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 يعهىيبد عبيخ

 
 عبيخ عٍ انجرَبيج فكرح

ؽزواف فٟ إلػجبهح ػٓ اٌّإرّو اإلل١ٍّٟ اٌواثغ ٌجؤبِظ ١ٍٍُ اٌؾض ٌألفالل١بد األؽ١بئ١خ ٚا ٘نا إٌشبؽ ٘ٛ

ًٍ فبص ئٌٝ عّغ ػلك ِٓ اٌؼب١ٍِٓ .  اٌّووي اٌـجٟ فٟ اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد ٠ٙلف ٘نا اٌّإرّو ثشى

ٚي فٟ شّزٝ اٌَّبئً اٌّزؼٍّمخ فٟ ِغبالد االرظبالد ٚاٌظؾبفخ ٍٚٚبئً اإلػالَ  فٟ ٌجٕبْ ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٌٍزلا

 .ثبإلػالَ ٚاألفالل١بد األؽ١بئ١خ

 

 األهذاف

 :أٌ َتيجًة  نحضىر هذا انًؤتًز، سيتًّكٍ كّم يشبرك فيه
 ُيذرك أهًّية تقذيى تقبريزعٍ انًسبئم انًتعّهقة ببألخالقيبت األحيبئية نهُبس عبّية 

  ٍاألخالقيبت األحيبئية نهُبس عبّيةُيذرك أهًية دور وسبئم اإلعالو في َقم يعهىيبت ع 

 يستكشف طزقًب يختهفة في َقم وقبئٍع يتعّهقة ببألخالقيبت األحيبئية 

 يعي أهًية االنتزاو ببنحذود األخالقية عُذ َقم وقبئٍع يتعّهقة ببألخالقيبت األحيبئية 

 يةُيسبهى في تهيئة بيئة أخالقية يٍ خالل َقهه نىقبئٍع يتعّهقة ببألخالقيبت األحيبئ 

 

ًُسزهذف  انجًهىر ان

ُِّ ٘نا اٌٍمبء فّظ١ظًب ٌٍظؾبف١١ٓ ٚاٌّوا١ٍٍٓ ٚاٌيِالء اإلػال١١ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبالد اٌ ظؾبفخ ٍٚٚبئً ُط

 .االرظبالد ٚاإلػالَ

 

 يكبٌ اَعقبد انًؤرًر

 فٟ ث١وٚد، ٌجٕبْ (Golden Tulip)فٕلق عٌٛلْ ر١ٌٛت 

 

 عٍ رضبرة انًظبنخ اإلفظبح 

اٌظبكهح  ػٓ ِغٌٍ اإلػزّبك ٌٍزؼ١ٍُ اٌـجٟ  (ACCME)ٚفمًب ٌّؼب١٠و اٌلػُ اٌزغبهٞ ٌٍزؼ١ٍُ اٌـّجٟ اٌَّزّّو 

ّٞ ِٓ أفواك ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ،  ُثغ١خ اٌزأّول ِٓ  اٌَّزّو ، ٠ٕجغٟ ؽً وً رؼبهة فٟ اٌّظبٌؼ، فٟ ؽبي اهرجبؿٗ ثأ

  .ػلَ ٚعٛك أٞ رؾ١ّي رغبهٞ فٟ  لَُ اٌزؼ١ٍُ اٌـجٟ اٌَّزّّو

ٚلل أشبه أفواك ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ اٌٛاهكح أٍّبؤُ٘ أكٔبٖ أْ ال ػاللخ  ٌّب ١ٍَِوُك فٟ ١ٍبق ػوٚػُٙ  ِٚؾبػوارُٙ 

ًٍ فٟ اٌّظبٌؼ ُِؾزّ  .ثأٞ رؼبهٍع 

 

 رب١ٌب ػواٚٞ، كوزٛهاٖ

 عٛهط أثٟ ٍؼل، ؿج١ت

 وّبي ثله، ؿج١ت

 

