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روزيت فاضل 

تسعى الشرعة في مرحلتها الثانية، 
وف��ق م��ا ذك��ر األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس 
الدكتور  العلمية  للبحوث  ال��وط��ن��ي 
إل��ى إعتماد  معين حمزة ل� "ال��ن��ه��ار"، 
مقررات دراسية عنها لبحوث طالب 
ال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م دورات 
ل��ت��ع��ري��ف األس���ات���ذة ال��ب��اح��ث��ي��ن على 

مبادئها.
ه�������ذه ال�������دع�������وة، ال�����ت�����ي أط��ل��ق��ه��ا 
ال��م��ج��ل��س وي���رع���اه���ا رئ���ي���س مجلس 
الوزراء تمام سالم، تعتبر وفقًا لحمزة 
م��رح��ل��ة ج���دي���دة ق���ررن���ا ف��ي��ه��ا حصر 
البحوث  ل��ب��رام��ج دع��م  المجلس  دع��م 
العلمية  البحثية  وال��وح��دات  العلمية 
ومنح  المشاركة  البحثية  وال��وح��دات 
الدكتوراه مع المؤسسات األكاديمية 
والبحثية الملتزمة الشرعة والموقعة 

على مبادئها.
واع��ت��ب��ر أن ه���ذه ال��ش��رع��ة ال تضع 
ق����ي����ودًا ع���ل���ى ال���ب���اح���ث���ي���ن ب����ل ت��ق��دم 
للبحث  السليمة  للممارسات  إط����ارًا 
ال���ع���ل���م���ي. وب�����رأي�����ه، ت��ث��ب��ت ال��ش��رع��ة 
المؤسسات  ت��ب��ادر  عندما  فاعليتها 
األكاديمية والبحثية الموقعة عليها 
إلى تشكيل لجان داخلية خاصة بها 
اإلج��راءات  واعتماد  التطبيق  لمراعاة 
السلبية في حق الباحثين واألساتذة 
الباحثين الذين لم يلتزموا ما تنص 

عليها. 
ورأى أن إق���رار ه��ذه ال��ش��رع��ة بات 
ح���اج���ة م���اس���ة ألن ق���ي���اس م��س��ت��وى 
ال��ع��ل��م��ي وص��دق��ي��ت��ه يعتبر  ال��ب��ح��ث 
تصنيف  في  األساسية  الركائز  من 
ال��م��ؤس��س��ات ال��ج��ام��ع��ي��ة ف���ي ال��ع��ال��م. 
واس��ت��ع��اد م��راح��ل إع��داده��ا م��ن خالل 
إن���ط���الق���ة ال��م��ج��ل��س م����ن ال���م���ب���ادىء 

المعتمدة ألخالقيات البحث العلمي 
في أبرز المراكز العالمية والجامعات 
التي نتواصل معها في كل  الكبرى 
من كندا وأميركا وأوروبا وأوستراليا. 
وإل���ى "أن��ن��ا عملنا ع��ل��ى وض���ع صيغة 
اللبناني  ال��واق��ع  مع  تتطابق  للشرعة 
من خ��الل جهد قمت به مع األستاذ  
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة األم���ي���رك���ي���ة ال��دك��ت��ور 
ن��اي��ف س��ع��ادة وال��م��س��ت��ش��ار العلمي 
ف���ي ال��م��ج��ل��س ال��دك��ت��ور ف����واز ف���واز، 
وذل����ك ب��م��واك��ب��ة حثيثة م���ن األم��ي��ن 

الوطنية  اإلس��ت��ش��اري��ة  للجنة  ال��ع��ام 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ألخ��الق��ي��ات ع��ل��وم ال��ح��ي��اة 
الضاهر،  ميشال  ال��دك��ت��ور  وال��ص��ح��ة 
م��دي��ر م��رك��ز األخ��الق��ي��ات ف��ي جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ال��دك��ت��ور ميشال 
شوير، وعضو مجلس إدارة المجلس 

