البند األول :المنفذون للميثاق
يلتزم كافه أعضاء الكلية بهذا التنظيم المهني ،سواء كانوا من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو
اإلداريين والفنيين والعمال والطالب...وتتخذ الكلية اإلجراءات الالزمة للتأكد من أن األعضاء كلهم يخضعون
لمبادئ هذا الميثاق ويلتزمون به.
البند الثاني :أهداف الميثاق
تم صياغة الميثاق لمساعده العاملين بالكلية على االلتزام بالمعايير المهنية وطمأنه كافه األطراف
المتعاملة معها إلى أن كافه أنشطة الكلية العلمية والبحثية والتعليمية تتم وفقا للطرق واألساليب المهنية واألخالقية.
البند الثالث :مبادئ الميثاق:
ينطوي الميثاق على عده مبادئ أخالقية وتتمثل في:
الشفافية والمحاسبة:
.1
تعنى مصداقية الكلية إزاء الجهات التي تتعامل معا والمعنية بها ،وتتحقق الشفافية من خالل اإلعالن عن األنشطة
المختلفة التي تقوم بها وأهدافها ومصادر تمويلها ،أما عن المحاسبة فإن اعتمادها يعنى أن تتوافر إمكانية محاسبة
القيادات والمسئولين عن أدائهم ونشاطهم الوظيفي.
األداء المهني المتميز:
.2
ويتم ذلك من خالل إرساء تقاليد راسخة تحترم األداء المتميز وتقبل التنوع واالختالف وتعترف باليات محدده
لصنع السياسات .وهى من عوامل تدعيم الثقة داخل الكلية وبينها وبين عمالئها ،كما تساعد هذه الثقة بدورها على
سيادة روح التعأون االيجابي والتنسيق داخل األقسام المختلفة من جهة وبينها وبين بعضها البعض من جهة ثانية.
تدعيم العمل الجماعي وروح الفريق :Team work
.3
نشر مناخ الثقة داخل الكلية:
.4
وذلك من خالل إصالح بيئة العمل والتدعيم من خالل الحوافز ،ومراجعة القرارات واإلجراءات التصحيحية،
والتجاوب مع النقد الموضوعي للقرارات ،تأكيد المساواة في الحقوق والواجبات ،المشاركة في صنع القرار،
والشفافية في نقل المعلومات ،والتعاون الفعال من أجل صالح الكلية والعملية التعليمية بكافة جوانبها.
اإلدارة السلمية للخالفات والصراعات خالل األزمات:
.5
وذلك عبر وجود إطار قيمي أخالقي يتمثل في مجموعه القيم والمعايير التي يلتزم بها أعضاء الكلية سواء في
إدارة العالقات فيما بينهم أو بينهم وبين اإلدارة أو بينهم وبين العاملين والطالب...كذلك عبر االلتزام بقيم التنافس
والتعاون واللجوء إلى الطرق السلمية في إدارة الخالفات التي تنشئ من جراء المعامالت المختلفة ،وكذلك القبول
بالتعدد واالختالف في الفكر والرؤى والمصالح.
العدالة والتوازن:
.6
وذلك باختيار القيادات وفقا لمعايير معلنة وعادلة ومتوازنة ووفقا لخبراتهم وكفاءتهم العلمية واإلدارية ،وكذلك
اتخاذ كافه اإلجراءات التصحيحية لمعالجه أي ممارسات غير عادله.
الجدارة واالستحقاق وتمكين الشباب:
.7
وذلك من خالل تطوير قدرات الباحثين  Capacity buildingمن خالل الدورات التدريبية ،وفتح قنوات التبادل
العلمي وإيفاد البعثات ،ودعم مشاركتهم في وضع السياسات والتخطيط وصنع القرار ،تعزيز دورهم ومسئوليتهم
المجتمعية ،وإدماجهم في األنشطة المتعددة داخل الكلية وخارجها.
البند الرابع :نصوص الميثاق
يتعهد أعضاء كليه اإلعالم بما يلي:
العمل وفقًا للمبادئ األخالقية وأن يسلكوا بطرق مهنية أخالقية وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يدمر
-1
سمعه الكلية كمؤسسة اعتبارية داخل المجتمع.
تطبيق المعايير األخالقية في كافه أشكال العالقات والمعامالت والوظائف داخل الكلية ،إذ يلتزم
-2
األعضاء بتطبيقها على المستوى البحثي والتعليمي والعلمي واإلنساني والمهني.
يتخذ األعضاء اإلجراءات الالزمة والكفيلة بتجنب تصارع المصالح واالهتمامات مع العمالء والعاملين
-3
ومنع اندالع هذه الصراعات في مهدها.
يجب أن يتعامل أفراد الكلية بأمانة مع المستفيدين ومع العمالء (الحاليين والمتوقعين) ،العاملين
-4
والجمهور العام.
يجب إلى يتخذ األعضاء كافه اإلجراءات الالزمة لضمان عدم خرق قواعد هذا الميثاق سواء من قبلهم
-5
أو من قبل اآلخرين بصوره مقصوده أو غير مقصوده ،وذلك من خالل اإلعالم به والوعي به ونشره بصورة
كافيه.
يراعى األساتذة تقديم قدوة حسنه لطالبهم سواء في القول أو السلوك.
-6
يلتزم األعضاء باحترام قواعد الملكية الفكرية في كافه ممارساتهم البحثية والتعليمية والتدريسية.
-7

