
 

 1 

 جامعت قناة السويس 

 كليت الطب البشرى 

  واألخالقياثلجنت المصداقيت

 ميثاق أخالقيات البحث العلمى

 المقدمة:

إن التقدم فى المجال الصحى يتطمب تعميمًا طبيًا متطورًا وبحثًا عمميًا يمبى إحتياجات المجتمع 
جامعة قناة السويس   –ويرتكز عمى الضوابط األخالقية فى جميع مراحمه ، وتولى كمية الطب 

 إهتمامًا كبيرًا بأن تستوفى األبحاث بها كل المعايير األخالقية .

  :األخالقً اإلطار ًف البحوث إجراء أهداف

 على  للحفاظ الشاملة والرعاية الحياة نوعية وتحسين والمعرفية البشرية التنمية في يسهم أن 
  .اإلنسان كرامة

 لمجتمعل احدوثه المتوقع األضرار العلمي البحث من المرجوة الفوائد تفوق أن. 

 لوسىيلة ا  مبىرر النبيلىة الؽايىة تكىون أال و األخىقق مبىاد  مىع العلمىي البحث وسائل تتفق أن 
 .أخققية ؼير

 اإلنسىىان حمايىىة ومبىىاد  األخققىىي اإلطىىار مىىع ومخرجاتىى  البحىىث فرضىىية تتعىىار  أال 
 .في  يعيش الذي والمجتمع

 
 أهم قٌم أخالقٌات البحوث

 العلمٌة األمانة

 اإلشارة إل  المصادر التي استق  منها الباحث  -:لآلخرٌن احترام الملكٌة الفكرٌة

 .المعلومات التي استعان بها في بحث  وفق أصول منهجية مع ذكر اسم المؤلؾ

 في التسامح يمكن وال الباحث، جانب من تحيز ودون ودقة بعناية البيانات جمع يجب 

 .المتعمد العلمي االحتيال

  ختقق إلا: مثل الغش العلمًعدم(fabrication) والتزييؾ (falsification)   و االنتحال

(plagiarism).  

 : المالٌة األمانة

 عندما يتم  البحث ولكبروتو في علي  متفق هو ماك المصروفات لمقابلة الدعم استخدام يجب

 .الخاصة أو الدولية الصناديق أو الحكومات طريق عن والمشاريع األبحاث برامج دعم

 دقيقة ونهائية دورية مالية تقارير وتقديم المنصرؾ توثيق يجب ماك. 

  تضارب المصالح:

 التىي أو البحىث تمىول التىي الجهىات مىع ماديىة صىقت أيىة عىن يفصىحوا أن البىاحثين عل  -1
 والمؤسسىىات البحثيىىة المراكىىز إلىى  كتابىىة ذلىى  يىىتم أن ويتعىىين منتجاتهىىا، بفحىى  يقومىىون
 لها التابعين

 الممولىىة الجهىىة أو بالشىىركة عققىىة أو مصىىلح  لىى  مىىن إلىى  البحىىث بتحكىىيم يعهىىد أن يحظىىر -2
 .للبحث
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 إلجىىرا  المتىىوفرة واإلمكانيىىات الماليىىة بىىالموارد التصىىرؾ عىىدم البحىىث فريىىق علىى  يجىىب -3
 .الصرؾ وأوج  الميزانية بنود من ل  خص  فيما إال البحوث

 مىع واسىتحقاقها صىرفها أسىلوب وعل  عليها ومتفق مسبقا مقررة الباحثين مكافأة تكون أن -4
  .المكافأة لهذه الممولة الجهة إيضاح

 بالجهاتعققة   لهم الذين األشخا  استبعاد ينبؽي النتائج، وموضوعية نزاهة عل  حفاظا -5
 .للبحث في المشاركة من الممولة أو الداعمة أو المانحة

 بىىالروابط المتعلقىىة الحىىاالت لدراسىىة مراجعىىة لجىىان تشىىكل أن البحثيىىة المراكىىز علىى  يتعىىين -6
 .التجارية المؤسسات مع المالية

 البحوث تمويلوضع ضوابط ل -7

 العلمي البحث وضوابط شروط مع يتناف  بما مشروطا الدعم قبول يكون ال أن. 
 أيىا الداعمىة للجهىة يكىون ال وأن صحيحة ومنهجية علمية بطريقة البحث يجرى أن 

