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ǅƑƺƥƳǋ ƥǀƪ
والتجارة  والعدل  األخالقيات  (إدارة  بويسيو"  شارلوت  "ماري  الوثيقة  هذه  أعّدت 
وحقوق اإلنسان يف منظمة الصحة العاملية، و"كارل كوملان" (كلية حقوق سيتون هول، 
بالواليات املتحدة األمريكية)، و"نانيس كاس" (معهد بريمان لألخالقيات البيولوجية، 
كلية بلومبريج للصحة العمومية، بالواليات املتحدة األمريكية)، و"جونرتا الوثافورن" 
الصحة  بمنظمة  املدارية،  األمراض  جمال  يف  والتدريب  بالبحث  اخلاّص  (البنامج 
يف  اإلنسان  وحقوق  والتجارة  والعدل  األخالقيات  (إدارة  ساكسنا"  و"أهبا  العاملية)، 
منظمة الصحة العاملية)، و"أشرييل فاندربويل" (البنامج اخلاّص بالبحوث والتطوير 
والتدريب عىل البحث يف جمال اإلنجاب البرشى، بمنظمة الصحة العاملية). عىل وجه 
ختصت  الثانية  الطبعة  تصميم  وإعادة  باملعايري  اخلاصة  املفاهيم  حتديد  عن  اخلصوص 
املناقشات بني"نانسى كاس"،"وتيكي بانغ"، و"أهبا ساكسنا". وقد علق عىل هذه الوثيقة 
أيضًا كل من أعضاء جمموعة العمل التقنية املعنية باألخالقيات، وأعضاء جلنة مراجعة 
العاملية  الصحة  منظمة  باسرتاتيجية  اخلاصة  اإلتصال  ونقاط  األبحاث،  أخالقيات 
العامليتني  العمل  وخطة  واالسرتاتيجية   - تريي  روبرت   – الصحة  عىل  األبحاث  يف 
ُأنجز  لقد  – برشس ماتسوسو.  الفكرية  العمومية واإلبداع وامللكية  بالصحة  املعنيتني 
هذا العمل بدعم ثالثة مدراء يف منظمة الصحة العاملية، وهم "رودجيري كريتش"(إدارة 
و"تيكي  العاملية)،  الصحة  منظمة  يف  اإلنسان  وحقوق  والتجارة  والعدل  األخالقيات 
العاملية)  الصحة  بمنظمة  واألبحاث،  والبينات،  واملعلومات،  اإلبداع،  بانغ"إدارات 
"وروبرت ريديل"(البنامج اخلاّص بالبحث والتدريب يف األمراض املدارية، بمنظمة 

الصحة العاملية).

ملنظمة  التابعة  البحوث،  أخالقيات  مراجعة  جلنة  لدعم  قدمته  الذى  بامتنان  نقدر  كام 
الصحة العاملية، وخصوصًا الدعم الذى قدمه رئيس اللجنة، السيد "رونالد جونسن".

وكان الدعم املقدم من املكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية يف نرش الوثيقة ألغراض 
املتدربني  خمتلف  نشكر  أن  أيضًا  نود  .كام  وعرفان  تقدير  موضع  وهو  قياًم،  املراجعة 
توماسكا"،  "نوال  و  هيك"،  "ليندساي  وهم  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  واملتطوعني 

و"نينج ونج"، و"ييانج سو"، الذين قدموا بمرور الوقت مسامهات مهمة للمرشوع.

الواردة  العاملية  الرسمية ملنظمة الصحة  املشاورة غري  نتوجه بشكر خاص ألعضاء  كام 
أسامؤهم أدناه، والذين عقبوا عىل املسّودة األوىل هلذه الوثيقة. وقد أسهمت مراجعتهم 
األعضاء  وهؤالء  املعايري،  وضع  ىف  عليها  وتعليقاهتم  الوثيقة  هلذه  املفّصلة  املستفيضة 

هم:
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الدولية،  آي  يت  بوراسكي(آر  وديفيد  نيجرييا)،  إبادان،  (جامعة  أديباموو  كليمنت 
الواليات املتحدة األمريكية)، وإنجرد كاليس (معهد باستور، فرنسا)، وألكساندر إم 
. كابرون (جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية)، وجويل شومونت 
(رشاكة من أجل تقنية مالئمة يف الصحة، فرنسا)، وجوليوس إكيورو (املجلس الوطني 
املؤسسات  مراجعة  (جملس  فورسرت   . جي  وديفيد  أوغندا)،  والتكنولوجيا،  للعلوم 
جرييس  ميناس  (جامعة  جريكو،  وديرسو  األمريكية)،  املتحدة  الواليات  الغريب، 
وريفا  املغرب)،  مستقل،  ومستشار  (باحث  جويسوس  ونزهة  البازيل)،  االحتادية، 
وكاريل  سويرسا)،  جنيف،  (جامعة  هورست  وسامية  مستقل)،  (مستشار  جوتنيك 
إجسيلمويدين (جملس تطوير البحوث الصحية، سويرسا)، وأمار جيساين (أنوساندان 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املّتحدة  األمم  (منظمة  خودييل  وإراكيل  اهلند)،  ترست، 
وغوتفريد  فرنسا)،  العاملية،  الطبية  (اجلمعية  كلويبري  وأومتار  فرنسا)،  ]اليونسكو[، 
لوف  ولورنس  سويرسا)،  الطبية،  للعلوم  الدولية  املنظامت  جملس  من  (سابقا  كريوتز 
(نيابة عن جملس أوروبا، فرنسا)، وجيمس الفريي (جامعة تورنتو، كندا)، وجاكوب 
ليفريدج (ويلكوم ترست، اململكة املتحدة)، وفلورينسيا لونا (املجلس الوطني للبحوث 
العلمية والتقنية، األرجنتني)، وبول نديبيل (جامعة بوتسوانا، بوتسوانا)، وأسيمي نيكا 
(رشاكة  سوكويت  وموريل  ]أمانيت[)،  املالريا  مكافحة  لشبكات  االفريقى  (االحتاد 
من أجل تقنية مالئمة يف الصحة، ]باث[، فرنسا)، ومارجوري سبريس (رابطة اعتامد 
وكرستينا  األمريكية)،  املتحدة  الواليات  البحوث،  ىف  املشاركني  البرش  محاية  برامج 
توريس (منتدى جلان املراجعة األخالقية يف إقليم آسيا و غريب املحيط اهلادي، تايلند)، 
(جملس  ويتتال  وهيو  أفريقيا)،  جنوب  ناتال،  كوازولو  (جامعة  واسينار  ودوغالس 
اجلمعية  من  (سابقًا  وليامز  وجون  املتحدة)،  اململكة  البيولوجية،  لألخالقيات  نوفيلد 

الطبية العاملية، فرنسا)، وكسياومي زاي (كلّية طب احتاد بكني، الصني).

متثيلها يف  قيمة خاصة، سواء  ذا  املعايري  اليونسكو يف وضع هذه  مع  التعاون  كان  لقد 
املشاورات غري الرسمية ملنظمة الصحة العاملية، أم يف التعليقات النقدية التى وردتنا من 

السيدة "دافنا فانيهولتس"رئيس شعبة األخالقيات البيولوجية لليونسكو.

مل يكن هلذه الوثيقة أن تظهر يف شكلها النهائي دون أن تفيد من التعليقات عىل نسخها 
الثامنة للهيئات االستشارية الوطنية ىف جمال  القّمة العاملية  األوىل من قبل املشاركني يف 
األخالقيات البيولوجية (سنغافورة، متوز/يوليو 2010)، واملؤمترالعاملي العارش حول 
الثالث  الوطنى  واملؤمتر   ،(2010 متوز/يوليو  (سنغافورة،  البيولوجية  األخالقيات 
الوطني  واالجتامع   ،(2010 الثاين/نوفمب  ترشين  (اهلند،  البيولوجية  لألخالقيات 
الثاين/نوفمب 2010)،  (ترشين  املكسيك  يف  البيولوجية  األخالقيات  للجان  اخلامس 
للمريض؟  العليا  املصلحة  حقًا  األخالقيات  تنشد  هل  الطبية:  األخالقيات  ومؤمتر 
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(السويد، حزيران/يونيو 2010)، واملؤمتر الدويل العارش حول التشبيك وبناء التحالفات 
ىف جمال البحوث الصحية االخالقية، الذى نظمة منتدى جلان املراجعة األخالقية ىف إقليم 

اسيا وغرب اهلادى (الصني، ترشين الثاين/نوفمب 2010).

إحدى  راجعوا  الذين  املراجعني  بمسامهات  بامتنان  العاملية  الصحة  منظمة  تعرتف  كام 
النسخ األولية هلذه الوثيقة وعقبوا عليها بمالحظاهتم النقدية:

وأودييل  مونانج،  سينتيا  ونتشانجوي  تيش،  بريموس  تيش   . وإم  أديوجو،  ديودوين 
ووي ميسيس وكيم بوير، ولودوفيك ريفيز، وغودفري يب . تانجوا، وإم . جريوم مبيه 
رودرجييز  وجوليان  البيولوجية)،  لألخالقيات  الكامريون  مبادرة  عن  (نيابة  توسام 
الرسيرية،كوبا)،  للتجارب  الوطنى  التنسيقى  (املركز  لوبيز  . فورس  إم  الفاريز ومارثا 
وليزيل بول، وجوان ليس، وكيفني بروهاسكا، وجوزيف ساليوسكي (إدارة األغذية 
واألدوية، الواليات املتحدة األمريكية)، ونيكا بريليك (وزارة الصحة، سلوفينيا)، وآن 
بوفيه، ورافايال رافينيتو، وجيف فرييلني، وبيورن فان دن ساند (معهد الطّب االستوائي، 
دي  وباربرة  أسرتاليا)،  تاسامنيا،  (جامعة  تشاملرز  ودونالد  كامبيل  وأليستري  بلجيكا)، 
كويس (مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، الواليات املتحدة األمريكية)، وهانز 
جراف  دير  فان  وريك  فورسبغ،  سيولن  وجونيال  فلوس،  وسيف  ديلدين،  فان 
الطبية، سويرسا)، وكرستيان درومل (جلنة  للعلوم  الدولية  املنظامت  (نيابة عن جملس 
أخالقيات جامعة الطب بفينا، النمسا)، وجيليان فليتشري (جامعة ال تروب، أسرتاليا)، 
وديريس جويلهيم (نيابة عن منتدى أمريكا الالتينبة للجان أخالقيات البحوث الصحية 
]FLACEIS[)، ومي ماري هريتل (بيوتيكا، كندا)، ونوريا هوميدز (جامعة تكساس، 
 (Salud y Farmacos الصحة واألدوية  نيابة عن منظمة  املتحدة األمريكية  الواليات 
بن  واألخالقيات)،توفيق  الرسيرية  للتجارب  الالتينية  أمريكا  وشبكة  (فارماكوس 
السعودية)،  العربية  اململكة  التعاون،  لدول جملس  الصحة  أمحد خوجة (جملس وزراء 
وروبرت جي . ليفني (جامعة يال، الواليات املتحدة األمريكية)، ومايكل ماكانجا (أمانة 
الرشاكة بني أوروبا والدول النامية للتجارب الرسيرية يف كيب تاون، جنوب إفريقيا)، 
ورويل ماثر (املجلس اهلندي للبحوث الطبية، اهلند)، وجوزيف ميلوم (نيابة عن مركز 
األمريكية)،  املتحدة  الواليات  الوطنية،  الصحية  للمعاهد  التابع،  الدويل  فوجاريت 
راسموسن  مولر  وميكيل  إفريقيا)،  جنوب  ستيلينبوش،  (جامعة  موديل  وكيامنثري 
الدنامرك)،  البيولوجية،  الطبّية  البحوث  ألخالقيات  الدانامركية  الوطنية  (اللجنة 
وفرناندو أندرادي نارفايز (والية يوكاتان، املكسيك)، وإم . يس . دلوريس ديلجادو 
(البتغال)،  نيفيز  باتراو  وإم.  املكسيك)،  البحوث،  أخالقيات  جلنة  (أمانة  أوتشوا 
وسوزي واي . أواليف كويسبي (جامعة إشبيلية والوكالة اإلسبانية لألدوية، إسبانيا — 
املعهد الصحي الوطني، البريو)، وهاري بريلستادت (جامعة والية مشيغان، الواليات 
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الطبية،  للعلوم  اهلند  عموم  (معهد  ساكسنا  ورينو  ساين  وبيوش  األمريكية)،  املتحدة 
اهلند)، وباري سميث (املجلس الصحي ملنطقة البحريات، نيوزيلندا)، وجريالد إس. 
شاتز (مركز جامعة جورج تاون الطبي، الواليات املتحدة األمريكية)، وجي. شوبيجري 
وبراثاب  (املكسيك)،  سوليس  غارسيا  وإدواردو  سويرسا)،  كانتونسبيتال،  (لوزيرنري 
القديس  (مستشفى  اليثيم  فان  ومارلني  اهلند)،  فيلور،  املسيحية،  الطب  (كلّية  ثاريان 

جوزيف للرعاية الصحية، لندن، كندا)، ويايل كونج (جامعة بكني، الصني).

الصحية،  البحوث  حول  االستشارية  اللجنة  قدمتها  التي  املشورة  بامتنان  نقدر  كام 
وختص بالذكر اللجنة الفرعّية ألخالقيات البحوث (فريد بينكا، وحممود فتح اهلل، وبيرت 

ندومب).

ونتوجه بشكر خاص إىل القوائم البيدية التالية، والتي ساعدتنا يف نرش الوثيقة هبدف 
الدولية  البيدية  القائمة   (PAHO) إكويداد،  البيدية  القائمة  واسع:  بشكل  تداوله 

.(MIM) AMANET ،(NIH( اخلاصة باألخالقيات البيولوجية
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يشارك  التي  بالصحة  املتعلقة  بالبحوث  املعنية  واملنظامت  لألفراد  الوثيقة  هذه  أعّدت 
فيها برش، والتى تشمل البحوث الطبية احليوية، والبحوث السلوكية، وبحوث العلوم 
"بحوث"حيثام وردت يف هذه الوثيقة،  اإلجتامعية، وبحوث الوبائيات (وتشمل كلمة 
كل هذه املجاالت، وتشري إليها مجيعًا). كام هتدف هذه الوثيقة عىل وجه اخلصوص إىل 
تقديم إرشادات إىل جلان أخالقيات البحوث، وتعتمد عليها املنظامت ملراجعة ومراقبة 
وينّفذون  يصّممون  الذين  الباحثون  هبا  ويسرتشد  للبحوث،  األخالقية  النواحي 

الدراسات البحثية ىف جمال الصحة.