 يذيرا انُشبط

 رب١ٌب ػواٚٞ، كوزٛهاٖ

ٍَّخ ٌجؤبِظ ١ٍٍُ   اٌؾض ٌألفالل١بد األؽ١بئ١خ ٚاالؽزوافاٌّل٠وح اٌّإ

 َِإٌٚخ األفالل١بد األؽ١بئ١خ اٌـّج١خ



 ٔبئت هئ١ٌ ٌغٕخ األفالل١بد فٟ اٌّووي اٌـجٟ

 اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

 و١ٍّـــخ اٌـت

 ٌجٕبْ –ث١وٚد 

 

 اٌلوزٛه عٛهط أثٟ ٍؼل

 ِل٠و ِىزت اٌزؼ١ٍُ اٌـجٟ اٌَّزّّو

 أٍزبم ِشبهن فٟ اٌغواؽخ اٌؼ١بك٠خ

 اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

 ٌجٕبْ –ث١وٚد 

 

 انزعهيىهيئــخ 

 
 انهيئخ انذونيخ

 

 آهصٛه وبثالْ، كوزٛهاٖ

 ِل٠و ِووي األفالل١بد األؽ١بئ١خ

 ِووي الٔغْٛ اٌـّجٟ فٟ عبِؼخ ٠ٛ١ٔٛهن

 اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ

 

 انهيئخ انًذّهيخ

 

 رب١ٌب ػواٚٞ، كوزٛهاٖ

ٍَّخ ٌجؤبِظ   ١ٍٍُ اٌؾض ٌألفالل١بد األؽ١بئ١خ ٚاالؽزوافاٌّل٠وح اٌّإ

 َِإٌٚخ األفالل١بد األؽ١بئ١خ اٌـّج١خ

 ٔبئت هئ١ٌ ٌغٕخ األفالل١بد فٟ اٌّووي اٌـجٟ

 اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

 و١ٍّـــخ اٌـت

 ٌجٕبْ –ث١وٚد 

 

 ٔج١ـً كعبٔــٟ، كوزٛهاٖ

 هئ١ٌ كائوح ػٍُ االعزّبع، ػٍُ اإلَٔبْ ٚاٌلهاٍبد اإلػال١ِخ

 اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

 ٌجٕبْ –ث١وٚد 
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ٌٍّ " ف١وع١ٕ١ب وٌٟٛٔٛ ١ِزٟ. كٚ . ١ٌٚبَ ف. ك"اٌلوزٛه آهصٛه وبثالْ ٘ٛ ؽب١ًٌب أٍزبم   ِٚإ

 .عبِؼخ ٠ٛ١ٔٛهن فٟ ِل٠ٕخ ٠ٛ١ٔٛهن –ٚهئ١ٌ لَُ األفالل١بد األؽ١بئ١خ فٟ ِووي الٔغْٛ اٌـّجٟ 

ٌألفالل١بد األؽ١بئ١خ فٟ عبِؼخ ثٍَٕفب١ٔب، و١ٍّخ ث١و٠ٍّبْ " وبثالْ. ١ٍلٟٔ ك"٠ٛ١ٔٛهن، وبْ أٍزبم عبِؼخ  لجً م٘بثٗ ئٌٝ 

ٌٍّ ِووي األفالل١بد األؽ١بئ١خ ٚكائوح األفالل١بد اٌـّج١خ وبثالْ أ٠ؼًب فٟ عبِؼخ . ػٍُّ ك.  اٌـّج١خ فٟ ف١الكٌف١ب ؽ١ش أ

ٌٍّ ِووي األفالل١بد األؽ١بئ١ ٚشغً ِٕظت اٌّل٠و . خ اٌـّج١خ، ٚفٟ عبِؼخ ث١زَجٛهط ٚعبِؼخ وٌِٛٛج١ب١ٕ١َِٛرب، ؽ١ش أ

 .1891ٚؽزٝ اٌؼبَ  1891اٌّشبهن ٌّووي ٘بٍز١ٕغي ِٓ اٌؼبَ 

 .1818وبثالْ ػٍٝ شٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ ربه٠ـ ٚفٍَفخ اٌؼٍَٛ فٟ اٌؼبَ . ؽبى ك

