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شكر وتقدير
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يتوجه جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية بالشكر عىل املسامهات املالية من جانب برنامج 
األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/ اإليدز، وإدارة الصحة اإلنجابية 
واألكاديمية  الطبية،  للعلوم  السويرسية  واألكاديمية  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  وبحوثها 
امللكية اهلولندية للعلوم واآلداب، ورابطة املعلومات الدوائية، ومؤسسة إكسون موبيل يف 
إيرفنغ، تكساس، بالواليات املتحدة األمريكية. وقد ُأعطي جملس املنظامت الدولية للعلوم 
الطبية احلرية، يف مجيع األوقات، لالستفادة من خدمات منظمة الصحة العاملية ومرافقها، 
وهو ما يشعر املجلس جتاهه بعظيم االمتنان. كام قدم عدد من املؤسسات واملنظامت األخرى 
إسهامات قيرِّمة أيضا من خالل إتاحة خدمات خبائهم، بدون مقابل، للمجلس، وذلك يف 

االجتامعات التي ُعقدت بشأن مرشوع املراجعة، وهو األمر الذي نقدره تقديرًا عاليًا.

التي  التحديث،  الطبية قد رشعت يف عملية  للعلوم  الدولية  املنظامت  أمانة جملس  وكانت 
يف  شاركت  التي  واملؤسسات  اخلباء  من  عدد  قيام  بطلب  وذلك   ،2003 عام  يف  بدأت 
صياغة الدالئل اإلرشادية ملجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية، بشأن مراجعة أخالقيات 
ينبغي  التي  واإلضافية  اجلديدة  باملواضيع  قائمة  بإعداد   ،1991 عام  الوبائية،  البحوث 
جمموعة  قبل  من  أوال  الصياغة،  أعامل  ذلك،  بعد  وجرت،  حة.  املنقَّ النسخة  يف  إدراجها 
أساسية مكونة من اخلباء املدرجة أسامؤهم يف امللحق 4، بدعم من األستاذ الدكتور يوهان 
أ. ايديانبيان – هيكيالي، وكذلك من األمني العام ملجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية، 
والسيد ِسف فلوس، املستشار األول بمجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية. وتوىل رئاسة 
هذه املجموعة األستاذ الدكتور مايكل فالوتون، من األكاديمية السويرسية للعلوم الطبية، 
يف  املختلفة  املسودات  وضع  مهمة  وقاد  الطبية.  للعلوم  الدولية  املنظامت  جملس  ورئيس 
صورهتا النهائية، األستاذ الدكتور الكسندر كابرون، أستاذ القانون والطب بجامعة جنوب 
كاليفورنيا، يف لوس أنغلوس، بالواليات املتحدة األمريكية، كمقرر رئييس، عاونه يف ذلك 
األستاذ الدكتور رودولفو ساراكوتيش، مدير البحوث الوبائية باملجلس الوطني للبحوث، 
يف بيزا، بإيطاليا، واألستاذ الدكتور ايديانبيان – هيكيالي، وأمانة جملس املنظامت الدولية 
للعلوم الطبية. كام ُعقدت مشاورة حول مسودة الدالئل االرشادية، يف شهر حزيران/ يونيو 
موقع  عىل  منشورة  قائمة  وهناك   .5 امللحق  يف  أسامؤهم  املذكورة  السادة  ضمت   ،2007
جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية عىل شبكة االنرتنت حول نقاط االهتامم والتعليقات 
التي أبداها العديد من املنظامت واألفراد الذين أدلوا بآرائهم حول الدالئل اإلرشادية، أو 
التي أصبحت متاحة من خالل وسائل أخرى، وهي حمل كل تقدير وامتنان )امللحق 5(. 
2007 إلدراج  نوفمب  الثاين/  اجتامعًا آخر يف شهر ترشين  املجموعة األساسية  وعقدت 

مقرتحات املستشارين، وغريها من املالحظات، عىل املسودة قبل النهائية.
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معلومات عامة وملحة تارخيية
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مع  رسمية  عالقة  ذات  حكومية  غري  دولية  منظمة  الطبية  للعلوم  الدولية  املنظامت  جملس 
العاملية ومنظمة األمم  الصحة  منظمة  برعاية  املجلس  تأسس  العاملية. وقد  الصحة  منظمة 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، وذلك عام 1949. ومن ضمن مهامه احلفاظ عىل عالقة 
املتحدة  األمم  منظمة  مع  خاص  وبشكل  املتخصصة،  وهيئاهتا  املتحدة  األمم  مع  تعاونية 

للرتبية والعلوم والثقافة، ومنظمة الصحة العاملية.

ورشع جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية، باملشاركة مع منظمة الصحة العاملية، يف العمل 
عىل األخالقيات اخلاصة بالبحوث، يف أواخر السبعينات من القرن املايض. وكان الغرض 
األويل من ذلك هو إعداد دالئل إرشادية تشري إىل كيف يمكن للمبادئ األخالقية، التي جيب 
أن توجه إجراء البحوث الطبية البيولوجية عىل البرش، كام ورد يف إعالن هلسنكي )الذي 
ل يف عام 1975(، كيف يمكن  أصدرته أوال اجلمعية الطبية العاملية يف عام 1964، ثم ُعدرِّ
أن تطبق تطبيقا فعاال، والسيام يف البلدان النامية، مع تقدير ظروفها االجتامعية واالقتصادية 
وقوانينها، وترشيعاهتا، وإجراءاهتا اإلدارية والتنفيذية القائمة. وكانت باكورة أعامل جملس 
املقرتحة  اإلرشادية  الدالئل  هي  العاملية  الصحة  ومنظمة  الطبية،  للعلوم  الدولية  املنظامت 

حول البحوث الطبية البيولوجية عىل البرش، والتي ُنرشت عام 1982.

وقد شهدت الفرتة التالية تقدمًا رسيعا يف جمال الطب والتكنولوجيا البيولوجية، ونموًا يف 
التجارب الرسيرية ذات النطاق املتعدد األمم، والبحوث عىل األطفال وغريهم من الفئات 
السكانية الرسيعة التأثر، إضافة إىل حتول وجهة النظر إىل اعتبار البحوث عىل البرش نافعة جدًا 
وليست مهددة للحياة، كام شهدت تفيش جائحة فريوس العوز املناعي البرشي/ اإليدز. 
وقد أثارت هذه التطورات مواضيع أخالقية جديدة، مل تكن موجودة وقت إعداد الدالئل 
املقرتحة. وعالوة عىل ذلك، فقد تم جمددا تعديل إعالن هلسنكي مرتني )يف عامي 1983 
و 1989(، األمر الذي جعل مراجعة وحتديث الدالئل اإلرشادية التي صدرت عام 1982 
أمرًا مستحسنًا. وعىل ذلك فقد أصدر جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية، بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية وبرناجمها العاملي املعني بفريوس اإليدز، الدالئل اإلرشادية األخالقية 

الدولية حول البحوث الطبية والبيولوجية عىل البرش، وذلك يف عام 1993.

وخالل هذه الفرتة، أدرك جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية، واهليئات املتعاونة معه أنه 
كانت هناك حاجة أيضا لتوجيهات أخالقية للبحوث اخلاصة بالصحة العمومية، ولذلك، 
الدالئل  تم نرش  البيولوجية،  الطبية  للبحوث  اإلرشادية  الدالئل  تنقيح  اكتامل  قبل  وحتى 
اإلرشادية الدولية حول املراجعة األخالقية للدراسات اخلاصة بالوبائيات، وذلك يف عام 

.1991

وقد أصبح واضحًا، يف السنوات التي تلت ذلك، أن الدالئل اإلرشادية الطبية البيولوجية، 
اجلديدة،  القضايا  بعض  مع  التعاطي  يمكن  حتى  التنقيح  إىل  أخرى،  مرة  بحاجة،  كانت 
البلدان  التي جترى يف  الشواهد،  الرسيرية ذات  بالتجارب  املتعلقة  القضايا  تلك  وبخاصة 
املنخفضة املوارد، من قبل جهات راعية من بلدان أكثر ثراًء. وقد أفىض التحديث، الذي 
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استوجبه أيضا حدوث تنقيح واسع يف إعالن هلسنكي، أجري عام 2000، إىل قيام جملس 
املنظامت الدولية للعلوم الطبية، ومنظمة الصحة العاملية بإصدار النسخة املنقحة من الدالئل 
عام  يف  وذلك  البرش،  عىل  البيولوجية  الطبية  البحوث  حول  الدولية  األخالقية  اإلرشادية 
مت الوثيقة بحيث تكون  2002. وكام كان احلال يف نسختي عام 1982 وعام 1993، ُصمرِّ
الوطنية  السياسات  أجل حتديد  من  املنخفضة،  املوارد  ذات  للبلدان  ونافعة، السيام  مفيدة 
البيولوجية )وبخاصة التجارب الرسيرية ذات الصلة  اخلاصة بأخالقيات البحوث الطبية 
أو  توطيد  مع  املحلية،  الظروف  يف  األخالقية  للمعايري  وُمطبرِّقة  الدوائية(،  باملستحرضات 

إعادة حتديد اآلليات املالئمة للمراجعة األخالقية للبحوث عىل البرش.

وقد أوضحت عملية تنقيح الدالئل اإلرشادية، التي بدأت يف أواخر التسعينات من القرن 
املايض، أن التطورات التي حدثت يف التحليل األخالقي جلميع أنواع البحوث عىل البرش، 
كان هلا آثار حمتملة عىل الدالئل اإلرشادية اخلاصة بالدراسات الوبائية، الصادرة عام 1991. 
وعالوة عىل ذلك، فإن اإلدراك املتزايد ألمهية البحوث الوبائية من أجل حتسني صحة اجلامهري 
أبرزت أمهية جعل الدالئل اإلرشادية الصادرة عام 1991 تتوافق مع التفكري احلايل السائد 
ل جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية  حول األخالقيات وحقوق اإلنسان. ولذلك، شكَّ
جمموعة أساسية للنظر يف كيفية حتديث التوجيهات األخالقية القائمة اخلاصة بالدراسات 
الوبائية. وقد حاولت املجموعة أوال إجراء تغيريات عىل وثيقة عام 1991، إال أهنا طرحت 
املراجعة األخالقية  املسودة جانبًا ألن االستجابة من بعض األشخاص املشاركني يف جلنة 
بالدالئل  الوبائية  بالدراسات  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  ربط  يف  صعوبة  وجود  أبرزت 
اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الطبية البيولوجية التي أصدرها جملس املنظامت 
هذا  األخرية  الوثيقة  حققت  كيف  املجموعة  ورأت   .2002 عام  الطبية  للعلوم  الدولية 
االنتشار الواسع، بحيث أصبحت اآلن بمثابة الدليل اإلرشادي األسايس، نظريًا وعمليًا، 
َشُد به عندما ختضع البحوث للمراجعة األخالقية يف املؤسسات يف خمتلف أنحاء  الذي ُيَسرترْ
العامل، والسيام يف البلدان النامية. وسعيًا منها لضامن تطبيق املبادئ األخالقية عىل نحو متسق 
يف مجيع أنواع البحوث، قررت املجموعة األساسية إعداد ملحق تكمييل للوثيقة الصادرة 
عام 2002، وذلك للتعامل مع السامت اخلاصة للدراسات الوبائية. وقد قصدت املجموعة 
دت  ُأعَّ التي  وبالتحليالت  باملعايري  الوبائية  بالدراسات  اخلاصة  األخالقيات  ربط  بذلك، 
لألنواع األخرى من البحوث عىل البرش، ولتيسري عملية املراجعة، ألن العديد من هؤالء 
األخالقيات،  مراجعة  جلان  أعضاء  والسيام  املقرتح،  التكمييل  امللحق  يستخدمون  الذين 
والقائمني عىل إدراهتا، لدهيم اخلبة يف استخدام الدالئل اإلرشادية اخلاصة بعام 2002، يف 

سياق مرشوعات البحوث الطبية البيولوجية.

املوقع االلكرتوين ملجلس  التكمييل عىل  امللحق  2006 ُنرشت مسودة  ويف شباط/ فباير 
املنظامت الدولية للعلوم الطبية، وتم فتح الباب لتلقي التعليقات واملالحظات من األطراف 
البحوث  يف  املنخرطة  واألفراد  املجموعات  من  التجاوبات  وكانت  ذلك.  يف  ترغب  التي 
اختصاصيي  بني  احلال  هو  يكن  مل  ذلك  أن  إال  كبري،  حد  إىل  إجيابية  البيولوجية  الطبية 

معلومات عامة وملحة تارخيية
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يعني  يكن  مل  العرض  أسلوب  أن  عىل  املسودة  واضعي  إرصار  تقبَّل  فبعضهم  الوبائيات. 
ثانوي  جمال  أنه  أو  الرسيرية  البحوث  من  كاشتقاق  األوبئة  علم  جمال  إىل  النظر  رضورة 
بالنسبة هلا، )وعىل العكس متامًا، حيث ذكر واضعو املسودة أن جمال علم الوبائيات يسبق 
الكثري من الطرق التي تستخدم اآلن يف البحوث الرسيرية(. غري أن كثريين اعرتضوا قائلني 
عام  الصادرة  اإلرشادية  بالدالئل  ني  ملمرِّ بالرضورة  يكونوا  مل  الوبائيات  اختصاصيي  إن 
التحول جيئة وذهابا بني امللحق  2002، وهم لذلك جيدون األمر ُمرهقًا أن يضطروا إىل 
البيولوجية، كام  الطبية  بالبحوث  الوثيقة اخلاصة  الوبائية وبني  بالبحوث  التكمييل اخلاص 
ساورهم القلق أيضا من أن امللحق التكمييل قد ال يستفز جلان املراجعات األخالقية، التي 
تقوم، بشكل رئييس، بمراجعة البحوث الطبية البيولوجية، لتعديل توقعاهتم بشكل كاف – 
وكذلك عضويتهم – لألخذ يف احلسبان االختالفات املهمة التي أثارهتا الدراسات الوبائية. 
التي تراجع أكثر ما  املنتقدون أيضا أن جلان مراجعة األخالقيات،  الوقت، ذكر  ويف ذات 
تراجع بحوث الصحة العمومية وغريها من الدراسات الوبائية، قد جتد أنه من األيرس أن 

تكون لدهيا جمموعة قائمة بذاهتا من الدالئل اإلرشادية.

2006، وهي  التعليقات التي ُذكرت حول مسودة عام  وقد نبعت قضية أخرى من واقع 
تتعلق بنطاق وثيقة التوجيه اجلديدة اخلاصة بالبحوث الوبائية. فعند إجراء بعض الدراسات 
أو  االجتامعية  أو  الكيميائية  أو  الفيزيائية  الظروف  الوبائيات  اختصاصيو  يغري  البحثية، 
التي جُترى  التي يتعرض هلا األفراد من السكان. وتشبه مثل هذه التجارب  السيكولوجية 
الرتكيز  بؤرة  والتي هي  اجلديدة  األدوية واألدوات  الرسيرية عىل  التجارب  السكان،  عىل 
الرئييس للدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية التي أصدرها جملس املنظامت الدولية للعلوم 
الطبية عام 2002، باستثناء أن يف بعض األحيان ال تكون الوحدة القائمة بالدراسة شخصًا 
الدراسات  لتلك  بالنسبة  ممكنا  فسيكون  ولذلك،  أخرى.  جمموعة  أو  جمتمعًا  بل  بمفرده، 
الوبائية، سواء التدخلية أو التجريبية، أن يتم تصميمها ومراجعتها بموجب وثيقة 2002، 
وأن ُيقرص استخدام الدالئل اإلرشادية احلالية عىل سامت فريدة تتعلق بالدراسات الوبائية 

باملالحظة، غري أن هلذا النهج العديد من العيوب.

2002 التي أعدها جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية  فأواًل، عىل الرغم من أن دالئل 
مألوفة للعديد من جلان املراجعات األخالقية للبحوث، إال أن بعض اللجان التي ال تراجع 
إال الدراسات الوبائية قد ال تكون عىل دراية هبا. وقد يفيد هذه اللجان، بشكل أفضل، وجود 
)تدخلية(.  وبالتدخالت  )الرصدية(  باملالحظة  الوبائية  الدراسات  من  كاًل  يتناول  كتيب 
وكذلك، فإن اختصاصيي الوبائيات، الذين قد يتحولون من إجراء دراسة رصدية إىل دراسة 
املجموعة  فإن  وثيقة وأخرى. ولذلك  بني  التحول جيئة وذهابَاً  ينبغي عليهم  تدخلية، ال 

األساسية تسعى ألن تشمل وثيقة التوجيهات مجيع أنواع الدراسات الوبائية.
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ويف حالة الدراسات التدخلية، فإن الدالئل اإلرشادية احلالية هي، بشكل عام، نفس تلك 
التعليق  12002، ولكن، حيثام يقتيض األمر، يرتكز  الدالئل اإلرشادية املوجودة يف وثيقة 
البيولوجية. فعىل سبيل  الطبية  البحوث  الوبائية وليس  البحوث  تثار يف  التي  القضايا  عىل 
جتنب  عىل  عادة  منصبًا  احلامية  بشأن  الرتكيز  يكون  البيولوجية  الطبية  البحوث  يف  املثال، 
الدولية، يكون االهتامم عادة موجهًا نحو  الدراسات  النفيس؛ ويف سياق  أو  البدين  الرضر 
باملوارد عندما يقومون باختبار  الغنية  البلدان  التجاريني للبحوث من  الراعني  مسؤوليات 
ح أن يكون الراعون من  منتجاهتم يف البلدان املحدودة املوارد. ويف البحوث الوبائية، ُيرجَّ
الوكاالت العامة وليسوا من الرشكات التجارية، ويرجح أن تشمل املخاطر أرضارًا اجتامعية 
واقتصادية )مثاًل من خالل نرش معلومات خاصة( أكثر منها إصابات بدنية. وبطبيعة احلال، 
فإن بعض البحوث الوبائية تستخدم تدخالت طبية بيولوجية )مثل اللقاحات( يف جمموعة 
أيضًا.  اجتامعيًا  يكون  أن  يمكن  كام  بدنيًا  الرضر  يكون  أن  يمكن  حيث  أكثر،  أو  سكانية 
وحتى الدراسات الرصدية يمكن أن تنطوي عىل خماطر بدنية، إذا أدى اإلخفاق يف تغيري 
تفادهيا. ومن بني  للدراسة ملخاطر أرضار يمكن  الظروف إىل تعرض عدد من اخلاضعني 
أكثر احلاالت الشائنة املتعلقة بالبحوث غري األخالقية يف القرن العرشين، ما يطلق عليها 
دراسة توسكجي عن الزهري، التي شملت مالحظة مرض مل خيضع للمعاجلة لدى جمموعة 
من األمريكيني من أصل أفريقي يف ريف أالباما عىل مدى فرتة أربعني عاما، حيث مل يكن 
اخلاضعون للدراسة عىل علم بتشخيص املرض لدهيم، وال بسبب اهتامم مسؤويل الصحة 
دم هلم املعاجلة، حتى بعدما أصبحت املضادات احليوية متاحة بشكل  العمومية هبم، ومل ُتقَّ
البرش يف  التي جُترى عىل  للبحوث  إعداد قواعد رسمية  إىل  عام، مما سبب فضيحة دفعت 

الواليات املتحدة.

وتتناول الدالئل اإلرشادية احلالية الدراسات باملالحظة )الرصدية( باإلشارة يف التعليقات 
إىل الطرق التي قد يكون من املالئم فيها التعامل مع مثل تلك البحوث بشكل خمتلف عن 

الدراسات التدخلية )يف ما خيتص مثال باملوافقة املستنرية(.

أجريت تغيريات بسيطة يف صياغة الدالئل اإلرشادية حسبام اقتىض األمر، وذلك يف ضوء الفروق بني البحوث الطبية البيولوجية   1
والبحوث الوبائية، كام متت إضافة ثالثة دالئل إرشادية )22-24( يف الوثيقة احلالية وهي، مع ذلك، ال تتعلق بصورة حمدودة، 
بالبحوث الوبائية، ويعتب من املالئم إدراجها يف النسخة التالية من الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الطبية 

البيولوجية عىل البرش، اخلاصة بمجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية.

معلومات عامة وملحة تارخيية
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املقدمة
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الصلة  ذات  أو األحداث  احلاالت  توزيع وحمددات  دراسة  األوبئة( هو  »الوبائيات )علم 
املشكالت  السيطرة عىل  الدراسة من أجل  فئات سكانية حمددة، وتطبيق هذه  بالصحة يف 
هذا  وحيدد  الرابعة(.  الطبعة  الوبائيات،  معجم  الست،  )جون  ومكافحتها«  الصحية 
ينبغي  كيف  وهو  أال  التعريف،  هذا  من  األول  اجلزء  حول  األخالقية  التوجيهات  املجلد 
يف  واملشاركة  ومراجعة،  برعاية،  يقومون  الذين  أولئك  وكذلك  الوبائيات،  الختصاصيي 
إنتاج  تثار من خالل عملية  التي  القضايا األخالقية  التي جُترى، حتديد  البحثية  الدراسات 

هذه املعلومات، والتصدي لتلك القضايا.

ومن املعلوم أن الوبائيات )علم األوبئة( قد أسهم إسهاما أساسيا يف التحسن الذي طرأ عىل 
ع، بشكل معقول، أن هذا املجال  ُيتوقَّ صحة اإلنسان عىل مدى القرن املايض. ويمكن أن 
سيواصل فعل ذلك، من خالل استخدام أدوات علمية أكثر قوة وأكثر تطورًا من أي وقت 
أو  الفيزيائية،  الكثرية، سواء  مىض، من أجل زيادة تفهم توزع الصحة واملرض وحمدداهتا 
الكيميائية، أو البيولوجية، أو السلوكية، أو البيئية. وإن حتقيق مزيد من التحسن عىل صحة 
الالزم،  الوبائية. ومن  األدوات  أكب من  احلقيقة، عىل االستفادة بشكل  يعتمد، يف  الناس 
يف ذات الوقت، أن تتأتى هذه املعرفة اجلديدة، والتغيريات التي تستوجبها من أجل حتقيق 
الصالح، من الدراسات التي جُترى وفقا ملعايري أخالقية معرتف هبا. وهتدف هذه الوثيقة، 
من خالل الرتكيز عىل اجلوانب املميرِّزة للبحوث الوبائية، إىل توفري مثل هذه املجموعة من 

املعايري األخالقية هلذا املجال من جماالت البحوث.

وتشمل البحوث الوبائية اليوم طيفًا عريضا من البحوث، يمتد من استقصاء السببية املرضية 
باستخدام أدوات البيولوجيا اجلزيئية يف املجموعات السكانية، إىل تقييم اخلدمات الصحية، 
دراسات  إجراء  إىل  واملرض،  الصحة  حتدد  التي  االجتامعية  العوامل  حتليل  من  وكذلك 
مجيع  وإن  األمراض.  من  للوقاية  جديدة  عمومية  صحية  تدخالت  عىل  واسع  نطاق  عىل 
أو  املجال  فإهنا متثل  السكان،  تتم دراستها عىل مستوى  بالصحة، عندما  اجلوانب اخلاصة 
النطاق الصحيح للوبائيات، وتوفر أيضًا املدخالت الالزمة لألطباء الرسيريني، ولراسمي 
حدوث  تواتر  حول  املثال،  سبيل  عىل  االجتامعي،  التحليل  واختصاصيي  السياسات، 

األمراض، أو حول تأثريات التدخالت املختلفة ملكافحة األمراض.

ويف جمال الوبائيات، يشمل مصطلح »الدراسات« studies، كاًل من التطبيقات الروتينية 
املثال، يف أنشطة الرتصد اخلاصة بالصحة العمومية أو تقييم  – عىل سبيل  الوبائية  للطرق 
علمية  ونظريات  معارف  إنتاج  أجل  من  ه  املعدَّ واالستقصاءات   – املستشفيات  جودة 
جديدة، وهذه األخرية تم التعاطي معها يف الدالئل اإلرشادية احلالية والتعليقات اخلاصة 
فيها  ُيستخدم  والتي  البيولوجية،  الطبية  البحوث  الشائع يف  النص االستخدام  ويتبنى  هبا. 
 investigation study جنبًا إىل جنب مع مصطلح »االستقصاء«  مصطلح »الدراسة« 
أو »التجربة« trial – لتحديد األنشطة البحثية research، وهكذا فإن اإلشارات، التي 
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ترد يف ما بعد، »للدراسات الوبائية« تدل عىل البحوث research الوبائية وليس املامرسة 
.practice

البحوث واملامرسة. لكي يمكن جتنب فرض مجيع القواعد واإلجراءات التي ُوضعت عىل 
املامرسة  عىل  للبحوث  اخلاضعني  األشخاص  محاية  أجل  من  املاضية  الستة  العقود  مدى 
research، عىل أهنا تنطوي عىل أنشطة  ف »البحوث«  التقليدي أن نعررِّ االعتيادية، فمن 
مصممة لتطوير، أو اإلسهام يف املعارف القابلة للتعميم. وتتألف املعارف القابلة للتعميم 
من نظريات أو مبادئ، أو عالقات، أو أهنا تراكم املعلومات التي ترتكز عليها والتي يمكن 
تأكيدها بوسائل مقبولة من املالحظة واالستدالل. وعىل خالف ذلك عندما يغريرِّ طبيب، أو 
طبيب نفساين املعاجلة يف حماولة لتحقيق نتيجة أفضل للمريض، فيمكن للمرء أن يقول إنه 
ب. ولكن، بام أن هذه االختالفات الفردية ال تنتج معارف قابلة للتعميم، فإن  )إهنا( كان جيررِّ

هذا النشاط ينظر إليه عىل أنه ممارسة practice وليس من قبيل البحث.

ويكون تعريف »املعارف القابلة للتعميم« generalizable knowledge مالئاًم بشكل 
جيد بالنسبة للدراسات الطبية والسلوكية التي تتعلق بصحة اإلنسان، والتي يطلق عليها 
عالقتها  إىل  لإلشارة   ،biomedical research البيولوجية«  الطبية  »البحوث  عادة 
بالصحة، غري أن هذا التعريف يكون أقل مالءمة عند فصل املامرسة عن البحوث يف جمال 
فيها  ُتستخدم  التي  الدراسات  من  كثري  إىل  صحيح،  نحو  وعىل  ُينظر،  حيث  الوبائيات، 
الرتصد  مثل  العمومية،  الصحة  وكاالت  منتظم  بشكل  جترهيا  التي  األوبئة،  علم  أدوات 
الروتيني لفاشيات األمراض، ينظر إليها عىل أهنا »ممارسة«، حتى لو كانت املعلومات الناجتة 
عنها يمكن أن تسهم يف املعارف القابلة للتعميم. وهكذا فإن اختصاصيي الوبائيات، وهم 
ذون األنشطة اخلاصة هبم )وغريهم ممن يفحصون هذه األنشطة(، حيتاجون إىل تطبيق  ينفرِّ
حكم دقيق لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف النشاط كبحث أم كمامرسة. وبطبيعة احلال، 
وكام هو موضح بشكل كامل يف هذه الدالئل اإلرشادية، فليس من الرضوري أن يمثل كل 
شيئ يصنف ضمن الفئة األخرية عىل أنه إشكالية problematic، أو حتى خيضع جلميع 
متطلبات املوافقة املسبقة، واملوافقة املستنرية لألفراد، التي عادة ما ترتبط بالبحوث. وعىل 
العكس من ذلك، فإن بعض األنشطة التي يقوم هبا اختصاصيو الوبائيات، بشكل روتيني، 
النظر،  إعادة  أو حتى  الدقيق  التمحيص  تستفيد من  أن  والتي يمكن  تثري قضايا أخالقية، 

حتى لو كانت جترى عىل مدى تاريخ طويل وتقرها اللوائح أو القوانني.

األخالقيات ethics والوبائيات epidemiology: يعتمد التقدم يف جمال الرعاية الطبية 
والوقاية من األمراض عىل فهم، ليس فقط العمليات الفسيولوجية والباثولوجية، بل أيضا 
املحددات االجتامعية، والثقافية واالقتصادية وغريها من املحددات البيئية للصحة، بام يف 
ذلك تأثريات نظام الرعاية الصحية واملؤسسات االجتامعية األخرى. وبام أن الفهم يتطلب 
حتت  أو  بواسطة،  إال  البحوث  هذه  جُترى  ال  أن  ينبغي  ال  فإنه  البرش،  عىل  بحوث  إجراء 

املقدمة
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إرشاف صارم من، أشخاص مؤهلني تأهياًل مناسبًا، وباحثني ذوي خبة، يف إطار دالئل 
إرشادية أخالقية مقبولة.

الباحثني وجلان مراجعة األخالقيات عىل  تساعد كال من  اإلرشادية  الدالئل  أن  والريب 
املبدئي حلامية حقوق  الواجب  الذين يقع عىل عاتقهم  فالباحثون،  العمل بشكل مسؤول. 
يمكنهم  للبحوث،  العلمية  اجلودة  وضامن  ومعاناهتم،  للبحث  اخلاضعني  األشخاص 
إجراءات  يشمل  بام  أفضل،  بشكل  بروتوكوالهتم  وإدارة  تصميم  خالل  من  االستفادة 
املراجعة  تستفيد جلان  أن  يمكن  بينام  بحوثهم،  نتائج  واإلبالغ عن  املوافقة،  احلصول عىل 
البحثية. وعىل كٍل،  الدراسات  التقييم واإلرشاف عىل  األخالقية من خالل حتسني عملية 
بالشفافية، ومن أن  تتسم  البحثية  التحقق من أن اخلطط  به، واجب  املنوط  الدور  بحسب 
املعطيات والعينات البيولوجية اخلاصة باألشخاص اخلاضعني للدراسة، تستخدم إلجراء 
دراسات صحيحة valid )ذات مصدوقية(، وأن نتائج هذه الدراسات تتاح عىل املأل، وأن 

العقبات اإلدارية، التي ال لزوم هلا، إن طرأت، تتم إزالتها بشكل فعال.

ونظرا لطبيعتها التي تقترص عىل املالحظة املحضة، فقد كان ُينظر إىل البحوث الوبائية، عىل 
ذ عادة دون  نطاق واسع يف املايض، عىل أهنا ال تثري أي قضايا أخالقية ذات بال، وكانت تنفًّ
احلصول عىل موافقة جلنة مراجعة البحوث. إال أن السنوات األخرية أظهرت اهتامما متزايدًا 
بالسلوك األخالقي يف جمال البحوث عموما، ووعيًا أكب باألرضار املحتملة التي يمكن أن 
إفشاء  قبيل  البدنية، من  بام يف ذلك األرضار غري  للدراسة،  حتدث لألشخاص اخلاضعني 
املعلومات املتعلقة بالصحة، ومن ثم ازدادت اجلهود من أجل محاية اخلصوصية. وكل ذلك 
الباحثني  عىل  وينبغي  )الرصدية(.  باملالحظة  الوبائية(  )البحوث  عىل  تداعيات  له  كانت 
وعىل جلان املراجعات مراعاة الفروق بني الدراسات بالتدخالت )التدخلية( والدراسات 
باملالحظة )الرصدية(، وذلك عند تصميم الدراسات باملالحظة )الرصدية(، وعند املوافقة 
عليها. ففي بعض األحيان يمكن أن تؤدي هذه الفروق إىل تبسيط عملية املراجعة األخالقية 

كام أنه يمكن يف بعضها اآلخر أن تثري اعتبارات إضافية.

أن  البرش، ال يمكن  الوبائية عىل  للبحوث  الدالئل اإلرشادية األخالقية  وإن جمرد صياغة 
حيل مجيع الشكوك األخالقية التي قد تثار يف ما يتعلق بمثل هذه البحوث. وكذلك، فإن 
الدالئل اإلرشادية احلالية مصممة، عىل أقل تقدير، للفت انتباه الباحثني، واجلهات الراعية، 
وجلان املراجعات األخالقية إىل احلاجة إىل املراعاة الدقيقة لآلثار األخالقية لبوتوكوالت 
البحوث، واألسلوب الذي جُترى به هذه البحوث، وبالتايل، فهي تفيض إىل معايري علمية 

وأخالقية عالية يف جمال البحوث الوبائية.
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الصكوك الدولية 
والدالئل اإلرشادية
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صدر أول بيان دويل رسمي حول أخالقيات البحوث الطبية يف عام 1947، وذلك يف إطار 
حكم املحكمة يف نورمبغ، التي حوكم فيها األطباء النازيني الذين أجروا جتارب فظيعة عىل 
سجناء وحمجوزين بدون موافقتهم، خالل احلرب العاملية الثانية. وقد وضع القايض عرشة 
رشوط، أصبحت معروفة يف ما بعد بمدونة قواعد أخالقيات نورمبغ للبحوث عىل البرش، 

والتي تؤكد عىل رضورة وجود موافقة طوعية عىل ذلك.

وينص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1948 
يف أعقاب صدور احلكم عىل األطباء، عىل أنه »ال جيوز إخضاع أي إنسان..... إىل معاملة أو 
عقاب قاس أو ال إنساين أو مهني« )املادة 5(. وقد فرسَّ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية، الذي أقرته اجلمعية العامة عام 1966، إلعطاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
القوة القانونية واملعنوية، أن هذا احلظر يعني أنه »عىل وجه اخلصوص، ال جيوز إخضاع أي 
العديد من  أدرج  7(. )وقد  )املادة  احلرة«  موافقته  بدون  أو علمية  لتجارب طبية  شخص 
بالصحة  اخلاصة  واللوائح  القوانني  يف  أو  دساتريها  يف  يوازيه،  ما  أو  احلكم،  هذا  البلدان 
العمومية فيها(. وتعزز الصكوك الالحقة حلقوق اإلنسان، التي توفر محاية خاصة للمرأة 
الطفل(،  حقوق  )اتفاقية  ولألطفال  املرأة(  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  )اتفاقية 
الدالئل  التي تكمن وراء عدد من  تعزز االرتباط بني حقوق اإلنسان واملبادئ األخالقية 

اإلرشادية الدولية حول البحوث التي جُترى عىل البرش.

وقد بدأ أبرز هذه الصكوك يتبلور يف اخلمسينات من القرن املايض، عندما رشعت الرابطة 
العاملية لألطباء يف صياغة جمموعة من الواجبات التي وضعت لألطباء الذين جيرون بحوثًا 
طبية. وعىل الرغم من أن هذه الواجبات، أو املعايري، مستمدة من مدونة قواعد نورمبغ، 
املهنة  من  تولَّدت  التي  املعايري  من  جمموعة  وضع  أرادت  لألطباء  العاملية  اجلمعية  أن  إال 
نفسها )أي تكون خالية من أي ارتباط هلا مع املجرمني من أطباء زمن احلرب(، وقد شمل 
ذلك البحوث التي أجريت يف سياق الرعاية الطبية. وقد أصبح اإلعالن الناشئ عن ذلك، 
رته الرابطة العاملية لألطباء يف اجتامعها الذي عقد يف هلسنكي عام 1964، وثيقة  والذي أقَّ
أساسية يف جمال أخالقيات البحوث، وكان له تأثري كبري يف صياغة الترشيعات ومدونات 
للتعديل عدة  الذي خضع  والوطنية. ويمثل اإلعالن،  الدولية واإلقليمية  السلوك  قواعد 
مرات، كانت آخرها عام 2000 )امللحق 3(، بيانا دوليًا شاماًل حول أخالقيات البحوث 
عىل البرش. فهو حيدد الدالئل اإلرشادية لألطباء املنخرطني يف البحوث الطبية البيولوجية، 

الرسيرية منها وغري الرسيرية.

ومنذ نرش الدالئل اإلرشادية التي أعدها جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية عام 1993، 
ما  يف  ت  ضمَّ الرسيرية،  التجارب  بشأن  أخالقية  توجيهات  دولية  منظامت  عدة  أصدرت 
الرسيرية  املامرسة  بشأن  اإلرشادية  الدالئل   ،1955 عام  العاملية،  الصحة  منظمة  ضمت، 
اجليدة اخلاصة بالتجارب عىل املنتجات الصيدالنية، واملؤمتر الدويل املعني بمواءمة املتطلبات 
الدالئل   ،1996 عام  البرشي،  لالستخدام  الصيدالنية  املستحرضات  لتسجيل  التقنية 
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للمعطيات  املتبادلة  املقبولية  لضامن  مت  ُصمرِّ التي  اجليدة،  الرسيرية  للمامرسة  اإلرشادية 
واليابان،  األورويب،  االحتاد  يف  التنفيذية  السلطات  لدى  الرسيرية  التجارب  عن  الناجتة 
والواليات املتحدة األمريكية. كام نرش برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 
املناعة البرشي/اإليدز عام 2000 الوثيقة التوجيهية لبنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 
بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز حول االعتبارات األخالقية يف بحوث لقاح الوقاية 
العاملية نسخة  البنامج ومنظمة الصحة  البرشية، كام أصدر هذا  املناعة  من فريوس نقص 
منقحة من االعتبارات األخالقية يف التجارب الطبية البيولوجية للوقاية من فريوس نقص 

املناعة البرشية، وذلك يف عام 2007.

ويف العام 2001، اعتمد جملس وزراء االحتاد األورويب توجيهًا بشأن التجارب الرسيرية، 
والذي أصبح ملزمًا بحكم القانون يف بلدان االحتاد عام 2004. واعتمد املجلس األورويب 
الذي يضم يف عضويته أربعني دولة، بروتوكواًل بشأن البحوث الطبية البيولوجية )والذي 
ُطرح لتصديق الدول األعضاء عليه يف 25 يناير 2005( وذلك لتنفيذ أحكام اتفاقية 1997 
املعنية بحقوق اإلنسان والطب البيولوجي ذات الصلة بالبحوث الطبية البيولوجية، اخلاصة 

هبذا البوتوكول.

الصكوك الدولية والدالئل اإلرشادية
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املبادئ األخالقية العامة



الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الوبائية22

البرش وفقًا لثالثة مبادئ أخالقية أساسية هي: احرتام  البحوث عىل  ينبغي أن جُترى مجيع 
األشخاص، واملنفعة، والعدالة. ومن املتفق عليه بصفة عامة، أن هذه املبادئ، التي هلا، يف 
جمردها، قوة أخالقية متساوية، توجه اإلعداد املفعم بالضمري ملقرتحات الدراسات العلمية. 
وقد يعبَّ عنها بأشكال خمتلفة يف ظروف خمتلفة، وُتعَطى وزنا خمتلفًا، كام قد يؤدي تطبيقها 
إىل قرارات خمتلفة أو مسارات عمل خمتلفة. وهذه الدالئل اإلرشادية موجهة لتطبيق هذه 

املبادئ عىل البحوث عىل البرش.

عىل  أساسيني  أخالقيني  اعتبارين  يشمل   respect for persons األشخاص  احرتام 
األقل، أال ومها: 

بشأن  التشاور  عىل  القادرون  أولئك  ُيعامل  أن  يتطلب  والذي  االستقاللية،  احرتام  أ( 
اختياراهتم الشخصية، باحرتام يف ما خيتص بقدراهتم عىل تقرير مصريهم بأنفسهم، و:
محاية األشخاص الذين يعانون من ضعف االستقاللية أو اضمحالهلا، مما يتطلب توفري  ب( 

ضامنة ضد الرضر أو اإليذاء ألولئك الذين يعتمدون عىل غريهم، أو الرسيعي التأثر.

اإلحسان beneficence تشري إىل االلتزام األخالقي بزيادة املنفعة إىل أقىص حد، واإلقالل 
من األرضار إىل أدنى حد؛ وهذا املبدأ يشري إىل القواعد التي تتطلب أن تكون خماطر البحوث 
الباحثون  يكون  وأن  سليام،  البحث  تصميم  يكون  وأن  املتوقعة،  الفوائد  ضوء  يف  معقولة 
رم املنفعة احلاق  أكفاء إلجراء البحث وضامن معافاة األشخاص اخلاضعني للبحث. كام حترِّ
منفصل،  كمبدأ  املنفعة  من  اجلانب  هذا  عن  أحيانًا  وُيعبَّ  باألشخاص،  املتعمد  األذى 

 

.)do no harm ال رضر( nonmaleficence عدم اإليذاء

هو  ما  مع  يتوافق  بشكل  فرد  كل  بمعاجلة  األخالقي  االلتزام  إىل  تشري   justice العدالة 
مناسب وصحيح من الناحية األخالقية، وإىل إعطاء كل شخص ما هو مناسب له )أو هلا(. 
التوزيعية« »العدالة  إىل  أسايس،  البرش، وبشكل  البحوث عىل  أخالقيات  املبدأ، يف   ويشري 
distributive justice التي تتطلب التوزيع املتساوي لكل من أعباء ومنافع املشاركة 
يف البحوث. ويمكن تبير االختالف يف توزيع األعباء واملنافع فقط عندما يكون متأسسًا 
الفروقات  هذه  بني  ومن  األشخاص؛  بني  األخالقية  الناحية  من  صلة  ذات  فروقات  عىل 
الشخص  قدرة  يف  حقيقي  عجز  إىل   vulnerability »رسعة التأثر. وتشري »رسعة التأثر
قات مثل عدم القدرة عىل إعطاء املوافقة املستنرية،  عىل محاية مصاحله الشخصية بسبب معورِّ
واالفتقار إىل وسائل بديلة للحصول عىل الرعاية الطبية أو غري ذلك من الرضورات املرتفعة 
التكاليف، أو أن يكون عضوًا صغريا أو تابعًا يف جمموعة ذات تدرج هرمي. وعىل ذلك، 
فينبغي أن تكون هناك احتياطات خاصة حلامية حقوق ومعافاة األشخاص الرسيعي التأثر.

وال جيوز أن تكون اجلهات الراعية أو الباحثون مسؤولني، بصفة عامة، عن البحوث التي 
جُترى يف ظل ظروف جمحفة )يغيب فيها العدل unjust(، بيد أنه ينبغي عليهم االمتناع عن 
ح أن تتفاقم فيها األوضاع غري العادلة، أو التي تسهم يف مظاهر جور  املامرسات التي ُيرجَّ
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للبلدان  النسبية  القدرة  لعدم  استغالهلم  ينبغي  inequity( جديدة. كام ال  املساواة  )عدم 
بقيامهم  اخلاصة،  مصاحلها  محاية  عىل  املستضعفة  السكانية  الفئات  أو  املوارد،  املحدودة 
بإجراء البحوث بتكاليف زهيدة، وبتجنب األنظمة الترشيعية املعقدة املوجودة يف البلدان 

الصناعية لتطوير منتجات ألسواق مربحة يف تلك البلدان.

وينبغي، بشكل عام، أن يرتك املرشوع البحثي البلدان أو املجتمعات املحدودة املوارد وهي 
بحال أفضل من ذي قبل، أو عىل األقل ليس أسوأ حااًل مما كانت عليه من قبل. وينبغي أن 
بشكل  ومتاحًا  متوافرًا  ور  املطَّ املنتج  جعل  خالل  من  الصحية  وأولوياهتا  احتياجاهتا  يلبي 
وحلامية  ناجعة،  صحية  رعاية  عىل  للحصول  أفضل  وضع  يف  السكان  يرتك  وأن  معقول، 

صحتها.

وملبية  الصحية  للظروف  مستجيبة  الصحية  البحوث  تكون  أن  أيضًا  العدالة  تقتيض  كام 
التأثر اخلاضعني للبحث. وينبغي أن يكون األشخاص  الحتياجات األشخاص الرسيعي 
املختارون إلجراء البحث عليهم، من بني األقل عرضة للتأثر الذين يمكن حتقيق أغراض 
البحث من خالهلم. ويمكن بسهولة تبير املخاطر املحتملة التي قد يصاب هبا األشخاص 
الرسيعو التأثر، عندما تكون ناشئة عن تدخالت أو إجراءات حتمل هلم إمكانية احلصول 
عىل منفعة مبارشة تتعلق بصحتهم. وينبغي تبير املخاطر التي ال حتمل مثل هذه اإلمكانية 

للمنفعة املنتظرة للجمهور عامة والتي ُيعدُّ الفرد اخلاضع للبحث ممثاًل هلم.

ومن بني القضايا املهمة، والسيام بالنسبة لتلك البلدان، وربام هي اآلن أقل مما كانت عليه يف 
املايض، أال وهي إىل أي مدى يمكن اعتبار املبادئ األخالقية مبادئ عاملية، أو من الناحية 
ويتمثل   .pluralist اجلمعية  الوجهة  مقابل   universe العاملية  الوجهة  ثقافيًا،  النسبية 
التحدي الذي يواجه املبادئ الدولية ألخالقيات البحوث يف كيفية تطبيق املبادئ األخالقية 
الرعاية  نظم  تعدد  مع  الثقافات،  متعدد  عامل  يف  البيولوجية  الطبية  البحوث  عىل  العاملية 
اإلرشادية  للدالئل  بالنسبة  واملوقف  الصحية.  الرعاية  معايري  تفاوت  ظل  ويف  الصحية 
معايري  أي  تنتهك  أال  ينبغي  البحث  عليهم  جُيرى  أشخاصا  تكتنف  التي  البحوث  أن  هو 
تطبيق  يتطلب  السطحية،  اجلوانب  يف  أنه،  ندرك  أننا  غري  عامليًا.  للتطبيق  قابلة  أخالقية 
املبادئ األخالقية، يف ما يتعلق باالستقاللية الفردية individual autonomy واملوافقة 
املستنرية informed consent، عىل سبيل املثال، مراعاة القيم الثقافية، ويف نفس الوقت 

احرتام املعايري األخالقية احرتامًا مطلقًا.

وأخريًا، فإنه من األمهية بمكان أن نتذكر الفارق األسايس واجلوهري بني املعايري القانونية 
legal norms واملعايري األخالقية ethical norms. فعىل الرغم من أن املعايري القانونية 
ترتكز عىل املعايري األخالقية، فليست هناك رضورة للتقابل، بنسبة واحد إىل واحد، بينهام. 
ومن املمكن أن ينظر بعض الناس إىل القانون عىل أنه غري أخالقي )مثاًل: القانون الذي ينص 
عىل عقوبة اإلعدام لبعض اجلرائم(، وباملثل، يمكن اعتبار أحد املعايري األخالقية غري قانوين 
يف بلد ما )املعيار املتعلق بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث )اخلتان( مثال(. وبالتايل، فمن 

املبادئ األخالقية العامة
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غري املتوقع أن تتوافق دائام الدالئل اإلرشادية األخالقية )التي ترتجم املبادئ األخالقية( مع 
القواعد القانونية. وهذا ينطبق أكثر ما ينطبق عىل الدالئل اإلرشادية الدولية التي تصدر يف 

سياق الرتتيبات القانونية التي تتفاوت من بلد إىل آخر.
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الدليل اإلرشادي األول
التربير األخالقي والصحة العلمية للبحوث الوبائية عىل البرش

يتمثل التربير األخالقي للبحوث الوبائية عىل البرش يف إمكانية اكتشاف طرق جديدة لتحسني 
البحوث  هذه  مثل  تربير  ممكنًا  ويكون  السكانية.  واملجتمعات  واجلامعات،  األفراد،  صحة 
ذت بطرق حترتم وحتمي األشخاص اخلاضعني للبحث وتتحرى  تربيرًا أخالقيًا، فقط إذا ُنفِّ
العدالة معهم، وتكون هذه الطرق مقبولة داخل املجتمعات التي ُترى فيها هذه البحوث. 
وعالوة عىل ذلك، وألن البحوث التي ال تتمتع بالصحة العلمية تكون بحوثًا غري أخالقية 
فالبد  حمتملة،  منفعة  بدون  ملخاطر  عليهم  ُترى  الذين  األشخاص  تعرض  إهنا  حيث  من 
للباحثني، واجلهات الراعية التحقق من أن الدراسات املقرتحة التي تكتنف برشًا تتوافق مع 
العلمية ذات  الكتابات  املقبولة عموما وأهنا ترتكز عىل معارف مالئمة من  العلمية  املبادئ 

الصلة.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي األول
يف  بام  أخالقيًا،  واملبرة  البرش  عىل  للبحوث  األساسية  السامت  بني  من  عامة.  اعتبارات 
يرِّوفر  البحث  أن  أصحاهبا،  هوية  استعراف  يمكن  معطيات  أو  نسج،  عىل  البحوث  ذلك 
يكون  وأن  السبيل،  ذلك  بغري  عليها  احلصول  باإلمكان  يكن  مل  معلومات  لتطوير  وسيلة 
البحث مصماًم تصمياًم علميًا سلياًم، وأن يتمتع الباحثون وغريهم من العاملني املشرتكني يف 
البحث بالكفاءة واألهلية. وينبغي أن تكون الوسائل املستخدمة مناسبة ومالئمة لألغراض 
املتوخاة من البحث وملجال الدراسة. وعىل الباحثني واجلهات الراعية أن يتحققوا أيضًا من 
أن مجيع من يشارك يف إجراء البحث لديه املؤهالت املطلوبة، من واقع تعليمه، وخباته، 
ألداء الدور املنوط به بالكفاءة املطلوبة. وينبغي أن تتضح هذه االعتبارات عىل نحو مالئم 
حيدد   2 )امللحق  اإلجازة  ثم  ومن  املراجعة،  ألغراض  يقدم  الذي  البحث  بروتوكول  يف 
املراجعة  مناقشة  ومتت  االقتضاء(.  بحسب  البوتوكول،  يف  تضمينها  ينبغي  التي  البنود 
العلمية بمزيد من التفصيل يف التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثاين، والثالث: جلان املراجعة 
األخالقية واملراجعة األخالقية للبحوث التي ترعاها جهات خارجية. كام نوقشت األوجه 

األخالقية األخرى للبحوث يف بقية الدالئل والتعليقات اخلاصة هبا.

