مشروع قانون
إنشاء لجان أخالقيت لمتابعت األبحاث الطبيت والتجارب السريريت
األسةاب الموجةة:
أدح اإلٌجبزاح اهيخشبرؽج فٕ اهؾوّى اهتّٖهّجٖج ّاهعتٖج ّخعتٖلبخِب فٕ اهييبرشبح اهشرٖرٖج إهٓ كوق يخزاٖد
فٕ اهؾبهى تشتة اهيؾظالح األخالكٖج اهخٕ ترزح تفؾل ُذا اهخلدى .نيب أً األتحبد ّاهخجبرة خشيل خلٌٖبح
تّٖهّجٖج عتٖج أّ ؽلبكٖر جدٖدث كد خؤدٔ إهٓ يحبذٖر ّأذْ أّ ظرر ٖوحق تبهيرظٓ أّ تبهيخعّؽًٖ اهذًٖ
خجرٔ ؽوِٖى ُذٍ األتحبد ّاهخجبرة .هِذٍ األشتبة جرْ اهشؾٕ الشخضدار يدٌّج ؽبهيٖج خخٌبّل اهيتبدْء
األخالكٖج اهخٕ ٖجة أً خحنى األتحبد ّاهخجبرة اهؾويٖج ؽوٓ اهتشر.

فٕ ُذا اهشٖبقّ ،ظؾح يدٌّج ٌّريترؿ ( )Nuremberg Codeاذر اهيحبنيبح اهخٕ جرح فٕ ٌّريترؿ
تؾد اهحرة اهؾبهيٖج اهذبٌٖج ّنشفح ؽً ييبرشبح كبى تِب أعتبء فٕ أهيبٌٖب اهٌبزٖج ؽوٓ يشبجًٖ دًّ يّافلخِى
تلضد اهخجبرة ّاألتحبد اهعتٖج .حدّدح ُذٍ اهيدٌّج اهيلبٖٖس اهخٕ ٖجة اؽخيبدُب ؽٌد اهلٖبى تأٔ خجبرة
ؽوٓ اهتشر ّشددح ؽوٓ ظرّرث اهيّافلج اهيشخٌٖرث يً كتل اهيخعّػّ .فٕ اهؾبى  4964حذح اهجيؾٖج

اهؾبهيٖج اهعتٖج حذّاً ييبذالً ،إذ جرْ ختٌٕ إؽالً ُوشٌنٕ اهذٔ خى خؾدٖوَ ؽبى ّ – 4989كد حدد ُذا االؽالً
اهيتبدْء اهيعوّة يراؽبخِب ؽٌد اهلٖبى تأتحبد خخٌبّل يرظٓ أّ يخعّؽًٖ.
نذهم فٕ اهؾبى  4966ختٌح اهجيؾٖج اهؾيّيٖج هأليى اهيخحدث اهيٖذبق اهؾبهيٕ هوحلّق اهيدٌٖج ّاهشٖبشٖج – ّكد
جبء فٕ اهيبدث اهشبتؾج يٌَ ٌص ضرٖح ٖيٌؼ اهلٖبى تبهخجبرة اهؾويٖج ؽوٓ اإلٌشبً دًّ يّافلخَ.
ّكد ازداد اهخؾبًّ اهدّهٕ فٕ األتحبد اهعتٖج تشتة "اهؾّهيج" ّغِّر شرنبح يضٌّؾج ؽيالكج خشؾٓ إهٓ

خبيًٖ أشّاق أّشؼ هيٌخجبخِب – هذا ٖزداد اهظغع ّاإلغراء اهيبدٔ ؽوٓ اهؾدٖد يً اهيؤششبح اهعتٖج فٕ دّل
اهؾبهى اهٌبيٕ هولٖبى تأتحبد ّخجبرة يٖداٌٖج هؾلبكٖر جدٖدث أّ يشخحظراح ّيؾداح عتٖج جدٖدث .هِذٍ األشتبة
شؾح ُذٍ اهدّل إهٓ اشخضدار خشرٖؾبح خِدف إهٓ اهخأند يً أً ُذٍ األتحبد ّاهخجبرة ال خخٌبفٓ يؼ
األؽراف األخالكٖج اهشبئدث فٕ اهيجخيؼّ ،إٌِب خراؽٕ حرٖج اهفرد فٕ االخخٖبر ّإتؾبد األذْ ؽً ٌفشَ ّؽً
ؽبئوخَ.
ّفٕ هتٌبً شٖؤدٔ االزدٖبد اهيفرع فٕ ؽدد اهجبيؾبح ّاهيشخشفٖبح إهٓ زٖبدث فٕ األتحبد ّاهدراشبح اهخٕ كد
خشيل يرظٓ أّ يخعّؽًُٖ .ذٍ اهدراشبح كد خيّّل يً ضٌبدٖق يحوٖج أّ غبهتبً يً كتل شرنبح نترْ
ؽيالكج خشؾٓ إهٓ خشّٖق ؽلبر أّ خجرتج إحدْ يؾداخِب ّيشخحظراخِب اهجدٖدث.

