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1. المقدمة:

نبذة موجزة عن اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة في المملكة األردنية الهاشمية

لقد تم إنشاء اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم يف منتصف القرن املايض حيث تتبع لوزارة الرتبية والتعليم ويرتأسها معايل الوزير ويحكم عملها 

نظام خاص مقر من قبل رئاسة الوزراء، وهو نظام اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم رقم )66( لعام 1993. وتعمل اللجنة كحلقة وصل بني املنظامت 

الدولية )اليونسكو، وااللكسو، وااليسيسكو( والهيئات التابعة لها يف مجاالت الرتبيـــة والثقافة والعلوم واالتصال واإلعالم وبني املؤسسات األردنية املعنية بهذا املجاالت.

استنادا إىل قرار املؤمتر العام لليونسكو عام 1997 الذي يحث الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو عىل إنشاء لجان مستقلة ألخالقيات العلوم والتقانة ومتعددة 

التخصصات بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو، وأوىص املكتب التنفيذي للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم عام 

1998 بتشكيل لجنة وطنية أردنية ألخالقيات العلوم والتقانة برئاسة وعضوية الجهات ذات االختصاص باملوضوعات التي تتناولها اللجنة ممثلة بوزارات الرتبية والتعليم 

والصحة واألوقاف والجامعات األردنية والجمعية العلمية امللكية ومركز الدراسات املسكونية ومؤسسة الغذاء والدواء، ودائرة قايض القضاة.

للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( واملنظمة  العربية  اليونسكو واملنظمة  الحياة وتتواصل مع  التفكري يف أخالقيات علوم  اللجنة يف تعزيز  ومنذ إنشائها تساهم 

اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( من أجل بناء وتعزيز الروابط بني خرباء األخالقيات، والعلامء، وصانعي السياسات واملجتمع املدين ملساعدة الدول األعضاء 

عىل وضع سياسات سليمة ومنطقية بشأن املسائل األخالقية يف مجال العلم والتكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر أن رؤية وفلسفة وأهداف اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة تنبثق عن رؤية وفلسفة وأهداف اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة 

والعلوم ومبا يتامىش مع املعايري األخالقية التي أرسلتها منظمة اليونسكو يف مجال أخالقيات العلوم والتقانة وبخاصة اإلعالنات العاملية الثالث التي أصدرتها اللجنة الدولية 

ألخالقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو. 
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أعضاء اللجنة:
• 	ًً معايل األستاذ الدكتور محمد حمدان/ الجامعة العربية املفتوحة/ رئيســـــــــا

• الدكتور نبيل البشري / جامعة العلوم والتكنولوجيا / نائباً للرئيــــــــــــس	

• 	ً فضيلة الشيخ الدكتور واصف البكري/ عضو محكمة استئناف القدس الرشعية/ عضوا

• 	ً فضيلة الشيخ سميح عثامنه / وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية/ عضــوا

• 	ً االرشمندريت قيس صادق/ رئيس مركز الدراسات املسكونية/عضــــــــــوا

• 	ً الدكتور غسان فاخوري/ وزارة الصحة/ عضــــــــــــــــــــــوا

• 	ً الدكتور عمر مشهور الجازي/ محام ومستشار قانوين/عضـــــــــــــــوا

• 	ً الدكتور كامل بني هاين/ الجامعة الهاشمية/ عضـــــــــــــــــــــوا

• 	ً الدكتور عامد العبدالالت/ الجامعة األردنية/ عضــــــــــــــــــــوا

• 	ً الصيدالنية وفاء الخطيب/ املؤسسة العامة للغذاء والدواء/ عضـــــــــــــوا

• 	ً الدكتورة نرسين الحمود / الجمعية العلمية امللكية / عضـــــــــــــــــوا

• اآلنسة وفاء العبدالالت/ مدير إدارة املناهج والكتب املدرسيــــــــــــــــــة	

• 	ً السيدة انتصار القهيوي / أمني رس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم / عضــوا