يجب على األكاديميين وجميع الخاضعين للميثاق احترام بعضهم البعض وعدم توجيه أي انتقادات غير
-8
ً
مهذبة لزمالئهم وعدم إلقاء االتهامات جزافا بدون دليل ،على أن يتخذ ذلك الشكل القانوني حرصًا على عدم
تشويه السمعة ومنعا لنشر الشائعات.
يجب أن تكون الوعود أو الضمانات التي يقدمها األعضاء ،شفاهة أو كتابة ،صحيحة ويتم احترامها.
-9
يجب على األعضاء عدم االستفادة – بدون إذن كتابي -من األعمال غير المنشورة أو األبحاث التي
-10
يقدمها الطالب ،وتوفير الشفافية في إجراءات البحث العلمي والموضوعية وعدم جمع المادة ألغراض غير
علمية.
يجب إلى يتخذ األعضاء خطوات عمليه لتقديم أبحاث تتالقى مع احتياجات التخصص ،ويتم تحديد
-11
مسئولياتهم وفقا لقواعد ومبادئ الملكية الفكرية.
يجب إلى يتأكد األعضاء من عدم استخدام أي معلومات بصورة غير مشروعة وألهداف غير قانونية.
-12
يجب أن يحافظ األكاديميون كباحثين على سرية كل السجالت الخاصة باألبحاث العلمية التي يقومون
-13
بها أو يمتلكونها تحت أيديهم (في حاله وجود عمل بحثي جماعي).
يجب على أعضاء الكلية مراعاة المصداقية والدقة واألمانة والنزاهة في العمل .فالدقة تعتبر أمراً مقدسًا
وكذلك األمانة العلمية ويجب على األكاديمي أن يحترم المعلومات التي يطلع عليها بصفته المهنية وأن يلتزم
بتوثيقها.
البند الخامس :المبادئ الخاصة بالبحث العلمي والعمل الميداني في استطالعات الرأي العام وغيرها:
البند السادس :المؤشرات الدالة
عدد االنتهاكات التي تمت.
عدد الخالفات التي وقعت بين أعضاء الكلية من مختلف الفئات والقطاعات.
عدد المشكالت التي تم حلها.
عدد المشكالت التي تم تصعيدها لجهات أعلى (الجامعة /مجلس الدولة)...
اإلجراءات التي تم اتخاذها لمنع خرق الميثاق.
عدد الجزاءات التي تم توقيعها على المخالفين.
عدد الشكاوى المقدمة
مدى رضاء العاملين عن بيئة العمل ووجود عالقات سليمة بين الزمالء,.
دور لجنه الحكماء.
البند السابع :المتطلبات األساسية:
توافر الوعي بأهمية الميثاق ودوره في دعم رأس المال االجتماعي للكلية وأعضائها.
احترام مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
مشاركه األعضاء والعاملين في صياغة الميثاق ومتابعة تنفيذه وتقييمه باستمرار.
إدماج األعضاء الجدد من معاونين وعاملين في الكلية ومبادئها األخالقية.
توافر قاعدة بيانات أساسية عن الكلية والمستهدفين وخصوصيتها والتحديات التي تواجهها وإدارة
العالقات والمسئوليات واألزمات والشفافية وتدفق المعلومات وإتاحتها للجميع لتحقيق أقصى مصداقية ممكنه.
البند السابع :التحديات:
ابرز التحديات األساسية تمثل في كون هذه المبادئ األخالقية تطوعيه أي إلى االلتزام بها اختياري.

نعرف أخالق العمل بأنها :
وبعد ذكر تعريف األخالق ،نستطيع أن ِّ

المبااا ا التااد تعا اد ألالااا لمساام أل المطما ن أل،ارا المه ا  ،والمعااايير التااد تعتمااد يميهااا الم ظما

،د تقييم أ ائهم إيجابا ولمبا.

1

 1انظر بعض التعريفات ،د  :العثيمين  /أخالقيات اإل ارة ،د ال ظيفا العاةا ،

 .42والساعدان  /ورقا

ةقدةا ل اادوة "أخالقيااات العماال ،ااد القطااايين الي ا ةد واأل مااد" الم عقاادة ،ااد ةعهااد اإل ارة العاة ا ،ااد
الممم ا العربي ا السااع ي – الريااا

يا

الثالثااا  1426/1/20ا ا الم ا ،ا  ، 2005/3/1بع ا ان "

أخالقيات العمل وتجرب ي ان المظالم ،د الرقاب يميها" ةن إيدا الشيخ يبداهلل بن حمد السعدان.

" ،م اال ةه ا ةاان المهاان قاايم وةبااا ا وةعااايير أخالقيا وةعر،ا يمميا وألاااليه وةهااارات  ،يا تي اام
يمميااات المه ا وتيااد ا ا ابطها ،ولممه ا ةجاااظت ةتعااد ة ووظااائف ةعي ا  ،وقااد تتااداخل ةجاااظت
المه ا ووظيفته ااا وةا تهااا العممي ا وةهاراتهااا وأل اااليبها الف ي ا ة ااع ةهاان أخ اار  ،وتعااد رال ا ،م س ا ر
( )Flexnerيااا  1915أقااد رال ا ،ااد ةجاااو المهاان وقااد ت صاامإ إلااا ةعااايير ياادة ،ة هااا أن
ي ن لممه ق ايد أخالقي تي م يممياتها".

2

أخالقيات العمل ضرورة إدارية :
يما الرغم ةن أن كل شخص ي بغد أن يَاتَيمَّا بأخالقيات العمل ،إن إ ارة الم ظم ظبد أن تضع
ا ابط وجزا ات تجعل الم ظفين يمتزة ن بأخالقيات العمل، .قد تجد ةن الم ظفين ةن

ةؤةن بأخالقيات العمل وة هم ةن ظ ي ترث بها.
ٌ
ول ن ةن ةصمي الم ظم أن تجعل ال ُ ل يمتز بها ب ا يما ظئي أو ةيثاق ت اح أخالقيات
العمل ةن ة ظ ر الم ظم بييث ت ن ةمزة ل ل العاةمين وبييث ت ن األ يق ب را ي لمن
يخالفها
العالق بين العاةمين واإل ارة:

 2الغاةدي والد يش  /ورق ةقدة ل دوة "أخالقيات العمل ،د القطايين الي ةد واأل مد" الم عقدة ،د ةعهد
اإل ارة العاة ،د الممم

العربي السع ي – الريا

ي الثالثا  1426/1/20ا الم ا2005/3/1 ،

بع ان " أخالقيات ةه التعميم ولبل تعزيز ا ،د نظا التعميم السع ي ةن إيدا أ  .حمدان أحمد

الغاةدي  ،و  .خالد بن يبد اهلل بن يش  .العالق بين العاةمين:

ي دةا ي ن الصدق والتعاون اظحترا واألةان د األخالقيات الم تشرة بين العاةمين وبعضهم
البعض ،إن ذا يؤ ي إلا تَفجر طاقات العاةمين لصالح العمل.
بي ما ي دةا ت ن ثقا ،الخداع وال فاق واإللا ة لمزةال د المسيطرة ،إن كل ياةل ي ن يما
حذر ةن زةيمه ويتعاون ةعه بقدر ائيل ويُخفد ي ه ال ثير ةن المعم ةات وقد ي ذن ،د التقارير
التد ي تبها لرئيسه و ذا.

