




هورية العربية السوريةالجم

الهيئة العليا للبحث العلمي

ـــ:النظام األساسي ل

اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف
العلمية والتكنولوجية

CONEST
2018 نيسان



 النظام األساسي للجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية

2 

 

 

  



 النظام األساسي للجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية

3 

 

 
 

 

  

 ( من مرسوم إحداث الهيئة العليا6للفقرة )ط( من المادة )تنفيذًا 
"وضع ، التي تنص على 2005لعام  /68للبحث العلمي رقم /

، "األسس والقواعد الكفيلة بتعزيز أخالقيات البحث العلمي
ة ظمة األمم المتحدة للتربيكعضو في من -سورية  لتزامواستمرارًا ال

 ورد في اإلعالن العالمي مابتبني  -)اليونسكو( م والثقافةوالعل
، 2005في تشرين األول عام  لألخالقيات الحيوية وحقوق اإلنسان

 ةتم تشكيل اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجي
(CONEST) / واعتماد ، 1/10/2017 تاريخ /136بالقرار رقم

 10/4/2018تاريخ  /57نظامها األساسي بالقرار رقم /
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 تقديم

ع ، فتتناول مواضيع جديدة. لم تستطالعملية تتطور العلوم وتتسارع تطبيقاتها
دة، الجديهذه التطبيقات القواعد القانونية أن تجاري هذا التسارع لتنظم وتحكم 

فسادت الخشية لدى الناس من إمكانية انعكاس التقدم العلمي سلبًا على 
 ر عبر سلسلة من الخطواتضبط هذا األمبحياتهم. ومن هنا كان التوجه 

كان من أبرزها اإلعالن العالمي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، 
 .2005الصادر عن منظمة اليونسكو في تشرين األول عام 

الهيئة العليا للبحث العلمي،  إحداثمرسوم انطالقًا مما سبق، واستنادًا إلى 
مع بالتزامن  ة والتكنولوجيةاللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلميُشكلت 

اللجنة بمثابة هذه لتكون  ،وطنية للعلوم والتقانة واالبتكارالسياسة طالق الإ
النظام األساسي هذا تم وضع  الضابط األخالقي لعملية تنفيذ هذه السياسة.

مرجعية وطنية و ، وموجهًا لعملها اللجنة ليكون ضابطًا لهاهذه واعتماده لعمل 
مع هذه  تأمل الهيئة العليا أن تتعاون كافة الجهات المعنيةفي هذا المجال. 

 خير المجتمع اإلنساني. اللجنة، وتلتزم بما يصدر عنها لما فيه

 

 

  

 المدير العام
 دكتور المهندس حسين عزيز صالحال
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ف للنظام األساسي للجنة الوطنية ألخالقيات المعار يتبع ذلك ترجمة إنكليزية 
ر حسين عزيز صالح، مدي المهندس قبل الدكتورمن ) ،العلمية والتكنولوجية

 (.عام الهيئة العليا
Followed by an English translation of The main system 

for the National Committee on the Ethics of Scientific 

Knowledge and Technology,  (by Dr. Eng. Hussain Aziz 

SALEH, General Director of HCSR).
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 تمهيد

، يتعاظم دور البحث العلمي والتطوير التقاني في التنمية الشاملة للمجتمعات
يتطرقان لمواضيع جديدة وجدلية تخرج عن المألوف فوتتوسع مجاالتهما 

م متفق عليه ينظ أو مهني أحيانًا، ونظرًا لعدم وجود ضابط قانوني أو أخالقي
التي تمس عملية البحث العلمي ويرسم حدودها وخاصة في البحوث العلمية 

 ال تتمتعالكائن البشري مباشرة؛ ظهر مصطلح "األخالقيات" ليسد هذه الثغرة. 
ال هي قواعد تفرضها لزام كما هو الحال في القانون، فالقيات بصفة اإلاألخ

 الالمهنة على نفسها وعلى من يمارسها كما هو الحال في آداب المهنة، و 
لى فصل الخير عن الشر على نحو مطلق كما تفعل األخالق، إتهدف  هي

بمواجهة أوضاع  –يتمكن كل فرد لإنما تضع مجموعة من المبادئ التوجيهية 
 ن يجري اختياراته بشكل حر ومسؤول.أمن  –تكون غالبًا مستحدثة 

 وانطالقًا من مهام الهيئة العليا للبحث العلمي كما جاء في مرسوم إحداثها
، وإيمانًا منها بأهمية موضوع أخالقيات البحث 2005لعام  /68/رقم 