• 	ً السيد وليد الجالد/ مدير اإلعالم والعالقات العامة بوزارة الرتبية والتعليم/ عضــــــوا

• 	ً السيد فاروق املومني/ وكالة األنباء األردنية/عضــــــــــــــــــــوا

• 	ً السيد سهيل شاهني/ اللجنة الوطنية األردنية / للرتبية والثقافة والعلوم / عضـــوا

• 	ً السيدة بيان النسور/اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلــــوم/ عضوا

• 	ً السيدة نعيمة الحسبان / اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلــــوم/ مقررا
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2 اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية
1.2 رؤية ورسالة وفلسفة اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة: 

تركز الرؤية عىل ماذا نريد أن نكون يف املستقبل، وتبني الرسالة طبيعة العمل الذي تقوم به اللجنة وماذا تريد أن تكون وماذا مييز اللجنة عن غريها.

رؤية اللجنة
 امتالك كفاءات برشية وخرباء مستقلني يتولون متابعة التقدم املحرز يف علوم الحياة وتطبيقاتها، مع  مراعاة احرتام مبادئ حقوق اإلنسان وكرامته وحرياته األساسية، 

وبناء وتعزيز الروابط بني خرباء األخالقيات، العلامء، صانعي السياسات واملجتمع املدين ملساعدة مختلف الوزارات واملؤسسات واملنظامت الرسمية وغري الرسمية يف 

اململكة األردنية الهاشمية عىل سن سياسات سليمة ومنطقية بشأن املسائل األخالقية يف مجال العلوم والتقانة استجابة ملتطلبات التنمية املستدامة، لضامن املشاركة 

الفاعلة يف أنشطة وبرامج عمل املنظامت الثالث )األلكسو، واأليسيسكو، واليونسكو(. 

رسالة اللجنة وفلسفتها 
بلورة رأي وطني تجاه القضايا األخالقية املتعلقة بالتقدم العلمي والتقاين واتخاذ موقف موحد بشأنها من خالل تعزيز التفكري والنقاش حول القضايا األخالقية 

والقانونية التي تثريها األبحاث املتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقاتها وما يستجّد عليها وتشجيع تبادل األفكار واملعلومات، والتنسيق مع الجهات األخرى يف مراكز البحوث 

واملؤسسات املعنية بأخالقيات البيولوجيا والتعاون مع املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية املعنية باملسائل املطروحة يف مجال أخالقيات البيولوجيا وكذلك مع 

اللجان الوطنية واإلقليمية ألخالقيات البيولوجيا والهيئات املامثلة. 

التعريف  العلمية والتقانية وانعكاساتها األخالقية عىل املجتمع األردين، وكذلك  العلوم والتقانة ملتزمة برصد ودراسة املستجدات  الوطنية ألخالقيات  اللجنة  إن 

باملواقف والرؤى واملعايري الوطنية ألخالقيات التقدم العلمي والتقاين وتعميمها عىل املستويات اإلقليمية والدولية، والتنسيق وتبادل اآلراء وتعزيز الحوار بني اللجان 

الوطنية املعنية من الدول العربية وتيسريه، واقرتاح معايري للضوابط األخالقية يف مجال عمل اللجنة تأخذ باالعتبار القيم الدينية واالجتامعية عىل املستوى الوطني.
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2.2 الركائز األساسية للخطة اإلستراتيجية:
تطوير الخطة بصورة شمولية تُحقق احتياجات خرباء األخالقيات، والعلامء، وصانعي السياسات واملجتمع املدين والوزارات واملؤسسات واملنظامت الرسمية وغري . 1

الرسمية يف اململكة األردنية الهاشمية.