ةن األة ر المعم ة أن الثق بين العاةمين واإل ارة لها يالق ةباشرة بزيا ة إنتاجي العاةل.
،الم ظف الذي يعمم أن إ ارة الم ظم لتقدر ةجه اته يما المد القريه والبعيد ،إنه يَاتَفانا
،د يممه.
ت ََِ،د ب ي
ول ن ي دةا يشعر الم ظف بأن إ ارة المؤلس ظ َ
غير ُة ِّ
يفز له يما تط ير العمل واإلبداع وزيا ة ال فا ة .لذلك ،إن التزا المديرين بالصدق

ا لمعاةمين ،إن ذا ي ن أةرا

واألةان والعدو وال ،ا والرحم ةع العاةمين يؤ ي إلا ثق العاةمين ،د اإل ارة و ةا يؤ ي إلا

تيفيز م يما العمل وي ،ر كثيرا ةن ال قإ الضائع ،د الشائعات والش أل والتفاو .
إرساء أخالقيات العمل يف املنظمة:
إتباع األخالق

أةر يجه أن يير يميه كل شخص ول ن إ ارة المؤلس لن تعتمد يما

مزةهم
ةد التزا العاةمين بأخالقيات العمل ب ا يما ق اياتهم الشخصي بل د بياج ألن تُ َ

بذلك كجز ةن ُةتطمبات العمل ، .ما أوايإ ،إن يد اظلتزا بأخالقيات العمل يؤثر يما
أ ا المؤلس وبالتالد ،البد لها ةن الير يما تطبيقها.
لذلك ،إنه ةن الضروري تيديد ةا

أخالقد وةا

غير أخالقد ،د ُيرف المؤلس ل د

يمتز به الجميع، .د غيان ذلك ،إن كل ة ظف ي ن له ةقاييسه الشخصي والتد تختمف ةن
شخص آلخر.
كذلك ،إنه ظ بد ةن التعاةل بيز ةع كل إخالو بهذه األخالقيات .ظبد أن يتم التعاةل ةع
ال ذن ،د التقارير و،د البيانات و،د التعاةل ب ل حز .
ظبد أن تُعاةل روح العدا واإليذا بين العاةمين بالجزا الرا ع .ظ يم ن ترأل كل ة ظف يتصرف
حسه ةا ايتا يميه ،ال يم ن ترأل الم ظفين يتبا ل ن األلفاظ البذيئ أو يَ ِيي ن المؤاةرات
لبعضهم .ظ يم ن أن يتم التعاةل ةع ةن ظ ييتر أخالقيات العمل بتهاون ،هذا يجعل الجميع
يسمك نفس المسمك.
ظ يم ن أن تقبل أن ي ن العاةمين لهم ةصالح ةتداخم ةع ةصالي المؤلس  .ظ يم ن أن
تقبل أن ت ن روح العدا د الم تشرة بين العاةمين.

ظ يم ن أن تقبل أن يخدع ة ظفا يميال أو ة ر ا أو ُةتقد ل ظيف  .ظ يم ن أن تقبل إ ارة
المؤلس أن يأخذ العاةمين دايا قيِّم ةن الم ر ين أو العمال  .يجه أن يتم التعاةل ةع كل أةر
يخص أخالقيات العمل ب ل شدة ةهما كانإ رتب الشخص المخالف

ِ
الير يما أخالقيات العمل

أةر أخالقد و ي د وإ اري .ةع األلف ،إن إ مال ا ألخالقيات
ٌ

العمل يجعل العاةمين ظ يتعاون ن والشركات ظ تث ،د بعضها وال ل يبدأ بس الظن وظ يم ا
اظلتفا ة ةن خبرات بعض ا .أخالقيات العمل ارورة لمتط ر .ظبد أن ت ن ألخالقيات العمل
وةديري ا.
أول ي أكبر بين ة ظفي ا ُ

* واع األنظم الدقيق التد تم ع اظجتها ات الفر ي الخاطئ :

ألن الممارلات األخالقي غير الس ي ت تج أحيانا ةن اعف ال ظا  ،أو يد وا حه .
ويم ن لممؤلس أن تخصص ة تبا خاصا لال تما بأخالق المه  ،يق يميه ةجم ي ةن
الم ظفين  ،ولهذا الجهاز رقم اتف خا

لاخن لمتبميغ ين أي خمل ،د األخالق .

ولي ن ةر و ذا الم ته يما أ ا العمل رائعا جدا .
وةن ولائل الت يي بهذه األنظم  :ةا ور ،د نظا العمل والعماو ( ةا ة  9ةن الفصل األوو ) :
يجه يما صاحه العمل والعاةل ةعر ،أح ا نظا العمل بجميع ةيت ياته  ،لي ن كل ة هما
يما بي ةن أةره  ...ويالما بما له وبما يميه  .ويجه  ،ق ذلك أن ت اع ،د ة ان ظا ر ب ل
ةؤلس تستخد يشرين ياةال ،أكثر ...
كما يجه أن ت اع ،د ة ان ظا ر بالمؤلس ظئي لمجزا ات تشتمل يما األ،عاو
والمخالفات ويد ت فيذ األواةر واظلتزاةات الم مَّف بها العاةل .
* ةيالب المسؤلين  ،والم ظفين :
،ال ب اد ةن الميالب لمتأكد ةن تطبي ال ظا  ،و ةا يعرف باألجهزة الرقابي التد تشرف يما
تطبي ال ظا ،

* التقييم المستمر لمم ظفين :
ييفز م يما التط ير إذا يمم ا أن ةن يط ِّ ر نفسه يقيَّم تقييما صيييا  ،وي او ة ا،أته يما
ةما ِّ
ذلك  ،والتقييم يعين المسؤو يما ةعر ،ةست يات ة ظفيه وكفا اتهم وة اطن إبدايهم .

اليفاظ يما البيئ بمع ا يد تم يث البيئ بمخمفات اإلنتاج
•

احتر حق ق المم ي الف ري ةثل حق ق الطبع وحق ق برا ات اظختراع ،ال يسمح
ب سخ البراةج اإلل تروني وظ إيا ة طبع كتان بدون إذن ةؤلفه وظ بال قل ةن كتان

بدون ت ايح الجز الم ق و وةصدره .يد اظلتزا بذلك قد يؤ ي إلا ،صل طاله ةن
الجاةع بل ،صل ألتاذ ةن الجاةع
•

يد حص و الم ظفين يما دايا ل

ةا تسمح به الم ائح ،بعض الشركات قد تسمح

لمم ظفين بقب و دايا ،د حدو قيم ةالي ةيد ة ةثل يدة وظرات أو بمع ا آخر بأنه
يسمح بقب و دايا رةزي ،قط .أي ةخالف لذلك تعتبر إخالظ باألةان وقد يترته يميها
،صل العاةل بمع ا طر ه ةن العمل
•

يد تقااد رش ة… .ذا أةر وااح

•

يد التفرق ،د الت ظيف والترقي والتدريه وأي ةعاةم ،د العمل ب ا يما ل ن أو ن ع
أو يان أو أصل العاةل أو المتقد لمعمل، .ال يم ك أن تر،ض شخصا ألن أصمه ةن
بمد ةيد طالما

يتمتع بيق ق العمل ،د ذا البمد .وكذلك ظ يم ك ر،ض شخص

أو يد ترقيته ألنه ةن المم نين أو ألنه كبير ،د السن أو صغير ،د السن.
•

يد التفري ،د التعيين والترقيات وخال،ه ب ا يما وج إياق غير ةؤثرة ،د العمل
بمع ا انك ظ تستطيع ر،ض شخص تقد ل ظيف بسبه وج إياق ةا لم ت ن ذه
اإلياق تم عه ين أ ا العمل .ولذلك تجد ،د الخارج ةعاقين يعمم ن ،د ةجاظت
ةختمف .

