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شكر وتقدير
أعد هذه الوثيقة كارل كوملان، وترودو ليمنز، وتارون ميهرا وإيساتو توري، بالتنسيق مع ماري 
– تشارلوت بويسو، من وحدة األخالقيات والصحة، التابعة إلدارة األخالقيات، واملساواة، 
والتقدير  االمتنان  ببالغ  نتقدم  ونحن  العاملية.  الصحة  بمنظمة  اإلنسان،  وحقوق  والتجارة، 
للمساعدة التقنية واملالية ملبادرة باث )PATH( للقاح املالريا، واملدخالت التي قدمها كل من 

ميلني بوتبول بوم، ومارك غرييري، وريفا غوتنك، ولورنس لوف.
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مرسد

:Assent قبول
الكاملة  األهلية  يمتلك  ال  الذي  الشخص  يبدي  عندما   ،consent املوافقة  رضوب  أحد 
إلعطاء موافقة مستنرية، موافقة مؤكدة عىل املشاركة يف البحث. وعىل سبيل املثال، ينبغي عىل 
الطفل، أو الشخص الذي يعاين من خرف، إعطاء القبول وذلك قبل إدراجه يف بحث ما. غري 
أنه من املهم املالحظة أن مثل هذه املوافقة )القبول( ال تنفي احلاجة إىل احلصول عىل إذن من 

أحد الوالدين أو شخص آخر يكون خمواًل قانونًا باختاذ ذلك القرار.

:Bioethics )األخالقيات احليوية )البيولوجية
األخالقية  القضايا  بحث  فيها  جيري  التي  األخالقية  االستقصاءات  جماالت  إحدى  هي 

واملعضالت التي تنشأ من خالل البحوث الصحية وبحوث الرعاية الصحية عىل البرش.

:Competence األهلية
هبذا  مستنرية  موافقة  إعطاء  عىل  بحثية  دراسة  يف  مدرج  مشارك  قدرة  أو  إمكانية  إىل  تشري 

الشأن.

:Consent form نموذج املوافقة
ثق موافقة مشارك حمتمل يف بحث ما من أجل  هو وثيقة مكتوبة تكون سهلة االستيعاب، تورِّ
ر  البحث. ويتعني أن توفرِّ البحث، وحتدد احلقوق املكفولة ملشارك مدرج يف  إدراجه يف ذلك 
الزمني  اإلطار  باالحرتام:  يتسم  وبأسلوب  واضح  بشكل  التالية  املعلومات  الوثيقة  هذه 
للبحث؛ عنوان البحث؛ الباحثني املشرتكني يف البحث؛ الغرض من البحث؛ وصف للبحث؛ 
املعلومات واملعطيات  املعلومات،  برِسية  بيان  العالجية؛  البدائل  املحتملة؛  األرضار واملنافع 
التي سيتم مجعها؛ إىل أي مدى سيتم االحتفاظ باملعطيات؛ كيفية حفظ هذه املعطيات، ومن 
يمكنه الوصول إليها؛ أي تضارب للمصالح، بيان بحق املشاركني يف البحث يف االنسحاب 
ذلك  عىل  البحث  يف  املحتمل  املشارك  موافقة  بفهم  تعريفي  بيان  وقت،  أي  يف  املشاركة  من 
والتوقيع عليه. وينبغي أن ُيعدَّ نموذج املوافقة هذا بلغة يفهمها املشارك املحتمل يف البحث. 
تقديم  ينبغي  والكتابة،  القراءة  عىل  املحدودة  القدرة  ذوي  املحتملني  للمشاركني  وبالنسبة 
الوثائق  مع  وذلك  املوافقة،  وثيقة  حول  متت  قد  تكون  التي  الشفهية  االتصاالت  تفاصيل 

الصحيحة للموافقة، إذا ما تم إعطاء املوافقة.
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:De–identification and data linkage عدم حتديد اهلوية وربط املعطيات
عة اخلاصة بالتجارب  هي عملية عدم التعريف باهلوية )إخفاء اهلوية( وربط املعطيات املجمَّ
البحثية واملعلومات اخلاصة التي يمكن التعرف من خالهلا عىل هوية أصحاهبا. وتضمن هذه 
العملية أن بنود املعطيات هذه ال يمكن التعرف من خالهلا عىل هوية أصحاهبا بشكل فردي، 

لكنها توفر آلية الوصول، عىل نحو مناسب، إىل معلومات يمكن استعرافها.

:Ethical guidelines الدالئل اإلرشادية األخالقية
للمعايري  االمتثال  عن  باملسؤولية  الصلة  ذات  القرارات  اختاذ  عىل  تساعد  توجيهية  وثائق 

املتوطدة واملتعلقة باملبادئ واملامرسات األخالقية.

:Personal data املعطيات الشخصية
ف بشخصيته. املعطيات ذات الصلة بشخص حي وتشمل املعلومات التي تعررِّ

:Principal investigator الباحث الرئييس
الباحث األسايس الذي يرشف عىل إجراء عملية البحث.

:Researcher الباحث
املعارف  يف  اإلسهام  هبدف  للفرضيات  واملنظم  املنهجي  االستقصاء  يف  يشرتك  شخص 

اجلديدة.

جلنة أخالقيات البحوث Research ethics committee، )وتعرف أيضًا بمجلس 
املراجعات األخالقية(، أو بلجنة املراجعات األخالقية، أو جلنة أخالقيات البحوث البرشية، 

أو جملس املراجعات املؤسسية(:
البرش،  عىل  البحوث  لبوتوكوالت  أخالقية  مراجعة  جيرون  الذين  األشخاص  من  جمموعة 

ويطبقون مبادئ أخالقية متفق عليها.

:Research involving human participants البحوث فيها مشاركون من البرش
أي من العلوم االجتامعية، أو األنشطة الطبية احليوية، أو السلوكية، أو الوبائية التي تتضمن 
يكون  والتي  جديدة،  معارف  توليد  بقصد  للمعطيات،  واملنهجي  املنظم  والتحليل  اجلمع 

األشخاص املشاركون فيها:

معرضني للتأثري عليهم أو للتدخل أو خيضعون للمالحظة أو غري ذلك من جوانب  1 )
أو  البيئة  تغيري  خالل  من  أو  مبارش  بطريق  ذلك  كان  سواء  الباحثني،  مع  التفاعل 

املحيط من حوهلم، أو 
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يصبحون ممن يمكن حتديد هوياهتم من خالل مجع وإعداد واستخدام الباحثني للمواد  2 )
البيولوجية اخلاصة هبم، أو من خالل سجالهتم الطبية وغريها من السجالت.

:Research protocol بروتوكول البحث
عامة؛  ومعلومات  للبحث؛  ملخص  عىل  حتتوي  والتي  )الباحثون(،  الباحث  يكتبها  وثيقة 
واألساس املنطقي خللفية البحث؛ ومراجعة للمراجع واألدبيات، ومرامي الدراسة وأهدافها؛ 
إدارة  واعتبارات  واملتابعة؛  السالمة؛  واعتبارات  املستخدمة،  واملنهجية  الدراسة،  وتصميم 
املعطيات والتحليل اإلحصائي؛ وضامن اجلودة؛ والنتائج املتوقعة من الدراسة؛ وسياسة بث 
النتائج والنرش، ومدة املرشوع؛ واملشاكل املتوقعة؛ وإدارة املرشوع؛ واالعتبارات األخالقية، 
لة؛ واجلهات املتعاونة؛ وبيان السرية الذاتية  ووثائق املوافقة املستنرية؛ وامليزانية؛ واملنظامت املمورِّ
لكل باحث؛ وقائمة بجميع املرشوعات احلالية؛ واملدة والنسبة املئوية للوقت املنفق عىل هذا 

املرشوع، وأي متويل أو تأمني.

:Revision املراجعة
مطلب من جلنة أخالقيات البحوث لتغيري البوتوكول بطريقة ما قبل املوافقة عليه، أو إجراء 

مراجعة إضافية من قبل اللجنة.
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املقدمة
هذا الدليل والقرص احلاسويب املرفق معه مها نتاج حلقة عملية تدريبية نظمتها منظمة الصحة 
العاملية يف بوركينا فاسو، يف متوز/يوليو 2007، بمشاركة من سبعة بلدان إفريقية من البلدان 
الناطقة بالفرنسية )أعضاء يف جلان األخالقيات وباحثون(. وقد تم إعداد هذه احللقة العملية 
فيها عىل  الرتكيز  الشاملية، وتم  أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا  امليرسين من  من قبل جمموعة من 
مناقشة دراسات احلاالت. وكان اهلدف الرئييس هو التعريف باملفاهيم األخالقية األساسية 

التي تفيد يف عملية املراجعة األخالقية لبوتوكوالت البحوث عىل البرش.

البحوث  أخالقيات  جلان  يساعدا  أن  معه  املرفق  احلاسويب  والقرص  الدليل  هذا  شأن  ومن 
جلان  ألعضاء  تدريبية  برامج  إعداد  عىل  الدخل  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف 
األخالقيات، والباحثني، والسلطات التنظيمية الوطنية، وأعضاء هيئات التدريس يف كليات 
الصحية.  والبحوث  الصحية  الرعاية  جمايل  يف  املعنيني  الشأن  أصحاب  من  وغريهم  الطب، 
ويتضمن هذا الدليل ستة فصول متهيدية حول موضوعات عامة هي: دور جلان أخالقيات 
البحوث؛ والتحليل األخالقي، والبامج التدريبية، وتقييم املخاطر واملنافع، واملحافظة عىل 
البحوث  يف  املالية  املصالح  تضارب  تغطي  مالحق  جانب  إىل  املستنرية،  واملوافقة  ية،  الرسرِّ
أن  احلاسويب  القرص  خالل  من  ويمكن  الدولية.  واللوائح  اإلرشادية  والدالئل  الطبية، 
يستنسخ الدليل املطبوع، كام يوفر قائمة بأهم املراجع )بليوغرافيا شاملة(، ودراسات حاالت 

مصممة لالستخدام يف البامج التدريبية، وروابط ملوارد إضافية.

وهذه املواد مقدمة كنقطة انطالق للبنامج التدريبي حول األخالقيات األساسية للبحوث، 
وليس  هلا.  بالرضورة  حلول  تقديم  دون  حرجة،  لقضايا  االنتباه  السرتعاء  مصممة  وهي 
اهلدف أن تكون ملخصًا شاماًل جلميع القضايا يف جمال أخالقيات البحوث. وفضاًل عن ذلك، 
ينبغي أال ُينظر إليها عىل أهنا »دالئل إرشادية« يتعني عىل جلان املراجعات األخالقية اتباعها يف 

مراجعة بروتوكوالت البحث.
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جلان أخالقيات البحوث

تقوم جلان أخالقيات البحوث بمراجعة الدراسات البحثية عىل البرش للتحقق من 
متاشيها مع الدالئل اإلرشادية األخالقية املقبولة دوليًا وحمليًا، ومراقبة هذه الدراسات 
متى ما بدأت، واملشاركة، بحسب االقتضاء، يف إجراءات املتابعة واملراقبة، بعد انتهاء 
البحث. وتتمتع هذه اللجان بسلطة املوافقة عىل الدراسات أو رفضها أو إيقافها، أو 
طلب إجراء تعديالت عىل بروتوكوالت البحث. وقد تضطلع هذه اللجان بمهام 
أخرى أيضًا، مثل وضع السياسات، أو تقديم الرأي حول قضايا أخالقية قائمة يف 

البحث.

وتشرتط املعايري األخالقية الدولية التي حتكم البحوث عىل البرش، خضوع البحوث 
للمراجعة من قبل جلنة ألخالقيات البحوث، كام تشرتط ذلك أيضًا القوانني املحلية 
يف عديد الواليات القضائية. وبالنسبة للبحوث التعاونية الدولية، فقد تشرتط قوانني 
البلد الذي يرعى البحث، إجراء مثل هذه املراجعة، حتى لو مل تكن القوانني يف البلد 
املضيف نفسه تتطلب ذلك. وتكون هذه املراجعة رضورية والزمة إذا كانت لدى 
الباحثني النية لنرش نتائج استقصاءاهتم، حيث ال تقوم معظم املجالت الطبية بنرش 

نتائج البحوث التي ال تكون قد تلقت موافقة جلنة أخالقيات البحوث.

وتتمثل املسؤولية الرئيسية للجنة أخالقيات البحوث يف محاية املشاركني املحتملني يف 
البحوث، بيد أنه يتعني عليها األخذ يف احلسبان املخاطر واملنافع املحتملة للمجتمع 
تعزيز  النهائي من ذلك هو  الغرض  فيه. ويكون  البحث  إجراء  الذي سيتم  املحيل 

املعايري األخالقية العالية يف البحوث من أجل الصحة.

هيكل ومهام جلان أخالقيات البحوث
يطلق  )حيث  بحثية  مؤسسات  ضمن  البحوث  أخالقيات  جلان  بعض  تعمل 
يف   ،Institutional املؤسسية«  املراجعات  »جملس  قبيل  من  خمتلفة،  أسامء  عليها 
أخالقيات  مزايا جلان  ومن  أو وطني.  إقليمي  صعيد  أخرى عىل  تعمل جلان  حني 
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باألوضاع  دراية  عىل  تكون  أهنا  بحثية  مؤسسات  إطار  يف  تعمل  التي  البحوث، 
املحلية، ويمكنها االنخراط يف مراقبة الدراسات القائمة عن كثب. أما عيوهبا فتتمثل 
يف أن اللجنة يمكن أن تشعر بأنه حمظور عليها رفض أو طلب إجراء تعديالت هامة 
عىل الدراسات، نظرا ملصلحة املؤسسة، من الناحية املالية، يف اجتذاب مرشوعات 
لة خارجيًا. ويتم إبعاد اللجان اإلقليمية والوطنية من املواقع التي جترى  البحث املموَّ
فيها البحوث، غري أهنا قد توفر اتساقًا أكب ويكون هلا رشعية أكثر يف عيون جمتمع 
البحوث وكذلك العاّمة. ويف البلدان ذات اللجان املتعددة، يكون من املهم وضع 

آليات لتعزيز االتساق وجتنب االزدواجية غري الرضورية يف العمل.

