باحثون وعلماء يدرسون في سويسرا تأثيرات التطورات العلمية على النسان والمجتمع

جني(ف – ) 10 – 12كون(ا(  - -اجم(ع ب((احثون وعلم(اء ومفك((رون مش(اركون ف(ي الم((ؤتمر الس((نوي
لكاديمية (انغلبرغ) السويسرية للعلم والمجتمع اليوم الربعاء على "ان التطور العلمي الهائل ال((ذي
يشهده العالم الن مصحوب بتحديات على صعد مختلفة ما يتطلب حلول سريعة ولكن واقعية”.
واتفق المشاركون في اولى ايام المؤتمر المتواصل حتى يوم الجمعة عل(ى "ان النس(ان ومن(ذ ب(دء
الخليق(ة وه(و يس(عى ال(ى البتك(ار والتط(وير لمواجه(ة تح(ديات واقع(ه وم(ع ك(ل ابتك(ار جدي(د يط(رح
السؤال نفسه وماذا بعد وما هو سقف او الحد القصى الذي ل يجب تجاوزه ولماذا”.
كم(ا اش(ار الب(احثون ال(ى ان "ه(ذه التس(اؤلت متواج(دة ف(ي كاف(ة العل(وم النس(انية منه(ا والطبيعي(ة
والتطبيقي(ة ب(ل ه(ي حلق(ة متواص(لة حي(ث تنعك(س تط(ورات العل(وم النس(انية عل(ى نظيرته(ا التطبيقي(ة
والطبيعية والعكس بالعكس ما يدفع دوما ال(ى ض(رورة التفكي(ر ف(ي كيفي(ة التعام(ل م(ع تل(ك التح(ديات
الناجمة عن التطورات العلمي لتلفي تأثيراتها السلبية على المجتمع والبيئة على حد سواء”.

ويرك(ز الب(احثون ف(ي ه(ذا الم(ؤتمر عل(ى التح(ديات المجتمعي(ة المرتبط(ة ب(التطورات العلمي(ة غي(ر
المس((بوقة ف((ي مج((الت الط((ب ال((وراثي وتقني((ات التص((الت وث((ورة المعلوم((ات وكيفي((ة التعام((ل م((ع
الواقع الرقمي الذي بات جزء اصيل من حياة النسان الن والميكنة الدقيقة.
ف((ي ال((وقت ذات((ه ي((درس الم((ؤتمر م(ا ه((و الح((د القص((ى او الس((قف المس((موح ب((ه لتط((وير البح(اث
المتعلقة بتلك المجالت وكي(ف ل يمك(ن تجاوزه(ا ولم(اذا وم(ن ل(ه الح(ق ف(ي وض(ع تل(ك الح(دود وم(ن
صاحب المصلحة في تعديلها مستقبل.
ويبح((ث الم((ؤتمر م((ن خلل مش((اركة  120باحث((ا متخصص((ا ف((ي العل((وم النس((انية والطبيعي((ة ع((ن
كيفي(ة الس(تفادة م(ن التط(ورات العلمي(ة المختلف(ة دون ان ي(ؤثر ه(ذا س(لبيا عل(ى المجتمع(ات البش(رية
على تنوعها واختلفها وفي الوقت ذاته بما ل يمنع او يحول دون مواصلة البحث العلم(ي والتط(وير
بس((بب المخ((اوف م((ن تج((اوز م((ا يوص((ف ف((ي الك((ثير م((ن المجتمع((ات ب((المحظور م((ع الخ((ذ بعي((ن
العتبار ان المحظور يختلف من ثقافة الى اخرى.
كما يستضيف المؤتمر هذا العام عشرين باحثا شابا من مختل(ف دول الع(الم يق(دمون رؤيته(م ح(ول
كيفي(ة تحدي(د التعام(ل م(ع تط(ور المع(ايير العلمي(ة والخلقي(ة والقي(م المجتمعي(ة وف(ق ثقاف(اتهم وكي(ف
تتعامل مع التطورات العلمية الجديدة.
ويذكر ان اكاديم(ة )انغل(برغ( ه(ي مؤسس(ة بحثي(ة سويس(رية مس(تقلة تأسس(ت قب(ل  15عام(ا بمدني(ة
)لوتسرن( وسط سويسرا بهدف دعم الحوار العلمي م(ع المجتم(ع وتن(اول التح(ديات المتواص(لة ال(تي
تظهر في المجتمعات بسبب التطورات العلمية المتلحقة في جميع المجالت) .النهاية(
تا