ال  )الرصدية(  باملالحظة  البحوث  أن  من  الرغم  عىل  )الرصدية(.  باملالحظة  الدراسات 
وذلك  دائام،  احلال  هو  ليس  ذلك  أن  إال  لألفراد،  بدنية  ألرضار  خماطر  العادة  يف  تشكل 
ألسباب عدة، أوهلا أن الباحثني يف بعض الدراسات غري التجريبية يتدخلون تدخاًل بدنيًا 
لدى األشخاص اخلاضعني للبحث، مثل أخذ عينات من الدم أو من األنسجة. وثاين هذه 
األسباب، أنه حتى عندما ال تشتمل الدراسة باملالحظة )الرصدية( سوى عىل استبيانات أو 
فحص للسجالت الطبية، فإن األشخاص اخلاضعني للدراسة يمكن أن يتعرضوا ملخاطر 
اإلصابة بأرضار بدنية أو نفسية. فعىل سبيل املثال، إجراء مقابالت مع نساء يف دراسة حول 
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العنف األرسي قد تعرضهن ملخاطر وقوع مزيد من العنف. ويمكن أن تكون هناك خماطر 
اإلصابة بأرضار نفسية عند توجيه أسئلة حساسة، كسؤال األبوين عن أحداث حميطة بموت 
الطفل، مثال، أو عن تفاصيل حول عادات جنسية. وباملثل، فإن الرشوع يف إجراء بحث عن 
أخطار أماكن العمل قد يسبب قلقًا بني كل من املوظفني وأصحاب العمل. وحتى البحوث 
املقصورة فقط عىل فحص سجالت طبية قائمة قد يرتتب عليها خماطر للمجموعة اخلاضعة 
األذى  تسبب  فتظل  قياسه،  يمكن  رضرًا  تسبب  مل  وإن  حتى  أو،  الوصم(  )مثل  للبحث 
للناس من خالل استخدام معلومات يعتبوهنا معلومات خاصة. ويمثل التخطيط الدقيق، 
اإلدارة  عىل  والقائمني  العامل  ممثيل  )مثل  املعنية  األطراف  مجيع  مع  املفتوحة  واملناقشات 
املعطيات  وجتميع  الرسية،  املعلومات  حلامية  احلثيثة  واجلهود  املهنية(،  الصحة  بحوث  يف 

لكيانات أكب، كل ذلك يمثل عنارص للتصميم اجليد للدراسة البحثية.

الدليل اإلرشادي الثاين
جلان املراجعات األخالقية

دم مجيع املقرتحات اخلاصة بإجراء بحوث عىل البرش ملراجعة جدارهتا العلمية  قَّ ينبغي أن ُتُ
scientific merit ومقبوليتها األخالقية، إىل جلنة، أو أكثر، من جلان املراجعات العلمية 
واملراجعات األخالقية. وينبغي أن تكون جلان املراجعات جلانًا مستقلة عن فريق البحث، 
وأال تكون أي منفعة مالية أو مادية قد ُتني من البحث، مرهونة بنتيجة املراجعة. ويتعني 
أن حيصل الباحث عىل موافقة اللجنة أو إجازهتا قبل إجراء البحث، كام ينبغي قيام اللجنة 
التقدم الذي  البحث، بام يشمل  أثناء إجراء  بإجراء مزيد من املراجعات، بحسب احلاجة، 

حترزه الدراسة.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثاين
تكون   .exemption form منها  اإلعفاء  أو   inclusion in املراجعة   يف  اإلدراج 
أو  األفراد  من  املعلومات  عىل  مبارشة  باحلصول  الباحث  يقوم  عندما  البرش  عىل  البحوث 
املجموعات أو حيصل بطريقة أخرى عىل معلومات خاصة يمكن معرفة هوية أصحاهبا، 
عن هؤالء األفراد أو املجموعات. وينبغي أن ختضع الدراسات الوبائية، شأهنا يف ذلك شأن 
البحوث األخرى عىل البرش، إىل مراجعة علمية ومراجعة أخالقية مسبقة، عىل الرغم من أن 
بعض الدراسات باملالحظة )الرصدية(، مثل تلك التي تستخدم معطيات تكون متاحة عىل 
املأل أو معطيات غري معروفة املصدر، قد ال ختضع للمراجعة املسبقة ومن ثم اإلجازة من قبل 
إحدى جلان املراجعات األخالقية بموجب اللوائح املحلية املختصة بذلك. ويف حال الشك 
للمراجعة األخالقية، فيحبذ  التي حتتم اخلضوع  العنارص  إذا كانت دراسة ما تتضمن  فيام 
قيام الباحثني باستشارة جلنة املراجعات األخالقية، أو تقديم دراساهتم ملراجعتها. فدراسة 
أو  للمخدرات،  املرشوع  التعاطي غري  )مثل  املثال  حول موضوعات حساسة، عىل سبيل 
العنف األرسي، وغري ذلك( قد تستحق املراجعة بسبب تأثرياهتا املحتملة عىل املجتمع أو 
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عىل مجاعة ما، حتى لو كانت املعطيات ستسجل بحيث تظل هوية أصحاهبا جمهولة. وحتى 
دم املقرتح البحثي تبيرًا لطلب اإلعفاء هذا.  عند طلب اإلعفاء من املراجعة، ينبغي أن ُيقرِّ
املراجعات  جلان  من  أي  إىل  دم  ُتقَّ ال  التي  العمومية  الصحية  للدراسات  بالنسبة  وينبغي، 
الدراسة معفاة من رشط  بأن  املختصة  السلطة  قبل  إداريًا من  تأكيدًا  تتلقى  أن  األخالقية، 
املراجعة. وعىل اختصاصيي الوبائيات أن يضعوا يف اعتبارهم أن املجالت العلمية تتطلب، 
بشكل عام، أن تكون األوراق املقدمة للنرش فيها قد خضعت ملراجعة مسبقة من قبل جلنة 

للمراجعات األخالقية.

عىل  أعامهلا  األخالقية  واملراجعات  العلمية  املراجعات  جلان  تؤدي  قد  عامة.  مالحظات 
األحيان عىل  بعض  الوطني، ويف  أو  اإلقليمي،  أو  املحيل،  املستوى  أو  املؤسيس،  املستوى 
املستوى الدويل. وينبغي عىل السلطات التنظيمية أو غريها من السلطات احلكومية املعنية 
أن تعزز وجود معايري موحدة لدى مجيع اللجان داخل القطر. وبموجب كل النظم، يتعني 
موارد  ختصيص  الباحثون،  لدهيا  يعمل  التي  واملؤسسات  للبحوث،  الراعية  اجلهات  عىل 
كافية لعملية املراجعة. وحيوز للجان املراجعة تلقي أموال من أجل القيام بأنشطتها اخلاصة 
بمراجعة بروتوكوالت البحوث، غري أنه ال جيوز مطلقا وحتت أي ظرف أن تكون مثل هذه 

املدفوعات مرشوطة بموافقة جلنة املراجعات أو إجازهتا لبوتوكول ما.

املراجعة العلمية. املراجعة العلمية واملراجعة األخالقية عمليتان متشابكتان: فالبحوث التي 
تفتقر إىل اجلدارة العلمية، عىل البرش كأشخاص خيضعون للبحث، هي بحكم الواقع بحوث 
غري أخالقية من حيث إهنا قد تعرض هؤالء األشخاص للمخاطر، أو لإلزعاج دونام غرض؛ 
وحتى لو مل تكن هناك خماطر للتعرض إلصابة، فإن جمرد إهدار وقت األشخاص اخلاضعني 
هلا  ملوارد  إهدار  ذاته  حد  يف  هو  ورائها،  من  طائل  ال  أنشطة  يف  الباحثني  ووقت  للبحث، 
قيمتها. والبد للبحوث الوبائية عىل البرش أن تتوافق مع املبادئ العلمية املقبولة عمومًا، وأن 
ترتكز عىل معارف دقيقة من الكتابات العلمية وغريها من مصادر املعلومات ذات الصلة، 
فضاًل عن وجود دراسات حتضريية كافية ومناسبة. وينبغي أن تأخذ املراجعات العلمية يف 
االعتبار، ضمن مجلة أمور، تقييم الدراسة، بام يف ذلك األحكام اخلاصة بتفادي املخاطر، 
أو التقليل منها إىل احلد األدنى، ومراقبة السالمة، بحسب االقتضاء، فضال عن املؤهالت 

العلمية للباحثني )بام يشمل التثقيف يف جمال مبادئ املامرسة البحثية(.

األشخاص  حقوق  محاية  عن  مسؤولة  األخالقية  املراجعات  جلنة  األخالقية.  املراجعة 
األخالقية  املراجعات  جلان  من  العديد  وهناك  ومعافاهتم.  وسالمتهم  للبحث  اخلاضعني 
تنظر يف كل من اجلوانب العلمية واألخالقية للبحث املقرتح. وعندما تكون املهام منفصلة، 
فالبد للجنة املراجعات األخالقية التثبت من أن هيئة أخرى من اخلباء املختصني قد قررت 
سالمة البحث من الوجهة العلمية، كام ينبغي عىل جلنة املراجعات األخالقية التحقق من أن 
األحكام اخلاصة بمراقبة املعطيات والسالمة متوافرة وقائمة، سواء من خالل اللجنة نفسها 

أو من خالل هيئة أخرى.
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وبمجرد إقرار السالمة العلمية للمقرتح البحثي، فينبغي للجنة املراجعات األخالقية النظر 
يف ما إذا كانت املنفعة املنتظرة، املبارشة أو غري املبارشة، تبر أي خماطر معروفة أو حمتملة، 
يمكن أن تقع لألشخاص اخلاضعني للبحث، وما إذا كانت الطرق املستخدمة يف البحث 
الدليل  املنافع )انظر  سوف تقلل إىل احلد األدنى من األرضار وتزيد إىل احلد األقىص من 
اإلرشادي الثامن: منافع وأرضار وخماطر االشرتاك يف الدراسات البحثية(. فإذا كان املقرتح 
البحثي سلياًم sound، ويوفر توازنًا معقواًل بني املخاطر املحتملة واملنافع املنتظرة، فيكون 
عىل اللجنة عندئذ تقرير ما إذا كانت اإلجراءات املقرتحة للحصول عىل املوافقة املستنرية، 
 satisfactory عندما ينطبق ذلك )انظر الدليل اإلرشادي الرابع(، هي إجراءات مُرضية
وأن عملية انتقاء األشخاص الذين سيخضعون للدراسة، تتسم بالعدالة. واللجنة مسؤولة 
قد  البوتوكول،  عن  الناشئة  األخرى  األخالقية  املخاوف  مجيع  أن  من  الثبت  عن  كذلك 
تم حلها بصورة مرضية، سواء من حيث املبدأ أو من حيث املامرسة، كام أهنا مسؤولة عن 
إجراء  املتابعة حول  بإجراءات  والقيام  عنها  التي صدرت  للقرارات  االحتفاظ بسجالت 

املشاريع البحثية املستمرة.

املراجعة الوطنية )املركزية( أم املراجعة املحلية. يمكن أن تنشأ جلان املراجعات األخالقية 
حتت إرشاف اإلدارات الصحية الوطنية أو املحلية، أو املجالس الوطنية )أو املركزية( املعنية 
بالبحوث الطبية، أو أي هيئات وطنية أخرى. وقد تتشكل جلنة مراجعات وطنية أو مركزية 
لبوتوكوالت  معًا  واألخالقية  العلمية  املراجعات  إجراء  أجل  من  عليا  مركزية  إدارة  يف 
فتكون  مركزي،  بشكل  الطبية  البحوث  فيها  تدار  ال  التي  للبلدان  وبالنسبة  البحث. 
اإلقليمي  أو  املحيل  املستوى  عىل  جُترى  عندما  ومالءمة  فعالية  أكثر  األخالقية  املراجعات 
وقد تنحرص سلطة اللجنة املحلية للمراجعات األخالقية يف مؤسسة واحدة )كمستشفى أو 
معهد بحوث، أو جامعة( أو قد متتد لتشمل كل املؤسسات التي تنفذ فيها البحوث ضمن 

منطقة جغرافية حمددة.

وأيًا كانت اللجان املنشأة، وأيًا كانت اختصاصاهتا املحددة، فإنه يتعني عليها وضع قواعد 
 quorum ونصاب  اجتامعاهتا،  بتواتر  املثال،  سبيل  عىل  واملتعلقة،  هبا،  اخلاصة  العمل 
املتخذة. وينبغي أن حتمي  القرارات  القرارات، ومراجعة  فيها، وإجراءات اختاذ  األعضاء 
ية وثائق جلان املراجعات واملناقشات التي جُترهيا. ويتعني عىل اللجنة تزويد  هذه القواعد رسرِّ
الباحثني املحتملني بالقواعد التي تضعها، كام ينبغي عليها أال جتب الباحثني أبدًا عىل التقدم 

ملراجعات مكررة، بغري رضورة.

عضوية اللجنة، يكون للجان املختصة بمراجعة اجلوانب العلمية أو األخالقية ملقرتحات 
البحوث الوبائية اختصاص بجميع املوضوعات ذات العالقة؛ ولذلك ينبغي أن تكون مثل 
هذه اللجان متعددة التخصصات، بحيث تضم يف عضويتها اختصاصيني يف جمال الوبائيات 
أن  املهم  ومن  للسكان.  الصحية  الدراسات  وحتليل  تصميم  جمال  يف  اخلباء  من  وغريهم 
يكون بعض أعضاء اللجنة عىل األقل )أو اخلباء الذين يتم اختيارهم عىل أساس خمصص، 
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حسب احلاجة، لدراسات معينة( عىل دراية تامة بأحدث املستجدات والتطورات يف الطرق 
اإلحصائية، عىل النحو املطبَّق يف علم الوبائيات، بام يشمل منهاجية أخذ العينات عىل وجه 
التي جتري دراستها عىل وجه خاص )مثال:  بالفئات السكانية  الدراية  العموم، فضال عن 
الفرعية، والبنية االجتامعية، واملخاطر يف العمل،  بخصوص وجود املجموعات السكانية 

وغري ذلك(.

وباإلضافة إىل هؤالء اخلباء، ينبغي أن تشمل عضوية هذه اللجان مهنيني آخرين، كاألطباء، 
مؤهلني  أشخاص  عن  فضال  دين،  وعامل  األخالقيات،  وخباء  واملحامني،  واملمرضني، 
األشخاص  حقوق  احرتام  لضامن  وذلك  للمجتمع،  واألخالقية  الثقافية  القيم  يمثلون 
أن  ينبغي  ال  رسمي  تعليم  عىل  احلصول  عدم  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  للبحث.  اخلاضعني 
بالدراسة  املتعلقة  القضايا  حول  البناءة  املناقشات  يف  املشاركة  عن  املجتمع  أفراد  ي  ينحرِّ
إما  فينبغي  ما،  دراسة  حمور  األميون  األشخاص  يشكل  وعندما  نتائجها.  وتطبيق  البحثية 
أن  وينبغي  نظرهم.  للتعبري عن وجهة  أو دعوهتم  اللجنة،  إىل عضوية  انضاممهم  النظر يف 
تضم اللجنة أعضاًء من الرجال ومن النساء، كام ينبغي استبدال عدد من أعضاء اللجنة عىل 
نحو منتظم، وذلك بغرض املزج بني مزايا اخلبة وبني وجهات النظر اجلديدة التي يمثلها 

األعضاء اجلدد.

ويف ما يتعلق باللجان التي تراجع بحوث الصحة املهنية عادة، فينبغي أن تضم يف عضويتها 
البحثية املوجهة  ممثلني للعامل. وبالنسبة ألولئك الذين يقومون عادة بمراجعة املقرتحات 
نحو أمراض أو اختالالت بعينها، فينبغي عليهم توجيه الدعوة، أو االستامع إىل آراء األفراد 
أو اهليئات املمثرِّلة للمرىض املصابني بمثل هذه األمراض أو االختالالت. وعىل نحو مشابه، 
بالنسبة للبحوث التي يشرتك فيها مثل هؤالء األشخاص، كاألطفال، والطالب، واملسنني 

أو املوظفني، فينبغي للجنة أن تدعو، أو تلتمس آراء ممثليهم أو املدافعني عن حقوقهم.

تكون  التي  البحثية  املرشوعات  بعض  هناك   .multi-center املراكز  املتعددة  البحوث 
مصممة كي جُترى يف عدد من املراكز يف جمتمعات أو بلدان خمتلفة. ولكي ما يمكن التحقق 
من صحة النتائج، بصفة عامة، فالبد من إجراء الدراسة بطريقة متطابقة يف كل مركز من 
هذه املراكز. وتتضمن مثل هذه الدراسات أنواعًا خمتلفة من البحوث الوبائية وتقييم برامج 
اخلدمات الصحية، باإلضافة إىل التجارب الرسيرية. وبالنسبة للدراسات املتعددة املراكز، 
لة، عادة، لتغيري معايري اإلدخال  فال تكون جلان املراجعات األخالقية والعلمية املحلية خموَّ
نة متامًا، ملنع  أو اإلقصاء، أو إلجراء أي تعديالت أخرى مشاهبة. بيد أنه ينبغي أن تكون ممكَّ
أي دراسة ُيعتقد أن تكون غري أخالقية. وعالوة عىل ذلك، فإن التغيريات التي تعتقد جلان 
املراجعات املحلية أهنا رضورية حلامية األشخاص اخلاضعني للبحث، البد وأن تكون موثَّقة، 
وأن يتم تبليغ املؤسسة البحثية أو اجلهة الراعية املسؤولة عن البنامج البحثي برمته، هبا، 
وذلك للنظر فيها واختاذ ما يلزم من إجراءات بشأهنا، لضامن إمكانية محاية مجيع األشخاص 

اآلخرين اخلاضعني للبحث، ولضامن موثوقية البحث يف مجيع املواقع التي جُيرى فيها.
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وبغية ضامن صحة البحوث املتعددة املراكز، فإن أي تغيري يتم يف البوتوكول، البد وأن يتم 
ر ذلك، فالبد من إدخال إجراءات  إجراؤه أيضا يف كل مركز أو مؤسسة متعاونة. وإذا تعذَّ
مقارنة واضحة بني املراكز، حيث إن إجراء تغيريات يف بعض وليس كل املراكز من شأنه 
أن يبطل الغرض من البحوث املتعددة املراكز. وقد يتم، بالنسبة لبعض الدراسات املتعددة 
قبول  املراكز عىل  بني  ما  االتفاق  العلمية واألخالقية من خالل  املراجعات  تيسري  املراكز، 
نتائج جلنة مراجعات واحدة، والتي ينبغي أن تضم يف عضويتها ممثلني عن جلنة املراجعات 
أفراٍد  فيها، إىل جانب وجود  البحث  ُيعتزم إجراء  التي  املراكز  األخالقية يف كل مركز من 
لدهيم الكفاءة للقيام باملراجعات العلمية. وقد يتم، حتت ظروف أخرى، استكامل املراجعة 
املركزية بمراجعة حملية تكون ذات صلة بالباحثني واملؤسسات املحلية املشاركة يف البحث. 
ويمكن للجنة املركزية مراجعة الدراسة من الوجهة العلمية واألخالقية، بينام تتثبت اللجان 
املحلية من قابلية التطبيق العميل للدراسة يف املجتمعات املحلية، بام يف ذلك العوامل اخلاصة 

بالبنى التحتية، ومستوى التدريب واالعتبارات األخالقية ذات األمهية املحلية.

وال يكون الباحثون األفراد، يف أي من الدراسات الوبائية الكبرية املتعددة املراكز، خمولني 
للعمل بصورة مستقلة، وذلك من حيث حتليل املعطيات أو إعداد املخطوطات أو نرشها، 
ص هلا جمموعة من اللجان التي تعمل  عىل سبيل املثال، حيث إن جتربة مثل هذه عادة ما ختصَّ
حتت إرشاف جلنة توجيهية، وتكون مسؤولة عن مثل هذه املهام والقرارات. ومهمة جلنة 
املراجعات األخالقية يف مثل هذه احلاالت، هي مراجعة اخلطط ذات الصلة، هبدف جتنب 

وقوع التجاوزات.

البحوث يف حاالت الطوارئ. إن أفضل املامرسات اجلديدة للبحوث التي جُترى يف حاالت 
الطوارئ، مثل الدراسات اخلاصة بفاشيات األمراض بني السكان، أو اخلاصة بالكوارث 
)وجهود اإلغاثة(، هو وضع تصميم للبحوث األساسية، ملختلف فئات البحوث، وذلك 
إجراء  يتيح  األمر  هذا  أن  ذلك،  من  تتأتى  التي  املزايا  بني  فمن  الطارئة.  احلالة  وقوع  قبل 
مراجعات أخالقية مسبقة، عىل األقل للسامت الرئيسية لتصميم البحث، حيث إنه يف حالة 
ما يمكن. وبالنسبة  بذلك بأرسع  القيام  عدم إجراء مراجعات أخالقية مسبقة، فالبد من 
للمشكلة اخلاصة، املتعلقة باحلصول عىل املوافقة املستنرية، فقد تم تناوهلا يف التعليق اخلاص 

بالدليل اإلرشادي السادس.

فرض  سلطة  عادة،  لدهيا  تكون  ال  األخالقية  املراجعات  جلان   .sanctions العقوبات 
عقوبات عىل الباحثني الذين ينتهكون املعايري األخالقية عند إجرائهم للبحوث عىل البرش. 
بيد أنه يمكن هلذه اللجان سحب املوافقة األخالقية من مرشوع البحث إذا ما رأت أن ذلك 
أمر رضوري. وينبغي عىل هذه اللجان مراقبة تنفيذ البوتوكوالت املعتمدة وتقدم سريها، 
وتبليغ السلطات املؤسسية أو احلكومية بأي انتهاك خطري أو متواصل للمعايري األخالقية 
ويعدُّ  الدراسات.  تلك  إجراء  أثناء  أو  املعتمد،  البحثي  البوتوكول  يف  عليها  املنصوص 

االخفاق يف تقديم بروتوكول إىل اللجنة انتهاكًا رصحيًا وخطريًا للمعايري األخالقية.
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وينبغي اعتبار العقوبات التي تفرضها السلطات احلكومية أو املؤسسية أو املهنية أو غريها 
من السلطات التي متلك سلطة تأديبية، مالذًا أخريًا. ومن بني وسائل املراقبة املفضلة، هتيئة 
الراعية  واجلهات  الباحثني  لدى  القدرات  لتعزيز  والدعم  والتوعية،  املتبادلة،  للثقة  اجلو 

لضامن إجراء البحوث بالشكل الذي تتوافر فيه اجلوانب األخالقية املطلوبة.

أما إذا أصبح فرض العقوبات أمرًا رضوريًا، فينبغي أن توجه تلك العقوبات إىل الباحثني أو 
الرعاة غري امللتزمني، وقد تشمل العقوبات توقيع الغرامات أو تعليق األهلية لتلقي الدعم 
البحثي، أو تعليق استخدام التدخالت االستقصائية، أو تعليق املامرسة املهنية. وما مل تكن 
هناك أسباب مقنعة للقيام بخالف ذلك، فيتعني عىل حمرري املجالت العلمية رفض نرش 
نتائج البحوث التي جُترى عىل نحو غري أخالقي، وسحب أي مقاالت والتي قد يتبني يف 
ست عىل بحوث غري  وقت الحق أهنا حتتوي عىل معطيات مزورة أو ملفقة، أو تكون قد ُأسرِّ
تم  قد  يكون  التي  املعطيات  قبول  رفض  يف  النظر  األدوية  تنظيم  سلطات  وعىل  أخالقية. 
مت دعاًم لطلب الرتخيص لتسويق  احلصول عليها بصورة غري أخالقية، والتي تكون قد ُقدرِّ
من  املخطئة  الراعية  اجلهات  أو  الباحثني  فقط  حترم  ال  قد  العقوبات  هذه  ومثل  ما.  منتج 
املنفعة، بل قد حترم أيضًا الرشحية من املجتمع التي تكون قد استهدفت باملنفعة من البحث. 

وإن مثل هذه العواقب املمكنة احلدوث، تستحق بالفعل دراستها دراسة متأنية.

استقاللية جلنة  للحفاظ عىل  املحتمل. سعيًا   conflicts of interest املصالح  تضارب 
أي  عىل  يتعني  املصالح،  تضارب  ولتفادي  الراعية،  واجلهات  الباحثني  عن  املراجعات 
أو  مبارشة  ما )سواء بصورة  بحثي  أو شخصية يف مقرتح  له مصلحة خاصة  تكون  عضو 
املصلحة  هلذه  املمكن  من  كان  إذا  البحثي،  املقرتح  تقييم  يف  املشاركة  عدم  مبارشة(،  غري 
أن تؤثر عىل إصدار هذا العضو حلكم موضوعي يف هذا اإلطار. وينبغي أن يلتزم أعضاء 
disclosure، الذي يلتزم به  جلان املراجعات األخالقية بنفس املعيار اخلاص باإلفصاح 
املوظفون العاملون يف البحوث العلمية والطبية، وذلك يف ما يتعلق باملصالح املالية أو غريها 
من املصالح التي قد تفرسَّ كتضارب للمصالح. وكحل عميل لتجنب مثل هذا التضارب 
يف املصالح، فإن للجنة أن ُترص عىل إعالن declaration أي تضارب حمتمل يف املصالح 
تم  وسواء  ينسحب.  أن  ذلك  يعلن  الذي  العضو  وعىل  أعضائها،  من  أي  قبل  من  وذلك 
ذلك بمبادرة تلقائية من العضو نفسه، أو بطلب من األعضاء اآلخرين، فإن ذلك يكون هو 
العمل املالئم والصحيح متامًا. وينبغي أن ُيسمح للعضو، قبل انسحابه بتقديم تعليقاته عىل 

البوتوكول أو بالرد عىل أسئلة بقية األعضاء.

وعادة ما يكون للجهات الراعية )سواء أكانت رشكات جتارية، أم حكومات، أم مؤسسات( 
أسباب وجيهة لدعم الدراسات البحثية التي تكون مقبولة من الوجهة األخالقية والعلمية. 
بيد أن هناك حاالت ظهرت، والتي تبني أن رشوط التمويل فيها ربام تكون قد فتحت جماال 
لالنحياز bias. فعىل سبيل املثال، قد يكون للباحث مدخالت قليلة أو معدومة يف تصميم 
تفسري  يف  اشرتاكه  حمدودية  أو  اخلام،  املعطيات  عىل  حصوله  فرصة  حمدودية  مع  التجربة، 
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املعطيات، أو أن نتائج الدراسة قد ال يتم نرشها إذا مل تكن يف صالح املنتج أو النشاط اخلاص 
باجلهة الراعية. وألن األشخاص يكونون مسؤولني مسؤولية مبارشة عن عملهم، فال ينبغي 
للباحثني الدخول يف اتفاقات قد تؤثر، بدون مسوغ، عىل فرصة حصوهلم عىل املعطيات أو 

عىل قدرهتم عىل حتليل املعطيات بصورة مستقلة، أو عىل إعداد املخطوطات أو نرشها.

الرصيح  أو   potential املحتمل  التضارب  عن  جانبهم  من  اإلفصاح  الباحثني  وعىل 
املؤسسية  اللجان  إىل  أو  األخالقية  املراجعات  للجنة  وذلك  للمصالح،   apparent
الثاين  اإلرشادي  الدليل  ويتضمن  التضاربات.  هذه  مثل  وتدبري  لتقييم  املعينة  األخرى 
والعرشون آليات تعاطي جلان املراجعات األخالقية مع حاالت تضارب املصالح. )انظر 

أيضا البحوث املتعددة املراكز، املذكورة آنفا(.

الدليل اإلرشادي الثالث
املراجعات األخالقية للبحوث التي ترعاها جهات خارجية

بروتوكول  بتقديم  الباحثني،  فرادى  أو  البحث،  ترعى  التي  اخلارجية  املنظمة  قيام  يتعني 
البحث إلجراء املراجعة األخالقية والعلمية عليه يف بلد املنظمة الراعية. وينبغي أال تكون 
ذلك  يف  ترى  التي  للبحوث  بالنسبة  عليه  تكون  مما  رصامة  أقل  املطبقة  األخالقية  املعايري 
البلد. وينبغي عىل السلطات الصحية يف البلد املضيف، وكذلك إحدى اللجان الوطنية أو 
يلبي  املقرتح  البحث  أن  من  تتحقق  أن  للبحوث،  األخالقية  باملراجعات  املختصة  املحلية 

االحتياجات واألولويات الصحية للبلد املضيف، كام يلبي املعايري األخالقية املطلوبة.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثالث
تعريف. يشري تعبري البحوث التي ترعاها sponsored جهات خارجية، إىل البحوث التي 
برعاية، ومتويل، وأحيانًا  لكنها جُترى   ،)the host املضيف  )البلد  البلدان  جُترى يف أحد 
بالتعاون  قبل رشكة  أو من  أو وطنية خارجية،  دولية  منظمة  قبل  أو جزئيًا من  كليًا  جترى 

واالتفاق مع السلطات املختصة، أو مع مؤسسات أو أفراد يف البلد املضيف.

الراعية،  اجلهة  بلد  من  املعنية يف كل  اللجان  عاتق  تقع عىل  العلمية واألخالقية.  املراجعة 
لدهيا  أن  كام  األخالقية،  واملراجعات  العلمية  املراجعات  إجراء  املضيف، مسؤولية  والبلد 
سلطة حجب املوافقة عىل املقرتحات البحثية التي ختفق يف تلبية املعايري العلمية أو األخالقية 
املراجعة  الستقاللية  ممكنة،  درجة  أقىص  إىل  ضامن،  هناك  يكون  أن  وينبغي  هبا.  اخلاصة 
وعدم وجود تضارب للمصالح بام قد يؤثر عىل أحكام أعضاء جلان املراجعات يف ما يتعلق 
بأي جانب من جوانب البحث. ويف حالة كون اجلهة اخلارجية الراعية منظمة دولية، فإن 
مراجعتها لبوتوكول البحث البد وأن تتم وفقًا إلجراءات ومعايري املراجعات األخالقية 
واعتامد  مراجعة  عن  املسؤولة  اللجان  تضم  أن  وينبغي  نفسها.  باملنظمة  اخلاصة  املستقلة 
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مستشارهيا،  بني  أو  عضويتها  يف  تضم  خارجية،  جهات  ترعاها  التي  البحوث  مقرتحات 
مع  املعني،  املحيل  املجتمع  أو  السكان  وتقاليد  بعادات  تامة  دراية  عىل  هم  ممن  أشخاصًا 

املراعاة الكاملة للقضايا املتعلقة بالكرامة اإلنسانية.

وتقع عىل اللجان املختصة يف البلد اخلارجي أو املؤسسة الدولية الراعية للبحث مسؤولية 
ومناسبة   sound املستخدمة هي طرقًا سليمة  العلمية  الطرق  كانت  إذا  ما  لتقرير  خاصة 
التي  اإلجراءات  أو  اللقاحات،  أو  األدوية،  كانت  إذا  وما  البحث،  ألهداف   suitable
ستجري دراستها ملبية للمعايري املالئمة لضامن السالمة، وما إذا كانت هناك مبرات قوية 
إلجراء البحث يف البلد املضيف وليس يف بلد اجلهة اخلارجية الراعية، أو يف بلد آخر، وما إذا 
كان البحث املقرتح يتوافق مع املعايري األخالقية للبلد اخلارجي أو املنظمة الدولية الراعية.

كانت  إذا  ما  لتقرير  أيضا  خاصة  مسؤولية  املضيف  البلد  يف  املختصة  اللجان  عىل  تقع  كام 
أغراض البحث ملبية لالحتياجات واألولويات الصحية لذلك البلد. وتتطلب القدرة عىل 
وتقاليد  لعادات  دقيقا  تفهاًم  البحثي،  للمقرتح  املختلفة  اجلوانب  مقبولية  احلكم عىل مدى 
املجتمع املحيل. ولذلك، فيتعني عىل جلنة املراجعات األخالقية يف البلد املضيف أن تضم 
ذلك،  بعد  تكون  وأن  الفهم،  هذا  مثل  لدهيم  أشخاصًا  مستشارهيا،  بني  أو  عضويتها،  يف 
املستنرية،  املوافقة  عىل  للحصول  املقرتحة  الوسائل  مقبولية  مدى  لتقرير  مالئم،  وضع  يف 
املقرتحة  الوسائل  عىل  عالوة  للبحث،  خضوعهم  املحتمل  األشخاص  حقوق  واحرتام 
األشخاص  هؤالء  لدى  يكون  أن  وينبغي  للبحث.  اخلاضعني  األشخاص  معافاة  حلامية 
بني  ما  يف  كوسطاء  للعمل  املجتمع  أفراد  من  مناسبني  أشخاص  إىل  اإلشارة  عىل  القدرة 
الباحثني واألشخاص اخلاضعني للبحث، وإبداء مشورهتم يف ما إذا كانت املنافع املادية أو 
املغريات ستكون أمرًا مقبوال، يف ضوء العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع يف ما خيتص 

بتبادل اهلدايا، وغري ذلك.

للجنة  فيجوز  آخر،  بلد  يف  بحث  تنفيذ  ما  بلد  يف  باحث  أو  راعية،  جهة  تقرتح  وعندما 
املختلفة  للجوانب  مراجعة  إجراء  وباالتفاق،  البلدين،  كال  يف  األخالقية،  املراجعات 
لبوتوكول البحث. وباختصار، فإنه يف ما يتعلق بالبلدان املضيفة، سواء كان لدهيا قدرات 
متطورة إلجراء مراجعات أخالقية مستقلة، أو التي يساهم باحثون وجهات رعاية خارجية 
البلد  يف  األخالقية  املراجعة  تقترص  فقد  فيها،  القدرات  تلك  مثل  لتطوير  كبريا  إسهاما 
اخلارجي الراعي للبحث عىل التحقق من االمتثال للمعايري األخالقية املحددة واملنصوص 
البلد املضيف أن تكون  عليها عىل نطاق واسع. وُيتوقع من جلنة املراجعات األخالقية يف 
لدهيا صالحيات أكب ملراجعة اخلطط التفصيلية لاللتزام، وذلك يف ضوء ما لدهيا من تفهم 
أفضل للقيم الثقافية واألخالقية للسكان املقرتح إجراء البحث بينهم، كام أنه من املمكن أن 
تكون تلك اللجنة يف وضع أفضل ملراقبة االلتزام، أثناء سري الدراسة. وعىل أي حال، فإنه 
بالنسبة للبحوث التي جُترى يف بلدان مضيفة ال تتوافر فيها القدرات املالئمة والكافية لعمل 
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مراجعات أخالقية مستقلة، فمن الرضوري أن جُترى مراجعات كاملة لذلك من قبل جلنة 
مراجعات أخالقية يف البلد اخلارجي الراعي، أو لدى وكالة دولية تعمل يف هذا املجال.

والتي  صناعية  رشكات  ترعاها  التي  البحوث  يف  صناعية.  رشكات  ترعاها  التي  البحوث 
جُترى عن املخاطر املهنية املحتملة، ينبغي احرتام محاية املعلومات الرسية املتعلقة باملنتوجات 
وبعمليات إنتاجها. غري أن مثل هذه احلامية ال ينبغي أن تعلو عىل املصالح األساسية املتعلقة 
بالتعرف عىل اآلثار الصحية املحتملة، وعىل إبالغ مجيع األطراف املشاركة واملجتمع العلمي 

بنتائج البحث.

الدليل اإلرشادي الرابع
املوافقة املستنرية لألفراد

يتوقع  الذين  األشخاص  من  طوعية  مستنرية  موافقة  عىل  احلصول  الباحث  عىل  يتعني 
الشخص  البرش. ويف حالة كون  الوبائية عىل  البحوث  للبحث، وذلك يف مجيع  خضوعهم 
غري قادر عىل إعطاء موافقة مستنرية، فينبغي احلصول عىل إذن من ممثل خمول قانونًا بذلك، 
أنه  عىل  األفراد  من  املستنرية  املوافقة  عن  التنازل  إىل  النظر  وينبغي  السارية.  للقوانني  وفقًا 
األخالقية  املراجعات  جلنة  موافقة  عىل  احلصول  األحوال،  مجيع  يف  يتعني،  استثنائي  وضع 
عليه، ما مل يسمح بغري ذلك بموجب الترشيعات الوطنية التي تتامشى مع املبادئ األخالقية 

الواردة يف هذه الدالئل اإلرشادية.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الرابع
هي   voluntary informed consent الطوعية  املستنرية  املوافقة  عامة.  اعتبارات 
قرار باملشاركة يف البحث، يتخذه شخص يتمتع باألهلية بعد ما يكون قد تلقى املعلومات 
الرضورية، واستوعب تلك املعلومات بشكل مالئم وتوصل بعد دراسة هذه املعلومات إىل 

قراره دون أن خيضع إلكراه، أو ملامرسة تأثري مفرط، أو إلغراء، أو لرتهيب.

ية  وتعتمد املوافقة املستنرية عىل مبدأ أن من حق األفراد الذين يتمتعون باألهلية أن خيتاروا بحررِّ
د املوافقة املستنرية حرية الفرد يف االختيار  ما إذا كانوا سيشاركون يف البحث أم ال. وجتسرِّ
وحترتم استقالليته. وكضامنة إضافية، يتعني أن ُتستكمل هذه املوافقة من خالل املراجعات 
األخالقية املستقلة للمقرتحات البحثية. وتكتيس هذه الضامنة املتمثلة يف املراجعات املستقلة 
أمهية خاصة، حيث إن الكثري من األفراد تكون قدرهتم عىل إعطاء موافقة مستنرية بشكل 
نفسية  باضطرابات  املصابون  والبالغون  مالئم، حمدودة. ومن بني هؤالء، صغار األطفال 
وسلوكية وخيمة، إىل جانب األشخاص الذين ليس هلم دراية باملفاهيم الطبية والتكنولوجيا 

)أنظر الدالئل اإلرشادية 13 ، 14 ، 15(.
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مع  املبدئي  االتصال  يتم  عندما  املستنرية  املوافقة  عىل  احلصول  عملية  تبدأ  اإلجراءات. 
الدراسة،  سري  مدى  عىل  العملية  هذه  وتستمر  للبحث.  خضوعهم  املحتمل  األشخاص 
والتكرار  الرشح  للبحث، ومن خالل  املحتمل خضوعهم  إعالم األشخاص  ومن خالل 
للمعلومات، واإلجابة عىل أسئلتهم واستفساراهتم، كلام طرأت مثل هذه األسئلة. وعند 
عىل  احلصول  من  الباحثون  يتمكن  يتم،  إجراء  كل  استوعب  قد  فرد  كل  أن  من  التحقق 
املوافقة املستنرية من هؤالء األشخاص، ويف ذلك احرتام واضح لكرامتهم واستقالليتهم. 
ويتعني إعطاء كل شخص الوقت الذي حيتاجه الختاذ قراره، بام يشمل الوقت الالزم لقيامه 
واملوارد  الكايف  الوقت  ختصيص  يتم  أن  وينبغي  غريهم.  مع  أو  عائلته  أفراد  مع  بالتشاور 

الالزمة من أجل إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية.

اللغة. إن إعالم الشخص اخلاضع للبحث ينبغي أال يكون جمرد تالوة شعائرية ملحتوى وثيقة 
مكتوبة، بل ينبغي عىل الباحث أن يقوم بتوصيل املعلومات، سواء أكانت شفهية أم كتابية، 
باللغة التي تتناسب مع مستوى الشخص وقدرته عىل االستيعاب. وينبغي أن يأخذ الباحث 
الرضورية  املعلومات  تفهم  للبحث عىل  املحتمل خضوعه  الشخص  قدرة  أن  احلسبان  يف 
التي تعينه عىل إعطاء موافقة مستنرية تعتمد عىل مدى نضوج ذلك الشخص، وعىل مستوى 
ذكائه، ومستوى تعليمه ومعتقده، كام تعتمد كذلك عىل قدرة الباحث واستعداده للتواصل 

بصب ومراعاته لالعتبارات املختلفة للشخص الذي يتواصل معه.

البحث  املحتمل يف  املشارك  أن  يتحقق من  أن  بعد ذلك،  الباحث  ينبغي عىل  االستيعاب. 
الكاملة  الفرصة  ُيعطي كل شخص  أن  ينبغي عليه  املعلومات بشكل مالئم، كام  م  تفهَّ قد 
لتوجيه األسئلة والتي يتعني أن جييب عليها بكل صدق وبشكل كامل وفوري. وقد جُيري 
الباحث، يف بعض احلاالت، اختبارًا شفويا أو كتابيا، أو أن يقرر، بخالف ذلك، ما إذا كانت 

املعلومات قد تم استيعاهبا بشكل مالئم. )أنظر التعليق اخلاص بالدليل اإلرشادي 6(.

يف  املحتمل  املشارك  يوحي  فقد  طرق،  بعدة  املوافقة  عن  التعبري  يمكن  املوافقة.  توثيق 
قع عىل نموذج  البحث بموافقته من خالل إجراء طوعي، أو يعبَّ عن موافقته شفاهة، أو يورِّ
املوافقة،  البحث عىل نموذج  ع املشارك املحتمل يف  ينبغي أن يوقرِّ املوافقة. وكقاعدة عامة، 
أو يف حالة عدم األهلية، أن يقوم بذلك ويل أمره أو ممثل له يكون خمواًل بذلك. وقد تعتمد 
ع، إذا كان البحث ال  جلنة املراجعات األخالقية تنازاًل عن املطلب اخلاص بالنموذج املوقَّ
ما  يتعدى  أن وقوع األخطار غري حمتمل، وال  بمعنى  قدر من األخطار،  أقل  حيمل سوى 
حيدث مع الفحص الروتيني البدين أو النفيس، أو إذا كانت اإلجراءات املزمع إجراؤها هي 
فقط اإلجراءات التي ال تتطلب يف العادة التوقيع عىل نامذج للموافقة، إذا ما أجريت خارج 
التنازالت أيضا، عندما يمثل وجود نموذج موافقة  البحثي. وقد تعتمد مثل هذه  السياق 
البحث. وعادة ما  باملشارك املحتمل يف  املعلومات اخلاصة  قع هتديدًا ال مبر له لرسية  موَّ
ُينصح، والسيام عندما تكون املعلومات يكتنفها التعقيد، بإعطاء املشاركني املحتملني أوراقًا 
حتتوي عىل معلومات، ليحتفظوا هبا، وهذه األوراق تكون مشاهبة لنامذج املوافقة من مجيع 
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الوجوه باستثناء عدم مطالبة هؤالء األشخاص بالتوقيع عليها. وينبغي أن جتاز صياغة هذه 
األوراق من قبل جلنة املراجعات األخالقية. وعند احلصول عىل موافقة شفهية، من خالل 
مقابلة تتم عن طريق اهلاتف، مثال، فيكون الباحثون مسؤولني عن توفري الوثائق الدالَّة عىل 

إبداء املوافقة.

يف  املشاركني  من  مستنرية  موافقة  بطلب  جمددًا  القيام  الباحث  عىل  يتعني  املوافقة.  جتديد 
الدراسة، عند حدوث تغيريات جوهرية يف رشوط البحث أو إجراءاته. فعىل سبيل املثال، 
والتي  آخر(،  معلومات من مصدر  )أو  نفسها  الدراسة  معلومات جديدة يف  تتولد  عندما 
يتعني اإلفصاح عنها، وجيرى إرشاك أشخاص جدد يف تلك الدراسة، فينبغي إعطاء مثل 
هذه املعلومات، عىل نحو فوري، للمشاركني املوجودين بالدراسة، واالستيضاح منهم عام 

إذا كانوا يوافقون عىل االستمرار يف الدراسة، من عدمه.

عىل جانب آخر ويف الدراسات البحثية الطويلة األمد التي تنطوي عىل متابعة فاعلة، فإن 
عن  يتوقفوا  أن  فيه،  االستمرار  يف  يرغبون  ال  الذين  للبحث،  اخلاضعني  املشاركني  بوسع 
ذلك بكل بساطة. أما يف الدراسات التي ال تنطوي إال عىل متابعة ال فاعلة، فمن املناسب 
القيام باخطار املشاركني، بصفة دورية، عن موقف الدراسة، ومن ثم التامس موافقتهم عىل 
االستمرار وإدراج سجالهتم الطبية القائمة ضمن قاعدة املعطيات. وينبغي، قبل الرشوع 
يف مثل هذه الدراسات الطويلة األمد )مثل تلك الدراسات التي تستمر لفرتتني أو أكثر قوام 
كل منها مخس سنوات(، أن جيري تقديم اخلطط اخلاصة بتحديد مثل هذه املوافقات إىل جلنة 

املراجعات األخالقية املسؤولة عن مراجعة الدراسة واعتامدها.

االعتبارات الثقافية. قد يتطلب األمر، يف بعض الثقافات، قيام الباحث بالدخول إىل جمتمع 
ما إلجراء بحث، أو ملقابلة مشاركني حمتملني لغرض أخذ موافقتهم الشخصية فقط، بعد 
احلصول عىل إذن بذلك من قادة املجتمع، أو من جملس الشيوخ أو غري ذلك من السلطات 
سلطة  أي  أو  املجتمع  قادة  إذن  أن  غري  حُترتم.  أن  العادات  هذه  بمثل  وحري  املختصة. 
أخرى ال يغني، حتت أي ظرف، عن املوافقة املستنرية الشخصية. )ولتفادي أي سوء فهم، 
يتعني إخطار الشخص الذي ُيطلب منه اإلذن، بشكل مسبق أن املوافقة ستظل مطلوبة من 
األشخاص الذين يشاركون يف البحث، وذلك خشية أن ُينظر إىل هذه املامرسة عىل أهنا عدم 
احرتام غري منتظر لسلطة ذلك الشخص )أو سلطتها(. ويمكن الستخدام عدد من اللغات 
د عملية توصيل املعلومات للمشاركني املجتمعني يف  املحلية، يف بعض املجتمعات، أن يعقَّ
البحث، ويؤثر عىل قدرة الباحث عىل التحقق من أهنم بالفعل مستوعبون لتلك املعلومات. 
ني باملفاهيم العلمية مثل تلك اخلاصة  فالكثري من الناس، يف مجيع الثقافات، يكونون غري ملمرِّ
الراعية  اجلهات  بسهولة. وعىل  يفهموهنا  أهنم ال  أو  العشوائية،  العينة  أو  الغفل،  باألدوية 
والباحثني تطوير سبل مالئمة من الوجهة الثقافية لتوصيل املعلومات التي تكون رضورية 
لالمتثال للمعايري املطلوبة يف عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية. كام أن عليهم أيضا رشح 
اخلاضعني  األشخاص  إىل  املعلومات  توصيل  يف  الستخدامها  خيططون  التي  اإلجراءات 
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للبحث، وذلك يف بروتوكول البحث واملبرات اخلاصة به. ويف ما يتعلق بالبحوث التعاونية 
التي جُترى يف البلدان النامية، فينبغي أن يتضمن مرشوع البحث، إذا كان رضوريا، املوارد 
التي ستتوفر لضامن احلصول عىل املوافقة املستنرية بصورة رشعية يف املواقع املختلفة اللغات 

واملتباينة الثقافات.

من  األخالقية  املراجعات  جلنة  تطلب  قد  املجتمع.  أفراد  مع   consultation التشاور 
املمثلني  األعضاء  آراء  من  التأكد  الفردية غري ممكنة،  املوافقة  تكون  عندما  الباحثني، حتى 
للمجتمع املعني بشأن البحث املقرتح. وينبغي أن يتواصل التشاور مع املجتمع عىل مدى 
الدراسة  يف  العاملني  قيام  املجتمع،  خماوف  إزالة  عملية  تتطلب  وقد  الدراسة.  فرتة  كامل 
باستنهاض املجتمع، وتوفري السبل ألفراده من أجل التعبري عن آرائهم. فآراء األشخاص 
الذين هم يف وضع مواز لوضع أولئك الذين ستستخدم عيناهتم البيولوجية أو سجالهتم 
الطبية يف الدراسة، متثل جمااًل وثيق الصلة لتحديد ما إذا كانت تلك الدراسة ستخل بقواعد 
اخلصوصية واالستقاللية يف ذلك املجتمع أم ال. وهذه اجلهود ليست هي نفس اجلهود التي 
إىل  إهنا هتدف  الدراسة، حيث  املجتمع إلجراء  قادة  إذن من  تبذل من أجل احلصول عىل 
البحث،  الواقع وكالء عن املشاركني املحتملني يف  الذين هم يف  الناس  آراء  احلصول عىل 
وعىل سبيل املثال، نقابات العامل أو غريها من املنظامت، للدراسات التي تكتنف سجالت 
باألمراض  لإلصابة  االختطار  العالية  السكانية  الفئات  متثل  التي  االحتادات  أو  مهنية، 
البرشي(  املناعي  العوز  العدوى بفريوس  باجلنس، يف حاالت  املشتغلة  املجموعات  )مثل 
واملنظامت اخلاصة باملرىض، بالنسبة للدراسات التي تنطوي عىل سجالت طبية أو عينات 
باثولوجية حُتفظ يف املستشفيات. وينبغي عىل الباحثني، عند تصميم دراساهتم، االسرتشاد 
ح اعرتاض األشخاص الذين ستتم  هبذه املعلومات االسرتجاعية لتقرير ما إذا كان من املرجَّ
دراسة سجالهتم الطبية، أو العينات املأخوذة منهم، عىل استخدامها، إذا طلب ذلك من كل 
واحد عىل حدة، أو إىل أي مدى يمكن لذلك أن حيدث. وكذلك قد تطلب جلنة املراجعات 
األخالقية قيام الباحث بتوفري املعلومات املستمدة من املشاورات املجتمعية يف إطار املقرتح 
بدون  التعرف عىل هوية أصحاهبا،  يمكن  التي  العينات  أو  السجالت  البحثي الستخدام 
احلصول عىل موافقة مستنرية من األفراد املشاركني. وينبغي حتديد عملية املشاورة املجتمعية 
املراجعات  للجنة  يمكن  حتى  البوتوكول  يف  وذلك  باستخدامها،  اخلاصة  واملبرات 

األخالقية تقييم ما هو مقرتح.