املستويات  عىل  والوكاالت  املنظامت  من  عدد  قام  املاضية،  اخلمسني  السنوات  وطيلة 
الدولية (انظر امللحق 1) واإلقليمية والوطنية بإعداد إرشادات أخالقيات البحوث التي 
اإلرشادية  الدالئل  االمتثال هلذه  يساعد  أو  اإلرشادات.  فيها برش، ونرش هذه  يشارك 
البحوث  يف  املشاركني  حقوق  يدعم  كام  البحوث،  يف  األخالقي  السلوك  تعزيز  عىل 
واملجتمعات البحثية حقوق ويصون هذه احلقوق، ويعزز صحة املشاركني واملجتمعات 
ن رئيسى، وهو  وحيميها. ويشرتك كل اإلرشادات املعارصة ألخالقيات البحوث يف مكوَّ
رضورة خضوع البحث ملراجعة أخالقية مسّبقة من قبل جلنة خمتصة من جلان مراجعة 
باملبادئ  املقدم  البحث  التزام  ضامن  إىل  املراجعة  هذه  وهتدف  البحوث.  أخالقيات 

واملامرسات األخالقية الواردة يف اإلرشادات.

ويف عام 2000، قام برنامج األمم املتحدة االنامئي / والبنك الدويل / وبرنامج منظمة 
الصحة العاملية اخلاّص بالبحث والتدريب يف األمراض املدارية بنرش إرشادات عملية 
للجان األخالقيات التي تراجع البحوث الطبية البيولوجية، وجاء هذا النرش استجابة 
ملطالب الباحثني املتعاونني يف كافة أنحاء العامل. وراجع هذه اإلرشادات عدد من اخلباء، 
وأصحاب الشأن، والباحثني، واملنظامت، منهم موظفون لدى الشبكة اإلفريقية الختبار 
املتحدة  الواليات  (يف  الوطنية  الصحية  واملعاهد  األورويب،  واملجلس  املالريا،  لقاح 
املستحرضات  لتسجيل  التقنية  املتطلبات  بتنسيق  املعنى  الدويل  واملؤمتر  األمريكية)، 
الصيدالنية املخصصة لالستعامل البرشى، واجلمعية الطبية العاملية. ومنذ العام 2000، 
لغة، ونرشت عىل نحو واسع، واستعملتها جلان  أكثر من 25  إىل  ترمجت اإلرشادات 

أخالقيات البحوث يف أكثر من 100 بلد.

الفكرية  امللكية  بحقوق  املعنية  العاملية  الصحة  منظمة  جلنة  أدركت   ،2006 عام  ويف 
واإلبتكار والصحة العمومية احلاجة لرفع قدرة املراجعة األخالقية للبحوث، ونوهت 
إىل "وجوب بذل املزيد من اجلهود لتعزيز التجارب الرسيرية والبنى التحتية التنظيمية 



ي

ƕǄĉƣƾǄǁƐ

ذلك  يشمل  أن  عىل  الصحراء  جنوب  أفريقيا  دول  يف  وباألخص  النامية،  الدول  يف 
حتسني معايري املراجعة األخالقية."1 كام نوهت اللجنة أن منظمة الصحة العاملية تضطلع 
بدور هام يف حتسني معايري املراجعة األخالقية. وقد صادقت مجعية الصحة العاملية عىل 
اسرتاتيجية البحوث الصحية بموجب القرارين 61.21 يف عام 2008، و63.21 يف 
األعضاء  الدول  املذكورين  القرارين  ىف  اجلمعية  حّثت  ذاته،  الوقت  وىف  عام 2010، 
"وضع آليات إلدارة البحوث الصحية، بام يضمن االلتزام بتطبيق معايري وقواعد  عىل 
البحث اجليدة، تتضمن محاية البرش املشاركني ىف البحث "، وطلبت اجلمعية من املدير 
العام دعم الدول األعضاء يف تقوية آليات املراجعة األخالقية للبحوث، وخصوصًا يف 

الدول النامية.2

مشاورة  جنيف  يف  العاملية  الصحة  منظمة  نّظمت   ،2009 الّثاين/نوفمب  ترشين  ويف 
لكبار اخلباء الدوليني، من الباحثني، واخلباء يف األخالقيات، وأعضاء ورؤساء جلان 
إن  اإلضافية،  اإلرشادات  ماهية  ملناقشة  الدولية،  املنظامت  عن  وممثلني  األخالقيات، 
وجدت، التي احتاجتها جلان أخالقيات البحوث حول العامل – مع األخذ يف االعتبار 
واالبتكار  الفكرية  امللكية  بحقوق  املعنية  العاملية  الصحة  منظمة  جلنة  مالحظات 
من  بينها  فيام  التفاوت  عىل  البحوث  أخالقيات  جلان  حتافظ  أن  العمومية  والصحة 
واملالية،  البرشية  ومواردها  املؤسيس  والدعم  وقدراهتا،  وتدريبها،  خباهتا،  ناحية 
الصحة  منظمة  منشورة  أن  املشاركون  َخُلص  امليدانية،  اخلبة  إىل  وإستنادًا  وخبائها. 
التي  األخالقيات  للجان  العملية  "اإلرشادات  وعنواهنا   ،2000 يف  الصادرة  العاملية 
، لكن هناك حاجة إىل حتديثها  تراجع البحوث الطبية البيولوجية"، قد كانت مصدرا قياّمً
وتقّويتها. كام أقّر االجتامع أيضًا أنه ربام ترى الدول األعضاء جدوى وجود جمموعة من 
املعايري العاملية التي حتكم عملية رفيعة اجلودة الخّتاذ القرارات، وتقيس يف ضوئها جلان 
منظمة  تقوم  أن  االجتامع  يف  املشاركون  وأوص  اخلاص.  أداءها  للبحوث  أخالقيات 
ولتنقيح  البحوث،  أخالقيات  للجان  املعايري  لصياغة  اجلهود  بتنسيق  العاملية  الصحة 
اإلرشادات العملية لعام 2000 بغية وصف إجراءات حمددة للوفاء هبذه املعايري. وقد 
تنقيح هذه اإلرشادات من  العاملية مشاورات موسعة يف سياق  عقدت منظمة الصحة 
خالل مشاورات مفتوحة يف عدد من املؤمترات الدولية، ومن خالل القوائم البيدية، 

ومع الوكاالت األخرى املدرجة يف الشكر والعرفان.

العلمية  الثانية من اإلرشادات  الطبعة  العاملية عن إعداد  التطورات  هذا، وقد أسفرت 
للعام 2000. وتضم هذه الطبعة الثانية جمموعة من عرشة معايري تنطبق عىل املراجعة 

1 http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/ENPublicHealthReport.pdf accessed 
on 21.06.2011

2 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf and http://apps.
who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63-REC1/WHA63_REC1-P2-en.pdf accessed on 21.06.2011
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األخالقية للبحوث املتعلقة بالصحة ويشارك فيها برش وتستعمل كلمة "معايري" لبيان 
وهتدف  البحوث  أخالقيات  أنظمة  كل  تتبعها  أن  يتوّقع  التي  العاّمة  والقواعد  املبادئ 
املعايري (املطبوعة بأحرف مميزة) يف هذه الوثيقة إىل مساعدة جلان أخالقيات البحوث 
يف حتقيق أداء عايل اجلودة وتقديم لغة مشرتكة تؤّسس نتائج نوعّية أو خصائص يمكن 
قياس اإلنجازات يف ضوئها. وال متّثل املعايري املقّدمة يف هذه الوثيقة أفكارًا جديدة حول 
أخالقيات  جلان  متطلبات  إىل  املعايري  هذه  تستند  بل  البحوث.  أخالقيات  جلان  عمل 
البحوث واملحّددة يف الوثائق اإلرشادية الدولية احلالية. والغرض من هذه املعايري هو 
إبراز اعتبارات أساسية ترتبط باملراجعة األخالقية للبحوث، وليس اختاذ موقف أسايس 
حول كيفية حّل معضالت أخالقية معّينة. وُيّشفع هبذه املعايري سلسلة من النقاط املأخوذه 
من "اإلرشادات العملية" (املطبوعة بأحرف عادية) التي تعكس االسرتاتيجيات التي 

يشيع استخدامها يف تطبيق كّل املعايري واستيفائها.

ثالثًا  الطبعة  هذه  يف  أجريت  البحوث،  أخالقيات  نظام  معايري  حتديد  إىل  وباإلضافة 
تغيريات أخرى: أوال: تم تغري العنوان حتى يعكس غرض الوثيقة. ثانيا: أسهمت هذه 
الطبعة يف احلديث عن أمهية تبني منهج نظامي ألخالقيات البحوث، وهو ما أشارت 
إليه الطبعة األوىل - وقد وضعت أيضا مزيدا من التفاصيل، ووسعت لتشمل وحتدد 
دور احلكومات الوطنية والسلطات القانونية والتنظيمية ذات الّصلة. ثالثا: وّسع نطاق 
تراجع  أكانت  سواء  بالصحة،  املتعلقة  البحوث  أخالقيات  جلان  كّل  ليشمل  الوثيقة 
أو  الوبائية،  البحوث  أو  االجتامعية،  العلوم  بحوث  أو  البيولوجية،  الطبية  البحوث 

البحوث امليدانية، أو املتعلقة باألنظمة الصحية.

والغرض من هذه الوثيقة هو تقديم إرشادات حول عملية مراجعة أخالقيات البحوث، 
دون اختاذ موقف جوهري من كيفية حّل معضالت أخالقية معّينة يف البحوث املتعّلقة 
بالصحة. كام هتدف الوثيقة إىل تكميل القوانني، واللوائح، واملامرسات احلالية، وأن تعمل 
وإجراءاهتا  املعّينة  ممارساهتا  تطّور  وأن  البحوث،  أخالقيات  جلان  إليها  تستند  كقاعدة 
لإلرشادات  احلاجة  حمل  حتل  أن  الوثيقة  هذه  من  القصد  وليس  هبا.  اخلاصة  املكتوبة 
الوطنية واملحلّية للمراجعة األخالقية للبحوث التي يشارك فيها برش، وال أن حتّل حمّل 
ألولئك  عونًا  الوثيقة  هذه  تكون  أن  يؤمل  احلقيقة،  ففي  الوطنية.  واألنظمة  القوانني 
واللوائح  السياسات  وضع  واملحلّية  الوطنية  والسياسات  النّظم  إعداد  عن  املسؤولني 

اخلاصة باملؤسسات، وأهّنا سوف تعزز جودة الّلجان األخالقية للبحوث حول العامل.





الفصل أ الفصل أ 
معايري لنظام مراجعة أخالقيات 

البحوث
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 تكفل السلطات املعنية وجود إطار قانوين مناسب يدعم مراجعة أخالقيات البحوث 
املتعلقة بالصحة عىل أن يكون هذا اإلطار مّتسقا مع املعايري املبّينة يف هذه الوثيقة؛ وعليها 
القادرة عىل تقديم مراجعة مستقلة لكّل  تتأكد من وجود جلان أخالقيات البحوث  أن 
مستوى  عىل  و/أو  الوطنية،  ودون  الوطنية،  املستويات  عىل  بالصحة  املتعّلقة  البحوث 
ملراقبة  ومستقل  مالئم  نظام  تطبيق  تضمن  أن  وعليها  اخلاّصة(؛  أو  )العاّمة  املؤسسات 

كيفية وفعالية مراجعة أخالقيات البحوث

أخالقيات  للجان  دة  امُلعَّ واإلرشادات  املعايري  عىل  رئييس  بشكل  الوثيقة  هذه  ترّكز 
البحوث، ومامل يوَل االهتامم إىل النظام األوسع حلامية البحوث عىل اإلنسان التي ُتعد 
جلان أخالقيات البحوث جزءًا منه، قد تصبح هذه الّلجان معزولة أو غري قادرة عىل أداء 

عملها بكفاءة أو بفعالية، عىل الرغم من نواياها احلسنة. يعني منهج النظم ما ييل:

التي يشارك فيها برش ملراقبة جلنة أخالقيات  من املفرتض أن ختضع كل البحوث   (1
البحوث.وقد تعفى أنواع معينة من البحوث من مراجعة جلنة أخالقيات البحوث، 
أو ختضع ملراجعة رسيعة حسبام جتيزه القوانني واألنظمة الوطنية، عىل أن يتامشى 

ذلك مع الدالئل اإلرشادية الدولية (انظر املعيار الثامن).

إن جلان أخالقيات البحوث هي جزء من برامج أكب حلامية املشاركني يف البحوث،   (2
والتي تتضّمن أيضًا تدريب أعضاء جلان أخالقيات البحوث و الباحثني، ووضع 
وتتحمل  وفعالية.  بكفاءة  للبحوث  األخالقية  الّلجان  عمل  لضامن  اآلليات 
البحوث  أخالقيات  جلان  خضوع  عن  األساسية  املسؤولية  الوطنية  احلكومات 

لإلرشاف املالئم.

أن تكون هناك إجراءات لضامن وضوح عملية التواصل وكفاءهتا، واتساق املعايري،   (3
داخل  املختلفة  املستويات  وبني  الوطنية  الّلجان  بني  والتعاون  الّشبكات،  وربط 
الّلجان، حسب املعمول به. ومن شأن هذه اإلجراءات أن تساعد جلان أخالقيات 
البحوث  أخالقيات  جلان  قبل  من  املّتخذة  املسّبقة  القرارات  معرفة  من  البحوث 
األخرى التي قد تكون ذات صلة بالبحث املقّدم حتت املراجعة. هذا باإلضافة إىل 
وجود إجراءات للمراجعة لتنسيق مراجعة البحوث التي أجريت يف أكثر من موقع 

سواء داخل بلد واحد أو يف أكثر من بلد . 

4)  أن تكون هناك آليات لضامن التنسيق بني أعامل جلان أخالقيات البحوث وإرشاف 
السلطات الوطنية التنظيمية عىل األدوية، واملواد احليوية، واألجهزة الطبية، ومنّسقة 

كذلك مع سجالت التجارب الرسيرية الوطنية و/أو الدولية.
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5)  تطبيق آليات للحصول عىل مدخالت من املجتمع يف نظام مراجعة األخالقيات.

وجود نظام لتسجيل جلان أخالقيات البحوث التي تعمل يف بلد معنّي.  (6

الّلجان املؤسساتية، والوطنية، واإلقليمية
بعض  ففي  املختلفة.  البلدان  يف  البحوث  أخالقيات  ملراجعة  خمتلفة  مناهج  توجد 
بلدان أخرى حتدث  املؤسيس فحسب، ويف  املستوى  املراجعة عىل  تتم  قد  البلدان، 
املراجعة عىل املستويني الوطني واملؤسيس، بينام تتم املراجعة ويف بلدان أخرى عىل 
البلدان عند وضع األنظمة ملراجعة أخالقيات البحوث،  املستوى اإلقليمي. وعىل 
من  بلد  املختلفة يف كل  الكيانات  التي جترهيا  البحوث  احلسبان حجم  تأخذ يف  أن 

هذه البلدان.