العالمي لألخالقيات الحيوية وحقوق العلمي، واستجابة لما ورد في اإلعالن 
ة األمم في منظم -ومنهم سورية  – اإلنسان الذي تبنته الدول األعضاء

م ، ت2005في تشرين األول عام )اليونسكو( م والثقافة لعلالمتحدة للتربية وا
تشكيل اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية 

(CONEST،) في سورية والمكونة من ممثلين عن كافة الجهات المعنية. 
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 الفصل األول: أحكام عامة

ير اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني يقصد بالتعاب تعاريف: -1المادة 
 المبينة جانب كل منها: 

 : اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجيةاللجنة
(CONEST). 

COMEST ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية العالمية: اللجنة. 

 الهيئة العليا للبحث العلمي. الهيئة العليا:

و : كل الجهات العامة والخاصة التي تقوم ببحوث أالجهات العلمية البحثية
دراسات علمية، وتشمل: الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، الهيئات 

 ...الخ. البحثية، المعاهد العليا،

ية اللجنة الوطناللجنة التنفيذية المشكلة من أعضاء من  اللجنة التنفيذية:
 .ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية

اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية : رئيس رئيس اللجنة
 .والتكنولوجية

اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية : أمين سر أمين السر
 .والتكنولوجية
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اللجنة الوطنية اللجان الفرعية التخصصية المنبثقة عن  اللجان الفرعية:
 .ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجية

 .1أغلبية النصف +  األغلبية المطلقة:

 اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية: النظام األساسي لعمل النظام
 .والتكنولوجية

 للجنة على الشكل اآلتي:يكون شعار ا ة:اللجنشعار  -2المادة 
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: األهداف والمهام ي
 
 الفصل الثان

 أهداف اللجنة: -3المادة 

بناء منظومة وطنية تضمن التزام الباحثين والجهات العلمية البحثية في  .1
المبنية على أفضل الممارسات  ،سورية بأخالقيات البحث العلمي

 ،لتبادل األفكار والخبرات ةفكري صةتكون من .المرجعية في العالم
وتمارس دور الناصح والمستشار لصناع القرار، وتدعم الحوار ما بين 

 المجتمعات العلمية وصناع القرار والجمهور بشكل عام.

تأخذ بعين االعتبار القيم  التوصل إلى معايير للضوابط األخالقياتية .2
 الدينية واألعراف والتقاليد االجتماعية على المستوى الوطني.

دم ة المتعلقة بالتقاتيبلورة وتعميم رأي وطني عام تجاه القضايا األخالقي .3
 .العلمي والتقاني واتخاذ موقف محدد بشأنها

لمي التعريف بالمواقف والرؤى والمعايير الوطنية ألخالقيات التقدم الع .4
 والتقاني وتعميمها على المستويات اإلقليمية والدولية.

ات واللجان ذات الصلة والتي تأخذ جهتوثيق عرى التعاون الدولي مع ال .5
 بعين االعتبار احتياجات البلدان النامية.
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 مهام اللجنة: -4المادة 

وضع ميثاق وطني ألخالقيات البحث العلمي والتطبيقات التقانية الحديثة  .1
ل والجهة العلمية البحثية والجهة )يتضمن  أخالقيات الباحث والُممو ِّ

ومتابعة تطبيقه من قبل  .، والسعي إلقراره(...الخ المستفيدة من البحث
الجهات العلمية البحثية، وتقويم مدى التزام هذه الجهات به. وتكون 
اللجنة هي المرجعية الوطنية العليا التي تتخذ مواقف واضحة حيال 

ذه ألخالقياتية الخالفية، وتطلب من الجهات المعنية االلتزام بهالقضايا ا
 المواقف. 

 البحوثة التي تثيرها اتيزيز التفكير والنقاش حول القضايا األخالقيتع .2
ت وتشجيع تبادل األفكار والمعلوما ،المتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقها

 والبيانات.

لتنسيق مع الجهات العلمية البحثية وسائر الجهات المعنية بأخالقيات ا .3
ن مالتقانات الحيوية وعلم الحياة والعلوم االجتماعية واإلنسانية وغيرها 

 العلوم على المستوى الوطني.

