
  محضر االجتماع الرابع للجنة العربية ألخالقيات العلوم والتقانة
  18/5/2006: طرابلس

  
  

بدعوة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وباستضافة كريمة مـن اللجنـة الوطنيـة                
ن الحيوي، وعقب ندوتها الرابعة حول أخالقيـات التعامـل مـع            االليبية لألخالقيات البيولوجية واألم   

  التقانات الحديثة،
  

 18/5/2006اجتمعت اللجنة العربية ألخالقيات العلوم والتقانة وذلك يوم الخمـيس الموافـق           
  :وبحضور كل من

  
  نائب الرئيس    السيدة سلوى السنيورة بعاصيري  *  
        ي عبد الرزاق الحديديملح. د.أ  *  
  خالد العلي. د.أ  *  
  عبد اهللا حطاب. د.أ  *  
  لفتحية الزغ. د.أ  *  
  عبد القادر المالح. د.أ  *  
  مقرر اللجنة      البهلول اليعقوبي. د.أ  *  

  
  .وقد تغيب عن االجتماع رئيس اللجنة األستاذ الدكتور عبد العزيز السويلم لظروف خاصة  

  
  :شمل جدول األعمال  

  .والرابعة خالل الفترة بين االجتماع الثالث تقرير مقرر اللجنة عما قامت به المنظم -
 .يم عملهالوب عمل اللجنة شملت تقيسمراجعة أ -

 .األنشطة المستقبلية للجنة -

  
  :صدرت عن االجتماع الرابع التوصيات التالية  

  
 .دعوة المنظمة إلى تنشيط عمل اللجنة وعدم االكتفاء بالندوة التي تقعد سنويا   - 1

 .تكثيف االتصال بين أعضاء اللجنة وبينهم وبين المنظمة   - 2

ة مع اإلعالم تـسهيال لمهمـة اللجنـة وإيـصال أفكارهـا             إيجاد سبل لزيادة العالق      - 3
 .وصوتها لكافة شرائح المجتمع العربي  



العودة إلى اختيار موضوع محدد لكل ندوة يـتم التركيـز عليـه للوصـول إلـى                    - 4
 .دراسات ومن ثم توصيات محددة في شأنه  

 .تكليف أعضاء اللجنة بمهام محددة في إطار رسالتها   - 5

 عن المزيد مـن التمويـل الخـارجي لزيـادة فعاليـة عمـل       تكاتف الجهود للبحث     - 6
 .اللجنة  

العمل على االستفادة من تجارب بـاقي اللجـان المتخصـصة علـى المـستويات                  - 7
 .اإلقليمية والدولية  

تبسيط مواضيع الندوات التي عقـدتها اللجنـة وإخراجهـا فـي سلـسلة موجهـة                   - 8
 : كل منعضاء اللجنة على قيامق أللقارئ العربي، وفي هذا الشأن واف  

السيدة سلوى السنيورة بعاصيري باإلشراف على تبسيط موضوعات نـدوة           •
  .بيروت

األستاذ الدكتور عبد القادر المالح باإلشراف على تبسيط موضوعات ندوتي           •
 .طرابلس

معالي األستاذ الدكتور حلمي الحديدي باإلشراف على تبسيط موضـوعات           •
   .ندوة القاهرة

للنـدوة القادمـة     " أخالقيات التعامـل مـع الكـوارث الطبيعيـة        :" موضوعتحديد     - 9
واقتراح ذلك علـى األطـراف المتعاونـة علـى أن يقـوم معـالي               ) 2007العام  (  
تقـدم  حول الموضوع ) TOR( بإعداد ورقة مرجعية ياألستاذ الدكتور حلمي الحديد     
  .لهذه الجهات  

 دمشق اختيـارا قائمـا وفـق مـا يـتم      اختيار قطر لعقد الندوة التالية على أن تبقى      - 10
 .االتفاق في شأنه مع األطراف المتعاونة  

بـه نـدوة طـرابلس      تسجيل أعضاء اللجنة ارتيـاحهم للمـستوى الـذي أعـدت             - 11
للجنـة بهـذه المناسـبة للمنظمـة        اوتتقـدم   . وغزارة الموضوعات التي نوقـشت      
ويـة واللجنـة   العربية للتربية والثقافة والعلـوم وكـل مـن مركـز التقنيـات الحي          
الوطنية الليبية لألخالقيات البيولوجية واألمان الحيـوي، بخـالص شـكرها علـى               
االستضافة الكريمة أثناء الندوة وحسن التنظيم والعمل على توفير كل ما كـان مـن                 
 .  شأنه نجاحها  

  
  سلوى السنيورة بعاصيري. أ            البهلول اليعقوبي. د.أ
  

  ئب رئيس اللجنة نا                  مقرر اللجنة    


