القواعد المنظمة لعمل لجنة أخالقٌات البحث العلمً
- 1الهدف من إنشأ اللجنة و رسالتها :

ضمان حقوق وأمن وسالمة االشخاص المساهمٌن فى اى بحث علمى وذلك على اساس مبدأ العدالة و الثقافة
من خالل مراجعة البحث من جمٌع الجوانب العلمٌة وفقا للقواعد الموضوعه من لجنةاخالقٌات البحث العلمىومراعاة العدالة و إحترام االفراد
وٌتضمن ذلك المسبولٌه فى مراجعة ومتابعة ورصد التزام الباحث و البحث الخاص باالشخاص
- 2إختٌار أعضاء اللجنة
ٌ تم ترشٌحهم و الموافقه علٌهم من مجلس الكلٌة بالتصوٌت
 اعضاء اللجنه  :تتضمن اللحنه تخصصات مختلفة وقطاعات متعددة فتتكون من:


متخصص (فى مجال التخصص)

 مجموعات متوازنة فى التوزٌع من حٌث الجنسٌن اعضاء صؽار و كبار عمرٌا و علمٌا
 مزٌج من االشخاص المتخصصة فى مجال الطب و العلم و اشخاص ؼٌر متخصصة
 تتكون اللجنة من  11-7شخص
 البد من وجود اشخاص من خارج المإسسة (قانونٌٌن-إحصابٌٌن-رجال دٌن)
شروط االختٌار لالعضاء






علً أن ٌكونوا من االعضاء ذوى الخبرة فى مجال اخالقٌات البحث العلمى
وٌكون االختٌار وفقا للمعاٌٌر
لدٌة خبرة فى مجال البحث العلمى
لدٌة خبرة فى اخالقٌات البحث العلمى  (Basic trainingلدٌة خبره اساسٌة )
لدٌه مهارة فى التواصل وقدرات قٌادٌة مهتم و لدٌه القابلٌن للتعلٌم و التعلم لمعرفة ما هو جدٌد و االشتراك
الفعال و المساعهمة وٌكرس وقتة و لدٌه قابلٌه للعمل التطوعى و استعداد لالشتراك للمحاضرات

 ملتزم بحماٌة االنسان ( و حقوقة) فى مجال البحوث الدراسة
ٌ عٌن العضو لمدة ثالث سنوات وٌمكن أن ٌعاد إختبارة مرة أخري بحد اقصى مدتٌن متتالٌن فقط
 . مراعاة عدم التعارض والتضارب فى المصالح
ٌ تم تعٌن عضو جدٌد سنوٌا
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 عند وجود رغبة لإلستقالة من أحد االفراد البد من كتابة طلب قبل ذلك بشهرٌن علً االقل
ٌ فصل العضو من اللجنة وذلك فً الحاالت االتٌة:
 -1عند إفشاء أحد االخبار الخاصة أو المعلومات الخاصة عن االبحاث
 -2فً حال ثبوت تضارب مصالح ولم ٌنسحب العضو أو ٌخبر بة.

- 3شروط التعٌٌن
 البد أن ٌقبل العضو نشر معلومات تفصٌلٌة عنه.
 البد أن ٌعلن عن اي مكافأة تمنح للعضو.
 البد من تعهد العضو بالمحافظة علً سرٌة المعلومات و االبحاث المعروضة للجنة.
 البد من تعهد العضو بعدم وجود تضارب مصالح.