إّن وجود أسلوب نظامي جيد وقواعد واضحة حول كيفية تعامل جلان أخالقيات 
مع البحوث املختلفة فيام بينها من شأنه أن يسّهل إجراء البحوث الصحية الدولية 

كثريًا.

أنواع الدراسات البحثية
والتي  البحثية،  الدراسات  من  خمتلفة  أنواعًا  البحوث  أخالقيات  جلان  تراجع  قد 

تتضمن عىل سبيل املثال ال احلرصما ييل: 
التجارب الرسيرية 	•

الوبائية البحوث  	•
بحوث العلوم االجتامعية 	•

بحوث عىل السجالت الطبية أو املعلومات الشخصية األخرى 	•
العينات املخزونة بحوث عىل  	•
بحوث عىل األنظمة الصحية 	•

التطبيقية البحوث  	•
جيب أن ُتلم جلان أخالقيات البحوث باملنهجيات واالعتبارات األخالقية املختلفة 

التي تنطبق عىل كّل نوع من البحوث املقدمة إليهم ملراجعتها 





املعايري واإلرشادات للكيانات 
التي تشكل جلان أخالقيات 

البحوث

الفصل ب 
الفصل ب 



üƬƻǁƐ ب 

6

ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ǅƑƜǁ üǐǀƪƗ :ǏǆƑƙǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

يتم  التي  الطريقة  تقرر  أخرى  وثيقة  أو  مليثاق  وفقا  البحوث  أخالقيات  جلان  تشكل 
أّن  اللجان  أعضاء  تعيني  به  املنوط  الكيان  يضمن  وأعضائها.  اللجان  رئيس  تعيني  هبا 
تتكون جلنة أخالقيات البحوث من أعضاء من خمتلف التخصصات والقطاعات، وأن 
والثقايف  التنوع االجتامعي  والنساء، ويعكس  الرجال  متثيل  التوازن يف  يراعي تشكيلها 
ذوي  أفرادًا  اللجان  تتضمن  وأن  البحث،  يف  املشاركون  منها  ينتقى  التي  للمجتمعات 

خلفيات مرتبطة بمجاالت البحوث التي يغلب أن تراجعها اللجنة. 

ويأخذ الكيان الذي يشكل جلنة أخالقيات البحوث بعني االعتبار العوامل التالية عند 
تعيني األعضاء.

أن يكون بني األعضاء أفراد ذوو خبة علمية، يف العلوم السلوكية أو االجتامعية؛   (1
األخالقية؛  أو  القانونية  األمور  يف  خبة  ذوو  وأعضاء  الصحية؛  الرعاية  ومقدمو 
الرئييس يف تقديم رؤاهم حول املجتمعات  الناس يتمثل دورهم  وأفراد من عامة 

التي حيتمل أن ينتقى منها املشاركون.

تعيني عدد كاٍف من األعضاء من عامة الناس وغريهم من األعضاء غري املتخصصني   (2
يف جمال البحوث الصحية التي يشارك فيها برش لضامن شعورهم بالراحة عند إبداء 

وجهات نظرهم

ال  آلعضاء  اللجنة  عضوية  تتضمن  البحوث،  أخالقيات  جلنة  استقاللية  تعزيز   (3
جترهبا  أو  اللجنة،  تراجعها  التي  البحوث  متول  أو  ترعى  التي  للمنظامت  ينتمون 

(انظر املعيار الرابع أيضا).

أن تكون الّلجان كبرية بشكل كاٍف لضامن مناقشة وجهات النظر املتعّددة، وحتى   (4
يتسنى حتقيق ذلك، يتطلب رشوط النصاب الذي يصح به انعقاد اللجنة حضور 
مخسة أشخاص عىل األقل، عىل أن يكون منهم عىل األقل عضو واحد من عامة 
البحث  حول  القرارات  ستتخذ  التي  للمنظمة  منتسب  غري  آخر  وعضو  الناس، 

املقرتح.
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ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ƕǆƜǁ ƣƥƐǋǄ :ƘǁƑƙǁƐƥƑǐƴǄǁƐ

ومنها  الكافية،  باملوارد  يدعمها  أن  البحوث  أخالقيات  جلنة  يشكل  الذي  الكيان  عىل 
تعيني طاقم املوظفني، وتوفري املرافق، واملوارد املالية بام يسمح للجنة أخالقيات البحوث 

بالقيام بمسؤولياهتا بفعالية.

تعتب جلنة أخالقيات البحوث جزءًا ال يتجزأ من إحدى مؤسسات البحوث الصحية، 
أو منظومة صحية، ومن ثم ينبغي أن يتوافر هلذه اللجنة ماييل: 

به تدريبًا مناسبًا لتمكني جلنة أخالقيات البحوث  عدد كاٍف من اهليئات املعاونة امُلدرَّ  (1
من تنفيذ مسؤولياهتا التقنية واإلدارية؛

املوارد الكافية للموّظفني إلنجاز املهام املسندة إليهم، وتشمل هذه املوارد املساحات   (2
املكتبية والتجهيزات واملعّدات (مثال: احلواسيب، والقرطاسية، واهلواتف، وآالت 
النسخ، و آالت التقطيع) للقيام باألعامل اإلدارية، وحلفظ ملفات الّلجنة، وتأمني 

الوثائق، واحلفاظ عىل رسيتها؛

توافر مكان مالئم الجتامعات اللجنة، والوسائل الكافية لألعضاء للتواصل يف ما   (3
بني االجتامعات حسب احلاجة؛

املوارد املالية الكافية للسامح للجنة بالقيام بعمل عايل اجلودة؛  (4

5)  تأمني املوارد الرضورية لتعويض أعضاء اللجنة، متى ارتأى رضورة ذلك الكيان 
عن  األعضاء  لتعويض  أخرى  طرق  هناك  تكن  مامل  اللجنة،  تشكيل  عن  املسؤل 

وقتهم وجهدهم يف اللجنة
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ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ǅƑƜǁ ƕǐǁǘƾƗƨƐ :ƲƓƐƥǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

تشتمل السياسات التي حتكم جلنة أخالقيات البحوث عىل آليات تضمن استقاللية عمل 
الّلجنة، حلامية أال تقع عملية اختاذ القرار حتت تأثري شخص ما أو الكيان الذي يرعى، أو 
جيري، أو يستضيف هذا البحث الذي تراجعه اللجنة. وتقيض هذه السياسات، عىل أقل 
تقدير، أن يتنحى أعضاء جلنة أخالقيات البحوث )بمن فيهم الرئيس( والنأي بأنفسهم 
عن مراجعة أّي بحث يكون هلم أو أفراد عائالهتم املقّربني فيه مصلحة تتعارض وعمل 

اللجنة.

بروتوكوالت  عىل  للموافقة  لضغوط  البحوث  أخالقيات  جلنة  تعرض  لعدم  وضامنًا 
اللجنة، ونظامها األسايس، وسياساهتا وقواعدها عىل  أو رفضها، ينص دستور  معّينة 

ما ييل: 

رضوره أن يكون بني أعضاء جلنة أخالقيات البحوث شخصًا واحدًا عىل األقل ال   (1
عالقة له باملنظمة التي ترعى البحث قيد املراجعة أو جتريه؛

إمكانية أن حيرض الباحثون، والراعون، واملمولون أحد اجتامعات جلنة أخالقيات   (2
البحوث لإلجابة عن األسئلة حول بروتوكوالت البحوث التي قدموها والوثائق 
املتعلقة هبا، ولكن ال جيوز حضورهم يف االجتامع الذي تتوصل الّلجنة لقرارات 

حول البحوث املقدمة

ال جيوز أن تضم اللجنة بني أعضائها كبار صانعي القرار داخل الكيان الذي ُيشكل   (3
جلنة أخالقيات البحوث، أو أّي منظمة ترعى البحث الذي تراجعة اللجنة أو جتريه 
(مثل مدير هذه املنظمة او من ينوب عنه، كام ال جيوز أن يكون ريئس اللجنة واحدًا 

ممن سبق )

أعضاء  محاية  البحوث  أخالقيات  جلنة  ُيشكل  الذي  الكيان  يضمن  أن  رضورة   (4
الّلجنة من االنتقام استنادًا ملواقفهم فيام يتعلق باألمور املرتبطة باللجنة، او بمراجعة 

مشورعات البحوث.
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 ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ƕǆƜǁ ƒǐƥƣƗ :ƧǄƑƢǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

التدريب  عىل  اللجنة،  إىل  انضاممهم  عند  البحوث،  أخالقيات  جلنة  أعضاء  حيصل 
تطبيق  وكيفية  برش،  فيها  ويشارك  بالصحة  املرتبطة  للبحوث  األخالقية  اجلوانب  عىل 
بمراجعة  اللجنة  قيام  وطريقة  البحوث،  أنواع  خمتلف  عىل  األخالقية  االعتبارات 

البحوث، مع مراعاة حصوهلم عىل تدريب دوري أثناء عملهم يف اللجنة.

تعاونية مع  ترتيبات  أو من خالل  تعيني أعضائها  املسؤول عن  الكيان  إّما مبارشة من 
الّلجان األخرى أو املنظامت التي تقدم خدمات التثقيف بأخالقيات البحوث، ويركز 

هذا التدريب عىل ما ييل: 

األخرى  الكيانات  حيال  ودورها  ومسؤولياهتا،  البحوث  أخالقيات  جلنة  دور   (1
ذات الّصلة، طبقًا لإلرشادات الدولية ذات الّصلة (مثال: جملس املنظامت الدولية 
للبحوث  الدولية  األخالقية  اإلرشادية  والدالئل   ،]CIOMS[ الطبية  للجمعيات 
الوبائية الصادرة  الدولية األخالقية للبحوث  الطبية احليوية، والدالئل اإلرشادية 
بتحقيق  املعني  الدويل  واملجلس  الطبية،  للجمعيات  الدولية  املنظامت  جملس  عن 
اآلتساق بني متطلبات تسجيل املستحرضات الدوائية املخصصة لالستخدام البرشي 
]ICH[، واملامرسة والدالئل اإلرشادية للمامرسات الرسيرية اجليدة]GCP[ يف حالة 

التجارب الرسيرية، والقوانني الوطنية والسياسات التي تنتهجها املؤسسات؛

فيها  يشارك  التي  البحوث  يف  العالقة  ذات  األخالقية  لالعتبارات  الكامل  املدى   (2
برش؛

تطبيق مثل هذه االعتبارات األخالقية عىل خمتلف أنواع البحوث  (3

اجلوانب األساسية ملنهجية البحث وتصميمه (لألعضاء الذين يفتقرون إىل اإلملام   (4
بمثل هذه املعلومات)

تأثري التصميامت واألهداف العلمية املختلفة عىل أخالقيات الدراسات البحثية؛  (5

االعتبارات  بني  تظهر  أن  يمكن  التي  التجاذب  حاالت  إلدراك  املختلفة  النُهج   (6
األخالقية املختلفة وحل هذه التجاذبات، وأنامط التفكري األخالقي.

 عندما يدعم رعاة البحث التدريب، توضع اآلليات لضامن عدم سيطرة الراعي، 
املبارشة أو غري املبارشة، عىل حمتوى التدريب.
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ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ƕǆƜǁ ƔƣǋƜǋ ÛǈǁƅƑƨǄǁƐǋ ÛƕǐƺƑƻƪǁƐ :ƧƣƑƨǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

توضع اآلليات التي تضمن شفافية عمل جلنة أخالقيات البحوث واتساق هذا العمل، 
واالرتقاء بجودته، ومساءلة اللجنة عنه.

إذا  ما  لتقييم  موثوقة  وسائل  البحوث  أخالقيات  جلنة  ُيشكل  الذي  الكيان  يستخدم 
وقواعدها،  اللجنة،  بسياسات  يلتزمون  وأعضاؤها  اللجنة  داخل  العمل  فريق  كان 
وإجراءاهتا املكتوبة بانتظام (انظر املعيارالتاسع)، مع االنتباه بصورة خاصة إىل مراعاة 
االعتبارات األخالقية املبنية عىل الدالئل اإلرشادية واملعايري الوطنية الدولية، وتطبيق 

هذه االعتبارات واملعايري تطبيقا متسقًا ومرتابطًا.

يقوم بعمليات التقييم أشخاص يتمتعون باملعرفة الواسعة واحليادية، وجُترى هذه   (1
العمليات عىل فرتات زمنية منتظمة وحمددة سلفًا، وتستخدم فيها نامذج وأشكال 
موضوعة سلفًا، عىل أن ُتستكمل عمليات التقييم الداخلية بعمليات تقييم خارجية 

مستقلة بصفة دورية.

يلتزم الكيان الذي يشكل جلنة أخالقيات البحوث بدارسة نتائج عمليات التقييم   (2
الداخلية واخلارجية والتوصيات التي تسفر عنها هذه العمليات، ومتابعة تنفيذ هذه 

النتائج والتوصيات

ينبغي أن تساعد نتائج التقييم جلنة أخالقيات البحوث يف مراجعة ممارساهتا و تقييم   (3
أدائها (بدال من تقسيم الالئمة)، مع طمأنة الناس بأّن البحث ُيراَجع طبقا للمعايري 

املحددة.

الوسائل  األخرى  املهتّمة  واألطراف  البحث،  يف  واملشاركني  للباحثني،  يتوافر   (4
هذه  مثل  يف  ينظر  أن  وينبغي  البحوث،  أخالقيات  جلنة  ضد  الشكاوى  لتقديم 
اختاذ  رضوره  مع  الشكوى،  ضدها  قدمت  التي  اللجنة  غري  آخر  كيان  الشكاوى 

إجراءات ملتابعة سري الشكاوي، حسب املقتىض

البحوث،  أخالقيات  جلنة  أعضاء  مع  املخاوف  ملناقشة  الوسائل  للباحثني  يتوافر   (5
سواء تلك املتعلقة بأمور عامة أو التي تعقب قرارات اختذهتا الّلجنة حول دراسات 

بحثية حمدده.

ينرش قرارات جلنة أخالقيات البحوث، ماعدا املعلومات الرّسية وذلك من خالل   (6
آليات مثل إنشاء سجالت للتجارب الرسيرية، واملواقع اإللكرتونية والرساالت 

اإلخبارية ولوحات اإلعالن.



