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مقدمة :
إن إجــراء البحــوث أثنــاء ظهــور الجوائــح واألوبئــة والحــاالت الطارئــة يعتريــه عــدم اليقيــن،
وضيــق الوقــت ،والحاجــة الماســة إلــى تقديــم الرعايــة الطبيــة .ويترتــب علــى مثــل هــذه
األزمــات إشــكاالت تتضاعــف عنــد األخــذ بعيــن االعتبــار اآلثــار العالميــة لهــا .ولــذا ،فــإن
إجــراء الدراســات البحثيــة الفاعلــة التــي ُتعنــى باألوبئــة والحــاالت الطارئــة يصبــح ضــرورة
تســتلزم اســتجابة ســريعة مــن كل األطــراف المعنيــة.
إن اإلشــكاالت األخالقيــة التــي تبــرز فــي مثــل هــذه الحــاالت تتطلــب مراجعــة دقيقــة لــكل
األنشــطة البحثيــة مــن ِقبــل جميــع المعنييــن (الباحثيــن ،مراكــز البحــوث ،اللجــان المحليــة
صنــاع السياســات)
ألخالقيــات البحــوث ،مؤسســات الرعايــة الصحيــة ،جهــات دعــم البحــوثّ ،
بحيــث ُتجــرى البحــوث علــى أرضيــة أخالقيــة ،تراعــي التــوازن بيــن مصالــح المجتمــع،
والحقــوق الشــخصية ألفــراده.
بشــكل عــام ،يجــب االلتــزام عنــد إجــراء هــذه البحــوث بنظــام أخالقيــات البحــث علــى
المخلوقــات الحيــة والئحتــه التنفيذيــة ،ومــا أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة مــن ضوابــط.
ويجــب االلتــزام الدقيــق بإجــراءات الســامة المعتمــدة أثنــاء القيــام بهــذه البحــوث ،ورصــد
تطبيقهــا بدقــة.
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 .١نظام الرعاية الصحية:
.1.1فــي حــاالت الجوائــح واألوبئــة والحــاالت الطارئــة ،توصــي اللجنــة الوطنيــة بــأن يكــون
المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا (وقايــة) ،هــو المســؤول عــن تخزيــن
البيانــات وجمــع العينــات.
.٢.١علــى مركــز (وقايــة) أن يعمــل مــن خــال نظــام واضــح لكيفيــة تخزيــن البيانــات والعينــات
ومشــاركتها ،بحيــث ُتتبــع (سياســة مشــاركة البيانــات والعينــات الحيويــة لتســهيل الوصــول
إليهــا ألغــراض البحــث) الصــادر مــن مركــز البحــوث والدراســات الصحيــة الوطنيــة فــي المجلــس
الصحــي الســعودي.
.٣.١على مركز (وقاية) أن يتولى المسؤوليات التالية:
التعــاون بيــن المؤسســات الوطنيــة
شــجع
َ
أ.مراقبــة البيانــات والعينــات؛ علــى أن ُي ّ
ـهل
ويسـ ّ
والدوليــة ذات الصلــة ،والمؤسســات البحثيــة ،والباحثيــن ،ويدعــم هــذا التعــاونُ ،
إجراءاتــه مــن خــال مبــادئ ( FAIRأي جعــل البيانــات والعينــات :يمكــن العثــور عليهــا