- 4المكتب
وٌنبؽً أن تنشا مكاتب واضح المعالم لحسن سٌر المراجعة األخالقٌة.
تجهٌز مكان مناسب باالالت و التجهٌزات الالزمة(حاسب الً-طابعة-سكانر-جهاز تصوٌر-
مكاتب-دوالٌب)
البد من تسمٌة الشخص المسبول عن المكتب (ربٌس المكتب).
مسبولٌات ربٌس المكتب تكون:
 عمل اجندة لالجتماعات إخطار القرارات للباحثٌن إخطار مواعٌد االجتماعات للجنة-

الترتٌب القامة مواعٌد منتظمة للجنة

-

االتصاالت بٌن افراد اللجنه

-

االتصاالت و مسبولى المإسسات

طرٌقة إختٌار الرئٌس
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 ٌتم اختٌار رئٌس اللجة من العمٌد الكلٌة و ٌؤخذ موافقة مجلس الكلٌة عن طرٌقاالجماع من أعضاء اللجنة و مجاس الكلٌة
ٌكون للجنة سكرتٌر اللجنة وذلك لمعاونة رئٌس اللجنة.
ٌخدم رئٌس اللجنة لمدة ثالث سنوات وٌمكن اعادة اختٌاره مره اخرى او ترشٌح غٌره
بحد اقصى مدتن متتالٌن فقط و بموافقة مجلس الكلٌة

 - 5النصاب القانونً متطلبات()Quorum Requirements
.1
.2

.3
.4

الحد األدنى لعدد األعضاء المطلوب لتشكٌل النصاب القانونً  ،أكثر من نصؾ أعضاء؛
المإهالت المهنٌة ومتطلبات( على سبٌل المثال ،طبٌب ،محام ،إحصابٌة ومساعدٌهم وشخص عادي و
توزٌع تلك المتطلبات على مدى اكتمال النصاب القانونً ،وال وٌنبؽً أن النصاب
القانونً ٌتكون بالكامل من أعضاء مهنة واحدة أو أحد الجنسٌن،
وٌنبؽً النصاب القانونً أن ٌشمل واحد على األقل عضو ذو خبرة فً ؼٌر المجال العلمً ،
وعلى األقل عضو واحد وهو مستقل عن موقع مإسسة األبحاث

 -6خبراء مستقلٌن ()Independent Consultants
 توضع قابمة دابمة إلستشارٌٌن مستقلٌن قد ٌقدمون خبرة للجنة على
بروتوكوالت البحوث .قد تكون هذه االستشارٌٌن المتخصصٌن فً األخالقٌة
أو الجوانب القانونٌة ،أواألمراض أو منهجٌات محددة ،أو أنها قد تكون
ممثلو المجتمعات المحلٌة ،أوالمرضى ،أو جماعات المصالح الخاصة.

مقترح

 شروط مرجعٌة االستشارٌٌن:
-

البد من اقرارهم علً المحافظة علً السرٌة

-

البد من اقرارهم علً عدم وجود تضارب فً المصالح

-

ال ٌشترط حضورهم اجتماعات اللجنة وٌمكن ارسال التقرٌر كتابة

-

ال ٌشاركون فً النصاب القانونً()Quorum

 – 7تدرٌب وتعلٌم االعضاء
ٌ- .1نبؽً علً االعضاء ان ٌكونوا حاصلٌن علً مبادىء أخالقٌات البحث العلمً
ٌ .2نبؽً أن ٌحصل االعضاء علً دورات متقدمة بصفة مستمرة وذلك الستمرارهم كاعضاء
ٌ .3نبؽً ان ٌشارك االعضاء فً المإتمرات وورش العمل المقامة فً القطر وخارجة.

