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ق بشأن  ت " ن Nuffield Council on Bioethicsلألخالقیات البیولوجیة " نافیلد نشر مجلس  ائج تحقیق ُمعمَّ
عمٍل دولي   فریقُ   التحقیقوقد أجرى  حاالت الطوارئ الصحیة العالمیة.  حولالمسائل األخالقیة المتعلقة باألبحاث 

 وخالصات تجارب من مساھمین عدیدین في شتى أرجاء العالم.  أدلَّة جمع 

األمور المفیدة أو غیر   عنالعالمیة، ثمة حاجةٌ إلى أدلٍَّة أفضل الصحیة حاالت الطوارئ لومن أجل تحسین االستجابة 
المفیدة خالل حالة الطوارئ. وتلعب األبحاث الُمنفَّذة خالل حالة الطوارئ نفِسھا دوراً حاسماً في الحصول على ھذه  

 في المستقبل.     لإلفادةاألدلة، كما أنھا تساعد في دعم االستجابة الفوریة، والتعلُّم 

ھذا التقریر إلى تحدید طرق تنفیذ األبحاث بشكٍل أخالقي خالل حاالت الطوارئ، بھدف تعزیز المساھمة التي   یسعى
للطوارئ واالستجابة لھا في الوقت الحاضر   التأھباألبحاث الُمنفَّذة بأسلوٍب أخالقي تقدیمھا لتحسین  تستطیع

 والمستقبل. 

نفیذ األبحاث على صعید السیاسات كما على األرض، وھي تضم ثالث  وقد ابتكرنا بوصلة أخالقیة لتكون ُمرشداً في ت 
یحتوي الرسم البیاني الذي یمثِّل  وقِیٍم إرشادیة: العدل، والمساواة في االحترام، والمساعدة في الحّدِ من المعاناة. 

ولوجي األوسع  ینبغي لجمیع المشاركین في النظام اإلیك نقاطٍ البوصلة األخالقیة (على ظھر الصفحة) على عدة 
 لألبحاث أن یتمعَّنوا فیھا.  

لة لألبحاث، والمنظمات البحثیة،  ھة إلى "المكلَّفین بالواجبات" مثل الجھات الممّوِ وضعنا عدداً من التوصیات الموجَّ
ً تغییراٍت من شأنھا أن تجعل سیاساتھا وممارساتھا أكثر إجراء والحكومات، والباحثین. حیث نقترح  مع قِیم   انسجاما

 وفقاً  العدل، والمساواة في االحترام، والمساعدة في الحّدِ من المعاناة، 

 ھو مبیَّن في البوصلة األخالقیة.  لما 

ل والملخص التنفیذي، وكالھملنُشرت القائمة الكاملة  ا متاح في الموقع اإللكتروني توصیاتنا في سیاق التقریر المطوَّ
www.nuffieldbioethics.org  ھة إلى الجھات . وقد لخصنا ھذه التوصیات في الدعوة التالیة إلى العمل الموجَّ

لة لألبحاث، والحكومات، وغیرھا.  الممّوِ

  

 

 دعوة إلى العمل
  الناسنسعى إلى رفع المساھمة التي یمكن لألبحاث األخالقیة المتینة علمیاً تقدیمھا من أجل تحسین صحة  

 .  المتأثرین بحاالت الطوارئ
لة لألبحاث، والحكومات، وغیرھا للعملونحن نوجھ دعوةً    : من أجل، إلى الجھات الممّوِ

 
الحاجات الصحیة األساسیة للمشاركین في البحث عن طریق   معالجة ضمان عدم دعم البحث إال عند  •

لة لألبحاث العمل بالشراكة مع المنظمات اإلنسانیة   جھود االستجابة. یجب على الجھات الممّوِ
 لضمان تحقیق ذلك.ووزارات الصحة 

 
ث المتعلقة بالطوارئ بھدف تحویلھا إلى  االستثمار في تضمین آلیات للمشاركة المجتمعیة في األبحا •

أمٍر واقع. على المدى األطول، یجب أن تصبح المشاركة جزءاً مركزیاً من نظم الرعایة الصحیة  
 . والتأھب المحلیة لضمان االستدامة 

 
تعزیز عالقات التعاون القائمة على العدل والمساواة بین المنظمات البحثیة، وتحدیداً بین المؤسسات   •

 ة الخارجیة وشركائھا المحلیین في ظروف الدخل المرتفع والمنخفض. البحثی 
 

نظراً   -بما في ذلك تأمین نظم متینة في مجال الصحة واألبحاث الصحیة  -دعم التخطیط للطوارئ   •
د بالموارد الالزمة بین حاالت الطوارئ.    لألھمیة الحیویة للتأھب الُمزوَّ

http://www.nuffieldbioethics.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 إبداء االحترام لآلخرین بصفتھم متساوین من الناحیة األخالقیة...         
 

 التخطیط للبحث؟ كیف ستشارك المجتمعات في   ● 
 كیف سیكون تصمیم البحث مراعیاً للقیم المحلیة؟ ● 
 ما الذي یمكن فعلھ لضمان أن یُعاَمل المشاركون ● 

 باحترام على مدار دورة حیاة البحث، 
 بما في ذلك التعقیبات على نتائج البحث؟ 

 

 

 

 

 

 

 العدل

المساواة في 
 االحترام 

التفكیر في الطریقة          
 ...  من أجلالُمثلى 

 

 
 
 
 التوزیع الُمنِصف   ●  

 للمنافع/األعباء        
       المرتبطة بالبحث.     
     

 

 دراسة... 
  

 من ھي الفئات ●  
 التي یلبي ھذا البحث     

 حاجاتھا؟            
 

 المساعدة 
 في الحّدِ من

 المعاناة

 
 َمن الذي حدَّد ●   
 ھذه الحاجات؟      

 
 ھل ھذه  ●   
 الحاجات ھي      
 األكثر أھمیة؟      

 

       
 جعل العملیة      ● 

 بأكملھا شاملة       
 للجمیع وشفافة.      

 
 عالقاتجعل  ● 

 التعاون بین     
 الباحثین عادلة   
 للجمیع.    
  


