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الرئيس

تقرير األمين العام عن أعمال اللجنة االستشارية الوطنية اللبنانية

معالي الدكتور عدنان مروة

ألخالقيات علوم الحياة والصحة عن سنة 2014

نائب الرئيس

معالي الدكتور أسعد رزق

األمين العام

الدكتور ميشال الضاهر

أتقدم منكم بأحر التهاني والتمنيات لسنة جديدة ننعم بها بالسالم والطمأنينة
يسرني بمطلع هذه السنة أن ّ

والخير والبركة وأيضاً بهذا التقرير عن اعمال ونشاطات اللجنة االستشارية الوطنية اللبنانية ألخالقيات علوم
الحياة والصحة ( )CCNLEلسنة .2014

األعضاء

السيدة سلوى البعاصيري
الدكتور محمد السماك

النقري
سماحة الشيخ محمد ّ
الدكتور جورج أفتيموس

معالي األستاذ مروان حماده

 -خالل اجتماعات اللجنة في السراي الحكومي ( 10اجتماعات) تمت دراسة بنود جدول األعمال وأخذت

الق اررات والتوصيات الالزمة كما وتم عقد عدة اجتماعات للجان الفرعية ولجان العمل في المركز اإلداري
المخصص لها في البناية المقابلة للسراي الحكومي نوجزها لكم بما يلي:


والشؤون الدينية في الدول العربية وذلك بما يتعلق باالتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة األعضاء

معالي الدكتور محمد خليفة

واألنسجة البشرية ومكافحة االتجار بها.

الرئيس انطوان خير
الدكتور بيار زلوعه



دراسة وإقرار التعديالت المطلوبة من قبل لجنة خبراء وممثلي و ازرات العدل والداخلية والصحة



إبداء الرأي ومراجعة توصيات اليونسكو حول واجبات وشروط الباحثين العلميين.

الدكتور ابراهيم سلطي
معالي الدكتور صالح سلمان
األب الدكتور ميشال شاور
الدكتور روالن طنب
الدكتورة تاليا عرواي
عمار
الدكتور وليد ّ

الدكتور كمال كالب
السيدة نعمت كنعان

معالي الدكتور طارق متري
الدكتور أندريه مكربنه
الدكتور هشام نشابه
وضاح نصر
الدكتور ّ

دراسة وإقرار التعديالت المطلوبة من قبل لجنة خبراء وممثلي و ازرات العدل والداخلية والصحة

والشؤون الدينية في الدول العربية وذلك بما يتعلق باالتفاقية العربية لمنع االستنساخ البشري.

 تابعت اللجنة مع السلطات المختصة مشاريع القوانين والتوصيات المقدمة سابقاً لمجلس النواب للحثونخص منها:
على استكمال دراستها واقرارها ووضعها حيز التنفيذ،
ّ




مشروع قانون حول حقوق المرضى المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
مشروع قانون تقنيات االنجاب المساعدة.

مشروع قانون حول إنشاء لجان محلية لألخالقيات في المستشفيات والجامعات اللبنانية

 عملت اللجنة على صياغة وطبع كتاب يضم كتابات ومؤلفات الدكتور فؤاد البستاني ،األمين العامالسابق للجنة وهو اآلن قيد الطبع في دار النهار للنشر .وسوف يصار إلى توزيعه خالل حفل تكريم

السكرتاريا

اآلنسة نادين ديب

للدكتور البستاني خالل السنة القادمة.
 شاركت اللجنة بصفة رسمية بشخص أمينها العام الدكتور ميشال الضاهر في القمة العالمية العاشرةللجان األخالقيات الوطنية التي نظمت في  24-22حزيران  2014في مكسيكو سيتي وقد قدم األمين
العام تقري اًر عن مدى المشاركة اللبنانية في المحاضرات والنقاشات واللقاءات ونضم نسخة عنه مع هذا

التقرير.
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 -مشاركة اللجنة بشخص أمينها العام الدكتور ميشال الضاهر لوضع وإقرار ميثاق المعايير األخالقية

لترويج االدوية في لبنان وآليات الرفض والمراجعة.

 قامت اللجنة بالتحضير مع اليونيسكو لحلقة علمية في لبنان وهدفها تعليم األساتذة الذين يدرسون مادةاألخالقيات في الجامعات اللبنانية وبعض البالد العربية المجاورة على تقنيات التعليم الحديثة
)(UNESCO Ethics Teachers Training Course –ETTC

أن الظروف األمنية في البلد والمنطقة حالت دون
وكانت قد ّ
حددت موعدها خالل شهر أيار  2014إالّ ّ
حدوثها في الموعد.
 -عملت اللجنة خالل هذه السنة على تأسيس وتفعيل موقع الكتروني خاص باللجنة وعنوانه:

 www.ccnle.org.lbوهو يحتوي على كامل المعلومات الخاصة باللجنة وإنجازاتها ومعلومات تثقيفية
عن أخالقيات علوم الحياة والصحة وتفتح المجال لتوطيد العالقة بين اللجنة والمجتمع اللبناني ونشر ثقافة
األخالقيات في لبنان.
 شكلت اللجنة عدة لجان عمل فرعية عملت كل منها على دراسة موضوع وعرضه على اللجنة للموافقةومن هذه اللجان الفرعية نذكر:
 لجنة فرعية حول وهب وزرع األعضاء واألنسجة -لجنة فرعية حول االستنساخ البشري

 لجنة فرعية حول تعليم األخالقيات في لبنان -لجنة فرعية حول حقوق المرضى

 لجنة فرعية حول الرعاية الملطفة في نهاية الحياة لجنة فرعية إلنشاء وتطوير موقع الكتروني للجنة لجنة فرعية لتكريم الدكتور فؤاد البستاني وطبع كتاب عن سيرته ومؤلفاته -لجنة فرعية لمراجعة توصيات اليونسكو حول وضع الباحثين العلميين

وختاماً ال يسعني إال أن أخص بالشكر رئيس اللجنة الدكتور عدنان مروه الذي أعطى من وقته ودعمه لهذه
النشاطات واالنجازات وشكري أيضاً للزمالء الكرام في اللجنة واللجان الفرعية الذين يقدمون كل جهد للتقدم

بأعمال اللجنة وأخي اًر شكر خاص لالنسة نادين ديب التي أظهرت اندفاع ومقدرة لمتابعة أعمال اللجنة
والمحافظة على مكاتبها ومستنداتها .متمنياً لكم سنة  2014كريمة والسالم للبنان.
د .ميشال الضاهر
األمين العام
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