 .إجرائ  طريقة أو البحث نتائج في تدخل أي كانت
 ؼير أو شبهة محل التمويل مصادر تكون أن فيها يخش  التي المواطن عن االبتعاد 

 .قانونية
 المقدمىة الهىدايا أو المىالي بالتمويىل ومراحلى  البحث عمل انسيابية تتأثر ال أن يجب 

 .الداعمة الجهة من
 التمويىىىل جهىىىة مىىىن لضىىىؽوط مؤسسىىىاتها مىىىن أي أو الدولىىىة تتعىىىر  ال أن يجىىىب 

 .الخارجي
 أو دوليىة الةكو أي قبل من مقترح أي تمويل يجوز ال :والمنظمات التمويل االتكو 

 مراقبىة حول ضمانات وقدمت للدراسة األخققية الجوانب بجق  أبدت إذا إال قومية
 .مؤسسية مراجعة لجنة قبول متضمنة األخققية، المباد 

 

 على طالبه العلمً اإلشراف فًأخالق األستاذ 

  أمام طقب  يتعين عل  المعلم ) أو األستاذ ( أن يكون ملتزما  أخققيا  ألن  القدوة الدائمة. 

 بأمانىىة و إخىىق  ، حريصىىا  علىى  النمىىو المعرفىىي والخلقىىي  أن يىىؤدي عملىى  فىىي كىىل موقىىع

 . لطقب 

 ال يعلمهىىم  .. يعلّمهىىم طىىرق الوصىىول إليهىىا ال يلقىىن النتىىائج للطىىقب و إنمىىااألسىىتاذ أ علىىي
  .. المهارات ، و إنما طرق تنمية المهارات

 العلمي دون اإلشارة إلي مجهودهم  الخاصة أو لترقي  أال يستؽل طقب  إلنجاز أبحاث.   

  أن يتأكد من إلمىامهم و التىزامهم بالقواعىد و القىيم األخققيىة و معىرفتهم بقىوانين و سياسىات
   .المؤسسة البحثية التابع لها

 اسىىتخداما  جيىىدا  وبمىىا يحقىىق مصىىلحة الطىىقب العلمىىي اإلشىىراؾ أن يلتىىزم باسىىتخدام وقىىت 
 .. والمجتمع

  التوجي  السليم بشأن مصادر المعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة أن يوج  طقب. 

  طقب  التوجي  السليم فيما يكلفهم ب  من واجبـــــات أو بحـــــــوث أو مشروعات أن يوج.  

  طقب  إل  أقص  مدى ممكن أن يتابع أدا.  
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  مستقلة بنا  عل  هىذا  نتائج إل توصل  ، ويتقبل في الطالب قدرات التفكير المنطقيأن ينمي
  .التفكير

  ويحترم رأي  المبني عل  أسانيد محددة ،قدرة الطالب عل  التفكير المستقلأن يحترم . 

 الحىوار البنىا  وتبعىا  بداب الحىديث المتعىارؾ ل سمح بالمناقشة واالعترا  وفق أصوأن ي
 .عليها

 

 التألٌف و النشر و أخالقٌات حقوق
 بصفة المؤلف على أساس المشاركة الجوهرٌة فٌما ٌلً: عترافإلا

 .، أو تحصيل البيانات أو تحليلها و تفسيرهاالفكرة والتصميم -1
  .كتابة مسودة المقالة أو مراجعتها بدقة للتحقق من أهمية محتواها الفكري -2
 .الموافقة النهائية عل  الن  الذي سوؾ ينشر -3

  اإلشراؾ العام عل  فريق البحث فقط ال يبرر استجقب التمويل أو جمع البيانات أو
 .اكتساب صفة المؤلؾ

  أي مساهمين ال تنطبق عليهم معايير صفة المؤلؾ ، تدرج أسماؤهم في فقرة الشكر
 .والتقدير
 المعاٌٌر األخالقٌة للنشر

أمىىام  ةينبؽىي أن يكىون كىل مؤلىؾ قىد شىار  فىي العمىل بدرجىة تكفى  ليتحمىل المسىؤلي .1
 .عينة من المحتوىالقرا  عن أجزا  م

