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 شرعة المبادئ األخالقیة

 لبحث العلمي في لبنانل 

 

أعّد المجلس الوطني للبحوث العلمیة هذه "الشرعة" بالتعاون والمشورة مع المؤسسات العلمیة  
وضع األنظمة لوالجامعیة المعنیة بالبحوث في لبنان. وقد التزمت المؤسسات اللبنانیة بتبنیها كإطار عام 

المالئمة لتطبیقها، بهدف ضمان شفافیة ومصداقیة الجامعیین والعلمیین وتعزیز مسیرة البحوث واالبتكار 
 وخدمة المجتمع.

عدد كبیر من المراجع والوثائق المعتمدة في أبرز مراكز إلى  باالستنادذه الشرعة هوضعت 
السیاسات البحثیة على تنسیق نصوصها مع  . وقد عمل المؤلفونحوث العلمیة والجامعات العالمیةالب

 واألكادیمیة في لبنان وآلیات العمل المعتمدة. 

نفذ المجلس الوطني للبحوث العلمیة هذا المشروع بدعم جزئي من منظمة الیونیسكو (برنامج 

لبنانیة ) من خالل "اللجنة الوطنیة للیونیسكو" وبالتنسیق مع "اللجنة االستشاریة الوطنیة ال2015الشراكة 

الجامعة اللبنانیة، ألخالقیات علوم الحیاة والصحة". كما شارك بمناقشته خبراء من المؤسسات التالیة: 

الجامعة اللبنانیة  میركیة،میركیة في بیروت، جامعة القدیس یوسف، الجامعة اللبنانیة األالجامعة األ

جامعة بیروت العربیة، الجامعة االسالمیة في الكسلیك، جامعة البلمند،  جامعة الروح القدس ،الدولیة

 لبنان، جامعة سیدة اللویزه ومصلحة االبحاث الزراعیة.

 

 

 

شذئي غى قك  ش ئكعذاى ح ز ئكم لجك لخ ئك ب هيعة ب هئألمقكيري م ئكفذمزي ب ؤكو ئككغةي هدن ئكسذع ة  ل ةذج
 .لئ يةعكف اهئ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 تمهید:

وتطور قتصاد ایشكل البحث في مجاالت العلوم االختباریة والنظریة الرافعة األساسیة التي یرتكز علیها 
البلدان النامیة والمتقدمة.  فالهدف الرئیسي المتوخى من البحث العلمي هو السعي إلغناء المعرفة والبحث عن 

 حلول للتحدیات المجتمعیة وتوفیر ظروف حیاة أفضل لألجیال القادمة. 

في وق فتأو وقد باتت االرتدادات السلبیة لبعض االكتشافات العلمیة وآثارها االجتماعیة والصحیة تعادل 
بعض األحیان، فوائدها االقتصادیة والمعرفیة. یضاف الى ذلك، أن السباق لتحقیق االبتكارات العلمیة والتقنیة 
واالستفادة المتسارعة من تطبیقاتها قد یؤدي الى انعكاسات ضارة على صحة االنسان والحیوان والتنوع الحیوي 

ومن المؤسف أن المجتمع ال یعیر هذه المحاذیر االنتباه الكافي إال بعد والتوازن البیئي واستدامة الموارد الطبیعیة. 
استفحال االزمات الناتجة عن سوء الممارسات وعدم التقید بشرعة االخالقیات الُملزمة للعلمیین ومؤسساتهم 

 والمستفیدین منها على السواء.

وبعض الجامعات اللبنانیة یجري العمل المنظم في مجال البحث العلمي ضمن إطار مراكز البحوث 
ویستقطب أعدادا متزایدة من العاملین (جامعیون، باحثون، طالب الدكتوراه، فنییون،...) الذین یقدمون نتاجًا علمیًا 

 ممیزًا ویحتل موقعًا متقدمًا في المؤشرات العلمیة اإلقلیمیة والعالمیة بالرغم من محدودیة الموارد المالیة المتاحة.