وتتضمن مهام جلان أخالقيات البحوث أيضًا التعرف عىل املخاطر واملنافع املحتملة 
للبحث وموازنتها؛ وتقييم اإلجراءات واملواد )الوثائق املطبوعة وغريها من األدوات( 
التي سيتم استخدامها اللتامس املوافقة املستنرية من املشاركني يف البحوث، وتقييم 
عملية حشد األشخاص للمشاركة يف البحث، واحلوافز التي سُتعطى للمشاركني؛ 
ية املعلومات اخلاصة باملشاركني )واملخاطر ذات الصلة  وتقييم املخاطر املحيطة برسرِّ
أخرى،  قضايا  أي  وبحث  املعلومات؛  ية  رسرِّ محاية  سبل  مالءمة  ومدى  بالتمييز( 
فإن  الدولية،  للبحوث  وبالنسبة  للبحوث.  األخالقية  املقبولية  عىل  تؤثر  قد  والتي 
هذه اللجنة متثل مصالح السكان املحليني. وعىل ذلك، فينبغي عىل اللجنة التحقق 
من تلقي املشاركني يف البحوث؛ واملجتمعات املحلية التي هم منها، منافع عادلة من 
خالل هذا الرتتيب. أما الدراسات التي تنطوي عىل تدخالت طبية، فيتعني عىل جلان 
أخالقيات البحوث أن تتيقن من أنه سيتم توفري الرعاية واملعاجلة املالئمة للمشاركني 
املتحدة  األمم  برنامج  منشورة  14 يف  رقم  اإلرشاد  نقطة  املثال،  )أنظر، عىل سبيل 
املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز/منظمة الصحة العاملية، حتت 
عنوان االعتبارات األخالقية يف التجارب الطبية البيولوجية الوقائية لفريوس العوز 
املناعي البرشي()1(. ويمكن أن يمثل ذلك قضية هامة يف الدراسات التي تنطوي عىل 

إعطاء شواهد controls غفل placebo )انظر إعالن هلسنكي، القسم 32()2(.

وعىل اللجان النظر يف ما سوف حيدث للمشاركني الذين حيتاجون لرعاية طبية أثناء 
الدراسة ويف ما بعدها، سواء لوقوع إصابات هلم نتيجة املشاركة يف البحث، أو بسبب 
التزامات اجلهة الراعية  التأكيد بوضوح عىل  التطور الطبيعي ملرض سابق. وينبغي 

يناير  الثاين/  18 كانون  http://data.unaids.org/pub/Report/2007jc1399-ethicalconsiderations_en.pdf، أتيح يف   )1(
2009

http://www.wma.net/e/policy/b3.htm، أتيح يف 17 كانون الثاين/ يناير 2009  )2(
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بتوفري الرعاية يف مثل هذه الظروف، وذلك قبل بدء الدراسة، وأن يوضح ذلك متامًا 
للمشاركني املحتملني أثناء إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية منهم.

عضوية اللجنة
جلان  تضم  أن  يتعني  البحوث،  ومنافع  خماطر  وتقييم  حتديد  يف  دورها  ضوء  يف 
املراجعات األخالقية يف عضويتها أشخاصًا من ذوي اخلبة العلمية والطبية. فبدون 
مثل هذه اخلبة )التي تستكمل، عند االقتضاء، باستشاريني يف ختصصات نوعية(، 
فلن يكونوا يف وضع يسمح هلم بتفهم اإلجراءات املستخدمة يف الدراسة وعواقبها 
اللجان  بمقدور  يكون  أن  البد  ذلك،  عن  وفضاًل  فيها.  املشاركني  عىل  املحتملة 
قدرهتا  لضامن  الدراسة  لتصميم   Scientific validity العلمية  الصالحية  تقييم 
ل عليها. فليس بمقدور دراسة مصممة تصميام سيئًا، وال  عىل إنتاج معلومات يعوَّ
تفيض إىل معطيات قابلة لالستخدام، دعم أي مستوى من املخاطر. ويف بعض النظم 
الرقابية للبحوث، تقع املسؤولية األولية للمراجعة العلمية عىل عاتق »جلان مستقلة 
بمكان،  األمهية  فمن  احلال،  هو  ذلك  يكون  عندما  وحتى  العلمية«،  للمراجعات 
بالنسبة ألعضاء جلنة أخالقيات البحوث أن يكون لدهيم مستوى أسايس من املعرفة 

العلمية.

خباء  عىل  األخالقية  املراجعات  جلان  تشكيل  ىف  االقتصار  ينبغي  ال  ذلك،  ومع 
أعضاء  قبل  من  بسهولة  استعرافها  يتم  قد  واملنافع  املخاطر  أنواع  فبعض  علميني. 
غري علميني، والسيام تلك املتعلقة باالعتبارات االجتامعية أو القانونية، أو الثقافية. 
تقدير  فإن   ،  benefitsواملنافع  risks املخاطر  فبمجرد حتديد  ذلك.  وعالوة عىل 
الِقَيم  حول  أحكاٍم  إطالق  يتطلب  عدمه،  من  معقولة  بينها  العالقة  كانت  إذا  ما 
الطب  فروع  )يف  واملؤهالت  اخللفيات  لتنوع  ويمكن  العلمي.  التحليل  جانب  إىل 
والقانون والعلوم االجتامعية، وغريها( أن يفيد يف التأكيد عىل أن هذه األحكام ال 
هييمن عليها، بشكل غري مالئم، وجهة نظر وحيدة. وينبغي كذلك أن ينعكس التنوع 

االجتامعي والتوازن بني اجلنسني أيضًا عىل تشكيل هذه اللجان.

حتديد  أجل  من  فيها  املحيل  املجتمع  من  عريض  متثيل  إىل  كذلك  اللجان  وحتتاج 
املواقف أو املامرسات املحلية ذات الصلة التي ينبغي أن تراعيها البحوث. فعىل سبيل 
املثال، قد يكون من غري املالئم، يف بعض املجتمعات مقاربة األفراد بشأن املشاركة 

جلان أخالقيات البحوث
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املجتمع  أفراد  مدخالت  أن  كام  ذلك،  يف  املجتمع  قادة  استشارة  قبل  البحوث  يف 
ستمكن أيضًا اللجنة من تقييم القدرة عىل تفهم املعلومات التي سيجري تقديمها 

إىل املشاركني املحتملني يف إطار عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية.

املصالح  تضارب  تأثري  من  األدنى  احلد  إىل  تقلل  بحيث  العضوية  تصميم  وينبغي 
بالنسبة  بمكان  األمهية  من  يكون  املثال،  سبيل  فعىل  القرارات.  اختاذ  عملية  عىل 
منتمني  غري  أشخاصًا  عضويتها  يف  تضم  أن  املؤسسية  البحوث  أخالقيات  للجان 
للمؤسسة. وبالنسبة للجان التي ترعاها احلكومة ينبغي أن تضم أعضاء ال يعملون 
لدى احلكومة. أضف إىل ذلك، أن األعضاء الذين لدهيم تضارب يف املصالح يف ما 

يتعلق بدراسة معينة، ال ينبغي مشاركتهم يف مراجعة تلك الدراسة.

الدعم والرقابة
حتتاج جلان أخالقيات البحوث إىل موظفني وإىل متويل لدعم أعامهلا. ومن غري املالئم 
اللجنة،  هبا  تقوم  التي  للمراجعات  رسوم  بسداد  للبحوث  الراعية  اجلهات  مطالبة 
للمراجعة. كام  الفعلية  التكاليف  متأسسة عىل  الرسوم  تلك  تكون  أن  ينبغي  حيث 
ينبغي وضع آليات التمويل بحيث تضمن أن اللجان وأعضاءها ليس لدهيم دوافع 

ه عملية اعتامد أو رفض دراسات بعينها. مالية توجرِّ

وينبغي أن يتلقى األعضاء تدريبًا عىل املعايري األخالقية الدولية واملحلية التي حتكم 
البحوث، وكذلك عىل اإلجراءات التي تستخدمها اللجان ملراجعة البوتوكوالت 

واعتامدها.

املصطلحات  ملفهوم  العلميني  األعضاء غري  إدراك  من  التحقق  العمل عىل  وينبغي 
والفعالية  بالكفاءة  املشاركة  من  نهم  يمكرِّ الذي  بالقدر  البحوث  ومنهجية  الطبية 

املطلوبة يف مناقشات اللجنة.

كام أن املعرفة اجليدة بالسياقات االجتامعية والثقافية تقع أيضًا من األمهية بمكان. 
مستمرة  عملية  يكون  أن  يتعني  بل  فقط،  واحدة  ملرة  التدريب  يكون  أال  وينبغي 

يشارك فيها أعضاء اللجنة.
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املعمول هبا،  للمعايري  اتباعها  للتأكد من  املستمرة،  للرقابة  اللجان  وينبغي خضوع 
ن بالفعل من اجلودة األخالقية للبحوث.  وأيضًا لتقرير ما إذا كانت إجراءاهتا حتسرِّ
أو  وطنية  منظامت  قبل  من  رسمية  اعتامد  لعملية  اخلضوع  اللجان  بعض  ُتْؤثر  وقد 
إقليمية ووطنية  اجتامعات  الرقابة األخرى عىل عقد  آليات  دولية. وتشتمل بعض 
يف  اللجان  بني  الرشاكات  أو  املامرسات،  أفضل  حول  املعلومات  تبادل  بغرض 
املراجعة  تأثري عملية  لتقييم  بمبادرات  القيام  أيضًا  للجان  ويمكن  البلدان.  خمتلف 
عىل املشاركني يف البحث، مثاًل من خالل طلب معلومات ارجتاعية feedback عن 
طريق صناديق االقرتاحات، أو من خالل عقد لقاءات جمتمعية، أو بإرسال مندوبني 
عن الدراسة البحثية إىل املواقع للتحقق مما إذا كانت توجيهات اللجنة للباحثني ُتتبَّع 

بالفعل أم ال.

جلان أخالقيات البحوث
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مالحظات
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التحليل األخالقي

وإنام  السياسات،  أو  القواعد  بمجموعة حمددة من  تقدم وصفة  إن األخالقيات ال 
لإلجراءات.  مالئم  سبيل  وحتديد  املشكالت  لتقييم   Framework إطارًا  تقدم 
وينبغي أن يعكس التحليل األخالقي كاًل من القواعد املقبولة عىل الصعيد الدويل، 

والقيم الثقافية الوثيقة الصلة عىل الصعيد املحيل.

ومن بني األساليب املتبعة يف التحليل األخالقي، حتديد جمموعة من املبادئ احلاكمة 
governing principles، ثم تطبيق تلك املبادئ لتقييم مدى مالءمة سلوك بعينه. 

وبالنسبة لألخالقيات البيولوجية، فإن املبادئ األكثر شيوعا يف هذا املجال هي:

االستقاللية الفردية individual autonomy( 1 )القدرة عىل اختاذ القرارات 
للشخص نفسه(؛

من أجل اآلخرين(؛ اإلحسان beneficence )االلتزام "بفعل اخلري" ( 2
إحداث  يف  التسبب  بتجنب  )االلتزام  3 ) nonmaleficence اإلرضار  عدم 

الرضر لآلخرين(؛
نحو  عىل  واألعباء  املنافع  توزيع  )قيمة  4 ) justice واإلنصاف  العدل 

منصف(.
وتقدم هذه املبادئ إطارًا عاما للتحليل، والذي يمكن عند ذلك تطبيقه عىل احلقائق 

اخلاصة بمعضلة أخالقية بعينها من أجل الوصول إىل حل هلا.

فيها تعيني األشخاص عشوائيًا يف جتربة  الباحثون  املثال، دراسة يقرتح  فعىل سبيل 
أو إلعطاء شاهد غفل، نجد  البرشي،  املناعي  العوز  لقاح مضاد لفريوس  إلعطاء 
أن مبدأ االستقاللية يشري إىل أنه طاملا يتم إعالم األشخاص بصورة مالئمة باملخاطر 
كانوا  إذا  عام  ألنفسهم  القرارات  اختاذ  يف  أحرارًا  يكونون  فاهنم  املحتملة،  واملنافع 
أخالقيات  جلنة  اشرتاط  إىل  يؤدي  قد  اإلحسان  مبدأ  أن  غري  ال.  أم  سيشاركون 
تقليل املخاطر، بل  بتقديم املشورة للمشاركني حول سبل  الباحثني  قيام  البحوث، 
وإمكانية رعاية األشخاص الذين يصابون بالعدوى أثناء الدراسة، واستنادا إىل مبدأ 
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عدم اإلرضار، فيكون عىل اللجنة النظر يف ما إذا كانت املشاركة يف الدراسة قد ترض 
باألشخاص املشاركني بجعلهم يعتقدون أهنم حمميون من العدوى، ولذلك فهم ال 
حيتاجون إىل تدابري لتقليل املخاطر. وأخريًا، قد يتطلب مبدأ اإلنصاف النظر يف ما إذا 

كانت أعباء الدراسة تقع بشكل غري تناسبي عىل فئات سكانية بعينها.

 principle-based approach غري أن أسلوب التحليل األخالقي القائم عىل املبادئ
يواجه انتقادات بأنه أسلوب غامضvague  جدًا. وهذا الغموض ال يرجع سببه 
فقط إىل طبيعة النهاية املفتوحة لكل مبدأ من مبادئه، بل أيضًا حلقيقة أن بعض املبادئ 
قد تشري، يف مواقف كثرية، إىل اجتاهات خمتلفة أو حتى إىل اجتاهات متناقضة. ففي 
املثال املذكور أعاله، قد متيل إحدى جلان أخالقيات البحوث إىل املوافقة عىل املقرتح 
أنه  إىل  املبادئ األخرى  قد تشري  بينام  الفردية،  مبدأ االستقاللية  إىل  استنادا  البحثي 
ينبغي تعديل منهجية البحث أو تغيري الفئة السكانية املستهدفة. ويؤكد بعض الناس 
أيضًا أن األسلوب القائم عىل املبادئ بالنسبة لألخالقيات يرتب أولوية القيم الثقافية 

للمجتمعات الغربية بشكل غري تناسبي، والسيام مبدأ االستقاللية الفردية.