فئراٌ أركيبء :ٚأؽلس وزجٗ ّ٘ب.  اٌّغالد ِمبٌخ ٚهكد فٟ اٌظؾف أٚ 550٘ٛ وبرت أِٚؾّوه ٌضالص١ٓ وزبثًب ٚأوضو ِٓ 

دنيم ثٍ نألخالقيبد ٚ ( 2002هِٚبْ ١ِزٍف١ٍل، ) Smart Mice Not So Smart People وأشخبص أقم ركبء

 (. 2008ٍجؤغو، ) The Penn Guide to Bioethicsاألديبئيخ 

ٍّٙب. وبثالْ ػؼٛ  فٟ ػّلح ٌغبْ ِؾ١ٍّخ ٚك١ٌٚخ. ك ٌغٕخ اٌفو٠ك اٌؼبًِ فٟ أفالل١بد اٌزظو٠ف : ِٚٓ اٌٍغبْ اٌزٟ روّأ

اٌؾ١ٛٞ فٟ اٌّؼٙل اٌٛؿٕٟ ٌٍَوؿبْ؛ اٌٍغٕخ االٍزشبه٠خ ٌّٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ؽٛي االٍزَٕبؿ اٌجشوٞ؛ اٌٍغٕخ 

ٍالِخ اٌلَ ٚرّٛفوٖ،  اٌٍغٕخ االٍزشبه٠خ اٌوئب١ٍخ ؽٛي أِواع  االٍزشبه٠خ ٌلائوح اٌظّؾخ ٚاٌقلِبد اإلَٔب١ٔخ ؽٛي

ؽوة اٌق١ٍظ؛ اٌٍغٕخ االٍزشبه٠خ اٌقبطخ ٌٍّغٕخ األٌّٚج١خ اٌؼب١ٌّخ ؽٛي ػٍُ اٌٛهاصخ ٚاٌؼالط اٌغ١ٕٟ؛ ٌغٕخ األفالل١بد 

١خ ؽٛي االفزجبهاد فٟ اٌغّؼ١خ األِو٠ى١خ ٌٍؼالط اٌغ١ٕٟ ٚاٌفو٠ك االٍزشبهٞ اٌقبص ٌٍّؼب٘ل اٌٛؿ١ٕخ ٌٍظؾخ اٌؼمٍ

ٚلل شغً ِإّفوًا ِٕظت اٌّل٠و اٌّشبهن فٟ اٌلهاٍخ اٌزٟ أعوا٘ب .  اٌؼ١ٍّخ اٌجشو٠خ ػٍٝ األشقبص غ١و اٌؾظ١ٕ١ٓ

وّب ٠شغً ؽب١ٌب ِٕظت اٍزشبهٞ . اٌّغٌٍ اٌّشزون ث١ٓ أٚهٚثب ٚاألُِ اٌّزؾلح ؽٛي اإلرغبه ثبألػؼبء ٚأعياء اٌغَُ

 .١ٌٛٛع١ب االطـٕبػ١خؽٛي اٌج DOD/DARPAاألفالل١بد ٌـِ 

ٍَّخ  اٌٛؿ١ٕخ  . ك ٍَّخ اٌقًٍ فٟ اٌؾل٠ل ، ٌٚغٕخ األفالل١بد فٟ اٌّإ وبثالْ ػؼٛ فٟ ِغٌٍ ئكاهح ِؼٙل فوأى١ٍٓ، ِإ

ّٚاه ِلهٍخ اٌزّو٠غ فٟ عبِؼخ وٌِٛٛج١ب. ٌّوع ا١ٌّٙٛف١ٍ١ب  .ٚ٘ٛ ػؼٛ فٟ ِغٌٍ ى

ًٍ ِٕزظُ ػّٛكًا ػٓ األفالل١بد األؽ١بئ١. ٠ىزت ك وّب أٔٗ ٠ؼٍُّك شٙو٠ًب فٟ .  خ فٟ ِٛلغ ١٘ئخ اإلماػخ اٌٛؿ١ٕخوبثالْ ثشى