اقع المنفتح والمتطور باستمرار، وتماشیًا مع المبادئ والشرع الدولیة المنظمة للبحوث في ظل هذا الو 
واالبتكار، تبین للمؤسسات اللبنانیة ضرورة اعتماد "شرعة" وطنیه تكون بمثابة دلیل یرشد الباحثین ومؤسساتهم 

ه أهم وأرقى المؤسسات لتجنب الممارسات غیر المسؤولة في مختلف مجاالت البحوث. وقد اعتمدت هذا التوج
االكادیمیة والبحثیة في العالم، فوضعت قواعد صریحة تحدد اآللیات السلیمة لألنشطة العلمیة واعتمدت معاییر 
شفافة لضبط توجهاتها والنتائج المتوقعة أو المترتبة علیها، كما اعتبرتها جزءًا أساسیًا من العملیة البحثیة في كل 

 نشر واالستثمار.مراحل التصور والتنفیذ وال

لبحث العلمي في لبنان" الى تحدید المرتكزات والقواعد األخالقیة لهدف وثیقة "شرعة المبادئ األخالقیة ت 
والموجبات التي تقع على عاتق الباحث وعلى المؤسسة التي ینتمي إلیها من خالل الممارسة المسؤولة لهذا النشاط 

 في شتى مجاالت المعرفة العلمیة.

الوثیقة إطارًا عامًا یتوجه الى الباحثین والمؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي على  تشكل هذه
بهدف ضمان التزامهم باحترام مبادئ النزاهة العلمیة وتقیدهم بالمنهج العلمي وبأخالقیات المهنة. ویقتضي  السواء

لبحوث التي تجري ضمن نطاقها حسن التنفیذ مبادرة هذه المؤسسات لوضع "نظام داخلي" یرعى ویضبط شؤون ا
وفي مختلف مجاالت المعرفة، وأن تحرص على تعمیمه وتطبیقه، وأن تتبادل فیما بینها تقییمًا دوریًا للنتائج 

 والمعلومات بهدف تطویر القدرات الوطنیة وضمان مصداقیة البحوث وتمیزها في لبنان.
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 : الممارسات المسؤولة في البحث العلميالمادة األولى

تعتمد الممارسات المسؤولة للبحث العلمي بشكل أساسي على أربع مجموعات من المبادئ األخالقیة  
 واألعراف والمواثیق الدولیة، وفقًا لما یلي:

 احترام القوانین والمبادئ العامة -1.1
یجب على الباحث أن یطلع بشكل دقیق على األنظمة والقوانین والسیاسات المعتمدة من قبل المؤسسة  .1.1.1

وخاصة تلك التي ترعى وتنظم  وأن یتابع أي تعدیل أو تحدیث لها، یعمل فیها ومن قبل الدولة، التي
 مختلف أوجه النشاط في مجال البحث العلمي.

یجب على الباحث مراعاة توافق بروتوكوالت ومشاریع البحوث مع النصوص الدولیة المتعلقة بحمایة  .1.1.2
عنها في إعالنات هلسنكي (فیما یتعلق بالبحوث الطبیة) االنسان والحیوان والنظم البیئیة المنصوص 

  (فیما یتعلق بالبحوث البیئیة) ودبلن (فیما یتعلق بالمیاه). جانیرو وریو دي

یتعهد الباحث باتخاذ أقصى درجات االحتیاط لمواجهة أیة آثار سلبیة لعمله. وأن یمتنع عن المساهمة  .1.1.3
ى االنسان أو البیئة أو التنوع الحیوي أو یستهدف في أي مشروع بحث من شأنه أن یشكل ضررًا عل

أنظمة التواصل ونقل المعلومات. كما یفترض بالباحث احترام النظم والمعاییر الخاصة التي تحددها 
 المؤسسات الوطنیة والدولیة في هذا المجال.

جزئیًا أو كلیًا مهما  یلتزم الباحث بالحفاظ على الهویة الوطنیة للتراث المادي والمعنوي وعدم التفریط به .1.1.4
كانت المبررات، وااللتزام بالعمل على استدامة الموارد الطبیعیة والمصادر المرتبطة باألمن االجتماعي 

 في البلد.
 
 احترام األعراف والمبادئ األخالقیة -1.2

یحرص الباحث على مصداقیته العلمیة من خالل تنفیذ مشروعه بشكل یحترم معاییر الكفاءة  .1.2.1
 النفتاح الفكري والنقد الذاتي والصدق واالستقامة واالنضباط الذاتي.والموضوعیة وا

یتوجب على الباحث أن یعرض ویناقش نتائج بحوثه بشفافیة (نقاط الضعف ونقاط القوة)، وأن یقدم  .1.2.2
 وصفًا دقیقًا للتقنیات واألسالیب المعتمدة والخالصات المترتبة على البحث.