املعايري واإلرشادات اخلاصة 
بأعضاء جلان أخالقيات 

البحوث

الفصل ج الفصل � 
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املراجعة األخالقية لبوتوكوالت  البحوث هي  للجنة أخالقيات  املهّمة األساسية  إّن 
إىل  رفضها  أو  البوتوكوالت  هذه  عىل  املوافقة  وتستند  الداعمة.  ووثائقها  البحوث 
وصالحيته  االجتامعية  البحث  قيمة  يتضمن  الذي  األمر  للبحث،  األخالقي  القبول 
العلمية، وأن تكون نسبة الفوائد املحتملة مقبولة إذا ما قورنت بمخاطر الرضر، وتقليل 
األخطار، وتطبيق إجراءات كافية للحصول عىل املوافقه املستنرية (بام يف ذلك التناسب 
لضامن  إجراءات  وإختاذ  البحوث)،  يف  املشاركني  تطوع  تضمن  آليات  وتطبيق  الثقايف 
املشاركني،  الختيار  عادلة  إجراءات  وتطبيق  الضعيفة،  السكانية  املجموعات  محاية 
أثناء  سواء  املشاركون،  منها  سينتقى  التي  املجتمعات  عىل  البحث  تأثري  إىل  واالنتباه 
البحث أو بعد االنتهاء منه. كام تأخذ املراجعة بعني االعتبار أية مراجعات علمية سابقة 

والقوانني النافذة.

 ƖƑǐƽǘƢƈ ǅƑƜǁ Ǐƺ ƖƐƥƐƥƾǁƐ ƤƑƢƗĉǗ ǏƽǘƢǓƐ ƧƑƨǓƐ :ƲƓƑƨǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ
ƘǋƟƓǁƐ

تطبيق  إىل  املراجعة  موضع  البحث  حول  قراراهتا  يف  البحوث  أخالقيات  جلنة  تستند 
الدولية و صكوك  املوضوعة يف وثائق اإلرشادات  للمبادئ األخالقية  متامسك وثابت 
املبادئ.  تلك  مع  مّتسقة  وطنية  سياسات  أو  قوانني  أّي  إىل  باإلضافة  اإلنسان،  حقوق 
يف  املعتمدة  املحددة  األخالقية  اإلرشادية  الدالئل  البحوث  أخالقيات  جلنة  وتوضح 
اختاذ القرارات، وجتعلها متوفرة بسهولة للباحثني وللناس. وحني تضع جلنة أخالقيات 
البحوث اتفاقيات تعتمد بموجبها عىل جلنة أخرى يف مراجعة البحوث الواجب عليها 
مراجعتها، فعىل اللجنة التي حتيل أعامل املراجعة اخلاصة هبا أن تتأكد من استناد اللجنة 

املحال إليها اعامل املراجعة عىل ذات املبادئ األخالقية يف اختاذ قراراهتا.

وقد تستعني جلنة أخالقيات البحوث ببعض األدوات التي تساعدها يف تقرير القبول 
األخالقي لبوتوكوالت البحوث، ومن هذه األدوات قائمة تدقيق لضامن مراعاة كّل 
املعايري ذات العالقة أثناء املراجعة، و التأكد، كقاعدة عامة، من معاجلة البوتوكوالت 
أن  ما سبق  منهجًا  إن  البحوث  أخالقيات  تقّرر جلنة  نفسها. وعندما  بالطريقة  املتامثلة 
اختذته بشأن قضية أخالقية معّينة يف املايض مل يعد مالئاًم، فتسوق اللجنة سببا جوهريا 
حول  بالقرارات  الباحثني  إبالغ  عند  اللجنة  وتوضح  موقفها.  تغيري  يبر  واضحا 
بروتوكوالت معّينة، التحليل الذي قامت به اللجنة حول القضايا األخالقية اهلاّمة التي 

برزت أثناء املراجعة.

ل الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية واللوائح املنظمة للبحوث لدى عدد من  وتفصرِّ
الدوائر القول يف املعايري الرئيسية الواجب مراعاهتا والتي تتضمن، عىل سبيل املثال ال 

احلرص ما ييل: 
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التصميم العلمي وإجراء الدراسة  .1
غري  والبحث  صحيحة.  علمية  طرق  عىل  معتمدًا  كان  إذا  إال  أخالقيًا  البحث  اليقبل 
الصالح علميًا يعّرض املشاركني أو جمتمعاهتم ملخاطر التأذي دون أّية إمكانية للمنفعة. 
السابقة،  العلمية  املراجعات  الوثائق من  البحوث  تتوافر للجان أخالقيات  أن  وينبغي 
فحص  عليها  جيب  كام  علميًاُ،  الصحيحة  البحث  طرق  بنفسها  تقرر  أن  فعليها  وإال 
دون  الباحث  اختارمها  اللتني  االسرتاتيجية  أو  البحث  لتصميم  األخالقية  العواقب 
غريمها من التصميامت واالسرتاتيجيات، وعىل جلان أخالقيات البحوث أن تقّيم أيضا 
امُلتَّخذة  االحتياطات  وكفاية  الباحثني،  أو  الباحث  ومؤهالت  الدراسة،  إجراء  كيفية 
العمل  فريق  توفر  ذلك:  عىل  (مثال  الدراسة  موقع  كفاية  وكذلك  والتدقيق،  للمراقبة 
السابقة  العلمية  املراجعات  إحدى  تقرر  مل  ما  وذلك  املالئمة)،  التحتية  والبنى  املؤهل 

هذه األمور.

املخاطر واملنافع املحتملة  .2
يف البحث املقبول أخالقيًا، يتم احلد من املخاطر (عن طريق احليلولة دون وقوع أرضار، 
السلبية) يف حال وقعت هذه األرضار، وتكون  آثارها  وإنقاص  احلد من حدوث  مع 
األخطار  طبيعة  ختتلف  وقد  للدراسة.  املتوقعة  للمنافع  بالنسبة  مقبوله  املخاطر  هذه 
طبقًا لنوع البحث املراد إجراؤه. وجيب عىل أعضاء جلنة أخالقيات البحوث أن يدركوا 
احتامل حدوث املخاطر عىل خمتلف املستويات (كاملستوى اجلسدي أو النفيس أو املايل أو 
االجتامعي)، ومجيع هذه املخاطر تتطلب العناية اجلادة، وعالوة عىل ما سبق، قد حيدث 

رضر عىل مستوى الفرد أو مستوى العائلة أو املجتمع ككل.

انتقاء مجتمع الدراسة واختيار املشاركني يف البحث  .3
عىل البحث املقبول أخالقيًا ضامن عدم حتمل جمموعة ما أو فئة من األفراد ما يزيد عن 
بعينها  وباملثل، ال جيوز حرمان جمموعة  البحث.  املشاركة يف  أعباء  العادلة يف  حصتها 
تنجم  مبارشة  منافع  تتضّمن  والتي  املرشوع،  املرتتبة عىل  املنافع  العادل يف  نصيبها  من 
عن املشاركة (إن كان ثمة منافع)، باإلضافة إىل اكتساب معارف جديدة هيدف البحث 
إىل الوصول إليها. وهناك، سؤال واحد عىل جلنة مراجعة أخالقيات البحوث اعتباره، 
وهو هل من املحتمل للسكان الذين يتحملون خماطر املشاركة يف البحث أن يستفيدوا 
أخالقيًا  املقبول  البحث  يتضّمن  ذلك،  عن  فضاًل  البحث؟  عن  النامجة  املعرفة  من 
بموضوعية،  االسرتاتيجيات  هذه  ح  توضرِّ املشاركني،  الختيار  متوازنة  اسرتاتيجيات 

األخطار واملنافع املحتملة من املشاركة يف البحث، والتفاصيل األخرى ذات العالقة.
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املغريات، واملنافع املالية، والتكاليف املالية  .4
الناحية األخالقية تعويض األشخاص عن أية مرصوفات قد  من املقبول والالئق من 
ورعاية  التنقالت،  تكاليف  ذلك  يف  بام  البحث،  يف  بمشاركتهم  يتصل  فيام  يتكبدوهنا 
الطفل، أو األجور الضائعة بسبب املشاركة يف البحث، كام يرى الكثري. و أيضا يعتقد 
عن  املشاركني  تعويض  أخالقيًا  املقبول  من  أنه  البحوث  أخالقيات  جلان  من  بعض 
وقتهم. ويف مجيع األحوال ال جيوز أن تكون املبالغ املدفوعة إىل املشاركني كبرية جدًا، 
أو أن تكون نفقات الرعاية الصحية املجانية أو األشكال األخرى للتعويض ضخمة، 
إلغراء املشاركني املتوّقعني عىل املوافقة عىل املشاركة يف البحث، خالفًا ملا يرونه أفضل 

وفق تقديره، أو بغية التأثري عىل فهمهم للبحث. 

حامية رسية وخصوصية املشاركني يف البحث  .5
مشاعر  ُيولرِّد  قد  مما  رسيتهم،  وتنتهك  خصوصيتهم  خترتق  أن  املشاركني  إىل  ييسء  مما 
االجتامعية،  الوصمة  مثل  امللموسة  األرضار  عن  فضاًل  احلرج،  أو  السيطرة  بفقدان 
والرفض من األرس أو املجتمع، أو ضياع الفرص مثل فقدان العمل أو السكن. ومن ثم 
ينبغي عىل جلان أخالقيات البحوث أن تدقق النظر يف اإلجراءات الوقائية املتخذة حلامية 

رسية املشاركني وخصوصيتهم.

عملية املوافقة املستنرية  .6
يقوم األساس األخالقي للموافقة املستنرية عىل مبدأ احرتام األشخاص. وحيق لألفراد 
ذوي األهلية حرية اختيار املشاركة يف البحث من عدمها، أو اختاذ القرارات املستندة إىل 
فهم كاٍف ملا يتطلبه البحث. وُيقرر عن األطفال أو البالغني، الذين يفتقرون إىل القدرة 

ص له يف ذلك. العقلية لتزويد املوافقة املستنرية، من ينوب عنهم، وُيرخَّ

وعىل جلان أخالقيات البحوث أن تدقق النظر يف العملية التي حتدث يف إطارها املوافقة 
املستنرية، باإلضافة إىل املعلومات التي سوف ُتقدم. وقد تتنازل جلان أخالقيات البحوث 
اإلرشادية  الدالئل  مع  ذلك  متاشى  متى  املستنرية  املوافقة  عىل  احلصول  اشرتاط  عن 

الدولية واملعايري الوطنية فقط. 

أّن  فالواقع  لألمهية،  البحث  يف  للمشاركة  املستنرية  املوافقة  اكتساب  من  الرغم  وعىل 
رغبة املشارك أو من ينوب عنه يف املوافقة عىل املشاركه يف بحث ال يعني بحد ذاته أن 

البحث مقبول أخالقيًا.

اعتبارات مجتمعية  .7
للبحث تأثريات عىل األفراد املشاركني، ليس هذا فحسب، بل وعىل املجتمعات التي 
املجتمعات  احرتام  واجبات  وتتطلب  نتائجه.  هبا  ترتبط  التي  أو  البحث،  فيها  جيرى 
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التي  الواجبات  تنفيذ هذه  بالتدقيق يف  البحوث  قيام جلنة أخالقيات  ومحايتها رضورة 
هتدف، قدر املستطاع، إىل احلد من، أّية تأثريات سلبية عىل املجتمعات، مثل الوصمة أو 
التأثريات اإلجيابية عىل املجتمعات، ذات العالقة،  القدرة املحلّية، مع تعزيز  استنزاف 
ومنها تلك اآلثار املتعّلقة بالصحة أو تطوير القدرات. وجيب عىل الباحثني أن يتعاونوا 
بنشاط مع املجتمعات يف اخّتاذ القرارات حول تصميم البحوث وإجرائها (بام يف ذلك 
عملية احلصول عىل املوافقة املستنرية)، وأن يراعوا املامرسات الثقافية والرتاثية والدينية 

للمجتمعات، وأن حيرتموا هذه املامرسات.

ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ǅƑƜǂǁ ƥƐƥƾǁƐ ƤƑƢĉƗƐ ƖƐƅƐƥƜƋ :ǅǄƑƙǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

البحوث  أخالقيات  جلنة  ُتكلف  التي  البحوث  بروتوكوالت  حول  القرارات  تعتمد 
املنعقدة بمراجعتها عىل عملية كاملة وشاملة من املناقشة والتشاور. وقد ُيراجع يف عجالة 
واحد أو أكثر من أعضاء اللجنة )دون اللجنة كلها( الربوتوكوالت التي ال تنطوي سوى 
عىل خطورة أو مشقة ضئيلة للمشاركني يف البحث، إذا كانت جلنة أخالقيات البحوث 

قد وضعت إجراءات مكتوبة تسمح بمثل هذه اإلجراء.

أثناء اجتامعات جلنة أخالقيات البحوث ينشغل األعضاء يف املناقشات الستجالء   (1
اللجنة.  تنظرها  التي  والوثائق  بالبوتوكوالت  املتعلقة  واآلراء  املخاوف  كّل 
وأن  اآلراء،  كّل  املناقشات  حترتم  أن  البحوث  أخالقيات  جلنة  قواعد  وتضمن 
يستوعب  حمرتمًا  اجتاهًا  الرئيس  ويتبنى  املختلفة.  االعتقادات  عن  بالتعبري  تسمح 
اجلميع ويعطي الوقت الكايف للتشاور الذي يقوم به أعضاء اللجنة دون غريهم، 
كاملة.  املناقشة  حرض  من  إال  القرارات  اختاذ  يف  اللجنة  أعضاء  من  يشارك  وال 
ويكون رئيس اللجنة هو املسؤول عن عملية اخّتاذ القرار، وخاصة إذا كان القرار 
يتعلق برضورة توافق آراء أعضاء اللجنة للتوصل إىل قرارها. وال حيرضالباحثون 
أوالرعاة، أو غريهم من األطراف املرتبطة مبارشة ببوتوكول البحث الذي تنظره 

اللجنة خالل املشاورات.

من  اآلراء  ويلتمسون  معرفتهم،  حدود  البحوث  أخالقيات  جلنة  أعضاء  يدرك   (2
خارج أعضاء اللجنة عند الرضورة، وخاصة حني يتعلق البحث بأناس قد ختتلف 

جتارهبم احلياتية اختالفًا ملحوظًا عن جتارب أعضاء اللجنة.

ُيشرتط  وال  باإلمجاع.  أو  التصويت  خالل  من  إما  القرارات  إىل  التوصل  يمكن   (3
دعم كّل أعضاء جلنة أخالقيات البحوث للقرار حتى حيصل اإلمجاع، ولكن األمر 
يتطلب أن يرى مجيع أعضاء اللجنة أن القرارا مقبول عىل أقل تقدير، وأال يعتب أي 
التصويت،  متى سيتم  مقبول. وتقرر طريقة حمددة سلفًا  القرار غري  من األعضاء 

وعدد األصوات اإلجيابية الالزمة للمصادقة عىل البحث املقرتح.





