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 برعايیة ووتنظيیم االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت ووااليیونسكو

قة بقضايیا االمرأأةة في االمنطقة أأخالقيیاتت االبيیولوجيیا االمتعلاالمؤتمر ااإلقليیمي ااألوولل لشبكة اانعقد 

في بيیرووتت االعربيیة  
 

 ذذلك في بما االمنطقة من االخبرااء من ووعددد االقاهھھھرةة في االيیونسكو مكتبأأططلق  :2014آآذذاارر٬،  20بيیرووتت في 
 ٬،االمركز االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت  برنامج سليیم االحص لألخالقيیاتت ااألحيیائيیة ووااالحتراافف في

لفتح  2011 عامم في)" BiNWIAR( االعربيیة االمنطقة في االمرأأةة بقضايیا االمتعلقة وجيیااالبيیول أأخالقيیاتت شبكة"
 ةرعايیاال من خاللل االعربي االعالم في االصحي ووووضعهھا االمرأأةة يیةررفاهھھھ ووتعزيیزحواارر حولل االقضايیا ااألخالقيیة 

االالززمة. االبحوثثإإجرااء وو االطبي وواالعالجج االصحيیة  
 

ااإلنسانيیة ووااالجتماعيیة٬، في إإططارر مكتب منظمة ااألمم االمتحدةة  أأوورريیو إإيیكيیبي٬، أأخصائيیة االعلوممقالت االدكتوررةة 
 االعربيیة االمنطقة في االمرأأةة بقضايیا االمتعلقة االبيیولوجيیا أأخالقيیاتت شبكةةة "تتألف بالقاهھھھر للتربيیة وواالعلم وواالثقافة

)BiNWIAR(  من حلولل إليیجادد وواالخبرااتت االمعلوماتت تباددلللوو ألنشطة لتخطيیطل تتأأأنش وومؤسساتت أأفرااددمن 
 وواالعالجج االصحيیة بالرعايیة االصلة ذذااتت االعربي االعالم في االنساء توااجهھهھا االتي للمشاكل أأخالقيیة نظر هھاتتووج

."ووااألبحاثث  
 

تحت عنواانن  2014عقد االمؤتمر ااإلقليیمي ااألوولل للشبكة ووااإلجتماعع ااألوولل لمجلسهھا ااإلستشارريي في بيیرووتت شباطط 
- نجابيیةااإل االصحة أأخالقيیاتت: للمرأأةة أأسوسساالبيیولوجيیا  أأخالقيیاتت"  االبلداانن في وواالسيیاسيیة ااالجتماعيیة االظرووفف 

االمركز   برنامج سليیم االحص لألخالقيیاتت ااألحيیائيیة ووااالحتراافف فييیعتبر هھھھذاا االمؤتمر وواالذيي نظمهھ  ".االعربيیة
 ااالستشارريي االمجلس إإنشاء بعد للشبكة ااألوولل ااإلقليیمي االنشاطط ليیكونن االطبي في االجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت

 األخالققب االمتصلة االقضايیا على تعملوواالتي  االعربيیة االمنطقة أأنحاء مختلف من وواالباحثيین مؤسساتتاال وواالذيي يیضم
.االمنطقة في االمرأأةة ووصحة  

 
لألخالقيیّاتت ااألحيیائيیة ووااالحتراافف   لمديیر االمؤسس لبرنامج سليیم االحصووعلقت االدكتورر تاليیا عرااوويي٬، اا

في  شبكةااالجتماعع ااألوولل ل قديینع أننب لنا لشرفف إإنهھ٬، "بياالجامعة ااألميیركيیة في بيیرووتت كليیة االطب وواالمركز االط 
 أأعضائهھا من خاللل ٬،االشبكة ووتهھدفف. لبنانن في االعربيیة االمنطقة في االمرأأةة بقضايیا االمتعلقة االبيیولوجيیا أأخالقيیاتت
 باددللبت ووووضعهھا االصحي االمرأأةة ررفاهھھھيیة في مساهھھھمةإإلى اال االعربي٬، االعالم االتخصصاتت في مختلفيیمثلونن ووااللذيین 
 االبحوثث إإجرااء خاللليیأتي ذذلك من . االمنطقة في وواالمؤسساتت االخبرااء االمبذوولة من االجهھودد ضموو اتتاالمعلوم
."االشبكة أأعضاء أأنشطة ووددعم يیةاالحكوم االسيیاساتت مجالل في االمشوررةة ووتقديیم االعمل٬، ووووررشش  

 
 وااجهھت االتي االتحديیاتت االى تطرققت االتي االموضوعاتت على االضوء فيیهھ لطسُ  يیوميین على مدىى االمؤتمر تنظيیم تم