 -8طرق تقدٌم الطلبات و(البروتوكوالت)
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 البد من تقدٌم طلب من الباحث المؤهل علمٌا وخلقٌا إلدارة البحث.
ٌ شترط فً الطلب فً الطلب مراعاة االتً:
ٌكتب أسم الشخص المقدم الٌة الطلب و هو رئٌس اللجنة أو سكرتٌر اللجنة. ٌمأل نموذج التقدٌم ٌستخدم اللغة االنجلٌزٌة كلغة لكتابة االوراق ٌقدم خمسة نسخ من الوثائق الً اللجنة المواعٌد النهائٌة لتقدٌم الطلب بالنسبة الً مراجعة البروتوكوالت.طرق االتصال وذلك إلستٌفاء اجابات أو إستفساراتالبد من استٌفاء المبالغ الالزمة للمراجعة.الوثائق المطلوب تقدٌمها
– 1نموذج التقدٌم موقع من الباحث. – 2بروتوكول البحث موقع من الباحث
 – 3ملخص عن البحث
 – 4وصؾ الناحٌة الخلقٌة للبحث العلمً
 -5اذا كان البحث بة أدوٌة او أجهزة لم ٌتم البحث عنها البد من وجود ملخص عنها وعن درجة االمان لها مع نشرات حدٌثه أو
ابحاث حدٌثة عنها البد من تقدٌمها
 -6البد من تقدٌم سٌرة ذاتٌة للباحث ,الباحثٌن المشتركون فً البحث
 -7المواد التً تستحدم لتجنٌد المشاركون فً البحث(المرضً)
-8طرق الحصول علً الموافقة المستنٌرة من المرضً أو المشاركٌن فً البحث.
-9الموافقة المستنٌرة
ٌ-11جب ان ٌتم ذكر اذا كان هناك نٌة لتعوٌض المرٌض و كمٌة التعوٌض
-11بٌان باالمتثال بالقواعد االخالقٌة فً البحث
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 -12بٌان باالمتثال بالتؤمٌن الصحً علً المرٌض أذا كان ٌنطبق.
 -13بٌان اذا ما تم التقدم سالفا للجنة أخالقٌات البحث العلمً و ما هو القرار و اذا كان سلبٌا ماهو السبب.

-9كٌفٌة المراجعة

()REVIEW

متطلبات االجتماع
( عدد االجتماعات مناسب لكمٌة البروتوكوالت-
 البد من توفبر الوقت المناسب لالعضاء لدراسة البروتوكوالت)
 البد من توثٌق وكتابة محضر لالجتماعات
 من الممكن دعوة الباحث أو المسبول عن البحث لتفسٌر بعض النقاط أو مناقشتة
 من الممكن دعوة االستشارٌٌن المستقلٌن لحضور االجتماع بعد كتابتهم إقرارات بعدم أفشاء االسرار أو وجود تضارب للمصالح.

عناصر المراجعة
البنٌة العلمٌة و إدارة البحث()Scientific Design and Conduct of the Study
 -1مدى مالءمة تصمٌم الدراسة فً ما ٌتعلق أهداؾ الدراسة ،والمنهجٌة اإلحصابٌة( بما فً ذلك حساب حجم العٌنة) ،واحتمال
التوصل إلى استنتاجات سلٌمة مع أقل عدد من بحوث المشاركٌن ؛
 -2تبرٌر مخاطر ٌمكن التنبإ بها والمضاٌقات و موازنة الفوابد المتوقعة من البحوث للمشاركٌن والمجتمعات المحلٌة المعنٌة

 -3تبرٌر استخدام ;control arms
 -4معاٌٌراالنسحاب قبل األوان للمشاركٌن البحوث؛
 -5معاٌٌر لتعلٌق أو إنهاء البحوث .
 -6كفاٌة االعتمادات المخصصة للمراقبة والتدقٌق ألإجراء البحوث
 -7كفاٌة للموقع  ،بما فً ذلك موظفً الدعم ،المرافق المتاحة ،وإجراءات الطوارئ؛ إلجراء البحث
 -8الطرٌقة التً سوؾ ٌتم بها أعالن نتابج البحوث ونشرها ؛

تجنٌد المشاكون فً البحث()Recruitment of Research Participants
-1خصابص االفراد التً سٌتم اختٌار المشاركٌن منهم بما فً ذلك نوع الجنس والعمر ،معرفة القراءة والكتابة ،والثقافة  ،الوضع
االقتصادي ،والعرق.
 -3الوسابل التً ٌمكن بها االتصال األولً و التجنٌد
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الوسابل التً ٌمكن بها نقل المعلومات كاملة للمشاركٌن فً األبحاث المحتملة أو ممثلٌهم؛