 الباحىث على  يجىب وال البحث محل الموضوع في السابقين الباحثين أعمال ركذ يجب .2
  .آخرين قبل من درست أو مسبقة فكرة لنفس ب ينس أن

 .مختلفة نتائج أعطت تكون قد التي السابقة الدراسات إل  اإلشارة علي  يجب .3
 أن لباحث أخققيا   المقبول ؼير فمن زمقئ ، بين نفس  لتعريؾ الباحث يسع  أن يجب .4

 .العلمية المجقت في نشرها قبل للعامة، معينة نتائج إل  توصل  نبأ يذيع
 .قدموه بما والتعريؾ البحث في واكشار من بإسهام االعتراؾ يجب .5

 العلمٌة فً عملٌة التحكٌم : المجالتالمسبولٌة األخالقٌة لمحرري 

 حيث  األخققية، مع المعايير تتفق ال أبحاث قبول العلمية المجالتلمحرري  يجوز ال
 .أنهم سيتحملون مسؤلية أي بحث يقومون بنشره

  عل  المراجعين المحكمين أن يكشفوا للمحررين عن أي تضارب فىي المصىالح يمكىن أن
  .وعليهم أن ينسحبوا من مراجعت ، يؤثر في رأيهم حول البحث

  خىىارجيين مىىن الواضىىح أن لىىديهم تضىىاربا وعلىى  المحىىررين أن يتجنبىىوا اختيىىار محكمىىين
  .محتمق في  المصالح، أو يعملون مع المؤلفين في نفس القسم أو المؤسسة

  يجب عل  المحكمين أن ال يستؽلوا معرفتهم بالعمل قبل نشره من أجىل تعزيىز مصىالحهم
 .العلمية الشخصية

 لتىىي ينشىىرونهاعلىى  المحىىررين أن يتخىىذوا كىىل الخطىىوات المعقولىىة لضىىمان دقىىة المىىواد ا .
وحينمىىا يقحظىىون نشىىر خطىىأ جسىىيم أو عبىىارة مضىىللة أو تقريىىر محىىرؾ يجىىب علىىيهم 

و إذا ثبت أن المقاالت كانت خادعة أو تحتوى  .وف  مكان بارز تصحيح ذل  عل  الفور
 .عل  أخطا  جسيمة لم تكن واضحة في الن  فيجب عندئذ سحبها

   البحوث المنشورةينبؽي نشر التعليقات اإلنتقادية المقنعة عل. 
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 البحث العلمى واألعالم:

 ينبؽي أن يتوخ  العلما  الحذر عند إبقغ البيانات العلمية إل  وسائل اإلعقم. 

 ينبؽي أن يقاوم العلما  إؼرا  التبليػ لمجرد تحقيق الشهرة. 

 تي عداد و تقديم تقارير دقيق  عن المعطيات العلمية الهم أن يساعدوا وسائل األعقم في إعلي
 .تهم الجماهير

  ليس من المقبول أخققيا إعقن نتائجهم عل  الجمهىور أو وسىائل اإلعىقم قبىل إبقؼهىا أوال
  .إل  نظرائهم عن طريق المجقت أو االجتماعات العلمي 

 

 المبادئ األخالقٌة العامة إلجراء البحوث على البشر

يجب أن تتم جميع األبحاث المتضمنة لحاالت دراسة بشرية وفقا  لثقثة مباد  رئيسية تتعلق  

 .حترام األفراد والمنفعة والعدلإبأخققيات البحث العلم  وه  

 إحترام األفرادو ٌقصد ب

 يعن  أن تكون المشاركة ف  البحث طواعية 

 إحترام خصوصية و سرية معلومات المشاركين 

   األفراد مبن  عل  موافقتهم المستنيرةإشترا 

  حماية األشخا  ذوى اإلستققلية الت  يشوبها ضعؾ أو نق  مع توفير كافة التدابير
 .لحمايتهم من أى إستؽقل أو أذى