ّكد ختًٖ يً خال ل يشح أّهٕ فٕ هتٌبً أً فٕ اهيشخشفٖبح اهجبيؾٖج ّفٕ ؽدد ظئٖل يً اهيشخشفٖبح اهخبضج
ٌُبم هجبً يِيخِب إتداء اهرأٔ فٕ اهتحّد اهؾويٖج ّاالخختبرٖج فٕ يؤششبخِب خيشٖبً يؼ شرّع اهِٖئبح اهيبٌحج
يً أيٖرنب أّ أّرّتبّ .خؾيل ُذٍ اهوجبً دًّ ّجّد أٖج ٌضّص كبٌٌّٖج خحدد يِبيِب ّخنٌِّٖب ّعرق
ؽيوِب.

هِذٍ األشتبة جيٖؾبً خرْ اهوجٌج االشخشبرٖج اهّعٌٖج اهوتٌبٌٖج ألخالكٖبح ؽوّى اهحٖبث ّاهضحج ظرّرث
اشخضدار خشرٖؼ ٌٖص ؽوٓ ّجّة إٌشبء هجبً فٕ اهيرانز االشخشفبئٖج ّأينٌج اهتحّد اهيلخرحج

(ّ .)Institutional Review Boardؽوٓ نل تبحد فٕ يشرّػ جدٖد أّ نل يً ٖشؾٓ هخجدٖد تحد كدٖى
أً ٖحضل ؽوٓ يّافلج يشتلج يً ُذٍ هوجٌج اهيحوٖج – ّؽوٓ اهوجٌج اهخأند يً:
- 4يراؽبث حلّق ّرفبٍ اهيرظٓ ّاهيخعّؽًٖ اهيشبرنًٖ فٕ اهتحد
- 2يالءيج اهعرق ّاهّشبئل اهيؾخيدث هوحضّل ؽوٓ يّافلج يشخٌٖرث يً كتل اهيرٖط أّ اهيخعّػ
اهيشبرم فٕ اهدراشج.

- 3اهفّائد اهيخّخبث يً اهدراشج ّ االٌؾنبشبح اهجبٌتٖج اهخٕ كد خٌجى ؽٌِب.