 ،Findableeيمكــن الوصــول إليهــا  ،Accessibleقابلــة للتشــغيل المتبــادل �Interopera
 ،bleقابلــة إلعــادة االســتخدام .
ب.إنشــاء ســجل وطنــي عبــر اإلنترنــت يقــوم بتســجيل كل المقترحــات البحثيــة المعتمــدة
والدراســات الجاريــة التــي تعنــى بالجوائــح واألوبئــة فــي المملكــة ،بحيــث ّ
يوفــر كل
المعلومــات المتعلقــة بهــذه المقترحــات والدراســات ،لتســتفيد منهــا كل األطــراف
المعنيــة بمــن فيهــم المرضــى وأفــراد األســرة والمجتمــع.
ج.التأكد مما يلي:
ـرية معلوماتهــم ،مــا لــم يكــن
.1حمايــة خصوصيــة المشــاركين بالدراســات البحثيــة ،وسـ ّ
فــي ذلــك تهديــد للصحــة العامــة.
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.2تجنب مخاطر التداخل في المصالح.
.3حماية حقوق األفراد والمجموعات ذوي الحاالت الخاصة.
.4العدالة في دعوة المشاركين للبحوث ،وفي الوصول إلى بياناتهم وعيناتهم.
.5تجنب جمع عينات متعددة من المشاركين إال للضرورة.
.6ت ّ
وفــر متطلبــات البنيــة التحتيــة األساســية والكفايــة العلميــة لــدى المؤسســات
َ
البحثيــة التــي ُتجــري مثــل هــذه الدراســات.
.4.١عندمــا تكــون هنــاك حاجــة للوصــول إلــى المعلومــات الســريرية للمرضــى المشــاركين
بالبحــوث ،فإنــه يمكــن اعتمــاد ترميــز البيانــات بــد ًال مــن إخفــاء الهويــة ،شــريطة االلتــزام الصــارم

بجميــع تدابيــر حمايــة خصوصيــة األفــراد.

.٥.١يتــرك للجــان المحليــة ألخالقيــات البحــوث مســؤولية الموافقــة علــى الدراســات البحثيــة
ـاء أخالقيــة كبيــرة (مثــل :الدراســات غيــر التجريبيــة ،والدراســات النفســية
التــي ال تتضمــن أعبـ ً

واالجتماعيــة) ،وكذلــك مســؤولية مراقبتهــا.
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 .2المؤسسات البحثية:
.١.٢علــى المؤسســات البحثيــة تطويــر نظــام لالســتعداد لحــاالت الجوائــح واألوبئــة والطــوارئ،
باتبــاع إجــراءات فعالــة وســريعة فــي اســتجابتها ،بحيــث يكــون النظــام قـ ً
ـادرا علــى مــا يلــي:
أ.التخطيط.
ب.تحديد األولويات.
ج.التنسيق.
د.التسهيل.
.2.٢يجــب أن يشــتمل نظــام االســتعداد علــى إجــراءات التشــغيل القياســية ( )SOPsالتــي
يمكــن تطبيقهــا بفاعليــة فــي حــاالت الجوائــح واألوبئــة والطــوارئ الحاليــة والمســتقبلية.
إجــراءات التشــغيل القياســية علــى التعــاون علــى المســتوى الوطنــي
.٣.٢يجــب أن تشــجع
ُ
(وزارة الصحــة ،ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ،ومركــز وقايــة ،والهيئــة العامــة
وتســهله ،وتدعمــه مــع
للغــذاء والــدواء ،ومراكــز البحــوث ،والمستشــفيات ،والجامعــات)،
ّ
مراعــاة مــا يلــي:

أ.تجنب االزدواج غير الضروري.
ب.استكشاف القدرات على الصعيد الوطني.
ج.االستخدام الفعال للموارد.
.٤.٢يجــب أن تشــمل إجــراءات التشــغيل القياســية علــى آليــة التواصــل بيــن المؤسســات
البحثيــة (ولجانهــا المحليــة ألخالقيــات البحــوث) ،والمؤسســات الوطنيــة ذات الصلــة (وزارة
الصحــة ،ومركــز وقايــة ،والمؤسســات األخــرى فــي مجــال الرعايــة الصحيــة).
.٥.٢بمــا أن مــن طبيعــة أزمــات الجوائــح أن يكــون لهــا تداعيــات عالميــة ،فإنــه ينبغــي أن تعــزز
ـاون مــع المنظمــات ومراكــز البحــوث الدوليــة ذات الصلــة ،وكذلــك
المؤسسـ ُ
ـات البحثيــة التعـ َ
أن تدعــم هــذا التعــاون.
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.3اللجان المحلية ألخالقيات البحوث:
المعجـــل بحيـــث
.١.٣علـــى لجـــان األخالقيـــات تطويـــر إجـــراءات تشـــغيل قياســـية للتقييـــم
ّ