وكبديل للتحليل األخالقي القائم عىل املبادئ هناك عملية يطلق عليها االستدالل 
دة، يبدأ  casuistic" reasoning". فبداًل من البدء بمبادئ جمرَّ املنطقي »األخالقي« 
خالل  ومن  املسبقة.  التوضيحية  احلاالت  بتقييم  األخالقي  االستدالل  قرار  متخذ 
هذه  آثار  عىل  احلكم  يتم   ،inductive reasoning االستقرائي  االستدالل  عملية 
تقييم  عند  املثال،  سبيل  وعىل  بالتحديد.  املطروحة  القضية  هذه  حل  عىل  احلاالت 
األخالقية  للمراجعات  جلنة  تبدأ  قد  البرشي،  املناعي  العوز  فريوس  لقاح  جتربة 
بالنظر إىل دراسات أخرى يف جماالت مماثلة، مثل جتارب لقاحات ذات صلة بأمراض 
أخرى، أو دراسات عن فريوس العوز املناعي البرشي غري ذات صلة باللقاحات، 
أو دراسات مضبَّطة بشواهد غفل تنطوي عىل تدخالت وقائية. ثم تلتمس بعد ذلك 
حتديد السبل التي تتشابه هبا تلك الدراسات األخرى مع دراسة اللقاح التي هي قيد 

البحث، والسبل التي ختتلف فيها عنها.

القائم  وذلك  املبادئ،  عىل  القائم  األخالقي  التحليل  بني  االختيار  رضوريًا  وليس 
يف  البحوث،  أخالقيات  جلان  معظم  إن  حيث  األخالقي،  املنطقي  االستدالل  عىل 
إذا  ما  إىل  فقط  تنظر  ال  فهي  ذلك،  وعىل  الطريقتني.  من  مزيج  تعتمد عىل  الواقع، 
بل  واإلنصاف،  االستقاللية  مثل  دة  جمرَّ مبادئ  مع  متسقة  املقرتحة  الدراسة  كانت 
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أيضًا كيف تتشابه مع الدراسات األخرى التي تكون اللجنة قد قامت بمراجعتها 
يف املايض.

التحليل األخالقي يف سياق الفئات السكانية الرسيعة التأثر
املعتادة  أكثر من  تواجه خماطر  التي  املحلية  املجتمعات  أو  هناك بعض األشخاص 
لدى اإلدراج يف البحوث، عند انتهاك املعايري األخالقية األساسية. ويمكن أن تنشأ 
هذه املخاطر من عدة مصادر، منها، عىل سبيل املثال أن بعض األشخاص يواجهون 
تقييدات لقدراهتم عىل إعطاء موافقة مستنرية للمشاركة يف البحوث بسبب عوامل 
أيضًا  تنبع  أن  التأثر  أو الضعف اإلدراكي. ويمكن لرسعة  النضوج  قبيل عدم  من 
املشاركة يف بحث  ُيطلب من موظف  أن  من عالقات األشخاص باآلخرين، مثل 
املشاركة يف  الطالب  أو عندما يطلب من أحد  يتم إجراؤه  من قبل مرشف عليه، 
دراسة جيرهيا مدربه أو معلمه. كام أن العوامل االجتامعية مثل الفقر وعدم احلصول 
عىل الرعاية الصحية، يمكن أيضًا أن جتعل األشخاص عرضة لالستغالل واإلكراه 

وغريها من املخاطر.

بالبحوث أوجه محاية إضافية  املعنية  الدولية  اللوائح والوثائق اإلرشادية  وتشرتط 
يف الدراسات التي تكتنف مشاركني رسيعي التأثر. فعىل سبيل املثال، تنص الدالئل 
»ُيشرتط  أنه  عىل   CIOMS)1( الطبية  للعلوم  الدولية  املنظامت  ملجلس  اإلرشادية 
وإذا  البحوث،  للمشاركة يف  التأثر  لدعوة األشخاص رسيعي  وجود مبر خاص 
تطبيقا صارمًا«.  تطبيق وسائل محاية حلقوقهم ومعافاهتم  فينبغي  اختيارهم،  تم  ما 

ويكون املبر اخلاص متوافرًا عندما:

ال يمكن إجراء البحث بنفس القدر من اجلودة عىل أشخاص أقل عرضة  1 )
للتأثر؛

حتسني  إىل  ُتفيض  سوف  معارف  عىل  احلصول  البحث  من  القصد  يكون  2 )
التشخيص أو الوقاية أو املعاجلة ألمراض فريدة ال توجد إال يف هذه الفئة 

الرسيعة التأثر؛
يتم ضامن اإلتاحة املعقولة لألشخاص اخلاضعني للبحث حلصوهلم عىل أي  3 )

منتجات تشخيصية أو وقائية أو عالجية، تصبح متوافرة نتيجة للبحث؛

التحليل األخالقي

جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية/منظمة الصحة العاملية. الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الطبية البيولوجية عىل البرش،   )1(
جنيف، منظمة الصحة العاملية 2002.
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ال تزيد املخاطر عن تلك املخاطر املرتبطة بالفحص الطبي الروتيني الذي  4 )
جيرى ملثل هؤالء األشخاص؛

عندما يكون األشخاص املحتمل اشرتاكهم يف الدراسة غري مؤهلني، أو غري  5 )
قادرين عىل إعطاء موافقة مستنرية، فإن موافقتهم عىل املشاركة ُتستكمل 

باحلصول عىل إذن من أولياء أمورهم أو ممن يمثلهم قانونا يف ذلك.

اإلجراءات اخلاصة باملداولة األخالقية
بنفس  باألخالقيات،  يتعلق  ما  يف  ما،  قرار  بموجبها  ُيتخذ  التي  اإلجراءات  تتمتع 
القدر من األمهية التي تتمتع هبا النتيجة. ولكي يكتسب قرار ما رشعيته األخالقية، 
البد أن يتخذ من خالل عملية تتسم بالرصاحة والشمولية، يتم من خالهلا األخذ 
جلان  تشجيع  فينبغي  ذلك،  وعىل  املعنيني.  الشأن  أصحاب  مجيع  آراء  االعتبار  يف 
أخالقيات البحوث عىل أن تضم يف عضويتها أشخاصًا ينتمون إىل مهن وخلفيات 
املجتمعية  املدخالت  عىل  احلصول  أجل  من  االقتضاء،  بحسب  متنوعة،  اجتامعية 

بشكل استباقي.

وتتخذ معظم اللجان قراراهتا من خالل إجراءات يتحقق فيها توافق اآلراء، بمعنى 
أنه بداًل من أخذ األصوات، ومن ثم تبنرِّي القرارات باألغلبية، فإن اللجان تسعى 
جاهدًة الختاذ القرارات التي يرتاح لقبوهلا معظم أعضاء اللجنة. وعىل الرغم من أنه 
قد تكون هناك مواقف ال يتفق فيها بعض األعضاء مع حكم اللجنة، فينبغي جتنب 

اختاذ قرارات يعرتض عليها عدد كبري من األعضاء اعرتاضًا شديدًا.
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مالحظات

التحليل األخالقي
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تنظيم برنامج تدريبي

يف  البحوث،  أخالقيات  حول  ما  تدريبي  برنامج  تنظيم  يف  األوىل  اخلطوة  تتمثل 
حتديد األشخاص املقصودين باملشاركة يف هذا البنامج. ومن بني اخليارات يف هذا 
ز  اخلصوص، تصميم البنامج بحيث ال يضم سوى أعضاء اللجان. ويمكن أن يركرِّ
األعضاء،  ومسؤوليات  وأدوار  العامة،  األخالقية  املبادئ  عىل  البنامج  هذا  مثل 
دائرة  توسيع  كذلك،  اخليارات  هذه  بني  ومن  البوتوكوالت.  مراجعة  وعملية 
املستهدفني بالبنامج لتشمل أصحاب الشأن املعنيني اآلخرين، بمن فيهم الباحثون 
أو األكاديميون.  املجتمع  املرىض، وممثلو  الوطنية، ومنظامت  التنظيمية  والسلطات 
وإذا ما تم توسيع دائرة الفئة املستهدفة من البنامج، فينبغي تعديل حمتوى البنامج 
تبعًا لذلك. وعىل سبيل املثال، برنامج يضم السلطات التنظيمية يمكن أن يشتمل عىل 
جلسات حول دور الترشيع والتنظيم يف الرقابة عىل أخالقيات البحوث، إىل جانب 

جلسات حول القضايا األخالقية العامة وإجراءات مراجعة البوتوكوالت.

وسواء اقترصت املجموعة عىل أعضاء جلنة واحدة أو مجعت أصحاب الشأن املعنيني 
من جمموعة من املنظامت، فيكون من املفيد التحقق من أن املشاركني يمثلون جمموعة 
اقترص  وإن  حتى  فإنه،  ذلك  وعىل  النظر.  ووجهات  اخللفيات  حيث  من  متنوعة 
فينبغي أن يضم أشخاصًا لدهيم خلفيات طبية وغري  اللجنة،  البنامج عىل أعضاء 
وأشخاصًا  هلا،  تابعني  ليسوا  وأشخاصًا  بحثية  ملؤسسات  تابعني  وأشخاصًا  طبية، 
وجود  إن  حيث  الثقافية،  واخللفيات  النظر  وجهات  من  متنوعة  جمموعة  يمثلون 

مشاركني متنوعني من شأنه أن يضمن وجود مجيع وجهات النظر يف املناقشات.

يتناول مجيع  أيام  وعىل الرغم من إمكانية إنشاء برنامج تدريبي شامل يستمر لعدة 
القضايا التي جيري بحثها يف هذه املواد، فإن تقديم جلسات قصرية يقترص البحث 
سبيل  وعىل  أيضًا.  قيمة  ذا  أمرًا  سيكون  القضايا،  بعض  أو  واحدة  قضية  عىل  فيها 
ية.  الرسرِّ ملراعاة  أو  املستنرية  املوافقة  ملوضوع  فقط  خيصص  قصري  برنامج  املثال، 
ويمكن َلََلجان التي جتتمع استنادًا إىل جدول منتظم أن تنظر يف عقد برامج تدريب 

قصرية حول موضوعات خمتارة، وذلك يف بداية كل اجتامع من تلك االجتامعات.
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منهجيات التدريب
املحارضات  من  توليفة  عىل  ترتكز  عندما  فعالية  أكثر  التدريبب  برامج  تكون 
أكثر  هناك  يكون  أن  فيحبَّذ  باملحارضات،  اخلاص  للجزء  وبالنسبة  واملناقشات. 
من متحدث يقدم عروضًا عن كل قضية، حتى يمكن للمشاركني سامع وجهات 
املثال، يمكن الختصايص أخالقيات أكاديمي، يف جلسة  نظر خمتلفة. وعىل سبيل 
عن املوافقة املستنرية، مناقشة املبادئ األخالقية العامة، ويمكن لباحث أن يتحدث 
يمكن  كام  البحث،  يف  املحتملني  املشاركني  إىل  الطبية  املعلومات  إبالغ  عملية  عن 
ملمثل عن املجتمع أن يتحدث عن القضايا الثقافية ذات الصلة بعملية احلصول عىل 

املوافقة املستنرية.

أما بالنسبة للجزء اخلاص باملناقشات حول البنامج، فمن بني الطرق الفعالة تقسيم 
جمموعة،  كل  يف  أشخاص  ثامنية  من  أكثر  )ليس  صغرية  جمموعات  إىل  احلارضين 
وهو الوضع املثايل( وذلك ملناقشة دراسات احلاالت. ويمكن لدراسات احلاالت 
أن تؤخذ من أحد األقراص احلاسوبية أو مواءمتها من مصادر أخرى. فإذا ما تم 
استخدام بروتوكول حقيقي لعمل دراسة حالة، فينبغي التأكد من القيام بإزالة كل 
ية. وينبغي أن تكون دراسات احلاالت قصرية  اإلشارات املتعلقة بأي معلومات رسرِّ
التي  القضايا  عىل  ز  تركرِّ أن  وينبغي  برسعة.  قراءهتا  للمشاركني  يمكن  حتى  نسبيًا 
ليس هلا جواب واضح بأهنا صحيحة أو خاطئة. وينبغي، قبل رشوع املجموعات يف 
رين rapporteurs الذين سيقومون  مناقشة دراسات احلاالت، القيام باختيار املقررِّ

بأخذ املالحظات حول تلك املناقشات.