•

الصدق والدق ،د التقارير وأ مها تقارير الشركات الس ي وةا تيت يه ةن ق ائم ةالي .
ذا أةر قد يترته يما ةخالفته الفصل والعق بات ةثل اليبس .ذا األةر يُقابل
بالتهجان كبير ةن العاة ي د اكتشا،ه ألنه يمل غير أخالقد ويضر بمصالح ال ثير ةن
ال اس الذين يستثمرون ،د ذه الشركات .ظحظ أن المستثمر ا ظ ت يصر ،د األثريا
ول ها تشمل الشخص العا ي الذي يشتري بضع ألهم ا و األ .ذا المستثمر
يعتمد يما الق ائم المالي لمشرك ،د تقرير شرا أو بيع األلهم .ولذلك ،يين ت ن
ذه التقارير كاذب ،إن ذا الشخص يخسر أة اله

•

اليفاظ يما أةان وصي العاةمين ،تجد أنظم األةان ،د العمل لها احترا يظيم

•

احترا لري بعض المعم ةات الخاص بالمؤلس ويد إيالنها .

•

يد التخدا ة ار المؤلس ،د المصالح الخاص .

•

يد السرق أو أخذ أة او ةن الشرك أو المؤلس بغير ح .

االلتزام بوقت الدوام

المحافظة على األسرار
المعاملة الحسنة مع المراجعين
عدم استغالل المنصب
المحافظة على اآلداب
طاعة المسؤولين

ةيالااب الم ا ظفين ،يجااه أن ت ا ن التقااارير نزيه ا ظ تيااابد الم ظااف وتجاةمااه ةاان أجاال ةصااالح
شخصي أو غير ذلك ةن المؤثرات.
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ٍ
واجبات ،إن له حق قا ،وةن ح الم ظف أن ييصل يما حق قه كاةم ةا
كما أن يما الم ظف
ا أنه يؤ ي واجبه،
العق بات:
" األ يق بات تأ يبي تطب يما الم ظف ،د أث ا حياته ال ظيفي و األ يق بات تأ يبي تطب
يما الم ظف بعد انتها خدةته
أقسم باهلل العظيم
أن أراقب هللا في مهنتي..
وأن أصون حياة اإلنسان في كافة أدوارها ..في كل الظروف واألحوال باذال وسعي في
استنقاذها من الهالك والمرض واأللم والقلق.
وأن أحفظ للناس كرامتهم .وأستر عورتهم .وأكتم سرهم .
وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة هللا  ،باذال رعايتي الطبية للقريب والبعيد ،والصالح
والخاطىء  ،والصديق والعدو.
وأن أثابر على طلب العلم .أسخره لنفع اإلنسان ..ال ألذاه .
وأن أوقر من علمني  .وأعلم من يصغرني  .وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين
على البر والتقوى  .وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعالنيتي ،نقية مما يوشي لها
تجاه هللا ورسوله والمؤمنين
احترام المريض :علي الطبيب أن
• يحسن معاملة المريض ويحسن االستماع لشكواه ويرفق به عند الفحص ويتفهم معاناته.
• تجنب التعالي على المريض أو االستهزاء أو السخرية به مهما كان مستواه العلمي أو االجتماعي.
• يستخدم مهاراته في طمأنة المريض و تخفيف مصابه.

يتقي هللا في مرضاه ويحترم عقيددة المدريض وديندة وعاداتد ه أثنداء عمليدة الفحدص والتشدخيص
والعالج

ييتر خص صيات والرار المريض وظ يغشها

يجه ان يعمم المريض بسابه ةرااه وبجمياع الااليه العاالج المتاحا لمرااه لا ا المتاحا لدياه او

،ا جه اخر

تبصير المريض بطبيعة مرضه:
• علي الطبيب ان يحرص علي تحري الصدق في اخبار المريض او من ينوب عنه بالمعلومات
المتعلقة بصحته وبحالته المرضية وأسبابها ومضاعفتها وفائدة اإلجراءات التشخيصية والعالجية
وتعريفهم بالبدائل المناسبة للتشخيص والعالج ,بطريقة إنسانية الئقة وبأسلوب مبسط ومفهوم
وبالقدر الذي تسمح به حالة المريض الجسمية والنفسية والمادية .
حماية مصلحة المريض:
• علي الطبيب أن يتأكد من جدوى البرنامج العالجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على المريض وان يمتنع
عن استخدام طرق تشخيصية او عالجية غير معتمدة او غير متعارف عليها او غير معترف بها
علميا.
• علي الطبيب ان يحرص علي:
➢ إجراء الفحوصات و التحاليل المختبرية الطبية الالزمة للمريض -دون إضافة فحوص ال
تتطلبها حالته المرضية
➢ االقتصار في وصف الدواء او إجراء العمليات الجراحية علي ما تتطلبه حالة المريض ,علي ان
تفضل األدوية الوطنية واألقل سعرا عن األدوية المستوردة حالة تساوي الفاعلية واألمان
➢ التحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء العالج بعد استشارة اطباء متخصصين
➢ إجراء الجراحة في مؤسسة عالجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية إلجراء الجراحة
المقصودة.
➢ أن يكون مؤهال إلجراء الجراحة بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية و درجة و أهمية
العملية الجراحية.
مبدأ سرية التعامل في ما يتعلق بكشف التقارير الطبية لمؤسسات جمع البيانات:
➢ يجب علي الطبيب عدم تقديم أية معلومات عن المريض للباحثين أو شركات االدوية أو
مؤسسات جمع البيانات او اطراف اخري اال بعد إخطار المريض والحصول علي الموافقة
المستنيرة من المريض كتابة مع حذف البيانات التي يمكن أن يستدل بها على هوية المريض.
➢ ييجب على الطبيب ان يحرر تقريرا طبيا مفصال بالحالة الصحية للمريض بناءا علي طلب
المريض ,وذلك من واقع فحصه الشخصي للمريض.
العالقة مع الهيئة التمريضية:
• إذا رأت الممرضة أن أوامر الطبيب ال تتفق مع متطلبات الحالة الصحية للمريض فينبغي عليها
إبداء رأيها ومالحظاتها للطبيب بأدب واحترام ،و في حالة عدم استجابة الطبيب لهذه المالحظات
عليها أن تسجل ذلك في ملف المريض و إبالغ مشرفة التمريض التخاذ ما يلزم
العالقة مع المهن الصحية المساعدة:
• على الطبيب أن تكون توجيهاته واضحة و محددة للهيئات الصحية المساعدة (أشعة – مختبر –
تخدير ...الخ ) و عليه أن يتأكد من تنفيذها كلما أمكن له ذلك.
• على الهيئات الطبية المساعدة تنفيذ توجيهات الطبيب و مناقشته لالستيضاح كلما أمكن لهم ذلك و
عليهم االلتزام بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز و إحالة المرضى لمهنيين آخرين عند
الحاجة.
• على أعضاء المهن الصحية المساعدة تطوير وتحديث معارفهم ومهاراتهم و كفاءاتهم المهنية
باستمرار