مشروع قانون
إنشاء لجان أخالقيت لمتابعت األبحاث الطبيت والتجارب السريريت
المادة األولى :
تشنو فيٗ ٜارة رىحي ا رىمةٍيا ى ْيا ٍةملٝيا ىات تٞيةل تيَايو فٖٞية رى ةٍميةل
رىي ٜىدٖٝة ميٞةل طب ،تنُ٘ ٍَٖيٖة رإلشةرف عي ٚأعَةه ى يةُ رخت تٞيةل رىَْحي٘
عْٖة ف ٜرىَةد رىاةّٞا  .تةتبظ ٕذٓ رىي ْا ب٘اٝة رىح ا رىمةٍا ٗتؤىف بقةرة ٍْٔ .
المادة الثانيت :
عي ٚمو ٍسيشف ٚإّشةء ى ْا ىات تٞةل )ٍٖ (Institutional Review Boardةٍٖة :
 – 4حَةٝيييا رىَةويييٗ ٚرىَيلييي٘ع ِٞىاب يييةا رىلبٞيييا ٗويييَةُ حقييي٘تٌٖ ٗعيييدً
تمةٝضيٌٖ ىَايةطة ّةت يا عيِ رىب يح رىحي  ٜعبية رىياميد أُ رىب يح رىسييةٝةٛ
ٝةرع ٜرىشةٗط رىَذم٘ة ف ٜرىَةد رىاةىاا .
 – 2رىيامد ٍِ إٔيٞا رىبةحا ٍِٗ ِٞت٘فة رىبْٞا رىي يٞا رىميَٞا ف ٜرىَسيشف ٚرىيذٛ
ت ة ٛف ٔٞرالب ةا رىلبٞا .
 – 3رىَ٘رفقا عي ٚرىب ح رىميَٗ ٜرىدةرسةل رىسةٝةٝا
 – 4تلٗٝيييد رىي ْيييا رىَةملٝيييا ىات تٞيييةل بةىَميٍ٘يييةل حييي٘ه إٔيييدرف رىب يييح
ٍْٖٗ ٞئ ٍٗحدة تَ٘ٝئ ٗباسَةء جَٞع رىَشةةم ِٞف. ٔٞ
المادة الثالثت :
تٖييدف رخب ييةا رىلبٞييا ٗرىي ييةةي رىسييةٝةٝا ىلٝييةد رىَمييةةف رىلبٞييا ٗعيٖٞيية أُ
تاضع ىيَبةدٙء رىيةىٞا :
 – 4أُ ٝقييع رىب ييح رىَْيي٘ ٛتْفٞييذٓ فيي ٜإطييةة ت٘جيئ عيَييٍ ٜينةٍييو ىيئ إٔييدرف
ٗرو ا .
 – 2أُ ال تي ةٗا رىَاةطة رىْةجَا عِ رىب ح رىميَ ٜرىَْةفع رىَةج٘ ٍْٔ .
 – 3عدً رىقٞةً بب ح أٗ ت ةبا عي أٗ ٍسي ضية جدٝيد دُٗ تي٘فة أدىيا مةفٞيا
تشٞة إى ٚإّيفةء رىضةة ٍِ رىم أٗ رىَسي ضة رى دٝد .
 – 4رى ح٘ه عي ٚرىَ٘رفقا رىَسيْٞة رىَسيبقا ٍيِ رىَيةٝو أٗ رىَيلي٘ح ىب يح
سييةٝةَٝٗ ٛنييِ ىيشييان رىَمْيي ٜس ي ب رىَ٘رفقييا تيييل فيي ٜأٝييا ٍةحيييا ت ي ه
رىب ييح ,عييي ٚأُ تبْيي ٚرىَ٘رفقييا رىَسيييْٞة عييي ٚتيي٘فٞة رىَميٍ٘ييةل رىنةفٞييا حيي٘ه
إٔدرف رىب ح ٗطةٝقئ  .مَة  ٝب إع ً رىَيل٘ح أٗ رىَشةةك ف ٜرىب ح بَة تد
ٝيةتب عيٍ ٚشةةمئ ف ٜرىب ح ٍِ راعة أٗ ٍاةطة .
 – 5عيييدً إشيييةرك رخطفيييةه أٗ فةتيييد ٛرخٕيٞيييا فييي ٜرىب يييح رىميَييي ٜدُٗ ٍ٘رفقيييا
رى٘ص ٜرىقةّّ٘. ٜ

