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يـــر النهائــالتقري  
 

 ةالجتماع التاسع لمجنة العربية ألخالقيات العموم والتقانل
 والتحضير إلنشاء الشبكة العربية ألخالقيات العموم والتقانة 

 72/60/7607-72تونس، 
 

بدعوة من المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، )إدارة العموم والبحث العممي(، 
تاسع لمجنة العربية ألخالقيات العموم والتقانة، والتحضير الجتماع االتم عقد 

وذلك بمقر المنظمة، بتونس،  ،إلنشاء الشبكة العربية ألخالقيات العموم والتقانة
 .7107يونيو  72إلى  72خالل الفترة من 

 

 :فتتاحيةجريات الجمسة االم  
 

المدير  ،عاشور معالي األستاذ الدكتور محمد العزيز ابنبكممة لافتتح االجتماع  
أعضاء المجنة ب فييا بالسادة رح   ،العام لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
مؤكدا الخبراء المشاركين في االجتماع، العربية ألخالقيات العموم والتقانة، والسادة 

سعي المنظمة إلى تطوير عمل المجنة، حيث قرر مجمسيا في كممتو عمى مدى 
، إيالء أخالقيات 7100و الخامسة والتسعين خالل شير ديسمبر التنفيذي في دورت

يمانا من المنظمة بضرورة  العموم والتقانة األىمية القصوى. وتنفيذا ليذا القرار، وا 
استفادة الدول العربية كافة من األنشطة والبرامج التي تنفذ في إطار أخالقيات العموم 

القيات العموم والتقانة، تضم جميع الدول والتقانة، فقد ارتأت إطالق شبكة عربية ألخ
العربية والمؤسسات والييئات القطرية واإلقميمية والدولية العاممة في المنطقة العربية 
والخبراء العرب المختصين والميتمين بقضايا األخالقيات، كما أكد عمى أن انعقاد 

  .وم والتقانةإيذانا بإطالق الشبكة العربية ألخالقيات العم يعداالجتماع ىذا 
 

تال ذلك كممة األستاذة سموى السنويرة بعاصيري، رئيس المجنة، والتي ثم نت 
فييا عاليا حرص المنظمة عمى إيالء موضوع األخالقيات حي زا متقدما من 
اىتماماتيا وبرنامج عمميا. كما بي نت مدى ضرورة ىذا االجتماع الدوري التاسع 
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قيات العموم والتقانة، ال سي ما فيما يخص  إرساء لتعزيز مسار المجنة العربية ألخال
قواعد عمميا، وتوسيع مياميا وتأكيد دورىا، وىي جميعيا إنجازات يعود الفضل في 

 تحقيقيا لمساىمات قي مة وف رتيا كفاءات عممية عربية مرموقة.
 

أبو القاسم البدري، سعادة األستاذ الدكتور وفي ختام الجمسة اإلفتتاحية أكد 
ىذا االجتماع  اباحتضاني المنظمة، عمى ترحيب إدارة العموم والبحث العممي مدير

الشبكة العربية ألخالقيات العموم طالق إلالكم ي  االعممي العربي اليام، واستعدادى
كل من األستاذة سموى السنيورة بعاصيري، رئيس توجو بالتينئة لكما  .والتقانة

الدكتور االستاذ ؤسسة رفيق الحريري بمبنان، و المجنة، بمنصبيا الجديد، كمدير عام لم
مجنة الدولية لخالد عبد اهلل العمي، عضو المجنة، عمى منصبو الجديد كرئيس 

 ألخالقيات العموم والتقانة باليونسكو. 
 

 :المشاركون في اإلجتماع
 

 أعضاء المجنة العربية ألخالقيات العموم والتقانة:أواًل: 
 رئيسة المجنة، لبنان         اصيري، األستاذة سموى السنيورة بع 
 عضو المجنة، قطر        الدكتور خالد عبد اهلل العمي االستاذ 
 عضو المجنة، األردن        الدكتور صقر عبد الرحيم،  االستاذ 
 عضو المجنة، المغرب   الدكتورة نزىة كسوس،  االستاذة 
 عضو المجنة، تونس   فتحية الزغل،  ةالدكتور  االستاذة 
 عضو المجنة، اليمن  الدكتور عبد اهلل سعيد الحطاب،  االستاذ 
  ،المنظمةمقرر المجنة،        األستاذ الدكتور أبو القاسم البدري 

 العربية لمتربية والثقافة       
 والعموم 
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 ممثمو الدول:، والخبراء أعضاء المجان الوطنية العربية: ثانيا

 األردن
 شير، عضو المجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العموم الدكتور نبيل الب ستاذألا

 والتقانة
 السعودية

 الدكتور محمد زىير القاوي، مدير مكتب مراقبة أخالقيات البحوث  ستاذألا
 بالمجنة الوطنية السعودية لألخالقيات الحيوية

 السودان
 الدكتور مبارك محمد عمي مجذوب، رئيس المجنة الوطنية السودانية ستاذ ألا

 ألخالقيات الحيوية بالمجنة الوطنيةل

 قطر
 الدكتور خالد عبد اهلل العمي، رئيس المجنة الدولية ألخالقيات العموم  االستاذ

 والتقانة، باليونسكو، ومدير وحدة البرامج التأسيسية بجامعة قطر
 سمطنة عمان

  السيد أحمد بن سميط بدوي، عضو ومقرر المجنة الوطنية العمانية ألخالقيات
 البيولوجيا

 ليبيا
 الدكتور عبد العزيز محمد البوني، رئيس المجنة الوطنية الميبية  ستاذألا

 لمسالمة الحيوية واألخالقيات البيولوجية
 

 :الخبراء العاممون بإدارة العموم والبحث العمميًا: لثثا
  خمف العقمة، تخصصي ثانالميندس 
 أول إداري، عربية بن عمر ستاذةألا 