أبحاثًا  الذين جيرون  الباحثون  يقوم  البحثية والترصيح هلا.  للدراسات  املجتمعية  املراجعة 
وبائية، يف بعض األحيان، بتضمني عملية مراجعة تتم من قبل ممثلني عن املجتمع املقرتح 
إجراء الدراسة فيه، والسيام عندما يكون البحث ناشئا يف األصل خارج ذلك املجتمع املحيل، 
أو حتى خارج القطر الذي يقع فيه املجتمع املحيل. وقد تتخذ تلك املراجعة شكل »حوار« 
dialogue مع املجتمع حول الدراسة املقرتحة وآثارها املحتملة، أو شكل مشاورة أكثر 
تنظياًم والتي قد توثرِّق شواغل أو مهوم مجاعة يمكن حتديدها اجتامعيًا. ويف بعض احلاالت، 
القانون  بموجب  يتعني،  املثال،  سبيل  وعىل  قانونًا.  مطلوبة  الرسمية  املوافقة  تكون  قد 
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بحث  أي  األصليني عىل  األمريكيني  من  مؤلف   tribal َقَبيل  جملس  يوافق  أن  األمريكي، 
املرتكز،  الصناعية  الوبائية  الدراسات  ويف  القبلية.  الوالية  حتت  الواقعة  املناطق  يف  جيرى 
تكون موافقة وتعاون أصحاب العمل واملوظفني رشطًا الزمًا إلجراء مثل هذه الدراسات. 
وينبغي عىل اختصاصيي الوبائيات، يف العادة، اتباع نفس النهج لدى إعداد االستقصاءات 
امليدانية، والسيام يف األحوال التي قد تقدم فيها نتائج البحوث أو تفرس بطرق تتعلق مبارشة 
باملجتمع أو بمجموعة من الناس يمكن حتديدها، تكون فيها اجلامعية collectivity يف حد 
ذاهتا هي وحدة التحليل. وينبغي أن يكون أولئك الذين متت استشاراهتم يف وضع يتيح هلم 
التحدث نيابة عن املجتمع، أو يعكس وجهة نظره. وينبغي أن يتاح للباحثني الوقت الكايف 
واملوارد املناسبة لتبيني الكيفية التي عليها التنظيم االجتامعي والسيايس للمجتمع اخلاضع 
للدراسة، وحتديد أي من املجموعات هي التي يمكنها التحدث بشكل أفضل وبصالحية 
أكب، للسكان، وينبغي، بطبيعة احلال، إيالء عناية للتأكد من أن هؤالء الذين تتم استشارهتم 
ذكر  وكام  األقلية،  مجاعات  أو  مثال،  النساء،  ون  ينحَّ وال  املعنية،  املجموعات  كل  يضمون 
سابقا، ينبغي حتديد خطط املراجعة املجتمعية يف البوتوكول، إلتاحة إمكانية تقييمها من 

قبل جلنة املراجعات األخالقية.

مع ألغراض أخرى. للناس احلق  استخدام السجالت الطبية والعينات البيولوجية التي جُتُ
يف معرفة أن سجالهتم الطبية أو عيناهتم البيولوجية قد تستخدم للبحث. ويمكن استخدام 
التي  أو  الرسيرية،  الرعاية  فرتة  خالل  تؤخذ  التي  البيولوجية  والعينات  الطبية  السجالت 
تكون قد أخذت من أجل دراسة بحثية سابقة، يمكن استخدامها يف البحث دون موافقة 
أن  األخالقية  املراجعات  جلنة  قررت  إذا  فقط  للبحث،  اخلاضعني  األشخاص  أو  املرىض 
البحث ال يشكل إال احلد األدنى من املخاطر، وأن حقوق ومصالح املرىض لن تنتهك، وأن 
خصوصيتهم ورسية املعلومات اخلاصة هبم وعدم الكشف عن هويتهم ستكون مضمونة، 
وأن البحث ُمصمم لإلجابة عىل تساؤل مهم، ولن يكون أمرًا عمليا إذا تم فرض الرشوط 
اخلاصة برضورة احلصول عىل موافقة مستنرية عىل ذلك. وقد تم تناول املعايري واإلجراءات 
املالئمة اخلاصة هبذا املوضوع، ومناقشتها بشكل أكثر تفصيال يف الدليل اإلرشادي الرابع 

والعرشين والتعليق اخلاص به. )أنظر أيضا الدليل اإلرشادي الثامن عرش(.

التنازل عن رشط املوافقة يف الدراسات البحثية الوبائية. ال ينبغي عىل الباحثني الرشوع يف 
أي بحث وبائي عىل البرش، دون احلصول أوال عىل موافقة مستنرية من كل شخص خيضع 
هلذا البحث، إال إذا تلقوا موافقة رصحية بذلك من جلنة للمراجعات األخالقية، أو إذا كان 
النشاط البحثي مرصحًا به من خالل الترشيعات أو من السلطة املختصة بام يتفق مع املبادئ 
األخالقية يف هذه الدالئل اإلرشادية. ويف ما ييل فئات البحوث الوبائية التي قد يتم التنازل 

عن رشط املوافقة فيها:

استخدام مواد شخصية ال ُيكشف عن هوية أصحاهبا؛ أ( 
استخدام مواد شخصية يمكن معرفة هوية أصحاهبا، مع وجود مبرات خاصة؛ ب( 



الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الوبائية40

الدراسات التي جُترى ضمن نطاق السلطة التنظيمية؛ ج( 
الدراسات التي تستخدم سجالت متعلقة بالصحة، مرصح هبا بموجب الترشيعات  د( 

الوطنية؛
جتارب املجموعات العشوائية. هـ( 

احلاالت  عىل  أيضا  املوافقة  رشط  عن  بالتنازل  اخلاصة  واإلجراءات  القواعد  وتنسحب 
التي يتم فيها احلصول عىل إذن من اجلهات البديلة املناسبة، وذلك بالنسبة للبحوث التي 
جترى عىل األشخاص الذين يفتقرون إىل القدرة عىل إبداء املوافقة ألنفسهم )انظر الدليل 

اإلرشادي الرابع عرش واخلامس عرش(.

يف  مذكور  هو  ملا  وفقا  أصحاهبا.  هوية  عن  يكشف  ال  شخصية  مواد  استخدام  عند  أ( 
الدليل اإلرشادي الثاين قد ُتعفى بعض الدراسات البحثية الوبائية من رشط املراجعة 
األخالقية وكذلك من رشط املوافقة املستنرية من األفراد، مثل تلك الدراسات التي 
ُتستخدم فيها املعطيات املنشورة عىل املأل. ويف حاالت أخرى، قد ُيكتفى باملراجعة، 
قد ال تكون مطلوبة، وعىل سبيل  أو  قد ال تكون ذات صلة  الفردية  املوافقة  أن  غري 
ال  مواد  البحث  يف  املستخدمة  املواد  تكون  عندما  الفردية  املوافقة  ُتشرتط  ال  املثال، 
يكشف عن هوية أصحاهبا )أي، بحكم تعريفها، لن يكون الشخص املعني معروفًا 

للباحث، ولذلك لن يمكن االتصال به للحصول عىل موافقته(.
عند استخدام مواد شخصية يمكن الكشف عن هوية أصحاهبا. حتى عندما تنطوي  ب( 
الدراسة عىل معطيات أو مواد حتمل اسم شخص أو مرتبطة، من خالل رمز أو كود، 
بشخص ما، فقد جتيز جلنة املراجعات األخالقية لبحث باملالحظة )رصدي( استخدام 
إجراء  قبل  الفردية  املوافقة  عىل  احلصول  رضورة  دون  املواد  أو  املعطيات  هذه  مثل 
البحث. وجيوز للجنة فعل ذلك إذا اقتنعت من خالل البوتوكول أن )أ( اخلاضعني 
للبحث لن يتعرضوا إىل أكثرمن احلد األدنى من املخاطر، و )ب( أن الدراسة إما أهنا 
الفردية  املوافقة  عىل  احلصول  رشط  أن  أو  املأل،  عىل  املنشورة  املعطيات  عىل  تشتمل 

املستنرية سيجعل إجراء البحث أمرًا غري عميل.
وعىل الباحث الذي يقرتح عدم التامس املوافقة املستنرية لدراسة غري تدخلية ُتستخدم فيها 
معلومات شخصية معروف أصحاهبا ومنشورة عىل املأل )بام يف ذلك املعلومات املستمدة 
األخالقية  املراجعات  للجنة  يبر  أن  عليه  الطبية(،  والسجالت  البيولوجية  العينات  من 
هذه  مثل  عىل  احلصول  أن  من  تتحقق  أن  اللجنة  وعىل  املوافقة،  عىل  احلصول  عدم  سبب 
املعلومات يقترص متامًا، من حيث الزمن والنطاق، عىل أغراض بحثية حمددة، وأن تضمن 
كذلك أن السامح للباحث باستخدام هذه املعلومات لن يؤثر سلبيًا عىل مصالح أو معافاة 
أرضار  أو  خماطر  أي  وأن  املعطيات،  تلك  خالل  من  عليهم  التعرف  يتم  أشخاص  أي 
حتدث، ستكون يف حدها األدنى، وأن استخدام السجالت سيتم وفقًا للمتطلبات القانونية 
بقة حمليًا، وأنه ليس هناك اعرتاض من قبل األشخاص املعنيني، عىل استخدام مثل هذه  املطَّ
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املعلومات )يشتمل الدليل اإلرشادي الرابع والعرشون والتعليق اخلاص به عىل مناقشات 
تتناول التزام املؤسسات التي تتيح الوسائل الالزمة لألشخاص إلبداء عدم موافقتهم عىل 

استخدام املواد البيولوجية والسجالت الطبية اخلاصة هبم، يف البحث(.

والتبير األكثر شيوعًا الستخدام السجالت الطبية أو العينات املأخوذة سابقًا، دون موافقة، 
هو أنه سيكون من غري العميل، أو أنه سيكون أمرًا باهظ التكاليف البحث عن األشخاص 
عندما  املثال  سبيل  عىل  حيدث،  قد  وهذا  الطبية؛  سجالهتم  أو  عيناهتم  فحص  املطلوب 
اختبارات جديدة عىل عينات  إجراء  أو  املستشفى  الدراسة عىل مراجعة سجالت  تنطوي 
املستقبل  العينات يف  مثل هذه  استخدام  املوافقة عىل  فيه طلب  معتادًا  يكن  مل  دم يف وقت 
النقطة(.  التفاصيل حول هذه  الرابع والعرشون عىل مزيد من  الدليل اإلرشادي  )يشتمل 
جيعل  لن  البحوث،  يف  االشرتاك  عىل  املوافقة  يف  األشخاص  تردد  فإن  آخر،  جانب  وعىل 
األمر غري عميل، فاملعطيات املأخوذة من أشخاص كانوا قد اعرتضوا بشكل حمدد يف املايض 
فقط،  مناسب  نحو  تم ذلك عىل  ما  إذا  استخدامها،  يمكن  االستخدامات،  مثل هذه  عىل 
وبترصيح رسمي يف حاالت طوارئ الصحة العمومية. )يتضمن التعليق اخلاص بالدليل 
التي  بالبحوث  املتعلقة  للموافقات  اخلاصة  الظروف  أكثر حول  تفاصيل  الثاين  اإلرشادي 

جُترى يف ظل أوضاع الطوارئ(. 

التي  الشخصية  املواد  استخدام  حول  اجلدل  يف  ُتساق  التي  الضمنية  األسباب  بني  ومن 
يمكن معرفة أصحاهبا، دون موافقة، االدعاء بأن قيمة البحث وعدم إمكانية احلصول عىل 
املوافقة تبر انتهاك مصلحة الشخص يف أن يصبح مشاركًا يف البحث بعلمه وموافقته فقط. 
جدارة  مدى  تقييم  هي  حالة،  كل  يف  األخالقية،  املراجعات  جلنة  مهمة  تكون  ذلك  وعىل 
هذا االدعاء عندما يسوقه الباحث من حيث: مدى أمهية البحث، وما إذا كان من املمكن 
إنتاج املعلومات املطلوبة بوسيلة أخرى، وما هي التكاليف واألعباء املرتتبة عىل االتصال 
باألشخاص الذين ستستخدم املعطيات اخلاصة هبم يف الدراسة، ومدى صعوبة تغطية هذه 
ُتنتَهك، أو الرضر املحتمل  التي قد  النفقات ومواجهة تلك األعباء، وهل طبيعة املصالح 
املوافقات، يبر  بامليض يف دراسة دون احلصول عىل  للباحث  السامح  ينتج جراء  الذي قد 

فرض هذه الصعوبات؟

وعىل اللجنة النظر أيضا يف ما إذا كان أي ختفيف، من قبيل إخفاء هوية صاحب املعطيات، 
يمكن إجراؤه دون املساس بشكل خطري باجلدارة العلمية للدراسة املقرتحة. وعندما ُيسمح، 
معرفة  يمكن  شخصية  معطيات  فيها  تستخدم  التي  البحوث  بإجراء  موافقة،  وجود  دون 
هوية أصحاهبا، من واقع السجالت الطبية أو العينات التي تكون قد مجعت يف املايض دون 
الباحث )واجلهة  اللجنة عندئذ أن تضمن قيام  املوافقة الالزمة، فيكون عىل  احلصول عىل 
الراعية( باملحافظة، بصورة صارمة، عىل رسية املعلومات اخلاصة باألشخاص اخلاضعني 
للبحث. وقد يكون توفري وسائل تقنية حديثة لتشفري املعطيات أمرًا ذا قيمة كبرية للحفاظ 

عىل رسية السجالت.
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إبالغ  املستحيل  من  جيعل  أن  أيضا  واملعطيات  العينات  أصحاب  هوية  إخفاء  شأن  ومن 
املعني  الشخص  بصحة  صلة  ذات  تكون  قد  التي  بالنتائج  للبحث  اخلاضعني  األشخاص 
أو أفراد أرسته. وينبغي أن تشمل الدراسات التي يمكن أن تصدر عنها مثل هذه النتائج، 
بشكل دائم، معلومات حول الظروف، إن وجدت، التي يمكن عندها اإلفصاح عن النتائج 
عن  اإلفصاح  عدم  عمومًا،  املقبولة  األمور  ومن  غريهم.  أو  املعنيني  باألشخاص  اخلاصة 
مثل تلك النتائج، بل غالبًا ما يكون من غري احلكمة اإلبالغ عن النتائج الفردية يف البحوث، 
ألنه عندئذ لن تكون أمهية البحث قد توطدت بشكل جيد، كام أن الطريقة املستخدمة قد 
بقة إلجراء االختبارات الرسيرية املعتمدة. وإذا ما تقرر أن  ال تكون قد استوفت املعايري املطَّ
البديل إلخفاء  بنتائج رسيرية هامة، فسيكون  الذي يمكن أن خيرج  النوع  البحث هو من 
اهلوية بشكل ال رجعة فيه هو إتاحة املجال لنظام ترميز من خالل طرف ثالث مستقل يتوىل 

مسؤولية إبالغ األشخاص املعنيني، إذا ما تم حتديد أي من املخاطر املحددة املحتملة.

عند إجراء البحوث ضمن نطاق السلطة التنظيمية. قد ال تكون املوافقة مطلوبة أيضا  ج- 
ذ يف  بالنسبة للدراسات التي تنطوي عىل معطيات ليست متاحة للجمهور ولكنها تنفَّ
إطار السلطة الترشيعية أو التنظيمية من أجل الصحة العمومية، مثل ترصد األمراض، 
عىل سبيل املثال. ويكون مدى وحدود هذا اإلذن أمرًا خاضعًا للقانون املحيل، غري أنه 
أمرًا أخالقيًا استخدام سلطتهم  إذا كان  ما  تقرير  الوبائيات  سيظل عىل اختصاصيي 
البحثية.  لألغراض  معينة،  حالة  يف  شخصية،  معطيات  عىل  احلصول  يف  العمومية 
وعندما يتضح أن استخدامهم ملثل هذه املعطيات ال يمثل نشاطًا صحيًا عموميًا )مثال 
عندما يؤدي رصد التفاعالت الضائرة إىل اخلروج بنتائج تثري قضية من القضايا البحثية، 
والتي قد تتجاوز نطاق الرتصد الروتيني(، يكون عىل اختصاصيي الوبائيات عندئذ 
واحدًا  يستويف  البحث  أن  إثبات  أو  املعطيات  استخدام  عىل  الفردية  املوافقة  التامس 
من الرشوط األخرى التي تبيح التنازل عن رشط املوافقة املستنرية، وذلك عىل النحو 
الذي تم توضيحه يف هذا التعليق. وحتى عندما ال تكون املوافقة الفردية مطلوبة، فإن 
اجلوانب املتعلقة بالتوقعات املعتادة اخلاصة باحلد األدنى من املخاطر، واملحافظة عىل 

ية، واالمتثال جلميع املتطلبات القانونية األخرى. تظل سارية. الرسَّ
الدراسات التي تستخدم سجالت ذات صلة بالصحة. إن إنشاء سجالت ذات صلة  د- 
بالصحة واملحافظة عىل تلك السجالت )مثال السجالت اخلاصة بالرسطان، وبنوك 
وغري  الوالدة،  حديثي  األطفال  لدى  وغريها  اجلينية  التشوهات  حول  املعلومات 
الوقاية من  ابتداء من  العمومية،  ذلك( يوفر موردًا رئيسيا للكثري من أنشطة الصحة 
املامرسة  التي تدعم  العديد من االعتبارات  املوارد. وهناك  األمراض حتى ختصيص 
السجالت:  الصلة هبذه  للمعطيات ذات  املامرسني  تقديم مجيع  تتطلب  التي  الشائعة 
أمهية وجود معلومات شاملة لتوفري معلومات وثيقة حول مجيع السكان؛ والرضورة 
العلمية إلدراج مجيع احلاالت من أجل جتنب االختيار املتحيز الذي ال يمكن اكتشافه؛ 
وعىل  السكان.  مجيع  عىل  واملنافع  لألعباء  املنصف  للتوزيع  العام  األخالقي  واملبدأ 
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ذلك، فإن السجالت التي ُتنشئها أو تقرها السلطات احلكومية عادة ما تنطوي عىل 
مجع للمعطيات عىل نحو ملزم وليس طوعيًا.

وهكذا، فإن الدراسات التي تستخدم معطيات من مثل هذه السجالت )وكذلك الدراسات 
التي تربط املعطيات املستمدة من عدة سجالت، أو تلك التي جتمع بني معلومات مستمدة 
من مصادر متاحة عىل املأل( تشمل استخدام معطيات يكون قد تم جتميعها دون احلصول 
إىل جلنة  الدراسات  مثل هذه  تقديم  وينبغي  املعنيني.  موافقة مستنرية من األشخاص  عىل 
املراجعات األخالقية كام ينبغي التامس اإلذن من السلطة املختصة التي تكون مسؤولة قانونًا 
عن االحتفاظ بالسجل واستخدامه. وعندما يعتزم أحد الباحثني االتصال بأشخاص استنادًا 
البحث،  ألغراض  إضافية  معلومات  عىل  منهم  للحصول  )مثال  السجل  يف  إدراجهم  إىل 
اعتباره أن  الباحث يف  يأخذ هذا  فينبغي أن  التي يوفرها السجل(،  املعطيات  خارج نطاق 
هؤالء األشخاص قد ال يكونون مدركني أن املعطيات اخلاصة هبم قد قدمت إىل السجل، أو 
ني باإلجراءات التي حيصل من خالهلا الباحثون عىل املعطيات. ويتعني  أن يكونوا غري ملمرِّ
التنظيمية  السلطات  أو  السجالت  إدارة  عىل  القائمني  توضيح  من  التأكد  الباحثني  عىل 
لألشخاص  وذلك  السجالت،  من  املعطيات  عىل  الباحثني  حصول  ملالبسات  األخرى 
لألشخاص  الباحثني  مقاربة  قبل  ذلك  يتم  أن  ل  وُيفضَّ البحوث،  يف  اشرتاكهم  املحتمل 

املحتمل مشاركتهم يف الدراسة.

جتارب املجموعات العشوائية. يمكن أن تتخذ البحوث الوبائية شكل جتربة تستهدف  هـ- 
تدخاًل ما عىل جمموعة كاملة من الناس كجميع الطالب يف مدرسة، أو مجيع املقيمني 
يف جمتمع حميل، والتي يتم فيها تعيني املجموعات – وليس األفراد داخل املجموعة – 
التجربة. ومن األمثلة يف ذلك، محلة  الِفَرق يف هذه  بشكل عشوائي، وذلك ملختلف 
تطعيم ُتطبَّق عىل مستوى املدارس، أو فلورة إمدادات مياه الرشب للوقاية من تسوس 
التغري يف  أو  الصحية،  الرعاية  نفقات  التعويض عن  التغري يف سياسات  أو  األسنان، 
عادة،  الفرصة  ُتتاح  وال  النفايات.  من  للتخلص  املحلية  املواقع  يف  احلرق  سياسات 
يف جتارب املجموعات العشوائية، لفرادى األشخاص للموافقة عىل الدراسة نفسها، 
ولكن البد من أن يدركوا أهنا ستحدث. وقد يكون بمقدور األفراد يف هذه الدراسة، 
أو ال يكون بمقدورهم، رفض االشرتاك يف الدراسة، وذلك استنادًا إىل الطريقة التي 
جُترى الدراسة هبا. فعىل سبيل املثال، يمكن لآلباء املوافقة أو عدم املوافقة عىل تلقي 
أبنائهم للتطعيم يف املدرسة، أو أن يقرر شخص رشب مياه معبأة بدال من استخدام املياه 
التي قد تتم فلورهتا؛ وعىل العكس من ذلك، قد يكون من الصعب بالنسبة لشخص ما 
أن يغري اهلواء الذي يتنفسه أو تتنفسه يف اخلارج، ضمن دراسة تقارن بني طرق حرق 
النفايات، أو أن يتحرك شخص ما إىل والية قضائية خمتلفة ال يتم فيها اختبار الطريقة 
التجريبية للتعويض عن نفقات الرعاية الصحية. وكام هو احلال يف مجيع الدراسات، 
تقع عىل عاتق الباحثني مسؤولية تضمني بروتوكول البحث وصفًا للمعلومات التي 

سيتم توفريه ألصحاب القرار ولألفراد ضمن املجموعات.
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)مثال  مناسبة  هيئة  أو  شخصًا  حيدد  أن  العشوائية،  املجموعات  جتارب  يف  الباحث،  وعىل 
أحد قادة املجتمع، أو مدير مدرسة، أو املجلس الصحي املحيل( الذي تكون لديه السلطة 
أو  فريق  يف  عشوائيا،   ، ُتعنيَّ وأن  الدراسة  يف  باملشاركة  للمجموعة  للترصيح  والصالحية 
آخر، ضمن تلك الدراسة. وعىل الرغم من أن صاحب القرار هذا، قد ال يكون قد تم تعيينه 
أو انتخابه للغرض املحدد املتعلق بالترصيح للمجموعة باالشرتاك يف البحث، إال أن نطاق 
مت خارج  السلطة أو الصالحية ينبغي أن يشمل التدخالت من النوعية املعنية، إذا ما قدرِّ
نطاق مرشوع البحث؛ وفضال عن ذلك، ينبغي عىل صاحب القرار أن يتحقق من أن خماطر 
االشرتاك يف الدراسة، والتوزيع العشوائي للمشاركني فيها يتناسب مع املنافع التي ستعود 
ثر صاحب القرار التشاور مع جمموعة عريضة من  ُيؤرْ عىل املجموعة أو عىل املجتمع. وقد 

ممثيل املجتمع املحيل أو من املستشارين قبل أن يقرر السامح بإجراء الدراسة.

الدليل اإلرشادي اخلامس
 احلصول عىل املوافقة املستنرية: معلومات أساسية

عن املشاركني املحتملني يف البحث االستقبايل
البحث،  املشاركة يف  املعلومات قبل طلب موافقة الشخص عىل  الباحث توفري  يتعني عىل 

وذلك باللغة، أو بأي شكل من أشكال التواصل الذي يمكن لذلك الشخص أن يفهمه: 

التي دعت إىل  بأن الشخص مدعو للمشاركة يف بحث، مع رشح األسباب  اإليضاح  1 )
أمر  هي  املشاركة  أن  كذلك  اإليضاح  مع  للبحث،  خلضوعه  مناسبًا  شخصًا  اعتباره 

طوعي؛

اإليضاح بأن الشخص حر يف رفضه املشاركة، كام سيكون حرًا كذلك يف االنسحاب من  2 )
البحث يف أي وقت دون تعرضه ألي عقوبة أو فقدان للمنافع التي قد يكون مستحقا 

هلا؛

الشخص  قبل  ومن  الباحث  قبل  من  ستتم  التي  واإلجراءات  البحث،  من  الغرض  3 )
اخلاضع للبحث، مع توضيح الفوارق بني البحث وبني الرعاية الطبية الروتينية؛

يف التجارب املضبَّطة بالشواهد، رشح مالمح تصميم البحث )مثل التوزيع العشوائي،  4 )
أو التعمية املزدوجة( وأنه لن يتم إخبار الشخص اخلاضع للبحث باملعاجلة املقررة إال 

بعد اكتامل الدراسة وإزالة التعمية.

املدة املتوقعة ملشاركة الشخص يف البحث )بام يف ذلك عدد الزيارات إىل مركز البحث  5 )
أو  للتجربة  املبكر  اإلهناء  وإمكانية  ذلك(  الذي سُيستغرق يف  الوقت  وإمجايل  ومدهتا، 

مشاركة األشخاص فيها؛
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ما إذا كانت سُتعطى أموال أو أي شكل آخر من أشكال اهلدايا املادية مقابل مشاركة  6 )
الشخص، ونوع هذه اهلدايا ومقدارها، إن وجدت؛

أنه بعد اكتامل الدراسة، سيتم إعالم املشاركني فيها بنتائج البحث بصفة عامة، كام سيتم  7 )
إعالم األفراد املشاركني فيها بأي نتيجة تكون هلا صلة بحالتهم الصحية اخلاصة؛

أن لألشخاص املشاركني يف الدراسة احلق يف احلصول عىل املعطيات اخلاصة هبم عند  8 )
الوجهة الرسيرية )ما مل تكن جلنة  املعطيات جدوى من  لتلك  إذا مل تكن  طلبها، حتى 
املراجعات الرسيرية قد قررت منع اإلفصاح عن هذه املعطيات منعًا مؤقتًا أو دائاًم، األمر 
الذي يستوجب إخطار الشخص اخلاضع للدراسة به، مع إبداء األسباب املوجبة لذلك 

املنع(؛

أي خماطر، أو آالم، أو إزعاجات ُيتوقع أن حتدث للشخص )أو لغريه( وتكون مرتبطة  9 )
بمشاركته يف البحث، بام يف ذلك املخاطر املتعلقة بصحة أو معافاة زوج/زوجة الشخص 

اخلاضع للبحث أو قرينها/ قرينته.

املنافع املبارشة املتوقع أن تعود عىل الشخص املشارك يف البحث، إن وجدت؛ 10 )

املنافع املبارشة للبحث التي تعود عىل املجتمع املحيل أو املجتمع برمته، أو إسهام البحث  11 )
يف إثراء املعارف العلمية؛

ما إذا كانت أي منتوجات أو تدخالت تثبت من خالل البحث سالمتها أو فعاليتها،  12 )
ستتاح للمشاركني يف البحث بعد اكتامل مشاركتهم فيه، ومتى وكيف سيتم ذلك، وما 

إذا كانوا سيدفعون أثامن تلك املنتوجات أو التدخالت؛

أي تدخالت أو دورات عالج بديلة متاحة حاليا؛ 13 )

يف  املشاركني  األشخاص  خصوصية  احرتام  لضامن  موجودة  ستكون  التي  األحكام  14 )
البحث واحلفاظ عىل رسية السجالت التي تعرف فيها هوية املشاركني يف البحث؛

املعلومات  ية  رسِّ عىل  املحافظة  ضامن  عىل  الباحثني  لقدرة  وغريها،  القانونية  احلدود،  15 )
ية؛ والعواقب املحتملة خلرق تلك الرسِّ

العائلية،  اجلينية  واملعلومات  اجلينية  االختبارات  نتائج  باستخدام  اخلاصة  السياسة  16 )
املشارك  للشخص  اجلينية  االختبارات  نتائج  عن  اإلفصاح  ملنع  القائمة  واالحتياطات 
أو  التأمني  رشكات  )مثال  غريهم  إىل  أو  العائلة  يف  املبارشين  األقارب  إىل  البحث،  يف 

أصحاب العمل(، دون موافقة الشخص نفسه؛

البحث  متويل  وطبيعة  الباحثون،  هلا  التابع  املؤسسية  واهليئة  للبحث  الراعية  اجلهة  17 )
ومصادره؛
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والعينات  الطبية  للسجالت  ثانوية،  أو  مبارشة  كانت  سواء  املحتملة،  االستخدامات  18 )
البيولوجية املأخوذة أثناء سري الرعاية الطبية )أنظر الدليل اإلرشادي الرابع، والتعليق 

اخلاص بالدليل اإلرشادي الثامن عرش(.

ما إذا كان مقررًا التخلص من العينات البيولوجية التي تكون قد مجعت أثناء البحث،  19 )
وكذلك االستنتاجات اخلاصة هبا، وإذا مل يكن ذلك هو احلال، فينبغي ذكر التفاصيل 
املتعلقة بحفظ هذه العينات )أين، وكيف، ومدة ذلك، والتخلص النهائي منها(، وإمكانية 
االستخدام املستقبيل هلا، وأن لألشخاص املشاركني يف البحث احلق يف اختاذ القرار حول 
االستخدام املستقبيل هلذه العينات، أو رفض االحتفاظ هبا، وأن يتم التخلص منها )انظر 

التعليق اخلاص بالدليل االرشادي الرابع(؛

ما إذا كان حمتمال تطوير منتوجات تارية من العينات البيولوجية، وما إذا كان املشارك يف  20 )
البحث سيتلقى منافع نقدية أو غريها، جراء تطوير مثل هذه املنتوجات؛

ما إذا كان الباحث يعمل كباحث فقط أم يعمل كباحث وكطبيب للشخص املشارك  21 )
يف البحث؛

يف  املشارك  للشخص  الطبية  اخلدمات  بتقديم  خيتص  ما  يف  الباحث  مسؤولية  مدى  22 )
البحث؛

أن املعاجلة سوف تقدم جمانًا يف ما يتعلق بأنواع حمددة من اإلصابات ذات الصلة بالبحث،  23 )
واسم  ومدهتا،  الرعاية  تلك  طبيعة  توضيح  مع  البحث،  مع  املرتافقة  للمضاعفات  أو 
إذا كان هناك أي غموض  املعاجلة، وما  تلك  بتقديم  الذي سيقوم  الشخص  أو  اجلهة 

يتعلق بتمويل مثل تلك املعاجلة؛

الطريقة التي سيتم هبا تعويض الشخص املشارك يف البحث أو عائلته أو من يعوهلم عن  24 )
العجز أو الوفاة التي قد تنجم عن مثل تلك اإلصابة، واجلهة التي ستقوم بذلك )أو، 

بحسب االقتضاء، ال توجد خطط لتقديم مثل ذلك التعويض(؛

ما إذا كان احلق يف التعويض مكفواًل قانونًا أم ال يف القطر الذي ُيدعى املشارك املحتمل  25 )
يف البحث، إىل املشاركة فيه؛

أن جلنة للمراجعات األخالقية قد اعتمدت أو أجازت بروتوكول البحث. 26 )
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التعليق عىل الدليل اإلرشادي اخلامس
ت يف سياق البحوث الطبية البيولوجية،  إن النقاط املحددة يف الدليل اإلرشادي، والتي ُأعدَّ
البحوث  يف  لالشرتاك  مستنرية  موافقة  عىل  احلصول  عند  عامة،  بصفة  صلة،  ذات  تكون 
التدخلية )والسيام الدراسات السكانية عن األدوية واألجهزة(، ولكنها ليست كلها مطلوبة 
 ،24 –  21  ،  13  ،  12  ، البنود 4  )الرصدية( )وبخاصة  باملالحظة  الدراسات  يف معظم 
السياق(. واعتامدًاَ عىل مواصفات تصميم  املستبعد أن تكون ذات صلة يف هذا  حيث من 
املراجعات األخالقية سبب حذف أي  الباحث أن يبر للجنة  فإنه سيكون عىل  الدراسة، 
بنود حمددة من عملية املوافقة؛ وقد تقرر اللجنة، بطبيعة احلال، أنه ينبغي تشجيع الباحث، 
عىل سبيل التحوط، عىل إدماج عدد من النقاط التي ليست مطلوبة باملعنى الدقيق للكلمة. 
وعوضًا عن ذلك، فقد ترغب جلنة للمراجعات األخالقية يف تزويد الباحثني بقائمة أقرص 

للنقاط التي ينبغي مراعاهتا يف عملية املوافقة بالنسبة للدراسات باملالحظة )الرصدية(.

جمال  يف  خاصة  مشاكل  تثري  اإلرشادي  الدليل  هذا  يف  املحددة  النقاط  من  عدد  وهناك 
البحوث الوبائية. فام جاء يف البند رقم 2 من أن »الشخص حر يف االنسحاب من املشاركة 
عىل  ما  شخص  إجبار  أخالقيًا،  املقبول،  غري  من  أنه  القائل  املبدأ  إىل  تستند  وقت«  أي  يف 
االشرتاك يف البحوث. ويف البحوث الوبائية، فإن »انسحاب« شخص ما من البحث يمكن 
التوقف  أن يتخذ أشكااًل عدة؛ أول هذه األشكال أن طلب الشخص املشارك يف البحث 
عن مجع املعطيات اجلديدة عن هذا الشخص املشارك يف البحث )مثال يف دراسة طوالنية(، 
ينبغي أن حُيرتم، شأنه يف ذلك شأن أي انسحاب آخر يتم من املشاركة اجلارية يف دراسة ما. 
وثاين هذه األشكال يمكن أن يشمل طلب إزالة املعطيات اخلاصة بالشخص )وربام املواد 
أمرًا  اإلزالة  املستودع. وقد تكون مثل هذه  أو  البيانات  قاعدة  به( من  البيولوجية اخلاصة 
صعبًا جدًا )أو مستحياًل إذا كانت املعطيات قد تم إخفاء هوية أصحاهبا(. ويمكن أن يمثل 
تلك، كام  البيانات  قاعدة  أيضًا  تستخدم  دراسات  تقويض جدارة  تتمثل يف  ذلك خطورة 
قد يبدو، عىل نحو نموذجي، أمرًا غري متناسب مع مصلحة الشخص نفسه، حيث – عىل 
خالف الدراسة التدخلية املتواصلة – ال يتحمل الشخص أي أعباء يف الوقت احلارض. وإذا 
أو  املعطيات  بإزالة  للبحث  اخلاضع  الشخص  لطلب  لالمتثال  النية  الباحث  لدى  تكن  مل 
العينات البيولوجية، وذلك بموافقة جلنة املراجعات األخالقية، فينبغي أن ُيَنصَّ بوضوح 

عىل هذه السياسة يف الوثيقة اخلاصة باملوافقة.

كذلك، فإن البند رقم 7 يتطلب شيئني: أن يتم إعالن املشاركني، كمجموعة، بالنتائج العامة 
للدراسة، وأن يتم إعالم األشخاص بأي نتيجة لالختبارات أو غري ذلك من النتائج التي 
تكون وثيقة الصلة بحالتهم الصحية. وكام ذكر يف التعليق اخلاص بالدليل اإلرشادي الرابع، 
عندما ُيستخدم إخفاء اهلوية يف دراسة ما، وهو ما جيعل من املستحيل إخطار األشخاص 
معرفة هوياهتم، يف  يمكن  الذين  املشاركني  من  املجموعات  البحث )وحتى  املشاركني يف 
أن  فينبغي  باألشخاص،  اخلاصة  االختبارات  بنتائج  أو  البحث  بنتائج  احلاالت(  بعض 
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تراعي جلنة املراجعات األخالقية ذلك عند تقرير ما إذا كانت ستوافق عىل الدراسة. وحتى 
عندما ال يتم إخفاء هوية أصحاب املعطيات، فإن اختصاصيي الوبائيات عادة ما ال يقومون 
بإعالم األشخاص املشاركني يف البحوث بنتائج االختبارات. ومع ذلك، ويف ضوء املعايري 
املشاركني  ُيبقوا  أن  الوبائيات  اختصاصيي  يتعني عىل  املستنرية،  باملوافقة  اخلاصة  املعارصة 
يف البحوث عىل علم بالنتائج التي تكون ذات صلة من الوجهة الرسيرية بصحة املشارك. 
وعندما ال يعتزم باحث ما القيام بذلك )بسبب حجم الدراسة مثال(، فيكون لزامًا عليه، أو 
عليها، احلصول عىل موافقة بذلك من قبل جلنة املراجعات األخالقية. ويف كل احلاالت، 
ينبغي أن ُيذكر بوضوح يف املادة اخلاصة باملوافقة املستنرية إىل أي مدى سيتم اإلفصاح عن 

النتائج للمشاركني يف البحث سواء كمجموعة أم كأفراد.

الدليل اإلرشادي السادس
احلصول عىل املوافقة املستنرية: التزامات الباحثني واجلهات الراعية

عىل الباحثني االلتزام بالواجبات التالية:

االمتناع عن اخلداع أو اإلغراء أو الرتهيب الذي ال داعي له؛ - 
طلب املوافقة فقط بعد التأكد من أن الشخص املحتمل مشاركته يف البحث قد أصبح  - 
لديه تفهم كاف للحقائق ذات الصلة بالبحث وعواقب املشاركة فيه، وأنه أخذ فرصة 

كافية للتفكري يف ما إذا كان سيشارك يف البحث أم ال؛
مشاركته  حمتمل  شخص  كل  من  الطلب  مطلوبة،  الشخصية  املوافقة  تكون  عندما  - 
الباحثني  عىل  وينبغي   – املستنرية  املوافقة  عىل  كدليل  نموذج  عىل  التوقيع  البحث  يف 
تقديم مربرات ألي استثناءات قد تتم هلذه القاعدة العامة، واحلصول عىل موافقة جلنة 
املراجعات األخالقية )انظر التعليق اخلاص بالدليل اإلرشادي الرابع، توثيق املوافقة(؛

تغيريات كبرية  إذا كانت هناك  للبحث  املستنرية لكل شخص خاضع  املوافقة  تديد  - 
يف رشوط أو إجراءات البحث، أو إذا توافرت معلومات جديدة يمكن أن تؤثر عىل 

استعداد األشخاص املشاركني يف البحث لالستمرار يف املشاركة؛
تديد املوافقة املستنرية لكل شخص خاضع للبحث يف الدراسات الطويلة األمد لفرتات  - 

حمددة سلفًا، حتى لو مل تكن هناك تغيريات يف تصميم أو أغراض البحث.

وعىل الباحث الرئييس واجب غري قابل للتفويض ألحد، وهو التأكد من التزام مجيع العاملني 
يف البحث هبذا الدليل اإلرشادي.

كام يقع عىل عاتق اجلهات الراعية واجب التأكد من الوفاء هبذه االلتزامات.
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التعليق عىل الدليل اإلرشادي السادس
خاضع  شخص  لكل  املستنرية  املوافقة  نموذج  مالءمة  من  التأكد  عن  مسؤول  الباحث 
للدراسة، سواء أكان الباحث يقوم بنفسه هبذه املهمة، أم أن يكون قد فَّوض أعضاء آخرين 
املستنرية  املوافقة  باحلصول عىل  القائم  الشخص  وينبغي عىل  للقيام هبا.  البحث  فريق  من 
بالبحث وقادرًا عىل اإلجابة عىل أي استفسارات يطرحها املشاركون  أن يكون عىل دراية 
املحتملون يف البحث. وعىل الباحثني املسؤولني عن الدراسة البحثية أن يكونوا متواجدين 
لإلجابة عىل تلك االستفسارات عند طلب األشخاص اخلاضعني للبحث ذلك. وإن أي قيود 
ُتفرض عىل إتاحة الفرص أمام الشخص اخلاضع للبحث لطرح األسئلة وتلقي اإلجابات 

عليها، قبل أو أثناء إجراء البحث، من شأهنا أن تقوض صالحية املوافقة املستنرية.

بالوسائل االلكرتونية. يف بعض  أو  بالبيد  املرسلة  للبحث  موافقة األشخاص اخلاضعني 
الدراسات الوبائية ال يكون هناك اتصال مبارش، وجهًا لوجه، بني الباحثني وبني األشخاص 
اخلاضعني للدراسة. فعىل سبيل املثال، قد ُيطلب من األشخاص اخلاضعني للدراسة تقديم 
تفويض، عب الوسائل االلكرتونية، باستخدام املعطيات الشخصية اخلاصة هبم يف الدراسة 
البحثية، أو أن يطلب من األشخاص اخلاضعني للبحث استيفاء استبيان عب شبكة االنرتنت. 
وعندما يتم إدراج األشخاص اخلاضعني للبحث يف مثل هذه الدراسات، سواء عن طريق 
البيد أو عب الوسائل االلكرتونية )مثال: البيد االلكرتوين، أو االنرتنت، أو غري ذلك(، 
أن األشخاص  والتحقق من  بواجباهتم  الباحثني  بوفاء  املتعلقة  الصعوبات  تنشأ بعض  قد 
اخلاضعني للدراسة قادرون عىل تلقي إجابات ألي استفسارات قد تكون لدهيم، والتأكد 
ولذلك،  هبا.  املتعلقة  للحقائق  كاف  تفهم  لدهيم  للدراسة  اخلاضعني  األشخاص  أن  من 
فر للمشاركني املحتملني املدرجني يف الدراسة هبذه الطرق، وسائل )مثل رقم  ينبغي أن يوَّ
هاتف جماين، أو عنوان بريد الكرتوين( لتمكينهم من طرح األسئلة عىل أعضاء فريق البحث 
وتلقي اإلجابات منهم عليها. وبالنظر إىل أن الباحثني قد ال تتوفر لدهيم إمكانية االتصال 
املبارش، عب مثل هذه الوسائل، مع مجيع األشخاص املشاركني يف البحث، فإن من األمهية 
بمكان أن تصاغ املواد املستخدمة يف إدراج املشاركني يف الدراسة عب وسائل البيد، بعناية، 
جلعل الفرصة كبرية أمام املشاركني املدرجني يف الدراسة عب هذه الوسائل، كي يكون لدهيم 
تفهم كاف للمعلومات ذات الصلة بمشاركتهم يف الدراسة )انظر أيضا الدليل اإلرشادي 

الثالث والعرشين(.

صحة  ضامن  أجل  من  األحيان،  بعض  يف  الباحثون،  يقوم  واخلداع.  املعلومات  حجب 
املثال،  فعىل سبيل  املوافقة.  حمددة خالل عملية احلصول عىل  معلومات  البحث، بحجب 
عندما جُترى االختبارات لرصد امتثال األشخاص اخلاضعني للبحث للبوتوكوالت، قد 
ال يتم إخبار األشخاص اخلاضعني للبحث بالغرض من االختبارات، حيث إهنم إن علموا 
أن عملية امتثاهلم ختضع للمراقبة، فلربام غريوا من سلوكهم األمر الذي يبطل النتائج. ويف 
البقاء  عىل  املوافقة  البحث  يف  املحتملني  املشاركني  من  ُيطلب  تلك،  مثل  احلاالت  معظم 
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عىل غري علم بالغرض من بعض اإلجراءات إىل حني اكتامل البحث؛ وبعد اكتامل الدراسة 
بعض  تقديم  يؤدي  قد  أعم،  وبشكل  حجبت.  قد  تكون  التي  املعلومات  اعطاؤهم  يتم 
ولذلك،  للحظر،  البحث  صالحية  تعريض  إىل  الدراسة(  فرضية  قراءة  )مثال  املعلومات 
ال يتم حتى إخبار اخلاضعني للدراسة، يف بعض األحيان، أنه تم حجب بعض املعلومات 
عنهم، إال بعد أن تكون الدراسة قد اسُتكملت. والبد أن حيظى أي حجب للمعلومات، 
من  رصحية  بموافقة  املعلومات يف وقت الحق،  تلك  لتقديم  املتخذة  اإلجراءات  وكذلك 
جلنة املراجعات األخالقية، تأسيسا عىل الرضورة التي تتيح ذلك، والتقليل إىل احلد األدنى 
من املخاطر التي قد يتعرض هلا اخلاضعون للبحث، ومالءمة إجراءات إحاطة األشخاص 

اخلاضعني للبحث باملعلومات بعد مشاركتهم يف الدراسة.

ويعدُّ اخلداع النشط لألشخاص اخلاضعني للبحث أمرًا أكثر إثارة للجدل من جمرد حجب 
ال  التكتيك  من  نوع  هو  للدراسة  اخلاضعني  األشخاص  عىل  والكذب  معينة.  معلومات 
االجتامع  علامء  فإن  ذلك،  ومع  البيولوجية.  الطبية  البحوث  يف  شائع  نحو  عىل  يستخدم 
خاطئة  معلومات  للبحث  اخلاضعني  األشخاص  بإعطاء  أحيانا  يقومون  السلوك  وعلامء 
مرىض،  بأهنم  علامء  تظاُهر  املثال  سبيل  وعىل  وسلوكهم.  مواقفهم  دراسة  بغرض  وذلك 

بغرض دراسة سلوك مهنيي الرعاية الصحية واملرىض يف أماكنهم الطبيعية.

ويزعم بعض الناس أن اخلداع النشط غري مباح أبدًا، بينام قد َيسَمُح به غريهم حتت ظروف 
التي قد خيفي  أنه، يف بعض احلاالت  بيد  به،  أمر غري مسموح  بالفعل هو  معينة. واخلداع 
من  األدنى  احلد  من  ألكثر  للدراسة  اخلاضعني  األشخاص  تعرض  إمكانية  نفسه  اخلداع 
املخاطر، وعندما يعتب اخلداع أمرًا ال غنى عنه بالنسبة ألساليب الدراسة البحثية، فالبد أن 
يثبت الباحثون للجنة املراجعات األخالقية أنه ما من وسيلة بحث أخرى يمكنها أن تفي 
بالغرض، وأن تقدمًا كبريًا سوف ينجم عن البحث، وأن ما من شئ مما حجب يمكن أن 
جيعل شخصًا حصيفًا، إن انكشف ذلك الشئ، يرفض املشاركة يف البحث. وينبغي أن حتدد 
جلنة املراجعات األخالقية العواقب بالنسبة لألشخاص اخلاضعني للبحث الذين يتعرضون 
البحث،  اكتامل  عند  له  تعرضوا  الذي  باخلداع  هؤالء  إخبار  يتعني  كان  إذا  وما  للخداع، 
والكيفية التي سيجري هبا ذلك. وعادة ما يستوجب هذا اإلعالم، الذي ُيطلق عليه، عىل 
نحو شائع »استخالص املعلومات« debriefing، رشح أسباب هذا اخلداع. وينبغي أن 
يتاح للشخص الذي يستنكر أن يتم خداعه، رفض السامح للباحث باستخدام املعلومات 
املراجعات  وجلان  الباحثون  يكون  أن  وينبغي  الطريقة.  هبذه  عليها  حصل  قد  يكون  التي 
األخالقية مدركني حلقيقة أن خداع األشخاص الذين خيضعون للبحث قد ييسء هلم، كام 
يمكن أن يسبب أرضارًا هلم أيضًا. وقد يستاء هؤالء األشخاص من عدم إعالمهم عندما 
مبرات،  هناك  تكون  وقد  كاذبة.  مزاعم  يف ظل  أجريت  دراسة  يف  أهنم شاركوا  يعلمون 
يف بعض الدراسات، خلداع أشخاص آخرين غري اخلاضعني للبحث إما بحجب أو إخفاء 
عنارص من هذه املعلومات. وعادة ما ُتقرتح مثل هذه التكتيكات لدراسات، مثل الدراسات 
اخلاصة بإيذاء الزوجات أو األطفال. ويتعني عىل جلنة للمراجعات األخالقية مراجعة مجيع 
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املقرتحات اخلاصة بخداع األشخاص من غري اخلاضعني للبحث، وإقرار تلك املقرتحات. 
تساؤالهتم،  عىل  وصادقة  رسيعة  إجابات  تلقي  يف  احلق  للبحث  اخلاضعني  ولألشخاص 
الذين  اآلخرون  كان  إذا  ما  دراسة،  لكل  التقرير،  األخالقية  املراجعات  جلنة  عىل  ويتعني 

سيتعرضون للخداع جديرين أيضا بذلك احلق.