معاٌٌر إدراج المشاركٌن فً البحوث؛
معاٌٌر اإلقصاء للمشاركٌن فً البحوث

رعاٌة المشاركٌن فً البحث()Care and Protection of Research Participants
1مدى مالءمة الباحث' مإهالت وتجربة لدراسة المقترح؛
 -2أي خطط لسحب أو حجب العالجات القٌاسٌة ل والؽرض من هذا البحث  ،ومبرر لمثل هذه العمل؛التً ستقدم.
-3الرعاٌة الطبٌة للمشاركٌن فً األبحاث أثناء وبعد دورة من البحوث ؛
.4كفاٌة اإلشراؾ الطبً والنفسً واالجتماعً الدعم للمشاركٌن فً األبحاث؛
 -5الخطوات التً ٌتعٌن اتخاذها إذا مشاركٌن فً األبحاث ٌنسحب طوعا أثناء البحث؛
 -5المعاٌٌر للحصول على تمدٌد ،واستخدام فً حاالت الطوارئ،و  /أو استخدام التعوٌضات اثناء الدراسة؛
 -6الترتٌبات ،عند االقتضاء  ،إلبالغ (طبٌب األسرة) ،بما فً ذلك إجراءات الحصول على موافقة المشاركٌن على
القٌام بذل
 -7وصفا ألٌة خطط لجعل المنتج الدراسة متاحة إلى المشاركٌن فً البحوث التالٌة فً البحث
 -8وصؾ أي تكالٌؾ مالٌة للمشاركٌن فً األبحاث المكافآت والتعوٌضات للمشاركٌن فً األبحاث (بما فٌها المال،
والخدمات  ،و  /أو هداٌا
 -9أحكام التعوٌض  /العالج فً حالة إصابة  /العجز  /فاة أحد المشاركٌن فً األبحاث التً تعزى
إلى المشاركة فً البحوث؛
 . -11التؤمٌن وترتٌبات التعوٌض؛

حماٌة االسرار الخاصة للمشاركٌن فً البحث( Protection of Research Participant
)Confidentiality
 -11وصفا لألشخاص الذٌن سوؾ ٌحصلون على الشخصٌة
بٌانات شخصٌة للمشاركٌن فً األبحاث ،بما فً ذلك السجالت الطبٌة والعٌنات البٌولوجٌة؛
 -12التدابٌر المتخذة لضمان سرٌة وأمن المعلومات الشخصٌة المتعلقة المشاركٌن البحوث؛

الموافقة المستنٌرة()Informed Consent Process
-1وصفا كامال للعملٌة المطلوبة للحصول على موافقة ،بما فً ذلك تحدٌد المسإولٌن للحصول على الموافقة
 -2كفاٌة واكتمالها ،والقابلٌة للفهم من كتابً وتعطى المعلومات الشفوٌة للمشاركٌن فً األبحاث ،
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-3مبررات واضحة العتزام أن تدرج فً البحوث األفراد الذٌن ال ٌستطٌعون الموافقة  ،وسردا كامال
لترتٌبات الحصول على موافقة أو إذن لمشاركة هإالء األفراد؛
تؤكٌدات ان المشاركٌن فً األبحاث أن تصبح المعلومات عن البحث متوفرة خالل البحث
االحتٌاطات التً رصدت الستقبال والرد على االستفسارات والشكاوى من المشاركٌن فً البحث أو ممثلٌهم
خالل مشروع بحثً؛
االعتبارات البٌئٌة ()Community Considerations
 -1تؤثٌر وأهمٌة البحوث على المجتمع المحلً وعلى المجتمعات المحلٌة المعنٌة التً