الصریح بما قدمته نتائج الباحثین  باإلقرارویلتزم عن انتحال وسوء استعمال نتائج الغیر،  یمتنع الباحث .1.2.3
 اآلخرین، إن في مجال النشر أو تقدیم مشاریع بحث جدیدة. 

 .في تقییم النتائجیحرص الباحث على تجنب المبالغة  .1.2.4

 التي یجري دراستها.یمتنع الباحث عن التقییم الشخصي والتدخل في خصوصیات األفراد والتجمعات  .1.2.5
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احترام آراء وأفكار الزمالء والباحثین یعتمد الباحث الدقة والموضوعیة في مجال تقییم أبحاث اآلخرین، و  .1.2.6
 المشاركین.

وبشكل مستقل عن أیة  والموضوعیة یمارس الباحث نشاطه عن طریق إظهار أعلى درجات الكفاءة .1.2.7
 .مغریات مادیة أو معنویة

ذلك من  اإلسراف في یمتنع عنجراء البحوث، و إلالموارد الالزمة یعتمد الباحث الحرص في استخدام  .1.2.8
  دون مبرر.

 
 االلتزام بالمواثیق واألعراف الدولیة -1.3

یتعهد الباحث باحترام "االعالن العالمي لحقوق األنسان" وخاصة فیما یتعلق بالتمییز على أساس  .1.3.1
أو العرق أو الدین أو الجنس أو العمر أو غیر ذلك من العوامل التي ال تتصل بالكفاءة  الالتینیة

 والنزاهة العلمیة تجاه المتعاونین في مشروع البحث.

یتوجب على الباحث أن یشیر بوضوح في جمیع المنشورات التي یصدرها إلى المؤسسات والجهات التي  .1.3.2
بحث وأن یحترم حقوقها التي تنص علیها آلیات التعاون بین قدمت دعمًا مادیًا أو لوجستیًا لتنفیذ ال

 الطرفین، حتى ولو كان جزئیًا أو مرحلیًا.

یمتنع الباحث عن استعمال نتائج بحثه للترویج النتماءات سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو غیرها. كما  .1.3.3
 .الشخصیةیتوجب علیه عدم الخضوع لمؤثرات ناتجة عن آرائه ومیوله ومشاعره أو منفعته 

 
 مبادئ الحیاد والموضوعیة والسریة المهنیة -1.4

یتقید الباحث وبشكل كلي بمبدأ عدم االنحیاز في مجال تحلیل ونشر نتائج بحثه أو في مجال تقییم  .1.4.1
 .أعمال األخرین

یعتمد الباحث الذي یدیر فریقًا من المساعدین والطلبة التوجیه ووضوح الرؤیة وبرمجة التنفیذ والتوزیع  .1.4.2
على توفر شروط األمان والسالمة  المالئم للمهام بشكل یتناسب وكفاءة العاملین في الفریق وأن یحرص

الفردیة، واالمتناع عن القیام بأي شكل من أشكال التحرش والترهیب الفكري أو المعنوي تجاه أي من 
 .بحثكما یتعین علیه اإلقرار الصریح بدور كل فرد ساهم في ال العاملین في المشروع.

یبادر الباحث فور تكلیفه إبداء الرأي أو تقییم عمل أحد أقرانه لإلعالن، وبكل شفافیة، عن أي احتمال  .1.4.3
لحدوث تضارب مصالح (مادیه ومعنویه) وأن یصرح عن احتمال وجود أي عالقة سلبیة أو ایجابیة، بین 

رى، مما قد یؤدي الى التأثیر المقّیم من جهة والمحور العلمي أو فریق البحث المنوي تقییمه من جهة أخ
على رأیه ویعرضه للتشكیك باالنحیاز. وفي هذه الحالة یتوجب االعتذار عن القیام بالعمل واإلعالن 

 الصریح عن ذلك.
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المقِیم الحفاظ على سریة المعلومات والنتائج الواردة في الوثائق التي توضع -یتوجب على الباحث .1.4.4
في مجال عمله الحالي أو في المستقبل. وكل عمل یتعارض مع هذه بحوزته، وااللتزام بعدم استعمالها 

 المبادئ یعتبر خرقا للقوانین األخالقیة وقد یعرض مرتكبه للمساءلة القانونیة.