بناء الخطة عىل الدراسة الذاتية للجنة واستخدام تحليل )SWOT( لتحديد نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص املتاحة واملعيقات الخارجية.. 2

املقارنة املرجعية مع اللجان الوطنية واملحلية والعاملية لتحديد االحتياجات وسد الفجوة بني األداء الفعيل واألداء املأمول.. 3

نرش ثقافة الجودة والتميز يف األداء وتوفري القوة الدافعة لتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية.. 4

تشكيل فريق للعمل عىل تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية عىل مستوى اللجنة ومبا يتالءم مع الخطة اإلسرتاتيجية للجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.. 5

وضع برامج وخطط متوازنة وذات ُرؤى مستقبلية.. 6

7 . .)Performance Indicators( وضع مقاييس واضحة لألداء

8 ..)Accountability( واملساءلة )Responsibility( واملسؤولية )Participative Management( بث روح اإلدارة باملشاركة

املتابعة املستمرة لتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية والخطط التنفيذية من خالل فرق العمل واللجان الفرعية املختلفة.. 9

التقييم الدوري من خالل مجموعات استشارية داخلية وخارجية.. 10

نرش نتائج املتابعة والتقييم بشكل دوري. . 11
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3.2 منهجية إعداد الخطة:
األخالقية . 1 بالقضايا  املتعلقة  اإلسرتاتيجية  املستقبلية وغاياتها  اللجنة  لتحقيق رؤية   ”Prospective Analysis“ املستقبيل”  “التحليل  الخطة عىل منهجية  تستند 

والقانونية التي تثريها األبحاث املتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقاتها ومبستجدات البحث العلمي عىل املستوى العاملي.

جمع البيانات واملعلومات الخاصة بأنشطة اللجنة واستخدام مجموعة من االستبيانات من خالل عقد اجتامعات مع األطراف أصحاب العالقة يف الخطة اإلسرتاتيجية . 2

.)Stakeholders(

العمل عىل الوصول لألداء املتميّز املرغوب.. 3

التحليل لتحديد الفجوة بني األداء الفعيل واألداء املرغوب.. 4

4،2 األطراف أصحاب العالقة في الخطة اإلستراتيجية: 
أصحاب العالقة الداخليني يف الخطة اإلسرتاتيجية:. 1

وزارة الصحة.. 2

وزارة األوقاف.. 3

وزارة الخارجية.. 4

الجمعية العلمية امللكية. . 5

مركز الدراسات املسكونية.. 6

الجامعات االردنية.. 7

املجتمع بوجه عام.. 8
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املجلس األعىل للسكان.. 9

املؤسسة العامة للغذاء والدواء.. 10

دائرة قايض القضاه.. 11

املراكز العلمية والبحثية.. 12

الجمعيات املختلفة ذات العالقة.. 13

اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم.. 14

 اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة.. 15

•  أصحاب العالقة الخارجيين في الخطة اإلستراتيجية:	
املنظامت الثالث )األلكسو، واأليسيسكو، واليونسكو(.. 1

اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا.. 1

اللجنة الدولية الحكومية ألخالقيات البيولوجيا.. 2

اللجان الوطنية املعنية من الدول العربية.. 3

مكتب اليونسكو للعلوم/ القاهرة.. 4
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3.  نبذة تعريفية للجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة في المملكة األردنية الهاشمية. 
1.3 اهداف اللجنة:

متارس اللجنة عملها تحت إرشاف معايل رئيس اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والتقانة والعلوم/ وزير الرتبية والتعليم بهدف: 

بلورة رأي وطني تجاه القضايا األخالقية املتعلقة بالتقدم العلمي والتقاين واتخاذ موقف موحد بشأنها من خالل:-. 1

تعزيز التفكري والنقاش حول القضايا األخالقية والقانونية التي تثريها األبحاث املتعلقة بالعلوم والتقانة وتطبيقاتها وتشجيع تبادل األفكار واملعلومات. 	-أ

التنسيق مع الجهات األخرى يف مراكز البحوث واملؤسسات املعنية بأخالقيات البيولوجيا .	-أ

رصد ودراسة املستجدات العلمية والتقانية وانعكاساتها األخالقية عىل املجتمع األردين .. 2