ٌنتمً المشاركون فً البحوث لها
 -2الخطوات المتخذة للتشاور مع المجتمعات المحلٌة المعنٌة أثناء تصمٌم البحوث؛
 -3تؤثٌر المجتمع على موافقة من األفراد؛
 -4التشاور مع المجتمع المقترحة أثناء سٌر البحوث؛ وإلى أي مدى ٌسهم فً قدرة البحوث
بناء ،مثل تعزٌز الرعاٌة الصحٌة المحلٌة ،والبحوث  ،والقدرة على االستجابة الحتٌاجات الصحة العامة ؛
 -5وصفا لمدى توافر القدرة على تحمل التكالٌؾ وأٌة نجاح المنتج الدراسة إلى المجتمعات المحلٌة المعنٌة
بعد البحث
 -6الطرٌقة التً ٌضمن المشاركون فً البحث الحصول علً نتابج البحوث

-01المراجعة السرٌعة


البد من وجود مرفق خاص ٌوضح متً تكتفً اللجنة بالمراجعة السرٌعة وهً التً تتم دون دعوة اللجنة لالنعقاد
بكافة هٌكلها.



البد من اتفاق اللجنة عن مسئولٌة القرار ومن المسئول عنة (البد من االتفاق علً الكٌفٌة)

 -00كٌفٌة صنع القرار
 وٌنبؽً ألي عضو أن ٌنسحب من جلسة القرار اذا وجد تضارب فً المصالح؛ ٌنبؽً اإلشارة إلى تضارب
المصالح إلى الربٌس قبل استعراضالمراجعة وٌسجل ذلك فً محضر الجلسة.







وال ٌجوز أن تتخذ قرارا ما لم ٌعطً ما ٌكفً من الوقت للسماح الستعراض ومناقشة البحث فً ؼٌاب ؼٌر
األعضاء (على سبٌل المثال ،الباحث ،وممثلً الكفٌل ،استشارٌٌن مستقلٌن) من
االجتماع  ،باستثناء اعضاء لجنة أخالقٌات البحث العلمً.
ٌتخذ القرار فقط فً حالة إكتمال النصاب القانونً.
البد من إكتمال الوثابق قبل المراجعة.
اعضاء اللجنة التً ناقشت ودرست البروتوكول البد ان ٌكونوا هم صانعوا القرار
البد من اعتماد طرٌقة العتماد القرار (بواسطة التصوٌت)
فً حالة فً حاالت القرارات المشروطة  ،البد من وضع اقتراحات واضحة لتنقٌح وٌنبؽً أن تكون محددة؛
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 فً حالة القرار بالرفض البد من وجود اسباب واضحة ومحددة.

 -01كٌفٌة توصٌل القرار
وٌنبؽً إبالغ القرار خطٌا لمقدم الطلب  ،وٌفضل فً ؼضون أسبوعٌن من االجتماع الذي تم اتخاذ القرار .البالغ
من المقرر أن تشمل ،ولكن لٌس على سبٌل الحصر  ،ما ٌلً:
















العنوان الدقٌق للمقترح البحثً؛
تحدٌد واضح للبروتوكول البحث المقترح أو التعدٌل ،وتارٌخ ورقم اإلصدار( إن وجد.التً ٌستند إلٌها القرار؛
أسماء و(حٌثما أمكن) أرقام تعرٌؾ محدد أرقام إصدار  /التوارٌخ )من الوثابق التً جرى استعراضها ،
بما فً ذلك مشارك البحوث المحتملة المعلومات ورقة  /المادٌة وأبلػ استمارة الموافقة؛
اسم وعنوان مقدم الطلب ؛
اسم موقع
موعد ومكان القرار
اسم المساهمون فً اتخاذ القرار(أعضاء لجنة اخالقٌات البحث العلمً)
بٌانا واضحا للقرار الذي تم التوصل إلٌه؛
أي نصٌحة من قبل اللجنة ٌتم كتابتها
فً حال الموافقة المشروطة البد من كتابة بٌان واضح ومحدد وبشمل اقتراحات التعدٌل
فً حالة الموافقة البد من التؤكٌد علً المتطلبات التً أقرتها اللجنة و التؤكٌد علً إعالم اللجنة اذا كان هناك تعدٌل
للبحث أو تؽٌٌر
الجدول الزمنً و خطة المراجعة للبحث مرة أخري.
فً حالة عدم الموافقة ٌراعً أن ٌتضمن القرار بٌان محدد بسبب الرفض.
ٌراعً أن ٌتضمن القرار إمضاء ربٌس اللجنة .