الكبرية  املجموعة  تعاود  أن  ينبغي  الصغرية،  املجموعات  مناقشات  انتهاء  وعقب 
تقديم  الصغرية  املجموعات  من  جمموعة  كل  من  للمقررين  يمكن  حتى  االجتامع 
عرض موجز ملالحظات كل جمموعة واالستنتاجات التي يكونوا قد خلصوا إليها. 
إىل  توصلت  التي  املجموعات هي  من  أي  ليس حتديد  العملية  والغرض من هذه 
 consensus بل تسليط الضوء عىل نقاط التوافق ،correct »اجلواب »الصحيح
نقاط  استخدام  البنامج  جلسة  لرئيس  ويمكن   .disagreement واالختالف 

االختالف كنقطة انطالق ملزيد من املناقشات.
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مالحظات

تنظيم برنامج تدريبي



2828



29

نقاط رئيسية

تصنيف typology خماطر البحوث

بالنسبة لألشخاص اخلاضعني للبحث
والعالجات  باألدوية  املرتبطة  تلك  ذلك  يف  بام  البدنية،  السالمة  عىل  املخاطر  ��
التجريبية، وبغريها من التدخالت التي ستستخدم يف الدراسة )مثل اإلجراءات 

تقييم املخاطر واملنافع

من  التيقن  عدم  وكذلك   ، ��risk املخاطر  مفهوم  يكتنف  الذي  التعقيد  إن 
حدوث منافع للبحث، جيعل عملية تقييم املخاطر/املنافع متثل حتديًا كبريًا 

أمام جلان أخالقيات البحوث.
يراعي  أن  ينبغي  حيث  فقط؛  الفرد  عند  يتوقف  ال  املخاطر/املنافع  تقييم  ��

املجتمعات املحلية والنظم الصحية أيضًا.
أن  يمكن  بل  املحتملة،  البدنية  األرضار  عىل  تقترص  ال  البحوث  خماطر  ��

تتضمن أيضًا اجلوانب النفسية، واالجتامعية، والقانونية، واالقتصادية.
لألشخاص  املبارشة  املنافع  بني  التمييز  البحث  منافع  تقييم  لعملية  البد  ��
الذين يشاركون يف الدراسة، واملنافع املتوقعة بالنسبة للمجتمع املحيل الذي 

ستجرى فيه الدراسة، واملنافع املتوقعة بالنسبة للعلم وللعامل بأمجعه.
إن حتديد وتقييم املخاطر واملنافع ليس مسعًى علميًا رصفًا، حيث يتطلب  ��
ذلك إرشاك مجيع أصحاب الشأن املعنيني يف البحث، بمن فيهم الباحثون، 
وممثلو املجتمع املحيل واملجتمع املدين، والقانونيون، والسلطات الصحية، 

وغري ذلك.
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األشعة  أو  الدم  من  عينات  كأخذ  البحث،  يف  املشاركني  ملالحظة  املستخدمة 
السينية، أو سحب السائل النخاعي من الظهر(.

متعلقا  كان  إذا  خماطر  ما  استبيان  يمثل  قد  املثال،  سبيل  عىل  النفسية:  املخاطر  ��
بأحداث مؤملة أو أحداث متثل ضغوطا نفسية عىل نحو خاص.

املخاطر االجتامعية، والقانونية، واالقتصادية: عىل سبيل املثال، إذا ترسبت عن  ��
فقد  البحثية،  الدراسة  إجراء  أثناء  قد مُجعت  تكون  ية  معلومات رسرِّ غري قصد 

يواجه املشاركون يف البحث خماطر التمييز ضدهم أو الوصم.

بالنسبة للمجتمع املحيل
والوصم  ضدهم  التمييز  من  معينة  سكانية  فئات  أو  إثنية  جمموعات  تعاين  قد  ��
نتيجة لبحث ما، والسيام إذا كان أفراد تلك املجموعات مصنفني بأهنم معرضون 

بدرجة أعىل من املعدل املتوسط ملخاطر اإلصابة بمرض معني.
املوارد  املثال،  سبيل  عىل  القائم:  الصحي  النظام  عىل  تأثري  للبحث  يكون  قد  ��
أخرى  احتياجات  عن  االنتباه  ترصف  قد  للبحث  املخصصة  واملالية  البرشية 

ة خاصة بالرعاية الصحية يف املجتمع املحيل. ملحرِّ

ما هي املراحل املختلفة لتقييم املخاطر/املنافع؟

حتديد املخاطر
تلك، أوال وقبل كل شئ، مهمة الباحث الذي يتعني عليه حتديد طبيعة، وخصائص، 
م للجنة أخالقيات البحوث.  ومدى املخاطر، وذلك يف بروتوكول البحث الذي ُيقدَّ
وعىل اللجنة النظر بعناية يف الوصف املقدم للمخاطر املذكورة يف البوتوكول، غري 
دقيق وكامل.  بالرضورة، هو وصف  الوصف،  أن هذا  االفرتاض  هلا  ينبغي  أنه ال 
وينطبق ذلك بشكل خاص بالنسبة للمخاطر االجتامعية التي قد تنبع من الظروف 
الراعية مدركني  الباحث واجلهة  قد ال يكون  التي  املحلية  املواقف  أو  أو األوضاع 

هلا.
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مثال

حتديد املنافع املتوقعة
البحوث الطبية تضم أنواعًا خمتلفة من التدخالت ��

مبارشة  أو وقائية  أو عالجية،  منفعة تشخيصية،  أماًل يف  التي حتمل  التدخالت  ��
بالتوجيهات  املتعلقة  الوثائق  بعض  تذكر  البحث.  يف  املشاركني  لألشخاص 
م يف سياق البحث ما  األخالقية أن هذه األنواع من التدخالت ال ينبغي أن تقدَّ
مل يكن هناك أساس معقول للتوقع بأهنا »ستحمل، عىل األقل، نفس املميزات 
لذات الشخص اخلاضع للبحث... التي ينطوي عليها أي تدخل بديل متوفر« 

)الدليل اإلرشادي الثامن ملجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية(.
التدخالت التي ال حتمل أمال ملنفعة مبارشة للشخص اخلاضع للبحث، غري أنه  ��
يتوقع أن ُتفيض إىل معلومات علمية قد تكون مفيدة للمجتمع مستقبال. ينبغي 
أن تكون املخاطر النامجة عن مثل هذه التدخالت »معقولة يف ما خيتص بأمهية 
املعارف التي سيتم احلصول عليها« )الدليل اإلرشادي الثامن ملجلس املنظامت 

الدولية للعلوم الطبية(.

بعد أن يكونوا قد أعطوا موافقتهم، يتلقى املشاركون يف دراسة حول عالجات 
مطلوبًا  يكون  والتي  حمددة،  ملدة  املعاجلة  بفريوسه،  والعدوى  اإليدز  مرض 
منهم خالهلا، احلضور إىل املستشفى بصورة منتظمة ألغراض املالحظة ورصد 

احلالة.

املواعيد  يف  احلضور  يف  املشاركني  إخفاق  حالة  يف  أنه  البوتوكول  ويشرتط 
املحددة هلم، يتم االتصال هبم هاتفيًا، وأن يذهب أحد أعضاء فريق البحث، إذا 
لزم األمر، إىل منزل الشخص املشارك. ومل يتم ذكر هذا اإلجراء يف املواد اخلاصة 
باملوافقة املستنرية. ويف تلك البلدة الصغرية، التي يعرف كل شخص فيها اآلخر، 
التي  اخلدمات  أقسام  يف  عملهم  عنهم  املعروف  الصحيني  العاملني  زيارة  فإن 
تعالج األشخاص املصابني بمرض اإليدز، من شأهنا أن تثري الشكوك. وقد جيد 
املشاركون أنفسهم ضحايا لإلقصاء exclusion من قبل عائالهتم أو من قبل 
زمالء العمل. ويف هذا املثال، كان ينبغي للجنة أخالقيات البحوث أن تقرتح 
املشاركني  ض  تعررِّ ال  والرصد،  املالحظة  ألغراض  بديلة  تدابري  الباحثني  عىل 

ملخاطر الوصم.

تقييم املخاطر واملنافع
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 )"perks وينبغي متييز هذين النوعني من املنافع بوضوح عن املنافع )»اإلكراميات
مقابل  يتلقوهنا  التي  املدفوعات  مثل  مشاركتهم،  مقابل  املشاركون  جينيها  قد  التي 
الوقت الذي يكونوا قد أنفقوه يف املشاركة يف الدراسة البحثية. ورغم أن املشاركني 
اعتبارها  البحوث  أخالقيات  جلان  عىل  ينبغي  فال  اإلكراميات،  هذه  يثمنرِّون  قد 

»منافع« من الدراسة ألغراض تقييم املخاطر/ املنافع.

تقييم نسبة املخاطر/ املنافع
ينبغي أن يسبق أي نوع من أنواع البحوث تقييم دقيق للعالقة بني املخاطر واملنافع 
دقيقة  معرفة  التقييم  هذا  ويتطلب  املحلية.  جمتمعاهتم  و/أو  للمشاركني  املحتملة 

وحديثة باألدبيات أو الكتابات العلمية املنشورة.

وينبغي أن تتجنب املقارنة بني املخاطر واملنافع املحتملة من البحث الوقوع يف اثنني 
من املزالق:

التقليل من املخاطر و/أو املبالغة يف تقدير املنافع املحتملة التي يمكن أن يؤدي  ��
أي منها إىل تعريض املشاركني يف البحث إىل أرضار ال مبر هلا.

إجراء بحوث  يؤخر  املحتملة، مما  املنافع  التقليل من  املخاطر و/أو  املبالغة يف  ��
حيتمل أن ُتفيض إىل منافع.

مثال

تقييم خماطر دراسة عىل لقاح مضاد لعدوى الفريوسات الَعَجِلية 
Rotavirus

الواليات  العجلية، يف  بالفريوسات  العدوى  فإن  الوبائية،  للمعطيات   Wوفقا
إىل  إدخال  حالة   50  000 و  طبية،  استشارة   500  000 إىل  تؤدي  املتحدة، 
النامية إىل 25  البلدان  بينام تؤدي، يف  20 حالة وفاة كل عام،  املستشفى، وإىل 
مليون استشارة طبية، و 2 مليون حالة إدخال إىل املستشفى، وما بني 000 400 
و 000 500 حالة وفاة. وتكون املنافع املحتملة للدراسة أكب يف البلدان التي 

ترتفع فيها احلاجة إىل اللقاح.
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وبالنسبة للجان أخالقيات البحوث، فإن عملية تقييم نسبة املخاطر/املنافع تكون 
حتى  تامًا،  استبعادًا  اليقني  عدم  استبعاد  فيه  يمكن  ال  قرار  إىل  تؤدي  دة  معقَّ مهمة 
النابعة  فإن االختالفات  دقيقة وحمددة. وفضاًل عن ذلك،  إىل معطيات  استند  وإن 
من البيئات االجتامعية والثقافية املختلفة التي جترى فيها البحوث، البد أن تؤخذ يف 

احلسبان، األمر الذي يضيف مزيدًا من التعقيد إىل عملية التقييم.

تقديم وصف  من  فالبد  للمخاطر/املنافع،  كاٍف  تقييم  إجراء  للجنة  يمكن  وحتى 
تفصييل ملستوى ونوع املخاطر التي قد يتعرض هلا املشاركون، وذلك يف بروتوكول 
البحث. ومع ذلك، ينبغي عىل أعضاء اللجنة أال يؤسسوا تقييمهم عىل البوتوكول 
وحده، بل إن عليهم السعي إىل التامس معلومات إضافية، واستشارة اخلباء، وتبادل 

املعلومات مع اللجان األخرى، عند االقتضاء.

البحث  يف  للمشاركني  واملنافع  للمخاطر  والنوعي  الكمي  للتقييم  وبالنسبة 
مناسبا  تدريبا  مدربني  اللجنة  أعضاء  يكون  أن  يفرتض  فإنه  املحلية،  وملجتمعاهتم 
وعىل دراية جيدة بالسياق االجتامعي، والثقايف، واالقتصادي، ويكون انتهاج أسلوب 
متعدد التخصصات رضوريًا بل والزمًا من أجل جودة التقييم، كام ينبغي التأكد من 
أن تشكيل اللجنة يضم أعضاء يمتلكون املهارات املطلوبة. ومن املعلوم أن التعليم 
املستمر ألعضاء اللجان، جنبًا إىل جنب مع تشاطر التجارب ونتائج التحليل النقدي 

مع اللجان األخرى، يساعد كثريا عىل تعزيز مهارات هؤالء األعضاء.

وال يوجد، يف جمال البحوث شئ اسمه انعدام املخاطر، ومع ذلك، فالبد أن تسهم 
املراجعات األخالقية للبحوث يف إجياد حل عميل من أجل تقليل املخاطر وتعظيم 
االحتياجات  وتلبية  البحوث،  يف  املشاركني  األشخاص  احرتام  وضامن  املنافع، 

الصحية للسكان عىل أفضل وجه ممكن.

تقييم املخاطر واملنافع
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نقاط رئيسية

ية يف األخالقيات الطبية مراعاة الرسِّ
الزاوية  حجر  قراط،  أبو  َسم  َقََ يف  بالفعل  املذكور  ية،  للرسرِّ األخالقي  املبدأ  يمثل 
اختالف  من  الرغم  وعىل  طبيبها.  وطبيبه/أو  املريضة  املريض/أو  بني  العالقة  يف 
بني  التقليدية  العالقة  للبحوث، عن  اخلاضعني  الباحثني واألشخاص  بني  العالقة 

ية تظل هدفا من األهداف املهمة. الطبيب واملريض، إال أن محاية الرسرِّ

يسمح  مما  الثقة،  بناء  أجل  من  ية  الرسرِّ مراعاة  عىل  الطبية  األخالقيات  وتؤكد 
التي  املرضية  احلالة  ملعاجلة  الرضورية  املعلومات  مجيع  عن  بالكشف  لألشخاص 
يعانون منها، برصف النظر عن مدى احلساسية التي قد تكون عليها، دون أن يعرتهيم 
اخلوف من إفشائها عىل املأل. وال تقترص أمهية هذه الثقة فقط عىل ضامن تلقي املعاجلة 
ل  الطبية املالئمة، بل هلا أمهيتها أيضًا يف حفظ الصحة العامة، حيث يمكن أن تشكرِّ
إفشاء  بعدم  االلتزام  القانون  وحيمي  لآلخرين.  كبريًا  هتديدًا  املعاجلة  غري  احلاالت 

املعلومات يف العديد من البلدان.

ية الرسِّ

ية مبدأ أسايس يف أخالقيات الرعاية الصحية، وهو مبدأ ال ينطبق فقط  الرسرِّ ��
عىل املعاجلة الطبية، بل أيضًا عىل البحوث الطبية عىل البرش.

من الرضوري احلفاظ عىل املعلومات الشخصية وعدم اإلفصاح عنها لغري  ��
املرصح هلم اإلطالع عليها.

حلامية  األساسية  املعايري  توافر  ضامن  البحوث  أخالقيات  جلان  عىل  يتعني  ��
املعلومات.