التعريف باملواقف والرؤى واملعايري الوطنية ألخالقيات التقدم العلمي والتقاين وتعميمها عىل املستويات اإلقليمية والدولية .. 3

التنسيق وتبادل اآلراء وتعزيز الحوار بني اللجان الوطنية املعنية من الدول العربية وتيسريه.. 4

اقرتاح معايري للضوابط األخالقية يف مجال عمل اللجنة تأخذ باالعتبار القيم الدينية والقانونية واالجتامعية عىل املستوى الوطني.. 5

2.3 القيم األساسية: 
يرتكز عمل اللجنة عىل تحقيق مجموعة من القيم األساسية تتمثل مبا ييل:

احرتام حقوق اإلنسان، وحرياته األساسية، والكرامة اإلنسانية، واألخالق، والوالء، واالنتامء، واملواطنة الصالحة، والعدالة، واملساواة، والجودة، والفعالية، والكفاءة، 

التشارك يف املنافع، التضامن والتعاون الدويل، عدم التمييز وعدم الوصم، احرتام التنوع الثقايف والتعددية، املسؤولية االجتامعية، حامية األجيال املستقبلية، حامية البيئة 

والتنوع.
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3.3 ما تطمح اللجنة لتحقيقه من مخرجات وآليات تنفيذية:
تطمح اللجنة إىل تحقيق املخرجات التالية يف مجال أخالقيات العلوم والتقانة والتي تتناسب أيضا مع القيم األساسية، وهي:

 تنفيذ الربامج واألنشطة املقرتحة يف مجال أخالقيات العلوم والتقانة عىل املستوى الوطني.. 1

تبادل الخربات واآلراء مبا يخص أخالقيات العلوم والتقانة عىل املستوى الوطني.. 2

اإلسهام يف الجهود الرامية إىل ضامن سالمة توجه البحوث العلمية والتقانية وتطبيقاتها األخالقية مبا يتفق مع القيم األخالقية والدينية يف األردن.. 3

التواصل مع الجهات القانونية واالجتامعية املختصة يف األردن من أجل تشكيل موقف وطني موحد تجاه القضايا األخالقية الحالية واملستجّدة سواًء املتفق عليها . 4

أو الجدلية التي تطرح عاملياً.

مشاركة اللجنة يف املؤمترات والندوات وحلقات النقاش التي تعقد محلياً وعربياً ودولياً حول املوضوعات ذات الصلة بأعامل اللجنة.. 5

اتخاذ التدابري التي تزيد من وعي الجمهور واملجموعات املتخصصة وأصحاب القرار يف القطاعني العام والخاص باألمور املتعلقة بأخالقيات العلوم والتقانة.. 6

إنشاء موقع إلكرتوين خاص باللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة ضمن موقع اللجنة الوطنية االردنية للرتبية والثقافة والعلوم الذي تم إنشاؤه، وربطه . 7

بقاعدة بيانات معلوماتية.

إبراز أهمية توحيد التوجهات بشأن مختلف القضايا األخالقية يف مجال العلوم والتقانة من املنظور الديني.. 8

إنشاء مجموعات متخصصة يف أخالقيات العلوم والتقانة بعدة مجاالت مثل البيئة والطب والتقانات الحيوية.. 9

حث املؤسسات التعليمية عىل تدريس مساق األخالقيات يف مجال العلوم والتقانة.. 10

تشكيل لجان مصغرة بشكل مؤقت تجتمع لهدف معني حسب الحاجة لذلك.. 11

عقد مؤمترات وندوات ملناقشة قضايا أخالقيات البيولوجيا.. 12

عقد ندوة وطنية للتوعية باملفاهيم الخاصة بأخالقيات العلوم والتقانة بشكل عام.. 13
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القيام بحملة إعالمية للتعريف بعمل اللجنة وأنشطتها.. 14