ٌُقصد بالمنفعة  و

 االلتزام األخقق  بتعظيم الفائدة وتقليل الضرر إل  أدن  حد 

  ائد المتوقعةأن تكون مخاطر البحث معقولة ف  ضو  الفو 

  وأن يكون تصميم البحث خاليا من العيوب 

  وأن يكون الباحثون أكفا  فيما يتعلق بتنفيذ البحث وحماية المشاركين فىالبحث 

  كما ُتحرم المنفعة إنزال الضرر المتعمد باألفراد 
ٌُقصد بالعدل  و

  األخققيةااللتزام األخقق  بمعاملة كل شخ  وفقا  لما هو صواب من الناحية 

   وإعطا  كل شخ  ما يستحق  سوا  كان ذكرا  أم أنث 

   متضمنة لحاالت دراسة بشرية فإن العدل ُيقصد ب  عدالة التوزيع الوفيما يخ  األبحاث
 العادل لكل من أعبا  ومزايا المشاركة ف  البحث

 

 البحوث على البشرالقواعد األخالقٌة الدولٌة إلجراء 

 والصالحٌة العلمٌة:التبرٌر األخالقى  -1

 بشرية ف  األمل ف  اكتشاؾ وسائل  حاالت يتمثل التبرير األخققي ألبحاث متضمنة دراسة
 .جديدة تعود بالفائدة عل  صحة البشر
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   ومثل هذه األبحاث يمكن تبريرها من منظور أخققيات البحث العلم  فقط إذا تم تنفيذها
 .عل  أسس من اإلحترام و العدل و المنفعة

  إن األبحاث ؼير السليمة من الناحية العلمية تعتبر ؼير ملتزمة بأخققيات البحث العلم  كما
 .ألنها تعر  حاالت البحث لمخاطر دون الفوائد المحتملة

 
 لجان المراجعة األخالقٌة للبحوث: -2

 بشرية إل   حاالت  يجب أن ُتسلم جميع المقترحات الخاصة بإجرا  أبحاث متضمنة دراسة
لجنة أو أكثر من اللجان العلمية ولجان مراجعة أخققيات البحث العلم  بهدؾ معاينة المزايا 

 .العلمية لهذه المقترحات ومدى تقبلها من الناحية األخققية

 ويجب أن تكون لجان المراجعة مستقلة عن فريق البحث. 

  اللجان قبل الشروع ف   كما يجب عل  الباحث أن يحصل عل  موافقة أو تصريح من تل
 .البحث

  وينبؽ  أن تقوم لجنة مراجعة أخققيات البحث العلم   بإجرا  مزيد من الدراسة عند
 الضرورة أثنا  عملية البحث، بما ف  ذل  قياس درجة تقدم البحث.

 الموافقة المستنٌرة: -3

  بحوث علي  قبل يجب عل  الباحث الحصول عل  الموافقة االختيارية المعلنة من الفرد الم
 .جرا  البحثإ

 الول  المخول د عل  منح الموافقة المعلنة يجب  الحصول عليها من عدم قدرة الفر  ف  حالة
 .ل  قانونيا  ووفقا  للقوانين المعمول بها

  يشترط لصحة الموافقة االختيارية المعلنة ، الت  يجب حصول الباحث عليها من 
المعرفة الكافية والفهم الصحيح لما أذن ب  ووافق علي ، ] حالة البحث [ أن تكون صادرة بعد 

وذل  يتطلب أن توفر ل  المعطيات والمعلومات الت  يحتاج إل  معرفتها قبل اتخاذه قرار 
 الموافقة.

  تجديد الموافقة المعلنة لكل حالة إذا ما كانت هنا  تؽيرات مهمة ف  ظروؾ أو إجرا ات
شأنها أن تؤثر عل  رؼبة الحاالت ف  االستمرار ف   البحث أو أُتيحت معلومات جديدة من

  .المشاركة

  تجديد الموافقة المعلنة لكل حالة ف  الدراسات طويلة األمد عل  فترات محددة سلفا ، حت  إن
 رات ف  تصميم أو أهداؾ البحث.يلم تكن هنا  تؽي

 الحث على المشاركة فى األبحاث -4

 م المفقودة وتكاليؾ السفر وؼيرها من النفقات قد يتم تعوي  حاالت البحث عن مكاسبه
 المتحملة من جرا  المشاركة ف  البحث؛ وقد يتلقون كذل  خدمات طبية مجانية.