املعايري واإلرشادات ألمانة جلان 
أخالقيات البحوث، وموّظفيها 

وإدارهتا 

الفصل د الفصل � 
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ƕƓǋƗǀǄǁƐ ƖƐƅƐƥƜǕƐǋ ƖƑƨƑǐƨǁƐ :ƲƨƑƗǁƐ ƥƑǐƴǄǁƐ

إدارة  ونظام  البحوث،  أخالقيات  املكتوبة حتّدد عضوية جلان  السياسات واإلجراءات 
واملراقبة،  واملتابعة،  واالتصاالت،  القرار،  اختاذ  وعملية  املراجعة،  وإجراءات  اللجنة، 
جلان  بقية  مع  التنسيق  وإجراءات  اجلودة،  وضامن  والتدريب،  واألرشفة،  والتوثيق 

أخالقيات البحوث.

يقع عىل عاتق الكيان الذي ُيشكل جلنة أخالقيات البحوث مسؤولية وضع السياسات 
الرضورية لتيسري عمل اللجنة. وُتقر جلنة أخالقيات البحوث نظامها الداخيل، وتقوم 
باالشرتاك مع األمانة وفريق العمل، بوضع إجراءات مكتوبة وشاملة، ُتوّزع عىل كّل 
أعضاء اللجنة، الطالع اجلمهور، وتكون أمانة اللجنة من العاملني لدى املؤسسة التي 
تستضيف اللجنة ممن تتوافر لدهيم املعرفة الالزمة، واخلبة والتدريب الالزمني لدعم 
الّلجان يف إمتام مراجعتها وحفظ ملفاهتا (ملزيد من اإلرشادات، وذلك إىل أقىص حد 
ممكن بشأن عمل األمانة، انظر امللحق 2 ). تراجع السياسات، والقواعد، واإلجراءات 
املكتوبة بشكل دوري يف ضوء التقييم املستمر لألداء والنتائج، لتقرير احلاجة إلدخال 
أّية تنقيحات عىل هذه السياسات أو القواعد أو اإلجراءات، وذلك حتى يتسنى التأكد 
من عمل اللجنة بكفاءة. وعادة ما تتناول سياسات جلنة أخالقيات البحوث وقواعدها 

املواضيع التالية:

عضوية اللجنة  .1
اللجنة، ومدة  أعضاء  البحوث وإجراءاهتا صالحيات  حتّدد سياسات جلنة أخالقيات 
حمدودة  العضوية  مدة  تكون  أن  دراسة  وينبغي  تعيينهم.  ورشوط  فيها،  عضويتهم 
أعضاء  فيه  ُيعني  الذي  الوقت  يف  األعضاء  بعض  باستمرارية  يسمح  بام  ومتعاقبة، 
جدد. كام أن حتديد مدة العضوية يعزز تطور خبة أخالقيات البحوث وزيادة املعرفة 
بإجراءات اللجنة يف املجتمع األكب لألفراد الذين قد يتعاقبون يف عضوية اللجنة، األمر 

الذي يسمح باستفادة مشاورات اللجنة من األفكار والتوجيهات اجلديدة.

نظام إدارة اللّجنة  .2
حتدد سياسات جلنة أخالقيات البحوث وإجراءاهتا كيفية تنظيم اللجنة ملهام املناصب 
النظر  الرئيس). فالرئيس هو شخص حيرتم وجهات  الرئيس، ونائب  هبا (مثال ذلك: 
اآلراء،  توافق يف  إىل  التوصل  اللجنة يف  أعضاء  بالقدرة عىل تشجيع  ويتمتع  املختلفة، 
بشكل  الوقت لالستعداد  ولديه  اإلمجاع،  املساعدة يف حتقيق  مع  ويساعدهم يف ذلك، 
عالقة  اللجنة  أعضاء  بباقي  تربطه  شخصًا  ليس  اللجنة  ورئيس  لالجتامعات.  كاف 

إرشافية.
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املستشارون املستقلون  .3
اللجنة  فيها  جيوز  التي  الظروف  وإجراءاهتا  البحوث  أخالقيات  جلنة  سياسات  حتدد 
االستعانة بمستشارين مستقلني لتقديم اخلبة اخلاصة لّلجنة حول بعض بروتوكوالت 

البحوث، أو املجتمعات البحثية، أو املواضيع.

الطلبات، الوثائق املطلوبة مراجعتها، وإجراءات املراجعة، واتخاذ القرار  .4
املراجعة،  طلب  تقديم  متطلبات  وإجراءاهتا  البحوث  أخالقيات  جلنة  سياسات  تبني 
عملية  حتدد  كام  تقديمها.  املطلوب  والوثائق  استيفاؤها،  املطلوب  النامذج  ذلك  يف  بام 
املراجعة وإجراءاهتا، وعملية تنسيق املراجعة مع الّلجان األخرى، وكذلك عملية عقد 
األعضاء  إىل غري  الدعوة  وتوجيه  باالجتامعات،  اخلاصة  الوثائق  وتوزيع  االجتامعات، 
حلضور اجتامعات جلنة أخالقيات البحوث، واملوافقة عىل حمرض االجتامع، وأّية قضايا 
القرار، وبيان هذه  التشاور واختاذ  الوضوح عند وضع إجراءات  ذات عالقة. ويراعى 
اإلجراءات. وتنص إجراءات العمل القياسية للجنة بوضوح عىل االشرتاطات اخلاصة 

برضورة توافر نصاب قانوين معني للقيام باملراجعة واختاذ القرارات، أو اختاذ إجراءات .

اإلبالغ بقرارات اللجنة  .5
اإلبالغ  عند  املتبعة  اإلجراءات  وإجراءاهتا  البحوث  أخالقيات  جلنة  سياسات  تبني 
املقدم  الطلب  بشأن  القرار  اختاذ  بني  القصوى  الزمنية  املدة  وحتّدد  اللجنة،  بقرارات 

للمراجعة وإبالغ مقدم الطلب.

متابعة مراجعات البحث املقرتح ومراقبته   .6
أخالقيات  جلان  خالهلا  من  تتابع  التي  العملية  للجنة  القياسية  العمل  إجراءات  تبني 
باملوافقة عىل مراجعتها، وذلك منذ اختاذ  التي اختذ قرار  الدراسات  البحوث سري كّل 

القرار باملوافقة وحتى تكملة البحث.

التوثيق واألرشفة  .7
طبقًا  وتؤرشف  وحتفظ،  البحوث  أخالقيات  جلنة  ومراسالت  وثائق  كافة  تؤرخ 
إلكرتونيًا.  أو  مطبوعة  نسخة  يف  إما  السجالت  وحتفظ  املكتوبة.  الّلجنة  إلجراءات 
التدابري الكافية (مثل : قفل اخلزانات حلفظ امللفات الورقية،  ويف كلتا احلالتني، تتخذ 
أومحاية امللفات اإللكرتونية باستخدام كلمة الرس وتشفري امللفات اإللكرتونية) للحفاظ 
بحفظ  املتعّلقة  مسؤولياهتم  لتفهم  كافيًا  تدريبًا  املوّظفني  طاقم  ب  وُيدرَّ الرسّية.  عىل 
السجالت، واسرتجاعها، ورسّيتها. وتبني اإلجراءات األشخاص املخول هلم احلصول 

عىل ملفات اللجنة ووثائقها.

(حيتوي امللحق 3 عىل مزيد من اإلرشادات حول اإلجراءات املكتوبة للجنة أخالقيات 
البحث )





املعايري والتوجيهات للباحثني
الفصل ه الفصل ه 
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ذات  أخرى  مؤهالت  أو  إكلينيكية  أو  علمية  مؤهالت  ذوو  أشخاص  بالبحث  يقوم 
صلة تتناسب ومرشوع البحث، ويكونون عىل دراية باملعايري األخالقية التي تنطبق عىل 
املعلومات الرضورية للمراجعة )بام يف  البحوث  بحثهم، ويقدمون إىل جلنة أخالقيات 
ذلك بروتوكول البحث والكشف عن أّي حالة من حاالت تضارب املصالح (، وجيري 
أخالقيات  جلنة  قبل  من  املوضوعة  باملتطلبات  االلتزام  مع  البحث  األشخاص  هؤالء 

البحوث. 

البحث  سري  إجراء  عند  التالية  املعايري  استيفاء  البحث  جيري  الذي  الشخص  عىل 
األخالقي:

التقدم بطلب للمراجعة  .1
باحث  بالصحة  واملتعلق  املقرتح  البحث  أخالقيات  مراجعة  طلب  دم  ُيقرِّ أ) 
مؤهل ملبارشة الدراسة املعّينة، يكون هذا الباحث مسئوال مسؤولية مبارشة 
والعلمية، ويف بعض  اجلوانب األخالقية  تراعي  بطريقة  البحث  إجراء  عن 
البحث إىل جلنة  تقديم بروتوكول  املسؤول عن  الراعي هو  األنظمة، يكون 

أخالقيات البحوث؛
دم طلبات الطالب عىل مسؤولية مرشف مؤهل / أحد أعضاء التدريس  ُتقَّ ب) 
دم هذه الطلبات باسم  يف اجلامعة /معني باإلرشاف عىل عمل الطالب، أو ُتقَّ
الطالب وُيوقع عليها مع الطالب املرشف املؤهل من أعضاء هيئة التدريس 

يف اجلامعة؛.
ُتقدم كافة املعلومات الالزمة إلجراء املراجعة الشاملة والكاملة ألخالقيات  ج) 
تضارب  حاالت  من  حالة  أي  عن  الكشف  ذلك  يف  بام  املقرتح،  البحث 

املصالح والباحثني، إن وجدت.

إجراء البحث  .2
جيرى البحث باالمتثال للبوتوكول املصادق عليه من قبل جلنة أخالقيات  أ) 

البحوث؛
ال جيوز العدول عن البوتوكول املصادق عليه أو التغيري فيه دون احلصول  ب) 
عىل موافقة مسبقة من جلنة أخالقيات البحوث، إال إذا كانت هناك رضورة 
إىل اختاذ إجراء فوري لتجنّب إحلاق الرضر باملشاركني يف البحث. ويف مثل 
هذه احلالة، ُتعلم جلنة أخالقيات البحوث بالتغيريات أو التعديالت فورًا مع 

ذكر املبرات لذلك؛
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يؤّثر  قد  مما  البحث  موقع  يف  تغيريات  بأّي  البحوث  أخالقيات  جلنة  ُتعلم  ج) 
بشكل كبري عىل إجراء التجربة، أو تقل معها احلامية أو تتضاءل املنافع املنتظرة 
مرفق  إغالق  (مثال:  املشاركون  هلا  يتعرض  قد  التي  املخاطر  معها  يزيد  أو 
عىل  احلصول  دون  حتول  أخرى  عوائق  وجود  أو  البحث  موقع  يف  صحي 

الرعاية الصحية التي كانت متوفرة من قبل).

التقارير الخاصة  .3
ُتبلَّغ عىل وجه الفور جلنة أخالقيات البحوث وغريها من السلطات املعنية،  أ) 
حسب ما تشرتط سياسات اللجنة والقوانني السارية، مجيع األحداث اخلطرية 
الدراسة،  نواتج  أو  الدراسة،  بإجراء  تتعلق  والتي  املتوقعة،  والضائرة وغري 
يف  املشاركني  تعرض  خماطر  عىل  تنطوي  متوقعة  غري  بمشكالت  تتعلق  أو 

الدراسة وغريهم للرضر.
ملثل هذه  استجابة  البحوث  تقرها جلنة أخالقيات  توصيات  أّي  فورًا  ُتطّبق  ب) 

التقارير.

اإلبالغ واملتابعة املستمرة  .4
أخالقيات  جلنة  إىل  البحث  وضع  عن  مكتوبة  ملخصات  الباحث  يقّدم  أ) 

البحوث سنويا، أو أكثر من مرة يف السنة، إذا طلبت ذلك.
ُيعلم الباحثون جلنة أخالقيات البحوث بوقت اكتامل الدراسة أو تعليقها أو  ب) 

إهنائها قبل الوقت املحدد
يبني  املحدد  الوقت  إهنائه قبل  أو  البحث  بتعليق  الراعي  أو  الباحث  قام  إذا  ج) 
تقديم  مع  اإلهناء،  أو  التعليق  أسباب  البحوث  أخالقيات  للجنة  الباحث 
؛ مع  إهنائها  أو  الدراسة  تعليق  قبل  إليها  التوصل  تم  التي  بالنتائج  ملخص 
وصف األسلوب الذي سيتم به إبالغ املشاركني املسجلني بالتعليق أو اإلهناء 

وخطط رعاية املشاركني ومتابعتهم.
إذا أهنت جلنة أخالقيات البحوث موافقتها عىل البحث أو علقت هذه املوافقة،  د) 
ُيعِلم الباحث املؤسسة التي جيرى البحث برعايتها بانتهاء موافقة اللجنة أو 

تعليقها، كام يعلم بذلك راعي البحث، وأّي منظمة أخرى مسؤولة.