الرتهيب واإلغراء الذي ال داعي له. من شأن الرتهيب، يف أي صورة كان، أن ُيفقد املوافقة 
املستنرية صالحيتها. فاألشخاص املحتمل اشرتاكهم يف الدراسة، الذين يكونون يف الغالب 
مرىض أيضًا، عادة ما يعتمدون يف تلقي الرعاية الطبية، عىل الطبيب/الباحث، الذي تكون 
له، تبعًا لذلك، مصدوقية معينة يف أعينهم، وقد يكون تأثريه عليهم كبريًا، والسيام إذا كان 
بروتوكول الدراسة يشتمل عىل عنرص عالجي. وقد خيشون، مثاًل، أن رفضهم املشاركة قد 
يرض بعالقتهم العالجية أو قد يؤدي إىل حجب اخلدمات الصحية. وينبغي عىل الطبيب/
الباحث طمأنتهم أن قرارهم يف ما إذا كانوا سيشاركون يف الدراسة أم ال لن يكون له تأثري 
العالجية وال عىل أي منافع حيق هلم احلصول عليها. ويف موقف مثل هذا،  عىل عالقتهم 
يتعني عىل جلنة املراجعات األخالقية النظر يف ما إذا كان هناك طرف ثالث حمايد ينبغي أن 

يقوم باحلصول عىل املوافقة املستنرية.

وال ينبغي أن يتعرض املشارك املحتمل يف البحث ألي إغراء ال داعي له. فاحلد الفاصل بني 
اإلقناع املبر واإلغراء الذي ال داعي له، غري دقيق. وال ينبغي للباحث أن ُيعطي ضامنات ال 
مبر هلا حول منافع البحث أو خماطره أو املضايقات التي يسببها، عىل سبيل املثال، أو حيث 
أحد األقارب أو قادة املجتمع عىل التأثري عىل قرار املشارك املحتمل يف البحث. )انظر الدليل 

اإلرشادي الرابع: املوافقة املستنرية لألفراد(.

مناقشتهم  عند  ممكنة  درجة  أقىص  إىل  موضوعيني  الباحثون  يكون  أن  ينبغي  املخاطر. 
يف  املشاركة  عليها  تنطوي  قد  التي  واإلزعاجات  واآلالم،  التجريبي،  التدخل  تفاصيل 
البحث، واملخاطر املعروفة واألخطار املحتملة. وقد ال يكون جمديًا، وال مرغوبًا، يف بعض 
بجميع  كاملة  إحاطة  البحث  يف  املحتملني  املشاركني  إحاطة  املعقدة،  البحثية  املرشوعات 
املخاطر املحتملة. غري أنه، مع ذلك، ينبغي أن حياطوا علاًم بجميع املخاطر التي قد جتعل 
عليه  كان  إذا  ما  يف  القرار  اختاذ  عىل  تساعده  مادة  املخاطر  هذه  يعتب  حصيفًاَ«  »شخصًا 
مع  املرتافقة  القرينة،  أو  للزوجة  حتدث  قد  التي  املخاطر  ذلك  يف  بام  البحث،  يف  املشاركة 
جتارب مثل األدوية النفسانية التأثري أو أدوية اجلهاز التناسيل، عىل سبيل املثال. )انظر أيضا 

التعليق اخلاص بالدليل اإلرشادي الثامن: املخاطر املحتملة ملجموعات األشخاص(.

التي قد تشمل أشخاصًا  املستنرية للدراسات باملالحظة )الرصدية(  املوافقة  استثناء رشط 
يعّدون غري قادرين عىل إعطاء موافقة مستنرية بسبب اإلصابة بحالة حادة. هناك أشخاص 
والذين  مستنرية،  موافقة  إعطاء  عىل  قادرين  غري  جتعلهم  حادة  بحاالت  مصابون  معينون 
املشاركني  معظم  يكون  التي  حادة،  بحالة  تتعلق  دراسة  ضمن  يدرجوا  أن  يستحقون 
املحتملني فيها قادرين عىل إعطاء املوافقة املستنرية، والتي قد حيمل التدخل البحثي فيها أماًل 
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ملنفعة مبارشة، األمر الذي جيعلها مبرة تبعًا لذلك. وعندما ينطوي البحث عىل إجراءات أو 
تدخالت معينة والتي قد ال تنطوي عىل منفعة مبارشة، لكنها ال حتمل أكثر من احلد األدنى 
من املخاطر )مثل مجع كمية دم إضافية لألغراض البحثية(، فينبغي أن يتوقع البوتوكول 
املبدئي الذي يقدم لنيل موافقة جلنة املراجعات األخالقية، أن بعض األشخاص قد يكونون 
عاجزين عن تقديم املوافقة املطلوبة، وينبغي أن يقرتح البوتوكول نموذج موافقة بالوكالة 
ملثل هؤالء األشخاص مثل إذن من قريب مسؤول. وعندما تعتمد جلنة املراجعات األخالقية 
أو جتيز مثل هذا البوتوكول، فيمكن ألحد الباحثني التامس إذن القريب املسؤول ومن ثم 

إدراج ذلك الشخص يف الدراسة.

الدليل اإلرشادي السابع
التعويض عن املشاركة يف البحوث

ض األشخاص اخلاضعون للبحث عن الدخل املفقود أو عن تكاليف السفر أو أي  قد ُيعوَّ
نفقات تبذل خالل فرتة االشرتاك يف الدراسة، كام قد يتلقون خدمات طبية جمانية. وقد ُتدفع 
من  مبارشة  منفعة  يتلقون  ال  الذين  أولئك  والسيام  للبحث،  اخلاضعني  لألشخاص  أموال 
بذلوه يف ذلك.  الذي  الوقت  إزعاج وعن  تعويضا عام واجهوه من  يتلقون  قد  أو  البحث، 
وعىل كل حال، ال ينبغي أن تكون املكافأة كبرية جدا، وأال تكون اخلدمات الطبية واسعة 
عىل  الدراسة،  يف  اشرتاكهم  املحتمل  لألشخاص  حث  ذلك  يف  يكون  ال  حتى  النطاق، 
االشرتاك يف البحث خالفا ملا قد يكون ُحْكاًم أفضل من جانبهم )إغراء ال مربر له(. ويتعني 
أن يتم اعتامد أي مدفوعات أو تعويضات أو خدمات طبية تقدم للخاضعني للبحث، من 

جلنة للمراجعات األخالقية.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي السابع
التعويض املقبول acceptable recompense. قد يتم تعويض األشخاص اخلاضعني 
للبحوث عن تكاليف انتقاهلم وغري ذلك من النفقات التي تنشأ جراء اشرتاكهم يف الدراسة، 
بام يف ذلك الدخل املفقود. أما أولئك الذين ال يتلقون منفعة مبارشة من البحث، فقد يتلقون 
أيضا مبلغا بسيطا من املال لقاء ما يواجهونه من إزعاج بسبب مشاركتهم يف البحث. وقد 
يتلقى كل اخلاضعني للبحث خدمات طبية، ال عالقة هلا بالبحث، كام جُترى هلم إجراءات 

واختبارات، باملجان.

املكافآت  تكون  أن  ينبغي  ال   .unacceptable recompense املقبول  غري  التعويض 
مل  النقدية أو العينية املقدمة لألشخاص اخلاضعني للبحث كبرية جدًا بحيث تغرهيم لتحُّ
أفضل من جانبهم.  اًم  ُحكرْ يكون  قد  ملا  أشياء خالفًا  مل  لتحُّ التطوع  أو  هلا  داعي  خماطر ال 
صالحية  ُتبطل  احلر  االختيار  عىل  الشخص  قدرة  ُتضعف  التي  املكافآت  أو  فاملدفوعات 
املوافقة. وقد يكون من الصعب التمييز بني التعويض املناسب واإلغراء غري املبر للمشاركة 
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يف البحث. فالشخص املتعطل عن العمل، أو الطالب، قد يرى التعويض املوعود به، بشكل 
خمتلف عن الشخص الذي لديه عمل. كام أن الشخص الذي ال يستطيع احلصول عىل الرعاية 
الطبية قد يتأثر أو ال يتأثر بشكل غري مناسب للمشاركة يف البحث ملجرد تلقي هذه الرعاية. 
وقد ُيستحث الشخص املحتمل مشاركته يف البحوث عىل املشاركة من أجل احلصول عىل 
تشخيص أفضل، أو وسيلة للحصول عىل دواء غري متوافر بطريقة أخرى. وقد جتد جلان 
املراجعات األخالقية مثل هذه اإلغراءات مقبولة. ولذلك، يتعني أن يتم تقييم التعويضات 
النقدية أو العينية وفقًا للتقاليد السائدة يف ثقافة البلد املعني، ولدى السكان الذين تقدم هلم، 
وذلك لتقرير ما إذا كان ذلك يمثل إغراًء غري مبر من عدمه. ويكون احَلَكُم األفضل يف هذا 
األمر هي جلان املراجعات األخالقية، لتحديد ما يمثل تعويضًا ماديًا معقواًل يف ظل ظروف 
خاصة. وعندما تشكل التدخالت أو اإلجراءات البحثية أكثر من احلد األدنى من املخاطر 
يف بحث ال حيمل احتامال ملنفعة مبارشة، فيكون عىل مجيع األطراف املشرتكة يف البحث، من 
ولة والبلدان  جهات راعية وباحثني وجلان للمراجعات األخالقية، يف كل من البلدان املمرِّ

املضيفة، توخي احلرص لتجنب اإلغراءات املادية غري املبرة. 

فاقدوا  األشخاص  يكون  قد   .incompetent persons األهلية  فاقدو  األشخاص 
األهلية معرضني لالستغالل من قبل أولياء أمورهم بغرض احلصول عىل مكاسب مالية. 
وال ينبغي تقديم أي تعويضات لويل األمر الذي ُيطلب منه إعطاء إذن نيابة عن شخص فاقد 

لألهلية، بخالف إعادة دفع ما رصفه يف السفر والنفقات ذات الصلة بذلك.

منه  ينسحب  الذي  للبحث  اخلاضع  الشخص  الدراسة.  من   withdrawal االنسحاب 
ألسباب ذات صلة بالدراسة نفسها، كأن يكون قد تعرض آلثار جانبية غري مقبولة للتدخل 
الذي جتري دراسته، أو الذي ينسحب ألسباب صحية، ينبغي أن ُيدفع له التعويض كام لو 
أن مشاركته الكاملة قد متت، أما من ينسحب ألسباب أخرى، فينبغي أن يدفع له بام يتناسب 
مع مقدار مشاركته. وبالنسبة للباحث الذي يرغب يف إخراج شخص من الدراسة بسبب 

عدم التزامه املتعمد، فيحق له حجب جزء من املدفوعات اخلاصة به أو حجبها كلها.

الدليل اإلرشادي الثامن
منافع وأرضار وخماطر املشاركة يف الدراسات البحثية

ينبغي أن يتأكد الباحث، يف كل البحوث الوبائية عىل البرش، أن املنافع واألرضار املحتملة 
متوازنة بشكل معقول، وأن املخاطر تنحرص يف حدها األدنى.

وقائية  أو  أو عالجية،  ملنفعة تشخيصية،  أماًل  التي حتمل  اإلجراءات  أو  التدخالت  y 
مبارشة لفرادى األشخاص اخلاضعني للبحث ينبغي أن تربرها التوقعات بأهنا ستكون 
مفيدة عىل األقل هلؤالء األشخاص يف ضوء األرضار واملنافع املتوقعة، مثلها مثل أي 
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بديل متاح. وينبغي تربير خماطر مثل هذه التدخالت أو اإلجراءات »النافعة«، تبعا 
للمنافع املتوقعة لفرادى األشخاص اخلاضعني للبحث.

ينبغي أن تبر خماطر التدخالت التي ال حتمل أماًل ملنفعة تشخيصية أو عالجية أو  y 
بالنسبة للمجتمع. وينبغي أن تكون  املتوقعة  للمنافع  تبعًا  وقائية مبارشة للشخص 
املخاطر التي حتملها مثل هذه التدخالت خماطر معقولة يف ما خيتص بأمهية املعارف 

التي سيتم احلصول عليها.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثامن
األشخاص  معافاة  منه،  عديدة  فقرات  يف  هلسنكي،  إعالن  يتناول  األخالقي.  األساس 
اخلاضعني للبحث، ويدعو إىل جتنب املخاطر، ويؤكد عىل نحو حمدد: أن االعتبارات املتعلقة 
بمعافاة األشخاص اخلاضعني للبحث ينبغي أن تعلو عىل مصالح العلم ومصالح املجتمع 
وحيوانية  خمتبية  جتارب  تسبقها  أن  ينبغي  الرسيرية  االختبارات  وأن  اخلامسة(؛  )الفقرة 
وأن  عرشة(؛  احلادية  )الفقرة  هلا  داعي  ال  خماطر  دونام  للنجاح  املعقولة  االحتاملية  إلثبات 
كل مرشوع ينبغي أن يسبقه تقييم دقيق لألرضار واألعباء التي يمكن التنبؤ هبا، باملقارنة مع 
املنافع املتوقع حتقيقها لألشخاص اخلاضعني للبحث أو لغريهم )الفقرة السادسة عرشة(؛ 
َتَنفة قد تم تقييمها تقيياًم  وأن األطباء – الباحثني ينبغي أن يكونوا واثقني من أن املخاطر امُلكرْ
مالئاًم وأنه يمكن تدبريها عىل نحٍو مرٍض )الفقرة السابعة عرش(؛ وأن األرضار واألعباء 
التي قد تصيب األشخاص اخلاضعني للبحث ينبغي أن تكون يف حدها األدنى، وأن تكون 
الثامنة  التي سيتم احلصول عليها )الفقرة  معقولة يف ما يتعلق بأمهية األهداف أو املعارف 

عرشة(.

وقد تستخدم الدراسات الوبائية جمموعة متنوعة من التدخالت التي حيمل بعضها األمل 
يف حتقيق منفعة عالجية مبارشة )تدخالت نافعة(، بينام جترى تدخالت أخرى فقط لغرض 
اإلجابة عىل أسئلة البحث )تدخالت غري نافعة(. والتدخالت النافعة هي تدخالت مبرة 
كام هي يف املامرسة الطبية من حيث التوقع بأهنا ستكون نافعة عىل األقل لألشخاص املعنيني، 
كأي بديل متاح، من حيث األرضار واملنافع. أما التدخالت غري النافعة، فيتم تقييمها بشكل 
خمتلف، حيث يمكن تبيرها فقط حتت إغراء املعارف التي ُتكتسب، سواء »معارف قابلة 
للتعميم« )الغرض املعتاد للمرشوع البحثي(، أو نتائج أكثر ختصيصًا، وهي مفيدة ملسؤويل 

الصحة العمومية، عىل سبيل املثال.

والفقرتان اخلامسة والثامنة عرشة من إعالن هلسنكي ال تستبعدان املتطوعني ممن لدهيم علم 
جيد، والقادرين عىل تفهم املخاطر واملنافع املرتتبة عىل البحوث تفهاًم كاماًل، ال تستبعدهم 
من املشاركة يف البحوث ألسباب تتعلق باإليثار altruistic أو لقاء احلصول عىل مكافأة 

متواضعة.
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جتريبية،  دراسات  الوبائيات  اختصاصيو  جيري  الوقائية.  للتدخالت  التجريبية  الدراسات 
الوقائية،  التدخالت  برامج  والتي جُترى عادة الختبار  وبخاصة جتارب سكانية عشوائية، 
مثل إعطاء لقاح أو دواء، أو برنامج منظم للتحري. ولكوهنا تشمل مجيع السكان أو رشحية 
األكثر عرضة ملخاطر اإلصابة  ُيعتقد أهنم  الذين  أولئك  )مثاًل  منهم تكون ذات صلة هبم 
أن كل شخص سيكون معرضًا لإلزعاج  تعني  التدخالت  فإن هذه  املستهدف(،  باملرض 
أو األرضار املحتملة التي قد تستتبعها هذه التدخالت، بينام القلة القليلة فقط )التي عادة 
ما تكون صغرية باملقارنة( والذين كان يمكن أن يصابوا بالفعل باملرض، هي التي حتصل 
عىل الفائدة البحثية، وذلك بتجنب اإلصابة به بفضل التدخل )ونفس األمر ينطبق، رغم أنه 
يكون بدرجة أقل، حتى عندما يرتكز التدخل عىل ما يطلق عليها »الفئات العالية االختطار« 
high risk(. وهذه هي املشكلة الكامنة يف البامج الوقائية؛ وعىل كل من الباحثني وجلان 
املراجعات األخالقية أن يزنوا بدقة األرضار املحتملة واإلزعاجات التي تقع للمشاركني يف 
البامج، الذين قد ال حيصلون عىل أي منفعة من البنامج، كام ينبغي أن يتلقى املشاركون 
معلومات رصحية وكاملة قبل قيامهم بإعطاء املوافقة. وكذلك، يمكن أن جُيرى البحث عىل 
برنامج حتري حلالة ال توجد هلا معاجلة ناجعة، رشيطة أن يكون للنتائج صلة مبارشة، عىل 
نحو كاف، بصحة الناس، بخالف املشاركني يف الدراسة )مثال يف إعداد برنامج حول مرض 

ساِر، سواء أكان مرضًا ساريًا أو معديًا أم وراثيًا(.

التقليل للحد األدنى من املخاطر املرتبطة باملشاركة يف الدراسات العشوائية. يف التجارب 
تعيينهم يف  للبحث ملخاطر  يتعرض األشخاص اخلاضعون  بالشواهد،  املضبَّطة  العشوائية 
بالصدفة  األشخاص  هؤالء  تعيني  ويتم  أدنى.  درجة  من  أنه  يتبني  تدخاًل  تتلقى  جمموعة 
لالنضامم لفريق من بني فريقني أو أكثر هلذا التدخل، وتتم متابعتهم إىل نقطة انتهاء مقررة 
سلفًا )من املفهوم أن التدخالت تشتمل عىل عالجات واختبارات تشخيصية وتدابري وقائية 
جديدة أو متوطدة(. ويتم تقييم التدخل بمقارنته بتدخل آخر )شاهد( والذي يمثل عادة 
أفضل طريقة متاحة يف حينه، وخيتار من بني العالجات املأمونة والناجعة املتاحة عامليًا، ما مل 
يكن باإلمكان تبير تدخل شاهد آخر، مثل الغفل placebo، تبيرًا أخالقيا )انظر الدليل 

اإلرشادي احلادي عرش(.

مصماًم  اختباره  املراد  التدخل  يكون  عندما  األدنى،  احلد  إىل  املخاطر  تقليل  يمكن  ولكي 
الباحث، ألغراض جتريبية، أال  لتوقي أو لتأجيل نتيجة قاتلة أو مؤدية للعجز، يتعني عىل 
حيجب العالج الذي يكون معروفًا أنه متفوق عىل التدخل الذي جيري اختباره، ما مل يكن 
هذا احلجب مبرًا باملعايري املنصوص عليها يف الدليل اإلرشادي احلادي عرش. ويتعني عىل 
تتم من  البحث سوف  مراقبة معطيات  أن  البحث  بروتوكول  يذكر يف  أن  الباحث كذلك 
 Data and Safety Monitoring قبل هيئة مستقلة )هيئة مراقبة املعطيات والسالمة
التفاعالت  من  للبحث  اخلاضعني  األشخاص  محاية  مهامها  بني  من  والتي  Board(؛ 
الدراسة  بداية  يتم، يف  ل غري الرضوري ملعاجلة أدنى. وعادة ما  التعرض املطوَّ أو  الضائرة 
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العشوائية املضبَّطة بالشواهد، وضع املعايري اخلاصة بإهنائها قبل موعدها املحدد )القواعد 
أو الدالئل اإلرشادية لإليقاف(.

املنتظرة  االجتامعية  املنافع  حتقيق  يمكن  ما  لكي  األشخاص.  جمموعات  هتدد  اختطارات 
البحوث  ُتظهر  قد  األحيان،  بعض  أنه يف  النتائج. غري  ُتنرش  أن  ينبغي  البحث،  إجراء  من 
كالوراثيات واالجتامعيات( خماطر  األخرى  املجاالت  بعض  )وكذلك  الوبائيات  يف جمال 
إثنيًا.  أو  عرقيًا  املحددة  الفئات  أو  العام،  املجتمع  أو  املحلية،  املجتمعات  بمصالح  ترض 
وقد  للتمييز.  أفرادها  ض  تعررِّ أو  بفئة  الوصمة  تلحق  أن  يمكن  معلومات  نرش  يتم  وقد 
املتوسط  من  أعىل  انتشار  املعنية  الفئة  بني  أن  املثال،  املعلومات، عىل سبيل  مثل هذه  تشري 
لتعاطي الكحوليات، أو األمراض النفسية، أو األمراض املنقولة جنسيًا، أو أهنا معرضة، 
بصفة خاصة، الضطرابات جينية معينة. وينبغي أن تراعي اخلطط اخلاصة بإجراء مثل هذه 
البحوث تلك االعتبارات، كام ينبغي أن تراعي أيضًا رضورة احلفاظ عىل رسية املعلومات 
أثناء إجراء الدراسة ويف ما بعدها، ورضورة نرش معطيات النتائج بأسلوب حيرتم مصالح 
مجيع األطراف املعنية، أو، يف ظل ظروف استثنائية خاصة، عدم نرشها من األصل. وعىل 
جلنة املراجعات األخالقية التحقق من أن مصالح مجيع األطراف املعنية قد أوليت االعتبار 
الالزم. وعادة ما حيبَّذ احلصول عىل املوافقة الشخصية، وتكملتها بعملية تشاور جمتمعي. 
أما ما خيتص بتقييم األرضار واملنافع التي جيلبها البوتوكول لفئة سكانية ما، فمن املالئم 
النظر بعني االعتبار لألرضار التي يمكن أن تنجم عن التخيل عن البحوث، أو عن اإلخفاق 

يف نرش النتائج. 

)تم تناول األساس األخالقي لتبير املخاطر، بتفصيل أكب يف الدليل اإلرشادي التاسع(.

الدليل اإلرشادي التاسع
القيود اخلاصة حول املخاطر عندما تشمل البحوث أشخاصا غري قادرين عىل 

إعطاء موافقة مستنرية
عندما يكون هناك مربر أخالقي أو علمي إلجراء بحث مع وجود أشخاص عاجزين عن 
إعطاء موافقة مستنرية، فال ينبغي أن تزيد األرضار املحتملة من أي تدخل طبي ال حيمل أماًل 

ملنفعة مبارشة للشخص اخلاضع للبحث، عن احلد األدنى هلذه األرضار.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي التاسع
أو  أشخاص  لدى  يكون  قد   .minimal risk standard االختطار  املنخفض  املعيار 
بسبب حمدودية  إما  موافقة مستنرية،  إعطاء  منعدمة عىل  أو  قدرة حمدودة  معينة  جمموعات 
استقالليتهم، كام يف حالة السجناء، أو بسبب قدرهتم املعرفية املحدودة. ويمكن أن جُترى 
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البحوث التي تضم مثل هؤالء األشخاص، والتي ال هتدف إىل حتقيق منفعة مبارشة هلم، 
فقط عندما يتبني أن املخاطر املحتملة ال تزيد عن حدها األدنى.

وعالوة عىل ذلك، فإنه يتعني عىل جلنة املراجعات األخالقية أن تتبني: -1 أن البحث مصمم 
التي  احلاالت  أو  البحث  يف  املحتملني  املشاركني  عىل  تؤثر  التي  احلالة  أو  املرض  ملواجهة 
يكونون معرضني، بشكل خاص، لإلصابة هبا؛ -2 أن الغرض من البحث مهم بام يكفي 
للمقارنة  قابلة  التدخالت  أن  زائد؛ -3  له الختطار  اخلاضعني  تعرض األشخاص  لتبير 
البحث هلا،  املشاركون يف  التي خضع األشخاص  الرسيرية  التدخالت  بشكل معقول مع 
أو التي قد خيضعون هلا يف ما يتعلق باحلالة التي هي قيد االستقصاء. واملقصود من الرشط 
اخلاص برضورة أن تكون التدخالت قابلة للمقارنة بشكل معقول هو متكني األشخاص 
يقبلون  كانوا  إذا  ما  يقررون  عندما  الشخصية  اخلبة  عىل  االعتامد  من  للبحث  اخلاضعني 
اخلضوع إلجراءات إضافية ألغراض البحث أو يرفضوهنا. حيث سيكون اختيارهم، وفقا 

لذلك، أكثر استنارة، حتى لو مل يكونوا مستوفني متاما للمعيار اخلاص باملوافقة املستنرية.

املوافقة املطلوبة عندما يصبح الشخص اخلاضع للبحث قادرا عىل إعطاء موافقة مستنرية. 
إذا أصبح هؤالء األشخاص اخلاضعون للبحث، بمن فيهم األطفال، قادرين عىل إعطاء 
عىل  موافقتهم  عىل  احلصول  فينبغي  البحث،  إجراء  فرتة  أثناء  مستقلة،  مستنرية  موافقة 

مواصلة املشاركة يف البحث. 

)انظر أيضا الدالئل اإلرشادية 4 ، 13 ، 14 ، 15(.

الدليل اإلرشادي العارش
البحوث التي ُترى يف فئات سكانية أو جمتمعات حمدودة املوارد

ينبغي عىل اجلهة الراعية وعىل الباحث، قبل إجراء البحث يف فئة سكانية أو جمتمع حمدود 
املوارد، أن يبذل ما يف وسعه لضامن اآليت:

الذي  السكانية أو املجتمع  للفئة  البحث ملٍب لالحتياجات واألولويات الصحية  أن   -
سُيجري فيه؛ و

أن أي تدخل، أو منتج جيري تطويره، أو معرفة تكتسب، سوف تصبح متاحة، بشكل   -
معقول، ملنفعة تلك الفئة السكانية أو ذلك املجتمع.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي العارش
يتعلق هذا الدليل اإلرشادي بالبلدان أو املجتمعات السكانية التي تكون مواردها حمدودة 
إىل احلد الذي يكون السكان معه، أو يمكن أن يكونوا، عرضة لالستغالل من قبل اجلهات 
الراعية أو الباحثني من البلدان واملجتمعات الثرية نسبيًا. وال ينبغي هلذا الشاغل، الذي ينشأ 
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بصفة أساسية من اخلبات املكتسبة من التجارب الرسيرية ألدوية جديدة، ال ينبغي أن يقف 
عائقًا إلجراء دراسات وبائية تكون سليمة من الوجهة األخالقية، يف مواقع حمدودة املوارد. 
وهذه الدراسات هي، بطبيعتها تقريبًا، ذات صلة بصحة الفئات السكانية واملجتمعات التي 
الدراسات يمكن، عادة، أن  التي جتمع من خالل مثل هذه  املعلومات  جترى فيها، كام أن 

تكون مهمة جدًا من أجل حتسني صحة السكان يف البلدان واملجتمعات الفقرية املوارد.

تلبية البحوث لالحتياجات واألولويات الصحية. إن جمرد التقرير بأن هناك مرضًا منترشًا 
لتلبية املطلب األخالقي  البحوث، ليس كافيًا  بني السكان، وأن هناك حاجة إىل مزيد من 
بأن تكون البحوث ملبية لالحتياجات الصحية للسكان، وللمجتمع الذي جترى فيه هذه 
أو  ناجعة  تدخالت  توفري  تم  إذا  للتلبية  األخالقي  الرشط  حتقيق  فقط  ويمكن  البحوث: 
أشكال أخرى من املنفعة وجعلها متاحة للسكان. وهذا أمر قابل للتطبيق، والسيام بالنسبة 
للبحوث التي جترى يف البلدان التي تفتقر فيها احلكومات للموارد الالزمة جلعل مثل هذه 
سيخضع  الذي  املنتج  يكون  عندما  وحتى  واسع.  نطاق  عىل  متاحة  املنافع  أو  املنتوجات 
فإن  األخرى،  البلدان  بعض  يف  املعيارية  املعاجلة  من  كثريًا  أرخص  بعينه  بلد  يف  لالختبار 
احلكومة أو األفراد يف ذلك البلد قد تظل غري قادرة عىل توفريه. وإذا اسُتخدمت املعارف 
للفئات  املنفعة  البلد، من أجل حتقيق  البحث بشكل أسايس، يف ذلك  املكتسبة من خالل 
السكانية التي يمكنها رشاء املنتج اخلاضع لالختبار، فقد يوصف البحث، عىل نحو صحيح، 

بأنه استغاليل exploitative، ويصبح بالتايل بحثًا ال أخالقيًا.

البلد املضيف،  للرعاية الصحية يف  وعندما ينطوي تدخل استقصائي عىل إمكانات مهمة 
فينبغي أن تضم املفاوضات، التي يتعني عىل اجلهة الراعية إجراؤها لتحديد اآلثار العملية: 
»االستجابة«، وكذلك »التوافر املعقول«، وتضم املفاوضات ممثلني ألصحاب الشأن املعنيني 
يف البلد املضيف؛ ومن بني هؤالء احلكومة الوطنية، ووزارة الصحة، والسلطات الصحية 
التي  املحلية  للمجتمعات  ممثلني  عن  فضال  املعنية،  واألخالقية  العلمية  والدوائر  املحلية، 
ينتمي إليها األشخاص اخلاضعون للبحث، واملنظامت الالحكومية مثل جمموعات الدعوة 
التحتية  البنية  تشمل  أن  ينبغي  املفاوضات  تلك  أن  القول  نافلة  ومن  الصحة.  حفظ  إىل 
املطلوبة لالستخدام اآلمن والرشيد للتدخل، وإمكانية الترصيح بالتوزيع والقرارات ذات 
الصلة باملدفوعات، وحقوق امللكية، واإلعانات، والتكنولوجيا، وامللكية الفكرية، إضافة 
يف  ما  لطرٍف  ملكًا  ليست  االقتصادية  املعلومات  هذه  تكون  عندما  التوزيع،  تكاليف  إىل 
إتاحة وتوزيع  بعض احلاالت. ويف بعض احلاالت، يكون إجراء مناقشات معقولة حول 
ثنائية  ووكاالت  مانحة  وحكومات  دولية،  منظامت  إرشاك  شأنه  من  الناجحة  املنتجات 
حتتية  بنية  إنشاء  تيسري  وينبغي  اخلاص.  والقطاع  دولية،  حكومية  ال  ومنظامت  األطراف، 

للرعاية الصحية يف البداية حتى يمكن االستفادة منها أثناء إجراء البحث ويف ما بعد.

وعىل اجلانب اآلخر، إذا تبني أن تدخاًل استقصائيًا ثبت نفعه، فعىل اجلهة الراعية مواصلة 
توفريه لألشخاص اخلاضعني للبحث بعد االنتهاء من الدراسة، إىل حني اعتامده من سلطة 
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تنظيم األدوية، عند االقتضاء. ومن غري املرجح أن تكون اجلهة الراعية يف وضع يتيح هلا 
توفري تدخل استقصائي نافع يكون متاحًا بصفة عامة للمجتمع املحيل أو للسكان، لبعض 
الوقت بعد إمتام الدراسة، حيث قد يكون هناك نقص يف املعروض، كام أن هذا التدخل لن 

يكون متاحًا عىل وجه العموم، حتت أي ظرف قبل اعتامده من قبل سلطة تنظيم األدوية.

فنادرًا  الدراسة عبارة عن معارف علمية وليس منتجًا جتاريًا،  وعندما يكون ما تسفر عنه 
ما تكون هناك حاجة إىل مثل هذا التخطيط أو مثل هذه املفاوضات، بل قد ال تكون هناك 
حاجة عىل اإلطالق لذلك. والبد أن تكون هناك ضامنة، مع ذلك، أن املعارف العلمية التي 

تم التوصل إليها سوف تستخدم من أجل منفعة السكان.

التوافر املعقولreasonable availability . تعد قضية “التوافر املعقول”، قضية مركبة، 
وينبغي حتديدها بحسب كل حالة عىل حدة. ومن بني االعتبارات الواجب مراعاهتا يف ذلك، 
ور، أو غري ذلك من املنافع املتفق  طول املدة التي سيتم خالهلا جعل التدخل أو املنتج املطَّ
املعنيني؛  للسكان  أو  املحيل  للمجتمع  أو  للبحث،  اخلاضعني  لألشخاص  متوافرًا  عليها، 
وكذلك وخامة احلالة الصحية لألشخاص اخلاضعني للبحث، وتأثري سحب الدواء الذي 
جتري دراسته )مثال موت شخص من اخلاضعني للبحث(، وتكلفة ذلك بالنسبة للخاضعني 

للبحث أو للخدمة الصحية؛ ومسألة اإلغراء املفرط إذا ما تم توفري التدخل باملجان.

أو  املطور،  املنتج  توافر  احتامل  بعدم  لالعتقاد  وجيه  سبب  هناك  كان  إذا  عامة،  وبصفة 
سكان  لصالح  املنفعة  تطبق  أن  أو  معقولة،  بصورة  البحث،  خالل  من  املكتسبة،  املعارف 
البلد املضيف املقرتح أو املجتمع املحيل فيه بعد انتهاء البحث، فمن غري األخالقي إجراء 
استبعاد  أنه  أن يفرسَّ ذلك عىل  ينبغي  املحيل. وال  املجتمع  أو ذلك  البلد  الدراسة يف ذلك 
للدراسات املصممة لتقييم مفاهيم عالجية جديدة. وكاستثناء نادر، عىل سبيل املثال، قد 
يكون البحث مصماًم من أجل احلصول عىل بينرِّة أولية أن دواًء أو فئًة من العقاقري هلا تأثري 
البحث ال  للغاية، وأن  املحدودة  املوارد  األقاليم ذات  يقع فقط يف  مفيد يف معاجلة مرض 
يمكن تنفيذه بصورة معقولة يف املجتمعات األكثر تطورًا. ويمكن تبير مثل هذه البحوث 
من الوجهة األخالقية، حتى ولو مل تكن هناك خطة قائمة جلعل منتج ما متاحًا لسكان البلد 
املضيف أو املجتمع املحيل فيه عند االنتهاء من املرحلة األولية لتطويره. وإذا تبني أن املفهوم 
متوافرًا  يكون  أن  يمكن  منتج  خروج  إىل  البحث  من  التالية  املراحل  تؤدي  فقد  صحيح، 

بشكل معقول لدى اكتامل البحث.

)أنظر أيضًا الدالئل اإلرشادية 3 ، 12 ، 20 ، 21(
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الدليل اإلرشادي احلادي عرش
اختبار الشاهد يف التجارب الرسيرية

ينبغي، كقاعدة عامة، أن يتلقى األشخاص اخلاضعون للبحث ضمن الفئة الشاهدة يف تربة 
عىل تدخل تشخييص أو عالجي أو وقائي، يتلقوا تدخال ذا فعالية ُمْثَبتة. وقد يكون مقبواًل 
الغفل  مثل  بديل،  مقارن  أسلوب  استخدام  معينة،  األخالقية، يف ظل ظروف  الوجهة  من 

”no treatment أو “الال معاجلة ،placebo

ويمكن استخدام الغفل يف حالة:

عدم وجود تدخل ذي فعالية ُمْثَبتة؛  -
إذا أدى سحب التدخل املثبت الفعالية إىل تعريض األشخاص اخلاضعني للبحث، عىل   -

أقىص تقدير، إىل الشعور املؤقت بعدم الراحة، أو إىل تأخر يف ختفيف األعراض؛
إذا مل يؤد استخدام تدخل مثبت الفعالية، كبديل مقارن، إىل نتائج علمية يعول عليها،   -
وأنه لن تكون هناك خماطر إضافية أو حدوث رضر ال رجعة فيه لألشخاص اخلاضعني 

للبحث جراء استخدام الغفل.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي احلادي عرش
لقد كانت اخلالفات التي ثارت حول استخدام شواهد يعاجلون بالغفل، مرتكزة بشكل كبري 
عىل التجارب الرسيرية لألدوية اجلديدة، التي جُترى يف بلدان فقرية املوارد، من قبل باحثني 
تثار أيضا عندما ُيقرتح الغفل  بيد أن القضايا األخالقية يمكن أن  املوارد.  من بلدان غنية 

كجزء من التصميم إذا أجريت الدراسات التدخلية من قبل اختصاصيي الوبائيات.

اعتبارات عامة حول التجارب الرسيرية املضبَّطة بالشواهد. يثري تصميم التجارب اخلاصة 
وأخالقية  علمية  قضايا  الوقائية  أو  العالجية  أو  التشخيصية  االستقصائية  بالتدخالت 
متشابكة، وذلك بالنسبة للجهات الراعية، وللباحثني، وللجان املراجعات األخالقية. ولكي 
ما يمكن احلصول عىل نتائج موثوقة، يتعني عىل الباحثني مقارنة تأثريات تدخل استقصائي 
ما عىل األشخاص اخلاضعني للدراسة املعنيني للفريق )أو الفرق( االستقصائية للتجربة، 
الذين  للبحث  الشاهد االستقصائي عىل األشخاص اخلاضعني  التي حيدثها  التأثريات  مع 
الرغم  التجربة. وعىل  الشاهد من  للفريق  السكانية، ويتم تعيينهم  الفئة  خُيتارون من نفس 
من أن التوزيع العشوائي يعد الطريقة املفضلة لتعيني األشخاص اخلاضعني للبحث للفرق 
أو  األترابية  الدراسات  مثل  التجريبية،  غري  الطرق  أن  إال  الرسيرية،  التجربة  من  املختلفة 
دراسات احلاالت الشاهدة لتقييم األدوية واألجهزة، يمكن، يف العادة، تبيرها من الوجهة 
العلمية واألخالقية. وإىل جانب تفوقه املعتاد، من الوجهة العلمية، فإن تعيني األشخاص 
التوزيع  طريق  عن  الرسيرية  التجارب  من  العالجية  الفرق  ضمن  للبحث  اخلاضعني 
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العشوائي يوفر ميزة امليل إىل تقديم املنافع واملخاطر املتوقعة بشكل متساو للمشاركني يف 
التجربة.

ومن غري املمكن تبير جتربة رسيرية تبيرًا أخالقيًا إال إذا كانت قادرة عىل اخلروج بنتائج 
النجاعة واملأمونية لتدخل استقصائي ما،  إثبات  علمية موثوقة. وعندما يكون اهلدف هو 
فإن استخدام شاهد الغفل يكون، يف بعض األحيان، أكثر احتامال من استخدام شاهد ذي 
فاعلية لتحقيق نتيجة موثوقة علميًا. وال يكون باإلمكان، يف أحيان كثرية، ضامن قدرة جتربة 
ما عىل متييز التدخالت الفعالة من غري الفعالة )حساسيتها يف التقييم(، إال إذا كان الشاهد 
غفاًل. أما إذا كان استخدام غفل سيؤدي إىل حرمان األشخاص يف فريق الشاهد من تدخل 
مثبت الفعالية، مما يعرضهم ألرضار خطرية، والسيام إذا كانت أرضارًا ال رجعة فيها، فيكون 

استخدام الغفل أمرًا ال أخالقيًا، عىل نحو واضح.

الشاهد الغفل يف غياب البديل املثبت الفعالية. يكون استخدام الغفل يف الفريق الشاهد من 
)الفقرة  إعالن هلسنكي  ذكر يف  الوجهة األخالقية عندما، وكام  مقبواًل من  جتربة رسيرية 
ما  وعادة  مثبتة«.  عالجية  أو  تشخيصية  أو  وقائية  طريقة  توجد  »ال  والعرشون(،  التاسعة 
يكون الغفل مفضاًل يف هذه احلالة، من الوجهة العلمية، عىل عدم التدخل. غري أنه، ويف ظل 
ظروف معينة قد يكون تصميم بديل أمرًا مقبوال من الناحيتني العلمية واألخالقية، وفضاًل 
ثر الباحث يف جتارب عىل لقاحات معينة، أن يوفر  عن ذلك أيضًا، وعىل سبيل املثال، قد ُيؤرْ

ألولئك األشخاص يف فريق الشاهد لقاحًا غري ذي صلة باللقاح قيد االستقصاء.

التجارب املضبَّطة بشاهد غفل التي تسبب خماطر بسيطة. يمكن أن يكون التصميم املضبط 
وذلك  علمية،  خلفية  إىل  استنادًا  ومفضاًل  األخالقية،  الوجهة  من  مقبواًل  غفل  بشاهد 
القياسات  يف  بسيط  انحراف  أجلها  من  التدخل  تقييم  يتم  التي  احلالة  عىل  يرتتب  عندما 
الفسيولوجية، كأن يرتفع ضغط الدم ارتفاعًا طفيفًا، أو حتدث زيادة بسيطة يف كلستريول 
حدوث شعور  يف  سيتسبب  اسقاطه،  أو  الفعالية،  املثبت  التدخل  تأخري  كان  وإذا  املصل. 
مؤقت بعدم الراحة )مثاًل صداع شائع( مع عدم حدوث عواقب خطرية، وكذلك، عندما 
يستهدف التدخل االستقصائي حالة بسيطة نسبيًا، مثل نزالت البد أو تساقط الشعر، وأن 
استخدام الغفل طوال مدة التجربة قد حيرم األشخاص الشواهد من جمرد منافع ضئيلة، فال 
يعدُّ استخدام تصميم شاهد الغفل أمرًا غري أخالقي. وحتى لو كان ممكنًا تصميم جتربة مما 
equivalency”، يستخدم  “متكافئة  non-inferiority )بدون دونية( أو  يطلق عليه 
الظروف  هذه  ظل  يف  أخالقية  غري  بأهنا  موصوفة  غري  التجربة  فستظل  فعال،  شاهد  فيها 
الدراسات  هذه  ملثل  األخالقية  املقبولية  وتزداد  الغفل.  شاهد  تصميم  فيها  يستخدم  التي 
املضبطة بالغفل، كلام نقصت فرتة استخدام الغفل، وعندما يتيح تصميم الدراسة التحول 
إىل تدخل فعال )»معاجلة النجاة أو اإلفالت escape treatment”( إذا طرأت أعراض 
عىل  تكون  أن  األخالقية  املراجعات  جلنة  عىل  يتعني  احلاالت،  كل  ويف  حتملها.  يمكن  ال 
يقني من أن خماطر حجب مثل هذا التدخل ستكون بالفعل طفيفة ولفرتة وجيزة، وأنه سيتم 
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توفري احلامية الكاملة لسالمة األشخاص اخلاضعني للدراسة وحلقوقهم، وأن األشخاص 
املحتمل اشرتاكهم يف البحث سيكونون عىل علم تام باملعاجلات البديلة، وأن الغرض من 

الدراسة وتصميمها سليم من الناحية العلمية.

التجارب املضبطة بشاهد غفل عندما ال تؤدي التجارب بالشاهد الفعال إىل نتائج موثوقة. 
هناك أساس منطقي آخر الستخدام شاهد الغفل بدال من التدخل املثبت الفعالية وهو أن 
التدخل  مقارنة موثوقة علميًا مع  لعمل  تكفي  الفعالية ال  املثبت  بالتدخل  ثقة  املوَّ التجربة 
الذي جيري استقصاؤه، وبالتايل يكون من الصعب، بل حتى من املستحيل، دون استخدام 
ل باحث عىل هذا األساس املنطقي، يكون  غفل، تصميم دراسة موثوقة علميًا. )عندما يعورِّ
أمام جلنة املراجعات األخالقية خيار التامس رأي خبري يف ما إذا كان استخدام تدخل مثبت 
الفريق  بحرمان  املتعلق  األساس  وهذا  البحث(.  نتائج  يبطل  الشاهد  الفريق  يف  الفعالية 
ال  عندما  فقط  أخالقيًا  مقبواًل  يكون  رسيرية،  جتربة  يف  الفعالية  مثبت  تدخل  من  الشاهد 
يؤدي ذلك إىل أي خماطر إضافية، إلصابة اخلاضعني للبحث بأرضار، والسيام إذا كانت هذه 
األرضار ال رجعة فيها. ويف بعض احلاالت تكون احلالة التي يستهدفها التدخل )كالرسطان 
للبحث من  لدرجة ال يمكن معها حرمان األشخاص اخلاضعني  اإليدز( خطرية جدًا  أو 

تدخل مثبت الفعالية.

ويمكن أن يكون هناك استثناء هلذه القاعدة يف بعض الدراسات التي تصمم لتطوير تدخل 
عالجي أو وقائي أو تشخييص لالستخدام يف بلد أو جمتمع ال تتوافر فيه التدخالت املثبتة 
املستقبل  متوافرة يف  أن تصبح  املحتمل  أخرى، ومن غري  بلدان  تستخدم يف  التي  الفعالية 
املنظور، ألسباب اقتصادية أو لوجستية، وذلك عندما يكون الغرض من دراسة كهذه جعل 
تدخل حمتمل الفعالية وميسور التكلفة متاحًا للسكان. وقد يكون من بني األمثلة عىل ذلك، 
دراسة وبائية تدخلية لطريقة بسيطة لتنقية املاء، يمكن من خالهلا القضاء عىل معظم مسببات 
األمراض املسؤولة عن األمراض اخلطرية يف بلد غري قادر عىل توفري التدخالت األكثر دقة 
وتفصياًل، والتي تعد أكثر فعالية يف بلدان ذات موارد أكب. وينبغي أن تكون جلنة املراجعات 
العلمية واألخالقية متأكدة من أن التدخل املثبت الفعالية ال يمكن استخدامه كمقارن عىل 
أساس أن استخدامه لن يفيض إىل نتائج موثوقة علميًا والتي يمكن أن تكون وثيقة الصلة 
للدراسة.  اخلاضعني  األشخاص  منها  اختري  التي  السكانية  للفئة  الصحية  باالحتياجات 
ويكون ذلك هو احلال عندما ترتاكم املعطيات حول نجاعة ومأمونية التدخل املثبت الفعالية 
يف ظل ظروف مغايرة لتلك اخلاصة بالسكان املقرتح إجراء الدراسة بينهم )مثاًل، املرض أو 
احلالة تتجىل بشكل خمتلف يف الفئات السكانية املختلفة، أو وجود عوامل أخرى يف البيئة ال 
يمكن إخضاعها للسيطرة(. وقد تعتمد جلنة للمراجعات األخالقية، يف هذه الظروف جتربة 
رسيرية يكون املقارن فيها غفاًل أو ال معاجلة أو عالجًا حمليًا. وتعتمد املقبولية األخالقية ملثل 
هذا التدخل االستقصائي املقرتح عىل مدى تلبيته لالحتياجات الصحية للفئة السكانية التي 
سيختار منها األشخاص الذين سيخضعون للبحث وكذلك عىل وجود ضامنة بأنه سيثبت 

مأمونيته ونجاعته، وأنه سيكون متاحا عىل نحو مقبول لتلك الفئة السكانية.



63 املبادئ األخالقية العامة

هي  املتكافئة«  »التجربة  تكون  غفل.  بشاهد  مضبطة  لتجربة  كبديل  املتكافئة«  »التجربة 
البديل لتصميم مضبط بغفل، والتي سيتم فيها مقارنة تدخل قيد استقصاء مع تدخل مثبت 
متفوقًا  االستقصاء  قيد  تدخل  كان  إذا  ما  لتقرير  املتكافئة  التجارب  تصمم  وال  الفعالية. 
النجاعة  أو شبه مساٍو، من حيث  كان مساويًا،  إذا  ما  لتقرير  بل  الفعالية،  مثبت  آخر  عىل 
واملأمونية لذلك األخري، وعىل أي حال قد يكون من املجازفة االستنتاج أن تدخال يستويف 
هذا املعيار هو أفضل من اليشء أو يتفوق عىل أي تدخل متوافر يف القطر، ألن، ببساطة، 
قد  حيث  الغفل،  من  أفضل  أنه  عىل  سابقًا  يقدم  نفسه  هو  كان  كشاهد  املستخدم  التدخل 
توجد فروقات جوهرية بني التجارب الرسيرية املتشاهبة، بشكل ظاهري، املجراة يف بلدان 

خمتلفة، أو يف أوقات خمتلفة.

وسائل التقليل للحد األدنى من الرضر لألشخاص يف الفريق الشاهد بغفل. هناك وسائل 
للتقليل للحد األدنى من التأثري الضار املحتمل حدوثه للفريق الشاهد، حتى عندما يكون 

الشاهد الغفل مبرًا بأحد األسس املذكورة يف الدليل اإلرشادي.

أواًل، ليست هناك حاجة ألن ُيرتك الفريق الشاهد بغفل دون معاجلة، وقد ُيستخدم تصميم 
إضايف عندما يكون للعالج قيد االستقصاء واملعاجلة املعيارية آليات خمتلفة للعمل. واملعاجلة 
املقرر اختبارها والغفل، يضاف كل منهام، إىل معاجلة معيارية. ويكون ملثل هذه الدراسات 
دور حمدد عندما يكون معروفًا أن املعاجلة املعيارية تقلل الوفيات أو املراضة التي ال رجعة 
فيها، بينام قد ال يكون ممكنا إجراء جتربة بمعاجلة معيارية، أو قد يكون من الصعب تفسريها 
]الدليل اإلرشادي للمؤمتر الدويل بشأن املواءمة harmonization: اختيار الفئة الشاهدة 
يف التجارب الرسيرية والقضايا ذات الصلة هبا 2000[. وتعد التصاميم اإلضافية وسائل 
مفيدة إلجياد حتسينات يف التدخالت التي ال تكون فعالة متامًا، أو قد تسبب تأثريات جانبية 
نة ألمراض مهددة للحياة مثل الرسطان أو اإليدز  غري حمتملة، وذلك عند اختبار معاجلة حمسَّ
أو فشل القلب، كام أن هلا دورًا أيضًا يف معاجلة الرصع والروماتيزم وختلخل العظم، عىل 
سبيل املثال، ألن منع معاجلة مثبتة الفعالية يمكن أن يؤدي إىل عجز متطور، وشعور غري 

مقبول بعدم الراحة، أو إىل االثنني معًا.