العالقة مع الطلبة
• يجب ان تنطلق العالقة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع الطلبة من منطلقات تربوية
وعلمية بهدف نقل العلم والخبرات إلى الطالب فى جو صحي سليم يؤدى إلى تحقيق األهداف
والمخرجات من العملية التعليمية
• تحرى الدقة واألمانة والعدالة في وسائل تقييم الطالب والمساواة بين الطالب دون النظر إلى أية
اعتبارات أخرى
• الحرص علي تجديد وسائل التعليم والتدريب والتقويم للطالب لمواكبة أكفأ الوسائل وأكثرها فعالية
من خالل االستخدام األمثل لإلمكانيات المتاحة
• االشتراك في األنشطة الطالبية و العمل علي تفعيلها على المستويات المختلفة والتي تسهم فى
تكوين شخصية طالبية متكاملة ومتوازنة تشارك بفعالية فى عالج المشاكل االجتماعية واختيار
مسارات اإلصالح فى المجتمع.
اإلتقان وبذل الجهد واحترام مواعيد المحاضرات وااللتزام بعدم إعطاء الدروس الخصوصية
المسئوليات المهنية:
• على الطبيب أن يتابع أحدث التطورات المهنية في مجال تخصصه و أال يتوانى في التفاعل معها.
• الطبيب مسئول تجاه المريض عن بذل أقصى العناية الممكنة و ليس بتحقيق الغاية و ال يكون
الطبيب مسئوال تجاه المريض إال في الحاالت التي يحددها القانون.
• على الطبيب أال يتوانى في اإلبالغ من خالل التسلسل الوظيفي عن خطأ مهني أو تقصير أو تقييم
لغير األكفاء من العاملين معه.
• ال يجوز للطبيب أن يميز بين زمالئه أو معاونيه ألي سبب
• يجب على الطبيب المساواة في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التمييز بينهم في الرعاية الطبية
بسبب تباين مراكزهم األدبية واالجتماعية أو شعوره الشخصي نحوهم أو االنتماء الديني أو العرقي
أو الجنس.
• على الطبيب اإلدالء بشهادته أمام السلطات المختصة متى ما طلب منه ذلك كما عليه أال يمتنع عن
تحرير التقارير الطبية بأمانة و دقة وفقًا للنظم المعمول بها و ال يجوز إكراه الطبيب إلرغامه على
الشهادة بغير الحقيقة.
• على الطبيب أن يراعي هللا و ضميره إذا طلب منه تقييم زميال له فال يبالغ بالمدح و أن ال يبخسه
حقه.
• على الطبيب المريض بمرض من األمراض السارية أال ينخرط في أي نشاط من شأنه نقل العدوى
إلى المرضى أو زمالئه وأن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها
القضايا االجتماعية ذات العالقة بالصحة
حاالت العنف :يجب علي الطبيب إبالغ السلطات المعنية عن حاالت العنف التي يطلع عليها بحكم عمله
في المستشفي الجامعي ،والسيما اإلصابات ذات الشبهة الجنائية او إذا كان المريض حدثا (إساءة معاملة
ً
عاجزا عن حماية نفسه بسبب التقدم في السن أو المرض الجسدي أو العقلي وذلك وقاية له
األطفال) أو
من التعرض إلى مزيد من العنف الجسدي الذي قد يصل به إلى حد العاهة المستديمة  ،أو إلى مزيد من
العنف المعنوي أو النفسي ،وربما إلى الوفاة مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت مناظراتها.
مرضى اإليدز وسائر األمراض السارية:
• من حق المصاب بعدوى مرض اإليدز او متالزمة العوز المناعي المكتسب ) أن يحصل على
العالج والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية  ،مهما كان سبب إصابته بالعدوى  .وعلى
الطبيب أن يلتزم بعالجه متخ ًذا من االحتياطات ما يقي به نفسه وغيره.

• يجب توعية المصاب بعدوى اإليدز بكيفية الحفاظ على حالته من مزيد من التدهور  ،وكف العدوى
عن اآلخرين.
• إذا كان المصاب بمرض اإليدز متزوجا فينبغي على الطبيب حثه على إبالغ زوجه بذلك التخاذ
االحتياطات الوقائية الالزمة  ،فان لم يستجب وجب على الطبيب أن يقوم بالتبليغ بنفسه
• على الطبيب الذي يعلم أنه حامل إيجابي لمرض اإليدز أال ينخرط في أي نشاط من شأنه المجازفة
الواضحة بنقل المرض إلى اآلخرين.
أخالقيات البحوث الطبية
إن دستور جمهورية مصر العربية لسنة  1971الباب الثالث (الحريات والحقوق والواجبات العامة) في
مواده  40،43،49تطرق إلي أخالقيات التجارب الطبية علي اإلنسان .كما أن الباب الرابع بالئحة آداب
المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم  238لسنة  2003وجميع الدالئل اإلرشادية األخالقية
الدولية التي صدرت مثل إعالن هلسنكي ومجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية ( )CIOMSومنظمة
الصحة العالمية ( ) WHOتتطلب مراجعة أخالقية وعلمية للبحوث الطبية البيولوجية التي تجري علي
اإلنسان .هذه الدالئل ال دولية والقوانين واللوائح الوطنية معيارا وأساس لعمل لجان أخالقيات البحث
العلمي .وقد تم إنشاء "لجنة أخالقيات البحث العلمي" في كلية الطب البشري جامعة بنها لتساعد في
تطوير جودة المراجعة األخالقية والعلمية للبحوث الطبية ويجعلها متوافقة مع القواعد األخالقية الدولية
للبحوث العلمية مما يؤدي لحماية المرضي والباحثين والمؤسسة العلمية ويساهم في ضمان تعزيز كرامة
وحقوق وسالمة ورفاهية المشاركين في البحث .لذلك فان رؤية الكلية هي ان تسهم األبحاث العلمية
الصحية في التنمية البشرية للمجتمع والتنمية المعرفية وتحسين نوعية الحياة والرعاية الصحية الشاملة
مع مراعاة المبادئ األخالقية الدولية والوطنية في هذا الجانب
الرسالة:
 .1أن يتم مراعاة القواعد األخالقية الدولية والوطنية عند إجراء البحث العلمي وان يكون ذلك أسلوب
التفكير عند الباحثين لتحقيق األهداف المرجوة من إجراء البحوث الصحية
 .2حماية األفراد والمجتمع من المخاطر المحتملة لمراحل أجراء البحوث والعمل على الوصول
ألقصى درجة من الفوائد وأقل درجة من المخاطر في ظل المبادئ واألخالقيات السامية.
 .3تحقيق أرقى مستويات األداء العلمي مع االلتزام بالجوانب األخالقية في جميع مراحل أجراء
البحوث التي تحفظ لإلنسان حقوقه و تصون كرامته
• يجب علي الطبيب االلتزام بكافة الدالئل اإلرشادية األخالقية الدولية حول البحوث الطبية البيولوجية
علي البشر والقيم االجتماعية والدينية واللوائح القومية ,ويجب علي الطبيب الباحث إجراء البحوث
الطبية البيولوجية علي البشر حسب ثالثة مبادئ أخالقية أساسية هي احترام األفراد والمنفعة
والعدالة ,ويحظر علي الطبيب إجراء اية بحوث طبية اال بعد اخذ موافقة لجنة أخالقيات البحث
العلمي بالكلية
• يجب علي الطبيب عند إجراء البحوث الطبية علي البشر االلتزام بالمتطلبات األخالقية اآلتية:
 .1القيم االجتماعية والعلمية
 .2الصالحية العلمية
 .3العدل في اختيار األشخاص محل البحث
 .4تغليب المنافع على المخاطر
 .5المراجعة المستقلة
 .6الموافقة المستنيرة
 .7احترام األشخاص محل البحث
 .8شراكة المجتمع
تعريف البحث :هو جهد علمي منهجي يبذل للتوصل إلى حقيقة علمية تسخر لمصلحة البشر.
أهداف إجراء البحوث في اإلطار األخالقي:
• أن يسهم في إثراء المعرفة الصحية

