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 قانةالعلوم والت   اتألخالقي  ة عشر للجنة الوطني   ابعالس  االجتماع 

 81/8/2182 األربعاء

======================================================= 

ات ة ألخالقي عشر للجنة الوطني  ابعالس  د حمدان عقد االجتماع برئاسة معالي األستاذ الدكتور محم       

ي مبنى وزارة ف 81/8/2182يوم األربعاء الموافق  من انية عشرةاعة الث  ي تمام الس  قانة فالعلوم والت  

 .التعليم ربية والت  

 : األعضاءادة وحضور الس  

 .جامعة العلوم و التكنولوجيا/  نبيل البشيركتور األستاذ الد   .8

 .ةالراغب / الجامعة األردني األستاذ الد كتور سميح أبو  .2

 قافة والعلوم.ربية والث  ة للت  اللجنة الوطني  أمين سر  /  اآلنسة توجان برمامت .3

 .ةسات اإلسالمي ؤون والمقد  يخ سميح عثامنة / وزارة األوقاف والش  فضيلة الش   .4

   .ةراسات المسكوني مركز الد   / كتور قيس صادقالد   األستاذرشمندريت ألا .5

 دة وفاء الخطيب /المؤسسة العامة للغذاء والدواء.يِّالس   .6

  دة انتصار القهيوي / اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.يِّالس   .7

 .ار  / مقر  قافة والعلومربية والث  ة للت  لوطني / اللجنة ادة بيان النسوريِّالس   .1

دارة المناهج والكتب إمدير  ،د قاسم الخطيبيِّكتور زايد العكور نيابة عن الس  وكما حضر االجتماع الد  
 ة. المدرسي  

كتور عمر الد  و ،ةالهاشمي جامعة ال /كمال بني هانيكتور ستاذ الد  ألامن:  كل   عن عدم الحضور تذراعو    
 ،ة/ وكالة األنباء األردني  د فاروق المومنييِّالس  و ،ةح  / وزارة الص   غسان الفاخوريالدكتور و ،الجازي

 ،دائرة قاضي القضاة / واصف البكريكتور الد  ، وةة الملكي  الجمعية العلمي   كتورة نسرين الحمود /الد  و
 .أخرىة رسمي  بأعمالالرتباطاتهم  ، وذلكعليمربية والت  وزارة الت    / دستاذ وليد الجال  ألاو

الحضور ادة دات والس يِّد حمدان بالس كتور محم  الد   األستاذفي بداية االجتماع رحب معالي      

ببذل مزيد الجهود  2182نة س  الل ن تتكل  أى وتمن  ،  2188 عامالخالل  وشكرهم على الجهود التي بذلوها
دها بطابع يعمل اللجنة وتزول ستهاأسسم منتها ي  التي تنبع اهمِّ  ،ةباعي ة عمل اللجنة الر  لتفعيل استراتيجي 

   نين.الس   ة في العمل على مرِّ االستمراري  

  لجنةالجتماع الس ابق المحضر ال ل:األو  البند 

 ،عليه ةالضروري ة عديالت اللغوي الت   إجراءبعد  ابق،على محضر االجتماع الس  لمصادقة ت اتم   

التي عليمات اللجنة والت   ةإستراتيجي نجاز إفي  األعضاءجهود  إلى رئيس اللجنةه معالي نو   اإلطاروفي هذا 
  ساس لعمل اللجنة على المدى البعيد.ألحجر اال تنظ م عملها، حيث تُعتَبر

  قانة.الت  وات العلوم ة الخالقي  ة عمل اللجنة الوطني  إقرار إستراتيجي  : انيالث  البند 
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لألعضاء على جهودهم المبذولة ر شكره ة وكر  االستاذ الدكتور محمد حمدان االستراتيجي  استعرض معالي

ة خط   هاحيث أن   برز انجازات اللجنةأ أحدى معتبرهاوبنودها، االستراتيجي ة  محاورفي مناقشة وتعديل 

ة ومدى التكلفة المرصودة لالستراتيجي  لىإ ق معاليهتطر  و ل تمأسس عمل اللجنة لسنوات قادمة.عم

ها، بمراجعتها. حيث طلب أن  2182/2185ة توزيعها على سنوات الخط   تقوم اللجنة، بإشراف أمين سرِّ

رة دمج البنود التي تحمل لى ضروإ ،اللجنة مين سر  توجان برمامت، أطار أشارت اآلنسة إلوفي هذا ا

)ب(  ل بندو  ألا تحت الهدف االستراتيجي  يدمج جرائي )أ( إلالهدف ا - الثالمحور الث   ، مثل:المحتوى نفسه

ة أشارت اآلنسة وفي سياق الحديث عن التكلفة المالي سمية شاملة لكال البندين. ن تكون الت  أمع مراعاة 

 ن  أغم من دينار من ميزانيتها للجنة بالر   (2111) م بتخصيص مبلغعليالت  ربية ولى قرار وزارة الت  إتوجان 

مر أل، االلجنة حق قته انجاز  إمر ألومع هذا اعتبرت اآلنسة برمامت هذا ادينار  5111المبلغ المطلوب كان 

فيذ أخرى للتمك ن من تللبحث عن مصادر تمويل اللجنة عضاء أل جلسة عصف ذهني   عقد يستدعيالذي 

 :بعض االقتراحات االعضاءم قد  . وحول هذا الموضوع ةل االستراتيجي محاور عم

   واهدافها للجنة با للت عريفرفيع المستوى  اقترحت اآلنسة توجان عقد اجتماع وزاري

 .المستوى الوزاريعلى  ي والمعنوي  الماد   ينعمكسب الد  بهدف  ونشاطاتها

 للجامعات  عم من صندوق الدعم العلمي  اغب طلب الد  بوالر  أكتور سميح ستاذ الد  ألاقترح ا

 كمصدر تمويل .