عىل  احلصول  عملية  خالل  ية  الرسرِّ بمراعاة  اخلاصة  القضايا  مراعاة  يتعني  ��
املوافقة املستنرية.
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تأثري  البحوث إىل إفشاء معلومات، والتي يكون هلا  ويمكن أن تؤدي املشاركة يف 
املحيل.  املجتمع  وعىل  أرسهتا،  أو  أرسته  عىل  أو  املشاركة  أو  املشارك  عىل  سلبي 
لذلك، البد من محاية مجيع املعلومات الشخصية سواء أكانت بني الباحث واملشارك 
عالقة رسمية كمريض وطبيب، أم ال. وهذا ينطبق حتى عىل املعلومات الشخصية 

اسة«. التي قد ال يعتبها الباحثون، بشكل خاص، معلوما حسَّ

منهم،  مطلوبًا  يكون  قد  أو  قليلة،  أحوال  يف  الباحثني،  و/أو  لألطباء  ُيسمح  وقد 
ل  يشكرِّ التي  املواقف  عامة،  بصفة  تشمل،  احلاالت  وهذه  ية.  رسرِّ معلومات  إفشاء 
فيها شخص ما خطرًا مبارشًا عىل أطراف ثالثة، كأن يكون مصابًا بمرض عقيل يمثل 

هتديدات حقيقية بالعنف ضد أشخاص معينني.

ما هي املعلومات التي ينبغي محايتها
الشخصية كل  املعلومات  الشخصية. وتشمل هذه  املعلومات  البد من محاية مجيع 
املعلومات »املتعلقة بأي شخص طبيعي معروف اهلوية أو يمكن التعرف عىل هويته 
هو  هويته  عىل  التعرف  يمكن  الذي  والشخص  بالشخص«(؛  خاصة  )»معطيات 
وبصفة  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل  سواء  عليه،  التعرف  يمكن  الذي  الشخص 
من  أكثر  أو  واحد  خالل  من  أو  للهوية،  ني  معرِّ رقم  إىل  اإلشارة  خالل  من  خاصة 
أو  االقتصادية،  أو  النفسية،  أو  البدنية،  أو  الفسيولوجية،  للهوية  ددة  املحرِّ العوامل 
الثقافية أو االجتامعية للشخص« )الفصل األول، املادة 2 أ من التوجيه 95 / 46 / 

EC)1( للبملان واملجلس األورويب(.

وهذه تشمل كل املعلومات التي يمكن من خالهلا التعرف عىل هوية الشخص، بام 
يف ذلك املعلومات التالية، دون أن تقترص عليها: االسم، ورقم الضامن االجتامعي، 
املعلومات  أو  اهلوية،  حتدد  التي  السامت  أو  ذلك،  وغري  اهلاتف،  ورقم  والعنوان، 
التي تفصح أن الشخص عضو يف مجاعة صغرية من الناس، كأن يكون الشخص من 
العاملني يف مكتب معني، أو يقطن يف بناية سكنية معينة، أو توليفة من املعلومات، 
مثل املظهر البدين، وتاريخ امليالد وحمل العمل، التي يمكن أن تفصح مجيعا عن هوية 

الشخص أو حتددها.
التوجيه EC / 46 / 95 اخلاص بالبملان واملجلس األورويب الصادر يف 24 ترشين االول/ أكتوبر 1995 بشأن محاية األشخاص يف ما خيتص   )1(

بمعاجلة املعطيات الشخصية وبشأن حرية حركة تلك املعطيات )http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/114012.html أتيح 
عىل اإلنرتنت بتاريخ 18 كانون الثاين/ يناير 2009.
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والبد أن تتم محاية كل املعلومات ذات الصلة بشخص حمدد اهلوية أو يمكن التعرف 
اسة مثل: عىل هويته، غري أنه ينبغي إيالء عناية خاصة يف ما يتعلق باملعلومات احلسَّ

املعلومات الطبية: التاريخ الطبي للمريض، التشخيص احلايل، املعاجلات )وبخاصة 
مواد  تعاطي  العقيل،  أو  النفيس  الوضع  وصاًم(،  تسبب  أن  يمكن  التي  احلاالت 

امت أو اخلصائص الوراثية. اإلدمان، السرِّ
الوضع االجتامعي: املستوى التعليمي، الوضع العائيل، الوضع الوظيفي، املعلومات 

املالية، مثل مستوى الدخل.
معلومات أخرى: مثل التوجه واملامرسات اجلنسية، املعتقدات الدينية، واالنتامءات 

السياسية والسلوكيات املحفوظة باملخاطر.

ية التي يتعني عىل جلان املراجعات األخالقية مراعاهتا قضايا الرسِّ
من  ستتم  التي  الكيفية  إىل  كثب  عن  النظر  األخالقية  املراجعات  جلان  عىل  ينبغي 
خالهلا محاية املعلومات التي جتمع أثناء إجراء التجربة، من اإلفشاء، وضامن التقليل 
إىل احلد األدنى من املخاطر املتمثلة يف معاناة املرىض من العواقب السلبية النامجة عن 

اإلفصاح عن املعلومات أو إفشائها.
وهذا يشمل املعلومات ذات الصلة بمشاركة الشخص يف جتربة معينة )مثال: جتربة 
عىل لقاح مضاد لفريوس العوز املناعي البرشي(، أو املعلومات التي ال يتم كشفها 
أثناء البحث )مثال: نتائج اختبار الكشف عن فريوس العوز املناعي البرشي(، أو 
املعلومات التي ال يتم كشفها بعد البحث )مثال: عندما يستخدم الباحثون عينات 
بحثية  مرشوعات  يف  هويتهم،  عىل  التعرف  يمكن  ومشاركني  أشخاص  أنسجة 

الحقة(.

ية سبل التقليل للحد األدنى من املخاطر املرتبطة بالرسِّ
يف  املشاركني  هوية  معرفة  إىل  تؤدي  أن  يمكن  التي  املعلومات  مجع  ينبغي  ال  ��
البحثي.  املرشوع  إلنجاز  رضورية  املعلومات  هذه  كانت  إذا  إال  البحوث 
ية وذلك بعدم مجع  بالرسرِّ املرتبطة  املخاطر  ويمكن، يف بعض احلاالت، جتنب 

أي معلومات يمكن من خالهلا التعرف عىل هوية أصحاهبا.

ية الرسرِّ
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عندما يكون مجع معلومات يمكن من خالهلا التعرف عىل هوية أصحاهبا أمرًا  ��
كودية  بأرقام  األشخاص  أسامء  استبدال  إمكانية  يف  النظر  ينبغي  رضوريا، 
وحفظ مفتاح الكود يف موضع حمكم ال يمكن إال لعدد حمدود من األشخاص 
الكود عندما ال تصبح احلاجة إىل  التخلص من مفتاح  إليه. وينبغي  الوصول 
املعلومات  كانت  وإذا  رضورية.  البحث  ألغراض  باهلويات،  املعطيات  ربط 
التي يمكن من خالهلا معرفة  )املعطيات  التي يمكن ربطها هبوية األشخاص 
هوية أصحاهبا( حمجوبة، فينبغي النص رصاحة عىل مدة احلجب، واألشخاص 

الذين سيتم منحهم إمكانية الوصول إىل تلك املعلومات.
تلقي  خالل  من  ية  بالرسرِّ اخلاصة  بالقضايا  الباحثني  وعي  مستوى  رفع  ينبغي  ��

التوجيه والتدريب يف هذا الشأن.
باستخدام  إليها،  الوصول  إمكانية  من  باحلد  املعلومات  عىل  احلفاظ  ضامن  ��
طرق احلفظ املأمونة )مثل األدراج املغلقة والدخول املقيَّد للحواسيب بكلامت 
مرور )كلامت رس( واستخدام وسائل اتصال حممية )مثل الرسائل االلكرتونية 

رة(. املشفَّ
التخلص من املعلومات بمجرد انتهاء احلاجة إليها. ��

ية واملوافقة املستنرية الرسِّ
إن لواجب محاية املعلومات املتعلقة باألشخاص املشاركني يف البحوث تأثريات عىل 

الطريقة التي يتم هبا تناول عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية.
أوال، ينبغي إعالم األشخاص املشاركني بشأن املعلومات الشخصية التي يتم مجعها، 
وحول األشخاص الذين سيكون هلم حق الوصول إىل تلك املعلومات، وسبل محاية 
ية التي سيتم تطبيقها، واملخاطر التي يمكن أن تنشأ إذا ما تم إفشاء أو اإلفصاح  الرسرِّ

عن هذه املعلومات عىل نحو غري مالئم.
ية  لرسرِّ الكاملة  احلامية  ضامن  الظروف،  بعض  يف  املستحيل،  من  يكون  قد  ثانيا، 
املعلومات. وعىل سبيل املثال، قد يكون مطلوبًا من الباحثني، يف دراسة عن مرض 
ساٍر خطرٍي، تبليغ السلطات الصحية العمومية باألشخاص الذين يتضح أن نتائج 
ية املطلقة للمعلومات إذا مل يكن  اختباراهتم موجبة. وال ينبغي التعهد بمراعاة الرسرِّ
باإلمكان ضامهنا، وينبغي أن تكون القاعدة هي توخي الشفافية الكاملة يف ما يتعلق 

بتشارك املعطيات.
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مالحظات

ية الرسرِّ
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نقاط رئيسية

إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية: معناها وأصلها
بمبادئ أخالقية أساسية والتي من  البحوث  للمشاركة يف  املستنرية  املوافقة  ترتبط 
بينها احرتام األشخاص، واحرتام كرامتهم واستقالليتهم. وهذه العملية منصوص 
ت ملجاهبة  ونة قواعد سلوك نورمبغ، التي ُأِعدَّ عليها يف الفقرة األوىل من أحكام مدَّ

الفظائع التي ُارتكبت حتت ستار البحوث الطبية يف أملانيا النازية.

إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية

املوافقة عملية دينامية وتفاعلية. ��
املوافقة املستنرية هي العملية التي يقرر من خالهلا شخص ما، بعيدًا عن أي  ��
شكل من أشكال اإلكراه، أو التأثري غري املبر، املشاركة يف البحث بعد أن 

يكون قد متت إحاطته باملعلومات ذات الصلة بذلك القرار.
ال يستطيع األشخاص تقديم موافقة مستنرية عىل املشاركة يف البحوث ما مل  ��
يكونوا قادرين عىل ذلك، من الناحية القانونية. وال ينبغي إدراج األشخاص 
أو  األطفال  مثل  املوافقة،  إلعطاء  القانونية  األهلية  لدهيم  تكون  ال  الذين 
ينبغي إدراجهم يف  إدراكي، فال  الذين لدهيم اختالل  البالغني  األشخاص 
البحث دون احلصول عىل موافقة أحد اآلباء أو غريهم من األوصياء الذين 

يمكنهم اختاذ القرار يف هذا الشأن.
ينبغي أخذ السياق االجتامعي والثقايف يف االعتبار عند تصميم وتنفيذ عملية  ��

احلصول عىل املوافقة املستنرية.
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أمرًا الزما وال غنى عنه  للبحوث  الطوعية لألشخاص اخلاضعني  املوافقة  تعد 
إطالقا. وهذا يعني أن الشخص املشارك يف البحث ينبغي أن تكون لديه األهلية 
سلطة  ممارسة  من  نه  يمكرِّ وضع  يف  يكون  أن  وينبغي  املوافقة؛  إلعطاء  القانونية 
االختيار احلر، دون تدخل من جانب أي عنرص من عنارص القوة، أو االحتيال 
over- التجاوز  أو   ،duress اإلكراه  أو   ،deceit اخلداع  أو   ،  fraud
أو  القرس  أشكال  من  آخر  شكل  أي  أو   ،deception التغرير   reaching
اإلكراه اخلفية؛ وأن تكون لديه معرفة وفهم كافيان لعنارص املوضوع قيد البحث 
األخري  العنرص  هذا  ويتطلب  واستنارة.  فهم  عىل  مبني  قرار  اختاذ  يمكنه  حتى 
تأكيدي منه،  قرار  قبول  قبل  البحثية،  للتجربة  الشخص اخلاضع  يتم إعالم  أن 
بطبيعة التجربة، ومدة إجرائها، والغرض من إجرائها، والطريقة أو الوسيلة التي 
بصورة  توقعها،  يمكن  التي  واملخاطر  اإلزعاجات  ومجيع  هبا،  إجراؤها  سيتم 
شخصه،  عىل  أو  صحته،  عىل  وتؤثر  ذلك  عن  تنجم  قد  التي  واآلثار  معقولة، 
فرد يرشع  عاتق كل  وتقع عىل  التجربة.  تلك  تنجم عن مشاركته يف  قد  والتي 
يف، أو يوجه أعامل التجربة أو ينخرط فيها، واجبًا ومسؤولية التأكد من جودة 
شخص  إىل  تفويضها  ينبغي  ال  شخصية  ومسؤولية  واجبا  ذلك  ويعد  املوافقة. 

آخر يمكنه اإلفالت من العقاب)1(.

ما هي العنارص املطلوبة لكي تكون عملية احلصول عىل املوافقة 
صاحلة

يتعني استيفاء العنارص التالية حتى تكون عملية احلصول عىل املوافقة صاحلة:

أن تسبق إجراء أي تدخل. ��
أن تستند إىل معلومات كافية ومالئمة بأن لدى الشخص املقدرة عىل التفهم  ��

واإلدراك.
ية كاملة، بمعنى أهنا ليست وليدة إكراه أو إغراء غري مبر. أن ُتعطى بحررِّ ��

ل بكل وضوح. أن ُتعطى وتسجَّ ��

يناير  الثاين/  17 كانون  أتيح عىل شبكة االنرتنت عىل املوقع: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html  يف   )1(
2009
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ما هي املعلومات التي يتعني إعطاؤها للمشاركني املحتملني يف 
إطار عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية؟

ينبغي إعالم األشخاص باآليت، قبل قيامهم باملوافقة عىل املشاركة يف البحوث:

أن الدراسة هي نشاط بحثي مصمم من أجل إنتاج معارف علمية، وأن الطرق  ��
الطبية يف سياق عالقة  املعاجلة  تلقي  البحث ختتلف عن  التي يشاركون هبا يف 

فردية بني الطبيب واملريض.
مدة الدراسة واإلجراءات التي سيجرى استخدامها. ��
املخاطر واإلزعاجات املرتبطة باملشاركة يف الدراسة. ��

منافع  هناك  تكن  مل  وإذا  املحيل،  املجتمع  و/أو  للمشاركني  املحتملة  املنافع  ��
مبارشة حمتملة للمشاركني، فينبغي أيضًاح تلك احلقيقة هلم.