•
•
•
•

أن يكون له إثر إيجابي ملموس على مستوى تحسين الرعاية الصحية أوحل مشكالت الصحة.
أن تفوق الفوائد المرجوة من البحث العلمي األضرار المتوقع حدوثها للمريض أو المجتمع.
أن تتفق وسائل البحث العلمي مع مبادئ األخالق و أال تكون الغاية النبيلة للبحوث مبررة لوسيلة
غير أخالقية.
أ التتعارض فرضية البحث ومخرجاته مع اإلطار األخالقي ومبادئ حماية اإلنسان والمجتمع الذي
يعيشه فيه.

ضوابط وشروط إجراء البحوث:
أ  -فيما يخص فريق البحث:
 .1أن يكون الباحث مؤهال وعلى درجة عالية من الكفاءة والتخصص للقيام بالبحث العلمي وعلى
معرفة تامة بالمادة العلمية في موضوع البحث المراد
 .2أن يلتزم الباحث باألسس العلمية والمنهجية في كافة مراحل البحث العلمي.
 .3أن يحترم الباحث حقوق الخاضعين للبحث وان ال يهدر كرامتهم وان يتم التعامل معهم بطريقة
إنسانية دون انتقاص من قدرهم أو حقوقهم.
 .4أن ال يستغل حاجة الخاضعين للبحث أو المجتمع المالية أو األدبية إلجراء البحث.
 .5أن يكون الباحث قد تأكد من إمكانية إجراء البحث لكافة مراحله بعد أن يتم تجربته على الحيوان
فيما يخص البحوث السريرية.
 .6أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر واألعباء التى يتعرض لها الفرد او الجماعة
ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث.
 .7أن يتعهد فريق البحث بتقديم المعلومات المناسبة الكاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد المرجوة
والمخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمية والمبحوثين.
 .8أن يلتزم فريق البحث بكافة األخالقيات اإلسالمية مثل األمانة والصدق والشفافية والعدل.
 .9أن يلتزم فريق البحث في حفظ حق المساهمين في البحوث حقهم االدبي عند نشر البحوث أو حقهم
المادي عند االتفاق على مقابل مادي لمساهمتهم.
 .10أن يلتزم الباحث بالمحافظة على سالمة األفراد الذين يستعان بهم بالبحث (الخاضعين للبحث)
وتأمين راحتهم وأمنهم وسالمتهم البدنية والنفسية وخصوصياتهم في كافة مراحل إجراء البحث
ب  -فيما يخص المؤسسة الصحية:
 .1أن يتوفر لدى المؤسسة الصحية جهاز بحث رقابي (لجنة اخالقيات البحث العلمي) يتحقق من
التزام الباحثين بشروط إجراء البحث ويعتمد مراحله ،ويراجع البحث من الناحية العلمية
واألخالقية.
 .2أن تلتزم المؤسسة ضمان حقوق المرضى بتوفير الرعاية الصحية حتى بعد انتهاء البحث.
 .3أن تتأكد المؤسسة الصحية من عدم وجود أعباء مالية على الخاضعين للبحث.
 .4أن تضمن توفير البئية المناسبة إلجراء البحوث بكفاءة وفعالية.
 .5أن تتأكد من سالمة مصادر التمويل وابتعادها عن مواطن الشبهات.
 .6أن تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية وأمن المعلومات.
ج  -نوعية البحث:
• أن تحقق أهداف البحث تطوير وسائل الوقاية والتشخيص والعالج
• أن ال يكون قصد الباحث مجرد الفضول العلمي.
• أن ينبني على البحث فائدة تطبيقية للفرد أو المجتمع وليس فقط لمجرد إشباع الفضول العلمي
األكاديمي.
• العمل على تحقيق توازن في مجاالت إجراء البحوث األساسية و السريرية والمجتمعية.
د – الشخص الخاضع للبحث:
• أن يكون كامل األهلية في حالة تعذر ذلك يتم إجراء البحث بعد اخذ الموافقة واإلذن من ولي األمر