إصدار مطوية إعالمية حول اللجنة.. 15

التعاون مع اللجان الوطنية العربية واإلسالمية واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا، والهيئات واملؤسسات الوطنية والدولية  املعنية.. 16

استقطاب الدعم من  منظامت اليونسكو االلكسو وااليسيسكو لتنظيم أنشطة خاصة باللجنة.. 17

رفع التقارير واألنشطة املتعلقة بعمل اللجنة إىل املنظامت الدولية الثالث.. 18

إعداد خطة عمل للجنة ملدة أربعة أعوام )2015-2012 (.. 19

4. تحليل نقاط: القوة، الضعف، الفرص، التهديدات
أن نقاط القوة والضعف والفرص واملهددات متعددة األوجه تشكل تحدياً كبريا لإلحاطة بها. إال أننا وبالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم، 

نعمل يف اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة عىل تعزيز نقاط القوة والفرص املتاحة والحّد من نقاط الضعف والتهديدات، ومن خالل ذلك يتم وضع اللجنة 

الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة يف اململكة األردنية الهاشمية يف مرتبة متقدمة بني غريها من اللجان العربية والدولية املختصة بأخالقيات العلوم والتقانة. 
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1،4 جدول تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملهددات.

تحليل النقاط
معدل 

التأثري/5

معدل 

التأكد/5
األولوية

1نقاط القوة

2

دعم اللجنة الوطنية األردنية للرتبية والثقافة والعلوم 

واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا 

القيم األخالقية الرتاثية والدينية للمجتمع األردين

أساليب العمل املبنية عىل التنظيم والتخطيط السليم 3

الخربة املتميزة ألعضاء اللجنة من ذي االختصاص واالهتامم 4

شمولية الجهات املمثلة يف اللجنة  للعمل عىل تحقيق 5

أهداف اللجنة

برنامج عمل مستقبيل منظم وهادف بفاعلية عالية  6

البنية التحتية الوطنية املتميزة يف مجال التعليم والصحة. 7

1نقاط الضعف

2

3

4

النقص يف وجود باحثني مختصني بعلم االخالقيات

عدم الوعي املجتمعي بأخالق العلوم والتقانة

ضعف الرتويج اإلعالمي لعمل اللجنة 

محدودية املشاركة يف النشاطات العربية والدولية
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االقبال املتميز عىل فرص التعليم1الفرص

الوعي الثقايف للمجتمع االردين2

االستقرار األمني يف األردن3

تقدم التطورات العلمية الطبية4

التواصل مع اللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا / 5

اليونسكو 

اتساع التواصل عىل شبكة االتصال العاملية )االنرتنت(6

نقص املوارد املالية1املهددات

 التأخر يف إعداد باحثني مختصني بعلم األخالقيات 2

النقص يف الكوادر اإلدارية والتقنية الداعمة لعمل اللجنة 3

تدين األولوية املعطاة عىل املستوى الوطني ألخالقيات 4

العلوم والتقانة 



19

5-1 املحور األول: التوعية باملبادئ واملفاهيم العاملية حول أخالقيات العلوم والتقانة 

الهدف االسرتاتيجي األول: نرش مفاهيم أخالقيات العلوم والتقانة والعمل عىل متابعة تطبيقها

الهدف اإلجرايئ :املشاركة يف املؤمترات والندوات العربية اإلسالمية والعاملية حول أخالقيات العلوم والتقانة

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة األنشطة 

لكل سنة

مجموع 

تكلفة تنفيذ 

كافة األنشطة 

)دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- إعداد ورقة عمل أو أكرث للمشاركة

- املشاركة يف اجتامع/ مؤمتر املنظمة العربية 

االكسو واملنظمة اإلسالمية-اإليسيسكو

- املشاركة يف اجتامع/ مؤمتر اللجنة  الحكومية 

الدولية ألخالقيات البيولوجيا/ اليونسكو.