اإلسهام في الجهود الهادفة إلى ضمان سالمة توجيه البحوث العلمية  .4
 .ةاتيوالتقانية وتطبيقاتها األخالقي

متابعة كل ما يخص أخالقيات العلوم والتقانة وتبادل الخبرات واآلراء  .5
 والعالمي. واألفكار بشأنها على المستوى الوطني
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المعارف الوعي المجتمعي باألمور المتعلقة بأخالقيات  العمل على زيادة .6
 قانية.والت العلمية

م، اقتراح إدخال مواضيع عن أخالقيات البحث العلمي في مناهج التعلي .7
وتنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة في البحث العلمي والتطوير 

 التقاني.

ية ة في سور اتيالممارسة البحثية والتقانية من الناحية األخالقيرصد واقع  .8
 .بالتعاون مع الجهات المعنية

ذ العملي اللجان القطاعية التنفيذية في الهيئة العليا أثناء التنفيالتعاون مع  .9
 .وطنية للعلوم والتقانة واالبتكار في المواضيع ذات الصلةللسياسة ال

ول المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات التي تعقد محليًا ودوليًا ح .10
 المواضيع ذات الصلة بأعمال اللجنة.

المعارف العلمية النقابات المهنية في ما يخص أخالقيات  التنسيق مع .11
 .الحديثة هااستخدام التقانات وتطبيقاتو 

 .الترويج لهلتواصل مع الموقع االلكتروني للجنة و ا .12

المهام السابقة وتحقيق األهداف  إلنجازواضحة  وضع آلية عمل تنفيذية .13
 .المنشودة
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 العضويةالتمثيل و الفصل الثالث: 

 لجهات الممثلة باللجنة:ا -5المادة 

الجامعات الحكومية: دمشق، حلب، تشرين، البعث، الفرات، حماة،  .1
 طرطوس.

 جامعتين خاصتين تختارهما اللجنة التنفيذية.الجامعات الخاصة:  .2

لهيئة المراكز والهيئات العلمية البحثية: الهيئة العامة للتقانة الحيوية، ا .3
العامة للبحوث العلمية الزراعية، هيئة الطاقة الذرية، المعهد العالي 

كز بعد، المر ة والتكنولوجيا، الهيئة العامة لالستشعار عن يللعلوم التطبيق
 الوطني لبحوث الطاقة، الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان.

 الوزارات: التعليم العالي، التربية، الصناعة، الصحة، العدل، األوقاف، .4
 اإلدارة المحلية والبيئة، االتصاالت والتقانة، اإلعالم.

 اء:اختيار األعض -6المادة 

ًا من العاملين ممثاًل واحد -اللجنة ن الجهات الممثلة في م -ترشح كل جهة 
 لديها لعضوية اللجنة، ويمكن أن تختاره بشخصه أو بمنصبه.
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 مدة العضوية: -7المادة 

مدة العضوية أربع سنين قابلة للتجديد مرة واحدة كحٍد أقصى للمرشحين 
بشخصهم، وحسب مدة احتفاظهم بمنصبهم للمرشحين حسب المنصب شرط 

 عات.التزامهم حضور االجتما

 ية:انتهاء العضو  -8المادة 

تنتهي العضوية بانتهاء مدتها، أو عند غياب العضو ثالثة اجتماعات 
متتالية، أو أربعة اجتماعات متفرقة، دون عذر مقبول من جميع أعضاء 

 اللجنة.
 يمكن للعضو تقديم اعتذار عن عضويته في اللجنة عندما يريد.

 الفصل الرابع: اللجنة التنفيذية

 عضاء اللجنة التنفيذية:أ -9المادة 

 .رئيس اللجنة .1
 ممثلين اثنين عن الجامعات يختارهما ممثلو الجامعات في اللجنة. .2
ممثلين اثنين عن المراكز والهيئات العلمية البحثية يختارهما ممثلو  .3

 المراكز والهيئات العلمية البحثية في اللجنة.
 الوزارات في اللجنة.ممثلين اثنين عن الوزارات يختارهما ممثلو  .4

 أمين السر. .5
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 هام اللجنة التنفيذية:م -10المادة 

 مقترحات وتوصيات اللجنة.متابعة تنفيذ  .1

 وضع آلية عمل لتنفيذ مهام اللجنة بالتعاون مع أمانة سر اللجنة. .2

 اقتراح إدراج جهات جديدة في اللجنة. .3

 .COMESTاختيار المرشحين لعضوية الـ  .4

 أو تعديل مهام اللجان الفرعية. للجنة جديدة اقتراح إضافة لجان فرعية .5

 اقتراح إقامة أنشطة وفعاليات داعمة ألهداف اللجنة. .6

 أية مهام أخرى تقترحها اللجنة. .7

لحاجة، بناًء على دعوة من اتجتمع اللجنة التنفيذية كلما دعت  -11المادة 
 رئيس اللجنة.