• أن يكون الشخص الخاضع للبحث على إطالع تام بنوعية البحث ومراحله المختلفة وغاياته
• أن يطلع على المنافع المتوقعة واألخطار المحتملة أو أي أعراض جانبية.
• أن يبلغ بأن له الحرية الكاملة في المشاركة في البحث  ،كما يحق له االنسحاب في أي وقت شاء
دون إبداء األسباب ودون أن يؤثر ذلك على حقوقه الكاملة في الرعاية الطبية
• أن ال يكون الدافع األساسي للخضوع للبحث هو تحقيق كسب مادي.
ه  -الجهة الرقابية الوطنية:
• أن تتحقق الجهة الرقابية من أن الباحثين والمؤسسة الصحية ملتزمة بكافة المعايير والضوابط
األخالقية والقيم االجتماعية والمدنية التي تضعها السلطات المختصة إلجراء البحوث الصحية.
• أن تتأكد الجهة الرقابية من أن جهة التمويل أو الدعم المادي ليس لها أي تدخل في نتائج البحث أو
أسلوب تنفيذه.
• أن تراعي هذه الجهة ضمان حقوق الخاضعين للبحث والمحافظة على كرامتهم وخصوصياتهم.
• أن تتحقق من أن مشروع البحث قد استوفى جميع متطلبات البحث العلمية واألخالقية ويتضمن ذلك
إجازة البحث من لجان المراجعة العلمية واألخالقية
• أن تتأكد من أن مخرجات البحث ليس لها عواقب وخيمة على الفرد أو االمه أو الدين وان نتائجه
ذات مردود إيجابي.
شروط الموافقة المستنيرة (الكتابية المبنية على المعرفة):
• أن تشتمل ورقة اإلقرار كافة العناصر األساسية التالية :اسم و أهداف وطبيعة البحث والطرق
البحثية التي ستستخدم في البحث والفوائد المتوقعة من والمخاطر المحتملة حدوثها ومدى إمكانية
تأثيرها على الخاضعين
• أن تكون كافة فقرات اإلقرار مطبوعة بصورة واضحة ومفهومة.
• أن يلتزم الباحث بتعريف الخاضعين للدراسة عن كافة جوانب ومحتويات هذا اإلقرار بطريقة
مالئمة والتأكد من استيعابهم لما ورد فيها قبل اإلقرار والتوقيع والموافقة الكتابية
• أن يضمن في هذا اإلقرار للخاضعين للبحث حق االنسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية
عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه في أي مرحلة من مراحل البحث
• إذا كان الخاضع للبحث قاصرا أو معاقا أو ناقصا لألهلية فانه يلزم الحصول على الموافقة من
الوصي الرسمي أو القيم عليه ويشترط أن ينص في اإلقرار أن البحث خاص بحالته المرضية.
• ال يجوز مطلقا أن يتم أخذ اإلقرار الخطي عن طريق القوة أو الضغط أو اإلكراه المادي أو
المعنوي أو استغالل الحاجة إلى المال أو التداوي.
شروط إجراء البحوث على القصر:
 .1ال يتم إجراء البحوث الصحية على القصر أو المعاقين أو ناقصي األهلية في حالة إمكانية إجرائها
على األصحاء.
 .2يتم إجراء البحوث على القصر أو المعاقين أو ناقصي األهلية بعد الحصول على الموافقة الكتابية
المبنية على المعرفة من الوصي الرسمي أو القيم ويشترط أن يكون البحث خاصا بحالته المرضية
أو الصحية
 .3يجب أن تكون طبيعة البحث السريري الذي تخضع له القصر أو المعاقين أو ناقصي األهلية تحتم
االستعانة بهم وان إجراء البحث هذا خاص بحالتهم مع عدم إلحاق الضرر بهم.
 .4عند ضرورة إجراء البحث على القصر أو المعاقين أو فاقدي األهلية يتم اطالع القيم أو الوصي
على أبعاد البحث وأهمية ومضاعفاته وجميع جوانب البحث.
شروط إجراء البحوث على الحوامل والمرضعات:
 .1تنطبق عليهم كافة شروط إجراء البحوث التي ذكرت أعاله إضافة إلى:
• يجب التأكيد على اطالع الزوجين على طبيعة البحث ومكونات ومضاعفاته المحتملة على االم
والجنين مع اخذ الموافقة الخطية المبنية على المعرفة من الزوجين

• أن ال يحتمل هذا البحث وجود مضاعفات على الجنين أوالمولود يؤدي إلى حدوث تشوهات أو
أي إعاقات أو عدم نمو أو وفاته حسب الحقائق العلمية الموثقة.
 .2ال يجوز إطالقا إجراء البحوث على حوامل أو مرضعات في حالة إمكانية إجرائها على غيرهن.
 .3يتم إجراء البحوث على الحوامل في حالة وجود فائدة مرجوة أو حاصلة بصحة االم أو الجنين.
شروط إجراء البحوث على المقيدة حريتهم كالمساجين  ،األسرى والمعوقين
 .1على فريق البحث أن يتوخى تحقق وتوافر األخالق والمبادئ اإلنسانية بما فيها حقوق اإلنسان عند
إجراءه البحوث على هذه الفئة من المجتمع.
 .2أن يتم توفير كافة الرعاية الصحية لهم أثناء إجراء البحوث وبعدها شأنهم شأن عامة أفراد المجتمع
.
 .3يحظر على فريق البحث القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة في عمليات
التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذه
األفعال.
 .4يحظر على فريق البحث استخدام المعلومات والمعطيات المتوفرة لديه للمساعدة في استجواب هذه
الفئة على نحو يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهم أو المشاركة في أي إجراء يساعد على
قيد حريتهم.
 .5يحظر على فريق البحث المساعدة بأي معلومات تهدر الحياة بدعوى الشفقة أو الرحمة.
 .6عند إجراء البحث على هذه الفئة يجب الحصول على الموافقة واإلقرار الكتابي المبني على
المعرفة وعدم تعريضهم للضغط المعنوي أو المادي أو الجسدي أو النفسي أو استغالل وضعهم في
تنفيذ البحث مع ضرورة وجود شاهد إثبات من غير الجهة المقيدة للحرية عند اخذ الموافقة.
 .7عند إجراء البحث يجب أن يتم اطالع الجهة الرقابية البحثية واخذ الموافقة منها للقيام بالبحث.
شروط إجراء البحوث على المجتمعات الفقيرة.
 .1عدم استغالل حالة الفقر أو الوضع االجتماعي للفئات المحرومة أو استمالتهم بأي من أنواع
المغريات المادية آو المعنوية إلجراء البحوث.
 .2يلتزم فريق البحث بأخذ التعهد المطلوب من الجهة الممولة للبحث بأن توفرالرعاية الصحية الذي
تتم تجربته على هذه الفئة إلى نهاية برنامج العالج دون مقابل.
شروط إجراء البحوث على األجنة األصل في بحوث األجنة الحظر مع مراعاة ما يلي:
 .1تحظر كافة البحوث والتجارب العلمية التي تتيح العبث بنظام المكونات الدقيقة للفطرة اإلنسانية.
 .2يحظر على فريق البحث إجراء تجارب لألدوية والتقنيات على األجنة قبل إقرارها من الجهة
الرقابية والجهات المختصة.
 .3تحريم إجراء أي نوع من األبحاث على األجنة داخل األرحام.
 .4تحريم إجراء البحوث على األجنة في حالة إمكانية حدوث خلط لألنساب أو احتمال تعرضها
لمخاطر أو مضاعفات.
شروط إجراء البحوث التي تنطوي على شبه اختالط األنساب:
أ  -عمليات اإلخصاب المساعد:
 .1يجب أن تخضع جميع بحوث عمليات اإلخصاب المساعد لكافة شروط إجراء البحوث والضوابط
األخالقية والدينية والمبادئ اإلنسانية المتعارف عليها :إخصاب بويضة الزوجة من نطفة الزوج
داخل جسم الزوجة أو خارجه حالة قيام العالقة الزوجية بينهما للمحافظة على النسل البشري
وعالج العقم فقط .وال يجوز إجراء البحوث التي تنقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء
غير األمهات الشرعيات لهذه البويضات المخصبة
 .2تحريم كل الحاالت التي يقحم فيها طرف ثالث على العالقة الزوجية سواء أكان رحما أم بويضة
أم حيوانا منويا أم خلية جسدية لالستنساخ
 .3يجب التأكد بكل دقة والحرص على عدم خلط األنساب وعلى تحقق توافر المعايير القانونية
الصادرة من الجهات المختصة عند إجراء البحوث.