ثانيًا: كام ذكر يف التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثامن، عندما يكون التدخل الذي سيجري 
اختباره يف جتربة عشوائية مضبطة بالشواهد، مصماًم من أجل توقي أو تأجيل نتيجة قاتلة 
بأن  بغفل،  الشاهد  دراسات  من  املؤذية  التأثريات  يقلل  الباحث  فإن  للعجز،  مؤدية  أو 
ملراقبة  مستقلة  هيئة  قبل  من  ة  معدَّ البحث،  ملراقبة  معطيات  البحث،  بروتوكول  يف  يقدم، 
املعطيات واملأمونية. ومن بني مهام مثل هذه اهليئة محاية األشخاص اخلاضعني للبحث من 
ول غري  التفاعالت الضائرة غري املعروفة سابقا؛ كام أن من مهامها أيضا جتنب التعرض املطَّ
الرضوري ملعاجلة دون املستوى. وتنجز اهليئة املهمة األخرية من خالل التحليالت املؤقتة 
يمكن  التي  النقطة  بعد  ملا  التجربة  استمرار  بالنجاعة لضامن عدم  الصلة  ذات  للمعطيات 
العشوائية  التجربة  بداية  يتم، يف  ما  فعاليتها. وعادة  االستقصاء  قيد  املعاجلة  فيها  تثبت  أن 
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املضبطة بالشواهد، وضع املعايري اخلاصة بإهنائها قبل موعدها املحدد )القواعد أو الدالئل 
اإلرشادية اخلاصة باإليقاف(.

»حسابات  إلجراء  )املأمونية(  والسالمة  املعطيات  مراقبة  هيئة  ُتدعى  احلاالت  بعض  ويف 
القوة الرشطية«، املصممة من أجل حتديد احتامل أن تكون جتربة رسيرية معينة قد أثبتت، يف 
أي وقت مىض، أن املعاجلة االستقصائية فعالة. فإذا كان ذلك االحتامل ضئيال جدًا، فينتظر 
من اهليئة أن تويص بإهناء التجربة الرسيرية، ألن استمرارها ملا بعد تلك النقطة سيكون أمرًا 

ال أخالقيًا.

املعطيات  ملراقبة  هيئة  تعيني  البرش،  عىل  البحوث  حاالت  أغلب  يف  رضوريًا،  يكون  وال 
مراقبة  البحث  مراقبة  بغرض ضامن  الرئييس،  الباحث  أو  الراعية  اجلهة  وتقوم  واملأمونية. 
تقديم  عن  مسؤواًل  يكون  شخص  بتعيني  الضائرة،  األحداث  عن  املبكر  للكشف  دقيقة 
املشورة حول رضورة النظر يف تغيري نظام مراقبة األحداث الضائرة أو اإلجراءات اخلاصة 

باحلصول عىل املوافقة املستنرية، أو حتى النظر يف إهناء الدراسة.

الدليل اإلرشادي الثاين عرش
التوزيع العادل لألعباء واملنافع عند اختيار فئات األشخاص يف البحث

ينبغي اختيار الفئات السكانية التي تدعى للمشاركة يف البحوث، بالشكل الذي حيقق العدالة 
يف توزيع األعباء واملنافع املرتتبة عىل البحث. كام ينبغي تربير استبعاد الفئات املجتمعية التي 

قد تستفيد من املشاركة يف الدراسة.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثاين عرش
من  أكثر  األشخاص  من  مجاعة  أو  فئة  تتحمل  أال  العدل  مقتضيات  من  عامة.  اعتبارات 
النصيب العادل من أعباء املشاركة يف البحوث. وعىل نحو مشابه، ينبغي أال حُترم فئة من 
النصيب العادل من املنافع املرتتبة عىل البحوث، سواء عىل املدى القصري أو املدى البعيد، 
اجلديدة  املعارف  من  املتأتية  املنافع  عن  فضاًل  املشاركة  من  املبارشة  املنافع  تشمل  والتي 
البحوث عىل نحو غري  أعباء ومنافع  م  ُتقسَّ فعندما  اكتساهبا.  البحث من أجل  التي صمم 
التوزيع  هذا  معايري  تكون  أن  فالبد  األشخاص،  جمموعات  بني  أو  األشخاص  بني  عادل 
غري العادل مبرًة أخالقيًا، وأال يكون تعسفيًا. وبعبارة أخرى، ينبغي أال يكون التخصيص 
غري املتكافئ غري منصف. وينبغي أن خُيتار األشخاص الذين خيضعون للبحث من الفئات 
االعتبارات  إىل  النظر  دون  للتجربة،  العامة  اجلغرافية  املنطقة  يف  لذلك  املؤهلة  السكانية 
العرقية أو اإلثنية أو الوضع االقتصادي أو للجندر )نوع اجلنس(، ما مل يكن هناك سبب 

علمي وجيه، خلالف ذلك.
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ما كان  البحوث، بسبب  املشاركة يف  املايض من  تستبعد يف  فئات األشخاص  ولقد كانت 
أن  االستبعاد  هذا  مثل  نتائج  من  وكان   .good reasons وجيهة  بأسباب  آنذاك  ُيعرف 
املعلومات حول تشخيص األمراض عند هذه الفئات، والوقاية منها، ومعاجلتها أصبحت 
تدبري  حول  املعلومات  ُاعتبت  ما  وإذا  خطري.  طبقي  ظلم  إىل  أدى  الذي  األمر  حمدودة، 
املجتمع من هذه  هذا  فئة من  أن حترم  الظلم  فمن  املجتمع،  داخل  توزع  منفعة  األمراض 
املنفعة. وإن وثائق مثل إعالن هلسنكي، والوثيقة التوجيهية لبنامج األمم املتحدة املشرتك 
املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز حول االعتبارات االخالقية يف بحوث اللقاح 
الواقي من فريوس العوز املناعي البرشي، وكذلك سياسات الكثري من احلكومات الوطنية، 
والرابطات املهنية، تدرك مدى احلاجة لتدارك هذه املظامل من خالل التشجيع عىل مشاركة 
منها  األساسية  البيولوجية،  الطبية  البحوث  من  السابق  يف  تستبعد  كانت  التي  الفئات 

والتطبيقية. ]مالحظة: هل تقوم فرق اختصاصيي الوبائيات بفعل ذلك؟[

ولألفراد من الفئات الرسيعة التأثر )املستضعفة( أيضا نفس األحقية للحصول عىل املنافع 
مثل  ذلك  يف  مثلهم  عالجية،  بمنفعة  تبرشرِّ  التي  االستقصاء  قيد  التدخالت  من  املتأتية 
األشخاص الذين ال ُيعتبون رسيعي التأثر، والسيام عندما ال تكون هناك أساليب تفوق 

املعاجلة املتاحة أو تتساوى معها.

من  معينة  فئات  بأن  أخرى،  أحيانًا  وخطًأ  أحيانًا  صحيحًا  يكون  والذي  تصور،  وهناك 
األشخاص يتم استخدامها استخدامًا مفرطًا للخضوع للبحوث. ويتأسس هذا االستخدام 
املفرط يف بعض األحيان عىل التوافر اإلداري للفئات السكانية. فاملستشفيات البحثية توجد 
عادة يف األماكن التي تقطنها الطبقات االجتامعية واالقتصادية األدنى، وهذا األمر يؤدي إىل 
استخدام مفرط واضح هلؤالء األشخاص. وهناك فئات أخرى والتي ربام تستخدم بشكل 
الدراسية  الصفوف  الطالب يف  بينها  من  للباحثني،  مريح  بشكل  متاحة  أيضا ألهنا  مفرط 
الطويلة األمد، واملرؤوسون يف  الرعاية  الباحثون، واملقيمون يف مرافق  التي يرشف عليها 
املؤسسات ذات التنظيم اإلداري اهلرمي. وتستخدم الفئات الفقرية استخدامًا مفرطًا كذلك 
بسبب استعدادها للعمل كأشخاص خيضعون للبحث مقابل أجور قليلة نسبيًا، كام يعتب 
املتسم  حياهتم  نمط  بسبب  للبحث  خيضعون  كأشخاص  مثاليني  املسجونون  األشخاص 
بالتنظيم اجليد للغاية، ويف كثري من احلاالت، بسبب احلرمان االقتصادي الذي يعانون منه.

ويعدُّ االستخدام املفرط overuse لفئة بعينها مثل الفقراء أو األشخاص املتوافرين إداريًا، 
ة، من بينها أنه من الظلم اختيار األشخاص الفقراء، عىل  ظلاًم unjust، وذلك ألسباب ِعدَّ
نحو انتقائي ليخضعوا للبحث، ألن من املمكن، ببساطة، إغراؤهم بسهولة أكثر من غريهم 
 injustice للمشاركة يف البحوث مقابل مبالغ صغرية ُتدفع هلم. ومن بني مظاهر اجلور 
بينام  البحوث  أعباء  حتمل  األشخاص  هؤالء  مثل  من  ُيطلب  عندما  ذلك،  يف  األخرى 
اآلخرون الذين هم يف وضع أفضل يتمتعون باملنافع التي ترتتب عىل تلك البحوث. وعىل 
السكانية  الفئات  عىل  متناسب  غري  نحو  عىل  البحوث  أعباء  وقوع  جواز  عدم  من  الرغم 
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املحرومة اجتامعيًا واقتصاديًا، وكذلك عدم جواز استبعاد مثل هذه الفئات عىل نحو قاطع 
انتقائيا  الفقراء، اختيارًا  يتم اختيار  أنه لن يكون جورًا أن  البحوث، إال  من بروتوكوالت 
– كسوء  فئاهتم  املنترشة يف  املشاكل  البحوث املصممة ملعاجلة  للبحوث يف تلك  للخضوع 
التغذية أو ظروف العيش املتدنية، عىل سبيل املثال. وتنطبق اعتبارات مشاهبة عىل الفئات 
املؤسسية أو أولئك الذين يكون توافرهم للباحثني مرحيًا ألسباب أخرى مالئمة من الناحية 

اإلدارية.

عىل  للبحوث  للخضوع  ألشخاص  مالئم  غري  بشكل  املفرط  االستخدام  يقترص  ال  وقد 
فئات معينة فقط، بل إن هناك جمتمعات سكانية أو حتى جمتمعات عامة قد يقع هلا ذلك. 
ويمكن أن حيدث ذلك، بصفة خاصة يف البلدان أو املجتمعات التي تكون نظم محاية حقوق 
ومعافاة األشخاص اخلاضعني للبحوث غري متطورة تطورًا جيدا عىل النحو الكايف. ويكون 
مثل هذا االستخدام املفرط مثريًا للشك بشكل خاص عندما تتحمل املجتمعات السكانية 
إطالقًا  املرجح  غري  من  ويكون  البحوث،  يف  املشاركة  أعباء  املعنية  املحلية  املجتمعات  أو 
رة من خالل البحوث  املتأتية من املعارف اجلديدة واملنتوجات املطوَّ أبدًا باملنافع  أن تتمتع 
)انظر الدليل اإلرشادي العارش: البحوث التي جترى يف فئات سكانية أو جمتمعات حمدودة 

املوارد(.

الدليل اإلرشادي الثالث عرش
البحوث عىل األشخاص رسيعي التأثر

يتعني تقديم تربير خاص لدعوة األشخاص رسيعي التأثر للخضوع للبحوث، وأن يتم تطبيق 
وسائل محاية حقوقهم ومعافاهتم تطبيقا صارمًا إذا ما تم اختيارهم ملثل تلك البحوث.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثالث عرش
األشخاص رسيعو التأثر هم هؤالء الذين يكونون عاجزين عجزًا نسبيًا )أو عجزًا مطلقًا( 
القوة،  يف  قصور  لدهيم  يكون  قد  أكثر،  رسمية  وبعبارة  اخلاصة.  مصاحلهم  محاية  عن 
حلامية  املطلوبة  الصفات  من  ذلك  غري  أو  الصالبة،  أو  املوارد،  أو  التعليم،  أو  الذكاء،  أو 

مصاحلهم اخلاصة.

رسيعي  أشخاصًا  تشمل   خطط  يف  توجد  التي  األساسية  املشكلة  تتمثل  عامة.  اعتبارات 
التأثر، يف أن مثل هذه اخلطط تؤدي إىل توزيع غري عادل لألعباء واملنافع املرتتبة عىل املشاركة 
الباحث  دم  يقرِّ أن  البحوث  التبير األخالقي إلرشاكهم يف  يتطلب  ما  البحوث. وعادة  يف 

للجنة املراجعات األخالقية ما يؤكد: 

أنه مل يمكن إجراء البحث بشكل متساو مع أشخاص أقل عرضة للتأثر؛  -
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إىل حتسن تشخيص  تؤدي  أن  معارف من شأهنا  إىل احلصول عىل  البحث هيدف  أن   -
الذي يصيب، بصفة  النوع  أو مشكالت صحية أخرى من  أمراض  وتوقي ومعاجلة 
خاصة، األشخاص رسيعي التأثر، سواء كانوا األشخاص الفعليني اخلاضعني للبحث 

أو غريهم من رسيعي التأثر الذين هم يف أوضاع مشاهبة؛
أنه سيتم توفري سبيل معقول لألشخاص اخلاضعني للبحث وغريهم من األشخاص   -
التأثر للحصول عىل أي منتوجات تشخيصية أو وقائية أو عالجية ستصبح  رسيعي 

متوافرة نتيجة للبحث؛
أن االختطارات املرتافقة مع التدخالت أو اإلجراءات التي ال حتمل أماًل بمنفعة مبارشة   -
متعلقة بالصحة، لن تتجاوز تلك املرتافقة مع الفحص الطبي أو النفيس الروتيني ملثل 
هؤالء األشخاص، ما مل ترصح جلنة لألخالقيات الطبية بزيادة طفيفة عىل هذا املستوى 

من االختطار )الدليل اإلرشادي التاسع(؛
ا غري مؤهلني وإما عاجزين بشكل  أنه عندما يكون املشاركون املحتملون يف البحث إمَّ  -
كبري عن إعطاء موافقة مستنرية، فستتم تكملة موافقتهم بإذن من أولياء أمورهم أو من 

غريهم ممن يمثلوهنم متثياًل قانونيًا )الدليل اإلرشادي الرابع عرش واخلامس عرش(.

الفئات الرسيعة التأثر vulnerable. تشمل الفئات الرئيسية لألشخاص الذين ُيعتبون، 
عىل نحو تقليدي، رسيعي التأثر، أولئك األشخاص الذين تكون قدرهتم أو حريتهم حمدودة 
إلعطاء أو رفض إعطاء املوافقة. ومن بني هؤالء األطفال، واألشخاص غري القادرين عىل 
إعطاء موافقة مستنرية بسبب إصابتهم باضطرابات نفسية أو سلوكية. ومن بني األشخاص 
األقل وضوحًا ضمن هذه الفئة الرسيعة التأثر، املشاركون املحتملون من املوظفني الصغار 
حيث  دقيقة،  اعتبارات  موافقتهم  جودة  تتطلب  والذين  هرمي،  نظام  ضمن  الثانويني  أو 
يمكن أن تكون موافقتهم عىل التطوع قد متت حتت تأثري أو إغراء ال لزوم له، سواء أكان 
املوافقة عىل  إذا وافقوا، أو خشية عدم  أماًل يف احلصول عىل معاملة تفضيلية  أم ال،  مبرًا 
الفئات:  هذه  أمثلة  ومن  املشاركة.  رفضوا  هم  إن  انتقامية  إلجراءات  التعرض  أو  ذلك، 
طالب الطب والتمريض، وصغار العاملني يف املستشفيات واملختبات، وموظفو رشكات 
األدوية، وأفراد القوات املسلحة والرشطة. وبسبب عمل هؤالء بالقرب من الباحثني، فهم 
عادة ُيدعون أكثر من غريهم للعمل كأشخاص خيضعون للبحوث، األمر الذي يمكن أن 

يؤدي إىل توزيع غري منصف لألعباء واملنافع املتعلقة بالبحوث. 

وكثريًا ما ُينظر إىل املسنني كأشخاص رسيعي التأثر. فمع التقدم يف العمر، يصبح األشخاص، 
وبشكل متزايد، مرشحني الكتساب صفات جتعلهم رسيعي التأثر، وعىل سبيل املثال، قد 
يصبحون معتمدين عىل املؤسسات، أو يصابون بدرجات خمتلفة من اخلرف: فإن هم اكتسبوا 
هذه الصفات التي حتددهم كأشخاص رسيعي التأثر، أو عندما يكتسبوهنا وليس قبل ذلك، 

فمن املناسب اعتبارهم أشخاصًا رسيعي التأثر والتعامل معهم وفقًا لذلك.
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الرعاية،  دور  يف  املقيمون  التأثر،  رسيعة  اعتبارها  أيضًا  يمكن  التي  األخرى  الفئات  ومن 
من  وغريهم  االجتامعية،  املساعدة  أو  بالرعاية  اخلاصة  املزايا  يتلقون  الذين  واألشخاص 
والعرقية،  اإلثنية  األقليات  وبعض  الطوارئ،  أقسام  يف  واملرىض  والعاطلني،  الفقراء 
واملرىض  والسجناء،  رون،  واملهجَّ والالجئون،  والبدو،  هلم،  مأوى  ال  الذين  واملرشدون 
وأفراد  سياسيًا،  أمرهم  عىل  املغلوبون  واألشخاص  شفاؤها،  يتعذر  بأمراض  املصابون 
ماثلة، من أجل هؤالء األشخاص  الطبية احلديثة. واحلاجة  باملفاهيم  ني  امللمرِّ املجتمع غري 
املصنفة  الفئات  تلك  لصفات  مشاهبة  بصفات  يتسمون  ممن  وغريهم  الفئات،  هذه  ضمن 
بحسب  ومعافاهتم،  حلقوقهم  خاصة  محاية  سبل  وتطبيق  ملراجعة  التأثر،  رسيعة  كفئات 

االقتضاء.

وعىل الرغم من رضورة قيام الباحثني بوجه عام، بدراسة الفئات األقل رسعة للتأثر قبل 
اختيار األشخاص األكثر رسعة للتأثر، إال أن هناك بعض االستثناءات التي يمكن تبيرها. 
األدوية،  جتارب  من  األول  الطور  خلوض  مناسبني  غري  يكونون  عامة،  بصفة  فاألطفال، 
والطور األول أو الثاين من جتارب اللقاحات، إال أنه قد يسمح بمثل هذه التجارب بعد أن 
تكون الدراسات عىل البالغني قد أظهرت بعض التأثري العالجي أو الوقائي. وعىل سبيل 
االستمناع  عىل  بينرِّة  تتحرى  لقاح  عىل  لتجربة  الثاين  الطور  إجراء  تبير  يمكن  قد  املثال، 
ع، عندما يكون اللقاح قد أظهر بينرِّة عىل الوقاية من مرض معٍد أو  )توليد املناعة( لدى الرضَّ
إبطاء تقدمه لدى البالغني، أو أن يكون الطور األول من البحوث عىل األطفال مناسبًا لكون 

املرض ال يقع بني البالغني، أو لكونه يتجىل بشكل خمتلف لدى األطفال.

الدليل اإلرشادي الرابع عرش
البحوث التي تشمل األطفال

ينبغي عىل الباحث، قبل القيام بإجراء البحث، التحقق من أن:

البحث قد ال جُيرى بنفس الدرجة املطلوبة التي جُيرى هبا عىل البالغني؛  -
هدف البحث هو احلصول عىل معارف وثيقة الصلة باالحتياجات الصحية لألطفال؛  -

أحد والدي الطفل أو ويل أمره قد أعطى إذنًا بخضوعه للبحث؛  -
تم احلصول عىل موافقة )قبول( كل طفل، بقدر ما تسمح به قدرات الطفل؛  -

رفض الطفل املشاركة يف البحث أو االستمرار فيه سوف حيظى باالحرتام.  -

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الرابع عرش
يف  عنه  غنى  ال  أمر  األطفال  مشاركة  لألطفال.  التدخلية  الدراسات  اكتناف  مبرات 
البحوث اخلاصة بأمراض الطفولة واحلاالت التي يكون األطفال، بصفة خاصة، معرضني 
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فيها لإلصابة هبا )جتارب اللقاحات مثاًل(، وكذلك التجارب الرسيرية املصممة لألطفال 
والبالغني أيضًا. ويف املايض مل يكن الكثري من املنتجات اجلديدة خيضع لالختبار، يف ما يتعلق 
باألطفال، رغم أهنا كانت موجهة نحو أمراض تقع أيضًا يف مرحلة الطفولة، األمر الذي 
ا عدم استفادة األطفال من هذه األدوية اجلديدة أو إىل تعرضهم هلا برغم عدم  ى إىل إمَّ أدَّ
معرفة الكثري عن فعاليتها النوعية، أو مأمونيتها بالنسبة لألطفال. أما اآلن فقد أصبح هناك 
اتفاق عىل نطاق واسع، عىل أن اجلهات الراعية ألي منتج عالجي، أو تشخييص، أو وقائي 
جديد، والذي حيتمل أن يستخدم لألطفال، ُملزمة، كقاعدة عامة، بتقييم مأمونيته وفعاليته 

بالنسبة لألطفال قبل طرحه للتوزيع العام.

الوبائية  البحوث  إجراء  يمكن  لألطفال.  األخرى  الوبائية  الدراسات  اكتناف  مبرات 
الرصدية، مثل الدراسات بشأن كيفية تأثري العوامل اجلينية والبيئية يف مرحلة الطفولة عىل 
صحة البالغني، حتى عندما ال يكون الغرض من البحث »احلصول عىل معارف وثيقة الصلة 
املنافع  إن  وحيث  األخرى.  املتطلبات  استيفاء  رشيطة  لألطفال«،  الصحية  باالحتياجات 
املحتملة )من حيث معرفة املسببات املرضية املستمدة من الدراسة( تكون ذات صلة بصحة 
البالغني برغم تأثري الرضر املحتمل عىل األطفال، فإنه ُيسمح بإجراء مثل هذه الدراسات 
يف سياق املخاطر الشديدة االنخفاض التي تتصف هبا البحوث باملالحظة )الرصدية(. وقد 
ينشأ تبير آخر، عندما يكون األطفال املشاركون يف الدراسة مستفيدين حمتملني من نتائج 

الدراسة عندما يصبحون أشخاصًا بالغني.

وعىل جانب آخر، فإن البحوث يف جمال املخاطر املهنية التي يتعرض هلا األطفال يف العمل، 
تستويف  ال  قد  لكنها  األطفال،  بصحة  الصلة  وثيقة  معارف  اكتساب  إىل  ُتفيض  قد  والتي 
تعتب  أن  البالغني(، البد  ما أجريت، عوضًا عن ذلك، عىل  إذا  املتطلبات األخرى )مثال، 
بحوثا مسموحًا هبا، بل حتى بحوثًا رضورية، إذا مل يكن هناك أي شئ آخر يوثرِّق اإلرصار 

عىل ممارسات تشغيل األطفال واملدى الذي وصلت إليه هذه املامرسات.

تتطلب موافقة األشخاص ذوي  التي  الدراسات  املشاركة يف  الطفل، عىل  )قبول(  موافقة 
األهلية. ينبغي التامس استعداد الطفل للتعاون، وذلك بعد أن يكون قد تم إعالمه بالقدر 
ن الذي يصبح فيه  الذي يسمح به مستوى نضوج الطفل وذكائه. وخيتلف اختالفًا كبريًا، السرِّ
الطفل مؤهاًل قانونًا إلعطاء املوافقة، وذلك من ترشيع إىل آخر. ففي بعض البلدان يتباين 
»سن الرشد« املعتب يف بعض املقاطعات، أو الواليات، أو التقسيامت الفرعية األخرى، تباينًا 
كبريًا. وغالبًا ما يكون بوسع األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن الرشد املعتب قانونًا، استيعاب 
اآلثار اخلاصة باملوافقة املستنرية، وخيضعون لإلجراءات الالزمة، ومن ثم، يمكنهم املوافقة، 
عن علم، عىل العمل كأشخاص خاضعني للبحث. وهذا االتفاق عن علم، الذي يشار إليه 
أحيانًا، عىل أنه موافقة، ال يكون كافيًا للسامح باملشاركة يف البحوث، ما مل يستكمل بإذن من 

أحد الوالدين، أو ويل األمر، أو أي ممثل آخر عن الطفل يكون خمواًل بذلك.
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اتفاق  إبداء  من  نهم  يمكرِّ الذي  النضج  مستوى  إىل  يصلوا  مل  الذين  األطفال  بعض  وهناك 
عن علم، أو موافقة، يمكنهم تسجيل »اعرتاض عمدي« deliberate objection، وهو 
يعبرِّ عن عدم املوافقة أو الرفض إلجراء مقرتح. وينبغي التفريق بني االعرتاض العمدي 
من طفل أكب عمرًا، عىل سبيل املثال، وبني سلوك الطفل الرضيع، الذي حيتمل أن يبكي أو 
ينسحب استجابة ألي مثري تقريبًا. وينبغي اختيار األطفال األكب عمرًا، الذين قد يكونون 
ع، ما مل تكن  قادرين عىل إعطاء موافقة، وذلك قبل اختيار األطفال األصغر عمرًا أو الرضَّ

هناك أسباب علمية وجيهة إلرشاك األطفال األصغر عمرًا أواًل. 

وينبغي دائاًم احرتام أي اعرتاض عمدي يبديه الطفل عىل املشاركة يف البحوث، حتى ولو 
أعطى والداه املوافقة عىل مشاركته، إال إذا كان الطفل بحاجة إىل تدخل غري متوافر خارج 
وأنه  عالجية،  منفعة  حتقيق  يف  أماًل  محل  قد  االستقصائي  التدخل  ويكون  البحث،  سياق 
ال يوجد بديل عالجي مقبول حلالة الطفل. ففي مثل هذه احلالة، وال سيام إذا كان الطفل 
صغريًا جدًا أو غري ناضج، يمكن ألحد الوالدين أو لويل األمر جتاوز اعرتاضات الطفل. وإذا 
كان الطفل أكب عمرًا، وشبه قادر عىل إعطاء موافقة مستنرية بصورة مستقلة، فينبغي عىل 
الباحث التامس املوافقة النوعية للجان املراجعات العلمية واألخالقية أو إجازهتا للرشوع، 
قادرين  للدراسة  اخلاضعون  األطفال  أصبح  وإذا  االستقصائية.  املعاجلة  يف  االستمرار  أو 
التامس موافقتهم  فينبغي  البحث،  أثناء إجراء  عىل إعطاء موافقة مستنرية بصورة مستقلة، 

املستنرية عىل مواصلة املشاركة، وأن حيظى قرارهم يف هذا الشأن باالحرتام املطلوب.

وقد يعرتض طفل مصاب بمرض يمكن أن يكون قاتاًل، أو يرفض االستمرار يف تدخل 
يسبب له إرهاقًا أو إزعاجًا. وقد يضغط الوالدان، يف مثل هذه الظروف، عىل الباحث كي 
يستمر يف ذلك التدخل االستقصائي ضد رغبة الطفل، وقد يوافق الباحث عىل القيام بذلك، 
إذا تبني أن التدخل حيمل أماًل يف احلفاظ عىل حياة الطفل أو إطالتها، وأنه ال يوجد عالج 
النوعية  املوافقة  التامس  احلاالت،  هذه  مثل  يف  الباحث،  عىل  وينبغي  حلالته.  مقبول  بديل 

للجنة املراجعات األخالقية قبل أن يوافق عىل جتاوز رغبات الطفل.

الباحث احلصول عىل إذن من أحد  يتعني عىل  أو من ويل األمر.  الوالدين  اإلذن من أحد 
الوالدين أو من ويل األمر، وفقا ملا تقيض به القوانني املحلية أو اإلجراءات القائمة، وذلك 
يف مجيع الدراسات البحثية التي يلزم تقديم موافقة فردية من األشخاص املشاركني فيها، 
أن  ُيفرتض  وقد  الرابع(.  اإلرشادي  الدليل  )انظر  املوافقة  تلك  مثل  إعطاء  عىل  القادرين 
م ما هو رضوري إلعطاء  يكون بمقدور األطفال فوق سن الثانية عرشة أو الثالثة عرشة، تفهُّ
املوافقة املستنرية املناسبة، غري أن موافقتهم )قبوهلم( البد أن تستكمل بإذن من أحد والدهيم، 
أو ويل أمرهم، حتى لو مل يكن القانون املحيل ُملِزمًا بذلك. وحتى لو كان اإلذن الوالدي 

مطلوبًا بموجب القانون املحيل، فالبد من احلصول عىل موافقة )قبول( الطفل أيضًا.

للرشد،  العام  السن  حتت  هم  الذين  األشخاص  بعض  إىل  ُينظر  الترشيعات،  بعض  ويف 
»ناضجون«  قارصون  أو   ،emancipated »متحررون«   minors قارصون  أهنم  عىل 
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mature، وُيسمح هلم بإبداء املوافقة دون موافقة أو حتى معرفة والدهيم أو أولياء أمورهم. 
يعيشون  أو  بالفعل  آباء  يصبحوا  أن  أو  حوامل،  منهم  الفتيات  وتصبح  يتزوجون،  وقد 
باستقاللية. وبعض الدراسات تكتنف استقصاء حول معتقدات املراهقني وسلوكهم جتاه 
النشاط اجلنيس أو التعاطي الرتفيهي للمخدرات، كام تتناول بحوث أخرى العنف األرسي 
أو إساءة معاملة األطفال. وقد تتنازل جلنة املراجعات األخالقية عن رشط اإلذن الوالدي، 
رض املراهقني لبعض  يف مثل هذه الدراسات، إذا كانت املعرفة الوالدية بامدة املوضوع قد تعرِّ

املخاطر ذات الصلة باملساءلة أو حتى ختويفهم من والدهيم.

املؤسسات،  تؤهيم  الذين  األطفال  املوافقة من  باحلصول عىل  ترتبط  التي  القضايا  وبسبب 
فقط.  استثنائية  إال يف حاالت  البحثية  للدراسات  األطفال  مثل هؤالء  ينبغي خضوع  فال 
ويف حالة وجود أطفال يف مؤسسات، وال يعرف آباؤهم، أو أن آباءهم غري خمولني قانونًا 
بمنح املوافقة يف هذا اخلصوص، فقد تطلب جلنة املراجعات األخالقية من اجلهات الراعية 
أو من الباحثني تزويدها برأي خبري مستقل ومعني، ويكون من املدافعني عن حقوق أطفال 

املؤسسات، بشأن مدى صالحية أو مالءمة إجراء البحوث عىل مثل هؤالء األطفال.

مراقبة البحوث من قبل أحد والدي الطفل أو ويل أمره. ينبغي أن تتاح الفرصة لوالد أو ويل 
أمر الطفل الذي يكون قد أعطى اإلذن بمشاركة الطفل يف البحث، ملراقبة البحث، إىل حد 
معقول، وذلك أثناء إجرائه، حتى يمكن سحب الطفل من الدراسة، إذا قرر ذلك الوالد أو 

ويل األمر أن االنسحاب أمر يأيت يف صالح الطفل.

يمكن  مواقع  يف  أطفااًل،  تكتنف  التي  البحوث  جُترى  أن  ينبغي  والطبي.  النفيس  الدعم 
للطفل واألبوين فيها احلصول عىل دعم طبي ونفيس مالئمني. وكنوع من احلامية اإلضافية 
لألطفال، قد يقوم الباحث، عندما يكون ممكنًا، باحلصول عىل مشورة طبيب أرسة الطفل، 
أو طبيب أطفال، أو أحد مقدمي الرعاية الصحية حول األمور ذات الصلة بمشاركة الطفل 

يف البحث.

)انظر أيضًا الدليل اإلرشادي الثامن، والتاسع، والثالث عرش(.

الدليل اإلرشادي اخلامس عرش
البحوث عىل أشخاص غري قادرين عىل إعطاء موافقة مستنرية مالئمة بسبب 

اضطرابات نفسية أو سلوكية
يتعني عىل الباحث، قبل القيام ببحوث تضم أشخاصًا غري قادرين عىل إعطاء موافقة مستنرية 

مالئمة بسبب إصابتهم باضطرابات نفسية أو سلوكية، أن يتحقق من اآليت:
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أن مثل هؤالء األشخاص لن خيضعوا لبحوث يمكن إجراؤها عىل نحو مرض وبنفس   -
القدر من اجلودة عىل أشخاص ليس لدهيم اختالل يف القدرة عىل إعطاء موافقة مستنرية 

مالئمة؛
باالحتياجات  الصلة  وثيقة  معارف  عىل  احلصول  هو  البحث  إجراء  من  اهلدف  أن   -

الصحية لألشخاص املصابني باضطرابات نفسية أو سلوكية؛
أنه تم احلصول عىل موافقة كل شخص بحسب قدراته، مع احرتام رفض الشخص   -
القانون  مناسب، وكان  بديل طبي  يتوفر  مل  إذا  إال  دائاًم،  البحث  اشرتاكه يف  املحتمل 

املحيل، حتت ظروف استثنائية، يسمح بتجاوز االعرتاض؛
أنه يف احلاالت التي يكون فيها األشخاص املحتمل اشرتاكهم يف البحث فاقدين لألهلية   -
ممثليهم  أو  املسؤولني،  العائلة  أفراد  أحد  من  إذن  عىل  احلصول  يتم  املوافقة،  إلعطاء 

املخولني قانونًا بذلك، وفقا للقانون الساري.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي اخلامس عرش
يكونون  سلوكية  أو  عقلية  باضطرابات  املصابني  األشخاص  معظم  إن  عامة.  اعتبارات 
أولئك  فقط  هم  اإلرشادي  الدليل  هذا  يف  واملعنيون  مستنرية؛  موافقة  إعطاء  عىل  قادرين 
حاالهتم.  تردي  بسبب  ذلك  عىل  قادرين  غري  مؤقتًا،  أصبحوا،  الذين  أو  القادرين،  غري 
وال ينبغي أبدًا أن يكونوا أشخاصًا خاضعني لبحث يمكن إجراؤه بنفس القدر من اجلودة 
عىل أشخاص يملكون ملكاهتم العقلية بشكل كامل، إال إذا كانوا، وعىل نحو واضح، هم 
املناسبني جلزء كبري من بحث يستقيص األسباب األصلية لإلصابة  الوحيدين  األشخاص 

باضطرابات نفسية أو سلوكية وخيمة، ومعاجلة تلك االضطرابات.

اخلاضع  األهلية  الكامل  الشخص  موافقة  فيها  ُتشرتط  التي  الدراسات  يف  الفرد  موافقة 
النفسية  حاالهتم  تؤثر  الذين  األشخاص  من  للتعاون  االستعداد  التامس  ينبغي  للبحث. 
والسلوكية يف قدرهتم عىل إبداء املوافقة، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالتهم العقلية، عىل 
أن حُيرتم دائاًم أي اعرتاض ُيبدى من جانبهم عىل االشرتاك يف أي دراسة ال تنطوي عىل أي 
ًة لتحقيق منفعة مبارشة هلم. ويتم احرتام االعرتاض امُلبدى من مثل ذلك  عنارص تكون معدَّ
الشخص عىل التدخل االستقصائي املعدُّ من أجل حتقيق منفعة عالجية، إال إذا مل يكن هناك 

بديل طبي مناسب، وكان القانون املحيل يسمح بتجاوز االعرتاض.

اإلذن من الويص عىل شخص خاضع للبحث، غري قادر عىل إعطاء موافقة مستنرية. يتعني 
اإلجراءات  أو  املحلية،  القوانني  الويص وفقًا ألحكام  إذن من  الباحث احلصول عىل  عىل 
األشخاص  من  فردية  موافقات  تقديم  هلا  ُيشرتط  التي  الدراسات  كل  يف  وذلك  القائمة، 
اإلرشادي  الدليل  )أنظر  املوافقة  إعطاء  عىل  قادرين  يكونون  الذين  للبحوث،  اخلاضعني 
عالقة  تربطه  شخص  من  أو  املبارشين،  األرسة  أفراد  أحد  إذن  التامس  وينبغي  الرابع(. 
وثيقة بالشخص املعني. غري أنه ينبغي إدراك أن مثل هؤالء الوكالء قد يكون هلم مصاحلهم 
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اخلاصة، مما قد يضع اإلذن الذي يقدمونه موضع ريبة، مع العلم أن بعض األقارب قد ال 
يكونون معنيني بحامية حقوق املرىض ورعايتهم. وفضاًل عن ذلك، فإن فردًا من أفراد األرسة 
املقربني، أو واحدًا من األصدقاء قد يود االستفادة من الدراسة البحثية عىل أمل أن تنجح 
تلك الدراسة يف »شفاء« احلالة. وعىل جانب آخر، فإن بعض الترشيعات ال جُتيز اإلذن من 
طرف ثالث لألشخاص الذين خيضعون للدراسة، والذين يكونون فاقدين لألهلية إلعطاء 
املوافقة. وقد تكون هناك رضورة لتفويض قانوين إلرشاك شخص يكون مودعًا يف مؤسسة 

بحكم قضائي، يف البحوث.

اإلصابة بمرض خطري لدى األشخاص العاجزين عن إعطاء موافقة مستنرية مالئمة بسبب 
موافقة  إعطاء  العاجزين عن  األشخاص  حرمان  ينبغي  ال  أو سلوكية.  نفسية  اضطرابات 
مستنرية مالئمة بسبب إصابتهم باضطرابات نفسية أو سلوكية، أو أن يكونوا مصابني، أو 
أو  البرشي،  املناعي  العوز  بفريوس  العدوى  مثل  خطري  بمرض  اإلصابة  خماطر  تكتنفهم 
الرسطان، أو االلتهاب الكبدي، ال ينبغي حرماهنم من احلصول عىل منفعة حمتملة من أدوية 
استقصائية، أو لقاحات، أو أجهزة قد حتمل أماًل أو فائدة وقائية، والسيام عندما ال يكون 
هناك عالج بديل متفوق أو مواٍز متوافر لتلك احلاالت، حيث تكون أحقيتهم يف احلصول 
عىل مثل ذلك العالج أو الوقاية أمرًا مبرًا من الوجهة األخالقية، بنفس الدرجة التي تكون 

عليها أحقية الفئات املستضعفة األخرى. 

اإلصابة  بسبب  مالئمة  مستنرية  موافقة  إعطاء  عىل  القادرين  غري  لألشخاص  وبالنسبة 
باضطرابات نفسية أو سلوكية، فإهنم، بصفة عامة، ال يكونون مناسبني لالشرتاك يف جتارب 
ة لتكون ملبية الحتياجاهتم الصحية اخلاصة،  رسيرية رسمية، باستثناء تلك التجارب املعدَّ

والتي ال يمكن إجراؤها إال عليهم هم.

)انظر أيضا الدليل اإلرشادي الثامن والثالث عرش(.

الدليل اإلرشادي السادس عرش
النساء كمشاركات يف البحوث

الاليت  للنساء  األخالقية  املراجعات  أو جلان  الراعية  اجلهات  أو  الباحثني  استبعاد  ينبغي  ال 
هن يف سن اإلنجاب من املشاركة يف البحوث الوبائية، كام ال ينبغي أن ُيستخدم االحتامل 
بأن ُتصبح املرأة حاماًل أثناء إجراء الدراسة، يف حد ذاته، ليكون سببًا يف منع مشاركة املرأة 
أن  التي يمكن  للمخاطر  املستفيضة  املناقشة  أن  أو حتديد دورها يف ذلك. غري  البحوث  يف 
قرار  اختاذ  عىل  املرأة  لقدرة  أسايس  رشط  جنينها،  هلا  يتعرض  أو  احلامل  املرأة  هلا  تتعرض 
رشيد بإدراجها ضمن دراسة بحثية تدخلية. وإذا ما تبني، خالل تلك املناقشة، أن املشاركة 
ل خطورة عىل اجلنني أو عىل املرأة إذا أصبحت حامال، فيتعني عىل اجلهات  يف البحث قد تشكِّ
الراعية/الباحثني أن يضمنوا إجراء اختبار محل واحلصول عىل الوسائل الفعالة ملنع احلمل 
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ر احلصول  لدى املرأة املحتمل مشاركتها يف البحث، وذلك قبل بدء العمل فيه. ويف حال تعَذُ
عىل هذه الوسائل ألسباب قانونية أو دينية، فينبغي عىل الباحثني أال يرشكوا نساء قد يصبحن 

حوامل، يف مثل هذه البحوث التي يمكن أن تنطوي عىل خماطر عليهن.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي السادس عرش
تتعرض النساء يف معظم املجتمعات للتمييز، من حيث مشاركتهن يف البحوث، وقد جرت 
يصبحن  أن  عىل  البيولوجية  الناحية  من  القدرة،  لدهين  الاليت  النسوة  استبعاد  عىل  العادة 
حوامل، من التجارب الرسيرية الرسمية عىل األدوية واللقاحات واألجهزة الطبية بدعوى 
القلق حول خماطر غري حمددة قد تقع للجنني. وعىل ذلك، فإنه ال ُيعرف إال القليل نسبيًا عن 
مأمونية ونجاعة أغلب األدوية أو اللقاحات أو األجهزة، ويمكن أن يكون هذا النقص يف 

املعارف أمرًا خطريًا.

حوامل  يصبحن  أن  عىل  بيولوجيًا  القادرات  النساء  باستبعاد  عامة  سياسة  وجود  وإن 
املجتمع،  فئات  من  كفئة  النساء،  حيرم  إنه  حيث  ظامل،  أمر  هو  البحوث  يف  املشاركة  من 
إهانة  يمثل  أنه  كام  الدراسات،  مثل هذه  دة من  املستمَّ اجلديدة  املعارف  من  االستفادة  من 
حلقوقهن يف تقرير مصريهن بأنفسهن. ومن األمهية بمكان أال تستبعد املهن التي تضم يف 
الغالب عامالت بينها من املشاركة يف الدراسات الوبائية التي جُترى بشأن األخطار املهنية، 
ومع ذلك، فينبغي، عندما تتاح الفرصة للنسوة الاليت هن يف سن اإلنجاب، للمشاركة يف 
مثل هذه  تّفهم  تتم مساعدهتن عىل  أن  اجلنني،  أن تشكل خماطر عىل  يمكن  التي  البحوث 

املخاطر التي قد تقع إن هن أصبحن حوامل أثناء فرتة إجراء البحث.

ورغم أن هذه الفرضية العامة حتبذ إدراج النساء يف البحوث، إال أنه يتعني اإلدراك أنه يف 
البحوث  إجراء  أثناء  أو لألذى  النساء معرضات لإلمهال  تكون  العامل،  من  املناطق  بعض 
بسبب تكيفهم اجتامعيًا عىل اخلضوع للسلطة، وعدم طرح األسئلة، وحتّمل األمل واملعاناة. 
وعندما تكون النساء يف مثل هذه املواقف، من بني األشخاص اخلاضعني للبحوث، فيتعني 
عىل الباحثني توخي عناية خاصة خالل عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية لضامن أخذهن 
اذ قرارهن عىل ضوء معلومات  للوقت الكايف ووجودهن يف البيئة املناسبة، بام يمكنهن من اخترِّ

تقدم إليهن بصورة واضحة.

فقط،  نفسها  املرأة  عن  مطلوبة  للمشاركة  املستنرية  املوافقة  تكون  للنساء.  الفردية  املوافقة 
وذلك يف البحوث التي تشارك فيها النساء الاليت هن يف سن اإلنجاب، سواء أكانت املرأة 
حامال أم غري حامل. وال يستعاض أبدًا بإذن الزوج أو القرين عن رشط املوافقة املستنرية 
الفردية. فإذا ما رغبت النسوة يف استشارة أزواجهن أو قرنائهن، أو اخرتن طوعًا التامس 
أذوهنم قبل تقرير االنضامم للبحث، فإن ذلك ال يكون فقط أمرًا مسموحًا به، من الوجهة 
الصارم  االشرتاط  أن  غري  السياقات،  بعض  يف  للغاية،  فيه  مرغوبًا  يكون  بل  األخالقية، 



75 املبادئ األخالقية العامة

الرصيح  للمبدأ  انتهاك  بمثابة  هو  القرين،  أو  الزوج  من  باملشاركة  ترصيح  عىل  للحصول 
الحرتام األفراد.

ويعدُّ إجراء مناقشة مستفيضة للمخاطر التي يمكن أن تتعرض هلا املرأة احلامل أو يتعرض 
هلا جنينها، رشطًا مسبقًا لقدرة املرأة عىل اختاذ قرار رشيد باالنضامم إىل دراسة بحثية. أما 
النسوة الاليت يكنَّ غري حوامل عند بدء الدراسة البحثية، لكنهن حيملن بينام ال يزلن يشاركن 
يف  املتمثل  البديل  عن  معلومات  باملوافقة  املتعلقة  املناقشة  تتضمن  أن  فينبغي  البحث،  يف 
االنسحاب الطوعي من الدراسة، وكذلك إمكانية إهناء احلمل، عندما يكون ذلك مسموحًا 
به قانونًا. كام يتعني أيضا، إذا مل يكن قد تم إهناء احلمل، أن يعطني ضامنة لتلقي رعاية متابعة 

طبية.

)انظر أيضا الدليل اإلرشادي السابع عرش(.

الدليل اإلرشادي السابع عرش
احلوامل كمشاركات يف البحوث

وجلان  الباحثني  وعىل  الوبائية.  البحوث  يف  املشاركة  احلوامل  حق  من  بأن  التسليم  ينبغي 
املراجعات األخالقية التحقق من أن النسوة احلوامل املحتمل مشاركتهن يف البحث قد تم 
إعالمهن، بشكل مناسب، باملخاطر واملنافع العائدة عليهن، وعىل محلهن، وأجنتهن، وعىل 

نسلهن، وخصوبتهن، بعد ذلك.

الصلة  وثيقة  كانت  إذا  إال  السكانية  الفئة  هذه  يف  التدخلية  الدراسات  ترى  أال  وينبغي 
باالحتياجات الصحية اخلاصة للحوامل أو ألجنتهن، أو باالحتياجات الصحية للحوامل 
عمومًا، وإذا كانت بحسب االقتضاء، مدعومة ببينات موثوقة مستمدة من تارب حيوانية، 

والسيام يف ما خيتص بمخاطر التسبب يف التشوهات اجلنينية )املسخية والتطفري(.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي السابع عرش
مثل  أن  بالتعقيد، حقيقة  احلوامل  النساء  التي تشمل  البحوث  تبير  التي تسم  األمور  من 
هذه البحوث قد تشكل خماطر، مع وجود منافع حمتملة، وذلك بالنسبة لشخصني – املرأة 
ر أن يكون عليه اجلنني بعد خروجه إىل الدنيا.  واجلنني – باإلضافة إىل الشخص الذي ُيقدَّ
ذ القرار  وحتى عندما تكون البينات املتعلقة باملخاطر غري معلومة أو مبهمة، فينبغي أن ُيتخَّ
بشأن مقبولية املخاطر التي يمكن أن تقع عىل اجلنني، من قبل املرأة يف إطار عملية احلصول 
املحبذ  فمن  اختاذه،  املرأة  ينبغي عىل  قرار  ذلك  أن  من  الرغم  املستنرية. وعىل  املوافقة  عىل 
أيضا، يف إطار البحوث املوجهة نحو صحة اجلنني، أن يتم احلصول كذلك عىل رأي األب، 

كلام كان ذلك ممكنا.
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وقد تشعر املرأة، وبخاصة يف املجتمعات التي ُتعقد فيها األمهية عىل اجلنني، أكثر مما ُتعقد 
عىل حياة املرأة نفسها أو صحتها، أن هناك قيودًا عىل مشاركتها، أو أن عليها عدم املشاركة 
يف مثل هذه البحوث. وينبغي إقرار إجراءات وقائية خاصة ملنع اإلغراءات التي ال مبر هلا 
حلفز النسوة احلوامل عىل املشاركة يف البحوث التي حتمل التدخالت فيها أمال بتحقيق منفعة 
كاستطباب  به  معرتف  غري  فيها  اجلنيني  ه  التشوُّ يكون  التي  احلاالت  ويف  للجنني.  مبارشة 
لإلجهاض، فال ينبغي إرشاك النسوة احلوامل يف البحوث التي تنطوي عىل أساس واقعي 
خاضع  كشخص  املرأة  ملشاركة  كنتيجة  حيدث  أن  يمكن  جنينيًا  تشوهًا  أن  من  للمخاوف 

للبحث.

نوا بروتوكوالت البحوث التي جُترى عىل احلوامل خطة لرصد نتائج  وعىل الباحثني أن ُيضمرِّ
احلمل، يف ما خيتص بصحة كل من املرأة والطفل عىل املدى القصري وعىل املدى البعيد. 

)أنظر أيضا التعليقات اخلاصة بالدليل اإلرشادي الرابع عرش والسادس عرش(.

الدليل اإلرشادي الثامن عرش
ية املحافظة عىل الرسرّ

يتعني عىل مقدم الرعاية الصحية أال يقدم أي معطيات يمكن التعرف من خالهلا عىل هوية 
صاحبها، تتعلق بمريض ما، إىل باحث أو إىل قاعدة بيانات، إال إذا سمح املريض بتقديمها أو 
إذا كان تقديمها أمرًا يكفله القانون وجييزه. وعىل الشخص الذي يف عهدته قاعدة البيانات، 
والباحث الذي يتلقى تلك البيانات ألغراض البحث، أن يضعا ضامنات آمنة للحفاظ عىل 
ية البيانات. وينبغي أن حياط األشخاص اخلاضعون للبحث علاًم بحدود قدرة الباحث  رسِّ

ية. القانونية وغريها، عىل احلفاظ عىل الرسية والنتائج املحتملة خلرق هذه الرسَّ

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثامن عرش
املتطلبات  حتدد  البلدان،  من  عديد  يف  اعتامدها  جيري  القوانني  من  متنامية  جمموعة  هناك 
جانب  إىل  وذلك  بالصحة،  الصلة  ذات  املعطيات  وأمن  ية  رسرِّ بحامية  املتعلقة  القانونية 

املتطلبات املنصوص عليها يف هذا الدليل اإلرشادي.