تقديم معلومات للمشاركني يف البحث  .5
يقع عىل عاتق الباحثني مسؤولية إطالع املشاركني يف البحث وجمتمعاهتم باستمرار عىل 
تقنية،  وغري  بسيطة  بلغة  املناسب  الزمني  اإلطار  ويف  املالئمة،  بالوسائل  البحث  تقّدم 

وذلك يف احلاالت التالية:
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عند تعليق أو إهناء الدراسة قبل الوقت املحدد أ) 
أو  املنفعة  إمكانية  من  تعّدل  البحث  دراسة  تطرأ ضمن سياق  تغيريات  أّي  ب) 

املخاطر
مرشوع البحث قد تم ج) 

نتائج البحث أصبحت متوفرة د) 



امللحقات 1 - 2 - 3
واملرسد

الملحقاتامللحقات
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http://www.accessdata.:الفيدرالية، الكتاب 21، اجلزء 50)، متوفرة عىل الرابط

fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch. 
cfm?CFRPart=50
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2 ƼƟǂǄǁƐ
:ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ƕǆƜǁ ƕǆƑǄǓ ƖƑƬƑƬƗƢƐǋ ǃƑǊǄ ƲƮǋǁ ƖƐƣƑƪƥƋ

تزود املؤسسات التي تستضيف جلان أخالقيات البحوث هذه اللجان بأمانة ذات عدد 
واملراجعات.  السجالت  حفظ  مهام  يف  اللجان  إىل  الدعم  لتقديم  املوظفني  من  كاٍف 

وتتضّمن مهام األمانة يف حدها األدنى ماييل:
إطالع الباحثني الرئيسيني والرعاة وأعضاء جلنة أخالقيات البحوث اجلدد باللوائح   (1
بعض  ويف  هبا.  املعمول  واإلجراءات  واألساليب  اإلرشادية  والدالئل  السارية 

احلاالت تطلق األمانة موقعًا إلكرتونيًا يضمن توفري املعلومات للجمهور.
إدارة التقّدم يف مراجعة البوتوكول من خالل االتصال األويل واملستمر بالباحثني   (2
املقدمة وطلب هذه  الطلبات  الناقصة يف  الوثائق  يتضّمن حتديد  الرئيسيني. وهذا 

الوثائق وإعداد امللف املكتمل ملراجعة الّلجنة.
اإلعداد الجتامعات اللجنة، وتتضمن أعامل توزيع الوثائق ذات الصلة بموضوع   (3

االجتامع عىل أعضاء اللجنة، 
انعقاد  القانوين الالزم لصحة  التأكد من توافر النصاب  حتديد مواعيد االجتامعات، و 

اللجنة.
بالتعاون  وذلك  املستعجلة،  املراجعة  عب  تقييمها  سيجرى  التي  الطلبات  إعداد   (4

الوثيق مع رئيس اللجنة.
التقارير  مثل  هبا،  القيام  الرئيسيني  الباحثني  من  اللجنة  تطلب  التي  املهام  متابعة   (5
عىل  تعديالت  وإدخال  التصحيحية،  واإلجراءات  النهائية،  والتقارير  املرحلية، 
البوتوكول املصادق عليه، أو الوثائق اخلاصة باحلصول عىل املوافقة عىل املشاركة 

يف البحث ....الخ
إعداد تقارير اجتامعات اللجنة والتقارير السنوية ألعامل الّلجنة بالتعاون الوثيق مع   (6
رئيس اللجنة. وتتضمن التقارير السنوية معلومات عن مصادر التمويل و نفقات 

اللجنة.
حفظ السجالت، ويشمل ذلك أيضا حفظ بروتوكوالت البحوث ومجيع املراسالت   (7
ذات العالقة بمراجعة هذه البوتوكوالت، كذلك أية سجالت لإلرشاف املستمر 
التي قد تدعوا احلاجة إليها املوافقة عىل البوتوكوالت. وتتحقق األمانة من احلفاظ 

عىل رسية تقارير جلنة أخالقيات البحوث.
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جلنة  ألعضاء  املفيدة  والتعليمية  التثقيفية  والبامج  األدبيات  إىل  الوصول  تسهيل   (8
أخالقيات البحوث.

حتديث املعلومات حول عضوية جلنة أخالقيات البحوث، ومنها اإلقرارات اخلاصة   (9
باحتامل تعارض املصالح.

وقد يفوض الكيان الذي يشكل اللجنة أو رئيس اللجنة إىل موظفي األمانة مسؤوليات 
إضافية، حسب املقتىض يف ضوء التدريب الذي حصلت عليه األمانة وخبهتا وقدراهتا 
ومصادرها، وقد تتضمن هذه املسؤوليات مواكبة أحدث التطورات يف جمال أخالقيات 
البحوث واللوائح املنظمة، واالشرتاك يف توعية املجتمع وتثقيفه، والعمل كنقطة وصل 
اجلودة  حتسني  برامج  تطبيق  وتسهيل  البحثي  واملجتمع  البحوث  أخالقيات  جلنة  بني 

وضامهنا.
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3 ƼƟǂǄǁƐ
ƘǋƟƓǁƐ ƖƑǐƽǘƢƈ ƕǆƜǂǁ ƕƓǋƗǀǄǁƐ ƖƐƅƐƥƜǕƐ ƲƮǋǁ ƖƐƣƑƪƥƋ

تتناول اإلجراءات املكتوبة للجنة أخالقيات البحوث القضايا التالية:

أوالً: عضوية اللّجنة
سلطة تعيني أعضاء اللجنة، وحتديد اسم أو وصف الكيان املسؤول عن التعيينات  أ( 

واإلجراءات اخلاصة بام ييل:
اختيار وتعيني رئيس اللجنة وأعضائها، مع بيان الطريقة التي خيتار بموجبها   (1
رئيس اللجنة وأعضاؤها (باإلمجاع أو بتصويت أغلبية األعضاء احلارضين، 

أو بالتعيني املبارش من قبل الرئيس أو أي مسؤول آخر)
التعامل مع حاالت تعارض املصالح عند التعيينات (انظر املعيار الرابع).  (2

ُمدد التعيني، وتتضمن: ب( 
مدة التعيني  (1

سياسة جتديد التعيني  (2
إجراءات العزل أو االستبعاد  (3

إجراءات االستقالة  (4
إجراءات االستبدال  (5

رشوط التعيني، وتتضمن: ج( 
موافقة عضو جلنة أخالقيات البحوث عىل نرش اسمه بالكامل، وكذلك مهنته   (1

واجلهة التي ينتمي إليها؛
ما إذا كان العضو قد حصل عىل تعويض نظري نفقات السفر أو عن األجور   (2
إن  التعويضات،  هذه  إذا  وما  اللجنة،  عضوية  يف  مشاركته  بسبب  الفائتة 

ح للجمهور؛ وجدت، سوف ُتَوضَّ
رسية  عىل  للحفاظ  اتفاقيات  عىل  البحوث  أخالقيات  جلنة  أعضاء  توقيع   (3
واملشاورات،  واالجتامعات  األبحاث،  لبوتوكوالت  احلساسة  اجلوانب 
أو  التجارية،  األرسار  أو  اخلاصة،  املعلومات  (مثل:  العالقة  ذات  واألمور 

املعلومات الشخصية للمشاركني يف البحث).
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ثانياً: نظام إدارة اللجنة
القيام  يضمن  بام  هبا  املناصب  حتديد  يف  الوضوح  البحوث  أخالقيات  جلنة  تتحرى 
باملراجعة األخالقية بشكل جيد. وحتدد سياسات جلنة أخالقيات البحوث وإجراءات 
...الخ).  الرئيس  ونائب  الرئيس  (مثل  موظفيها  انتقاء  يف  اللجنة  تتبعها  التي  الطريقة 

وتوضح مهام واختصاصات املوظفني التي تبني:

إجراءات اختيار املوظفني وتعيينهم؛  (1
املتطلبات الواجب استيفاؤها لشغل أحد املناصب داخل اللجنة؛   (2

مدد شغل كل منصب ورشوط شغله؛   (3
االجتامعات،  إدارة  (مثال:  وصالحياته  ومسؤولياته  موظف  كل  واجبات   (4

ووضع جدول األعامل، تبليغ القرارات ملقدمي طلبات املراجعة).

ثالثا: املستشارون املستقلون
حتدد اإلجراءات املكتوبة احلاالت التي جيوز فيها للجنة أخالقيات البحوث االستعانة 
معينة،  بحثية  مرشوعات  حول  للجنة  متخصصة  خبة  لتقديم  مستقلني  بمستشارين 
يف  خباء  املستشارين  هؤالء  يتضمن  وقد  خاصة،  بحثية  وموضوعات  جمتمعات  أو 
األخالق، أو القانون، أو ختصصات طبية معينة، وجيوز أن يكونوا ممثلني عن املجتمع، 
هبؤالء  االستعانة  املطلوب  باملشورات  عالقة  ذات  أخرى  جمموعات  أو  املرىض،  أو 
واختصاصات  مهام  حتديد  رضورة  املكتوبة  اإلجراءات  وتتطلب  فيها،  املستشارين 
توضح  كام  للرسية،  اتفاقيات  عىل  املستشارون  هؤالء  يوقع  أن  ورضورة  املستشارين، 
اللجنة  قرارات  عىل  التصويت  يف  احلق  لدهيم  ليس  املستشارين  أن  اإلجراءات  هذه 

واليملكون سلطة اختاذ القرار.

رابعاً: الطلبات والوثائق املطلوب مراجعتها، وإجراءات املراجعة واتخاذ القرار
إجراءات تقديم الطلبات أ( 

تبني اإلجراءات املكتوبة املتطلبات اخلاصة بتقديم مرشوعات بحثية ملراجعتها، وينبغي 
أن تتوافر متطلبات التقديم والنامذج املطلوبة بيرس ملقدمي الطلبات، وجيب أن تتضمن 

رشوط التقديم األمور التالية عىل األقل:

وأسامء  البحوث،  أخالقيات  جلنة  أمانة  عناوين  أو  وعنوان  أسامء  أو  اسم   (1
املوظفني أو األعضاء الذين سيقدم إليهم الطلب

مجيع الوثائق املكتوبة التي ستقدم كجزء من الطلب  (2
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الشكل الواجب تقديم الطلب والوثائق وفقًا له  (3
اللغة أو اللغات التي ستقدم هبا الوثائق (األساسية)  (4

عدد النسخ الواجب تقديمها  (5
املوعد النهائي لتقديم الطلب يف ضوء تواريخ املراجعة  (6

الوسائل التي سيتم هبا اإلقرار باستالم الطلبات، أو التي ترسل من خالهلا   (7
إخطارات عدم استيفاء جمموعة الوثائق التي يتضمنها الطلب

الوقت املتوّقع لإلخطار بالقرار عقب املراجعة  (8
املهلة الزمنية املقررة يف احلاالت التي تتطلب فيها جلنة أخالقيات البحوث من   (9

الذي يقدم الطلب تقديم معلومات إضافية أو إجراء تغيريات عىل الوثائق
وضع هيكل عادل وشفاف لرسوم مراجعة املرشوعات البحثية، عند حتصيل   (10

رسوم عىل ذلك 
إجراءات طلب تعديالت عىل البوتوكول أو الوثائق املرتبطة به  (11

واملعلومات  البحث،  يف  املشاركني  باختيار  اخلاصة  للمواد  املقرر  الشكل   (12
الواجب تقدمها إىل املشاركني املحتملني، وشكل استامرة املوافقة املستنرية 

قائمة حتقق باإلجراءات السابقة، متى كان ذلك مالئاًم ورضوريًا  (13
الوثائق املطلوب مراجعتها  ب( 

جيب عىل مقدم الطلب تقديم مجيع الوثائق املطلوبة إلجراء املراجعة الشاملة والكاملة 
عىل  يشمل  الذي  األمر  البحوث،  أخالقيات  جلنة  عمل  بلغة  املقرتح  البحث  ملرشوع 

سبيل املثال ال احلرص ما ييل وفق املعمول به:

اآلخرين  الطلب  مقدمي  توقيعات  وبه  ومؤرخ،  موقع  طلب  نموذج   (1
واملسؤولني باملؤسسات املعنية (مثل رؤساء األقسام) 

وامللحقات،  الداعمة  بالوثائق  مشفوعًا  املقرتح  البحث  مرشوع  بروتوكول   (2
عىل أن يكون البوتوكول حمددا بوضوح ومؤرخًا 

ملخص املرشوع أو نبذة عنه بلغة غري تقنية.  (3
البوتوكول  يتضمن  (وربام  املقرتح  للبحث  األخالقية  االعتبارات  وصف   (4

هذا الوصف).
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تدعم  أو  تبر  املجال  نفس  يف  سابقة  بحوث  حول  أساسية  معلومات   (5
االقرتاح.

عندما يتعلق البحث بمنتج جتريبي كجهاز طبي أو صيدالين حتت االختبار،   (6
والبيانات  بالسالمة،  اخلاصة  البيانات  بجميع  كاف  ملخص  تقديم  فيجب 
الدوائية والصيدالنية السمية اخلاصة باملنتج، باإلضافة إىل خالصة التجربة 
بيانات  أو  للباحث،  حديثة  نرشة  (مثال  تارخيه  حتى  املنتج  حول  الرسيرية 

منشورة، أو ملخص بخصائص املنتج).
السرية الذاتية للباحثني الرئيسيني.  (7

والتي  البحث،  مرشوع  يف  استخدامها  املقرر  البيانات  مجع  استامرات  مجيع   (8
تشمل عىل سبيل املثال ال احلرص، استامرات تقارير احلاالت وبطاقات مجيع 
البيانات، واالستبيانات ووضع جداول إلجراء مقابالت ...الخ، مع مراعاة 

أن تكون هذه االستامرات حمددة ومؤرخة بوضوح.
املشاركني  اختيار  يف  ستستخدم  التي  واإلعالنات  والوثائق،  النامذج،  مجيع   (9

املحتملني.
هذا  يف  املتبعة  واالسرتاتيجيات  املشاركني  اختيار  لعملية  مفّصل  وصف   (10

الشأن. 
نموذج املوافقة املستنرية (مع التاريخ ورقم اإلصدار) يسهل عىل املشاركني   (11

املحتملني يف البحث استكامهلا، وبلغات أخرى حني اللزوم.
وصف اإلجراءات التي سوف تتبع للحصول عىل املوافقة املستنرية.  (12

وصف التدابري املقرر اختاذها حلامية خصوصية املشاركني ورسية البيانات.  (13
ذلك  يف  بام  للمشاركني،  تقدم  قد  خدمات  أو  بضائع  أو  مكافأة  بأّي  بيان   (14

تعويضهم النفقات التي تكبدوها، وحصوهلم عىل الرعاية 
البحث، عند  للمشاركني يف  تأمينية  تغطية  لتوفري  املتخذة  الرتتيبات  وصف   (15

العمل بذلك
الكشف عن كّل القرارات السابقة (ومنها تلك التي قادت لقرارات سلبية   (16
البحوث  أخالقيات  جلان  اختذهتا  التي  البحث)  مرشوع  عىل  لتعديالت  أو 
األخرى أو السلطات التنظيمية بشأن الدراسة املقرتحة، سواء يف نفس املكان 
والتعديالت  السلبية  القرارات  ألسباب  واإلشارة  آخر،  مكان  أي  يف  أو 

السابقة عىل املرشوع املقرتح.
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املبينة يف  باملبادئ األخالقية  الباحثني عىل االمتثال  أو  الباحث  بيان بموافقة   (17
الدالئل اإلرشادية ذات العالقة.

إجراءات املراجعة ج) 
حتّدد اإلجراءات املكتوبة للجنة أخالقيات البحوث العملية التي تقرر من خالهلا الّلجنة 
املرشوعات التي جيب أن يراجعها مجيع أعضاء اللجنة، واملرشوعات التي جيوز مراجعتها 
عىل عجل. وحتدد اإلجراءات املكتوبة من سيتحمل مسؤولية اختاذ هذا القرار، وكذلك 
املراجعني.  انتقاء هؤالء  الرسيعة، وكيفية  باملراجعة  للقيام  املراجعني  الالزم من  العدد 
بني  الفرتات  يف  عجل  عىل  تنفذ  التي  باملراجعات  بانتظام  اجلنة  أعضاء  الرئيس  ويبلغ 
اجتامعات اللجنة، وتذكر إجراءات جلنة أخالقيات البحوث املكتوبة إجراءات التنسيق 
مع املراجعات والقرارات األخرى للجان أخالقيات البحوث املحلية، أوتلك املوجودة 

يف البلدان األخرى، واالعتامد عىل هذه املراجعات والقرارات.