 تخصصي رابع، حطابحسن سالي  ستاذةألا 

 إدارة العموم والبحث العممي، خيرية السالمي ستاذةألا 
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 أوراق العمل التالية:خالليا  تمجمسات عمل، قد   أربععقد  تم  وقد 
 

 الجوانب المهنية ألخالقيات المهنة اإلعالمية 

 ين باسالمة، عميد كمية اآلداب، بجامعة عدند. حس  -

 الجوانب التقنية ألخالقيات تكنولوجيا االتصال 

صقر عبد الرحيم، أستاذ بجامعة األميرة سمية لمعموم والتكنولوجيا  .د  -
 باألردن

 الجوانب التقنية ألخالقيات االتصال 

يا د. عبد المجيد بن حمادو، مدير المعيد العالي لإلعالمية والممتميد  -
 ، تونسبصفاقس

 آليات العمل في المجان الوطنية المؤسسية وسبل تحسين جودتها 

 أ. سموى السنيورة بعاصيري، مدير عام مؤسسة رفيق الحريري بمبنان  -

 سبل التعاون والتنسيق مع المجان األخالقية العالمية 

د. خالد عبد اهلل العمي، رئيس المجنة الدولية ألخالقيات العموم والتقانة   -
 باليونسكو

  واقع المجان األخالقية في الدول العربية والتحديات التي تواجهها وسبل
 التغمب عميها

 د. عبد العزيز البوني، نائب مدير الييئة الوطنية لمبحث العممي بميبيا  -
 

 تجارب الدول العربية:
 تم  عرض تجارب الدول العربية التالية: 

 األردن، الدكتور محمد نبيل البشير 
 كة العربية السعودية، الدكتور محمد زىير القاويالممم 

 السودان، البروفسور مبارك محمد عمي المجذوب 

 ليبيا، الدكتور عبد العزيز البوني 
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م السادة أعضاء المجنة العربية ألخالقيات العموم والتقانة من كل من قد   اكم
قيات العموم لبنان، وقطر والمغرب و اليمن، لمحة عن أنشطة المجان الوطنية ألخال

 والتقانة ببمدانيم أثناء المناقشات خالل جمسات العمل.

 

 :اتــــالتوصي
 

وفي دار خالل جميع جمسات العمل نقاش مستفيض حول القضايا المطروحة، 
 بالتالي:ى الحاضرون أوصالمناقشات، ىذه ضوء 

 

 إلى:العربية لمتربية والثقافة والعموم دعوة المنظمة 
عمى إطالق الشبكة العربية ألخالقيات العموم  المباشرة في العمل -1

 والتقانة ووضع األسس الكفيمة بإنجاز ىذه الميمة.
إعداد دليل استرشادي حول تشكيل وىيكمة وميام وآليات عمل المجان  -2

 الوطنية ألخالقيات العموم والتقانة.
 إلى:الدول العربية دعوة  -3

  ورعايتيا، قانةالعموم والت ألخالقياتتعزيز دور المجان الوطنية ،
شراك مختمف شرائح المجتمع في أعماليا باتياو ممطوتوفير  ، بما وا 

 في ذلك الشباب.
  ألخالقيات وطنية  الجان بعد الدول العربية التي لم تنشئ قيامأىمية

واالستفادة من  إنشاء ىذه المجان وتفعيميابالمبادرة إلى  ،العموم والتقانة
 .تجارب المجان القائمة

 إدراج مفاىيم ومبادئ أخالقيات العموم والتقانة ضمن ى العمل عم
 .المختمفةالتعميمية لممراحل  الدراسية المناىج

   دارة وسائل اإلعالم المختمفة بما تطوير تشريعاتيا المتعمقة بتنظيم وا 
والمبادئ التي  واألسسي والتعبير يضمن التوفيق بين حرية الرأ

 عي األبعاد األخالقية في المجتمع.ترا
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    سات واألفراد الميتمين بتصميم وتطوير تشجيع الييئات والمؤس
مكاناتيم لضمان انسجام ما البرمجيات وحثيم عمى تسخ ير خبراتيم وا 

مع القيم األخالقية  يتم تداولو عمى شبكات التواصل االجتماعي
 والكرامة اإلنسانية.

 

وم والتقانة تيتم معظم المجان الوطنية العربية ألخالقيات العم أن  إلى نظرًا و 
التقارير الوطنية رقت معظم طبقضايا األخالقيات في مجاالت العموم الحيوية، فقد ت

في ىذه المجاالت، إلى أنشطة المجان الوطنية العربية في اإلجتماع التي قدمت 
وحيث أن موضوع التعامل مع البيانات الوراثية والحمض النووي من المواضيع 

جتماعية واألمنية، فقد أوصى الحاضرون، بعد نقاش الحساسة من النواحي اإل
  مستفيض، باآلتي: 

 

 فحوصات وتحاليل البيانات الوراثية و  حساسيةإيالء العناية الالزمة ل
مكانيDNAلحمض النووي )ا المجتمع إنعكاساتيا السمبية عمى  ات( وا 

األمن الوطني والقومي، خصوصا تمك التي تستيدف عينات العربي و 
 يرة.بأحجام كب