یتقید الباحث عند تقدیم الرأي الفني أو المشورة ضمن نطاق اختصاصه، بإبالغ المؤسسة التي یعمل   .1.4.5
 .عد التي تحدد النشاطات والتعویضاتفیها وذلك احترامًا للقوانین والقوا

في اإلطارات الثالثة التالیة توضیح لبعض المبادئ األخالقیة في محاور علمیة تعنى مباشرة بالصحة  
العامة والبحوث التي تجري على اإلنسان وتلك التي تتعلق بالعلوم االنسانیة والمجتمع، نظرًا ألهمیتها 

واالستقرار االجتماعي من وانعكاساتها على مصداقیة الباحث من جهة وأثرها المباشر على صحة اإلنسان 
 جهة أخرى. 

 : أخالقیات البحوث الطبیة والجینیة1إطار رقم 

تشكل البحوث التي تستهدف بشكل مباشر صحة أو جسم االنسان أولویة ومادة أساسیة بالنسبة لهذه 
األحیاء من علوم  دًءابالعلمیة  "الشرعة". كما أنها تستقطب جهود العدید من الباحثین في شتى المجاالت

وباقي العلوم األساسیة (كیمیاء، فیزیاء، احصاء وریاضیات...) إلى علوم الهندسة ومختلف تطبیقات 
التكنولوجیا والصناعات ذات األهداف الطبیة (أدویة، مستحضرات، مواد غذائیة وأجهزة طبیة ...). وٕاذا كان 

ى جسم االنسان فإن النتائج القسم األساسي من هذه األنشطة ال یستهدف أو یجري بشكل مباشر عل
إن على الصعیدین  ،والمضاعفات المترتبة علیها باتت تشكل عامًال أساسیًا من عوامل التوازن واالستقرار

 الصحي واالجتماعي أو على صعید البیئة واستمرار الحیاة.
حوث في هذه وباإلضافة إلى موجبات التقید باإلعالنات الدولیة التي تحدد الشروط العامة إلجراء الب

المجاالت، على المؤسسات وضع سیاسات تفصیلیة تحدد المواصفات والشروط األخالقیة والقانونیة التي 
. كما یجب إخضاع مشاریع البحوث في هذه المحاور للتقییم الطبیة والعلمیة تحكم وتضبط مسار البحوث

لمخولة إعطاء األذونات في مجال المسبق والموافقة الصریحة من قبل "لجنة األخالقیات" في المؤسسة، ا
 البحوث الطبیة التي تجري على االنسان.

ترتكز البحوث في المجاالت الطبیة على مكونین أساسیین، البحوث التي تهدف الى استقصاء األسباب 
الخلویة والجزیئیة والوراثیة لنوع من األمراض، أو البحوث التي تتناول التجارب السریریة والتي تهدف إلى 

حدید فعالیة األسالیب العالجیة (الجراحیة أو الكیمیائیة أو الفیزیائیة...) لنوع أو لفئة من األمراض. وتشمل ت
أو على أیة مكونات مستخرجة منه (سوائل، خزع، خالیا  ،البحوث التي تتم مباشرة على جسم االنسان

استئصالها في سبیل العالج أو البحث  وأنسجة، خالیا تناسلیة أو جذعیة، مكونات جنینیة أو وراثیة ...) یتم
 أو التخزین أو ألیة أسباب أخرى.

استعماالت وتطبیقات الخالیا الجذعیة لى عونظرًا للنتائج الطبیة واالجتماعیة الخطرة المترتبة 
 ) أو مجهولة(identifiedوالسجل الوراثي وغیرها من األنسجة المستخرجة من مصادر معروفة 
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)undeterminedأن تخضع كل البحوث واالستقصاءات العیادیة في هذا المجال، إلى تدابیر  )، یجب
بغض النظر واحتیاطات إجرائیة وقانونیة دقیقة ومحددة وٕالى موافقة صریحة لمتابعة البحث واالستقصاء، و