املعاجلات البديلة القائمة، بحسب االقتضاء. ��
ية املعلومات الشخصية. التدابري املتخذة حلامية رسرِّ ��

يف  املشاركني  حق  بمعنى  عنها،  الرجوع  وإمكانية  للموافقة  الطوعية  الطبيعة  ��
االنسحاب، يف أي وقت، من الدراسة دون تلقي أي عقوبة.

ما ينبغي عليهم فعله يف حال مواجهتهم أثارًا ضائرة نامجة عن البحث. ��
ما إذا سيتم تعويضهم يف حال مواجهتهم أرضارًا نامجة عن البحث. ��

البحث، بعد االنتهاء من  املقدمة يف  التدخالت  تلقيهم  مدى إمكانية استمرار  ��
الدراسة.

املوافقة واملخاطر
حتى وإن كان مرجحًا إعطاء املشاركني املحتملني موافقتهم عىل أي حال، فليس 
تدابري  اختاذ  التحقق من  الباحثني  املتناسبة. ويتعني عىل  للمخاطرة غري  هناك مبر 
معقولة للتقليل للحد األدنى من املخاطر التي ينطوي عليها البحث، ولتعزيز املنافع 

املنتظرة منه.

إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية
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ما هي النقاط الرئيسية لتقييم إجراءات احلصول عىل املوافقة 
املستنرية؟

حتديد كل املعلومات التي يتعني تقديمها إىل املشاركني املحتملني. ��
التحقق من أن كل املعلومات الرضورية مدرجة يف وثيقة املعلومات وأدوات  ��

املساعدة املستخدمة اخلاصة باملعلومات.
مستوى  احلسبان  يف  األخذ  مع  والفهم،  لالستيعاب  املعلومات  قابلية  تقييم  ��

اإلدراك لدى األشخاص املقصودين هبذه املعلومات.
تقييم الوسائل/ اإلجراءات التي سيتم استخدامها لنقل املعلومات وتبليغها. ��

تقييم أي مصاعب قد يكون هلا تأثري عىل املوافقة. ��
تقييم الظروف االجتامعية والثقافية النوعية والكيفية التي تؤّثر هبا عىل صالحية  ��

املوافقة. 
ويشكل االمتثال لعملية احلصول عىل املوافقة املستنرية، يف إطار التجارب املتعددة 
املراكز، حتديات جديدة بالنسبة للباحثني وللجان أخالقيات البحوث. وينبغي إيالء 

ض صالحية العملية، والتي من بينها: اهتامم خاص لتلك العوامل التي قد تقورِّ

الظروف االجتامعية واالقتصادية: األميرِّة، ونقص فرص احلصول عىل الرعاية. ��
البيئة الثقافية: دور املجتمع املحيل، واألرسة، والقيم املختلفة. ��

تضع  التي  باملشاركني،  اخلاصة  وتلك  الباحثني  ملعارف  املتكافئة  غري  الطبيعة  ��
األخرية يف عالقة تبعية.

ميل األشخاص إىل اخللط بني كوهنم مشاركني يف البحث وبني تلقيهم رعاية  ��
طبية فردية )»املفهوم اخلاطئ للعالج«(.
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جتربة تينوفوفري يف الكامريون

البغايا  من  جمموعة  عىل  أجريت  التي  غفل  بشواهد  املضبَّطة  التجربة  صممت 
الوقائية  القدرة  إظهار  أجل  من  بالكامريون،  دواال،  مدينة  يف  املصل  سلبيي 
للجزيء يف عقار تينوفوفري. وعىل الرغم من أمهيتها، فقد أحدثت التجربة جدال 
كبريًا حول رشعيتها األخالقية، حيث كان من املحتمل تعرض عملية احلصول 
وصعوبة  اخلطر  بعوامل  املشاركات  تأثر  رسعة  بفعل  للخطر  املوافقة  عىل 
استيعاهبن ملفهوم الغفل. وقد أظهرت هذه الدراسة أنه ينبغي، يف ظل ظروف 
معينة لرسعة التأثر بعوامل اخلطر، بذل جهود خاصة من أجل نقل املعلومات 

وإبالغها.

إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية
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مالحظات



49

إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية



5050



51

امللحق 1
تضارب املصالح املالية يف البحوث الطبية

ترودو ليمنز، األستاذ املساعد، كليات القانون والطب، جامعة تورنتو، كندا)1(

املقدمة
أو  للباحثني  يكون  عندما  البحوث،  يف  املالية  املصالح  يف  تضارب  هناك  يكون 
للمؤسسات التي جُترى فيها البحوث مصالح حمددة، والتي قد تؤثر عىل االلتزامات 
التضارب سيؤثر حتاًم عىل  بأن  اإلثبات  بالبحوث. وليس رضوريًا  املرتبطة  املبدئية 
سلوك الشخص، فاسرتاتيجيات تضارب املصالح هي اسرتاتيجيات وقائية: وهي 
واجبات  أهم  عىل  سلبي  تأثري  هلا  يكون  أن  يمكن  التي  املواقف  جتنب  إىل  هتدف 

الباحثني، أو التي يمكن التصور، بشكل معقول، أن يكون هلا مثل ذلك التأثري.

وينبغي طرح األسئلة التالية يف السياقات اخلاصة بالبحوث: ما هي االلتزامات املهنية 
املبدئية للباحثني؟ ما هي املصالح الثانوية التي يمكن أن تؤثر عىل هذه االلتزامات؟ 

ما هو التدبري السليم للتعامل مع تضارب املصالح، يف ضوء تأثريه املحتمل؟

التعرف عىل تضارب املصالح يف البحوث الطبية
االلتزامات املهنية للباحثني

تظل محاية حقوق األشخاص اخلاضعني للبحوث ومعافاهتم أهم الشواغل، وذلك يف 
البحوث عىل البرش )إعالن هلسنكي، املبدأ السادس(. ولدى الباحثني التزام مبدئي 
أيضًا إلجراء بحوث جيدة. ويتحسن املرىض، يف بعض األحيان، عندما ُيدَرجون يف 
جتارب رسيرية أكثر مما يتحسنون عند تلقي الرعاية الرسيرية العادية. غري أن املشاركة 
بإجراء  االلتزام  بني  شد  هناك  يكون  فعندما  خماطر.  عىل  أيضًا  تنطوي  البحوث  يف 

مكلَّف خصيصًا بكتابة هذه الوثيقة؛ مل تتم مناقشة هذا املوضوع يف احللقة العملية.  )1(
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األولوية لاللتزام  فتكون  للبحث،  بحوث جيدة وبني محاية األشخاص اخلاضعني 
بحامية األشخاص اخلاضعني للبحث.

أنامط تضارب املصالح املالية يف البحوث الطبية
الستحثات  مايل  كحافز  الطبية،  البحوث  يف  لألفراد،  املقدمة  املدفوعات  تستخدم 
ما  وعادة  احلشد.  هذا  وترية  لترسيع  أو  البحث،  يف  للمشاركة  األشخاص  حشد 
اخلاضعني  األشخاص  مع  ينفقونه  الذي  الوقت  لقاء  مدفوعات  الباحثون  يتلقى 
عينات  مجع  ويف  بالبحث،  اخلاصة  والنامذج  االستبيانات  استيفاء  يف  للبحث، 
ُتقدمَّ  التي  املدفوعات  أما  اإلدارية.  اإلجراءات  عمل  يف  وكذلك  واألنسجة،  الدم 
تشكل  وهي  للمكتشف«،  »رسوم  عليها  يطلق  فإنه  املرىض،  حشد  لغرض  حرصا 
الدفع  يتم  املقدمة. ويف بعض األحيان  العامة للخدمات  املدفوعات  قسام خمفيًا من 
بصفة  املدفوعات  يتلقون  قد  أهنم  كام  املرشوع،  بحسب  أعم،  بشكل  للباحثني، 
أو  الباحثون أجهزة بحث مكلفة،  يتلقى  ما. وقد  راعية  سنوية، كمستشارين جلهة 
يكونون  الباحثني  من  والعديد  املؤمترات.  يف  حمارضات  إللقاء  مدفوعات  أو  كتبًا، 
راعية يف  استشارية جلهات  يشاركون يف هيئات  أو  املحارضين،  أعضاء يف مكاتب 
جمال املستحرضات الصيدالنية، ويدفع هلم مقابل تقديمهم لتلك اخلدمات. وهناك 
منافع غري مبارشة يمكن أن تنجم عن املشاركة يف البحوث، مثل دفع نفقات املشاركة 
املتأتية من مثل هذه املشاركات، األميال اجلوية  يف املؤمترات. ومن املزايا اإلضافية 
املكتسبة التي يمكن أن تستخدم يف السفر ألغراض شخصية. وقد يكون للباحثني 
قد  أهنم  أو  بدراسته،  يقومون  الذي  املنتج  تنتج  التي  الرشكة  يف  شخصية  حصص 

يعطون خيارات للحصول عىل أسهم لقاء مشاركتهم يف البحث.

التأثري املحتمل لتضارب املصالح
املالية تأثري سلبي عىل محاية حقوق ومعافاة األشخاص  يمكن أن يكون للمصالح 
إدراج  معايري  احرتام  لعدم  الباحثني  املالية  املصالح  تدفع  فقد  للبحث.  اخلاضعني 
األشخاص يف الدراسات البحثية، أو إىل عدم احرتام إجراءات احلصول عىل املوافقة 
التجربة  يف  لالستمرار  للبحث  اخلاضعني  األشخاص  عىل  للضغط  أو  املستنرية، 

البحثية، أو االستمرار يف جتربة يتعني وقفها.

مناحي  الطبية، شأنه يف ذلك شأن  البحوث  السلوك يف  يؤثر عىل  أن  للامل  ويمكن 
احلياة األخرى. ونادرًا ما يكون هناك دليل واضح، إن كان هناك دليل من األصل، 
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عىل مثل هذا التأثري؛ فقد يتم خفية، وغالبا ما يتم عن غري قصد. ويبدو من املستحيل 
القياس عمليا مدى تأثري املصالح املالية عىل أفعال شخص ما.

تصميم  عىل  تؤثر  قد  حيث  ذاهتا،  البحث  عملية  سالمة  املالية  املصالح  هتدد  وقد 
البحث وعىل عرض  التي جُترى هبا، وعىل تفسري معطيات  الطريقة  الدراسة وعىل 
إحصائيا  هبا  يعتد  صلة  وجود  التجريبية  الدراسات  أثبتت  وقد  النهائية.  النتائج 
بني مصادر التمويل ونتائج البحوث. وتكون أرجحية تأثري البحوث التي ترعاها 
إىل  اإلفضاء  يف  جتارية  جهات  ترعاها  التي  البحوث  من  أكب  صناعية  جهات 
االستنتاج بأفضلية العالج اجلديد عىل العالج املعياري. وهناك بينات منهجية عىل 
التبليغ الناقص عن النتائج السلبية، كام أن هناك بينات أيضًا عىل التأثري املتعمد عىل 
املسائل البحثية ونرش النتائج. وقد أدت املصالح املالية، لألسف، ببعض الباحثني 
تعمل  متخصصة  وكاالت  كتبتها  منشورات  عىل  أسامئهم  وضع  إىل  األكاديميني 

مبارشة لدى اجلهة الراعية للدراسة.

وإن توافر حوافز مالية قوية يف البحوث التي ترعاها جهات صناعية قد جتعل من 
الصعوبة بمكان، بالنسبة للتجارب التي ترعاها جهات غري صناعية، أن تعثر عىل 
أو للحصول عىل  للبحث،  أو من األشخاص اخلاضعني  الباحثني،  عدد كاف من 

دعم مؤسيس للدراسة، األمر الذي يؤدي إىل تشويه برنامج البحث.

حلول لتضارب املصالح املالية

حلول تنظيمية
لة، واملنظامت املهنية، والسلطات  ينبغي عىل املؤسسات األكاديمية، والوكاالت املمورِّ

التنظيمية اعتامد السياسات واإلجراءات التي تتعاطى مع تضارب املصالح.

Disclosure اإلفصاح
ينبغي عىل الباحثني اإلفصاح إىل جلنة أخالقيات البحوث عن أي مصالح مالية يف 
موضوع البحوث اخلاصة هبم. وينبغي عىل اللجنة النظر يف ما إذا كان ينبغي اإلفصاح 
عن هذه املصالح إىل املشاركني املحتملني يف البحث، يف إطار عملية احلصول عىل 
الباحثني التحقق من أنه قد تم اإلفصاح عن مجيع أشكال  املوافقة املستنرية. وعىل 
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تضارب املصالح يف املنشورات ويف العروض ذات الصلة بالبحث، عىل أن يتضمن 
اإلفصاح معلومات كاملة عن طبيعة ومدى هذا التضارب.

إجراءات املراجعة
ينبغي تقييم املصالح املالية من قبل جلنة ألخالقيات البحوث تكون مستقلة بالقدر 
الكايف وقابلة للمساءلة العامة، أو من قبل جلنة متخصصة يف قضايا تضارب املصالح. 
وينبغي أن يتاح للجنة احلصول عىل املعلومات اخلاصة بميزانية البحث، وأن تتلقى 
بالباحثني  اخلاصة  الصلة،  ذات  األخرى  املالية  املصالح  مجيع  حول  معلومات 
املصالح  تضارب  قضايا  يف  متخصصة  جلنة  قيام  حال  ويف  باملؤسسة.  واخلاصة 
من  تضارب  بأي  البحوث  أخالقيات  جلنة  إبالغ  فعليها  املالية،  املصالح  بمراجعة 
النهائي. وعىل جلنة أخالقيات البحوث تقرير  التقييم  هذا النوع، وذلك ألغراض 
الكيفية التي يتم إبالغ األشخاص املشاركني يف البحوث هبا حول هذه املصالح، وما 

إذا كانت هناك حاجة إىل تدابري أخرى بشأن تضارب املصالح.

