
  
  

  محضر االجتماع الخامس للجنة العربية ألخالقيات العلوم والتقانة
  )6/5/2007: القاهرة(

  
  

وعلى هامش االجتماع اإلقليمـي     لعربية للتربية والثقافة والعلوم،     بدعوة من المنظمة ا     
، عقـدت اللجنـة العربيـة        )5/2007 /7-5القـاهرة   ( للجان أخالقيات العلوم والتكنولوجيا     

  : بحضور كل من6/5/2007لعلوم والتقانة اجتماعها الخامس وذلك يوم األحد ألخالقيات ا
  

  نائب الرئيس    السيدة سلوى السنيورة بعاصيري  *  
        حلمي عبد الرزاق الحديدي. د.أ  *  
  خالد العلي. د.أ  *  
  عبد اهللا الحطاب. د.أ  *  
    عبد القادر المالح . د.أ  *  
  صقر عبد الرحيم. د.أ  *  
   الزغل فتحية. د.أ  *  
  مقرر اللجنة        البهلول اليعقوبي. د.أ  *  

  
وقد تغيب عن االجتماع رئيس اللجنة األستاذ الدكتور عبد العزيز السويلم لعدم تمكنـه                

  .من تلبية دعوة حضور االجتماع اإلقليمي المذكور
  

  :شمل جدول األعمال  
: عين الرابع تقرير مقرر اللجنة عما قامت به المنظمة خالل الفترة بين االجتما           -

  .6/5/2007 والخامس 18/5/2006
 .تفعيل دور اللجنة -

 .األنشطة القائمة والمستقبلية -

  
  
  



  
  :وبعد نقاش مستفيض صدرت التوصيات التالية

  
الشروع في تفعيل دور اللجنة بحيث يعزز عقد الندوات بجملة مـن األنـشطة     -1

  :تشمل
إعداد دراسات في مواضيع مختارة تعكس وجهة نظـر اللجنـة يـتم            •

إعدادها من قبل خبراء رفيعي المستوى وتناقش في اجتماع مـصغر           
 .لصياغتها في شكلها النهائي ومن ثم ترسل إلى الدول لالسترشاد بها          

يد المقرر بمقترحاتهم حول أولويـات      و تم الطلب إلى األعضاء تز     قدو
   . في هذا الصدداللجنة

تناوب األعضاء في حضور أنشطة دولية تعود بالفائدة علـى عمـل             •
  .اللجنة

بذل المزيد من الجهود لتأسيس لجان لألخالقيات بالدول العربية التـي         •
لم تقم بذلك وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونـسكو ومنظمـة            

 . اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةالصحة العالمية والمنظمة

بعمل اللجنة والتي تشمل كتب     مرار في إصدار المطبوعات ذات العالقة       االست -2
  .أبحاث الندوات التي عقدت وتبسيط مواضيعها للقارئ غير المختص

ي المنظمة الطباعة المشتركة لكتيبات موجهة إلى الجمهور العربي بمختلف          تبن -3
 .شرائحه وذلك مع اللجان الوطنية لألخالقيات بالدول العربية

لجان لألخالقيات لإلعالن عن أنشطتها من خالل موقع اللجنة العربية          دعوة ال  -4
 . والمتوقع االنتهاء منه قريباالجاري إعداده من قبل المنظمة

   .تفعيل االتصال بين أعضاء اللجنة للتواصل وتبادل اآلراء -5

  
  
  األستاذة سلوى السنيورة بعاصيري      ستاذ الدكتور البهلول اليعقوبياأل
   