اجتامعات جلنة أخالقيات البحوث د) 
عنها  اإلعالن  يتم  تواريخ  يف  جلنة  بوصفها  البحوث  أخالقيات  جلنة  جتتمع  أن  جيب 
وثائق  وتوزيع  االجتامعات،  عقد  عملية  املكتوبة  اإلجراءات  تبني  أن  وجيب  مسبقًا. 
اجتامعاهتا،  حلضور  اللجنة  أعضاء  خارج  من  أفراد  إىل  الدعوة  وتوجيه  االجتامعات، 
واملصادقة عىل حمارض االجتامعات وأّي قضايا عملية ذات عالقة. وتتعرض اإلجراءات 

املكتوبة للقضايا التالية :

عدد االجتامعات، ويستند إىل عبء األعامل الواجب عىل اللجنة إنجازها،   (1
مع مراعاة عقد االجتامعات بانتظام كاٍف بام حيول دون وقوع تأخري ال داعي 

له يف القيام بأعامل اللجنة؛
اإلطار الزمني األقىص للمراجعة بعد استالم الطلبات كاملة ومستوفاة، مع   (2

وضع عملية أو آلية تبير جتاوزهذا اإلطار الزمني 
ذات  الوثائق  مجيع  عىل  اللجنة  أعضاء  حصول  لضامن  املوضوعة  اآلليات   (3
العالقة باالجتامعات قبل انعقادها بوقت كاٍف، وذلك ملراجعة مواد االجتامع 

كام ينبغي
املعايري واإلجراءات اخلاصة بدعوة الباحث أو الراعي ملرشوع معنّي لتقديم   (4
املرشوع أو التعليق عليه أو عىل قضايا معّينة تتعّلق به أثناء االجتامع، بحسب 

تقدير اللجنة
املعايري واإلجراءات اخلاصة بتدوين حمارض االجتامعات واملصادقة عليها  (5



ƖƑƾƟǂǄǁƐ

35

متطلبات النصاب القانوين  هـ) 
القانوين  النصاب  توافر  املتطلبات اخلاصة برضورة  املكتوبة بوضوح  حتدد اإلجراءات 

ملراجعة البحوث واختاذ القرارات أو اإلجراءات بشأن أحد الطلبات مبينة ومنها :

احلد األدنى لعدد األعضاء الالزم لتشكيل النصاب (مثال عىل ذلك: نصف   (1
عدد األعضاء، أو أغلبية بسيطة، انظر املعيار(الثاين) 

أن  ينبغي  إذ  اللجنة،  منهم  تتشكل  الذين  األعضاء  عىل  النصاب  توزيع   (2
النصاب عىل األقل من مخسة أعضاء، منهم عىل األقل عضو واحد  يتكون 
غري متخصص، وآخر غري منتسب للجهة التي ستقوم بتمويل البحث (انظر 

املعيار الثاين)
التشاور واختاذ القرارات و) 

حتدد اإلجراءات املكتوبة بوضوح التشاور واختاذ القرار التي تبني :

الدالئل اإلرشادية األخالقية التي ستعتمد عليها جلنة أخالقيات البحوث يف   (1
اخّتاذ قراراهتا.

الطريقة التي ستقدم من خالهلا وثائق املرشوع إىل اللجنة للمناقشة.  (2
األفراد  حتديد  تتضمن  والتي  املرشوع،  خالهلا  من  سيناقش  التي  العملية   (3
الذين جيوز هلم البقاء يف الغرفة أثناء املجريات املختلفة للمناقشات أو اختاذ 

القرارات.
ومتطلبات  الثاين  املعيار  إىل  (انظر  القرار  الختاذ  الالزم  النصاب  متطلبات   (4

النصاب القانوين أعاله).
اختاذ  يف  طرفًا  يكون  قد  ومن  القرار،  إىل  للوصول  سلفا  املحددة  الطريقة   (5

القرارات.
اخليارات الواضحة اخلاصة بالقرارات، والتي تشمل املوافقة عىل القرار، أو   (6
عليه،  للموافقة  تقديمه  وإعادة  القرار  مراجعة  طلب  أو  املرشوطة،  املوافقة 
أو رفض القرارا، مع رضورة بيان املعايري اخلاصة بكل نتيجة، وكذلك أّي 
والتي  السابقة،  اخليارات  من  خيار  بكّل  مرتبطة  للمتابعة  معينة  إجراءات 

تشمل إجراءات معّينة إلعادة املراجعة إن كانت قابلة للتطبيق.
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مراسالت الّلجنة جيب أن توضح إىل مقدم الطلب أنه ال يمكن البدء يف مرشوع البحث 
املوافقة  عىل  واحلصول  البحوث  أخالقيات  جلنة  خماوف  زوال  قبل  البرش  فيه  يشارك 

الكاملة

خامساً: إبالغ القرار
تبني اإلجراءات املكتوبة آليات إبالغ قرارات جلنة أخالقيات البحوث، وتوضح املدة 
الزمنية القصوى بني اختاذ القرار بشأن مرشوع البحث وإبالغ مقدم الطلب هبذا القرارا، 

وتتضمن عملية إبالغ القرار عىل سبيل املثال ال احلرصما ييل:

معلومات خاصة للتعريف باملرشوع: أ) 
العنوان الصحيح ملرشوع البحث قيد املراجعة  (1

وتاريخ  املقرتح،  التعديل  أو  املقرتح  البحث  لبوتوكول  الواضح  التعريف   (2
الطلب ورقم النسخة املستند إليه القرار (إن كان قابال للتطبيق) 

ممكنًا  ذلك  كان  متى  الوثائق  هذه  تعريف  وأرقام  امُلراجعة،  الوثائق  أسامء   (3
صحيفة  املذكورة  الوثائق  وتشمل  وتوارخيها)،  الوثائق  نسخ  (وأعداد 
املوافقة  واستامرة  هبم،  اخلاصة  واملواد  البحث،  يف  باملشاركني  املعلومات 

املستنرية.
اسم ولقب مقدم الطلب أو راعي البحث أو كالمها  (4

اسم موقع أو مواقع البحث   (5
تاريخ ومكان اختاذ القرار  (6

اسم جلنة أخالقيات البحوث التي اختذت القرار  (7
بيان واضح بالقرار املّتخذ: ب) 

يف حال القرار باملوافقة، 	

القضايا األخالقية اهلاّمة التي نوقشت أثناء االجتامع، والقرارات التي اختذت   (1
بشأن هذه تلك القضايا

حقيقة أّن املوافقة ُتعطي فقط للبوتوكول والوثائق املتعلقة به كام قبلتها جلنة   (2
أخالقيات البحوث، ومن املتوقع االمتثال بكافة االشرتاطات املعمول هبا يف 

هذا الصدد بااللتزام املتوّقع
مّدة رسيان املوافقة، واإلجراءات املطلوبة لتجديد املوافقة يف هناية تلك املدة،   (3

إذا كان ذلك قاباًل للتطبيق



ƖƑƾƟǂǄǁƐ

37

بيان يوضح مسؤوليات مقدم الطلب؛ عىل سبيل املثال  (4
أخالقيات  جلنة  تفرضها  التي  لالشرتاطات  الباحثني  قبول  تأكيد   

البحوث
تقديم تقرير(تقارير) عن تقّدم العمل يف فرتات معينة حمددة سلفًا  

أخالقيات  جلنة  من  أخرى  مسبقة  موافقة  عىل  للحصول  احلاجة   
البحوث يف حال تعديل البوتوكول أو تعديل الوثائق املرتبطة به أو يف 
حال االنحرافات عن البوتوكول أو الوثائق املرتبطة به ذات العالقة 
 ّ موافقة  دون  تتم  قد  التي  اإلدارية  أو  اللوجستية  التغيريات  عدا  (ما 

وسياسات جلنة أخالقيات البحوث)
أخالقيات  جلنة  من  أخرى  مسبقة  موافقة  عىل  للحصول  احلاجة   
البحوث يف حال إدخال تعديالت عىل املواد اخلاصة باختيار املشاركني 
أو  املحتملني،  البحث  يف  املشاركني  حول  وملعلومات  البحث،  يف 

استامرة املوافقة املستنرية
احلاجة إلعالم جلنة أخالقيات البحوث أو السلطات املعنية األخرى،   
بكّل األحداث السلبية اخلطرية أوغري املتوّقعة املتعلقة بإجراء الدراسة، 
أو باملشكالت غري املتوّقعة التي تنطوي عىل خماطر تعرض املشاركني 
جلنة  سياسات  تشرتطه  ما  وفق  وذلك  للرضر،  غريهم  أو  البحث  يف 

أخالقيات البحوث والقوانني النافذة
املعلومات التي تتوّقع جلنة أخالقيات البحوث احلصول عليها للقيام   

بمراجعات للمتابعة
احلاجة إلعالم جلنة أخالقيات البحوث عندما تتم الدراسة (وبمعنى   
آخر: عند هناية العالقات مع املشاركيني يف البحث)، أو عندما تعلق 
تقرير  تقديم  مع  لذلك،  املحدد  الوقت  قبل  إهناؤها  يتم  أو  الدراسة، 

هنائي إىل اللجنة
أخالقيات  جلنة  قبل  من  متطلبات  أّي  حتديد  املرشوطة  باملوافقة  القرار  اختاذ  حالة  يف  	
مراجعة  إلعادة  اتباعها  الواجب  جراءات  واإل  التنقيح،  اقرتاحات  ذلك  يف  بام  البحث 

الطلب امُلقدم 

وجه  عىل  األخالقية  باالعتبارات  املرتبطة  األسباب  بيان  السلبي،  القرار  حال  يف  	

اخلصوص بيانًا واضحًا
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جيوز ضم املشورة أو االقرتاحات غري امللزمة إىل القرار يف شكل مالحق، مع رضورة  	

اإلشارة الواضحة إىل أن هذه املالحق عبارة عن مشورة منفصلة عن أي اشرتاطات 
تشرتطها اللجنة أو قرارات تتخذها

صالحة  له  آخر  شخص  أي  )أو  البحوث  أخالقيات  جلنة  لرئيس  مؤرخ  توقيع  ج( 
التوقيع(

تنص اإلجراءات املكتوبة عىل آليات يلجأ إليها الباحثون عند طلب إعادة النظر يف  د( 
قرارات جلنة أخالقيات البحوث إّما أمام اللجنة نفسها أو أمام كيانات أخرى. إذا كان 
من اجلائز التظلم من قرارات اللجنة أمام كيانات خارج اللجنة تبني اإلجراءات املكتوبة 
احتاذ  بيده  ومن  إليها،  ستوجه  التي  واجلهة  تقديمها  الواجب  املواد  وحتدد  التظلم،  آلية 

القرار النهائي. 
حتّدد اإلجراءات املكتوبة آليات إعالم اجلمهور بقرارات جلنة أخالقيات البحوث  هـ( 
استخدام  أو  اإلخبارية،  النرشات  أو  األنرتنت،  عىل  النرش  أو  احلائط،  لوحة  )مثال 

سجالت هلذا الغرض(.

سادساً: املراجعات املتابعة ومراقبة البحوث املقرتحة
تصف اإلجراءات املكتوبة العملية التي ستحافظ من خالهلا جلنة أخالقيات البحوث 
املوافقة  متت  التي  الدراسات  كّل  تقّدم  بمتابعة  البحث  عىل  األخالقي  اإلرشاف  عىل 
البحث، وفضاِلً عن ذلك، هناك  انتهاء  املوافقة حتى  قرار  اختاذ  منذ  عليها واملصّدقة، 
بعد  للقيام نشاطات معّينة  التزامات تعهدوا هبا  الباحثني ألّية  إنجاز  للتأكد من  آليات 
انتهاء الدراسة (مثال عىل ذلك: مواصلة تقديم العالج للمشاركني يف الدراسة). وتأخذ 

إجراءات مراجعة ملتابعة األمور التالية بعني االعتبار:

الوثائق الواجب مراجعتها، وتشمل عىل سبيل املثال ال احلرص ماييل : أ( 
التقارير املرحلية، والتقرير النهائي  )1

تقارير السالمة  )2
التدقيق والتي توضع بمنأى عن الباحث وراعي البحث (مثال عىل  تقارير   )3

ذلك: املراجعات الداخلية للمؤسسات)
خبات املشاركني واملشاركني املحتملني (مثال: املالحظة املستقلة للمناقشة   )4
خلبات  املستقلة  واالستطالعات  املستنرية،  املوافقة  عىل  باحلصول  اخلاصة 

املشاركني)
املوعد  قبل  إهناءها  أو  الدراسة  تعليق  خيص  فيام  الطلب  مقدم  من  إخطار   )5

املحدد لذلك، أو بإكامهلا
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قد  والتي  املتابعة،  بمراجعات  اخلاصة  اإلبالغ  وإجراءات  النصاب،  متطلبات  ب( 
ختتلف عن املتطلبات واإلجراءات اخلاصة باملراجعة األولية للطلب امُلقدم

الفرتات الزمنية بني مراجعات املتابعة، و جيب أن حتدد هذه الفرتات بحسب طبيعة  ج( 
مرشوع البحث، ولكن تتم هذه املراجعات بوجع عام مرة كل سنة عىل األقل 

املنتظمة،  املراجعات  إىل  باإلضافة  املتابعة،  مراجعات  تستدعي  التي  الظروف  د( 
املحّددة بانتظام، وتتضمن هذه الظروف ما ييل:

أو  البحث  يف  املشاركني  حقوق  عىل  يؤثر  قد  البوتوكول  عىل  تعديل  أي   )1
سالمتهم أو صحتهم، أو يؤثر عىل سري الدراسة

األحداث الضارة اخلطرية وغري املتوقعة املتعلقة بإجراء الدراسة أو حصيلة   )2
الدراسة

املخاطر  أو  املمكنة  الفوائد  عىل  تؤثر  قد  جديدة  معلومات  أو  حدث  أي   )3
املحتملة لتعرض املشاركني يف الدراسة للرضر

القرارات التي يتخذها جملس مراقبة سالمة البيانات (DSMB) السلطات   )4
الرقابية أو التنظيمية األخرى لتعليق الدراسة كّليًا أو جزئيًا

ينبغي إصدار القرار الناتج عن مراجعة املتابعة وإبالغه إىل مقدم الطلب، ويشري  هـ( 
هذا القرار إّما إىل استمرار صالحية القرار األصيل أو إىل إجراء تعديل يف قرار اللجنة، 

أو تعليق العمل، أو سحبه 

سابعاً: التوثيق واألرشفة
تؤرخ مجيع وثائق ومراسالت جلنة أخالقيات البحوث، وتصنَّف، وحتفظ باألرشيف 
طبقًا لسياسات اللجنة وإجراءاهتا املكتوبة. وينبغي أن تتوافق مثل هذه السياسات مع 
القوانني املحلّية ذات العالقة أو سياسات املؤسسة.وجيوز حفظ سجالت جلنة أخالقيات 
البحوث يف شكل نسخ مطبوعة، أو نسخ إلكرتونية أو كلتامها. ويف كلتا احلالتني جيب 
اختاذ التدابري الكافية مثال: توفري خزائن مزوده بأقفال حلفظ ملفات النسخة املطبوعة، 
الرسّية.  للحفاظ عىل  اإللكرتونية)  امللفات  (والتشفري حلامية  الرس،  كلمة  استخدام  أو 
املتعّلقة بحفظ السجالت،  ويتلقى أعضاء الفريق تدريبًا كافيًا الستيعاب مسؤولياهتم 
إىل  الوصول  يف  هلم  املخّول  األشخاص  اإلجراءات  وحتدد  ورسيتها.  واسرتجاعها، 

ملفات اللجنة ووثائقها.