- الرتشيح لعضوية اللجان املعنية باألخالقيات 

املنبثقة عن االلكسو وااليسيسكو أو اليونسكو 

اللجنة 

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة

اللجنة الوطنية 

األردنية للرتبية 

والثقافة والعلوم

أعضاء اللجنة 

الوطنية للعلوم 

والتقانة

- إعداد تقرير أو/ و نرش 500050005000500020000

ورقة عمل

- املشاركة يف اجتامع مؤمتر 

املنظمة العربية واملنظمة 

االسالمية

اجتامع  يف  املشاركة   -

الدولية  الحكومية  اللجنة 

الخالقيات البيولوجيا.

- ترشيح أعضاء للجان 

املذكورة 

5 . الخطة اإلستراتيجية 2015-2012
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املحور األول: 

الهدف االسرتاتيجي األول: 

الهدف اإلجرايئ : تطوير املوقع االلكرتوين للجنة الوطنية األردنية ألخالقيات العلوم والتقانة

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة 

االنشطة لكل سنة

مجموع 

تكلفة تنفيذ 

كافة االنشطة 

)دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- تحليل محتوى املوقع وتحديد املكونات 

الالزم إضافتها.

- نرش املقاالت اإلعالمية الدورية حول 

نشاطات املؤسسات العربية واإلسالمية 

والعاملية املعنية بأخالقيات العلوم والتقانة.

- نرش بحوث ومقاالت ومساهامت أعضاء 

اللجنة عىل املوقع االلكرتوين.

- إضافة روابط ذات عالقة.

اللجنة الوطنية 

ألخالقيات العلوم 

والتقانة

- وزارة الرتبية 

والتعليم.

- مراكز 

الحاسوب يف 

الجامعات 

األردنية

املجتمع 

املحيل

- وجود املوقع20000--1000010000

- نرش املقاالت اإلعالمية

- نرش البحوث واملقاالت

- إضافة روابط ذات عالقة
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5-2 املحور الثاين: تعليم ونرش املبادئ واملفاهيم العاملية حول أخالقيات العلوم والتقانة يف املناهج املدرسية.

الهدف االسرتاتيجي الثاين )أ(: التوعية بأخالقيات البيولوجيا يف املناهج املدرسية. 

الهدف اإلجرايئ: توعية املرشفني الرتبويني واملعلمني حول املفاهيم املتعلقة بأخالقيات البيولوجيا.

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة 

االنشطة لكل سنة
مجموع تكلفة 

تنفيذ كافة 

االنشطة )دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- عقد ندوات تعريفية باللجنة الوطنية ألخالقيات 

العلوم والتقانة ومهامها وإنجازاتها

- تنظيم محارضات حول اإلعالنات العاملية حول 

أخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان والجينوم 

البرشي

- عقد ورش عمل تطبيقية حول دور املرشفني 

الرتبويني يف مجال أخالقيات العلوم والتقانة

اللجنة 

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة

وزارة الرتبية 

والتعليم 

واليونسكو

-املرشفون

الرتبويون 

-املعلمون

-املجتمع املحيل

- انعقاد الندوة100001000010000600036000

-تنظيم املحارضات

- انعقاد الورشات
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املحور الثاين: 

الهدف االسرتاتيجي الثاين )ب(: إدخال مفاهيم أخالقيات البيولوجيا يف املناهج الدراسية.

الهدف اإلجرايئ : - استكامل مسح املناهج املدرسية لرصد  مفاهيم األخالقيات الواردة فيها.

                     - إعداد دليل إثرايئ ملفاهيم اخالقيات البيولوجيا املتضمنة يف املناهج .

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة االنشطة 

لكل  سنة
مجموع تكلفة  

تنفيذ كافة 

االنشطة  )دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- تنسيق نتائج أعامل اللجان القطاعية ملسح 

املناهج املدرسية

- تصنيف نتائج املسح وفق املستويات 

املدرسية.