الصلة  ذات  البحوث  تتضمن  قد  للبحث.  اخلاضع  الشخص  وبني  الباحث  بني  ية  الرسرِّ
باألشخاص واملجموعات، جتميع وحفظ بيانات، والتي إذا أفشيت إىل أطراف أخرى، قد 
ية  تسبب الرضر أو الكرب واألمل. وينبغي عىل الباحثني اختاذ الرتتيبات الالزمة حلامية رسرِّ
مثل هذه املعلومات عن طريق حذف املعلومات، مثاًل، التي قد تؤدي إىل معرفة هوية فرادى 
األشخاص اخلاضعني للبحث، أو حتديد إمكانية احلصول عىل املعلومات، أو إخفاء هوية 
الباحث، خالل مرحلة احلصول عىل  ينبغي عىل  الوسائل. كام  أو غري ذلك من  صاحبها، 
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املوافقة املستنرية، أن خيطر املشاركني املحتملني يف البحث باالحتياطات التي سيتم اختاذها 
ية املعلومات اخلاصة هبم. من أجل محاية رسرِّ

ية معطيات البحوث يشمل مجيع املعلومات  وعىل جانب آخر، فإن االلتزام باحلفاظ عىل رسرِّ
التي يمكن من خالهلا االستدالل عىل هوية صاحبها، بالنظر إىل أن إفشاء مثل هذه املعلومات 
يمكن أن يسبب رضرًا بدنيًا، أو نفسيًا، أو اجتامعيًا، أو اقتصاديًا لألشخاص، أو األزواج، 
أو العائالت، أو غريها من فئات املجتمع، أو ينتهك حرمة االرتباط احلميمي بينهم. ومن 
ية، استخدام املعطيات املجهولة اهلوية فقط، كام يف احلاالت التي  بني سبل احلفاظ عىل الرسرِّ
ختضع فيها عينات الدم املجهولة اهلوية وغري املتصلة بروابط، لالختبارات اخلاصة بالعدوى 
بفريوس العوز املناعي البرشي، أو عند احلصول من السجالت القائمة عىل معطيات جمهولة 

عة جتميعًا جزئيًا )كالوفيات مثاًل(. اهلوية وغري متصلة بروابط، أو تكون جممَّ

اختصاصيو  اعتاد  بروابط،  متصلة  عينات  أو  معطيات  استخدام  عند  أنه  املعروف  ومن 
املعطيات  توحيد  عند  أصحاهبا  هوية  حتدد  التي  املعلومات  من  التخلص  عىل  الوبائيات 
ألغراض التحليل اإلحصائي. وحيدث ذلك أيضًا عند قيام الباحثني بربط جمموعات خمتلفة 
املعطيات اخلاصة بأشخاص، بموافقة فرادى األشخاص اخلاضعني للبحث. وعندما  من 
الدراسة،  املستخدمة يف  السجالت  التي حتدد هوية أصحاهبا موجودة يف  املعلومات  تظل 
يتعني عىل الباحثني تقديم تفسري للجنة املراجعات األخالقية للسبب وراء رضورة ذلك، 

والكيفية التي سيتم محاية رسية املعلومات هبا.

وقد تشكل املشاركة يف جتارب األدوية واللقاحات املضادة ملرض اإليدز والعدوى بفريوسه 
أو  االجتامعي  الوصم  يف  تتمثل  للمسح،  اخلاضعني  األشخاص  عىل  كبرية  مرتافقة  خماطر 
بالنسبة  يتم  بام  االعتبار أسوة  املخاطر أخذها يف  وقوع أرضار عليهم. وتستحق مثل هذه 
من  للتقليل  الالزمة  اجلهود  بذل  وينبغي  واللقاحات.  لألدوية  الضائرة  الطبية  للعواقب 
اخلاضعني  األشخاص  متكني  ينبغي  املثال،  سبيل  فعىل  وخامتها.  ودرجة  حدوثها  إمكانية 
لتجارب اللقاحات من إثبات أن إجيابية املصل لدهيم لفريوس العوز املناعي البرش راجعة 
إىل تطعيمهم باللقاح وليس إىل اإلصابة بعدوى طبيعية. ومن املمكن حتقيق ذلك بتزويدهم 
ي  رسرِّ سجل  حفظ  خالل  من  أو  اللقاحات،  جتارب  يف  مشاركتهم  تثبت  التي  بالوثائق 
خاص باألشخاص اخلاضعني للتجارب، الذي ال يمكن جعل املعلومات متاحة من خالله 

للوكاالت اخلارجية، إال بطلب من األشخاص اخلاضعني للبحث.

ية. ينبغي إعالم املشاركني املحتملني يف البحث بحدود قدرة الباحثني عىل ضامن  حدود الرسرِّ
ية. وتتطلب بعض  ية الصارمة للمعلومات والنتائج الضائرة املتوقعة خلرق هذه الرسرِّ الرسَّ
معاملة  إساءة  حول  ببيرِّنات  أو  معينة  سارية  بأمراض  املعنية،  الوكاالت  إبالغ  الترشيعات 
األطفال أو إمهاهلم، عىل سبيل املثال. وقد يكون للسلطات الصحية احلق قانونًا يف فحص 
سجالت الدراسات البحثية، وقد يطلب املوظفون املسؤولون عن تدقيق ومراجعة التزام 
الرغم  وعىل  إليها.  الدخول  إمكانية  وعىل  ية  رسرِّ معطيات  عىل  احلصول  الراعية  اجلهات 
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مستوى  عىل  املهنية  بالصحة  اخلاصة  الدراسات  بنتائج  العمل  أرباب  إخطار  رضورة  من 
املجموعات فقط، إال أن املخاطر تظل موجودة، والسيام يف اهليئات الصغرية، ألن يكون 
بمقدور صاحب العمل التعرف عىل هوية األشخاص اخلاضعني للدراسة. وقد يقلل جتميع 
املعطيات من عدد من اهليئات املتشاهبة من هذه املخاطر لكنه ال يمنعها متاما. وعىل العكس 
من ذلك، قد تزيد البحوث التي تربط املعطيات املستمدة من مصادر خمتلفة )مثل السجالت 
الصحية، والسجالت الوظيفية، وغريها( من خماطر التعرف عىل هوية األشخاص اخلاضعني 
للبحوث. وإن هذه احلدود وغريها من احلدود املامثلة للقدرة عىل احلفاظ عىل الرسية ينبغي 
أن تكون متوقعة وأن يتم إنشاؤها للمشاركني املحتملني يف البحوث )انظر البند اخلامس 

عرش من الدليل اإلرشادي اخلامس(.

إىل  تتطلب،  والتي  معطيات  عىل  بياناهتا  وقواعد  الدراسة  مواد  حتتوي  قد  املعطيات.  أمن 
من هلا فرتة حياة ممتدة، والتي تغطي، يف احلاالت القصوى، عدة أجيال.  ية، أن يؤَّ جانب الرسَّ
واحلاجة ماثلة لوضع معايري وسبل للحفظ اآلمن للمعطيات التي يتم، أو يمكن االحتفاظ 
هبا من أجل الدراسات الطوالنية. ويكون الباحثون مسؤولني عن ضامن أمن املعطيات وعن 
احلصول عليها أو الوصول إليها بصورة رشعية، وذلك من خالل محايتها من الرضر املادي، 
أو األعامل اجلنائية، وأثناء أي تغيري قد يرتافق مع التغيريات التي تتم يف النظم التقنية. وهناك 

عدة مبادئ عامة تفيد يف حتديد مدى مالءمة محاية املعطيات.

خطط محاية املعطيات وحفظها، والتسهيالت اخلاصة بحفظ النسخ االحتياطية سواء  y 
د يف خطة البحث وأن ُتراجع من قبل  لدى مؤسسة أو لدى باحث فرد، ينبغي أن حُتدَّ

جلنة املراجعات األخالقية.
القانونية الالزمة لإلفصاح  القيود املفروضة عىل الدخول إىل املعطيات واملتطلبات  y 

عنها، إن وجدت، ينبغي حتديدها بوضوح يف خطة البحث.
مستوى إمكانية التعرف عىل اهلوية ينبغي أن يتالءم مع أهداف البحث، وأن يكون  y 

مالئاًم كذلك مع متطلبات محاية األشخاص اخلاضعني للبحث.
إجراءات احلصول عىل املوافقة املستنرية ينبغي أن تتضمن وصفًا لكيفية تداول املعطيات  y 
و/أو العينات، وحتدد َمنرْ يمكنهم الدخول إىل تلك املعطيات و/أو العينات، ومتى 
ستكون هناك مستويات خمتلفة حلامية املعطيات، عىل أن تتسم املعلومات حول ذلك 

بالوضوح، مع رشح طرق احلامية يف كل مستوى، بعبارات عامة.

بتسجيل  الصحية  الرعاية  يقوم األطباء وغريهم من مهنيي  الطبيب واملريض.  الرسية بني 
احلق  وللمرىض  باملرىض.  اخلاصة  الطبية  السجالت  يف  وتدخالهتم،  مالحظاهتم  تفاصيل 
هبم  املتعلقة  املعلومات  مجيع  سيحفظون  هؤالء  الصحية  الرعاية  مهنيي  أن  يتأكدوا  أن  يف 
لدهيم  الذين  أو  إليها،  حيتاجون  الذين  ألولئك  إال  عنها  يفصحوا  لن  وأهنم  تامة  رسية  يف 



79 املبادئ األخالقية العامة

احلق قانونًا يف اإلطالع عليها، مثل األطباء املعاجلني اآلخرين، أو املمرضات أو غريهم من 
العاملني الصحيني الذين يؤدون مهامًا ذات صلة بتشخيص ومعاجلة املرىض.

يف  السجالت  تلك  مثل  استخدام  تعتمد  أن  األخالقية  للمراجعات  للجنة  ويمكن 
يتسق  عندما  املعنيني،  املرىض  من  مستنرية  موافقة  عىل  احلصول  دون  الوبائية  الدراسات 
ذلك مع املتطلبات القانونية السارية يف ظل الرشوط التي سبقت مناقشتها يف التعليق عىل 
املعلومات.  ية  للحفاظ عىل رسرِّ الرابع، ورشيطة وجود ضامنات حُمكمة  الدليل اإلرشادي 
البيانات،  قواعد  أو  السجالت  إىل  املرىض،  موافقة  املعلومات دون  تقديم  ويمكن كذلك 
إذا كان القانون يكفل ذلك أو جييزه. والبد أن حيصل الباحث عىل ترصيح مسبق من جلنة 
للمراجعات األخالقية، كي يمكنه الدخول إىل السجالت الطبية للمرىض، عىل أن يرشف 
عىل ذلك شخص يكون عىل دراية تامة بمتطلبات احلفاظ عىل رسية املعلومات ورشوطها. 
وينبغي، عند اعتامد املامرسة اخلاصة بجميع سجالت املرىض الطبية الستخدامها يف البحث 
دون وجود موافقة مستنرية، يف موقع بعينه )كمستشفى أو عيادة(، أن يتم إخطار املرىض 
وينبغي  للمرىض.  اإلعالمية  النرشات  يف  بذلك  بيان  بعمل  عادة  اإلخطار  ويتم  بذلك. 
التوضيح هلؤالء األشخاص أن لدهيم خيار تقييد االستخدام الثانوي والبحثي للمعلومات 
املقدمة ألغراض إصدار الفواتري أو الوصفات الدوائية، أو غري ذلك، وأهنم إذا آثروا القيام 

بذلك، فينبغي أال يؤثر عىل الرعاية املقدمة.

جلنة  تتحقق  أن  ينبغي  صحية،  بيانات  بقواعد  اة  املغطَّ السكانية  بالفئات  يتعلق  ما  ويف 
للمراجعات األخالقية، تكون هلا خبة يف ما يتعلق باملدى الذي يمكن للباحثني الوصول 
إليه بالنسبة للمعلومات الطبية وأنواع البحوث التي يرغبون يف إجرائها، تتحقق من وجود 
ية املعلومات، واملصادقة عىل قيمة البحث يف جمال الصحة  القواعد واإلجراءات اخلاصة برسرِّ
العمومية )من األمثلة يف ذلك، جلنة مراجعة الوصول للمعطيات اخلاصة بقاعدة البيانات 
الصحية بمقاطعة ساسكاتشوان الكندية، والفريق االستشاري العلمي واألخالقي املعنى 
املراجعات األخالقية  املتحدة(. وعىل جلنة  باململكة  العامة  املامرسة  بيانات بحوث  بقاعدة 
التي يتعني إخطار املرىض هبا بشأن مثل هذه املامرسات، والتي تتم  الكيفية  أن حتدد أيضا 
عادة من خالل بيان يف النرشة اإلعالمية للمرىض، واملطلب األخالقي أو القانوين برضورة 
إعطاء املرىض خيار »سحب املوافقة« opt out عىل االستخدام الثانوي ألجزاء معينة من 

سجالهتم الطبية.

ر السجالت الطبية املوجودة بالفعل، والتي يكون قد تم جتميعها وحفظها دون  وعندما توفرِّ
الفرصة  إتاحة  ذلك  يف  )بام  موافقتهم  عىل  احلصول  أو  املرىض  إلخطار  رصحية  إجراءات 
»لسحب املوافقة«(، عندما توفر هذه السجالت معطيات مهمة، ال يمكن احلصول عليها 
إذا كان استخدام مثل هذه  بخالف ذلك، فينبغي أن تقرر جلنة للمراجعات األخالقية ما 
السجالت له ما يبره. وقد متت مناقشة جوانب اجلدل املتعلقة هبذا القرار يف اإلطار األكثر 
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عمومية اخلاص بالتنازل عن رشط املوافقة، وذلك يف التعليق عىل الدليل اإلرشادي الرابع، 
يف القسم اخلاص »بالتنازل عن رشط املوافقة«.

اإلفصاح عن نتائج االختبارات لألفراد. عندما يتقرر تبليغ األشخاص اخلاضعني للبحث 
أو أطبائهم بنتائج االختبارات اجلينية وغريها من االختبارات التشخيصية، فينبغي إخطار 
األشخاص اخلاضعني للبحث أن ذلك اإلفصاح سيتم وأنه سيجري توسيم العينات التي 
هذه  مثل  عن  اإلفصاح  عدم  الباحثني  عىل  ويتعني  واضحًا.  توسياًم  لالختبار  ستخضع 
التشخيصية إىل أقارب الشخص اخلاضع للبحث بدون موافقته. وينبغي، يف  االختبارات 
األماكن التي عادة ما يتوقع أفراد أرسة الشخص اخلاضع للبحث فيها إحاطتهم بمثل هذه 
النتائج، أن يوضح بروتوكول البحث، وعىل النحو الذي اعتمدته أو أجازته جلنة املراجعات 
موافقة  بدون  النتائج  عن  اإلفصاح  هذا  مثل  متنع  التي  القائمة  االحتياطات  األخالقية، 
الشخص اخلاضع للبحث. والبد من رشح هذه اخلطط بوضوح خالل عملية احلصول عىل 

املوافقة املستنرية.

إجراء  يقرتح  الذي  الباحث  عىل  )الوراثيات(.  اجلينية  البحوث  يف  بالرسية  تتعلق  قضايا 
يمكن  بيولوجية  عينات  عىل  ُمنبئة،  أو  معروفة  رسيرية  قيمة  ذات  )وراثية(  جينية  بحوث 
املستنرية من  املوافقة  الباحث احلصول عىل  يمكن معرفة هويته، عىل هذا  ربطها بشخص 
ذلك الشخص، أو، بحسب االقتضاء، احلصول عىل موافقة ممثل ذلك الشخص، املخول 
قانونا بذلك. )يتناول الدليل اإلرشادي الرابع والعرشون والتعليق اخلاصة به، القضايا التي 

تثريها البحوث حول العينات املحفوظة(.

قضايا خاصة تتعلق برسية املعلومات للمجموعات يف البحوث اجلينية )الوراثيات(. عند 
استخدام عينات بيولوجية ال يمكن استعراف هوية أصحاهبا )أي تلك التي تتم إخفاء هوية 
أصحاهبا بالكامل، وال يمكن ربطها بأي شخص(، إلجراء بحوث جينية )وراثية( يف فئة 
يتم احلصول عليها، إىل  التي  النتائج  سكانية معينة أو جمتمع حميل بعينه، فال يمكن إرجاع 
فرادى املشاركني يف البحث، ولكن يتم يف مثل هذه احلاالت، إرسال نتائج البحوث وإبالغ 
املجموعة ذات الصلة، هبا عن طريق الوسائل املناسبة. وينبغي رشح هذه العمليات رشحا 
الدليل  )انظر  املستنرية  املوافقة  إطار احلصول عىل  املحتملني، وذلك يف  للمشاركني  كامال 

اإلرشادي اخلامس(.

يمكن،  أنه  إدراك  األخالقية  املراجعات  وجلان  الوبائيات  اختصاصيي  عىل  يتعني  أنه  غري 
يف ظل ظروف معينة، أن يكون للمعلومات اجلينية التي جُتمع يف دراسة ما )يف جمال علم 
الوراثة الدوائي، أو اجلينوميات الدوائية، مثال( تأثري كبري عىل الشخص اخلاضع للدراسة 
وعىل عائلته/ عائلتها، وقد يمتد هذا التأثري عب األجيال، بل ويف بعض احلاالت، قد يمتد 

أثره للفئة السكانية التي ينتمي إليها الشخص املعني اخلاضع للدراسة.
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وقد تظهر أشكال جديدة للتمييز عىل أساس النمط اجليني، وذلك يف الدراسات السكانية 
اجلينية. وإذا كانت التباينات اجلينية يف أمراض أو حاالت معينة أكثر شيوعا يف جمتمع حميل 
معني، أو يف فئة إثنية بعينها، فقد ُتفيض مثل هذه املعلومات إىل حدوث وصم وترميز ومتييز 
ضمن خدمات الرعاية الصحية، أو يف جماالت التأمني عىل احلياة، أو التوظيف، أو احلقوق 
ية املعلومات الطبية يكتيس أمهية  اخلاصة باإلنجاب، وغري ذلك. وهلذا فإن احلفاظ عىل رسرِّ
خاصة البد من التشديد عليها، والسيام عند إمكانية استخدام املعلومات اجلينية للتمييز أو 
النتهاك حقوق اإلنسان، أو احلريات األساسية، أو كرامة األفراد أو العائالت أو اجلامعات 

أو املجتمعات املحلية )انظر الدليل اإلرشادي الثامن(.

الدليل اإلرشادي التاسع عرش
احلق يف املعاجلة والتعويض للمترضرين من اخلاضعني للبحوث

يتعرضون  الذين  للبحوث  اخلاضعني  األشخاص  استحقاق  ضامن  الباحثني  عىل  يتعني 
إلصابات جراء مشاركتهم يف البحوث، لتلقي املعاجلة الطبية املجانية ملثل تلك اإلصابات، 
واستحقاقهم أيضا ألي مساعدة مالية أو غري ذلك بام يعوضهم، عىل نحو منصف، عن أي 
قصور أو عجز أو إعاقة تكون ناتة عن ذلك. ويف حالة الوفاة النامجة عن املشاركة، يكون 
معالوهم مستحقني لتلقي التعويض. وال ينبغي الطلب من األشخاص اخلاضعني للبحوث 

التخيل عن حقهم يف التعويض.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي التاسع عرش
ارتباطًا  مرتبطان  أهنام  غري  متاميزين،  باستحقاقني  معني  عرش  التاسع  اإلرشادي  الدليل 
وتعويض لإلصابة  معاجلة طبية جمانية  لتلقي  للجدل  القابل  االستحقاق غري  أوهلام  وثيقا، 
أغراض  إنجاز  أجل  من  حرصًا  جتري  تدخالت  أو  إجراءات  جراء  حتدث  التي  الَعَرضية 
بحثية )إجراءات غري عالجية(. أما الثاين فهو استحقاق املعالني لتعويض مادي عن الوفاة 
أو العجز الذي حيدث كنتيجة مبارشة للمشاركة يف دراسة بحثية. ومع ذلك، فإن تنفيذ نظام 

تعويض عن اإلصابات ذات الصلة بالبحوث يتسم بالتعقيد بعض الشئ.

يف  املشاركني  لألشخاص  ُيستحق  التعويض  املجانية.  الطبية  واملعاجلة  املنصف  التعويض 
إلنجاز  حرصًا  جتري  إجراءات  عن  تنجم  إلصابة  نتيجة  بالعجز  يصابون  الذين  البحوث 
أغراض البحث. والتعويض واملعاجلة الطبية ال يكونان مستحقني بصفة عامة لألشخاص 
املشاركني يف البحوث الذين يصابون بتفاعالت ضائرة متوقعة أو منتظرة لتدخالت عالجية 
أو تشخيصية أو وقائية، عندما ال ختتلف مثل هذه التفاعالت، من حيث النوعية، عن تلك 

املعروفة برتافقها مع التدخالت الراسخة ضمن املامرسة الطبية املعيارية.
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التي  اإلصابات   )1 مسبق:  بشكل  ييل،  ما  حتديد  األخالقية  املراجعات  جلنة  عىل  وينبغي 
البحوث معاجلة جمانية، والتي يعوضون عنها، يف حالة اإلصابة  يتلقى عنها املشاركون يف 
بقصور أو عجز أو إعاقة تكون نامجة عن مثل تلك اإلصابات؛ 2( اإلصابات التي يتلقون 
تعويضًا عنها. وينبغي إحاطة املشاركني املحتملني يف البحوث علام بقرارات اللجنة يف هذا 
جلان  قدرة  عدم  ضوء  ويف  املستنرية.  املوافقة  عىل  احلصول  عملية  إطار  يف  وذلك  الشأن، 
املراجعات األخالقية عىل التحديد املسبق، يف ما خيتص بالتفاعالت الضائرة غري املتوقعة 
أو غري املنتظرة، فينبغي االفرتاض أن مثل هذه التفاعالت قابلة للتعويض، وأنه يتعني إبالغ 

اللجنة هبا من أجل استعراضها عىل نحو فوري بمجرد وقوعها.

وال ينبغي الطلب من األشخاص اخلاضعني للبحث التخيل عن حقوقهم يف التعويض، أو 
إلزامهم بإثبات أن إمهااًل أو نقصًا يف املهارة بدرجة معقولة، قد وقع من جانب الباحث، وذلك 
من أجل املطالبة باملعاجلة الطبية املجانية أو التعويض. وينبغي أال تتضمن عملية، أو نموذج 
املوافقة املستنرية أي نص قد يعفي الباحث من املسؤولية يف حالة وقوع إصابة عرضية، أو قد 
يوحي بأن األشخاص املشاركني يف البحث يتنازلون عن حق طلب التعويض عن القصور 
بأنه لن يكون عليهم اختاذ  املحتملني علاًم  املشاركني  أو اإلعاقة. وينبغي إحاطة  العجز  أو 
إجراءات قانونية للحصول عىل املعاجلة الطبية املجانية أو التعويض عن اإلصابة الذي قد 
يستحقونه. كام ينبغي إحاطتهم علاًم كذلك باسم القسم أو اهليئة الطبية أو الشخص املعني 

الذي سيوفر املعاجلة الطبية، وكذلك اسم اهليئة املسؤولة عن تقديم التعويض.

التزام اجلهة الراعية يف ما يتعلق بالتعويض. ينبغي، قبل الرشوع يف إجراء البحث، قيام اجلهة 
الراعية، سواًء كانت رشكة للمستحرضات الصيدلية، أو هيئة أو مؤسسة أخرى، أو حكومة 
)عندما ال يكون التأمني احلكومي ممنوعًا بموجب القانون(، باملوافقة عىل تقديم التعويض 
عن أي إصابة بدنية يكون الشخص اخلاضع للبحث مستحقًا للتعويض عنها، أو التوصل 
التغطية  فيها عىل  يرتكز  أن  الباحث  يتعني عىل  التي  الظروف  الباحث حول  مع  اتفاق  إىل 
التأمينية املتوافرة له )اخلاصة بإمهال أو إخفاق الباحث يف اتبرِّاع البوتوكول، أو عندما يكون 
التأمني احلكومي مقترصًا عىل اإلمهال فقط(. وقد يكون مستحسنًا، يف ظل ظروف معينة، 
تأمينية مالئمة ضد  تغطية  توفري  إىل  السعي  الراعية  اجلهات  معًا. وعىل  املسارين  السري يف 

املخاطر، من أجل تغطية التعويضات ال تعتمد عىل رضورة إثبات اخلطأ.

الدليل اإلرشادي العرشون
تعزيز قدرات املراجعة األخالقية والعلمية والبحوث الوبائية

املقبولية  أو  العلمية  اجلودة  ضامن  أو  لتقييم  الالزمة  القدرات  إىل  البلدان  من  الكثري  يفتقر 
األخالقية للبحوث الوبائية املقرتح أو اجلاري تنفيذها، ضمن نطاق واليتها. ويف الدراسات 
التعاونية التي ترعاها جهات خارجية، يقع عىل اجلهات الراعية وعىل الباحثني التزام أخالقي 
أال وهو ضامن اإلسهام الفعال للمرشوعات البحثية التي يكونون مسؤولني عنها يف مثل هذه 
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مراجعات  وإجراء  الوبائية،  البحوث  وإجراء  لتصميم  الوطنية  القدرات  تعزيز  يف  البلدان 
علمية وأخالقية ملثل هذه البحوث ومراقبتها.

وقد تشمل عملية بناء القدرات األنشطة التالية، دون أن تقترص عليها:

وتتسم  باالستقاللية  تتمتع  األخالقية  للمراجعات  عمليات/جلان  وتعزيز  إنشاء  y 
بالكفاءة.

تعزيز القدرات البحثية. y 

الصحية  والرعاية  العمومية  الصحة  بحوث  الالزمة إلجراء  التكنولوجيات  تطوير  y 
والبحوث الوبائية.

تدريب الباحثني والعاملني يف الرعاية الصحية. y 

توعية وتثقيف املجتمع الذي خُيتار منه األشخاص الذين يشاركون يف البحوث. y 

التعليق عىل الدليل اإلرشادي العرشين 
الباحثني، أال وهو اإلسهام  الراعية اخلارجية وعىل  يقع عىل اجلهات  التزام أخالقي  هناك 
يف القدرات املستدامة للبلد املضيف عىل إجراء املراجعات العلمية واألخالقية والبحوث 
الوبائية، بصورة مستقلة. وينبغي النظر إىل تعزيز القدرات عىل إجراء بحوث وبائية، وكذلك 
القيام باملراجعات العلمية واألخالقية للمرشوعات الوبائية، عىل أنه احتياج نوعي وذلك 
يف العديد من البلدان، والسيام أن بناء القدرات املناسبة إلجراء البحوث الطبية البيولوجية 

ال يستتبع تلقائيًا وجود القدرات املناسبة إلجراء البحوث الوبائية.

وينسحب ذلك أيضًا عىل القدرات يف جماالت متخصصة للغاية ضمن البحوث الوبائية مثل 
علم الوبائيات الوراثي )اجليني، أو املهني أو االجتامعي(.

وينبغي عىل اجلهات الراعية وعىل الباحثني، قبل القيام بالبحوث يف بلد مضيف ذي قدرات 
بسيطة أو ليس لديه قدرات عىل اإلطالق يف هذا املجال، أن يدرجوا يف بروتوكول البحث 
خطة حتدد اإلسهام الذي سيقدمونه يف هذا الشأن. وينبغي أن يتناسب مقدار البناء املتوقع 
موجزة  وبائية  دراسة  شأن  فمن  البحث.  مرشوع  حجم  مع  معقواًل،  تناسبًا  للقدرات، 
تتضمن فقط مراجعة السجالت الطبية، عىل سبيل املثال، أال ُتفيض إال إلسهام بسيط نسبيًا، 
إن أسهمت أصال، يف ذلك، بينام ُيتوقع أن يكون هناك إسهام كبري من جهة راعية خارجية 
لتجربة ميدانية واسعة النطاق جُترى عىل اللقاحات، وُينتظر أن تستمر عىل مدى سنتني أو 

ثالث.
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ومفاوضات  حوار  طريق  عن  وحتقيقها  القدرات،  لبناء  النوعية  األهداف  حتديد  وينبغي 
ُينتظر  حيث  املضيف،  البلد  يف  املختصة  والسلطات  اخلارجية  الراعية  اجلهات  بني  جُترى 
كباحثني،  للعمل  حمليني  أفراد  تدريب  لزم،  وإن  توظيف،  اخلارجية  الراعية  اجلهات  من 
ومساعدي أبحاث أو إداريني للمعطيات، عىل سبيل املثال، وكذلك تقديم قدر معقول من 
املساعدة املالية، والتثقيفية، وغريها، بحسب االقتضاء، لعملية بناء القدرات. وبغية تفادي 
املساعدة  م  ُتقدَّ أن  ينبغي  فال  املراجعات،  استقاللية جلان  واحلفاظ عىل  املصالح،  تضارب 
يف  املختصة  للسلطات  متاحة  األموال  جعل  ذلك،  من  بداًل  يتم،  بل  مبارشة،  إليها  املالية 

حكومة البلد املضيف، أو املؤسسة البحثية يف البلد املضيف.

)أنظر أيضا الدليل اإلرشادي العارش والثاين والعرشين(.

الدليل اإلرشادي احلادي والعرشون
االلتزام األخالقي للجهات الراعية اخلارجية بتوفري خدمات الرعاية الصحية

اجلهات الراعية اخلارجية عليها التزام أخالقي بضامن توافر اآليت: 

خدمات الرعاية الصحية األساسية الالزمة لإلجراء اآلمن للبحوث؛ - 
معاجلة األشخاص اخلاضعني للبحث الذين يعانون من إصابات نامجة عن التدخالت  - 

البحثية؛
اخلدمات التي تعد جزءًا رضوريًا من التزام اجلهة الراعية جلعل التدخل أو املنتج النافع  - 
الذي يتم تطويره نتيجة للبحث متوافرًا بشكل معقول للفئة السكانية أو املجتمع املحيل 

املعني.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي احلادي والعرشين
تتباين التزامات اجلهات الراعية اخلارجية بتوفري خدمات الرعاية الصحية بحسب الظروف 
الدراسات  أنواع  فبعض  املضيفة.  البلدان  احتياجات  وكذلك  معينة،  بدراسات  اخلاصة 
الوبائية التدخلية يكون معدًا ملعرفة ما إذا كان برنامج للتحري عن مرض ما قد يؤدي إىل 
حتسن يف املآل، من خالل التشخيص واملعاجلة املبكرين. وال يمكن قرص التدخل عىل إجراء 
اختبار لتحري وبحث يف ما إذا كان قد تم اكتشاف املرض يف مرحلة مبكرة أكثر مما يتم من 

خالل املامرسة الرسيرية املعيارية، بل ينبغي أن تشمل كذلك تقديم املعاجلة ذات الصلة.

وينبغي توضيح التزامات اجلهات الراعية يف بعض الدراسات املحددة، وذلك قبل الرشوع 
التي  الصحية  الرعاية  خدمات  البحث  بروتوكول  حيدد  أن  ويتعني  البحث.  إجراء  يف 
سيجري توفريها، أثناء البحث وبعده، لألشخاص اخلاضعني للبحث أنفسهم، وللمجتمع 
املحيل الذي خُيتار منه املشاركون يف البحث، أو للبلد املضيف، واملدة التي سيتم توفري هذه 
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اخلدمات خالهلا. وعالوة عىل ذلك، يتعني عىل الباحثني حتديد اإلجراءات التي سيتخذوهنا، 
ال  والتي  الدراسة،  عليه  جُترى  الذي  املجتمع  يف  طبية  حاالت  اكتشاف  عند  وجدت،  إن 
ارتفاع  أو  كالسمنة  املعاجلة،  إىل  أهنا حتتاج  بالدراسة، غري  احلاالت ذات صلة  تلك  تكون 
ضغط الدم، عىل سبيل املثال، عند اختيار األشخاص الذين سيشاركون يف البحث يف دراسة 
أترابية رصدية عن النظام الغذائي والرسطان. وينبغي االتفاق عىل تفاصيل هذه الرتتيبات 
بني اجلهة الراعية، ومسؤويل البلد املضيف وغريهم من األطراف األخرى املعنية، وكذلك 
املجتمع املحيل الذي خُيتار منه األشخاص املشاركون يف البحث، بحسب االقتضاء. وينبغي 

حتديد الرتتيبات املتفق عليها، يف عملية املوافقة وكذلك يف وثيقة الدراسة.

الصحية  الرعاية  خدمات  بتوفري  عامة،  بصفة  ملزمة،  ليست  الراعية  اجلهات  أن  ورغم 
لفرتة أبعد من الفرتة الالزمة إلجراء البحث، إال أن قيامها بذلك يكون بطبيعة احلال أمرًا 
حممودًا وجديرًا بالثناء. وتتضمن مثل هذه اخلدمات، عىل نحو نموذجي، معاجلة األمراض 
التي تكتسب أثناء سري الدراسة. وقد ُيتفق، عىل سبيل املثال، عىل معاجلة حاالت اإلصابة 
لتوفري  أو  املرض،  ذلك  ضد  املناعة  لتوفري  معد  للقاح  جتربة  أثناء  يكتسب  معد،  بمرض 

املعاجلة للحاالت العرضية التي تكون غري ذات صلة بالدراسة.

ويتناول الدليل اإلرشادي التاسع عرش يف موضوعه نطاق وحدود االلتزام لضامن حصول 
األشخاص اخلاضعني للبحث، الذين يعانون من إصابة نامجة عن التدخالت البحثية، عىل 
املعاجلة الطبية املجانية، وكذلك التعويض الذي يقدم عن الوفاة أو العجز الذي قد حيدث 

نتيجة ملثل هذه اإلصابة.

وعندما يتبني أن مشاركني حمتملني أو مشاركني فعليني مصابون بأمراض ليست ذات صلة 
بالبحث، أو ال يمكن إدراجهم يف الدراسة بسبب عدم استيفائهم للمعايري الصحية، فينبغي 
عىل الباحثني، بحسب االقتضاء، إخطارهم بذلك، أو إحالتهم لتلقي الرعاية الطبية. وعىل 
وجه العموم، ينبغي عىل اجلهات الراعية أيضًا القيام، أثناء سري الدراسة، باإلفصاح للسلطات 

الصحية املختصة عن املعلومات التي هتم الصحة العمومية، الناشئة عن البحث.

يتم  منتج  أو  تدخل  أي  بجعل  الراعية  اجلهة  التزام  العارش،  اإلرشادي  الدليل  ويتناول 
معقول  بشكل  ومتاحة  متوافرة  للبحث،  نتيجة  عليها،  احلصول  يتم  معارف  أو  تطويره، 

لالستفادة منها من قبل الفئة السكانية، أو املجتمع املحيل املعني. 

الدليل اإلرشادي الثاين والعرشون
اإلفصاح عن التضاربات املحتملة يف املصالح ومراجعتها

يكون الباحث مسؤوال عن التحقق من احتواء املواد املقدمة للجنة املراجعات األخالقية عىل 
الدراسة. وعىل جلان املراجعات  اإلعالن عن أي تضاربات حمتملة للمصالح قد تؤثر عىل 
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األخالقية إعداد نامذج تيرس التبليغ عن مثل هذه التضاربات املحتملة يف املصالح، وكذلك 
املراجعات األخالقية  النامذج. وينبغي عىل جلان  للباحثني كيفية استخدام هذه  مواد ترشح 
تقييم كل دراسة عىل ضوء أي تضاربات معلنة والتأكد من توافر الوسائل املالئمة للتخفيف 
من آثارها. وإذا مل يكن ممكنا التخفيف بالشكل املالئم من تضارب خطري حمتمل يف املصالح، 

فال ينبغي عىل اللجنة اعتامد املرشوع.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثاين والعرشين
أنواع املصالح املتضاربة conflicting interest. يمكن أن تنشأ النزاعات بسبب اهتامم 
اجلهة الراعية بنتائج الدراسة. وتتضمن مثل هذه االهتاممات، تلك اخلاصة بوزارة الصحة، 
وهذه  التجارية.  الراعية  اجلهات  عىل  تقترص  وال  األخرى،  الصحية  الوكاالت  إحدى  أو 
النزاعات يمكن أن تشمل حصة مالية للباحث أو كبار أعضاء فريق البحث )وكذلك أفراد 
مالية  مبالغ  أو  املال(،  رأس  يف  حصة  )مثل  للبحث  الراعية  اجلهة  لدى  املقربني(  أرسهم 
للباحث ترتبط بالرسعة التي يتم هبا اختيار األشخاص املشاركني يف البحث، أو نتائج معينة 
أو  البحث،  نتائج  املعطيات أو نرش  الباحث يف حتليل  التبليغ عنها، أو قيود عىل حرية  يتم 
البحث عىل دعم كبري ومستمر من جهة راعية معينة، سواء كانت  اعتامد مركز من مراكز 

خاصة أو عامة.

الوبائية  الدراسات  تتلقى  قد  املرشوع.  بدعم  الصلة  ذو  املصالح،  يف  املحتمل  التضارب 
متويال من رشكات جتارية، ويكون لدى مثل هذه اجلهات الراعية سبب وجيه لدعم أساليب 
بحثية تكون مقبولة من الوجهة األخالقية والعلمية، ولكن ظهرت حاالت، تبني فيها أن 
رشوط التمويل ربام قد فتحت جماالت للتحيز. فعىل سبيل املثال، يكون للباحثني، يف بعض 
احلاالت، إسهامات قليلة أو ال يكون هلم إسهامات من األصل يف تصميم الدراسة، أو أن 
يكون لدهيم وصول حمدود إىل املعطيات اخلام، أو مشاركة حمدودة يف تفسري املعطيات، أو 
الراعية  باجلهة  اخلاص  املنتج  صالح  يف  تكون  ال  عندما  الدراسات  بعض  نتائج  نرش  عدم 
)وقد تنشأ خماطر التحيز هذه أيضًا مع مصادر دعم أخرى، مثل احلكومة أو املؤسسات(. 
وبام أن األشخاص يكونون مسئولني مسؤولية مبارشة عن عملهم، فال ينبغي للباحثني عقد 
أي اتفاقات، والتي يمكن أن تتدخل بشكل غري مبر مع قدرهتم عىل الدخول إىل املعطيات 
أو مع قدرهتم عىل حتليل املعطيات حتلياًل مستقاًل، أو إعداد املخطوطات، أو نرشها. ويتعني 
للجنة  واضحًا  أو  حمتماًل  كان  سواء  تضارب  أي  عن  جانبهم  من  اإلفصاح  الباحثني  عىل 
هذه  مثل  تقييم  مهمتها  تكون  التي  املؤسسية  اللجان  من  لغريها  أو  األخالقية  املراجعات 
التحقق من  املراجعات األخالقية  للجان  تدبريها. وعىل ذلك، فالبد  التضاربات وحسن 

استيفاء هذه الرشوط )أنظر أيضا الدليل اإلرشادي الثاين، مراكز البحث املتعددة(.

تضارب املصالح املؤسيس. ينبغي عىل املسؤولني املرشفني عىل البحوث أن يكونوا مدركني 
أيضًا، وأن يتخذوا اخلطوات الرضورية للتخفيف، بحسب االقتضاء، من تضارب املصالح 
)ربام  كبريًا  دعاًم  البحوث  مراكز  أحد  يستمد  عندما  ينشأ  قد  الذي  املؤسسات،  بني  ما  يف 
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يشمل متوياًل لسنوات(، من جهة راعية واحدة، أو عدد من اجلهات الراعية. ويف مثل هذه 
الظروف، قد يكون من الصعب لألشخاص الذين يعملون نيابة عن اهليئة أو املؤسسة، بمن 
فيهم أعضاء جلنة املراجعات األخالقية، أن يصلوا إىل حكم مناوئ ملصالح اجلهة الراعية 
فيها(  تعمل  التي  املؤسسة  )أو  األخالقية  املراجعات  للجنة  رسوم  دفع  وإن  لرغباهتا.  أو 
الرسوم ذات صلة  تكون  أن  املصالح، رشيطة  كامنًا يف  دراسة، ال يشكل تضاربًا  ملراجعة 
معقولة بتكلفة إجراء املراجعة، وأن ال تعتمد عىل نتائج املراجعة، وأن تكون موحدة لكل 
املرشوعات املتشاهبة التعقيد، وأن يكون من أعدوها وفاوضوا بشأهنا أشخاصًا غري أولئك 

املشاركني يف عملية املراجعة األخالقية.

اإلفصاح املوحد. سوف يدرك الباحثون، يف غالب الظن، تضارب املصالح املحتمل إذا ُطلب 
منهم رسعة تدقيق عملية رعاية البحث باعتباره جزءًا متوقعًا من إعداد وصف ملرشوعاهتم 
حُيبَّذ إعداد نموذج موحد ومواد  لتقديمه إىل جلنة املراجعات األخالقية. وعىل ذلك، فإنه 
تثقيفية وتفسريية )من قبل جلنة أو جمموعة جلان، كرابطة ألخالقيات البحوث(، بوصف 
ذلك سبياًل جيدًا لضامن تفهم الباحثني لتضارب املصالح املحتمل، والقيام، بشكل روتيني، 
املراجعة،  للجان  وذلك  هم،  بدراساهتم  واخلاصة  الصلة  ذات  احلقائق  عن  التقارير  برفع 
م مثل هذه الوثيقة تعريفًا حمددًا لتضارب  ُتقدرِّ ويف كل املنشورات. ومن األمهية بمكان أن 
تضاربًا  أن  يدركوا  أن  عىل  الباحثني  التفسريية  املواد  تساعد  أن  وينبغي  املحتمل.  املصالح 
حمتمال للمصالح ال يمثل بالرضورة إعالنًا بعدم األهلية، بل يمكن معاجلته إما من خالل 
اإلفصاح عنه )إما قبل الدراسة، يف املواد اخلاصة باملوافقة، وعند التبليغ عن أي من النتائج( 

أو بوسائل أخرى.

التخفيف من تضارب املصالح. من بني الوسائل التي قد ترغب جلان املراجعات األخالقية 
عليها،  متفق  مة  حمكَّ مراجعة  عملية  املصالح،  تضارب  من  التخفيف  أجل  من  فيها  النظر 
التصميم  الباحث يف حتديد  ونتائجها، وتفسريها، وضامن حلق  الدراسة وحتليلها  لتصميم 
العلمي واستخدام املعطيات ونرش النتائج، ويف أن يكون متحررًا من أي قيود ال مبر هلا 
ويمكن  ذلك.  وغري  للدراسة،  متعددة  متويل  مصادر  ووجود  الراعية؛  اجلهة  تفرضها  قد 
جزءًا  املحتمل  املصالح  تضارب  يكون  أن  تشرتط  أن  االقتضاء،  وبحسب  أيضا،  للجنة 
من املعلومات املقدمة عند طلب موافقة األشخاص عىل االشرتاك يف الدراسة، بام يتجاوز 
وصف »طبيعة التمويل اخلاص بالبحث ومصدره«، والذي هو عنرص من عنارص املوافقة 

املستنرية الواردة يف الدليل اإلرشادي اخلامس.
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الدليل اإلرشادي الثالث والعرشون
استخدام شبكة االنرتنت يف البحوث الوبائية

البحوث  يف  املعطيات  جلمع  أو  املستجيبني  لتحديد  كأداة  االنرتنت  شبكة  استخدمت  إذا 
الوبائية، فينبغي عىل الباحث التحقق من تطبيق اإلجراءات الصحيحة للحصول عىل املوافقة 

ية املعطيات. املستنرية واحلفاظ عىل رسِّ

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الثالث والعرشين
أوهلا  البيولوجية،  للبحوث  إجرائهم  خالل  استخدامها  للباحثني  يمكن  طرق  عدة  هناك 
عند مجع املعطيات، حيث يمكن للباحثني استخدام شبكة االنرتنت للقيام باإلجراء الفعيل 
للبحث نفسه )البحث عىل االنرتنت(؛ حيث يمكن إدراج زائري املوقع كمستجيبني، كام 
يمكن إتاحة االستبيانات من خالل الشبكة. وقد يراقب الباحثون، يف املواقع املفتوحة عىل 
شبكة االنرتنت وكمصدر للمعطيات، ما يقوله اآلخرون ويفعلونه، دون رضورة التفاعل 
مساحات  هي  »االفرتاضية«  املساحات  هذه  )مثل  املعني.  للموقع  الزائرين  مع  املبارش 
متنبهني  يكونون  ال  قد  الذين  املستخدمني  قبل  من  خاصة  اعتبارها  يتم  قد  أنه  إال  عامة، 
لقدرة املراقبني عىل »املشاركة« بشكل غري مرئي(. وثانيهام، أن االنرتنت تلعب دورًا تتزايد 
أمهيته بالنسبة للباحثني يف بناء قواعد معطياهتم؛ فبوسع الباحثني إرسال ملفات الكرتونية 
يف  للمساعدة  أو  تعاونية،  ألغراض  وذلك  الباحثني  من  غريهم  إىل  بحوثهم  نتائج  حتوي 
املثال،  احلال، عىل سبيل  بعينه. وهذا هو  للمعلومات يف موضوع  مركزي  إنشاء مستودع 
يف  الدراسة،  اكتامل  بعد  يرغبون،  قد  الباحثني  أن  وآخرها،  املراكز.  املتعددة  التجارب  يف 
إتاحة بعض النتائج من خالل شبكة االنرتنت. وتكون املبادئ اخلاصة بالصالحية العلمية 
ية، واملوازنة بني املنافع واألرضار املحتملة،  للدراسة، واملوافقة املستنرية، واحلفاظ عىل الرسرِّ
أن  بيد  االنرتنت،  بشبكة  اخلاصة  االستخدامات  هذه  مجيع  يف  عامة  بصفة  للتطبيق  قابلة 

البحث باستخدام االنرتنت يمكن أن تكون له عدة مالمح فريدة.

األشخاص  خصوصية  تكون  البيانات.  قواعد  وبناء  املعطيات  جلمع  االنرتنت  استخدام 
ية وأمن املعلومات اخلاصة هبم عىل املحك عندما جُترى البحوث  اخلاضعني للبحث، ورسرِّ
وجودهم  بشأن  بالرصاحة  يتسموا  أن  الباحثني  عىل  وينبغي  االنرتنت.  شبكة  خالل  من 
املشاركني يف  املستنرية من  املوافقة  االنرتنت والتامس  البحوث عىل  بإجراء  يقومون  عندما 
املشاركني  إحاطة  ينبغي  املستنرية،  املوافقة  عنارص  من  عنرصًا  ذلك  وبوصف  البحوث. 
املعطيات  حفظ  مكان  وكذلك  للمعطيات،  بقة  املطَّ احلامية  ودرجة  بالوسائل  البحوث  يف 
الذي  ومن  خالهلا،  املعلومات  هبذه  االحتفاظ  سيتم  التي  واملدة  هلا،  االحتياطية  والنسخ 
اتصال مبارش وجهًا لوجه بني األشخاص  إليها. وحيث ال يكون هناك  الدخول  يستطيع 
املشاركني يف البحوث من هذه النوعية وبني الباحثني القائمني هبا، فإن موافقة األشخاص 
أجلها  من  جُتمع  التي  لألغراض  واضح  إفصاح  عىل  تتأسس  أن  ينبغي  فيها  املشاركة  عىل 



89 املبادئ األخالقية العامة

الباحث  ويكون  واملؤسسة(؛  )الباحث  إليها  الدخول  أو  بجمعها  يقوم  ومن  املعطيات، 
اإلرشادي  الدليل  أيضا  )أنظر  املستنرية  املوافقة  توثرِّق  التي  السجالت  حفظ  عن  مسؤواًل 

السادس(.

ية معلوماهتم وأمنها، عىل املحك  وتكون خصوصية األشخاص اخلاضعني للبحث، ورسرِّ
ية  عندما يتم إبالغ اآلخرين هبا بطريقة الكرتونية. ويتعني عىل الباحثني التأكد من ضامن رسرِّ
املعلومات خالل مرحلة مجع املعطيات، ونقلها إىل املراكز األخرى، وعند بناء قواعد بيانات 
مشرتكة. وينبغي أن تلقى نامذج التسجيل واالستبيانات التي يمكن معرفة هوية أصحاهبا، 
أقىص درجات املأمونية، وينبغي استخدام كلامت املرور )كلامت الرس(، وأفضل تكنولوجيا 
متاحة، مثل التشفري، بغرض التحقق من أن األشخاص املرصح هلم فقط هم من يمكنهم 

قراءة تلك املعطيات.

النتائج التي تنرش عىل االنرتنت. تصبح دقة واكتامل املعلومات التي تنرش عىل االنرتنت، بعد 
االنتهاء من الدراسة، وثيقة الصلة. ويتعني عىل الباحثني توخي الرصاحة عند توضيح ما إذا 

كانت املعلومات املقدمة هي معلومات أولية أو هنائية، ومدى اكتامهلا.

احلديثة.  التكنولوجيات  طريق  وعن  بالصحة  الصلة  ذات  للمعلومات  االلكرتوين  اجلمع 
تكون خصوصية األشخاص املشاركني يف الدراسة، ورسية معلوماهتم وأمنها عىل املحك 
يقومون  أو  أشخاص  حيملها  الكرتونية  أجهزة  خالل  من  املعطيات  مجع  يتم  عندما  أيضا 
بزرعها. وينبغي أن هتتم الدراسات الوبائية التي تتم باستخدام هذه الطرق، بالقضايا النامجة 

عن ذلك.

