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برعاية وحضور وزي��ر التربية 
والتعليم العالي م��روان حمادة، 
معة  جا في  لطّب  ا كلّية  مت 

ّ
نظ

القّديس يوسف وبالتعاون مع 
األونيسكو واللجنة اإلستشارّية 
الوطنّية اللبنانّية لألخالقّيات، وفي 
إط��ار اجتماعات اللجنة الدولّية 
ألخالقّيات علم األحياء التي عقدت 
 حول 

ً
 مستديرة

ً
في بيروت، طاولة

التحديات األخ��الق��ّي��ة الجديدة 
لموضوع الداتا والصحة وإشكالّيات 
األب�����ّوة ال��ح��دي��ث��ة، وذل����ك في 
أوديتوريوم فرانسوا باسيل في حرم 
االبتكار والرياضة، بحضور رئيس 
اش 

ّ
الجامعة البروفسور سليم دك

اليسوعّي ونواب الرئيس وعميد 
كلّية الطّب البروفسور روالن طنب 
ونقيب األطباء البروفسور ريمون 
الصايغ ورئيس اللجنة الدولّية 
ألخالقّيات علم األحياء البروفسور 
يوهانس فان دلدن وأعضاء اللجنة 
والمحامية في المحكمة العليا في 
كينيا البروفسورة باميال أن��دادا 
وح��ش��د م��ن األس��ات��ذة وال��ط��اّلب 

والمهتمين.
اعتبر طنب “إن إحضار اللجنة 
الدولّية ألخالقّيات علم األحياء إلى 
لبنان كان مهًما بالنسبة لي وقد تّم 
ذلك. يسرني أن أرّحب بزمالئي في 
هذه اللجنة من الخبراء المعروفين 

والمشهود لهم من 36 دول��ة. لقد 
اجتمعت مجموعتا عمل في بيروت: 
األولى عن األبوة الحديثة واألخرى عن 
المسؤولية الفردّية. صحيح أن اللجنة 
تتقّدم ببطء ولكن بثبات: تقاريرها 
مدروسة وناضجة وتتّم مناقشتها 
قبل إرسالها إلى اللجنة الحكومّية 
الدولّية وبعد ذل��ك إل��ى الجمعّية 
العمومّية لألونيسكو العتمادها أو 

إلزامها لل� 195 دولة عضًوا فيها”.
���اش “ان 

ّ
م��ن جهته اعتبر دك

التفكير في األخالقّيات ومقاربة 

أخالقّيات علم األحياء يجدان في 
ال��س��ي��اق االج��ت��م��اع��ّي السياسّي 
واألكاديمّي اللبنانّي مساحة واعدة 
مهّمة خصوًصا أن ه��ذا التفكير 
ا ألّي قرارات  ا أساسّيً

ً
ل شرط

ّ
يشك

تفرض نفسها في الواقع وتصبح 
حاجة ملّحة لإلجابة على األسئلة 

المطروحة اليوم”.
وتابع: “كيف ال نشير إلى العمل 
ال���دؤوب للجنَتي األخالقّيات في 
جامعة القّديس يوسف: األول��ى 
ذ ومنذ العام 1988 من المركز 

ّ
تتخ

الطّبي الجامعّي “أوتيل دي��و دو 
ا لها، لتكون في خدمة  فرانس” مقّرً
جميع العاملين في المستشفى، 
وتهتّم ليس فقط بالمسائل العلمّية 
ا بتلك المتعلقة 

ً
والتقنّية، بل أيض

بالقيم اإلنسانّية. وعلى مستوى 
الجامعة لدينا لجنة أخرى لألخالقّيات 
ل أعضاؤها جميع المؤّسسات 

ّ
يمث

فة بإجراء 
ّ
األكاديمّية، وه��ي مكل

 عمل بحثّي، 
ّ

االمتحان األخالقّي لكل
ا من رسائل شهادات الماستر  بدًء
 

ّ
وصواًل إلى أطروحات الدكتوراه ولكل

األبحاث العلمّية، ما يعطي عملنا 
األكاديمّي المناعة األخالقّية”. 

أما الصايغ فأكد أن الجسم الطّبي 
لديه مشكلة كبيرة في التأقلم مع 
التطور التكنولوجي السريع على 
صعيد إدارة المعلومات ووسائط 
ال��ت��واص��ل وال��ذك��اء االصطناعي، 
وتابع يقول :”نزواًل عند طلبي قّرر 
رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة 
نّية  للبنا ا لوطنّية  ا ّية  ر ستشا ال ا
لألخالقّيات إدراج نقيب األطّباء في 
لبنان كعضو في تلك اللجنة. وهذه 
نقطة مهّمة بالنسبة لي، من أجل 
أن أتمكن من أك��ون على مستوى 
التحدّيات األخالقّية المطروحة نتيجة 

للتطّور التكنولوجّي”.
من جهته تمّنى حمادة “على 
السلطتين التنفيذّية والتشريعّية، 
للتين كانتا حذرتين من لجنة  وا
إض��اف��ّي��ة، إع��ط��اء سلطة وم��ك��ان 
وص��وت أكبر للجنة اإلستشارّية 
الوطنّية اللبنانّية لألخالقّيات في 
عنى 

ُ
إطار التحضير للقوانين التي ت

بالصّحة وعلوم الحياة”.
ث��م ألقى دل��دن محاضرة حول 
ال��ت��ح��دي��ات األخ��الق��ّي��ة الجديدة 
لموضوع ال��دات��ا وال��ص��ّح��ة، بينما 
تطّرقت البروفسورة باميال أندادا إلى 
إشكالّيات األبّوة الحديثة، وتبع ذلك 

نقاش مع الحضور.
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