الوثائق املتعلقة باللجنة أ( 
تتضمن الوثائق املتعلقة باللجنة والتي جيب تصنيفها وحفظها يف األرشيف، عىل سبيل املثال 
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ال احلرص، ما ييل :
أية وثائق رسمية ختص تشكيل جلنة أخالقيات البحوث  )1

أية إجراءات قياسية لعملية اللجنة   )2
الدالئل اإلرشادية املنشورة واخلاصة بتقديم الوثائق إىل اللجنة  )3

التقارير السنوية التي تلّخص أعامل اللجنة، ومن شأن هذه التقارير أن تعزز   )4
الشفافية وتساعد يف رفع الوعي بوجود اللجنة ودورها يف مؤسستها أو نطاق 
عملها، باإلضافة إىل كون هذه التقارير بمثابة رسالة تذكري مستمرة باملوارد 

الرضورية لتسيري اللجنة
السري الذاتية جلميع أعضاء  )5

سجل لتدوين مجيع إيرادات اللجنة ونفقاهتا، ومنها البدالت واملبالغ املدفوعة   )6
إىل أمانة اللجنة وأعضائها، أو النفقة يف أي غرض من األغراض

جداول أعامل اجتامعات اللجنة   )7
حمارض وقائع اجتمعاعات اللجنة  )8

النصوص التنظيمية التي تسرتشد هبا اللجنة   )9
الوثائق ذات العالقة بمرشوع البحث ب( 

املتعلقة بمراجعة مرشوعات معينة. وينبغي أن حتدد  الوثائق واملواد   جيب حفظ مجيع 
إجراءات اللجنة طول املدة الزمنية التي جيب فيها حفظ الوثائق باألرشيف عىل سبيل 
املثال، تؤرشف الوثائق اخلاصة بدراسات املامرسات الرسيرية اجليدة الصادرة عن املؤمتر 
املستحرضات  بتسجيل  اخلاصة  التقنية  املتطلبات  بني  االتساق  بتحقيق  املعني  الدويل 
الصيدالنية املخصصة لالستخدام البرشي (ICH GCP) ملدة ثالث سنوات تيل إكامل 

الدراسة كحد أدنى. وتتضمن هذه الوثائق، عىل سبيل املثال ال احلرص، ما ييل: 

نسخة واحدة من كل املواد التي يقدمها مقدم الطلب  )1
أّي مراسالت بني جلنة أخالقيات البحوث ومقدمي الطلبات أو األطراف   )2

املعنية ختص الطلبات، أوالقرارات، أواملتابعة
أّية نصيحة أو  املتابعة أو  املراجعات األولية ومراجعات  نسخة من قرارات   )3

متطلبات أرسلت إىل مقدم الطلب
كّل الوثائق املكتوبة املستلمة أثناء املتابعة، بام فيها أي نصيحة أو متطلبات تم   )4

إرساهلا إىل مقدم الطلب
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إخطار بإكامل الدراسة أو تعليقها أو إهنائها قبل الوقت املحدد لذلك   )5
امللخص اخلتامي أو التقرير النهائي للدراسة  )6

ƣƥƨǄǁƐ
املنفعة: هي نتيجة مناسبة نامجة عن دراسة، عىل سبيل املثال بيان فعالية لقاح يف جتربة 

عشوائية منضبطة بالشواهد، أو حتديد وجود خطر يف موقع عمل يف دراسة باملالحظة.

القضايا  يف  يبحث  األخالقي  االستقصاء  جماالت  من  جمال  هو  احليوية:  األخالقيات 
عىل  والبحوث  الصحية،  والرعاية  الصحة،  عن  تنشأ  التي  األخالقية  واملعضالت 

البرش.

التعويض: وهو ما يعطى كمكافأة أو أجر أو ما شاهبهام 

املعلومات مامل يسمح عىل نحو صحيح الشخص  الرسّية: االلتزام باحلفاظ عىل رسية 
املعني، أو السلطات املعنية يف الظروف االستثنائية، باإلفصاح عن هذه املعلومات.

تعارض املصالح: يف سياق البحث، يقع العلامء يف تعارض املصالح إذا كانوا يتطلعون 
املهنية  بااللتزامات  القيام  يف  بإخفاقهم  يعادله)  ما  أو  (مال  شخيص  مكسب  لتحقيق 

الراميةإىل محاية رفاهية املشاركني يف البحث أو التأكيد عىل سالمة العملية العلمية.

استامرة املوافقة: وثيقة مكتوبة سهلة الفهم ُتوثق موافقة احد املشاركني املحتملني عىل 
تعب  أن  وينبغي  البحث.  يف  املشارك  حقوق  الوثيقة  هذه  وتبني  البحث،  يف  املشاركة 
للبحث؛ وعنوان  الزمني  التالية بوضوح واحرتام: اإلطار  األمور  املوافقة عن  استامرة 
واملنافع  واألرضار  البحث؛  وصف  البحث؛  وغرض  املعنيون؛  والباحثون  البحث؛ 
املحتملة؛ وبدائل املعاجلة؛ وبيان الرسّية؛ واملعلومات والبيانات التي سيتم مجعها؛ ومدة 
االحتفاظ بالبيانات، وطريقة حفظ البيانات واألشخاص املسموح هلم باحلصول عليها، 
وأي حالة من حاالت تعارض املصالح؛ وبيان حّق املشارك يف االنسحاب من املشاركة 
يف أي مرحلة؛ وبيان تفاهم توضيحي يوافق املشارك املحتمل ويوقع عليه. كام ينبغي أن 
تصاغ استامرة املوافقة بلغة يفهمها املشارك املحتمل. وينبغي إطالع املشاركني املحتملني 
ذوي املعرفة املحدودة بالقراءة والكتابة عىل تفاصيل وثيقة املوافقة شفويًا، مع مراعاة 

توثيق املوافقة، يف حال أعطاها املشاركون، توثيقا صحيحًا.

الدالئل اإلرشادية: الوثائق التوجيهية التي تساعد يف اختاذ القرارات املتعلقة باملسؤولية 
عن االلتزام باملعايري الثابتة ذات العالقة باملبادئ واملامرسات األخالقية.

املراجعة الرسيعة: قيام رئيس جلنة أخالقيات البحوث أو عضو معنّي له حق التصويت 
أو جمموعة من األعضاء هلم احلق يف التوصيت بمراجعة البحث املقرتح بدالً من قيام 

اللجنة كلها بذلك 
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املوافقة املستنرية: هي قرار باملشاركة يف البحث، يتخذه شخص يتمتع باألهلية، وحصل 
بعد  قراره  إىل  توصل  ثم  استيعابا،  املعلومات  واستوعب  الرضورية،  املعلومات  عىل 

دراسة هذه املعلومات، دون أن خيضع لإلكراه أو تأثري أو ختويف أو حافز ال مبر له. 

البحث متعّدد املواقع: هي جتربة رسيرية جُترى طبقًا لبوتوكول واحد لكن يف أكثر من 
موقع، ولذلك يقوم بإجرائها أكثر من حمّقق واحد.

البيانات الشخصية: البيانات التي تتعّلق بشخص حّي وحتتوي عىل معلومات شخصية 
مميزة.

الباحث الرئييس : هو الباحث األسايس الذي جُيري عملية البحث أو يرشف عليه.

اهتامم  عن  بعيدًا  شئ،  يزعجه  ال  بذاته،  الفرد  فيها  خيلو  التي  احلالة  هي  اخلصوصية: 
الفرد  اختالء  من  حالة  إهنا  الفرد؛  حقوق  من  حق  أو  خيار  هي  واخلصوصية  الناس، 
بنفسه، والبعد عن تطفل الناس عليه أو تدخلهم يف حياته، إهنا تفادي الشهرة أو الظهور 
وانتفاءمها عن الفرد، إهنا الرسية واالحتجاب، والتكتم، وصون الفرد أمور حياته أن 

يطلع عليها الناس أو يلتفتوا إىل وجوده

النصاب القانوين: النصاب هو العدد األدنى لألعضاء الواجب حضورهم حتى يصح 
للمراجعة  املقدمة  بالوثائق  املتعلقة  القرارات  فيه  ُتتخذ  أن  الذي جيوز  االجتامع  انعقاد 

األخالقية إذ يستوىف االجتامع النصاب القانوين بحضور هؤالء األعضاء

رد التكاليف: هو رد مبلغ من املال أنفق أو فات حتصيله

هبدف  العلمية  للفرضيات  واملنّظم  املنهجي  التحقق  يف  يعمل  الشخص  هو  الباحث: 
إتراء املعرفة 

املراجعة  وجلنة  املراجعة،  جملس  اسم  أيضًا  عليها  (ويطلق  البحوث  أخالقيات  جلنة 
وهي  املؤسساتية:  املراجعة  وجملس  اإلنسانية،  البحوث  أخالقيات  وجلنة  األخالقية 
جمموعة األفراد التي تتوىل املراجعة األخالقية لبوتوكوالت البحوث عىل البرش، والتي 

وتطّبق املبادئ األخالقية املّتفق عليها.

البحث الذي يشارك فيه برش: وهو أّي علم اجتامعي، أو نشاط سلوكي، أو طبي، أو 
وبائي يستلزم مجع أوحتليل للبيانات بصفة منتظمة بقصد خلق معرفة جديدة، ويف هذا 
البحث: (1) يتعرض البرش للتالعب، أو التدّخل، أو املالحظة أو التفاعالت األخرى 
ممّيزين  البرش  يصبح   (2) أو  بيئتهم،  تعديل  خالل  من  أو  مبارشة  إّما  الباحثني،  مع 
السجالت  الطبية وغريها من  السجالت  أو  احليوية  املواد  فردًا خالل  فردًا  ومعروفني 

التي يقوم الباحثون بجمعها أو إعدادها أو استخدامها

بروتوكول البحث: الوثيقة التي تعرض معلومات أساسية عن مرشوع البحث الطبي 
املرشوع  تصميم  الوثيقة  هذه  وتصف  أهدافه،  أو  وهدفه  دراسته،  وأسباب  احليوي، 
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تكون  أن  وجيوز  واإلحصائية.  األخالقية  االعتبارات  ذلك  يف  بام  وتنظيمه  ومنهجيته 
هناك وثائق أخرى يشري إليها البوتوكول، تتناول بعض االعتبارا املشار إليها 

قبل  ما  بطريقة  البوتوكول  تعديل  برضورة  البحوث  أخالقات  جلنة  طلب  مراجعة: 
املوافقة أو املراجعة اإلضافية من قبل اللجنة. 

خطر: هو احتامل وقوع حدث مناسب أو عكيس خالل فرتة زمنية حمددة. عىل الرغم 
من ذكر هذه الكلمة يف الغالب يف مقابل "املنفعة" (كام يف نسبة املخاطر إىل املنافع)، فإن 
استخدام عبارة "رضر حمتمل"هو األوقع يف ذلك السياق، مع عىل املعنى املتعارف عليه 
هلذا املصطلح يف علم الوبائيات والذي يعني احتامل وقوع حدث أو نتيجة (ضائرة يف 

العادة)

البحث،  يف  البدء  مسؤولية  تتوىل  التي  منظمة  أو  أومؤسسة،  رشكة،  أو  فرد،  الراعي: 
وإدارته، ومتويله.

طوعي: (1) مؤدى بمحض إرادة اإلنسان احلّرة، واندفاعه، واختياره؛ دون تكلف أو 
ال  التي  احلوافز  أو  اإلكراه،  أو  اإلجبار،  من  خال   (2) اآلخرين،  من  اقرتاح  أو  حث 
والبحث  املعاقني  ورعاية  الصحية  الرعاية  سياق  يف  الكلمة  هذه  وتستخدم  هلا.  داعي 
لإلشارة إىل قرار العميل أو املشارك باحلصول عىل الرعاية الصحية أو رعاية املعاقني أو 

للمشاركة (أو مواصلة املشاركة) يف نشاط بحثي.

امُلْسَتْضَعفون املشاركون )يف البحث(: األشخاص الضعفاء هم غري القادرين نسبيًا (أو 
عىل اإلطالق) عىل محاية مصاحلهم اخلاصة. وربام يفتفر هؤالء األشخاص إىل السلطة 
أو الذكاء، أو التعليم أو املوارد، أو القوة، أو اخلواص األخرى الالزمة حلامية مصاحلهم 
وجه  دون  تتأثر،  قد  الذين  األفراد  أولئك  الضعفاء  املشاركني  حتت  ويندرج  اخلاصة. 
حق، رغبتهم يف التطوع يف دراسة بحثية بتوقع احلصول عىل منافع مرتيطة بمشاركتهم 
يف هذه الدراسة، سواء كان هلذا التوقع ما يبره أم ال، أو بخشيتهم من رد فعل انتقامي 
من جانب كبار األعضاء يف مؤسسة ذات تسلسل يف السلطة إذا رفض هؤالء األفراد 
الرتكيب  ذات  املجموعات  أعضاء  ذلك  عىل  األمثلة  وتتضمن  الدراسة.  يف  املشاركة 
املستشفيات،  عاميل  أو  والتمريض  األسنان  والصيدلة وطب  الطب  طلبة  مثل  اهلرمي 
واملختبات التابعني أو العاملني يف جمال الدواء أو أفراد القّوات املسّلحة، أو األشخاص 
املحتجزين، وهناك أمثلة أخرى من األشخاص الضعفاء مثل املرىض املصابني باألمراض 
احلاالت  واملرىض يف  الفقراء،  أو  والعاطلون  الرعاية  بيوت  العضال، واألشخاص يف 
والقرص3،  والالجئني،  والبدو،  واملرّشدين،  العرقية،  األقلّيات  وجمموعات  الطوارئ، 
قد  فهناك ظروف  تكون شاملة،  ربام ال  القائمة  املوافقة، وهذه  إعطاء  والعاجزين عن 
تعتب فيها جمموعات أخرى جمموعات ضعيفة، كالنساء يف جمتمع متزمرِّت تقليدي عىل 

سبيل املثال.
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