الدليل اإلرشادي الرابع والعرشون
استخدام العينات البيولوجية املحفوظة واملعطيات ذات الصلة

الصلة  ذات  )واملعطيات  وحفظها  برشية  بيولوجية  عينات  مجع  عند  الباحث،  عىل  ينبغي 
ينبغي  مستقبال،  الوبائية  البحوث  يف  الستخدامها  الوظيفية(،  أو  الطبية  كالسجالت  هبا، 
الواهب، أو يف حالة عدم كون  الطوعية من الشخص  املستنرية  املوافقة  عليه احلصول عىل 
بذلك  قانونًا  املخول  املمثل  إذن  إعطاء موافقة مستنرية، احلصول عىل  قادرًا عىل  الشخص 
بحسب القانون الساري، عىل أن حيدد يف هذه املوافقة: رشوط احلفظ ومدته؛ واألشخاص 
الذين حيق هلم الوصول إىل هذه العينات؛ واالستخدامات املتوقعة للعينات؛ وما إذا كانت 
الدراسات  من  عدد  إىل  استخدامها  يمتد  أم  متامًا  حمددة  لدراسة  بالفعل  خمصصة  العينات 
غري املحددة، سواء كليًا أو جزئيًا؛ واهلدف املقصود من مثل ذلك االستخدام، وما إذا كان 
لألغراض البحثية فقط )األساسية والتطبيقية( أو لألغراض التجارية أيضًا. وينبغي عىل جلنة 
املراجعات األخالقية أن تتحقق من أن الربوتوكول املقرتح جلمع العينات وحفظها وكذلك 

إجراءات احلصول عىل املوافقة مستوفيان هلذه املواصفات.
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والبد أن يتم تقديم الربوتوكول اخلاص بكل دراسة تستخدم فيها عينات بيولوجية برشية 
يتعني أن تتحقق من أن  )واملعطيات ذات الصلة(، إىل جلنة للمراجعات األخالقية، والتي 
االستخدام املقرتح للعينات يأيت يف إطار النطاق املتفق عليه حتديدًا مع األشخاص اخلاضعني 

للبحث.

التي تكون قد مجعت ألغراض بحثية أو رسيرية أو ألغراض  وبالنسبة للعينات املحفوظة 
جلنة  تنظر  فقد  الستخدامها،  مستنرية  موافقة  عىل  احلصول  دون  املايض،  يف  متت  أخرى 
املراجعات األخالقية يف مسألة التخيل عن رشط املوافقة إذا ثبت ماديًا عدم إمكانية احلصول 
عىل مثل هذه املوافقة، رشيطة أن يتقرر أن ذلك لن يؤدي إىل أي إرضار بحقوق أو مصالح 

األشخاص الذين مجعت منهم هذه العينات.

التعليق عىل الدليل اإلرشادي الرابع والعرشين
لقد قام أخصائيو الوبائيات بتحليل عينات وبائية عىل مدى زمن طويل وهم يستخدمون 
العوامل  تفاعل  تفهم  أجل  من  اجلزيئية  الوراثيات  يف  األدوات  متزايد،  وبشكل  اآلن، 
مع  البيولوجية  العينات  من  املأخوذة  املعطيات  اقرتان  وعند  املرض.  وقوع  يف  تسهم  التي 
املهنية(، فإهنا  الغذائية أو  الطبية وغريها )مثل السجالت  املعلومات املستمدة من املصادر 
وقوع  ويف  اإلنسان  صحة  يف  والوراثية  البيئية  العوامل  دور  عن  للكشف  قوية  أداة  توفر 
خاصة  ألغراض  هلا  الفوري  والتحليل  العينات  استخدام  عىل  املوافقة  وتندرج  املرض. 
بدراسة وبائية بعينها حتت الدليل اإلرشادي الرابع، وقد خضعت للمناقشة يف التعليق عىل 

ذلك الدليل اإلرشادي.

ومع ذلك، فهناك قضايا معينة تنشأ جراء استخدام العينات املحفوظة أو املستودعات التي 
تتضاعف أعدادها برسعة كمورد رئييس للبحوث، بام يشمل، بصفة خاصة، جمال الوبائيات. 
باستخدام  املتصلة  تلك  عن  طبيعتها،  يف  يكن  مل  إن  درجتها،  يف  القضايا  هذه  وختتلف 
لة  املسجَّ املعطيات  الطبية. ورغم أن استخدام  املسجلة وحدها، مثل السجالت  املعطيات 
مثل  خمتلفة،  مسجلة  معطيات  بني  بالربط  جديدة  معلومات  توليد  إمكانية  إىل  فقط  يؤدي 
تعاطي املخدرات مع حدوث نتائج صحية الحقة، فإن التعيينات التحليلية بجميع أنواعها، 
معلومات  ثم  ومن  جديدة  معطيات  تولد  أن  يمكن  البيولوجية،  العينات  عىل  جُترى  التي 

جديدة، بقدر غري حمدود تقريبًا.

جلنة  تتحقق  كي  صارمة  تدابري  اختاذ  املعلومات  لتوليد  املتأصلة  اإلمكانية  هذه  وتتطلب 
املراجعات األخالقية التي تفحص البوتوكول، من إنشاء وإدارة مستودع لذلك، والتأكد 
ليس فقط من احلامية املادية للعينات واحلفاظ عليها، بل أيضًا احلفاظ بشكل مالئم وكاف عىل 
رفة لشخصية األشخاص املشاركني  ية الربط بني العينات البيولوجية وبني البيانات املعرِّ رسرِّ
الذي يكون  الشخص  املسؤولية عىل عاتق  العينات. وتقع هذه  لتلك  الواهبني  البحث  يف 
املستودع يف عهدته، كام تقع عىل عاتق الشخص الذي يتوىل احلصول عىل العينة وتقديمها إىل 
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املستودع )مثال الطبيب خالل سري اإلجراء اخلاص بالتشخيص أو التحري، أو اختصايص 
الذين سيتم  الواهبني  التحقق من إخطار  الوبائيات خالل سري دراسة ميدانية(، مسؤولية 
املواد،  ملثل هذه  املحتملة  املستقبلية  باالستخدامات  هبا،  املتصلة  واملعطيات  عيناهتم  حفظ 
وأنه سيتم حفظها وإتاحتها، بحسب الرشوط التي يكونون قد وافقوا عليها رصاحة )أنظر 
املستنرية واعتامدها  املوافقة  البنود 20-18(. وينبغي مراجعة  الدليل اإلرشادي اخلامس، 
من قبل جلنة املراجعات األخالقية املسؤولة عن املستودع، باإلضافة إىل أي مراجعة تكون 

مطلوبة من قبل جلنة للمراجعات األخالقية يف املؤسسة التي يتم مجع العينات لدهيا.

وهناك ثالثة مصادر للعينات املحفوظة يتم استخدامها عىل نحو شائع هي:

مستودعات العينات التي جتمع وحتفظ بموجب موافقات مستنرية، للدراسات الوبائية  أ( 
الطويلة األمد )مثال ما يطلق عليها »البنوك احليوية السكانية«(؛ 

مستودعات العينات التي جتمع وحتفظ يف سياق بحوث بعينها ]دون موافقة رصحية  ب( 
ومستنرية متاما )وفقا للمامرسات السائدة وقت إجرائها([؛

مستودعات العينات )أنسجة تكون مستأصلة جراحيًا عادة، أو قطع من اخلزعات، أو  ج( 
خملفات دم يكون قد تم مجعه ألغراض تشخيصية(، التي جتمع وحتفظ يف سياق الرعاية 

الرسيرية الروتينية أو الفحص الباثولوجي أو الفحص الطبي الرشعي.
مستودعات العينات التي جتمع يف الوقت احلارض وحتفظ من أجل الدراسات الوبائية  أ- 
الطوالنية  بالدراسات  املستودعات اخلاصة  لقيمة  إدراك واسع  الطويلة األمد. هناك 
ألمراض بعينها، وكذلك، هناك العديد من البنوك احليوية السكانية جيري أنشاؤها من 
أجل القيام بدراسات حول الكثري من األمراض من خالل الربط بني املعطيات الوراثية، 
والبيئية، واملهنية، وغريها من املعطيات الصحية. وتشرتك هذه املستودعات يف خاصية 
هامة وهي: أن األشخاص الذين حتفظ عيناهتم يوافقون رصاحة عىل هذا االستخدام 
املستقبيل عن طريق إجراء خاص باملوافقة املستنرية تعتمده جلنة للمراجعات األخالقية. 
غري أنه، ونظرًا لكون هذه البحوث املستقبلية تنطوي بطبيعتها عىل اختبار فرضيات مل 
ُتَصغرْ بعد، وإجراء تعيينات حتليلية ال يمكن التنبؤ هبا يف الوقت الذي تكون قد مجعت 
التي ُيفصح عنها سوف تفتقر بالرضورة إىل الكثري من التحديد  فيه، فإن املعلومات 

الذي ُيتوقع عادة عند القيام بإجراءات للحصول عىل موافقة مستنرية مقبولة.

موافقة جديدة  البحث  املشاركني يف  من  الطلب  مبارشة، يف  واألكثر  األمثل  احلل  ويتمثل 
له  اختبار فرضية جديدة، وهو إجراء، رغم كونه مرهقًا، قد تكون  فيها  يتقرر  يف كل مرة 
جدواه يف الدراسات التي يتم االتصال فيها باملشاركني يف البحوث ومتابعة حاالهتم عىل 
فرتات فاصلة منتظمة )كل سنة أو سنتني، عىل سبيل املثال(. وحتى يف هذا اإلجراء، يتم ترك 
األشخاص الذين يتوفون خالل هذه الفرتات الفاصلة، وهو ملمح قد يؤدي إىل حتيز خطري 
ضوء  يف  السيام  األخالقية،  املراجعات  للجنة  مرتوكا  األمر  وسيكون  الدراسة؛  نتائج  يف 
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االستجابة التي يتم احلصول عليها من األشخاص املشاركني يف البحث، الذين يطلب منهم 
بالفعل إعطاء موافقة جديدة، وذلك لتقرير ما إذا سُيسمح أم سرُيفض استخدام العينات 
املوافقة  السياق هو جعل  يتبع يف هذا  املتوفني. وثاين أفضل هنج  املأخوذة من األشخاص 
تتم خالل عملية تسجيل تكون حمددة بشكل دقيق من حيث نوعية العوامل ونقاط النهاية 
الفعلية،  الصحية املعتزم استقصاؤها يف املستقبل )حتى لو مل يكن ممكنًا حتديد الفرضيات 
من  أصيل  نحو  عىل  »مستنرية«  ملوافقة  األساس  لتمثل  وذلك  معروفة(  بعد  ليست  كوهنا 
جانب األشخاص الواهبني. وقد يكون هذا احلل هو احلل العميل الوحيد بالنسبة للدراسات 
التي يكون األشخاص املشاركون فيها خاضعني ملتابعة »سالبة«، مثال من خالل سجالت 
األمراض، لكن ال يقوم الباحثون باالتصال هبم. وهناك حل ثالث ممكن يتمثل يف احلصول 
والوبائية،  البيولوجية  الطبية  للبحوث  مفتوحة  الستخدامات  بعينات  للتبع  موافقة  عىل 
احلل  هذا  حول  كبري  جدل  وهناك  األخالقية.  للمراجعات  جلنة  بموافقة  مرشوطة  تكون 
ح أن يكون[ مقبواًل بموجب املعايري األخالقية املطبقة يف بلدان عديدة. وقد يكون  و ]ُيرجَّ
هذا احلل أيضا بسيطًا بشكل خادع ألنه يقتيض ضمنا أنه لكي يمكن للمشارك يف البحث 
أن يعطي موافقة مستنرية سارية، يتعني أن حياط علاًم، يف أي حالة، )إال إذا رفض/ رفضت 
رصاحة( بنطاق الدراسات التي ستحوهيا الصيغة الشاملة )البحوث الطبية البيولوجية أو 

الوبائية(، والنوع الذي سيتم استبعاده من الدراسات، إن وجد.

وال يمكن، حتت أي ظرف، النظر إىل إجازة جلنة للمراجعات األخالقية إلنشاء مستودع، 
يتعني  باملستودع، حيث  املوجودة  العينات  باستخدام  فعلية  دراسة  إجازة إلجراء  أهنا  عىل 
اخلاص  للبوتوكول  العلمية واألخالقية  املراجعة  إجراء  بعد  إجازة جديدة  احلصول عىل 

بكل دراسة عىل حدة.

بإنشاء  املتصلة  السياقات  يف  وبخاصة  املستنرية،  املوافقة  يف  بوضوح  د  حُيدَّ أن  وينبغي 
املعلومات  من  وجد،  إن  املنتظر،  العائد  معني،  ملرض  الطوالنية  للدراسات  مستودعات 
التي ستستمد من حتليل العينات، إذا رغب الشخص اخلاضع للدراسة يف ذلك. وال تكون 
املعلومات غري املؤكدة الصالحية العلمية، مؤهلة بصفة عامة لكي ُتنقل إىل الشخص املشارك 
يف البحث. وقد يكون من املعقول كذلك، األخذ يف االعتبار أنه ليست كل املعلومات الناجتة 
عن االستقصاءات التي جترى عىل العينات البيولوجية هي معلومات ذات صلة بالصحة، 
بل فقط املعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة للشخص اخلاضع للمسح و/أو أقاربه/ 
أقارهبا، مثل املعلومات التشخيصية عن املتغريات اجلينية أو السامت املظهرية التي يثبت أهنا 
ذات عالقة بالصحة، والسيام عند تواؤمها مع شكل ما من أشكال التدخالت النافعة، أو 
معلومات حول عالمات ملرض معٍد أو التعرض لظروف بيئية ضارة، وبخاصة إذا كان من 

املمكن جتنبها.

مستودعات العينات التي تكون قد مجعت وحفظت يف املايض مع عدم وجود موافقة  ب- 
مستنرية يف سياق البحوث. عندما يمكن للمستودعات القائمة بالفعل، والتي تشتمل 



93 املبادئ األخالقية العامة

عىل عينات بيولوجية تم مجعها وحفظها دون وجود موافقة رصحية، أن تقدم معطيات 
هامة ال يمكن احلصول عليها بطريقة أخرى، فيكون عىل جلنة للمراجعات األخالقية 
أن تقرر ما إذا كان استخدام مثل هذه العينات أمرًا مبرًا يف غياب موافقة رصحية عىل 
ضمن  للمناقشة  القرار  هبذا  الصلة  ذات  النظر  وجهات  خضعت  وقد  ال.  أم  ذلك، 
اإلطار األعم للتنازل عن رشط املوافقة، يف التعليق عىل الدليل اإلرشادي الرابع يف 

القسم اخلاص بـ »التنازل عن متطلبات املوافقة«.
مستودعات العينات التي جتمع بشكل روتيني. ال يثري االستخدام القانوين للعينات  ج- 
أخالقية  اعرتاضات  )التحري(،  الوقائية  أو  الرسيرية  املامرسة  سياق  يف  جتمع  التي 
استخدام  إمكانية  إىل  بوضوح  تشري  املريض  من  املأخوذة  املستنرية  املوافقة  كانت  إذا 
العينات ألغراض البحث يف املستقبل أيضا، رشيطة حتديد ذلك حتديدًا رصحيًا. ونظرًا 
الحتامل أن تكون مثل هذه املواد مفيدة للباحثني يف املستقبل، فإن املامرسة الرسيرية 
اجليدة تستوجب اإلرصار دائاًم عىل عرض عدة خيارات عىل املرىض مثل: استخدام 
باستخدام  السامح  أو  ذلك؛  بعد  منها  التخلص  ثم  فقط  معاجلتهم  عيناهتم ألغراض 
عيناهتم املحفوظة للبحوث ذات الصلة املبارشة باحلالة التي يعاجلون منها؛ أو السامح 
باستخدام العينات املحفوظة يف البحوث غري ذات الصلة، مع أو بدون حتديد هوية 
املعايري  بموجب  مقبواًل  الشامل سيكون  اخليار  أعاله، هذا  ذكر  )كام  العينة  صاحب 
خالل  من  اخليارات  هذه  عرض  ويمكن  البلدان(.  من  عديد  يف  السارية  األخالقية 
مناقشة جتري مع املريض، أو ضمن وثيقة إعالمية تقدم له عند إدخاله إىل املستشفى. 
املشاركة يف  أن خيار »االنسحاب« من  أن يكون واضحًا هلؤالء األشخاص  وينبغي 
البحث متوفر هلم، وأن ذلك اخليار لن يكون له تأثري سلبي عىل الرعاية املقدمة هلم. 
)وبطبيعة احلال، إذا سمح الشخص باستخدام العينات املحددة اهلوية يف الدراسات 
املستقبلية، التي سيتولد عنها عند ذلك معلومات جديدة ذات قيمة رسيرية حمددة هلذا 
الشخص، فإن املامرسات الطبيعية اجليدة تستلزم االتصال هبذا الشخص مرة أخرى، 
حتى وإن كانت قد مرت أعوام عىل ذلك(. وعىل أي حال، يتعني إخبار هذا الشخص 
أن أي استخدام لعيناته املحفوظة، يف األغراض البحثية، سيكون خاضعًا ملوافقة جلنة 
املراجعات األخالقية املعنية. وينبغي احلصول عىل املوافقة لكل دراسة يتم إجراؤها 
باستخدام عينات جتمع بشكل روتيني دون وجود موافقة رصحية عىل استخدامها يف 
البحوث املستقبلية. وجيوز، فقط يف حالة عدم إمكانية احلصول عىل تلك املوافقة، كأن 
يثبت عدم إمكانية اقتفاء أثر ذلك الشخص، عقب حماولة معقولة لالتصال به، أو تبني 
باستخدام  بالسامح  املتعلق  اخليار  يف  األخالقية  للمراجعات  جلنة  تنظر  أن  تويف،  أنه 
العينات للمرشوعات التي ال يمكن إجراؤها بطرق بديلة؛ ومن املرجح أن تنسحب 
هذه احلاالت عىل اجلمع »التارخيي« للعينات املحفوظة، يف وقت مل تكن السياسات 

املعارصة اخلاصة باملوافقات املستنرية املسبقة فيه مطبَّقة.
بحوث الوراثيات )البحوث اجلينية(. إذا مل يكن قد تم احلصول عىل موافقة فردية أو إذن 
إلجراء اختبار جيني ذي قيمة معروفة يمكن التنبؤ هبا، أو يعطي معلومات موثقة عن حالة 
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وراثية معروفة، فيتعني عىل الباحث أن يتأكد أن مجيع العينات البيولوجية قد أخفيت هويات 
أصحاهبا مع عدم وجود روابط هلا هبذا الشأن، وذلك قبل إجراء هذه االختبار، وهذا من 
شأنه أن يضمن عدم إمكانية احلصول عىل أي معلومات خاصة بأشخاص بعينهم من مثل 

هذه البحوث، أو إعادة مثل تلك املعلومات إليهم.

وعند عدم إخفاء هوية أصحاب العينات البيولوجية إخفاء تاما، وعندما يكون من املتوقع 
بأشخاص خاضعني  اختبارات جينية  نتائج  لربط  بحثية وجيهة  أو  أسباب رسيرية  وجود 
للبحث، فينبغي عىل الباحث، أثناء طلبه للموافقة املستنرية أن يؤكد للمشاركني املحتملني 
املحكم  الرتميز  طريق  عن  هوياهتم  عن  بالتعريف  املتعلقة  املعلومات  محاية  البحث،  يف 
للعينات املأخوذة منهم )التشفري(، ومن خالل القيود الصارمة للدخول إىل قاعدة البيانات، 

كام ينبغي عليه رشح هذه العملية هلم.

)أنظر أيضا الدليل اإلرشادي اخلامس، والسادس، والسابع(.
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امللحق 1
مرسد

يعرفرِّ هذا املرسد املصطلحات املستخدمة يف النص اخلاص بالدالئل اإلرشادية والتعليقات 
اخلاصة هبا.

»معجم  يف  املوجودة  التعريفات  تلك  من،  مستمدة  أو  عىل،  مرتكزة  التعريفات  وهذه 
القارئ  التي حيال  الرابعة )مطابع جامعة أكسفورد(،  الوبائيات«. جلون الست، يف طبعته 
الدراسات  بروتوكوالت  يف  يصادفها  التي  باملصطلحات  يتعلق  ما  يف  عامة،  بصفة  إليها، 
ضمن   )Italics( مائل  بخط  تكتب  التي  الكلامت  وتشري  هبا.  اخلاصة  والتقارير  الوبائية 

التعريف نفسه، إىل مصطلحات أخرى موجودة يف املرسد.

ة الختبار فرضية أن عامل  الدراسة التحليلية )Analytic study(. هي دراسة وبائية معدَّ
مرض.  من  يقي  الذي  أو  مرضًا،  يسبب  الذي  العامل  مثل  صحي،  لتأثري  املسبب  هو  ما 
التحليلية شيوعًا هي دراسات احلاالت والشواهد، ودراسات  الدراسات  وإن أكثر أنامط 
األتراب، والدراسات املستعرضة )ذات املقطع العريض(. وتقارن الدراسات التحليلية مع 
الدراسات الوصفية التي ال ختتب فيها الفرضيات. وإىل جانب هذه األنامط من الدراسات، 

التي هي مجيعها دراسات رصدية، تشمل الدراسات التحليلية أيضا الدراسات التدخلية.

جمهول االسم )Anonymous(. هو سجل أو عينة بيولوجية أو بند معلومات، ال يمكن 
ربطه حتت أي ظرف بشخص حمدد اهلوية.

يف  ما  لقاح  لفاعلية  إثبات  مثل  دراسة،  عن  ناشئة  مواتية  نتجية  هي   .)Benefit( املنفعة 
دراسة  للعمل من خالل  معينة يف مكان  أو حتديد خماطر  بالشواهد،  اة مضّبطة  معشَّ جتربة 
رصدية. وعادة ما تتم مقارنة املنافع »باملخاطر« )كام حيدث يف »نسبة املخاطر/املنافع«( غري 
أن مصطلح »املخاطر« هو مصطلح مبهم ألنه يشري ضمنا إىل العقابيل الضائرة وإىل احتامل 
وقوعها )عىل سبيل املثال، املخاطر يف املعنى الوبائي الرسمي(. ولتجنب مثل هذا االلتباس، 
أنه  العواقب مؤكدًا أو  يفضل استبدال مصطلح »املخاطر« »باألرضار« عندما يكون أحد 
سياق  ويف  احتامل.  جمرد  يظل  عندما  املحتملة«،  »باألرضار  استبداله  أو  بالفعل،  وقع  قد 
)للمجتمع  املحتملة  املنافع  بني  يكون  املطلوب  التوازن  فإن  اجراؤها،  املخطط  البحوث 
وربام لألشخاص اخلاضعني للبحث(، واألرضار املحتملة )لألشخاص اخلاضعني للبحث، 
بشكل أسايس(، مع إيالء االهتامم إىل كل من نوع وحجم هذه املنافع واألرضار، واحتامل 
حدوثها. وقد ال تقترص املنافع واألرضار »لألشخاص اخلاضعني للبحث« عليهم فقط، بل 
إليها. وعىل سبيل  ينتمون  التي  أو، بصفة أعم، للجامعة  أفراد عائالهتم  قد متتد لتصل إىل 
املثال، يمكن لنتائج انتشار أعىل من املتوسط لسامت جينية )وراثية( بني أشخاص خاضعني 
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اخلاضعون  يكون  التي  للجامعة  )منفعة  مبكرين  ووقاية  لتقييم  وسيلة  توفر  أن  للدراسة 
للبحوث جزءا منها(، ولكنها قد تسبب وصاًم أيضا لألرسة أو اجلامعة، يف عيون اآلخرين 

)رضر يقع عىل اجلامعة(.

فيها  تتم  رصدية  دراسة  هي   .)Case-control study( والشواهد  احلاالت  دراسة 
للبحث  خاضعني  أشخاص  مع  الرئة(  رسطان  )مثال،  ما  بمرض  مصابة  حاالت  مقارنة 
غري مصابني باملرض، من نفس الفئة السكانية التي من بينها احلاالت التي جتري دراستها. 
ويتم فحص عالقة العامل )مثال تدخني التبغ( باملرض )هنا رسطان الرئة( وذلك بمقارنة 
ن( بني احلاالت وبني الشواهد.  تواتر العامل أو مستوياته املختلفة )عدد السجائر التي تدخَّ
ويتم مجع املعلومات حول العامل )العوامل( حمل االهتامم، عن طريق إجراء مقابالت مع 
األشخاص أو بفحص السجالت املوجودة، كسجالت الوصفات مثال، لدراسة التأثريات 

السلبية لدواء ما.

الذين  األشخاص  الختيار  طريقة  هي   .)Cluster sampling( العنقودي  االعتيان 
من  جمموعة  عن  عبارة  فيها  وحدة  كل  تكون  سكانية  فئة  بني  من  للبحث  سيخضعون 
األشخاص اخلاضعني للبحث )مثال مجيع األطفال يف مدرسة أو مجيع األشخاص يف حي 
من أحياء املدينة( وليس شخصا واحدًا. وعادة ما خُتتار املجموعات العنقودية عن طريق 

االعتيان العشوائي.

وقوع  تسجيل  خالهلا  من  يتم  رصدية  دراسة  هي   .)Cohort study( األتراب  دراسة 
مرض أو حالة صحية يف أي جمموعة يتم تعيينها من األشخاص اخلاضعني للبحث الذين 
بعض  ويف  سنوات،  إىل  تصل  ما  عادة  والتي  الزمن،  من  فرتة  مدى  عىل  متابعتهم  جتري 
اخلاضعني  األشخاص  تصنيف  الرصد،  بداية  يف  وجيري،  عقود.  عب  متتد  قد  الدراسات 
فعىل  باملرض.  استقصاء عالقتها  التي جيرى  )العوامل(  العامل  فئات بحسب  إىل  للبحث 
للبحث يف  لتصنيف األشخاص اخلاضعني  الدم  يستخدم مستوى ضغط  قد  املثال،  سبيل 
دراسة عىل أمراض القلب التاجية؛ حيث تتألف الدراسة من مقارنة لتواتر وقوع أمراض 
القلب التاجية الحقًا يف املجموعات الفرعية من األشخاص اخلاضعني للبحث الذين لدهيم 
مستويات متفاوتة من ضغط الدم. ويتم يف بعض الدراسات األترابية، االتصال باألشخاص 
اخلاضعني للمسح لتوجيه بعض األسئلة إليهم و/أو اخلضوع لبعض القياسات واختبارات 
للدم جيرهيا الباحث وقت إدراج هؤالء األشخاص يف الدراسة األترابية، وعىل فرتات حمددة 
األخرى  الدراسات  بعض  يف  األتراب  جمموعات  تشكيل  يمكن  بينام  ذلك،  بعد  منتظمة 
باستخدام السجالت املوجودة )مثل سجالت املستشفيات أو السجالت الوظيفية(، دون 

وجود حاجة، من الناحية التقنية، لالتصال باألشخاص اخلاضعني للبحث.

واستيعاب  تفهم  عىل  قادر  شخص  هو   .)Competent person( املؤهل  الشخص 
معنى املعلومات التي تقدم إليه أو إليها مع اختاذ القرارات الالزمة وفقا لذلك. وهناك بعض 
األشخاص، مثل األطفال حتى سن معينة، الذين يعتبون بموجب القانون غري مؤهلني، 
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التفكري  أو عملية  العقلية  قدراهتم  تكون  الذين  فيهم األشخاص  بمن  آخرون،  هناك  بينام 
ة نفسية أو بدنية، قد تراهم املحكمة أو هيئة أخرى، غري  لدهيم ضعيفة أو خمتلة بسبب علَّ

مؤهلني الختاذ بعض القرارات أو مجيع القرارات.

جمموعة  هي   .)Control( )noun and adjective( والصفة(  )االسم  الشواهد 
حمل  األشخاص  )جمموعات(  جمموعة  معها  تقارن  التي  للبحث  اخلاضعني  األشخاص 
باملرض  املصابني  األشخاص  مقارنة  تتم  قد  املثال  سبيل  فعىل  الدراسة.  ضمن  االهتامم 
غري  األشخاص  مع  والشواهد،  للحاالت  دراسة  يف  مثال،  الرئة  كرسطان  االهتامم،  حمل 
املصابني باملرض، أي الشواهد أو املجموعة املرجعية، لبيان ما إذا كانت املجموعة األوىل 
قد تعرضت بشكل أكثر تواترًا ألبخرة سامة، أكثر من املجموعة األخرى. ويف التجارب 
عىل   )randomized controlled trials )RCT بالشواهد،  املضبطة  العشوائية 
األدوية اجلديدة، تتم مقارنة األشخاص اخلاضعني للبحث الذين يعطون الدواء الذي هو 
قيد الدراسة، مع األشخاص »الشواهد« الذين يتلقون دواء يستخدم استخداما روتينيا أو، 

يعطون غفاًل placebo حتت ظروف معينة.

املكافحة )الفعل( )Control( )verb(. كلمة »يكافح« تعني، يف جمال الصحة العمومية، 
أو  منه  الوقاية  يمكن  الذي  واملرض  معاجلته.  أو  له(  املسببة  العوامل  )أو  املرض  منع 
للسيطرة« ويف  “خيضع  أو   controlled مكافحته  يمكن  أو كالمها، هو مرض  معاجلته، 
مثل  العوامل  تلك  تأثري  إزالة  يعني  الشواهد«  »استخدام  فإن  الوبائية،  الدراسات  حتليل 
العمر واجلندر )نوع اجلنس(، والتي قد توزع بشكل خمتلف عىل جمموعتني من األشخاص 
بني  للمقارنة  العوامل  هذه  تشويه  لتجنب  بينهام  املقارنة  جتري  الذين  للمسح  اخلاضعني 

املجموعتني، كمعدالت الوفاة بينهام، عىل سبيل املثال.

الدراسة املستعرضة )Cross-sectional study(. هي دراسة رصدية يتم فيها تأكيد 
وجود املرض )أو حالة صحية أخرى( ووجود عامل )عوامل( حمل اهتامم، بشكل متزامن 
يف زمن حمدد لغرض فحص العالقة بينهام. وعادة ما يتم هذا التأكيد يف عينات عشوائية ممثرِّلة 
لفئة سكانية. وعىل سبيل املثال، قد يتم قياس عامل مثل مستوى ضغط الدم، وحالة صحية، 
عىل النحو الذي حيدده خمطط كهربية القلب يف أشخاص خاضعني للبحث، خيتارون عشوائيا 

ضمن كل طبقة مصنفة بحسب العمر وبحسب اجلنس من بني الفئة السكانية املعنية.

مرض  وقوع  تصور  رصدية  دراسة  هي   .)Descriptive study( الوصفية  الدراسة 
زمنية،  فرتات  أو  جغرافية،  بمناطق  صلة  ذات  تكون  بالصحة،  متعلقة  أخرى  أحداث  أو 
التعليمي،  واملستوى  واجلنس،  العمر،  مثل  سكانية  لفئات  ديمغرافية  خصائص  أو 
واملهنة، واألوضاع االجتامعية واالقتصادية، وغريها. ويمكن إجراء مثل هذه الدراسات 
إطار  يف  األمراض  لرتصد  ومنتظمة  مؤسسية  كأنشطة  أو  »خمصصة«  بحثية  كاستقصاءات 
ممارسات الصحة العمومية. وتسهم هذه الدراسات، يف كال السياقني، يف توليد الفرضيات 
ذلك  عند  ويمكن  مراقبته.  جتري  الذي  املرض  أنامط  حتدد  أن  يمكن  التي  العوامل  حول 

امللحق 1



الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الوبائية98

بدورها،  نتائجها،  تستخدم  قد  والتي  حتليلية،  دراسات  ضمن  الفرضيات  تلك  اختبار 
الدراسات  تستفيد  ما  وعادة  املرضية.  األنامط  عن  العوامل  مسؤولية  مدى  من  للتحقق 
البيانات أو السجالت املوجودة )اخلاصة  املتاحة يف قواعد  الوصفية من سجالت األفراد 
بالوفيات، أو األمراض السارية التي يتعني اإلبالغ عنها، أو سجالت الرسطان، وغريها(. 

وهي ال تستلزم حتديدًا هلوية األشخاص الذين ختصهم هذه السجالت.

حتديده،  يمكن  كيان  أي  أو  خاصية  أو  حدث،  أي  هو  عام،  بشكل   .)Factor( العامل 
اإلسهام يف  أو  الصحة  التأثري عىل  قادر عىل  بالفعل هو  أو  قادرًا،  يكون  أن  يمكن  والذي 
حالة ذات صلة بالصحة. وتشمل العوامل كاًل من العمر، واجلنس، واخلصائص اجلسامنية 
)مثل الطول والوزن ومستوى ضغط الدم، والسامت الوراثية وغريها( واحلالة االقتصادية، 
واملهنة، وحمل اإلقامة، وطيف واسع من السلوك الشخيص واألسباب البيئية التي تقع خارج 

اجلسم، بام يف ذلك النظام الغذائي، واألدوية، وغري ذلك.

الوبائيات اجلينية )الوراثية( )Genetic epidemiology(. هو الفرع من علم األوبئة 
ختصص  وهو  باألمراض.  ولإلصابة  للصحة  الوراثية  البيولوجية  األسباب  يتناول  الذي 
البيئية  يصل ما بني الوبائيات والوراثيات، ويشمل دراسة التفاعل بني اجلينات والعوامل 

املسببة للمرض.

الرضر )Harm(. هو أحد العواقب التي تنشأ من دراسة ما، ويكون ضارًا، عىل عكس 
املنفعة، وعادة ما يشار إىل رضر حمتمل عىل أنه أحد املخاطر، إال أن هذا املصطلح مبهم ألنه 

يشتمل عىل كل من حجم واحتاملية الرضر الذي يقع.

املعلومات )Information(. هي بنود املعرفة التي حتتوي عليها املواد، وهي السجالت 
أو  الناس، وغري ذلك(،  القياسات املسجلة عن  أو  املقابالت،  أو  املستشفيات،  )مثال، من 
العنارص.  من  متنوعة  جمموعة  بشأن  املختب  يف  اختبارها  يمكن  التي  البيولوجية  العينات 
تكون  كأن  اهلوية  حمددة  تكون،  ال  قد  أو  البيولوجية،  والعينات  السجالت  تكون  وقد 
خاصة بشخص بعينه، كام قد يمكن، أو ال يمكن، ربط كل منهام باآلخر ألغراض خاصة 
بدراسة ما. ويتم تصنيف وتوسيم تواليف هذه االحتامالت املختلفة يف السياقات املختلفة 
)الوبائيات، أو التجارب الرسيرية، أو البحوث الوراثية( بطرق خمتلفة. ويف الوثيقة احلالية، 

هناك جمموعتان رئيسيتان من املعلومات واملواد التي يتم استخدامها:

معلومات حمددة اهلوية )بشكل شخيص(، والتي تشري إىل، أو يمكن أن تربط بشخص بعينه، 
بعينه.  تربط بشخص  أن  يمكن  والتي ال  اهلوية )بشكل شخيص(،  ومعلومات غري حمددة 
َتَمدُّ كال النوعني من املعلومات، عىل التوايل من املواد املحددة اهلوية )بشكل شخيص(  وُيسرْ

واملواد غري املحددة اهلوية )بشكل شخيص(.
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املواد املحددة اهلوية )Identifiable material(. هذه تشمل ثالثة أنواع من املواد:

السجل االسمي أو العينة األسمية: عبارة عن سجالت وعينات حتمل اسم الشخص  y 
أو حمدد هوية فريد، مثل رقم الضامن االجتامعي.

زة مرتبطة: عبارة عن سجل أو عينة ال حتمل اسام لكنها  سجل أو عينة بيولوجية ُمرمَّ y 
زة، وبذلك، يمكن ربطها بالشخص الذي يشري إليه السجل أو الذي أخذت منه  ُمرمَّ
العينة، من خالل حيازة أو »كرس« نظام الرتميز، وبحسب الظروف، ال يكون الرمز 
معروفًا إال للشخص املعني، أو قد حيتفظ باملفتاح إىل الرمز لدى الشخص الذي قام 
بجمع املادة )مثل الطبيب أو الشخص املعني(، أو لدى املستودع املحفوظ فيه السجل 

أو العينة و/أو لدى الباحث الذي يستخدم املادة يف الدراسة.

العينة  أو  السجل  مع  ذلك  يتشابه  التعمية:  املزدوجة  أو  املرتبطة  العينة  أو  السجل  y 
زة املرتبطة، باستثناء أن هناك رمزين خمتلفني يستخدمان لكل سجل  البيولوجية املرمَّ
أو عينة؛ مفتاح واحد يربط بني الرموز عىل العينات املختلفة وبني السجالت )ويتيح 
العينات مع املعطيات املوجودة بالسجالت(،  مقارنة املعطيات املستمدة من حتليل 
يتم إنشاؤه من قبل املستودع ويستخدمه الباحثون، بينام حيتفظ طرف ثالث )كالطبيب 
الذي قدم السجل أو العينة( بنظام يربط كل سجل أو عينة بالشخص املعني، وال 
العينات أو السجالت  يكون متاحًا للباحث. ورغم أن الرتميز املزدوج جيعل ربط 
بشخص معني أمر أكثر صعوبة بكثري، إال أن وجود الرموز يعني أن مثل هذا الربط 
قد حيدث، سواء كان ذلك بصورة َعَرِضّية أو من خالل بذل جهد دؤوب للوصول 

إىل ذلك.

األشخاص  حالة  عىل  الباحث  حيدثه  مقصود  تغيري  هو   .)Intervention( التدخل 
اخلاضعني للدراسة حتى يمكن استقصاء تأثرياته عىل الصحة. ومن أمثلة ذلك إعطاء دواء، 

أو برنامج توعية صحية.

وعىل العكس من ذلك، ال تعتب اإلجراءات املستخدمة للحصول عىل املعطيات، مثل إجراء 
استبيان، أو مقابلة شخصية، أو أخذ عينة دم، أو إجراء فحص باألشعة السينية، ال تعتب 
»تدخالت«، باملعنى التقني ألهنا ال جترى بغرض إحداث تأثري قابل للقياس عىل الشخص 

اخلاضع للبحث.

 Interventional or intervention( التدخالت  دراسة  أو  التدخلية  الدراسة 
التجريبية«  »للدراسة  مرادفة  وهي  تدخل؛  عىل  ترتكز  وبائية  دراسة  هي   .)study
عادة  عليها  )يصطلح  تدخالت  تأثريات  الدراسات  هذه  مثل  وختتب   .experimental
»باملعاجلات« treatments، يف الكتابات التقنية. وهذا ال يعني أهنا عالجية بل هي ُتغريرِّ 
أعقاب  يف  ما  سكانية  فئة  يف  للدراسة  اخلاضعني  لألشخاص  ختصص  والتي  الظروف(، 
ي من  بروتوكول بحثي خاص هبا. ويمكن مثال أن يكون التدخل عبارة عن اختبار التحررِّ
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أجل الكشف واملعاجلة املبكرين ملرض ما، للمقارنة مع حاالت عدم حتٍر أو حتٍر أقل تواترًا، 
مع  ملقارنتها  األصل  فريويس  مرض  من  للوقاية  لقاحا  تكون  أن  يمكن  والتي  معاجلة،  أو 
حاالت ال تعطى لقاحًا أو تعطى لقاحًا خمتلفًا. وكلام كان ذلك ممكنًا، ختصص التدخالت 
بالشواهد(.  مضبَّطة  معشاة  )جتربة  عشوائي  نحو  عىل  البحث،  يف  املشاركني  لألشخاص 
العوامل  توزع مجيع  نفسه،  التدخل  أنه، بخالف  يعني  العشوائي  التخصيص  أو  والتعشية 
التي يمكن أن تكون ذات صلة )سواء املعروف عنها بالفعل أهنا تؤثر عىل النتائج التي حتت 
الدراسة أو تلك التي مل حتدد بعد( توزع، يف املتوسط، عىل نحو متساٍو بني املجموعات التي 
تتلقى أنامطًا أو أشكاال خمتلفة؛ وبالتايل، وبافرتاض أن حجم العينة كبري بالقدر الذي يعطي 
نتائج يعتد هبا إحصائيًا، فإن التخصيص العشوائي يضمن إمكانية النظر بثقة إىل أي فارق 

ملحوظ يف النتائج عىل أنه تأثري فعيل للتدخل.

إىل  أيضا  بحثية. وقد يشري  )Investigation(. هو دراسة جترى ألغراض  االستقصاء 
دراسة جترى ألغراض التشخيص الرسيري، وأحيانًا، يكون إجراًء تشخيصيًا )مثل تصوير 

للثدي بالصدى، أو تنظري القولون، أو االستقصاء بالتصوير الشعاعي الطبقي املحوري(.

زة  السجل أو العينة البيولوجية املرتبطة، املرمَّ

 

.)Linked coded record or biological sample( 
 نوع من املواد املحددة اهلوية. 

 السجل أو العينة البيولوجية املرتبطة، املزدوجة التعمية 
.)Linked double-coded record or biological sample( 

 نوع من املواد املحددة اهلوية. 

احلد األدنى من املخاطر )Minimal risk(. يف هذا التعبري تؤخذ كلمة »خماطر« بمعناها 
للحد  املخاطر  الصحة(. والتقليل من  تأثري ضائر حمتمل لكنه غري مؤكد )عىل  الشائع أي 
التأثريات  التقليل إىل احلد األدنى املمكن من عدد وحجم مثل تلك  األدنى يقتيض ضمنًا 
األدنى  »احلد  عىل  تنطوي  الدراسة  أن  يقال  ما  وعادة  وقوعها.  احتاملية  وكذلك  املحتملة 
من املخاطر«، عندما تكون األرضار املحتملة الوقوع مشاهبة لتلك التي يواجهها يف »احلياة 
العادية« شخص يف عمر ما أو جنس ما، أو شخص يتمتع بصحة جيدة خيضع ملراقبة طبية 

روتينية.

تقنيات  أو  أساليب  استخدام   .)Molecular epidemiology( اجلزيئية  الوبائيات 
طريقة  أو  كمعدل  أفضل  بشكل  ُتفهم  وهي  الوبائية،  الدراسات  يف  اجلزيئية  البيولوجيا 

للقياس وليست فرعا من علم األوبئة ذا حمتوى بحثي موضوعي.

املحددة  املواد  من  نوع   .)Nominal record of sample( للعينة  االسمي  السجل 
اهلوية.

أو  السجالت  تشمل   .)Non-identifiable material( اهلوية  املحددة  غري  املواد 
تم  أو  اهلوية،  جمهول  أساس  عىل  مجعت  إما  تكون  التي  املرتبطة،  غري  البيولوجية  العينات 
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بصورة  سواء  شخيص  ف  معررِّ أي  حتمل  ال  بحيث  اهلوية(  )جمهولة  أصحاهبا  هوية  إخفاء 
مبارشة أو غري مبارشة. وال يمكن أن يكون هناك رابط، بالنسبة هلذه املواد، بني السجالت 

أو العينات وبني هوية الشخص مصدر هذا السجل أو هذه العينة.

غري  للدراسة  مرادفة   .)Observational study( )الرصدية(  باملالحظة  الدراسة 
التجريبية. وهي دراسة وبائية ال تنطوي عىل تدخالت. وللدراسات باملالحظة )الرصدية( 
الستقصاء  استخدامها  يمكن  حيث  التدخلية،  الدراسات  من  أكثر  للتطبيق  أوسع  جمال 
بينام  الغذائي(،  النظام  أو يف  البيئة،  )مثال يف  املنفعة  أو  اخلطورة  املفرتضة  العوامل  كل من 
تكون الدراسات التدخلية، ألسباب أخالقية واضحة، مقصورة، عىل نحو نموذجي، عىل 
العوامل النافعة. وال يمكن، عادة، النظر إىل نتائج الدراسات الرصدية بنفس الدرجة من 
الثقة مثل نتائج دراسات التدخالت. ففي الدراسات التدخلية، قد ختتلف املجموعات التي 
تتعرض بشكل متباين لعامل ما )مثل األشخاص اخلاضعني للبحث من مستهلكي الدهون 
بمعدالت مرتفعة ومنخفضة( وقد ختتلف أيضًا يف عوامل أخرى، بعضها غري معروف وال 
يمكن إخضاعه للسيطرة وقد يكون سببًا حقيقيًا لتأثرٍي مالحٍظ )مثل احتشاء عضلة القلب(. 
ولذلك، فليس بمقدور دراسة واحدة أن ينظر إليها، كقاعدة، أهنا تقدم بينات راسخة عن 
الدور السببي لعامل ما، سواء كان ينطوي عىل خطورة أو كان وقائيا. والدراسات املتعددة، 
التي جترى يف مواقع خمتلفة وخترج بنتائج متسقة، هي دراسات رضورية وال ينبغي أن ينظر 

إليها عىل أهنا مكررة أو غري أخالقية.

األشخاص   please »إلرضاء«  ُيعطى  إجراء  أو  خامل  دواء  هو   .)Placebo( الغفل 
ما  املصابني هبا. وعادة  للحالة  فعالة  يتلقون معاجلة  يعتقدوا أهنم  للبحث حتى  اخلاضعني 
تعزى التأثريات النافعة، أو حتى الضائرة، أحيانا، التي تالحظ بعد إعطاء أدوية الغفل، إىل 

عمليات نفسية )مثل »قوة اإلحياء«(.

 السجالت أو املعلومات املتاحة عىل املأل 
.)Publicly available record or information(

يعتبها  والتي  حتمل،  ال  أو  شخصية  رفات  معرِّ حتمل  سواء  معلومات،  أو  سجالت  أي   
البلدان،  بعض  يف  أو،  الوفيات،  سجل  أو  اهلاتف،  دليل  مثل  املأل،  عىل  متاحة  القانون 
سجالت الرضائب اإلسمية. وحيث يمكن ألي شخص استخدام هذه السجالت، فليس 
مطلوبا من الباحث احلصول عىل ترصيح أو إذن خاص، من أي نوع. سواء كان قانونيا أو 

أخالقيا.

 التخصيص أو التعيني العشوائي أو التعشية 
.)Random allocation random assignment or randomization(

ختصيص األشخاص اخلاضعني للدراسة يف جمموعات، مثال ملعاجلتني دوائيتني، من خالل 
إجراء يعطي كل جمموعة احتاملية التخصيص نفسها ألي من املجموعتني. ويتم عادة إجراء 
ذلك، يف الوقت احلارض، باستخدام متوالية ينتجها احلاسوب بأعداد عشوائية. عىل سبيل 
الرقم  كان  إذا  واحد  لتدخل  للبحث،  اخلاضعني  من  متتابع  شخص  كل  خيصص  املثال، 
الرقم رقام  إذا كان  للتدخل اآلخر  الشخص  املناظر هو رقم زوجي، وخيصص  العشوائي 

امللحق 1
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مفردًا. ويضمن التخصيص العشوائي أن مجيع العوامل القادرة عىل التأثري يف نتيجة الدراسة 
)مثال مدة املرض(، بخالف التدخل الذي جتري دراسته، يتم توزيعها، يف املتوسط، بشكل 
بطة  متساِو بني املجموعتني. والتخصيص العشوائي هو امللمح املحدد للتجربة املعشاة املضَّ

بالشواهد.

 .)Randomized controlled trail( )RCT( اة املضبَّطة بالشواهد التجربة املعشَّ
هي دراسة تدخالت تنطوي عىل ختصيص عشوائي لألشخاص اخلاضعني للبحث ألنامط 
عالجية خمتلفة )عوامل(؛ و«التجربة ذات املجموعات املعشاة« أو »التجربة الوقائية املعشاة« 
هي مصطلحات مرتادفة تستخدم للتجارب التي جترى الختبار تدبري وقائي يف فئة سكانية 

تتمتع بصحة جيدة.

االعتيان العشوائي )Random sampling(. طريقة الختيار الوحدات من فئة سكانية 
الوحدة  تكون  أن  ويمكن  لالختيار.  معروفة  احتاملية  فيها  السكان  من  وحدة  لكل  يكون 

عبارة عن الشخص بمفرده، أو جمموعة من األشخاص يف عينة عنقودية.

التسجيل والسجل )Register and registry(. التسجيل هو جتميع مرتب للمدخالت، 
مثال للمواليد والوفيات. أما السجل فهو نظام منهجي إلعداد وحفظ واستخدام تسجيل 
واحد أو أكثر. فعىل سبيل املثال، يمكن أن حيفظ سجل وطني تسجيالت املواليد والوفيات، 
ومن املمكن، استطرادًا، إطالق اسم السجل عىل املؤسسة املسؤولة عن هذا النظام )مثل 

سجل الرسطان(.

املخاطر )Risk(. احتاملية وقوع حدث ما، سواء أكان حدثا مواتيًا أم ضائرًا، يف غضون 
فرتة زمنية حمددة. وعىل الرغم من مقابلتها، عادة، للمنفعة )مثل »نسبة املخاطر/ املنافع«(، 
فإن مصطلح »الرضر املحتمل« يكون استخدامه أفضل يف هذا السياق، مع ترك »املخاطر« 
ملعناها الوبائي الرسمي )االختطار( للتعبري عن احتاملية حدث أو نتيجة )ضائرة عىل نحو 

نموذجي(.

الذي  األوبئة  علم  من  الفرع  هو   .)Social epidemiology( االجتامعية  الوبائيات 
حالة  إما  املتغريات  هذه  ومتيرِّز  بالصحة.  املتعلقة  االجتامعية  الصلة  ذات  املتغريات  يتناول 
األشخاص يف املجتمع )مثال اجلندر )نوع اجلنس(، ومستوى التعليم، والدخل، واملهنة( أو 

هيكل ووظيفة املؤسسات االجتامعية )مثال، األرسة، واملدرسة، واحلكومة(.

ينطوي عىل  بحثي  نشاط  إىل  الرسيري  السياق  )Trial(. مصطلح عام يشري، يف  التجربة 
إجراء تدخل عىل برش لتقييم مدى سالمة هذا التدخل وفعالية.

