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 اإلقليمية حول المشاورة

 وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية" البحث العلمي أخالقيات"

 2017تموز/يوليو  12-11بيروت، 

د. فؤاد مراد، المدير التنفيذي لمركز  –اإلسكوا اللجنة االقتصادية لغربي آسيا كلمة 

 اإلسكوا للتكنولوجيا

 

  التعليم والتعليم العاليوزير ، مروان حمادة األستاذمعالي 

  الدكتور معين حمزة، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلميةسعادة 

 

 ، االخوة واالخواتأصحاب السعادة

 صباح الخير، نفتتح نشاطنا متفائلين بالخير والصحة والسعادة واألمن والكرامة

المصلحة في البحوث أرحب بكم في هذا االجتماع العملي والهام لكونه يسمح ألصحاب 

 في عصر التسارع الالمسبوق للتكنولوجيا ية واالبتكار التكنولوجي اللتقاط األنفاسالعلم

 والمتداخلة في كل نواحي حياتنا اليومية. المتدخلة

 

نسان إللقد اتفق العالم على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها للوصول إلى حياة كريمة ل

 .األخيرو األول فكرامة اإلنسان هي المبتغى. 2030جندة األ من خالل االتفاق على

الخدمات  في الحصول علىلشعوب لواجب أخالقي وحق  ،وتسخير التكنولوجيا والعلوم

والتنمية المستدامة  المعرفة المفيدةو األمن الالمشروطوالمعلومات الصحيحة السريعة و

 .والعمل الالئق

 

ر أيا ي اجتماعها األخير فيكوا للتكنولوجيا فوقد أوصت اللجنة الفنية لمركز اإلس 

في حوكمة منظومة البحث العلمي واالبتكار في بيروت بضرورة االهتمام  2017

وإرساء ثقافة تسخير العلوم والتكنولوجيا في السياسات الوطنية والخطط التنموية لدى 

 كل الفاعلين في المنظومة الوطنية لالبتكار ونقل التكنولوجيا.
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على التحدي التشريعي  تم تسليط الضوء 2017اليونسكو في أيار / مايوتقارير  أحد وفي

والتنظيمي في حوكمة العلوم وعالقتها بالمجتمع. وهناك جهود للتوفيق بين المسؤوليات 

 والمخاطر المواكبة للبحوث العلمية مع المحافظة على حرية الباحثين ومهنية عملهم.
 

دورها بالتأثير جتماعية تكنولوجيات العصر تقوم التكنولوجيا بت العوامل االع  وكما طو  

 ه في حلقة دوارة.على المجتمع وقيم

 

نأمل بأن ال ننجرف وراء التسليم بأن كل ابتكار ينتج األفضل فهناك الكثير يجب أن 

بتكار التكنولوجي المسؤول نقوله ونحلله ونناقشه واألهم أن نمارسه للوصول إلى اال

 مجتمعاتنا وبيئتنا وثقافتنا.اتجاه 

 

تقييم األثر المحتمل لالبتكار التكنولوجي في في إلى معضلة وصعوبة  وهذا قد يؤدي

استخدامات مستقبلية للتكنولوجيا  أخطار وقت إدراكنا بأنه تحدي كبير في استشراف

عندما نمتلكها ونفهمها في كل  الناشئة ولكنها تصبح مستحيلة للتطويع والحوكمة

 نبها.جوا

 

طرح السؤال على  فيفأدعو زمالئي الباحثين والمبتكرين إلى تطبيق القاعدة المعروفة 

. فبالرغم من وجود ومجتمعاتهملعائالتهم  إنتاجاتهم مسؤوليةأنفسهم عن مالئمة و

يجب أن يكون هناك تقييم عادل محتملة عملة وفوائد متزامنة مع أضرار  لوجهين لك

ومستثمرين وبيئة  منتجينو ستهلكينمصالح كل األطراف من مأخذ بعين االعتبار ي

 ومصلحة عامة ..... الخ.

 

تبقى البحوث العلمية واالبتكارات التكنولوجية الخيار األمثل للوصول إلى حياة أخيراً 

كريمة وصحية وآمنة لإلنسان ونراهن على ثقافة المجتمع وأخالقيات الباحثين 

 ر على الشر والبناء على الدمار.والمبتكرين لضمانة ترجيح الخي

 شكرا ً


