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 برناهج سلين الحص في األهيركية يعقد هؤتورًا حول االعالم واألخالقيات األحيائية 
 

دعب بشّبٍج عيٌٍ اىحص ىألخالقٍبث األحٍبئٍت ٗاالحتشاف فً اىَشمض اىطبً فً اىجبٍعت األٍٍشمٍت 

ً ٗاألخالقٍبث األحٍبئٍت، ٗاىزي عٍعقذ فً بٍشٗث إىى ٍؤتَشٓ االقيًٍَ اىشابع، ٗعْ٘أّ االعال

فً فْذق غ٘ىذُ ت٘ىٍب فً   2112مبُّ٘ األٗه  11بشعبٌت ٗصاسة اإلعالً اىيبْبٍّت ًٌ٘ اىثالثبء 

 بٍشٗث.

ٌٖذف اىَؤتَش إىى جَع اعالٍٍٍِ ٍِ ىبْبُ ٗاىعبىٌ اىعشبً ىَْبقشت قعبٌب تتعيق ببالعالً 

 ٗاألخالقٍبث األحٍبئٍت.

اىتبععت صببحًب بنيَت تشحٍب ىيذمت٘س مَبه بذس، ثٌ ٍقذٍت ىيذمت٘سة تبىٍب عشاٗي، ٌبذأ  اىَؤتَش عذد 

 ٍذٌشة ٍٗؤِعغت اىبشّبٍج. ٗفً اىتبععت ٗاىشبع ٌتنيٌ ٗصٌش االعالً اىذمت٘س ٗىٍذ اىذاع٘ق.

 بعذ رىل تتنيٌ اىذمت٘سة تبىٍب عِ عالقت األخالقٍبث األحٍبئٍت ببالعالً.

نيٌ آسثش مببالُ، ٍذٌش ٍشمض األخالقٍبث األحٍبئٍت ٍٗؤعظ قغَٖب فً فً اىعبششة إال عشش دقبئق ٌت

ٍشمض الّغُ٘ اىطبً فً جبٍعت ٌٍّ٘٘سك. ٕٗ٘ عٍتْبٗه اىذسٗط اىَغتخيصت ٍِ اىتغطٍبث 

 االعالٍٍت ىقعبٌب سئٍغٍت فً األخالقٍبث األحٍبئٍت.

عالٍٍت فً دائشة اىذساعبث فً اىحبدٌت ٗعشش دقبئق ٌتنيٌ اىذمت٘س ّبٍو دجبًّ، أعتبر اىذساعغبث اال

اىغي٘مٍت ٗاالجتَبعٍت فً اىجبٍعت، عِ األخالقٍبث األحٍبئٍت ٗاالعالً فً اىتجشبت اىيبْبٍّت. ٗتيً رىل 

 فتشة ٗجٍضة ىألعئيت ٗاألج٘بت.

عْذ اىثبٍّت عششة ظٖشًا ٌتنيٌ اىذمت٘س مببالُ ٍجذدًا فٍغتعشض اىقصص اىْبشئت فً االعالً عِ 

ٍت ٗاىتً تٌٖ اىششق األٗعط ٗاىعبىٌ ٗتيً رىل فتشة أعئيت ٗأج٘بت ٗجٍضة. ٗفً االخالقٍبث األحٍبئ

 اى٘احذة اال عشش دقبئق ٌُختتٌ اىَؤتَش بْذٗة ّقبػ ٌِ مببالُ ٗدجبًّ ٗعشاٗي.

 عتنُ٘ اىَذاٗالث ببالّنيٍضٌت ٗعتت٘فش تشجَت ف٘سٌت ىٖب اىى اىعشبٍت.

 2111ٕزا ٗقذ أطيق بشّبّج عيٌٍ اىحص ىألخالقٍبث األحٍبئٍت ٗاالحتشاف فً ٍّغبُ ٍِ اىعبً 

ىتشجٍع االدساك اى٘افً ألٍَٕت قعبٌب االحتشاف ٗاألخالقٍبث األحٍبئٍت فٍَب ٌتعيق ببألبحبث 

 ٗاىتذسٌب ٗاىتٍَْت  فً مو اختصبصبث اىجبٍعت، فً ىبْبُ ٗاىَْطقت. ٗقذ عقذ اىبشّبٍج ٍؤتَشاث

ّٗذٗاث ٗقّذً ٍحبظشاث ح٘ه ٍ٘اظٍع عذٌذة ٍثو صسع األععبء ٗاىخالٌب اىجزعٍت ٗاىت٘اصو ٍع 

 اىَشظى ٗدٗس اىتَشٌط ٗاىَغؤٗىٍت اىطبٍت.
   
  

 



  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . فلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيبكنوٌذج ل   للحعلٍن العبلً 
جقّدم      . طبلب ًطبلبة   8000   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   س،ًالوبخٍسح   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
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