الدكتورة تميمة الجسر.
وق�������ال إن ه������ذه ال����ش����رع����ة، ال��ت��ي 
وض����ع����ت ف�����ي ص��ي��غ��ت��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
باللغة العربية، وهو النص المعتمد، 
اللغتين  إلى  ترجمتها  إلى  باإلضافة 
ال���ف���رن���س���ي���ة واإلن���ك���ل���ي���زي���ة، ن��ف��ذه��ا 
ال��م��ج��ل��س ب��دع��م ج��زئ��ي م��ن "اللجنة 
الوطنية لألونيسكو" وبالتنسيق مع 
"اللجنة الوطنية اللبنانية ألخالقيات 
علوم الحياة والصحة". ونوه بمشاركة 
األكاديمية  المؤسسات  م��ن   خ��ب��راء 
الشرعة  على  التي ستوقع  والبحثية 
اللبنانية،  الجامعة  وت��ض��م،  الجمعة 
ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ب���ي���روت، 
الجامعة اللبنانية األميركية، الجامعة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ال���دول���ي���ة، ج��ام��ع��ة ال����روح 
القدس - الكسليك، جامعة البلمند، 
ج��ام��ع��ة ب���ي���روت ال���ع���رب���ي���ة، ال��ج��ام��ع��ة 
اإلس��الم��ي��ة في  الجامعة  األن��ط��ون��ي��ة، 
لبنان، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة 
األم��ي��رك��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
ج���ام���ع���ة ف��ي��ن��ي��س��ي��ا وج���ام���ع���ة رف��ي��ق 
الحريري ، المكتب اإلقليمي للوكالة 
ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة - ال��ش��رق 

للشرق  الفرنسي  المعهد  األوس���ط، 
األدنى ومصلحة البحوث الزراعية.

ووض���ع ح��م��زة إط����ارًا م��ح��ددًا ل��دور 
ال��ش��رك��اء ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال��م��ش��روع، 
وال�������ذي ي��ك��م��ن ف����ي ح���ف���ظ ح��ق��وق 
العلمية،  ال��م��ن��ش��ورات  ف��ي  ال��ج��م��ي��ع 
إع���ت���م���اد ال��ش��ف��اف��ي��ة وال����ص����دق في 
في  ال��ح��ق��وق  حفظ  العلمي،  النشر 
ب�����راءات اإلخ���ت���راع وع����دم ت���ن���اول أي 
موضوع في شكل إساءة وتترك أثرًا 
التي  ال��ش��رع��ة  عند  وت��وق��ف  سلبيًا. 
لسلوكيات  م��ن��ه��ا  ج��ان��ب��ًا  ت��خ��ص��ص 
الباحث الذي يلتزم إحترام القوانين 
والمبادىء العامة الدولية والوطنية. 
وأعطى مثااًل عن ذلك، مفاده أنه ال 

تجارب  أي  يجري  أن  للباحث  يحق 
والحيوان.  والطبيعة  بالبيئة  تضر 
ول��ف��ت إل��ى أن الشرعة ح��ص��رت في 
بند من بنودها التعاون مع الباحثين 
من دول لها عالقات ديبلوماسية مع 

لبنان.
أم����ا ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ال���ت���ي تتبع 
توقيع الشرعة فتكمن، وفقًا له، في 
حض كل جامعة على تشكيل لجنة 
أخالقية خاصة بها. وشدد على "أننا 
نتوقع منها إرسال تقرير سنوي عن 
عمل ه���ذه اللجنة ف��ي ك��ل م��ن هذه 
المؤسسات ليكون مرتكزًا لتحديث 

الشرعة. 
وث���م���ن ج���ه���ود ك����ل م����ن ال��ج��ام��ع��ة 

األم����ي����رك����ي����ة ف�����ي ب�����ي�����روت وج���ام���ع���ة 
ال����ق����دي����س ي����وس����ف ف�����ي ت��أس��ي��س 
أق��س��ام دراس���ي���ة ألخ��الق��ي��ات البحث 
ال���ع���ل���م���ي ع����م����وم����ًا، وف������ي ال���م���ج���االت 
واعتبر  خ��ص��وص��ًا.  والبيئية  الطبية 
أن ه��ذه األق��س��ام تفتح ف��رص عمل 
عدة، فضاًل عن أن هذه المؤسسات 
م��ق��ررات  ب��اع��ت��م��اد  مطالبة  الجامعية 
العليا  ال����دراس����ات  ل��ط��الب  دراس���ي���ة 
لألساتذة  تأهيلية  دورات  وتنظيم 
م��ب��ادىء  ع��ل��ى  لتعريفهم  ال��ب��اح��ث��ي��ن 

هذه الشرعة. 
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األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة.

جامعات توقع غدًا شرعة املبادئ األخالقية للبحث العلمي
معايير تحدد الركائز األساسية يف تصنيف الجامعات

توقيع 19 رئيسًا لمؤسسات أكاديمية وبحثية عاملة في لبنان 
لشرعة المبادىء األخالقية للبحث العلمي غدًا في السرايا الحكومية 

يشرع األبواب لتشكيل لجنة إخالقية خاصة في كل مؤسسة.

حمزة: ال نضع قيودًا على 
الباحثين بل نقدم إطارًا 
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