حقوق المرضى والموافقة المستنیرة والقانون  13/2/2004تاریخ  574(القانون رقم  استعمالهاعن الهدف من 
 یتطلب إجراء البحوث على االنسان اتخاذ الفحوصات الجینیة البشریة). 20/11/2004تاریخ  625رقم 

 االحتیاطات الجادة والفعالة للحد من المخاطر والضرر ولتحقیق أقصى قدر من المنفعة. 
وع البحوث المنوي إجراؤها، یتوجب على الباحث احترام الكرامة اإلنسانیة واعتبار ومهما كان ن 

بمثابة الهدف األوحد للعمل واستبعاد أیة غایات نفعیة تترتب على  صحة اإلنسان موضوع البحث الحفاظ على
یجب النتائج المرجوة وصون حریة االنسان وحفظ سریة وخصوصیة المعلومات الناتجة عن البحث. كما 

اعتماد إجراءات وتدابیر وقائیة خاصة واستثنائیة في حال إجراء الدراسة على أفراد أو مجموعات من ذوي 
ذوي العاهات أو فاقدي  األشخاص الذین یعانون من اإلعاقة العقلیة، والسجناء، االحتیاجات الخاصة (أطفال،

 )....األهلیة
، ویجري إبالغ كل مشترك بحقه المطلق یعتمد االنخراط في الدراسة على الطوعیة المطلقة 

باالنسحاب في أي وقت أو مرحلة من مراحل الدراسة. ویتم اتخاذ التدابیر االحتیاطیة لحفظ سالمة األفراد من 
أیة أخطار ممكنة كما یحق لهم االطالع على نتائج الدراسة والتجارب. وبناًء على ذلك، یجري األعالم 

غة وتعابیر مناسبة تساعدهم على فهم مضمون وأهداف الدراسة، وطبیعتها المسبق للمشتركین، وبطریقة ول
المدة التي سیتم الفوائد المتوقعة والمخاطر على المشاركین، العالجات البدیلة،  والوسائل المعتمدة إلجرائها،

وصوًال الى اإلعالن عن هویة  ضررحفظ سریة السجالت والتعویض أو العالج الطبي إذا حدث  خاللها
 الداعم أو الممول المحتمل للبحث. وتطبیقًا لذلك، یجري إعداد مستند توضیحي للدراسة و"عقد موافقة مسبقة

"لكي یتم توقیعه من قبل المسبقة  نب استمارة الموافقةاإلى جومتوفرة  الذي یتضمن المعلومات المذكورة أعاله،
. كما یجري التعریف بجمیع أفراد الفریق البحثي والتأكد من الدراسة البحثیةمشارك والطبیب المسؤول عن  كل

 .إمكانیة االتصال بهم خالل وبعد إتمام الدراسة

 
 : أخالقیات البحوث في العلوم االنسانیة واالجتماعیة2اإلطار رقم 

وغیرها من العلوم  وعلم النفس تشمل على سبیل المثال، علوم االجتماع واالنسانیات والتربیة والتاریخ 
المتصلة بالسلوك االنساني القدیم والمعاصر. وهي تعتمد على مزیج من المقاربات والمنهجیات النوعیة 

 والكمیة أو على إحداها.

 المتوقعة الفوائد والمخاطرو  التشدد في تقییم مضامین وأهداف والممولة وعلى المؤسسات الراعیة 
الدراسات والبحوث المدعومة منها. كما على الباحثین التقید بأحكام مواثیق  ءإلجراوالوسائل المعتمدة 

 أخالقیات البحث ومنها على سبیل المثال:
 البحث من قبل لجنة األخالقیات بشكل عام أو اللجنة  بروتوكول على المسبقة موافقةالى الحصول عل

  سسة.ؤ المختصة في الم
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  قبل األفراد والجماعات المعنیة بالبحثالحصول المسبق على الموافقة من. 
 التشدد في تطبیق شروط السریة ومراعاة التقالید والقیم الخاصة بها. 
  اعتماد الحكمة واألخالقیة في مجال نشر النتائج والخالصات المترتبة علیها وٕاخضاع هذه النتائج الى

 .نشرها على االقدام قبل المؤسسة في أو اللجنة المختصة األخالقیات لجنة قبل منالموافقة المسبقة 
 