تتكيـــف بفاعليـــة مـــع العـــدد الكبيـــر المتوقـــع مـــن المقترحـــات البحثيـــة المقدمـــة.

ـراءات التشــغيل القياســية المتطلبــات التــي يلــزم الباحثيــن تقديمهــا
.٢.٣يجــب أن تحــدد إجـ
ُ
ح ــول كيفي ــة مش ــاركة م ــا يل ــي:
أ.البيانات األولية والنهائية.
ب.العينات الحيوية.
المعجــل ،قــد تقــوم لجــان األخالقيــات بوضــع معاييــر لمــا قبــل
.٣.٣مــن أجــل القيــام بالتقييــم
ّ

المراجع ــة ليت ــم تضمينه ــا فــي مرحل ــة م ــا قب ــل الموافق ــة .كم ــا ق ــد تق ــوم لج ــان األخالقي ــات
طبقــه الباحثــون لصياغــة مقترحاتهــم.
بصياغــة نمــوذج عــام ُلي ّ
ـا م ــن قب ــل
.٤.٣للج ــان األخالقي ــات  -فــي المقترح ــات البحثي ــة الت ــي تتطل ــب تقييم ـ ًـا كام ـ ً

اللج ــان المحلي ــة ألخالقي ــات البح ــوث( :مث ــل :الدراس ــات التداخلي ــة ،جم ــع العين ــات الحيوي ــة)
القي ــام بم ــا يل ــي:
.1توزي ــع مهم ــة تقيي ــم المقترح ــات عل ــى مجموع ــات صغي ــرة م ــن الخب ــراء ،بحي ــث يمك ــن
التعجي ــل فــي تقدي ــم توصياته ــا إلــى اللجن ــة المحلي ــة كامل ــة.
.2االنعقاد بشكل متكرر – عبر اإلنترنت – للتقييم الكامل للجنة.
.3إجراء المناقشات عبر اإلنترنت.
.٥.٣يمكـــن – فـــي الدراســـات القائمـــة علـــى المالحظـــة ،وغيـــر التداخليـــة ،وذات المخاطـــر
المنخفض ــة  -اس ــتخدام أس ــلوب التقيي ــم المعج ــل ،وفق ـ ًـا لإلج ــراءات المنص ــوص عليه ــا فــي
النظ ــام والالئح ــة.
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.٦.٣على لجان األخالقيات التأكد مما يلي:
.1أن تك ــون معايي ــر االختي ــار  /االس ــتبعاد المقترح ــة فــي الدراس ــة مصوغ ــة بطريق ــة تراع ــي
اإلنص ـ َ
ـاف بي ــن المش ــاركين ،وحماي ـ َـة حق ــوق فئ ــات الح ــاالت الخاص ــة.
.2أن تك ــون المش ــاركة طوعي ــة ،م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار المراجع ــة الدقيق ــة لطريق ــة دع ــوة
األف ــراد الخاضعي ــن للحج ــر الصحــي للمش ــاركة بالبح ــث.
حقوق المجتمع.
الحقوق الفردية للمشاركين
.3أال َتنتهك
َ
ُ
.4احترام الخصوصية والسرية ،إما من خالل إخفاء الهوية أو ترميز البيانات.
.٧.٣ل ــن ُتكش ــف هوي ــة المش ــاركين بالبح ــث وبياناته ــم إال عن ــد الحاج ــة ،وذل ــك بع ــد موافق ــة
لجن ــة األخالقي ــات المحلي ــة.
.٨.٣باإلضافـــة إلـــى االلتـــزام باإلجـــراءات والضوابـــط المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام والالئحـــة -
فيم ــا يتعل ــق بعملي ــة الموافق ــة بع ــد التبصي ــر  -فإن ــه يوص ــى باإلج ــراءات التالي ــة:
.1أن تمن ــح لج ــان األخالقي ــات المحلي ــة التن ــازل ع ــن الموافق ــة بع ــد التبصي ــر ،بع ــد مراجع ــة
المقت ــرح البحث ــي وفق ـ ًـا للنظ ــام والالئح ــة.
.2بالنســـبة للمقترحـــات البحثيـــة التـــي تعنـــى باألمـــراض شـــديدة العـــدوى ،فإنـــه يمكـــن
شـــفهيا ،شـــريطة مـــا يلـــي:
الحصـــول علـــى الموافقـــة بعـــد التبصيـــر
ً
أ.أن ُت ّ
وثق في نموذج الموافقة.

