اجلنسنيعلم النفس 

 ه.وما بعد علم النفس البشري خالل وابء كوروان 
 ذهنية على املدى الطويل.ثريه على الصحة الالكوروان وأت 
 زمة كوروانأفسية خالل نال املرونة. 
 لجسم الطيبذهنية لة اليلصحالرعاية ا. 
 خماطر البطالة الدوريةاملساواة بني اجلنسني يف ظل كوروان على الثريات أت. 

 

 

 


