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 والطبية البيولوجيةالبحث العلمي الخاصة بالتجارب  ألخالقياتالمعايير العراقية 

Iraqi Biomedical Ethical Codes   

 

 :باإلنسان: المعايير الخاصة بالبحوث المتعلقة  اوال

حثين كانوا مرضى او با سوآءا النسانا حقوقلمخالفة  ال تكونجميع المعايير يجب ان  -1

 .العراقي حسب القانون المدني

 

يجب ان يكون البحث العلمي الذي يجرى على االنسان ذا اهمية مجتمعية تصب في صالح  -2

 .ظ على االرواح او زيادة الرفاهيةالعام من حيث الحفا

 

اي  إلجراءالحرية المطلقة والتامة في التعاون او عدم التعاون مع الباحثين  لألشخاص -3

 العلمي وفوائده لهم .مشروع بحثي بعد شرح كافة تفاصيل البحث 

 

اي بحث علمي يجب ان يكون هناك احتمالية فائدة كبيرة ومتوقعة وفي نفس الوقت  إلجراء -4

 .لية الضرر على االشخاص قليلة جداتكون احتما

 

التي يحتمل ان يكون هناك  والبيولوجيةالبحث العلمي الخاص بالبحوث الطبية والدوائية  -5

المخبرية ثم ينتقل بعد ذلك على  الحيواناتديدة على خطر متوقع يجب ان يجرى ولمرات ع

 المتبرعين مع حفظ كافة الحقوق القانونية واالخالقية وحسب القانون المدني العراقي في

 .حالة حدوث اي ضرر على المتبرعين

 

فائدة البحث العلمي ونتائجه يجب ان تكون عامة لجميع البشر وليس حصرية لجهة معينة  -6

 .اص تبرعوا لغرض فائدة المجتمعاشخاذا طبقت على 

 

ضمان عدم اعادة في حالة الضرر حسب نتائج البحث يجب تعميم اضرار البحث العلمي ل -7

 .التجربة مرة اخرى

 

ليكون المحتملة من اجراء البحث  باألضراريجب اعالم جميع االشخاص قيد التجربة  -8

 .االشخاص مخيرين في الخضوع للتجربة او اعطاء النماذج

 

المستمر ) اي بعد اجراء البحوث ( ويكون ملزم بها  التقييميجب ان يتضمن البحث حالة  -9

 او الدوائية. الكيميائيةاو تجربة نوع من المواد  بإعطاءوخاصة بالبحوث الخاصة 

 

يجب ان يسجل جميع معلومات االشخاص الخاضعين لتجربة ليكون لهم حقوق في  -11

 .باحثينن قبل المحالة وجود اي ضرر او تجاوز 

 

ى المرضى او ليجب ان يكون البحث خالي من الضغوط النفسية والعقلية ع -11

 االشخاص قيد الدراسة.
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االهتمام بظروف التجربة بحيث تكون مالئمة جدا بحيث التسبب اي ضرر على  -12

 .تبرعين قيد الدراسةاالشخاص الم

 

 تبليغ االشخاص بوقت التجربة ووقت انتهائها. -13

 

الم المستحصل عليها من قبل االشخاص يجب ان تكون سرية  مجميع المعلومات  -14

 .البوح بهابيخول الشخص المعني 

 

االجتماعية واالعراف واالفكار لجميع االقليات بحيث يكون البحث ة مراعاة الحال -15

 اليهتك اي منها.

 

 :المخبرية بالحيوانات: البحوث الخاصة ثانيا

 

الغاية منها  ،لها فائدة معتدة بها الحيواناتيجب ان تكون جميع التجارب المجراة على  -1

 .حيث التعليم او الحفاظ على صحته تصب في مصلحة االنسان من

 

 بأعدادوعددها يتناسب مع البحث وعدم االفراط  بالحيواناتيجب ان يكون التضحية  -2

 .من البحث المرجوةكبر من الفائدة ا

 

 مراعاة الرفق بالحيوان قدر المستطاع وعدم تعذيبه. -3

 

 .باإلنسانالمسببة النتشار اي امراض فتاكة  الحيواناتتجنب استخدام  -4

 

 المخبرية وحسب الطرق العلمية المتبعة . للحيواناتالزام الباحثين باليات القتل الرحيم  -5

 

 .ية يكون بالطرق العلمية  والصحيةالمختبر الحيواناتالتخلص من جثث  -6

 

والكيمائي  البيولوجيمن كافة التعليمات الخاصة بالسالمة واال مراعاةيجب  -7

 واالشعاعي  عند التعامل مع التجارب التي تتعامل مع الحيوانات المخبرية.

 

 

 

 

  

 