 ذية كل أربع سنين. ُيعاد اختيار أعضاء اللجنة التنفي -12المادة 

 اللجنة وأمانة رس  الفصل الخامس: رئاسة

 رئيس اللجنة: -13المادة 

 .يعتبر مدير عام الهيئة العليا رئيسًا للجنة وللجنة التنفيذية بحكم منصبه
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 يس اللجنة:مهام رئ -14المادة 

 لالجتماع. دعوة اللجنة واللجنة التنفيذية .1

 اللجان الفرعية لالجتماع بناء على اقتراح رؤساء اللجان الفرعية. دعوة .2

 اجتماعات اللجنة واللجنة التنفيذية.ترؤس  .3

 اإلشراف على إعداد التقارير الصادرة عن أعمال اللجنة. .4

 تسمية مرشحين لحضور دورات تدريبية وورشات عمل ذات صلة. .5

 للجنة:اأمانة سر  -15المادة 

أعضاء من اللجنة كحد أقصى، من  5إلى  3اللجنة من تتكون أمانة سر 
 بينهم أمين السر.

 أمين السر: -16المادة 

 ر.يكون أحد رؤساء األقسام أو المكاتب العلمية في الهيئة العليا أمينًا للس

 هام أمانة سر اللجنة:م -17المادة 

التحضير الجتماعات اللجنة، وإعداد جداول أعمال االجتماعات  .1
 مع رئيس اللجنة.بالتشاور 

 إعداد محاضر االجتماعات وتوزيعها بالبريد االلكتروني على األعضاء. .2
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 صياغة المسودات األولى لوثائق عمل اللجنة واقتراح تعديلها. .3

 اقتراح إقامة فعاليات وأنشطة داعمة ألهداف اللجنة. .4

 اقتراح دعوة اللجنة الجتماع طارئ. .5

 متابعة أعمال اللجان الفرعية. .6

 السادس: االجتماعاتالفصل 

األول في  تجتمع اللجنة مرتين في السنة الواحدة على األقل، -18المادة 
 النصف الثاني من شهر نيسان والثاني في النصف األول من شهر أيلول.

غلبية المطلقة ألعضاء تكون االجتماعات قانونية بحضور األ -19المادة 
 لثي عدد الحضور على األقل.اللجنة، وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة ث

ياب رئيس تجتمع اللجنة برئاسة أكبر األعضاء سنًا في حال غ -20المادة 
 اللجنة.

 الفصل السابع: اللجان الفرعية

 ينبثق عن اللجنة اللجان الفرعية التالية: -21المادة 

 اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والصحية. .1

 الدوائية والغذائية. اللجنة الوطنية ألخالقيات الصناعات .2
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 اللجنة الوطنية ألخالقيات الموارد الطبيعية والبيئة. .3

 اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم اإلنسانية. .4

 اللجنة الوطنية لألخالقيات القانونية. .5

 اللجنة الوطنية ألخالقيات االقتصاد والسوق. .6

 اللجنة الوطنية ألخالقيات التطبيقات الهندسية واستخدام التقانة. .7

 يكون رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء اللجنة. -22المادة 

 ى األقل.تجتمع اللجان الفرعية مرتين في السنة الواحدة عل -23المادة 

 ددة لها في قرارات تشكيلها.تقوم اللجان الفرعية بالمهام المح -24المادة 

 الفصل الثامن: أحكام ختامية

لمراسالت المعتمدة في أعمال من ا ُتعتبر المراسالت االلكترونية -25المادة 
 اللجنة واللجان الفرعية.

 ند الحاجة.تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا ع -26المادة 

اللجان الفرعية عن مدير و تصدر قرارات تشكيل وتعديل اللجنة  -27المادة 
 عام الهيئة العليا.

ة ألعضاء اللجنة تصرف التعويضات والمكافآت المستحق -28المادة 
 وأعضاء اللجان الفرعية من موازنة الهيئة العليا.
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ارًا من تاريخ موافقة اللجنة يدخل هذا النظام حيز التنفيذ اعتب -29المادة 
 عليه.

ى اعتماده ال يجوز تعديل هذا النظام قبل مرور سنة كاملة عل -30المادة 
 من اللجنة، ويتطلب تعديله موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على األقل.
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 رار تشكيل اللجنة الوطنية ألخالقيات المعارف العلمية والتكنولوجيةق
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