   وقد يتم أيضا  إعطا  مبالػ مالية للحاالت، خاصة  هؤال  الذين ال يتمتعون بفوائد مباشرة
الت  يتضمنها البحث من عملية البحث، أو يتم تعويضهم بدال  من ذل  عن المضايقات 

 والوقت المستهل  في .
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   و مع ذل  ، ينبؽ  أال تكون المبالػ كبيرة جدا  وأال تكون الخدمات الطبية باهظة التكاليؾ
من أجل حث الحاالت المتوقعة للموافقة عل  المشاركة ف  البحث عل  حساب الرأى 

 األفضل لهم )"التشجيع ؼير القئق"(.
  عل  كافة المبالػ المالية  أخققيات البحث العلم مراجعة  ويجب موافقة إحدى لجان

  والتعويضات والخدمات الطبية المقدمة لحاالت البحث.

 فً اختٌار مجموعات الحاالت فى األبحاث التوزٌع العادل لؤلعباء والمزاٌا -5

  من األشخا  أكثر من نصيبها العادل معينة تقتض  العدالة أال تتحمل مجموعة أو طبقة
 من أعبا  المشاركة ف  البحث.

   مجموعة من نصيبها العادل من مزايا البحث عل  األمد أى وبالمثل، يتعين عدم حرمان
 .القصير أو األمد البعيد

   وتتضمن هذه المزايا الفوائد المباشرة للمشاركة وكذل  فوائد المعارؾ الجديدة الت  يتم
  تصميم البحث الكتسابها. 

 المعلوماتالحفاظ على سرٌة -6

  التدابير الت  تضمن حماية سرية المعلومات الخاصة بالمشتركين يتعين عل  الباحث اتخاذ

ف  البحث مثل إلؽا  البيانات الت  قد تؤدى إل  التعرؾ عل  األشخا  المشاركين ف  

الدراسة وعرقلة القدرة عل  الوصول إل  البيانات وتجهيل المعلومات وؼير ذل  من 

يجب علي  إبقؼهم بكافة الحدود القانونية الت  من شأنها ضمان حفظ السرية  الوسائل ، كما

 وكذل  العواقب المحتمل ترتبها عل  إنتها  هذه السرية .

  "يتعين عل  الباحثين أثنا  عملية الحصول من المرض  " المحتمل إشتراكهم ف  الدراسة

عل  إشتراكهم ف  الدراسة  عل  موافقة مستنيرة " مبنية عل  إدرا  العواقب المترتبة

 وإبقؼهم باإلحتياطات الت  سيتم إتخاذها لحماية السرية."

 حق المرضى المشاركٌن فً األبحاث فً العالج و التعوٌض عند األصابة -7

  يتعين عل  الباحثين التأكد من أحقية المشاركين في البحث عند االصابة بأي مر  ناتج من
ل  العقج الطبي المجاني والمساعدات المالية جرا  اشتراكهم في البحث للحصول ع

 وؼيرها لتعويضهم تعويضا مقئما عن األضرار أو العجز أو االعاقة التي قد تصيبهم.

  . أما في حالة الوفاة بسبب المشاركة في البحث فتستحق عائقتهم الحصول عل  التعوي
 تعوي وال يجوز للباحثين أن يطالبوا المرض  بالتنازل عن حقهم في ال

  المسؤولية العقدية المترتبة عل  االتفاقية الضمنية بين الجهة الراعية للبحث والمشاركين
 بتحمل الطرؾ األول تبعات األضرار التي تلحق ]الحالة[ نتيجة المشاركة في البحث

 لفبات مستضعفة األبحاث المتضمنة -8

 التبرٌر األخالقى إلشراكهم فى البحوث:

 بنفس الدرجة من اإلتقان مع حاالت أقل سرعة من حيث التأثر؛البحث ال يمكن إجراؤه  -
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البحث يهدؾ إل  الحصول عل  معرفة سوؾ تؤدى إل  تحسين تشخي  والوقاية من وعقج  -

 هذه الفئاتاألمرا  أو المشاكل الصحية األخرى الت  تتميز بها أو تنفرد بها 

تشخيصية أو وقائية أو عقجية  نتائج حاالت البحث سوؾ ُيضمن لهم ف  العادة الحصول عل  أى -