-01المتابعة
ٌنبؽً عمل خطة لمتابعة البحث  ،من الوقت الذي تم اتخاذ القرار حتى انتهاء من البحوثٌجب أن ٌكون هناك.خطوط اتصال بٌن
اللجنة و الباحث الربٌسً أن أخذ ما ٌلً بعٌن االعتبار:.
 إجراءات المراجعة و النصاب القانونً ٌتم تطبٌقها علً المتابعة للبحث.
 وٌنبؽً تحدٌد فترات متابعة البحث حسب طبٌعةالبحث واألحداث فً المشارٌع البحثٌة ،على الرؼم من ذلك
ٌنبؽً أن ٌخضع ا لبروتوكول للمراجعة على األقل مرة واحدة فً السنة.
 الحاالت التالٌة أو أحداث تتطلب متابعة أو إعادة النظر فً الدراسة:
أ .أي تعدٌل فً البروتوكول المحتمل أن تإثر على حقوق اإلنسان  ،سالمة ،و  /أو رفاهٌة للمشاركٌن فً األبحاث
أو إجراء الدراسة ؛
ب .أحداث سلبٌة خطٌرة وؼٌر متوقعة المتصلة بإجراء الدراسة ،واستجابة التً تم اتخاذها من قبل الباحثٌن ،والجهات
الراعٌة ،والوكاالت التنظٌمٌة؛
ج .أي حدث أو معلومات جدٌدة ٌمكن أن تإثر فً االستفادة /نسبة المخاطر من الدراسة




فً حالة تعلٌق البحث أو التوقؾ بة ٌنبؽً أن ٌحاط اللجنة علما
ٌجب أعالم اللجنة عند انتهاء البحث

-01التوثٌق و االرشٌف
ٌ-1نبؽً ان تكون جمٌع الوثابق واالتصاالت من لجنة أخالفٌات البحث العلمً ،مإرخة ،وتحفظ وفقا إلجراءات مكتوبة.
( تحدٌد إجراءات الوصول واالسترجاع( بما فً ذلك أذن األشخاص )لمختلؾ الوثابق والملفات والمحفوظات.
من المستحسن أن تتم أرشفة الوثابق لمدة ال تقل عن 3سنوات بعد االنتهاء من الدراسة
 -2الوثابق التً ٌنبؽً رفعها وحفظها تشمل ،ولكنها لٌست محصورة على االتً :
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دستور ،وقواعد إجراءات التشؽٌل القٌاسٌة للجنة اخالقٌات البحث العلمً ،وتقارٌر منتظمة(سنوٌة



السٌرة الذاتٌة لجمٌع أعضاء للجنة اخالقٌات البحث العلمً



تسجٌل لجمٌع اإلٌرادات والمصروفات من المفوضٌة األوروبٌة ،بما فً ذلك أدنى البدالت والتعوٌضات لألمانة العامة
وأعضاء لجنة اخالقٌات البحث العلمً



نشر المبادئ التوجٌهٌة للتقدٌم للجنة



فً جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفٌذي؛



محاضر اجتماعات لجنة اخالقٌات البحث العلمً



نسخة واحدة من جمٌع المواد المقدمة من قبل مقدم الطلب ؛



المراسالت من قبل أعضاء للجنة اخالقٌات البحث العلمً أو مع المتقدمٌن األطراؾ المعنٌة بشؤن تطبٌق ،القرار
 ،والمتابعة



نسخة من القرار وأٌة نصٌحة أو متطلبات نم إرسالها إلى مقدم الطلب



إخطار باالنتهاء ،أو تعلٌق سابق ألوانه ،أو الفسخ المبكر للدراسة؛



الموجز النهابً أو التقرٌر النهابً للدراسة

9