وبثالْ وؼ١ف أٚ ِؼٍّك فٟ ٍٚبئً . ٚوض١وًا ِب ٠ظٙو ك. ِٛالغ ُأفوٜ ػٍٝ األفالل١بد األؽ١بئ١خ ٚشإْٚ اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ

ائي ِٕٙب ١ِلا١ٌخ ِبوغبفوْ وبثالْ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبٍجبد وّب ٔبي ػّلح عٛ. ُوّوَ ك.  اإلػالَ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ اٌّقزٍفخ

ٚلل ؽبى أ٠ؼًب ػٍٝ عبئيح ثبرو١َ٠ب ثوا٠ٌ .  ِٓ اٌغّؼ١خ األِو٠ى١خ ٌٍىّزبة اٌـّج١١ٓ ٚعبئيح فوأى١ٍٓ ِٓ ِل٠ٕخ ف١الكٌف١ب

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ "ِٓ ِغٍخ  2001 –ُِٕؼ ٌمت هعً اٌؼبَ . 2011ثواْٚ ٌألفالل١بد األؽ١بئ١خ اٌـج١خ ٌٍؼبَ 

ُٗ . ثأٔٗ ٚاؽل ِٓ اٌشقظ١بد اٌؼشوح األوضو رأص١وًا فٟ اٌؼٍَٛ 2009فٟ اٌؼبَ " ك٠َىٛفو"ٚٚطفزٗ ِغٍخ ". ا١ٌَٛ وّب وّوِز

 ُٗ ِغٍخ اٌوػب٠خ اٌظؾ١ّخ اٌؾل٠ضخ ٌىٛٔٗ أؽل اٌشقظ١بد اٌق١َّٓ األوضو رأص١وًا فٟ اٌوػب٠خ اٌظؾ١ّخ فٟ أِو٠ىب ، ٚٚطف

األوضو رأص١وًا فٟ اٌزىٌٕٛٛع١ب األؽ١بئ١خ فٟ أِو٠ىب ٚونٌه ١٘ئخ   اٌغٛهٔبي اٌٛؿٕٟ ثأٔٗ ٚاؽل ِٓ اٌشقظ١بد اٌؼشوح

ثأٔٗ ٚاؽل ِٓ اٌشقظ١بد اٌؼشوح األوضو رأص١وًا فٟ أفالل١بد اٌزىٌٕٛٛع١ب " اٌـج١ؼخ، اٌزىٌٕٛٛع١ب األؽ١بئ١خ"رؾو٠و 

 .األؽ١بئ١خ

ًُ ك ١ٕغي، ٚأوبك١ّ٠خ اٌـت فٟ ٌّووي ٘بٍز ى١ًِ ٚ٘ٛ. وبثالْ ٍجغ شٙبكاد فقو٠خ ِٓ وٍّـ١ّبد ِٚلاهً ؿت. ٠ؾّ

 .٠ٛ١ٔٛهن، ٚو١ٍّخ األؿجبء فٟ ف١الكٌف١ب، ٚاٌى١ٍخ األِو٠ى١خ ٌٍـت اٌمبٟٔٛٔ، ٚاٌغّؼ١خ األِو٠ى١خ ٌزـ٠ٛو اٌؼٍَٛ



ٔج١ً كعبٟٔ ٘ٛ أٍزبم اٌلهاٍبد اإلػال١ِخ فٟ كائوح اٌؼٍَٛ اإلعزّبػ١خ ٚاٌٍَٛو١خ فٟ . ك 

اٌملً  ٚؽبى ػٍٝ شٙبكَرٟ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ٚاٌّبعَز١و فٟ ػٍُ االعزّبػ١بد  ٌُٚل فٟ.  اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد، ٌجٕبْ