 Unlinked record or biological( املرتبطة  غري  العشوائية  العينة  أو  السجل 
sample(. مواد غري حمددة اهلوية 
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امللحق 2
بنود ينبغي إدراجها ضمن الربوتوكول )أو الوثائق املرفقة( 

للبحوث الوبائية عىل البرش
اإلرشادية  الدالئل  من   1 للملحق  إنتاج  إعادة  عامة،  بصفة  هي،  التفقدية  القائمة  هذه 
البرش. وحيث يوجد تشابه بني  البيولوجية عىل  العلمية  البحوث  الدولية حول  األخالقية 
اة مضبطة بالشواهد جترى عىل فئة سكانية بشأن  الدراسات الوبائية التدخلية، كتجربة معشَّ
لقاح جديد، مثال، وبني التجارب الطبية البيولوجية، فإن هذه القائمة التفقدية تكون قابلة 
للتطبيق. غري أن هناك بعض البنود التي ستكون غري ذات صلة بالنسبة للدراسات الرصدية. 
وعىل كل األحوال، فإن األمر مرتوك للباحث الرئييس ليقرر أي من البنود هي التي هلا صلة 
بالدراسة وإىل أي مدى. وكذلك، ينبغي عىل جلنة املراجعات األخالقية التأكد من استيفاء 

البنود املدرجة للمتطلبات الواردة يف الدالئل اإلرشادية احلالية.

عنوان الدراسة؛ 1 .
ملخص للبحث املقرتح بلغة بسيطة غري تقنية؛ 2 .

بيان واضح بمبرات الدراسة، وأمهيتها يف تطوير وتلبية احتياجات السكان/ القطر  3 .
الذي جُترى فيه؛

رأي الباحثني بالنسبة للقضايا األخالقية واالعتبارات التي تثريها الدراسة، وبحسب  4 .
االقتضاء، ما هي املقرتحات حول كيفية التعامل معها؛

بام  الدراسة،  بموضوع  الصلة  ذات  اجلارية  والبحوث  املنشورة  بالدراسات  ملخص  5 .
يشمل الدراسات عىل احليوانات، وما قبل الرسيرية، والرسيرية؛

بيان بأن املبادئ املحددة يف هذه الدالئل اإلرشادية سيتم تنفيذها؛ 6 .
م فيها البوتوكول، إن وجد، من أجل املراجعة األخالقية  بيان باملرات السابقة التي ُقدرِّ 7 .

ونتائج ذلك؛ 
وصف موجز للموقع )املواقع( التي سُيجرى فيها البحث، بام يف ذلك املعلومات حول  8 .
مدى مالءمة املرافق من حيث اإلجراء اآلمن واملالئم للبحث، واملعلومات الديمغرافية 

والوبائية ذات الصلة، اخلاصة بالقطر أو اإلقليم املعني؛
اسم وعنوان اجلهة الراعية؛ 9 .

أسامء وعناوين، والتبعية املؤسسية، ومؤهالت وخبات الباحث الرئييس وغريه من  10 .
الباحثني اآلخرين؛
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أغراض الدراسة، وفرضياهتا أو األسئلة التي تطرحها، وافرتاضاهتا ومتغرياهتا؛ 11 .
وصف تفصييل لتصميم الدراسة، متضمنًا ما إذا كانت دراسة باملالحظة )رصدية( أم  12 .
تدخلية، وإذا كانت تدخلية، فكيف سيتم تعيني األشخاص املشاركني يف الدراسة يف 
جمموعات املعاجلة )بام يشمل طريقة التوزيع العشوائي، إذا تم استخدامها(، وما إذا 

كانت ستتم بالتعمية )املفردة أو املزدوجة(، أو أهنا مفتوحة؛
وكيفية  أغراضها،  أجل حتقيق  الدراسة من  املطلوب مشاركتهم يف  األشخاص  عدد  13 .

حتديد ذلك من الوجهة اإلحصائية؛
معايري إدراج أو إقصاء املشاركني املحتملني، ومبرات إقصاء أي جمموعة عىل أساس  14 .

العمر أو اجلنس أو العوامل االقتصادية أو ألسباب أخرى؛
مبرات إرشاك األشخاص ذوي القدرات املحدودة عىل إعطاء املوافقة، أو أشخاص  15 .
ينتمون إىل فئات جمتمعية رسيعة التأثر، يف الدراسة، مع وصف للتدابري اخلاصة للتقليل 

إىل احلد األدنى من املخاطر واإلزعاج هلؤالء األشخاص؛
عملية تطويع الناس لالشرتاك يف البحث، كاإلعالنات مثال، واخلطوات التي سيتم  16 .

ية املعلومات أثناء عملية التطويع؛ اختاذها حلامية اخلصوصية ورسرِّ
وصف ورشح للتدخالت )طريقة تدبري املعاجلة، بام يشمل سبيل إعطاء هذه املعاجلة،  17 .
اخلاضعة  باملنتجات  املعاجلة  ومدة  اجلرعات،  بني  الزمنية  والفواصل  واجلرعة، 

لالستقصاء واملنتجات املقارنة املستخدمة(؛
أثناء  ب،  للَحجرْ املعيارية  التدابري  أو  االنسحاب  ومبرات  خطط  االقتضاء،  بحسب  18 .
ناجتة  للبحث تكون  بام يف ذلك أي خماطر عىل األشخاص اخلاضعني  الدراسة،  سري 

عن ذلك؛
أثناء فرتة  أو قد حُيظر استخدامها  السامح هبا،  أو  يتم إعطاؤها  قد  أي معاجلة أخرى  19 .

إجراء الدراسة؛
االختبارات الرسيرية أو املختبية، أو غريها من االختبارات التي سيتم إجراؤها عىل  20 .
من  عليها  احلصول  يتم  بيولوجية  عينات  عىل  أو  البحث،  يف  املشاركني  األشخاص 

األشخاص اخلاضعني للدراسة؛
لطرق  وتقييم  وصف  مع  استخدامها،  سيتم  التي  احلاالت  لتقارير  املعيارية  النامذج  21 .
ذلك،  وتواتر  للدراسة،  اخلاضعني  األشخاص  من  املعطيات  بجمع  اخلاصة  القياس 
وإجراءات املتابعة، والتدابري املقرتحة لتحديد مدى االستخدام الفعيل للتدخل من قبل 

األشخاص اخلاضعني للدراسة أو تعرضهم له، بحسب االقتضاء؛
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القواعد أو املعايري التي قد يتم بموجبها استبعاد األشخاص اخلاضعني للبحث، من  22 .
الدراسات  حاالت  يف   – املراكز  أحد  إيقاف  أو  الرسيرية؛  التجربة  من  أو  الدراسة، 

املتعددة املراكز – إهناء الدراسة؛
اخلاصة  واألحكام  عنها،  واإلبالغ  الضائرة  التفاعالت  أو  األحداث  تسجيل  طرق  23 .

بالتعامل مع املضاعفات؛
املخاطر املعروفة أو املتوقعة للتفاعالت الضائرة، بام يشمل املخاطر املرتبطة بكل تدخل  24 .

مقرتح أو بأي دواء، أو لقاح، أو إجراء يتم اختباره؛
بالنسبة للبحوث التي حُيتمل أن تزيد خماطر اإلصابة البدنية فيها عن احلد األدنى، ينبغي  25 .
عرض تفاصيل املخططات اخلاصة بذلك، بام يشمل التغطية التأمينية لتوفري الرعاية 
ملثل هذه اإلصابات، متضمنة متويل املعاجلة وتقديم التعويضات عن العجز أو الوفاة 

النامجة عن املشاركة يف البحث؛
التدخل بعد  األحكام اخلاصة باستمرار حصول األشخاص اخلاضعني للبحث عىل  26 .
انتهاء الدراسة، بام يف ذلك أنامطه املختلفة، والشخص أو املنظمة املسؤولة عن تقديمه 

أو سداد تكاليفه، وإىل أي مدى سيتم االستمرار يف ذلك؛
بالنسبة للبحوث عىل احلوامل، تقديم خطة، بحسب االقتضاء، لرصد نتائج احلمل يف  27 .

ما يتعلق بصحة املرأة وبصحة الطفل عىل األمد القصري وعىل األمد البعيد؛
املنافع املحتملة من البحث بالنسبة لألشخاص املشاركني فيه، وبالنسبة لغريهم؛ 28 .

املنافع املتوقعة من البحث بالنسبة للسكان، بام يف ذلك املعارف اجلديدة التي قد تكتسب  29 .
من الدراسة؛

الوسائل املقرتحة للحصول عىل املوافقة املستنرية من األفراد، واإلجراء املقرر إلبالغ  30 .
الشخص  اسم  يشمل  بام  الدراسة،  اشرتاكهم يف  املحتمل  األشخاص  إىل  املعلومات 

املسؤول عن احلصول عىل املوافقة، ووظيفته؛
عندما يكون شخص من األشخاص املحتمل مشاركتهم يف الدراسة، غري قادر عىل  31 .
إعطاء موافقة مستنرية، يتعني تقديم ضامنة كافية للحصول عىل إذن من شخص خمول 
قانونًا بإعطاء ذلك اإلذن، أو، يف حالة األطفال الذين يكونون ناضجني بالقدر الذي 
بعد إىل سن  املستنرية، لكنهم مل يصلوا  املوافقة  املرتتبة عىل  استيعاب اآلثار  يتيح هلم 
الرشد الذي يسمح هلم بإعطاء املوافقة، تقديم ضامنة للحصول عىل موافقة أو قبول 
عن دراية، إىل جانب احلصول عىل إذن من أحد الوالدين أو ويل األمر، أو من شخص 

آخر يمثل الطفل ويكون خموال قانونا بذلك؛
األشخاص  مشاركة  لقاء  مكافآت  أي  عىل  احلصول  أو  اقتصادية  بواعث  بأي  بيان  32 .
املحتمل اشرتاكهم يف البحث، وأي التزامات مالية يمكن أن يطالب هبا األشخاص 

املشاركون يف البحث، مثل دفع تكاليف خدمات طبية؛
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اخلاضعني  باألشخاص  االتصال  عن  املسؤولون  واألشخاص  واإلجراءات  اخلطط  33 .
للدراسة إلخطارهم باملعلومات الناشئة عن الدراسة )حول األرضار أو املنافع، عىل 
سبيل املثال(، أو الناشئة عن بحوث أخرى جُترى عىل نفس املوضوع، والتي قد يكون 

هلا تأثري عىل استعداد هؤالء األشخاص لالستمرار يف البحث؛
خطط إبالغ األشخاص اخلاضعني للبحث بنتائج الدراسة؛ 34 .

اخلاضعني  األشخاص  خصوصية  واحرتام  الشخصية،  املعطيات  ية  رسرِّ محاية  أحكام  35 .
اجلينية  نتائج االختبارات  ملنع اإلفصاح عن  القائمة  بام يشمل االحتياطات  للدراسة 
التي قد خيضع هلا الشخص املشارك يف البحث، إىل األقارب املبارشين من أرسة ذلك 

الشخص بدون موافقته؛
معلومات حول الكيفية التي يتم هبا تصميم الرمز، إن وجد، اخلاص هبوية األشخاص  36 .
اخلاضعني للدراسة، وأين سيتم االحتفاظ به، ومتى سيتم ذلك، وكيف يمكن خرقه 

ومن قبل من، يف حال وقوع حدث طارئ؛
أي حاالت أخرى متوقعة الستخدامات املعطيات الشخصية أو املواد البيولوجية؛ 37 .

وصف خلطط التحليل اإلحصائي للدراسة، بام يشمل خطط التحليالت املؤقتة، إن  38 .
وجدت، ومعايري اإلهناء املبكر للدراسة ككل، إذا اقتضت الرضورة؛

خطط مراقبة املأمونية املستمرة لألدوية أو غريها من التدخالت التي ُتعطى ألغراض  39 .
الدراسة أو التجربة، بحسب االقتضاء، وتعيني هذا اهلدف من قبل جلنة مستقلة ملراقبة 

املعطيات )مراقبة املعطيات واملأمونية(؛
قائمة باملراجع املذكورة يف البوتوكول؛ 40 .

ل  مصدر املخصصات املالية للبحث ومقدارها: املنظمة الراعية للبحث، مع بيان مفصَّ 41 .
واألشخاص  والباحثنني،  البحثية،  املؤسسة  جتاه  الراعية  للجهة  املالية  بااللتزامات 

اخلاضعني للبحث، واملجتمع، عند االقتضاء؛
الرتتيبات اخلاصة بالتعامل مع تضارب املصالح املالية أو غريها، التي قد يكون هلا تأثري  42 .
املصالح يف  البحث: إخطار جلنة تضارب  أو غريهم من عنارص  الباحثني  عىل حكم 
املؤسسة بمثل هذا التضارب يف املصالح، وإبالغ جلنة املراجعات األخالقية بتفاصيل 
املعلومات ذات الصلة، وذلك من قبل اللجنة، وقيام اللجنة أيضا بإبالغ األشخاص 

اخلاضعني للبحث باألجزاء من املعلومات التي ترى وجوب إيصاهلا هلم؛
اجلدول الزمني إلمتام الدراسة؛ 43 .

ينبغي ذكر أي إسهام ستقوم به اجلهة  بالنسبة للبحوث التي جُترى يف بلد أو جمتمع ناٍم – . 44
الراعية يف ما خيتص ببناء القدرات املتعلقة باملراجعات العلمية واألخالقية، وكذلك 
أغراض  تتوافق  أن  ضامن  مع  املضيف،  البلد  يف  البيولوجية  الطبية  البحوث  جمال  يف 
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وتوقعات  وقيم  للدراسة  اخلاضعني  األشخاص  وتوقعات  قيم  مع  القدرات  بناء 
جمتمعاهتم؛

يتم، والسيام إذا كانت اجلهة الراعية هيئة صناعية أو جتارية، حترير عقد حيدد من يمتلك  45 .
بإعداد  الرئيسيني،  الباحثني  مع  بالقيام،  إجباري  التزام  مع  الدراسة،  نتائج  نرش  حق 

مسودة النص الذي ستبَّلغ بموجبه النتائج، وتقديمها إليهم؛
يف حاالت النتائج السلبية، وجود ضامنة بإتاحة النتائج، بحسب االقتضاء، من خالل  46 .

النرش، أو إبالغ سلطة تنظيم األدوية بالنتائج، بحسب ما تقتيض نوعية الدراسة؛
حتديد الظروف التي قد يعتب من غري املناسب فيها نرش النتائج، كأن يكون حمتماًل أن  47 .
تشكل نتائج دراسة وبائية، أو اجتامعية أو جينية خماطر عىل مصالح جمتمع حميل ما، أو 
فئة سكانية بعينها، أو مجاعة حمددة حتديدًا عرقيا أو إثنيًا، واإلجراءات التي يتم بموجبها 

حتديد ذلك؛
للسياسات  وفقًا  معه  التعامل  يتم  سوف  املعطيات  لتزوير  مثبت  دليل  أي  بأن  إقرار  48 .
اخلاصة باجلهة الراعية أو تلك اخلاصة بالسلطات القضائية، الختاذ اإلجراء املناسب 

ضد مثل هذه اإلجراءات غري املقبولة.

امللحق 2
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امللحق 3
اجلمعية الطبية العاملية

إعالن هلسنكي

املبادئ األخالقية للبحوث الطبية عىل البرش
 أقرته اجلمعية العمومية الثامنة عرشة للجمعية الطبية العاملية

ل من قبل: هلسنكي، فنلندا، حزيران/يونيو 1964 وُعدرِّ

اجلمعية العمومية التاسعة والعرشون: طوكيو، اليابان، ترشين األول/أكتوبر 1975 -
اجلمعية العمومية اخلامسة والثالثون: فينيسيا، إيطاليا، ترشين األول/أكتوبر 1983 -
اجلمعية العمومية احلادية واألربعون: هونغ كونغ، أيلول/سبتمب 1989 -

أفريقيا،  جنوب  مجهورية  ويست،  سومرست  واألربعون:  الثامنة  العمومية  اجلمعية  - 
ترشين األول/أكتوبر 1996

اجلمعية العمومية الثانية واخلمسون: إدنبه، اسكتلندا، ترشين األول/أكتوبر 2000 -
مالحظة للتوضيح: الفقرة 29 - أضافتها اجلمعية العمومية للجمعية الطبية العاملية، يف 

واشنطن 2002.
مالحظة للتوضيح: الفقرة 30 - أضافتها اجلمعية العمومية للجمعية الطبية العاملية، يف 

طوكيو 2004.
اجلمعية العمومية التاسعة واخلمسون، سول، ترشين األول/أكتوبر 2008 -

أ- مقدمة:
اعتمدت اجلمعية الطبية العاملية: إعالن هلسنكي كبيان للمبادئ األخالقية ليوفر اإلرشاد  1 .
لألطباء وغريهم من املشاركني يف البحوث الطبية عىل البرش. وتشمل البحوث الطبية 

عىل البرش البحوث عىل املواد أو املعطيات البرشية التي يمكن حتديد هوية أصحاهبا. 
واهلدف من هذا اإلعالن أن يقرأ عىل أنه مجلة واحدة، وأال تطبق أي فقرة من فقراته دون  2 .

اعتبار للفقرات األخرى
ع املشاركني  ه بشكل رئييس لألطباء فإن اجلمعية الطبية العاملية تشجرِّ رغم أن اإلعالن موجَّ 3 .

اآلخرين يف البحوث الطبية عىل البرش العتامد هذه املبادئ.
يف  يشاركون  من  فيهم  بمن  ويصوهنا،  الناس  صحة  ز  يعزَّ أن  الطبيب  واجب  من  إن  4 .

البحوث الطبية وإن معرفته وضمريه مكرسان لتحقيق هذا الواجب.
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الكلامت:  هبذه  الطبيب  العاملية،  الطبية  اجلمعية  أصدرته  الذي  جنيف،  إعالن  ُيلزم  5 .
لألخالقيات  الدولية  املدونة  توضح  كام  األول«،  باهتاممي  مرييض  صحة  »ستحظى 

الطبية أن »الطبيب سيكون عامال فقط ملصلحة املريض عندما يوفر له رعاية طبية«.
يعتمد التقدم يف الطب عىل البحوث التي يتعني أن ترتكز عىل إجراء التجارب عىل البرش،  6 .
يف هناية األمر. واملجموعات السكانية التي يقل متثيلها يف البحوث الطبية ينبغي أن يتاح 

هلا املشاركة يف البحوث.
يف البحوث الطبية عىل البرش: ينبغي أن حتظى االعتبارات املتعلقة بمعافاة البرش باألولوية  7 .

عىل املصالح األخرى.
يتمثل الغرض األسايس من البحوث الطبية عىل البرش يف حتسني اإلجراءات الوقائية  8 .
الوقائية  السبل  أفضل  وحتى  األمراض.  مسببات  وفهم  والعالجية،  والتشخيصية 
من  للتحقق  للبحث  إخضاعها  مواصلة  ينبغي  املعروفة،  والعالجية  والتشخيصية 

نجاعتها، وكفاءهتا، وجودهتا، وسهولة احلصول عليها.
إن معظم اإلجراءات يف املامرسة الطبية احلالية ويف البحوث الطبية تنطوي عىل خماطر  9 .

وأعباء.
األشخاص  مجيع  احرتام  عىل  تؤكد  التي  األخالقية،  للمعايري  الطبية  البحوث  ختضع  10 .
ومحاية صحتهم وحقوقهم. وهناك بعض املجموعات ممن خيضعون للبحث يكونون 
رسيعي التأثر وحيتاجون إىل محاية خاصة. ومنهم الذين ال يستطيعون إعطاء أو رفض 

إعطاء املوافقة عن أنفسهم، وألولئك الذين قد ُيكرهون عىل إعطاء املوافقة.
عىل الباحثني الذين جيرون الدراسات البحثية أن يكونوا مدركني للمتطلبات القانونية  11 .
الدولية  واملتطلبات  املعايري  إىل  باإلضافة  بلداهنم،  يف  البرش  عىل  للبحوث  والتنظيمية 
السارية املفعول. وال ينبغي أن تقلل أي متطلبات وطنية أو أخالقية أو تنظيمية أو تلغي 

أيًا من بنود احلامية الواردة يف هذا اإلعالن.
ب- مبادئ أساسية جلميع البحوث الطبية:

إن من واجب الطبيب، يف البحوث الطبية، محاية حياة األشخاص اخلاضعني للبحث  12 .
وصحتهم وخصوصيتهم وصيانة كرامتهم.

ينبغي أن تكون البحوث الطبية املجراة عىل البرش متوافقة مع املبادئ العلمية املقبولة  13 .
مصادر  من  وغريها  العلمية،  بالكتابات  دقيقة  معرفة  عىل  ترتكز  وأن  عامة،  بصفة 
الصلة، وعىل جتارب خمتبية مالئمة، وعىل جتارب حيوانية، بحسب  املعلومات ذات 

االقتضاء.
ينبغي توخي احلذر، عىل النحو املالئم، عند إجراء البحوث التي قد يكون هلا تأثري عىل  14 .

البيئة.
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واضحة  صياغًة  البرش،  عىل  جتريبي  إجراء  كل  أداء  وطريقة  التصميم  صياغة  ينبغي  15 .
عىل  دائاًم  البحث  بروتوكول  يشتمل  أن  ينبغي  البحث.،  بروتوكول  ضمن  موصوفة 
باملبادئ  البحث، وأن يوضح االلتزام  التي ينطوي عليها  باالعتبارات األخالقية  بيان 
املنصوص عليها يف هذا اإلعالن. وينبغي أن يتضمن البوتوكول املعلومات اخلاصة 
بالتمويل، واجلهات الراعية، والتبعية املؤسسية، وأي تضارب حمتمل للمصالح، واحلوافز 
املقدمة لألشخاص اخلاضعني للبحث، بنود حول معاجلة أو تعويض األشخاص الذين 
يترضرون نتيجة مشاركتهم ىف البحث. كام ينبغي أن يتضمن البوتوكول تدابري حول 
وصول املشمولني بالدراسة إىل التدخالت يف الدراسة بعد انتهائها، باعتبارها من املنافع، 

أو الوصول إىل منافع الرعاية املالئمة األخرى.
بالدراسة.  البدء  البحث للجنة للمراجعات األخالقية قبل  يقدم بروتوكول  ينبغي أن  16 .
وينبغي أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الباحث، وعن اجلهة الراعية وعن أي نوع من 
أنواع التأثري غري املبر. وينبغي أن تكون هذه اللجنة عىل دراية بالقوانني واللوائح املطبَّقة 
يف البلد الذي ستجرى فيه التجربة البحثية إىل جانب املعايري الدولية املنطبقة عىل البحث 
الدراسة. وينبغي أن  املشاركني يف  أو تزيل أي جوانب للحامية لدى  تقلل  رشيطة أال 
يعطى للجنة احلق يف مراقبة التجارب اجلارية. ويقع عىل الباحث التزام تقديم املعلومات 
اخلاصة بمراقبة التجربة البحثية إىل اللجنة، وبخاصة أي تأثريات ضائرة، وذلك لغرض 
مراجعتها من قبل اللجنة وتقرير ما يلزم بشأهنا. ينبغي عدم تغيري البوتوكول دون أخذ 

موافقة اللجنة.
ينبغي أن جترى البحوث عىل البرش من قبل أشخاص مؤهلني علميًا وحتت إرشاف أحد  17 .
األطباء الذين يتمتعون بالكفاءة الرسيرية، ويتطلب إجراء البحوث عىل املرىض أو عىل 
املتطوعني األصحاء اإلرشاف من ِقَبل طبيب مؤهل عىل النحو املالئم أو من ِقَبل املهنيني 
يف الرعاية الصحية، كام يتعني أن تقع املسؤولية عن الشخص اخلاضع للبحث عىل عاتق 
شخص مؤهل تأهيال طبيًا وأال تقع عىل عاتق الشخص اخلاضع للبحث نفسه، حتى 

وإن كان قد أعطي موافقته.
ينبغي أال يعطى تبير للبحوث عىل املستضعفني والرسيعي التأثر أو املجتمع إال إذا كان  18 .
كان  إذا  وإال  وأولوياهتم،  واملجتمع  للسكان  الصحية  يستجيب لالحتياجات  البحث 

هناك احتامل معقول أن هذه املجموعة أو املجتمع ستستفيد من نتائج تلك البحوث.
ينبغي أن يسبق كل مرشوع بحثي عىل البرش تقييم دقيق لالختطارات واألعباء املتوقعة،  19 .
مقارنة مع املنافع املحتملة للشخص اخلاضع للبحث أو لآلخرين. وهذا ال يمنع مشاركة 

املتطوعني األصحاء يف البحث الطبي.
وينبغي أن يكون تصميم مجيع الدراسات البحثية مسجاًل ضمن قاعدة معطيات متاحة  20 .

للعموم قبل إدراج أول املسامهني يف الدراسة.
ينبغي عىل األطباء االمتناع عن االنخراط يف مرشوعات بحثية عىل البرش ما مل يكونوا  21 .
واثقني من أن االختطارات املحتملة قد تم تقييمها بشكل مالئم، ويمكن تدبريها عىل 

امللحق 3
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نحو مرض، كام يتعني عليهم إيقاف أي استقصاء إذا تبني أن اختطاراته تفوق منافعه، أو 
إذا كان هناك دليل قاطع عىل وجود نتائج إجيابية ونافعة.

ينبغي عدم إجراء البحوث الطبية عىل البرش إال إذا كانت أمهية أغراض البحث تفوق  22 .
االختطارات واألعباء املحتملة عىل الشخص اخلاضع للبحث. 

وينبغي أن يكون األشخاص اخلاضعون للبحوث الطبية متطوعني وقد يكون من املالئم  23 .
للبحث بدون  إدراج أي مؤهل  املجتمع، وينبغي عدم  قادة  أو  مشورة أعضاء األرسة 

موافقته.
كل  واختاذ  سالمتهم،  محاية  يف  البحث  يف  املشاركني  األشخاص  حق  احرتام  ينبغي  24 .
ية املعلومات اخلاصة باملرىض والتقليل  االحتياطات الالزمة الحرتام خصوصيتهم ورسرِّ
إىل احلد األدنى من تأثري الدراسة البحثية عىل السالمة البدنية والنفسية هلؤالء األشخاص 

وعىل شخصياهتم.
يتعني إخطار أي شخص حيتمل اشرتاكه يف بحث، بشكل مناسب بأغراض البحث،  25 .
املؤسسية  والتبعية  املصالح،  يف  حمتمل  تضارب  وأي  متويله،  ومصادر  إجرائه،  وطرق 
الذي  واالزعاج  الدراسة،  عن  النامجة  املحتملة  واملخاطر  املتوقعة،  واملنافع  للباحث، 
البحث بحقه يف االمتناع عن  ينبغي إعالم الشخص املشارك يف  قد يرتتب عليها، كام 
املشاركة يف الدراسة أو سحب موافقته عىل املشاركة يف أي وقت دون أن يتعرض ألي 
إجراءات انتقامية. وينبغي عىل الطبيب، بعد أن يكون قد تأكد من استيعاب الشخص 
أن حيصل عىل موافقة ذلك  له،  التي قدمها  للمعلومات  البحث  املحتمل مشاركته يف 
ل أن تكون موافقة مكتوبة. وينبغي  ية كاملة، والتي يفضَّ الشخص والتي يعطيها بحررِّ

توثيق املوافقات غري املكتوبة توثيقا رسميا وأن يتم اإلشهاد عىل ذلك.
يف البحوث الطبية التي يستخدم فيها مواد أو معطيات برشية، ينبغي عىل األطباء احلصول  26 .
عىل املوافقة بشكل طبيعي من أجل اجلمع والتحليل والتخزين وإعادة االستعامل. وهناك 
حاالت يتعذر فيها احلصول عىل املوافقة عىل مثل هذه البحوث أو يكون صعب التطبيق، 
أو يؤدي للتأثري عىل مصداقية تلك البحوث، وعندها ينبغي عدم إجراء البحوث إال بعد 

إحاطة جلنة أخالقيات البحوث علاًم وأخذ موافقتها عىل ذلك.
ينبغي أن يتوخى الطبيب احلذر عند احلصول عىل املوافقة املستنرية ملرشوع بحثي إذا كان  27 .
الشخص الذي تطلب موافقته عىل عالقة تبعية مع الطبيب، أو أن تكون موافقته مأخوذة 
حتت إكراه. ويف حالة مثل هذه ينبغي قيام أحد األفراد املؤهلني، من غري املشاركني يف 

البحث، والذي يكون بعيدا بشكل تام عن هذه العالقة، بأخذ املوافقة املستنرية.
عقليا  أو  بدنيا  عاجزًا  أو  قانونا،  مؤهل  غري  للبحث  اخلاضع  الشخص  يكون  عندما  28 .
عن إعطاء املوافقة، أو قارصًا من الوجهة القانونية، فينبغي عىل الباحث احلصول عىل 
املوافقة املستنرية عن هذا الشخص من ممثل له يكون خموال قانونًا بذلك، بحسب القانون 
الساري. وال ينبغي إدراج هذه الفئات يف البحوث ما مل يكن البحث رضوريا لتعزيز 
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صحة الفئة السكانية املمثَّلة يف البحث، وأن ذلك البحث ال يمكن إجراؤه عىل أشخاص 
بديلني عنهم ممن هم مؤهلني قانونًا وأن البحث ال يسبب إال قدرًا ضئياًل من العباء.

لكنه  قانونا، كطفل قارص مثال،  البحث غري مؤهل  املشارك يف  الشخص  يعتب  عندما  29 .
قادر عىل إبداء موافقته عىل القرارات املتعلقة بمشاركته يف البحث، فينبغي عىل الباحث 

احلصول عىل تلك املوافقة باإلضافة إىل موافقة املمثل املخول قانونا بذلك.
ال ينبغي إجراء البحوث عىل أشخاص يكون من غري املمكن احلصول منهم عىل موافقة،  30 .
بام يف ذلك املوافقة املسبقة أو املوافقة بالوكالة، إال إذا كانت احلالة البدنية أو النفسية التي 
متنع احلصول عىل املوافقة املستنرية متثل صفة أساسية للفئة السكانية التي جُيرى عليها 
التي  احلالة  هبذه  ألشخاص  البحث  الكتناف  النوعية  األسباب  ذكر  وينبغي  البحث. 
جتعلهم غري قادرين عىل إعطاء موافقة مستنرية، يف البوتوكول التجريبي، وذلك للنظر 
البوتوكول عىل  ُينص يف  أن  املراجعات األخالقية، عىل  قبل جلنة  واعتامدها من  فيها 
رضورة احلصول عىل املوافقة عىل االستمرار يف البحث بأرسع ما يمكن، من الشخص 

أو من البديل املخول قانونا بذلك. 
فالباحثون  البحوث ونارشهيا.  تقع عىل عاتق كل من مؤلفي  التزامات أخالقية  هناك  31 .
ملتزمون، عند نرش نتائج البحث، بتوخي دقة النتائج، حيث ينبغي نرش النتائج أو جعلها 
متاحة عىل املأل كام هي. سواء أكانت سلبية أم إجيابية، مع اإلعالن عن مصادر متويل 
البحث، والتبعية املؤسسية، وأي تضارب حمتمل للمصالح. وال ينبغي قبول نرش أي 

تقارير جتارب ال تكون متوافقة مع املبادئ التي يرسيها هذا اإلعالن.
مبادئ إضافية للبحوث الطبية املجراة جنبًا إىل جنب مع  ج- 

الرعاية الطبية.
يمكن قيام الطبيب بإجراء بحث طبي جنبا إىل جنب مع الرعاية الطبية املقدمة، فقط  32 .
للدرجة التي يمكن للقيمة الوقائية أو التشخيصية أو العالجية املحتملة للبحث أن تبر 
الطبية، فإن هناك معايري إضافية  الرعاية  بتقديم  البحث  إجرائه. وعندما يقرتن إجراء 

ينبغي تطبيقها حلامية املرىض الذين خيضعون للبحث.
ينبغي اختبار منافع وخماطر وأعباء وفعالية الطريقة اجلديدة باملقارنة مع تلك اخلاصة  33 .
الظروف  باستثناء  وذلك  القائمة.  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  الطرق  بأفضل 

التالية:
من املقبول استخدام الدواء الغفل أو عدم إعطاء دواء يف الدراسات التي ال يتوافر فيها  34 .

تدخالت ذات فعالية مثبتة يف الوقت احلارض.
عندما يكون هناك استخدام ملنهجيات قوية وصارمة علميًا ألسباب استخدام الدواء  35 .
الغفل بسبب رضورته للتعرف عىل كفاءة وسالمة التدخالت، وعندما يكون املرىض 
الذين ال يتلقون املعاجلة أو يتلقون الدواء الغفل غري معرضني ألي خطر أو رضر خطري 

أو غري قابل للرتاجع. وينبغي اختاذ احلذر لتجنب سوء االستخدام هلذا االختيار.

امللحق 3
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ينبغي يف هناية الدراسة التأكيد لكل مريض اشرتك يف الدراسة أنه حصل عىل املعلومات  36 .
حول حصيلة الدراسة ويرشك يف املنافع التي نشأت عنها، ومنها عىل سبيل املثال احلصول 

عىل التدخالت التي عرفت بالدراسة أهنا مالئمة أو مفيدة.
عىل الطبيب إعالم املريض بجوانب الرعاية التي هلا عالقة بالبحث، وال ينبغي حتت أي  37 .
ظرف أن يكون لرفض املريض االشرتاك يف الدراسة أي تأثري عىل العالقة ما بني املريض 

والطبيب.
ينبغي أن يكون الطبيب حرًا يف استخدام تدابري وقائية أو تشخيصية أو عالجية غري مثبتة،  38 .
بعد أخذ موافقة املريض املستنرية عىل ذلك، إذا مل تكن هناك طرق وقائية أو تشخيصية أو 
عالجية مثبتة أو ناجعة، وذلك إذا كان يف تقدير الطبيب أهنا حتمل أماًل يف إنقاذ احلياة، 
أو إعادة الصحة إىل سابق عهدها أو التخفيف من املعاناة. وينبغي، كلام أمكن ذلك، أن 
تكون هذه التدابري موضوعا أو هدفا لبحث يصمم لتقييم مأمونيتها ونجاعتها. ويف مجيع 
احلاالت، ينبغي تسجيل املعلومات اجلديدة، ونرشها، بحسب االقتضاء، مع رضورة 

اتباع الدالئل اإلرشادية األخرى ذات الصلة، املذكورة يف هذا اإلعالن.
مالحظة: لتوضيح الفقرة 29 من إعالن هلسنكي للجمعية الطبية العاملية.

تعيد اجلمعية الطبية العاملية تأكيد موقفها من أنه يتعني إيالء العناية القصوى عند استخدام 
التجارب املضبَّطة بالغفل والشواهد، وأن ُتطبَّق هذه التجربة، وبشكل عام، فقط يف حالة 
أخالقيا،  مقبولة  والشواهد  الغفل  جتربة  تكون  فقد  ذلك،  ومع  مثبتة،  معاجلة  وجود  عدم 

حتى عند توفر معاجلة مثبتة وذلك يف األحوال اآلتية:

استخدامها  ويكون  سليمة،  علمية  وألسباب  قرسيًا  أمرًا  استخدامها  يكون  عندما  - 
رضوريا لتحديد نجاعة الطريقة الوقائية أو التشخيصية أو العالجية، أو

الذين  املرىض  وأن  بسيطة  حلالة  عالجية  أو  تشخيصية  أو  وقائية  طريقة  اختبار  عند  - 
والبد  عكسها.  يمكن  ال  إضافية  أرضار  أو  خماطر  ألي  يتعرضوا  لن  الغفل  يتلقون 
التقيد بجميع األحكام األخرى الواردة يف إعالن هلسنكي، والسيام احلاجة إىل  من 

املراجعة العلمية واألخالقية املناسبة.
مالحظة: لتوضيح الفقرة 30 من إعالن هلسنكي للجمعية الطبية العاملية

تعيد اجلمعية الطبية العاملية تأكيد موقفها من أنه من الرضوري أثناء عملية التخطيط للدراسة، 
حتديد كيفية حصول األشخاص اخلاضعني للدراسة، بعد انتهاء التجربة، عىل اإلجراءات 
أو  ومفيدة،  نافعة  كإجراءات  الدراسة  ُحددهتا  التي  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية 
احلصول عىل رعاية أخرى تكون مالئمة. وينبغي بيان الرتتيبات األخرى اخلاصة باحلصول 
عىل الرعاية بعد انتهاء التجربة، وذلك يف بروتوكول البحث حتى يمكن للجنة املراجعات 

األخالقية النظر يف هذه الرتتيبات عند مراجعة البوتوكول.
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امللحق 4
أعضاء الفريق األسايس ملجلس املنظامت الدولية للعلوم 

كل لصياغة النص املؤقت  الطبية/ منظمة الصحة العاملية املشَّ
للدالئل اإلرشادية

مايكل ب. فوالتون )الرئيس(
االستاذ باألكاديمية السويرسية للعلوم الطبية ورئيس جملس املنظامت الدولية للعلوم 

الطبية

الكسندر كابرون )املقرر الرئييس(
أستاذ القانون والطب، بجامعة جنوب كاليفورنيا، لوس أنغلوس، كاليفورنيا، الواليات 
اإلنسان،  وحقوق  والتجارة،  األخالقيات،  إلدارة  السابق  واملدير  األمريكية،  املتحدة 

والقانون الصحي، بمنظمة الصحة العاملية.

رودولفو ساراتيش )املقرر املشارك(
مدير بحوث الوبائيات، املجلس الوطني للبحوث، بيزا، إيطاليا، والرئيس السابق للجنة 
املراجعات األخالقية، بالوكالة الدولية لبحوث الرسطان، منظمة الصحة العاملية، ليون، 

فرنسا

تيم فاريل
منسق مكافحة األمراض املنقولة جنسيًا وعدوى السبيل اإلنجايب إدارة الصحة اإلنجابية 

وبحوثها، بمنظمة الصحة العاملية.

ِسف س. فلوس )أمني الرس(
مستشار أول جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية

يوهان أ. إيدانبيان هيكيالي
أستاذ ومستشار أول واألمني العام السابق ملجلس املنظامت الدولية للعلوم الطبية

غوتفريد كروتز
أستاذ، وأمني عام جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية

إيكهريو ماتسودا
أستاذ باملجلس الياباين للعلوم
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هربرت بيرتسون
أستاذ ورئيس قسم صحة األمومة والطفولة، جامعة شامل كارولينا تشابل هيل، شامل 
إدارة  األرسة،  تنظيم  لتعزيز  السابق  واملنسق  األمريكية،  املتحدة  الواليات  كارولينا، 

الصحة االنجابية وبحوثها، بمنظمة الصحة العاملية

بورما بانتافن
اللجنة  ورئيس  فنلندا،  هلسنكي،  املهنية،  الصحة  ملعهد  السابق  العام  واملدير  االستاذ، 

الدولية املعنية بالصحة املهنية

يوهان فان ديلني
أستاذ األخالقيات الطبية بجامعة أوترخيت، هولندا. األكاديمية اهلولندية امللكية لآلداب 

والعلوم

إيف فابينا
موظف تقني بإدارة الصحة االنجابية وبحوثها، بمنظمة الصحة العاملية
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امللحق 5
املعقبون واخلرباء املستشارون خالل الفرتة 2003 – 2008 

حول مراجعة وحتديث الدالئل اإلرشادية لألخالقيات يف 
الدراسات الوبائية ضمن إطار جملس املنظامت الدولية للعلوم 

الطبية.
للمنظامت  واالمتنان  التقدير  بخالص  الطبية  للعلوم  الدولية  املنظامت  جملس  م  يتقدَّ
املتعلقة  املسامهات  بإرسال  الستجابتهم  نظرًا  التالية  القائمة  يف  واألفراد  وللمؤسسات 
اإلنرتنت  صفحات  عىل  اإللكرتوين  املوقع  عىل  نرشت  والتي  اإلرشادية  الدالئل  دة  بمسورّ
يف  والتحديث  املراجعة  إجراءات  خالل  حوهلا  التعليقات  عىل  احلصول  أجل   من 

الفرتة 2003 - 2008.

املنظامت واملؤسسات
( نيويورك، الواليات  - AVAC( التحالف من أجل الدعوة للتلقيح ضد فريوس اإليدز

املتحدة األمريكية
فيالدلفيا،  بطرسربغ،  جامعة  الوبائيات،  جمال  يف  السياسات  للجنة  األمريكية  الكلية  - 

الواليات املتحدة األمريكية
- Amgen

مجعية اللجان املعنية باألخالقيات يف البحوث، ستافورد، اململكة املتحدة - 
- Bristol-Myers Squibb

البحوث حول مكافحة الرسطان، جملس جنوب أسرتاليا املعني بالرسطان، إيستوود،  - 
أسرتاليا

املتحدة  الواليات  جيورجيا،  أطالنطا،  منها،  والوقاية  األمراض  مكافحة  مركز  - 
األمريكية

السجل املركزي ألورام الدماغ يف الواليات املتحدة األمريكية - 
جلنة األخالقيات يف البحوث يف جمال الوبائيات والصحة العامة، جنيف، سويرسا - 

روتردام،  الوبائيات،  يف  والطبية  احليوية  للكيمياء  اهلوالندية  اجلمعيات  واحتاد  مجعية  - 
هولندا
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جلنة األخالقيات يف البحوث يف معهد إجيكامن، جاكرتا، إندونيسيا - 
الشبكة األوروبية للبَِنى التحتية للبحوث الرسيرية، باريس، فرنسا - 

االحتاد األورويب للصناعات واجلمعيات الصيدالنية، بروكسل، بلجيكا - 
السجل الفنلندي للرسطان، هلسنكي، فنالندا - 

اجلمعية الفنلدية للوبائيات - 
املتحدة  الواليات  واشنطن،  سياتل،  الرسطان،  لبحوث  هتشنسون  فريد  مركز  - 

األمريكية
سجل الرسطان يف إيسالندا، ريكجافيك، إيسالندا - 

اجلمعية الدولية للوبائيات - 
اجلمعية الدولية لسجالت الرسطان - 

االحتاد الدويل للكيمياء الرسيرية - 
االحتاد الدويل للرشكات واجلمعيات يف الصناعة الصيدالنية، جنيف، سويرسا - 

اجلمعية الدولية للوبائيات الصيدالنية - 
االحتاد الدويل للعلوم الفيزيولوجية - 

برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، جنيف، سويرسا - 
جملس البحوث الطبية، لندن، اململكة املتحدة - 

الرابطة الدولية للطبيبات، دورمتوند، أملانيا - 
اللجان الوطنية ألخالقيات البحوث يف النرويج، أوسلو، النرويج - 

السجل الوطني ألورام األطفال، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة - 
الواليات  يف  واإلنسانية  الصحية  اخلدمات  وزارة  العاملية،  الصحية  الشؤون  مكتب  - 

املتحدة األمريكية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية
البحوث ورشكات صناعة األدوية يف الواليات املتحدة األمريكية، واشنطن العاصمة،  - 

الواليات املتحدة األمريكية
جلنة أخالقيات البحوث يف كلية العلوم الصحية، جامعة الربازيل، الربازيل - 

األكاديمية امللكية اهلولندية للفنون والعلوم، أمسرتدام، هولندا - 
السجل االسكوتالندي للرسطان وخدمات املعلومات فيه، أدنربه، اململكة املتحدة - 

مجعية طب املجتمع يف فنلندا - 
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مبادرة اللقاح املضاد لإليدز يف جنوب أفريقيا - 
اجلمعية السويرسية للصحة العامة، برين، سويرسا - 

جامعة بوينس آيريس، األرجنتني - 
، لندن، اململكة املتحدة - Wellcome Trust رشكة

جلنة منظمة الصحة العاملية ملراجعة أخالقيات البحوث، جنيف، سويرسا - 
الرابطة العاملية جلمعيات الباثولوجيا والطب املختربي - 

فولتري، فرنسا الرابطة الطبية العاملية، فريين –  -
املنظمة العاملية لطب اهلضم - 

األفراد
آرو، أنتي،  - 

املعهد الفنلندي الوطني للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا - 
أروما، أبرو،  - 

املعهد الفنلندي الوطني للصحة العامة، هلسنكي، فنلندا - 
باكوس، رويب،  - 

الكلية امللكية للباثولوجيني، لندن، اململكة املتحدة - 
بستهورن، كورت،  - 

، هار، أملانيا - MSD Sharp&Dohme GmbH رشكة
شارلوت،  بوسو، ماري –  -

جلنة مراجعة أخالقيات البحوث، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 
بوفيري، بول،  - 

معهد الطب االجتامعي والوقائي، جنيف، سويرسا - 
بورك، وييل،  - 

جامعة واشنطن، سياتل، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية - 
ديكينز، برينارد،  - 

جامعة تورنتو، كندا - 
فرانسيسكوين، كارلوس،  - 
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املنظمة العاملية لطب اهلضم - 
جيل، نويل،  - 

د األمراض السارية، لندن، اململكة املتحدة مركز ترصُّ - 
غريفني، يب، ديفيد،  - 

قسم الصحة اإلنجابية والبحوث، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 
غوتنيك، ريفا، جلنة مراجعة أخالقيات البحوث، - 

منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 
هاكاما، مايت،  - 

جامعة تامبري، فيفالند - 
هاكولينني، تيمو،  - 

السجل الفنلندي للرسطان، هلسنكي، فنلندا - 
هيمنيكي، إيلينا،  - 

املركز الوطني للبحوث والتنمية للرفاهية وللصحة، هلسنكي، فنلندا - 
هنييس، سني،  - 

جامعة بنسيلفنيا الطبية، فيالدلفيا، الواليات املتحدة األمريكية - 
هوب، توين،  - 

مركز األخالقيات واالتصاالت يف الرعاية الصحية، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة - 
جونسون، روين،  - 

قسم الصحة اإلنجابية والبحوث، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 
الست، جون، م.،  - 
جامعة أوتوا، كندا - 

لتلر، كاثرين، رشكة ويلكوم،  - 
لندن، اململكة املتحدة - 

لوالس ستبكي، فرناندو،  - 
الربنامج اإلقليمي لألخالقيات البيولوجية، منظمة الصحة لعموم أمريكا، سانتياغو،  - 

شييل
مرييك، أوالف،  - 
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املعهد الشيكي للطب اإلنجايب، سانتياغو، شييل - 
أولسن، جورن،  - 

الواليات  أنجلوس،  كاليفورنيا، لوس  العامة، جامعة  الصحة  كلية  الوبائيات،  قسم  - 
املتحدة األمريكية 

]رئيس اجلمعية الدولية لعلم الوبائيات[ - 
أوندري، كليف،  - 

جلنة مراجعة أخالقيات البحوث، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 
أوتومورو، ديليا،  - 

الوحدة األكاديمية لألخالقيات البيولوجية، جامعة بوينس أيريس، األرجنتني - 
بابانيو، مارغريت،  - 

املتحدة  الواليات  جيورجيا،  أطالنطا،  ومكافحتها،  األمراض  من  الوقاية  مركز  - 
األمريكية

باركينسون، جون،  - 
وكالة تنظيم األدوية واملنتجات الطبية، لندن، اململكة املتحدة - 

رامريز، إدون،  - 
مستشفى مايو الوطني، ليام، بريو - 

رينهارد، روبرت،  - 
سان فرنسيسكو، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية - 

سانت ريموند، أغني،  - 
الوكالة األوروبية لألدوية، لندن، اململكة املتحدة - 

ساكسينا، أهبا،  - 
جلنة مراجعة أخالقيات البحوث، منظمة الصحة العاملية، جنيف، سويرسا - 

رشودر، بيرت،  - 
معهد الصحة العامة، بيلفيلد، أملانيا - 

سيغال، ساريتا،  - 
برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز، جنيف، سويرسا - 

سكيج، دافيد،  - 
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جامعة أوتاغو، نيوزيالندا - 
سالك، كاثرين م.،  - 

ناتال، سكوتسفيل، جنوب  مبادرة اللقاح املضاد لإليدز يف جنوب أفريقيا، توازولو –  -
أفريقيا

سبيلكر، بريت،  - 
روكفيل، ماديسون، الواليات املتحدة األمريكية - 

ستيلر تشارلز،  - 
جمموعة البحوث حول رسطان األطفال، جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة - 

ستنغلني، نيقوال،  - 
معهد األخالقيات التطبيقية واألخالقيات الطبية، جامعة بازل، سويرسا - 

سرتوب، دونا ف.،  - 
مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، أطلنطا، جورجيا، الواليات املتحدة األمريكية - 

ستورمر، تيل،  - 
كلية هارفارد، بوسطن، ماستشوتس، الواليات املتحدة األمريكية - 

توماس، دافيد،  - 
املتحدة  الواليات  واشنطن  سياتل،  الرسطان،  حول  للبحوث  هتشتون  فريد  مركز  - 

األمريكية
تود، باتريس،  - 

- Bristol-Myers Squibb رشكة
أومل، مارنيت،  - 

معهد الطب القانوين، جنيف، سويرسا - 
ويبل، إيوالد ر.،  - 

برين، سويرسا - 
ويلز، فرانك،  - 

اجليدة،  الرسيرية  للمامرسات  األورويب  املنتدى  األخالقيات،  حول  العمل  حزب  - 
بروسل، بلجيكا
ويرنغر، إيلورا،  - 
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- Pfizer

ويليامز، جون ر.،  - 
اجلمعية الطبية العاملية، فريين فولتري، فرنسا - 
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جملس املنظامت الدولية للعلوم الطبية السعر: 35 دوالر أمريكي