 .4يحظر إجراء البحوث التي تساعد أو تؤدي إلى إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو
األجنة
ب  -بحوث االستنساخ.
 .1منع إجراء بحوث االستنساخ البشري العادي (نقل نواة جسدية لبويضة منزوعة النواة) فان
ظهرت مستقبال حاالت استثنائية فيتم عرضها لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع.
 .2يجوز استنساخ الخاليا الجذعية لألغراض العالجية )(Stem Cells
بحوث الهندسة الوراثية:
 .1ال يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بجينوم شخص ما إال اذا كان ذلك
مفيدا لصحته فائدة مباشرة و بعد إجراء تقييم مسبق لألخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه
األنشطة مع االلتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن،والحصول على الموافقة المستنيرة من الشخص
المعني او ولية في حالة عدم أهليته ,واحترام حقه في أن يحاط علما بنتائج أي فحص وراثي أو
بعواقبه.
 .2ال يجوز ألي بحوث تتعلق بالجينوم البشري أو ألي من تطبيقات هذه البحوث في مجاالت البيولوجيا
وعلم الوراثة والطب أن تعلو على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية واحترام حقوق اإلنسان التي
يعترف بها اإلسالم وال أن ينقص من الحريات األساسية والكرامة اإلنسانية ألي فرد أو مجموعة
أفراد.
ضوابط تمويل البحوث:
 .1أن ال يكون قبول الدعم مشروطا بما يتنافى مع شروط وضوابط البحث العلمي.
 .2أن يجرى البحث بطريقة علمية ومنهجية صحيحة وأن ال يكون للجهة الداعمة أيا كانت أي تدخل في
نتائج البحث أو طريقة إجرائه.
 .3أن ال تكون مصادر التمويل محل شبهة أو غير قانونية.
 .4يجب أن ال تتأثر انسيابية عمل البحث ومراحله بالتمويل المالي أو الهدايا المقدمة من الجهة الداعمة
.
 .5يجب أن ال تتعرض الكلية لضغوط من جهة التمويل الخارجي.
 .6ان تتعهد الجهة الممولة للبحث بتوفير الدواء الذي يتم تجربته وتثبت فعاليته الي نهاية المشروع
البحثي دون مقابل
شروط إجراء البحوث على حيوانات التجارب:
 .1الحصول على موافقة لجنة اخالقيات البحث العلمي بالكلية بإجراء التجارب على الحيوان.
 .2العمل على تحقيق مبادئ الرفق بالحيوان واإلحسان إليه.
 .3أن تكون عمليه إجراء البحوث لغرض مهم وأن ال يكون قصد البحث مجرد الفضول العلمي.
 .4أن ال يعذب الحيوان وان يجنب األلم قدر اإلمكان.
 .5التزام الباحث بالشروط الصحية إلعاشة الحيوانات خالل فترة التجربة :نظافة البيئة-التهوية
السليمة-التغذية-عدد الحيوانات بكل قفص
 .6نوع الحيوانات ومراعاة الباحث التوفير في أعداد الحيوانات المستخدمة لكل تجربة بما يتناسب مع
الفائدة المرجوة
 .7تحديد الباحث المسئول عن التعامل مع حيوانات البحث وخبرته السابقة في هذا الشأن
 .8التزام الباحث بالتخلص من الحيوانات بعد انتهاء التجربة بطريقة تتناسب مع القيم الدينية واإلنسانية
ووفقا لشروط الصحة البيئية (مثال االتفاق مع محرقة كلية معينة)
حاالت إيقاف البحث:
 .1إذا تبين في أي مرحلة من مراحل إجراء البحث أن مقاصد البحث وأهدافه ال تتحقق.
 .2إذا تبين أن المخاطر المحتملة أو العواقب والصعوبات المتوقعة من البحث تفوق الفوائد.
 .3إذا تبين أن إجراء البحث يعرض خصوصية وسرية النتائج والحفاظ عليها وسالمة المتطوعين
الجسدية والعقلية والنفسية للمخاطر وانتهاك تلك الحقوق.

 .4يوقف البحث في حالة أن تنطوي عليه شبهة اختالط األنساب أوالمشاركة فيها بأي صورة.
شروط التوثيق والنشر واإلعالم:
 .1تقع المسئوليات األخالقية لتوفير ونشر نتائج البحوث على عاتق فريق البحث والكلية.
 .2عند النشر يجب أن يتم التحقق من توافر المعايير العالمية المعترف بها الخاصة بالتوثيق والنشر.
 .3ال يجوز اإلساءة لسمعة الخاضعين للبحث أو الكلية عند نشر وتوثيق نتائج البحث مع المحافظة
على الجوانب السرية
تضارب المصالح:
 .1يتعين على الكلية والمستشفي وضع القواعد واألدلة اإلرشادية الواضحة لدرء تضارب المصالح.
 .2يجب العمل على تجنب الصراعات عند إجراء البحوث ضمانا للموضوعية والشفافية والعدل
والمحافظة على نزاهة فريق البحث والمؤسسة.
 .3يجب على فريق البحث عدم التصرف بالموارد المالية واإلمكانيات المتوفرة إلجراء البحوث إال فيما
خصص له من بنود الميزانية واوجه الصرف.
 .4يجب إيضاح الجهة الممولة الي بحث علي أن تكون مكافأة الباحثين مقررة مسبقا ومتفق عليها
وعلى أسلوب صرفها واستحقاقها.
 .5على الباحثين أن يفصحوا عن أية صالت مادية مع الجهات المانحة أو الداعمة أو الممولة للبحث و
يتم ذلك كتابة إلى الكلية الستبعادهم من المشاركة في البحث حفاظا على نزاهة وموضوعية النتائج
 .6يحظر أن يعهد بتحكيم البحث إلى من له مصلحه أو عالقة بالشركة أوالجهة الممولة للبحث.
وهللا ولي التوفيق