 في وواالسيیاسيیة ااالجتماعيیة ااألووضاعع على االمترتبة ااألخالقيیة ااآلثارر االجزاائر٬، في ااإلنجابيیة االصحة ااحتيیاجاتت
 االمرأأةة لصحة االمستقبليیة وواالتهھديیدااتت ٬،مشارركة االمرأأةة في االبحوثث االعلميیة في االبلداانن االعربيیّة ووعلى االعربيیة االبلداانن
 وواالصحة وواالمنطقة٬، لبنانن في ااإلنجابيیة االصحيیة االرعايیةوو حيیويیةاال االعلومم أأخالقيیاتت في مجالل وواالتحديیاتت االعربيیة
 في ووااألبحاثث االجيینيیة ااالختباررااتت يیاتتووأأخالق ااألخالقيیة٬، ااالعتباررااتت: االمحتلة االفلسطيینيیة ااألررااضي في ااإلنجابيیة
.تونس في االمرأأةة ضد وواالثقافيیة وواالعنف االديینيیة بالقيیم يیتعلق فيیما االعربيیة االمنطقة  
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في أأمرااضض االقلب وونائب عميید كليیة االطب في االجامعِة ااالميیركيیَّة في بيیرووتت االدكتورر ززيیادد االبرووفسورر  ووأأكد
 االتارريیخيیة االقيیاددةةعلى  االصايیغ٬، محمد االدكتورراالطبيیة  للشؤوونن االرئيیس وونائب االطب كليیة عميیدممثالً  غّزاالل

برنامج سليیم االحص بالتعاوونن مع ااألحيیاء٬، علم أأخالقيیاتت قسم االطب لكليیة االراائدوواالدوورر  لألخالقيیّاتت ااألحيیائيیة  
نعمل على  أننب في االمركز االطبي ملتزمونن نحن. "االمنطقة في نوعهھ من ااألووللهھھھو االبرنامج وو ٬،ووااالحتراافف

كما . قبل منمنطقتنا  هھھھاتشهھد لم آآفاقق إإلى ووااألبحاثث وواالتعليیمتطويیر خدماتنا االطبيیة االمتعلقة برعايیة االمريیض 
."2020االمركز  ررؤؤيیة من مهھم جزء ءااألحيیا علم أأخالقيیاتتتشكل   

 
 االتحديیاتت االمؤتمر خاللل ووتونس االسودداانن سورريیا٬، فلسطيین٬، لبنانن٬، االكويیت٬، االبحريین٬، االجزاائر٬، من خبرااء قدمم

 للمجلس ااجتماعع أأوولل عقد االمناسبة٬، هھھھذهه فيوو. بلداانهھم في ااإلنجابيیة بالصحة يیتعلق فيیما النساءب االمحيیطة
 خاررططة ااعتمادد أأجل من االعربيیة االمنطقة في االمرأأةة بقضايیا االمتعلقة لوجيیااالبيیو أأخالقيیاتت شبكةل ااالستشارريي
تم فتح بابب . ملموسة إإجرااءااتت إإلى االمؤتمر خاللل تحديیدهھھھا تم االتي االقضايیا مختلف لترجمة للشبكة ططريیق

.االشبكة إإلى لالنضمامم وواالطالبب للمهھنيیيینااإلنتسابب   
 

مكتب  يیقومم. اتتوومؤسس أأفراادد من عضو 100 من أأكثر االشبكة حاليیاتضم  منظمة ااألمم االمتحدةة للتربيیة وواالعلم " 
ألخالقيیاتت االبيیولوجيیا ووأأخالقيیاتت االعلومم  االمعلوماتتللتوثيیق وو ااإلقليیميمركز االوو (االيیونسكو) بالقاهھھھرةة” وواالثقافة

 2013،٬ عامم سبتمبر في للشبكة ااالستشارريي االمجلس تأسيیس تم. للشبكةاالعامة  مانةااأل وظظيیفةب وواالتكنولوجيیا
.االبلداانن االعربيیة جميیع من ختاررووننيیُ  خبرااء منلف ؤوواالم  

 
- -إإنتهھى  

 
أأوو ااإلتصالل بـ:  www.aubmc.orgلمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني    

 
مقسم  009611350000مكتب ااإلعالمم في االمركز االطّبّي في االجامعة ااألميیركيیّة في بيیرووتت على االرقم 

-٬، أأوو باألنسة ررنا علي٬، مديیرةة ااإلعالمم في االمركز االطّبّي في االجامعة ااألميیركيیّة في بيیرووتت 4722 هھھھاتف: 
–4732مقسم  009611350000   praubmc@aub.edu.lbاالبريید ااإللكترووني:  

 
–سوززاانن بو دَدررغم٬، مديیرةة عالقاتت عامة  د" االشرقق ااألووسط"كيیتشامم ررع   

- 00961 3 690505جّواالل:   raad.com-Suzan.dargham@ketchum  
 

مالحظة للمحررريین  
بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة في االطبّي االمركز  

 ثقة االصحيیّة االعنايیة مرااكز أأكثر يیُعتبَر بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة في االطبّي وواالمركز 1902 االعامم منذ
 ً ً  االمركز وويیستقبل. وواالمنطقة لبنانن في ووااحترااما .مريیض آآالفف ثالثة من أأكثر سنويیا  

 ررؤؤيیة" مشرووعع في االصحيیّة٬، وواالعنايیة االطبّي االتعليیم في االمتيینة أأسسهھا على بيیرووتت في ااألميیركيیّة االجامعة ووتبني
" 2020 ررؤؤيیة" مشرووعع سيینشئ وواالقدررااتت٬، منشآتتاال تحسيین جانب ووإإلى. االطبّي بالمركز االخاصص" 2020
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 االمجالل ووستفتح االعربي االعالم في االمنتشرةة ااألمرااضض لعالجج جديیدةة ططبيیّة خيیاررااتت توفّر أأنن شأنهھا من تميیّز مرااكز
.أأجيیالل منذ لبنانيیّة عائالتت عليیهھا تعتمد االتي االنوعيیّة االعنايیة على االحصولل أأمامم أأكثر  

 
 
  