رضوريًا،  أمرًا  األكاديمية،  املؤسسات  يف  البحوث،  عقود  مجيع  مراجعة  وتكون 
وذلك لتجنب إبرام الباحثني عقودًا مع جهات راعية حتد من حريتهم األكاديمية، أو 
عقودًا قد تؤدي إىل التزامات تعاقدية يمكن أن تؤثر عىل محاية املشاركني يف البحث. 
وينبغي أال تسمح املؤسسات األكاديمية للباحثني بإبرام عقود تعطي اجلهة الراعية 

حق االعرتاض عىل النرش.

ضامن الرقابة املستقلة عىل عملية البحث
قد تفرض جلنة أخالقيات بعضًا من الرشوط اآلتية، أو كلها، عىل البحث، وذلك 

من أجل التصدي لتضاربات املصالح التي يتم التعرف عليها:

تعيني مراقب مستقل لألمور اخلاصة باملوافقة؛ ��
تعيني باحث مستقل ملراقبة عملية البحث؛ ��

وقد  املرىض،  عىل  البحوث  يف  والسيام  املعطيات،  لرصد  مستقلة  جلنة  تعيني  ��
تعرض املرىض ملخاطر كبرية. وعىل جلنة رصد املعطيات مراجعة مجيع األحداث 
الضائرة adverse events، ويمكنها رفع توصية إىل جلنة أخالقيات البحوث 
املقرتحة،  اإلحصائية  املنهجية  مراجعة  أيضًا  وعليها  البحث،  إيقاف  برضورة 

والتحليل، وعرض النتائج، والنرش النهائي للنتائج.
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تأثري  إمكانية  يف  املتمثلة  املخاطر  مع  متناسبة  املختارة  الرشوط  تكون  أن  وينبغي 
تضارب املصالح عىل البحث، أو عىل محاية األشخاص املشاركني فيه.

Prohibitions املحظورات
معها  يتعني  التي  للدرجة  األمهية  بالغ  أمرًا  املالية  املصالح  يف  ما  تضارب  يعتب  قد 
منع الشخص أو املؤسسة من املشاركة يف الدراسة. وينبغي أن يكون هناك افرتاض 
يمكن دحضه أنه ينبغي عدم مشاركة الباحثني الذين لدهيم مصالح مالية يعتد هبا، يف 
البحوث. وبالنسبة للمؤسسات التي لدهيا تضارب مصالح يعتد هبا كذلك فينبغي 
 "significant أال جترى هلا بحوث يف نفس املؤسسة. وإن ما يشكل تضاربا »يعتد به
للمصالح، يعتمد بشكل واضح عىل الظروف االجتامعية واالقتصادية التي جيرى 
البحث يف ظلها، كأن يعتمد عىل الراتب، عىل سبيل املثال، أو املدفوعات اخلاصة 
باالستشارات التي يتلقاها موظفو الرعاية الصحية يف إطار ممارستهم املهنية اليومية. 
وكاالت  أو  التنظيمية،  السلطات  أو  اإلقليمية،  أو  الوطنية  الوكاالت  عىل  وينبغي 
التمويل، أو املنظامت املهنية، أن تقدم التوجيهات واإلرشادات يف هذا اخلصوص 
إساءة  عدم  من  للتحقق  الصلة،  ذات  اإلرشادية  الدالئل  أو  اللوائح  خالل  من 

استخدام هذا املفهوم، ولتجنب تعدد التفسريات املختلفة عىل املستوى املحيل.

وعالوة عىل ذلك، فإن بعضا من أشكال تضارب املصالح قد تكون هي املوضوع 
ملحظورات معينة. وعىل سبيل املثال، قد ختلص جلان أخالقيات البحوث إىل أن دفع 
هو  للبحث،  أشخاص  إحالة  أو  حشد  ملجرد  أموال  دفع  بمعنى  مكتشف،  رسوم 
أمر ال ينبغي أن يسمح به. وينبغي عىل املؤسسات األكاديمية، التي هلا والية عامة 
واضحة، أن تكون صارمة أيضًا يف ما يتعلق باملصالح املالية املحتملة بني باحثيها. 
الذين حيصلون عىل رواتب  باحثيها،  املثال، عىل  ما، عىل سبيل  فقد حتظر مؤسسة 
كاملة، تلقي أي مدفوعات إضافية لقاء حشد األشخاص للمشاركة يف املرشوعات 

البحثية التي هلا صلة بوظائف الباحثني التي يتلقون عنها راتبًا.

تسجيل التجارب الرسيرية وتبليغ النتائج
نتائج  جلميع  اإللزامي  والتبليغ  الرسيرية  البحوث  جلميع  اإللزامي  التسجيل 
البحوث أمران يقعان من األمهية بمكان، لضامن سالمة البحوث الطبية. ويتطلب 
إعالن هلسنكي اآلن، وبكل وضوح، أن يتم تسجيل التجارب الرسيرية يف قاعدة 
بيانات تكون متاحة عىل املأل قبل حشد أول شخص للمشاركة يف البحث )إعالن 
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هلسنكي، البند 19(؛ وأن عىل من يقوم بكتابة البحث واجب جعل نتائج البحث 
متاحة عىل املأل ورفع تقارير دقيقة عنها )إعالن هلسنكي، البند 30(. وينبغي عىل 
جلان أخالقيات البحوث أن تفرض تسجيل التجارب كرشط للحصول عىل املوافقة 
النهائية عىل بروتوكول البحث. وعليها أيضًا التحقق من عدم وجود فقرات تعاقدية 
متنع تبليغ النتائج بالشكل املالئم، وأنه سيتم إعالن مجيع نتائج الدراسة عند انتهاء 

البحث.
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دالئل إرشادية ومدونات قواعد أفضل املامرسات
نة نورمربغ)1( مدوَّ

مدونة نورمبغ، التي أنشئت عام 1947، يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، لتجنب 
من  مكون  إعالن  عن  عبارة  العلم،  باسم  املستقبل  يف  ترتكب  قد  التي  الفظائع 
الفقري  العمود  تشكل  أصبحت  التي  األساسية  للمبادئ  اإلطار  تضع  نقاط   10

ألخالقيات البحوث، ومن بينها:

املوافقة الطوعية املستنرية. ��
عدم اإلكراه. ��

إمكانية االنسحاب يف أي وقت أثناء التجربة. ��
التبير العلمي ورضورة التجارب. ��

محاية األشخاص اخلاضعني للبحث من األرضار البدنية اخلطرية. ��
تناسب املخاطر. ��

إعالن هلسنكي)2(
تم إقرار اإلعالن أوال يف عام 1964 من قبل اجلمعية العاملية لألطباء، وهي منظمة 
دولية لألطباء. وُأدخلت عىل اإلعالن، منذ ذلك الوقت ستة تعديالت، كان آخرها 
بقضايا  يتعلق  ما  والسيَّام  جداًل،  التعديالت  هذه  بعض  آثار  وقد   .2008 عام 
بعد  الرعاية  عىل  واحلصول  الرسيرية،  التجارب  يف   placebo الغفل  استخدام 
اخلاضعني  احرتام األشخاص  مبدأ  التأكيد عىل  إعادة  التجربة. وعالوة عىل  انتهاء 
للبحوث، يشدد إعالن هلسنكي عىل أمهية محاية السكان الرسيعي التأثر باملخاطر، 
عىل  اإلعالن  يؤكد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  طوعية.  موافقة  إعطاء  عىل  القادرين  غري 
االلتزام بتقديم ما ثبت أنه أفضل رعاية للمشاركني يف التجارب البحثية بعد االنتهاء 
من مرشوع البحث. وعىل عكس مدونة قواعد نورمبغ، يسمح اإلعالن لألوصياء 

امللحق 2
الدالئل اإلرشادية واللوائح

أتيحت عىل شبكة االنرتنت عىل املوقع: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html منذ 17 كانون الثاين/ يناير 2009.  )1(
إعالن هلسنكي، التعديل السادس: http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf أاتيحت يف 17 كانون الثاين/ يناير 2009.  )2(
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تنقصهم  الذين  األشخاص  عن  نيابة  البحوث،  يف  االشرتاك  عىل  املوافقة  بإعطاء 
األهلية الختاذ القرارات.

تقرير بلمونت)1(
أدى االحتجاج عىل الدراسة التي أجرهتا وزارة خدمات الصحة العمومية بالواليات 
املتحدة حول عدم معاجلة الرجال األمريكيني من أصل أفريقي، من مرض الزهري 
األشخاص  حلامية  الوطنية  اللجنة  إنشاء  إىل  أالباما،  بوالية  توسكيجي،  مدينة  يف 
تقرير  ضمن  نتائجها  ُنرشت  التي  والسلوكية،  احليوية  الطبية  للبحوث  اخلاضعني 
اللجنة الصادر يف عام 1979 حتت عنوان »املبادئ األخالقية والدالئل اإلرشادية 

حلامية البرش اخلاضعني للبحوث«، املعروف أيضًا باسم تقرير بلمونت.

عىل  بحوث  إجراء  عند  مراعاهتا  ينبغي  والتي  أساسية  مبادئ  ثالثة  التقرير  د  وحدَّ
البرش.

دت محاية استقاللية الفرد  البحث:( 1 لقد ُحدرِّ يف  املشارك   respect احرتام 
كقيمة حمورية ألخالقيات البحوث. وعىل ذلك، فالبد من احلصول عىل 
وبالنسبة لألشخاص غري  الدراسة.  إجراء  البدء يف  قبل  املستنرية  املوافقة 

القادرين عىل اختاذ قرارات مستقلة، فينبغي توفري محاية خاصة هلم.
معافاة  بضامن  االلتزام  إىل  املفهوم  هذا  يشري   2 ):beneficence اإلحسان 
املشارك يف البحوث من خالل التعظيم إىل احلد األقىص من املنافع املحتملة 
مع التقليل إىل احلد األدنى من املخاطر، وهو ما يتطلب إجراء تقييم مالئم 

للمخاطر واملنافع.
للمنافع  واملنصف  العادل  التوزيع  ضامن   3 ):justice واإلنصاف  العدل 

واألعباء املرتتبة عىل البحث، يف مجيع أرجاء املجتمع.

جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية: املبادئ األخالقية الدولية للبحوث الطبية 
احليوية عىل البرش )2002( )2(

منظمة  من  كل  بني  مشرتكة  بصفة  الطبية  للعلوم  الدولية  املنظامت  جملس  أنشئ 
الوثيقة عام  اليونسكو، يف عام 1949. وقد صدرت هذه  العاملية ومنظمة  الصحة 

اللجنة الوطنية حلامية البرش اخلاضعني للبحوث الطبية احليوية والسلوكية. تقرير بلمونت: املبادئ األخالقية والدالئل اإلرشادية حلامية البرش   )1(
اخلاضعني للبحوث. واشنطون، وزارة الصحة، والتعليم والرفاه، 1979.

جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية/ منظمة الصحة العاملية. الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية للبحوث الطبية احليوية املكتنفة لبرش،   )2(
جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2002.
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1993 وتم حتديثها عام 2002 من قبل املجلس، وهي تتألف من 21 دلياًل إرشاديًا 
تتناول القضايا األخالقية ذات الصلة بالبحوث عىل البرش.

وهي تتعرض للمبادئ األساسية ألخالقيات البحوث، من قبيل املوافقة املستنرية، 
والتوزيع  اخلطر،  بعوامل  التأثر  الرسيعة  الفئات  ومحاية  املخاطر/املنافع،  وتقييم 
للبحث،  اخلاضعني  األشخاص  جمموعات  بني  واملنافع  لألعباء  واملنصف  العادل 

ية واحلفاظ عليها. ومراعاة الرسرِّ

مفهوم  ع  توسرِّ أهنا  حيث  من  قبل  من  الصادرة  الوثائق  عن  الوثيقة  هذه  وختتلف 
املوارد  التأثر بعوامل اخلطر ليشمل األشخاص أو املجتمعات املحلية ذات  رسعة 
يف  املشاركني  تعويض  مثل  قضايا  عدة  تتناول  فهي  ذلك،  عىل  وعالوة  املحدودة. 
البحوث وحصوهلم عىل الرعاية الالحقة بعد انتهاء التجربة، وأيضًا تتناول النساء 
بتقديم  للبحوث  الراعية  اخلارجية  اجلهات  والتزام  البحث  إجراء  أثناء  واحلمل 

الرعاية الصحية للمشاركني يف البحوث.

الدالئل اإلرشادية امليدانية ملنظمة الصحة العاملية ألعامل جلان األخالقيات التي 
تقوم بمراجعة البحوث الطبية احليوية )2000( )1(

كام ذكر يف الديباجة: »القصد من هذه الدالئل اإلرشادية هو تيسري ودعم املراجعة 
األخالقية يف مجيع البلدان حول العامل«. وهي هتدف إىل تكملة الترشيعات الوطنية 
يف تعزيز جودة مراجعة أخالقيات البحوث سعيا لتحقيق مستوى دويل رفيع اجلودة. 
وتتناول هذه الدالئل اإلرشادية مجيع جوانب مراجعة أخالقيات البحوث، بدءًا من 

دور جلنة األخالقيات ومهامها، حتى الرقابة عىل الدراسات املعتمدة.

برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز/منظمة 
الصحة العاملية 

االعتبارات األخالقية يف التجارب الطبية احليوية الوقائية من فريوس العوز املناعي 
البرشي )2007()2(

الغرض من هذه املنشورة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة 
املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، املؤلفة من 19 نقطة إرشادية، 
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منظمة الصحة العاملية. الدالئل اإلرشادية ألعامل جلان األخالقيات القائمة بمراجعة البحوث الطبية، جنيف، 2000.  )1(
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بمرض اإليدز. االعتبارات األخالقية يف التجارب الطبية احليوية الوقائية من فريوس العوز املناعي البرشي،   )2(
جنيف http://data.unaids.org/pub/Report/2007/jc1399-ethicalconsiderations_en.pdf( 2007( أتيح يف 18 

كانون الثاين/ يناير 2009.
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هو تشجيع البحوث يف جمال فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز يف البلدان األكثر 
ترضرًا من هذا املرض، مع ضامن محاية األشخاص املشاركني يف هذه البحوث.

ببحوث  املتعلقة  البيولوجية  األخالقيات  أيضًا  اإلرشادية  الدالئل  هذه  وتتناول 
مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، بام يشمل املوافقة املستنرية، ونوع اجلنس )اجلندر( 
الرقابة من  القدرات ومعيار  بناء  قبيل  إىل جانب قضايا أخرى من  التأثر،  ورسعة 

اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي.

اإلعالن العاملي ملنظمة اليونسكو بشأن األخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان 
)1( )2005(

 ،2005 عام  )اليونسكو(،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  أقرت 
هيدف  الذي  اإلنسان،  وحقوق  البيولوجية  األخالقيات  بشأن  العاملي  اإلعالن 
هبذه  الصلة  ذات  الوطنية  الترشيعات  لتطبيق  األعضاء  الدول  وإرشاد  توجيه  إىل 
من  البيولوجية،  األخالقيات  جمال  يف  األساسية  املبادئ  اإلعالن  ر  ويؤطرِّ القضايا. 

ية واحلفاظ عليها. قبيل املوافقة املستنرية ومراعاة الرسرِّ

جملس نوفيلد املعني باألخالقيات البيولوجية: أخالقيات البحوث ذات الصلة 
بالرعاية الصحية يف البلدان النامية )2003()2(

السياق اخلاص  التقرير هو وضع إطاٍر للمعايري األخالقية يف  الغرض من هذا  إن 
ومستوى  األخالقية،  املراجعة  عىل  خاص،  بشكل  التأكيد،  مع  النامية  بالبلدان 
وهو  البحثية.  التجارب  انتهاء  بعد  الالحقة  والرعاية  املستنرية،  واملوافقة  الرعاية، 
يف  البحوث  ظلها  يف  جُترى  التي  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  حيِلل 
البلدان النامية. ويضع إطاٍر للمبادئ األخالقية، ويقدم توصيات حول كيفية تطبيق 

هذه املبادئ يف مواقع معينة.

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، اإلعالن العاملي بشأن األخالقيات البيولوجية وحقوق اإلنسان، باريس، 2006.  )1(
جملس نوفيلد املعني باألخالقيات البيولوجية. أخالقيات البحوث ذات الصلة بالرعاية الصحية يف البلدان النامية، لندن، 2003.  )2(
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الترشيعات واللوائح

الدالئل اإلرشادية للمؤمتر الدويل للمواءمة حول املامرسات الرسيرية اجليدة 
)1996()1( والدالئل اإلرشادية بشأن اختيار جمموعات الشواهد والقضايا ذات 

الصلة يف التجارب الرسيرية )2000()2(
املؤمتر الدويل ملواءمة املتطلبات التقنية لتسجيل املستحرضات الصيدالنية لالستخدام 
واألوروبية،  األمريكية،  التنظيمية  السلطات  تضم  كيانات  جمموعة  هو  اآلدمي، 
واليابانية، إىل جانب ممثلني من رشكات صناعة األدوية. والغرض من هذا املؤمتر هو 
تنسيق إجراءات تسجيل املستحرضات الصيدالنية، بام حيد من ازدواجية اجلهود، 
النهائي،  للمستخدم  املستحرضات  واملأمونية هلذه  ارتفاع مستوى اجلودة  ويضمن 

وأيضًا لألشخاص املشاركني يف جتارب البحوث.

للامرسة  اإلرشادية  الدالئل  الغرض،  هلذا  للمواءمة،  الدويل  املؤمتر  أصدر  وقد 
عىل  للمحافظة  الوطنية  للترشيعات  مرجعا  لتكون   ،1996 عام  اجليدة،  الرسيرية 

سالمة األشخاص املشاركني يف جتارب البحوث ومحاية حقوقهم.

الرسيرية  للمامرسة  اإلرشادية  الدالئل  عىل  تعدياًل  املؤمتر  أدخل   2000 عام  ويف 
يف  الصلة،  ذات  والقضايا  الشواهد  جمموعات  اختيار  عن  قسم  بإضافة  اجليدة، 
التجارب الرسيرية، التي تتناول املدخالت العلمية التي يمكن احلصول عليها من 
املرتبطة  األخالقية  االعتبارات  عن  فضال  الشواهد،  ملجموعات  املختلفة  األنامط 

باختيار جمموعة شاهدة ما.

اتفاقية املجلس األورويب بشأن حقوق اإلنسان والطب احليوي )1997()3( 
والربوتوكول اإلضايف حول البحوث الطبية احليوية )2005()4(

األورويب،  التكامل  تعزيز  بغرض  تأسست  منظمة  األورويب، وهو  املجلس  أصدر 
وحقوق اإلنسان، واملعايري القانونية الرفيعة، أصدر االتفاقية املعنية بحقوق اإلنسان 
األفراد  وحقوق  اإلنسان  كرامة  »صيانة  أجل  من   ،1997 عام  احليوي  والطب 
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الفريق التوجيهي للمؤمتر الدويل ملواءمة املتطلبات التقنية لتسجيل املستحرضات الصيدالنية لالستخدام اآلدمي، الدالئل اإلرشادية الثالثية املتوائمة   )1(
من أجل ممارسة رسيرية جيدة، الصادرة عن املؤمتر الدويل للمواءمة، ريتشموند، بروكوود ميديكال ببليكيشن، 1996.

الفريق التوجيهي للمؤمتر الدويل ملواءمة املتطلبات التقنية لتسجيل املستحرضات الصيدالنية لالستخدام اآلدمي، الدالئل اإلرشادية الثالثية املتوائمة   )2(
من أجل ممارسة رسيرية جيدة، الصادرة عن املؤمتر الدويل للمواءمة، ريتشموند، بروكوود ميديكال ببليكيشن، 1996.

http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/164.( ،املجلس األورويب، اتفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي  )3(
htm ( أتيح يف 18 كانون الثاين/ يناير 2009.

http://conventions.( 2005 ،جملس أوروبا. البوتوكول اإلضايف التفاقية حقوق اإلنسان والطب احليوي بشأن البحوث الطبية البيولوجية  )4(
coe.int/treaty/EN/Treaties/Html/195.htm( أتيح يف 18 كانون الثاين/ يناير 2009.



68

وحرياهتم يف ما خيتص بتطبيق األنشطة اخلاصة بالبيولوجيا والطب«. وهلذه االتفاقية 
نطاق واسع، حيث إهنا ال تتناول فقط القضايا األخالقية يف البحوث الرسيرية، بل 
الصحية،  الرعاية  عىل  احلصول  يف  العدالة  مثل  عمومية  أكثر  مواضع  أيضًا  تشمل 

ية ومحاية األجنَّة. ومراعاة الرسرِّ

واستكملت االتفاقية يف 2005 ببوتوكول إضايف حول البحوث الطبية البيولوجية 
التي تعرضت للقضايا ذات الصلة بلجان األخالقيات. واملوافقة املستنرية، ومحاية 

األشخاص رسيعي التأثر ومراعاة الرسية واحلفاظ عليها.
)1()EC )2001/20/2001 توجيه الربملان واملجلس األورويب

يتعلق هذا التوجيه الصادر من البملان واملجلس األورويب يف 4 نيسان/ إبريل 2001 
حول التقريب بني القوانني، واللوائح، واألحكام اإلدارية يف الدول األعضاء، يف ما 
خيتص بتطبيق املامرسات الرسيرية اجليدة يف إجراء التجارب الرسيرية عىل املنتجات 

الدوائية املعدة لالستخدام اآلدمي.

والغرض من هذا التوجيه هو محاية حقوق وسالمة األشخاص املشاركني يف التجارب 
الرسيرية، وتنسيق وتبسيط اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بالتجارب الرسيرية وتعزيز 
الشفافية يف هذه التجارب ضمن االحتاد األورويب، بام يضمن وجود اتساق أكب من 

اإلجراءات اخلاصة هبذه التجارب وقدر أكب من املصداقية العلمية.

لوائح الواليات املتحدة
القاعدة العامة)2( )مدونة قواعد اللوائح الفيدرالية رقم 45 القسم 46( عبارة عن 
17 وكالة  قبل  ل من  أو متوَّ التي جُترى  البحوث  بق عىل  تطَّ فيدرالية  لوائح  جمموعة 
فيدرالية خمتلفة، بام فيها وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية. وباإلضافة إىل انسحاهبا 
املرشوعات  بعض  تنطبق عىل  العامة  القاعدة  فإن  فيدراليا،  املدعومة  البحوث  عىل 
ذات التمويل اخلاص التي جترهيا اجلامعات وغريها من املؤسسات التي اتفقت اتفاقًا 
تعاقديًا عىل تطبيق القاعدة العامة عىل مجيع أنشطتها البحثية. وتشرتط القاعدة العامة 
أن ختضع معظم الدراسات البحثية املكتنفة ملشاركني من البرش للمراجعة واالعتامد 
من قبل جلان للمراجعات األخالقية )يشار إليها باسم »هيئات املراجعة املؤسسية«( 

االحتاد األورويب. توجيه البملان واملجلس األورويب الصادر يف نيسان/ أبريل 2001 بشأن التقريب بني القوانني، واللوائح واألحكام اإلدارية يف   )1(
ة لالستخدام اآلدمي. اجلريدة  الدول األعضاء، ذات الصلة بتطبيق املامرسة الرسيرية اجليدة يف إجراء التجارب الرسيرية حول املنتجات الدوائية املعدَّ

L121 / 34 :2011 ،الرسمية للمجتمعات األوروبية
http://( 2005 ،وزارة الصحة األمريكية واخلدمات اإلنسانية. العدد 45. الرفاه العامة، القسم 46. محاية األشخاص اخلاضعني للبحوث  )2(

www.hhs.gov/ohrp/documents/OHRPRegulations.pdf( أتيح يف 18 كانون الثاين/ يناير 2009
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وتضع املعايري ذات الصلة بتقييم املخاطر/املنافع، واملوافقة املستنرية وغري ذلك من 
القضايات ذات الصلة.

لوائح إدارة األغذية واألدوية األمريكية حلامية األشخاص اخلاضعني للبحوث
إلدارة األغذية واألدوية األمريكية جمموعة اللوائح اخلاصة هبا، يف ما يتعلق باملبادئ 
وتنطبق  جوانبها.  معظم  يف  العامة  القاعدة  تشابه  والتي  البحوث،  يف  األخالقية 
التي  باملنتجات  الصلة  ذات  الرسيرية  البحوث  عىل  واألدوية  األغذية  إدارة  لوائح 
واملستحرضات  الطبية،  واألجهزة  األدوية،  يشمل  بام  اإلدارة،  هذه  لتنظيم  ختضع 
البيولوجية. وُتطبَّق هذه اللوائح بغض النظر عام إذا كانت الدراسة مدعومة بتمويل 

فيدرايل أم ال.

وحتى يمكن استخدام نتائج البحوث التي جُترى خارج الواليات املتحدة األمريكية، 
يف إطار طلب اعتامد إدارة األغذية واألدوية، فالبد أن تكون الدراسة قد اعتمدت 
للدالئل اإلرشادية  للمراجعات األخالقية، وأن تكون ممتثلة  من قبل جلنة مستقلة 

للمامرسة الرسيرية اجليدة.

امللحق 2
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جلان أخالقيات البحوث 
املفاهيم األساسية لبناء القدرات

تقوم جلان أخالقيات البحوث بمراجعة الدراسات البحثية عىل البرش، ومراقبتها، من أجل 
التحقق من متاشيها مع الدالئل اإلرشادية األخالقية املقبولة عىل الصعيدين الدويل واملحيل، 
البحوث،  هذه  يف  املحتملني  املشاركني  األشخاص  محاية  يف  الرئيسية  مسؤولياهتا  وتتمثل 
يام األشخاص األكثر عرضة للتأثر باملخاطر، غري أهنا تأخذ أيضًا بعني االعتبار املخاطر  والسَّ

واملنافع التي تعود عىل املجتمع املحيل الذي ستجرى فيه هذه البحوث.

والغرض من هذا الكتاب والقرص احلاسويب املرفق معه، هو استخدامهام يف برنامج للتدريب 
والباحثني،  البحوث،  أخالقيات  جلان  ألعضاء  البحوث  أخالقيات  جمال  يف  األسايس 
والسلطات التنظيمية الوطنية، وأعضاء هيئة التدريس يف كليات الطب، وغريهم من أصحاب 
ويوضح  الصحية.  والبحوث  الصحية  الرعاية  بمجاالت  اهتامم  لدهيم  الذين  املعنيني  الشأن 
ية،  الكتاب املفاهيم األساسية، بام يشمل التحليل األخالقي، وتقييم املخاطر واملنافع، والرسرِّ
وإجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية، إىل جانب دور جلان أخالقيات البحوث، وكيفية 
قائمة  النهاية،  يف  الكتاب،  ويضع  املالية.  املصالح  تضارب  وقضية  تدريبي،  برنامج  تنظيم 

بالدالئل اإلرشادية واللوائح الدولية ذات الصلة الوثيقة هبذا الشأن.

إىل  الكتاب  من  طباعتها  يمكن  التي  النسخة  الكتاب  مع  املرفق  احلاسويب  القرص  ويتضمن 
قائمة  يتضمن  وأيضًا  التدريبية،  البامج  يف  الستخدامها  وذلك  حلاالت،  دراسات  جانب 

شاملة باملوارد ذات الصلة.
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