 .تصبح متاحة نتيجة لعملية البحث

أخققيات ، ما لم ترخ  لجنة لمراجعة  المخاطر البسيطة تتعدى بالبحث الالمخاطر المتعلقة  -

  دة طفيفة عن هذا الحد من المخاطر.بزيا البحث العلم 

ر قادرين عل  نحو جوهرى عل  منح عندما يكون األفراد المرشحون كحاالت ؼير مؤهلين أو ؼي -

ن أو ممثليهم يالموافقة المعلنة، سوؾ تكون موافقتهم مشفوعة بإذن من أوصيائهم القانوني

 ابخرين المقئمين.

نوعية الموافقة الخاصة بالحاالت المتوقعة والت  يكون األفراد فيها أعضا  قاصرين أو تابعين  إن -

متأنية، ألن  قد يتم التأثير عل  موافقتهم عل  نحو ؼير لمجموعة ذات سلطة ما تتطلب دراسة 

من منطلق التطلع إل  عقج مميز إذا ما وافقوا، أو بدافع الخوؾ  -مبرر أو ؼير مبرر -الئق

 من االستهجان أو االنتقام إذا ما رفضوا. 

 أخالقٌات إجراء البحوث على حٌوانات التجارب

 :صلى هللا علٌه وسلم رسول هللا قال

إن هللا كتب اإلحسان على كل شا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ولٌحد “ 

 “أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته

 من األحيا  عل  التجارب إجرا  عل  االعتماد وتطويرها البيولوجية المعرفة في التقدم يتطلب

  .أخرى وحيوانات الكقب وأحيانا أقل بشكل القردة أو األحيان معظم في القوار كالحيوانات،

 الجوانب األخالقٌة فى إجراء البحوث على الحٌوانات

 ابلية الحواسب باستخدام - اةكالمحا نماذج أو الصناعي اإلخصاب اعتبار أنظمة يجب- 
 .الحيوانات عل  التجارب إلجرا  بدائل أمكن لماك

 إجرا  قبيل أساسية خطوةك أو المعرفة، بتقويم عققة الحيوان عل  للتجارب تكون أن يجب 
 .البشر عل  التجارب

 بالبحث عققة ذات ومعلومات نتائج إلعطا  مقئما   ليكون الحيوان اختيار يتم أن جبي. 
 الحيوانات من ممكن عدد أقل استخدام يجب. 
 البيئية واألحوال باإلسكان يتعلق فيما مناسب بشكل البحث محل الحيوان رعاية تتم أن يجب 

  وعدد الحيوانات بكل قف  والؽذا 
  المعامل حيوانات علم في خبرة لهم بيطريين إشراؾ تحت الحيوانات رعاية تتم. 
 أساسي أخققي مطلب هو للحيوان إيذا  أي من واإلققلأ تفادى 
  التام، التخدير تحت إجراؤها يجب محتمل ؼير أو دائم ألم في تتسبب قد التي اإلجرا ات 

 .البيطرية للممارسات طبقا  
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  ألم بدون قتلها فيجب محتمل، وؼير دائم بشكل تعان  سوؾ الحيوانات بع  أن تبينإذا. 
 افيةك ومؤهقت خبرة لهم وأفراد باحثين قبل من فقط الحيوان عل  األبحاث إجرا  يجب. 
 اإلنسان  والدين  بحيث يتم التعامل مع بقايا هذه  مراعاة الضميرجب ي عند انتها  التجربة

الحيوانات بالطريقة الت  تتناسب مع قيمنا وأخققنا الدينية وه  نفسها الت  تمل  علينا 
 .شروط الصحة البيئية ف  هذا الشأن

 : الحٌوان على البحوث إجراء شروط

 إلي  واإلحسان بالحيوان بالرفقالدينية  المباد  تحقيق عل  العمل . 

 العلم تقدم علي  يبني مهم لؽر  البحوث إجرا  عملي  تكون أن. 

 اإلمكان قدر األلم يجنب وان الحيوان يعذب ال أن . 

 في المسئولة أو المختصة الجهات من الحيوان عل  التجارب بإجرا  أذن عل  الحصول 
 .الباحث في  يعمل الذي القطاع

 