- اعداد دليل اثرايئ ملفاهيم اخالقيات البيولوجيا  

وتضمينها يف املناهج الدراسية بطريقة 

ال تزيد من حشو املناهج و يتم تدريب 

املرشفني و املعلمني عىل استخدامها بطريقة 

عملية بعيدة عن النظرية .

- اللجنة 

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة.

- وزارة الرتبية 

والتعليم

وزارة الرتبية 

والتعليم 

واللجنة 

الوطنية للرتبية 

والثقافة 

والعلوم 

- املرشفون

الرتبويون 

واملعلمون

- تنسيق نتائج 10000100002000200024000

أعامل اللجان

- تصنيف نتائج 

املسح

- إعداد الدليل 

اإلثرايئ
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5-3 املحور الثالث: إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخرباء األردنيني  يف مجال أخالقيات العلوم و التقانة . 

الهدف االسرتاتيجي األول: تحديد الخرباء يف تعليم أخالقيات العلوم والتقانة 

الهدف اإلجرايئ: املساهمة يف اعداد خرباء يف مجال أخالقيات البيولوجيا لالستعانة بهم يف املؤمترات والندوات العربية واإلسالمية والعاملية 

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة 

األنشطة لكل  سنة
مجموع تكلفة  

تنفيذ كافة 

االنشطة  )دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

-دعوة جميع املهتمني يف تعليم أخالقيات العلوم والتقانة 

وسائر مجاالت األخالقيات التطبيقية لتشكيل قاعدة بيانات 

محلية للعلوم والتقانة.

-عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس املعنيني باخالقيات 

العلوم والتقانة. 

-تنظيم ندوات ألخالقيات العلوم والتقانة بتصميم وتنفيذ 

من قبل أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات  لتنويع مصادر 

الحصول عىل املعرفة الخاصة باخالقيات العلوم والتقانة.

-تكليف لجنة مصغرة إلنشاء قاعدة بيانات خاصة للخرباء 

األردنيني املهتمني بأخالقيات البيولوجيا لالستعانة بهم يف تنفيذ 

األنشطة 

اللجنة الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم والتقانة

مؤسسات 

التعليم 

العايل

أعضاء هيئة 

التدريس 

بالجامعات

- إنجاز قاعدة 15001500150015006000

البيانات
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الهدف االسرتاتيجي الثاين: تنظيم منهاج تدرييس جامعي يف مجال أخالقيات العلوم والتقانة )إعداد مساق درايس(

الهدف اإلجرايئ: إعداد مساق اجباري “ مقدمة يف أخالقيات العلوم والتقانة”

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ

الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة كافة االنشطة لكل 

مجموع تكلفة سنة

تنفيذ كافة 

االنشطة )دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- تشكيل لجنة تعزيز تدريس أخالقيات العلوم والتقانة

- إنشاء لجنة الخرباء اإلستشارية لتعليم أخالقيات العلوم 

والتقانة.

- تطوير موارد وسائل اإلعالم )مبا يف ذلك األفالم( لتوفري 

مواد التعلم

- إعداد كتب تتضمن وصف حاالت األخالقيات ودعمها 

باملواد املساندة والتوضيحية

- إدخال املنهاج يف الربامج  الجامعية كمرشوع تجريبي 

من أجل تنفيذ برنامج مقرتح  لتعليم أخالقيات العلوم 

والتقانة.

اللجنة 

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة

وزارة التعليم 

العايل 

والجامعات 

األردنية

طالب الجامعات 

من مختلف 

التخصصات

- املوارد املّعدة لوسائل 14000 --400010000

اإلعالم

- الكتب املّعدة

- استجابة الجامعات 

لتدريس املنهاج
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الهدف االسرتاتيجي الرابع: املساعدة يف تنفيذ برنامج تعليم اخالقيات العلوم والتقانة

الهدف اإلجرايئ: إنشاء كريس يونسكو جامعي الخالقيات العلوم والتقانة 

اإلجراءات

الجهات املعنية بالتنفيذ
الفئات 

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ لكافة 

االنشطة لكل  سنة

مجموع 

تكلفة تنفيذ 

كافة االنشطة 

)دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

- إنشاء كريس يونسكو جامعي يف الجامعة 

الهاشمية لتعزيز الربامج التعليمية والبحثية يف 

مجال أخالقيات العلوم والتقانة وإعطائه بعداً 

دولياً .