ّ
مستقل.
ب.أن يوقع عليها شاهد
.3بالنســـبة للدراســـات التـــي تقـــوم بإجـــراء ترصـــد وبائـــي علـــى نطـــاق واســـع ،فإنـــه يمكـــن
إعفـــاء هـــذه البحـــوث مـــن شـــرط الموافقـــة بعـــد التبصيـــر.
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 .4مؤسسات تقديم الرعاية الصحية:
ـدم الرعايــة الصحيــة آليـ ًـة للموافقــة علــى االســتخدام المشــفق
.١.٤إذا كان لــدى مؤسسـ ٍـة ُتقـ ُ

لألدوي ــة ،فإن ــه ينبغ ــي أن تطب ــق ه ــذه اآللي ــة بحكم ــة بالغ ــة ،وفــي أضي ــق الح ــدود ،عل ــى أال
تتع ــارض س ـ ً
ـلبيا م ــع التج ــارب الس ــريرية القائم ــة.
.٢.٤ق ــد تق ــوم ه ــذه المؤسس ــات الصحي ــة بتش ــكيل لجن ــة م ــن الخب ــراء ،تتول ــى مس ــؤولية
إق ــرار اس ــتخدام األدوي ــة لغي ــر دواع ــي اس ــتعماالتها المعتم ــدة ،وكذل ــك وض ــع ح ــد له ــذه
االســـتثناءات التـــي إن تـــم تجاوزهـــا فإنـــه يلـــزم إجراؤهـــا مـــن خـــال دراســـة بحثيـــة ُتعـــرض
عل ــى لجن ــة األخالقي ــات. .
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.5الباحثون:
.١.٥يج ــب أن يش ــجع الباحث ــون وأن يق ــدم له ــم الدع ــم ال ــازم ،للقي ــام بدراس ــات يك ــون م ــن
ش ــأنها تحقي ــق م ــا يل ــي:
.1الوصول إلى قيمة علمية جوهرية.
.2استخدام طرق علمية موثوقة
.3الدقة في مراعاة األولويات الوطنية.
.4التأسيس لشراكات وطنية وعالمية.
.٢.٥فــي المقترح ــات البحثي ــة التــي تتطل ــب جم ــع بيان ــات ضخم ــة ،ينبغ ــي أن تك ــون إج ــراءات
البح ــث مش ــتملة عل ــى إمكاني ــة م ــا يل ــي:
.1التعاون مع باحثين آخرين.
ً
مستقبال.
حاليا أو
.2مشاركة البيانات والعينات
ً

ـتمال عل ــى خط ــة واضح ــة لكيفي ــة التع ــاون،
وينبغ ــي كذل ــك أن يك ــون المقت ــرح البحث ــي مش ـ
ً

ومشـــاركة البيانـــات والعينـــات ،واالســـتفادة العادلـــة مـــن منتجـــات الدراســـة.
انتهى،،،
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