ِٓ اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد ٚػٍٝ شٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ إٌظو٠خ  ٚاٌجؾٛس فٟ االرظبالد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ ِٓ 

 .عبِؼخ أ٠ٛٚا فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ

ِخ ٚاإلػالَ فٟ اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد ٚشغً ِٕظت َِبػل كعبٟٔ فٟ رأ١ٌٍ ِٕٙبط االرظبالد اٌؼب. ٍبُ٘ ك

كعبٟٔ أٍزبمًا  ىائوًا  ٌّووي اٌجؾٛس فٟ االرّظبالد . ٚوبْ ك.  1891ٚ  1818ػ١ّل و١ٍّخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ ث١ٓ اٌؼب١ِٓ 

١ٌّخ ٌُملاِٝ ٚفّو٠غٟ ٚ٘ٛ ؽب١ًٌب هئ١ٌ اٌغّؼ١خ اٌؼب.  اٌؼبِخ فٟ عبِؼخ ١ٌَزو ٚأ٠ؼًب ٌِفٌٛجوا٠ذ فٟ عبِؼخ عٛهعزبْٚ

 . اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

ٚ  1811وبْ اٌجوٚفَٛه كعبٟٔ ػؼًٛا فٟ ِغٌٍ األ١َٔٚىٛ اٌؼبٌّٟ ٌقجواء اٌجؾٛس فٟ االرظبالد ث١ٓ اٌؼب١ِٓ 

وّب وبْ ػؼًٛا فّؼباًل .  ، ٚاٌنٞ ٍبُ٘ فٟ اٌشوٚع فٟ ِٕبظوح ك١ٌٚخ ِٓ أعً ئٔشبء ٔظبَ ارظبالد ٌٍؼبٌُ اٌؾل٠ش 1815

،  1891-1812فٟ اٌغّؼ١خ اٌل١ٌٚخ ٌٍجؾٛس فٟ االرظبالد اٌؼبِخ ، ٚمٌه ث١ٓ اٌؼب١ِٓ " اٌّغٌٍ اٌلٌٟٚ"ِٓ أػؼبء 

كعبٟٔ فٟ كهاٍخ كٚه . ٠قزّض ك. 1889-1882ث١ٓ اٌؼب١ِٓ " اٌفولخ اٌؼبٍِخ فٟ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼشو٠ٓ"ٚأؽل أػؼبء 

ّٛع ٔبشؾ فٟ ػّلح ِّٕظّبد غ١و ؽى١ِٛخ.  ٚاٌؼوثٟ اإلػالَ فٟ اٌّغزّغ ِغ اٌزوو١ي ػٍٝ اإلػالَ اٌٍجٕبٟٔ .  وّب أٔٗ ِزـ

ٌٍّ  ٚهئ١ٌ ١٘ئخ اٌّوا١ٍٍٓ اٌظؾف١١ٓ اٌؼوة ٌٍظؾبفخ اٌزؾم١م١خ، ٚػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِووي ؽو٠خ اٌظؾبفخ  ٘ٛ ػؼٛ ِإ

ِٕظت وّب شغً ِٕظت هئ١ٌ عّؼ١خ ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد ٚ.  فٟ ِٕـمخ اٌشوق األٍٚؾ

 .األ١ِٓ اٌؼبَ ٌغّؼ١خ فّو٠غٟ اٌغبِؼخ األِو٠ى١خ فٟ ث١وٚد

كعبٟٔ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزت َٚٔشو ؽٛاٌٟ ف١َّٓ ِمبٌخ فٟ األثؾبس فٟ اٌٍغز١ٓ اٌؼوث١خ ٚاإلٔى١ٍي٠خ فٟ ِغالد . أٌّـف ك

 .افٟوّب ٍبُ٘ فٟ رٕظ١ُ ؽٛاٌٟ صّب١ٔٓ اعزّبػًب ئل١ّ١ًٍب ٚك١ًٌٚب ؽٛي االرظبي االؽزو. ٚطؾف افزظبط١خ
 

 

 
 