 – 6وَةُ سةٝا رىَميٍ٘ةل رىَي٘فة ٍِ رىب ح بشاُ رىَشيةةم ِٞفٞئ ٗرحييةرً
ةغبيٌٖ ف ٜعدً إفشةئٖة .
ٗ – 7ج٘د جٖا ٍَ٘ىا ى َٞيع تنيةىٞف رىب يح ,بَية فٖٞية سيبو رىَسيةعد ٗرىمي
رىي اً ىيَشييةةم ِٞفيي ٜحييةه ٗجيي٘د إّمنةسييةل سيييبٞا ّةجَييا عييِ رىب ييحٗ ,مييذىل
رىيم٘ٝو عِ رخوةرة رىي ٜتد تي ق بٌٖ ٍِ جةرئٔ .
المادة الرابعت :
تاضيييع رخب ييييةا رىسييييةٝةٝا رىييييي ٜتيييييٌ فيييٍ ٜسيشييييفٞةل ال تييييي٘فة ىييييدٖٝة ى ييييةُ
ىات تٞييةلٗ ،تيييل رىييي ٜت يية ٛفييٍ ٜسي٘صييفةل أٗ عٞييةدرل أٗ ٍةرمييل ص ي ٞا ,ىَ٘رفقييا
رىي ْا رىَةملٝا ىات تٞةل فٗ ٜارة رىح ا رىمةٍا.
المادة الخامست :
تم ِٞى ْا رخت تٞةل ف ٜرىَسيشفٍ ٚيِ تبيو إدرة رىَسيشيف ٚأٗ رىَمٖيد رى يةٍمٜ
ٗفق آىٞا رىيَاٞو رٟتٞا :
 – 4ث ثا أطبيةء عيي ٚرختيو ٍيِ رىَسيشيف ٚرىَمْيٗ ٜطبٞيب ٍيِ تةةجئ إويةفا
إىٍ ٚسةعد أٗ رححةئ ٜإجيَةع. ٜ
 – 2عض٘ ىٔ تبة ف ٜرىقةُّ٘ .
 – 3ث ثا أعضةء ٍِ رىفمةىٞةل رإلجيَةعٞا فٍْ ٜلقا رىَسيشف ٚرى غةرفٞا .
َٝ – 4نييِ رالسيييمةّا عْييد رى ةجييا بابييةرء ى ضيي٘ة رجيَةعييةل رىي ْييا دُٗ أُ
ٝنُ٘ ىٌٖ حق رىيح٘ٝت .
ٍ – 5د رىمض٘ٝا  4سْ٘رل .
 – 6تؤتذ تةرةرل رىي ْا بةىيح٘ٝت دُٗ أُ ٝنُ٘ إلدرة رىَمٖيد أٗ رىبةحيح أٗ
رىََ٘ه حق رإلعيةرض .
 – 7تْياب رىي ْا ةئٞسة ً ٗأٍْٞة ً ىيسة ٗت فظ ٍ ةوة إجيَةعةتٖة ٗتةرةرتٖة فيٜ
سي و تيية ٗتةسييو ّسي ٍييِ رىَ ضيية إىي ٚرىي ْييا رىَةملٝييا رىَمْٞييا ٍييِ تبييو
ٗارة رىح ا رىمةٍا .
المادة السادست :
تةفع ى يةُ رخت تٞيةل في ٜرىَسيشيفٞةل إىي ٚرىي ْيا رىَةملٝيا جيدٗالً ّحيف سيْ٘ ٛعيِ
جَٞييع رخب ييةا رىَْ ييل أٗ تٞييد رإلّ ييةا تبيي ِٞفٞيئ :عْيي٘رُ رىب ييح ،أسييَةء رىبييةحاٗ ِٞإسييٌ
رى ٖا أٗ رى ٖةل رىََ٘ىا ىنو ب ح ٍةفق بيقةٝة ٍفحو عِ رىَاةىفةل ف ٜحةه ٗج٘دٕية
رٗ رىَضةعفةل رىي ٜةرفقت رخب ةا ٗعِ رىيدربٞة رىيي ٜرتايذتٖة ى ْيا رخت تٞيةل ى َةٝيا
رىَةٝو أٗ رىَيل٘ح ٗىَمةتبا رىَايةىفٗ ِٞرىييدربٞة رإلحيةراٝيا ىميدً تنيةرة رىَاةىفيةل رٗ
رىَضةعفةل.

المادة السابعت:
مو شان طبٞم ٜرٗ ٍمْي٘ ٛبةحاية ً ميةُ رٗ ٍَي٘الً رٗ ٍؤسسيا صي ٞا ٝايةىف رحنيةً ٕيذر
رىقيةُّ٘ ٗرخّمَييا رىحييةدة بَقيضييةٓ ٝمةتييب بةىسي ِ ٍييِ ث ثييا أشييٖة إىيي ٚسييْا ٗبغةرٍييا
تيةرٗح بٍ ِٞيٗ ُ٘ٞتَسا ٍ  ِٞٝىٞة ىبْةّٞا .أٗ بئحدٕ ٙةت ِٞرىمق٘بي.ِٞ
َٗٝنييِ رُ ٝيمييةض رىبةحييح ىي نييٌ بيميٞييق رىيييةتٞن ىيَؤسسييا رىحي ٞا بَلرٗىييا رىَْٖييا
ٍؤتية ً ٗبيميٞق رىييةتٞن بةإلسيياَةة ٍؤتيية ًٗ .في ٜحيةه تنيةرة رىَاةىفيا تضيةعف رىمق٘بيا
رىَيييذم٘ة أعييي ٓ رٗ ٝيميييةض رىبةحيييح ىإٝقيييةف عيييِ رىمَيييو ٗٝيغييي ٚرىييييةتٞن رىَمليييٚ
ىيَؤسسا رىح ٞا ٗ/أٗ رىََ٘ىا.
المادة الثامنت:
ٝمَو بٖذر رىقةُّ٘ ف٘ة ّشةٓ .