   ة ة الحكومي عم من مكتب اليونسكو/القاهرة واللجنة الدولي اقترح معالي رئيس اللجنة طلب الد

 ة.مات الدولي ومن المنظ   ،ات البيولوجياخالقي أل

 عم من مكتب ة طلب الد  امكاني  صادق كتور قيسستاذ الد  ألارشمندريت ألاقترح ا
ئيسالتوجه  ن  أنسة توجان فأوضحت اآل، اليونسكو/عمان عمان /لعمل مكتب اليونسكو الر 

 .ةنساني إلاة والعلوم االجتماعي  دعم برامج كثر منأقافة الث  ربية ورتكز على دعم قطاعي الت  ي

  ستاذ أله انو  ف ،ألدويةمكانية طلب دعم من شركات اإة وفاء الخطيب اقترحت الصيدالني

قبل وضعها  ،ركاتالش   هذهاغب بوجوب وجود تنسيق مسبق مع بو الر  أور سميح كتالد  
 .لميزاني اتها

عة ( دينار موز  281111ة لتصبح )ة لالستراتيجي وضع سقف للتكلفة الكلي اإلجماع على  تم   اأخير  
 .ربع سنواتأعلى مدار 

 .قانةالت  ات العلوم وخالقي  ألة تعليمات اللجنة الوطني   :الثالبند الث  

على كتور قيس صادق ستاذ الد  ألرشمندريت األامعالي رئيس اللجنة في معرض حديثه  شكرَ 
 ثم   ،ةقانوني ة واللغوي الاحية ن  العلى تعليمات اللجنة من ة عديالت الجهوهري جراء الت  إالتي بذلها في جهوده 

فاق على االت   وتم   ،عليماتالت  عديالت التي أجريت على ص من خاللها الت  ورقة عمل لخ   هاستعرض معالي
 عليمات خالل االجتماع القادم.  إلقرار الت   اجملة من التعديالت تمهيد  

ابعال البند   (.IGBC)ات البيولوجيا ة الخالقي  ة الحكومي  ة اللجنة الدولي  لعضوي   رشيحطلبات الت  : مناقشة ر 

الس ادس عشر بتاريخ  ،ابقالس   هاجتماعالثة للجنة المت َخذة في االت وصية الث  بناء  على 

ات البيولوجيا خالقي ألية ة الحكوم  ردن في اللجنة الدولي ألضرورة تعميم فوز اب ، والمتعل قة7/82/2188
لى اللجنة إ ت، وردة هذه اللجنةرشيح لعضوي الجامعات وفتح المجال للت  ة وسات الحكومي على المؤس  
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ئيس نائب الر   / كتور نبيل البشيرستاذ الد  ألقام ا ترشيحات ةرربية والث قافة والعلوم عشة للت  الوطني 
 .ستأذن معالي رئيس اللجنة الخروج الرتباطه بعمل طارئبعد أن ا ،باستعراضها

حيث كان  ،كتور محمد حمدانستاذ الد  ألاغب معالي ابو الر  أكتور سميح ستاذ الد  ألح ارش   وقد

ات البيولوجيا في مواضيع أخالقي وله من الخبرة ، يالبيولوجات اخالقي ألة معاليه عضو اللجنة الدولي 
على ترشيح الحضور  األعضاء فأجمعَ  بها ما يؤه له لتمثيل األردن في هذه اللجنة.والقضايا المرتبطة 

 ،ات البيولوجياخالقي ألية ة الحكوم  اللجنة الدولي لتمثيل األردن في  د حمدانكتور محم  ستاذ الد  ألمعالي ا
يخ فضيلة الش   أثنى وبعد انتهاء االجتماع الةيخ سميح عثامنة الذي استأذن بالخروج للص  اء فضيلة الش  باستثن

اتصال هاتفي معه  رئيس قسم العلوم السيدة بيان النسور على الترشيح من خالل إجراء سميح عثامنة
 .الستمزاج رأيه على ترشيح معالي األستاذ الدكتور محمد حمدان

تينلى نقطتين إهت اآلنسة توجان نو   ماع في نهاية االجت المندوبية رأي   استمزاج  ةإمكاني : هام 
ة التي تعقدها اللجنة الدولي  اتمن األردن لحضور الفعالي  أعضاءفي باريس لترشيح ثالثة  األردنية في 

 ،في اللجنة عضاءاألول الد   هافكار التي تعرضألات البيولوجيا لالستفادة من الخبرات واالحكومية الخالقي 
ل  فر واإلقامة، إضافة  إلى سته / وزارته مؤس  أو  العضوعلى أن يتحم   عضو   إتاحة الفرصة ألي  نفقات الس 

كمراقب على هذه اللجنة الدولي ة قانة لحضور اجتماعات الت  ات العلوم وة ألخالقي من أعضاء اللجنة الوطني 
   .ةنفقته الخاص  

 وصيات:ت  ال

ة باعليمات ت  مشروع الة دمراجعة مسو   .8  بذلك كتور قيس صادقوتكليف الد  وتنقيحها للجنة الخاص 

 .في االجتماع القادم إقرارهاليتم 
 في االجتماع القادم . إلقرارهاة عمل اللجنة عديالت على خط  الت   إجراء .2
ات القي خألة ة الحكومي ة اللجنة الدولي لعضوي  د حمدانكتور محم  ستاذ الد  ألرفع ترشيح معالي ا .3

  .لى اليونسكوإالبيولوجيا 
 

 ر اللجنةمقر           

 بيان النسور  

 