الجامعة 

الهاشمية

اللجنة الوطنية 

للرتبية 

والثقافة 

والعلوم

الجامعة 

الهاشمية

- إنشاء الكريس 

الجامعي وتعيني استاذه 
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5-4 املحور الرابع: فتح باب الحوار والنقاش للقضايا املثرية للجدل املتعلقة بأخالقيات العلوم والتقانة

الهدف االسرتاتيجي األول: بيان الحكم الرشعي يف قضايا أخالقيات العلوم والتقانة

الهدف اإلجرايئ : التعريف بالحكم الفقهي للقضايا التي تطرحها اللجنة

اإلجراءات
الفئات الجهات املعنية بالتنفيذ

املستهدفة

التكلفة املتوقعة لتنفيذ كافة االنشطة 

لكل سنة
مجموع تكلفة 

تنفيذ كافة 

االنشطة )دينار(

مؤرشات االنجاز

2012201320142015املتعاونةاملسؤولة

جمع األحكام الرشعية والقانونية التي صدرت يف مجال 	 

أخالقيات العلوم والتقانة وتكوين قاعدة بيانات.

عقد ورشة عمل حوارية.	 

اللجنة 

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة

- وزارة األوقاف 

والشؤون 

واملقدسات 

اإلسالمية

- دائرة اإلفتاء العام

- وزارة العدل

- دائرة قايض 

القضاه

- مركز الدراسات 

املسكونية

- املجلس األعىل 

للسكان

املجتمع 

املحيل

- وثيقة األحكام 200020002000-6000

التي يتم جمعها

- إنجاز ورشة 

العمل ومدى 

نجاحها
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الهدف االسرتاتيجي الثاين: توعية رشائح املجتمع بقضايا اخالقيات العلوم والتقانة 

الهدف اإلجرايئ: تبسيط ونرش القضايا الجدلية املرتبطة بأخالقيات العلوم والتقانة 

اإلجراءات
الفئات الجهات املعنية بالتنفيذ

املستهدفة

التكلفة املتوقعة  كافة االنشطة لكل  

سنة
مجموع تكلفة 

تنفيذ كافة 

االنشطة )دينار(

مؤرشات 

االنجاز
2012201320132015املتعاونةاملسؤولة

- إصدار مجلة ألخالقيات العلوم والتقانة.

- عقد مؤمتر إقليمي ثاين ألخالقيات العلوم والتقانة ويتم 

بثه يف وسائل اإلعالم املختلفة.

- تصميم شعار خاص باللجنة ومراسالتها.

- عقد ورش عمل وندوات لتوعية رشائح املجتمع باالحكام 

الرشعية لقضايا اخالقيات العلوم و التقانة.

- تغطية إعالمية للجنة من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 

كالتلفزيون والصحافة.

وزارة الرتبية 	•

والتعليم

 واللجنة 	•

الوطنية 

ألخالقيات 

العلوم 

والتقانة

نقابة 

الصحفيني

2000

تربع من 

الجامعة 

الهاشمية

 

مسؤولية 

وزارة 

الرتبية 

- إصدار 10005000500013000

املجلة.

- انعقاد 

املؤمتر.

- اعتامد 

الشعار.

- حجم املادة 

اإلعالمية التي 

يتم نرشها 

بوسائل 

االعالم.



اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم
العنوان البريدي: اململكة األردنية الهاشمية- عمان، 

وزارة التربية والتعليم ص. ب 1646
تلفون: 5683874،  5684137   6    00962

فاكس: 5688061   6   00962
jounesco@orange.jo :البريد االلكتروني

www.natcom.gov.jo :املوقع االلكتروني