 : أخالقیات البحوث في مجاالت إنسانیة خاصة3اإلطار رقم 
ونعني بذلك الدراسات التي تشمل إحدى أو عددًا من الفئات االجتماعیة أو الدینیة أو العرقیة، ذلك  

أن كًال من هذه المجموعات لدیها تراثها وتقالیدها ومعتقداتها وقیمها الخاصة، مما یجعل من غیر الممكن 
قاربة البحثیة التجریبیة البحتة. اخضاعها بشكل مباشر للمعاییر المادیة المعتمدة في مجتمعات أخرى أو للم

ویرتب هذا مسؤولیات خاصة على المؤسسات والباحثین األفراد، تشمل بشكل أساسي العمل على دراسة 
المظاهر الخاصة والعامة لهذه المجموعات دون المساس بقیمها ومعتقداتها أو الوصول الى نتائج وخالصات 

رجات الحرص والحكمة في التعامل مع/ونشر خصوصیات ها. كما یفترض بالباحث اعتماد أقصى دب تشهر
 هذه المجموعات.

 
 المادة الثانیة: الممارسات غیر المسؤولة في مجال البحث

 ،تشكل الممارسات غیر السلیمة لبعض أنشطة البحث العلمي إساءًة لمصداقیة الباحثین ومؤسساتهم
 تتسبب في أكثر األحیان بفقدان ثقة عامة الناس والمجتمع بجدوى البحث العلمي. ومن أبرز هذه الممارسات: و 

 اختالق النتائج والتسجیالت وتقدیمها كوقائع علمیة مثبتة .2.1

التزویر والتزییف والتالعب في مجریات البحث وتعدیل أو حذف بعض النتائج والمبالغة غیر المبررة  .2.2
 االیجابي لبعض نواتجها.بالتقویم 

 االنتحال، الذي یعتمد على االستیالء على مواد ونتائج اآلخرین دون ذكر إسهامهم بتحقیقها. .2.3

 إعطاء إفادات خاطئة عن إمكانیة االنتفاع أو تضارب المصلحة.  .2.4

 .إلسهام الفعلي في المنشور العلميمخالفة المبادئ التي تحدد الملكیة الفكریة وا .2.5

ال تعتبر سوء السلوك  یة" الناتجة مثًال عن االهمال أو التسرع أو غیاب المسؤولیة المهنیةاألخطاء "العرض .2.6
الى خلل كبیر في ؤدي یي ال تقتضي المحاسبة الدقیقة، ولكن من شأن تراكمها أن الالتب، و في البحوث

 جه.ئاتمنهجیة العمل وعدم الثقة بن

لتغطیة أو كتمان السلوك غیر المسؤول وربما المعالجة غیر المناسبة لألخطاء. ویشمل ذلك السعي  .2.7
 .االقتصاص ممن أفاد عنه
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 تنفیذ البحوث وآلیات العمل المشتركالمادة الثالثة: 
للعمل البحثي المشترك الذي یستقطب عددًا متزایدًا من األولویة الحدیثة سیاسات البحوث العلمیة تعطي 

هذا المنهج أساسیًا في برامج المؤسسات الوطنیة وبرامج الباحثین متعددي ومتكاملي االختصاصات. وقد أضحى 
 الدعم الدولیة والمتعددة األطراف، ضمن التوجهات التالیة:

یعود له وحده، في حال القیام ببحث و یحتفظ الباحث بحریة الفكر والتعبیر ویمارس عمله بشكل مستقل.  .3.1
المناسبة إلتمام بحثه. ویرتكز هذا الخیار على إفرادي، القرار بتحدید طرق البحث والفرضیات والتقنیة 

الموازنة بین المردود االیجابي والمخاطر الممكنة التي یتضمنها مشروع البحث لكل من العاملین فیه 
 والمجتمع والبیئة.

یسعى الباحث العتماد المنهجیة المثلى للوصول الى النتائج المرجوة في مختلف میادین العلم أو المعرفة.  .3.2
أن تتوفر في البروتوكوالت المعتمدة لتنفیذ البحث آلیات واضحة وموثقة بحیث یمكن الرجوع إلیها ویجب 

كلما دعت الحاجة. أما بالنسبة لالستنتاجات، فیجب أن تعتمد على تحلیل نقدي ودقیق وشفاف لنتائج 
 .وأن توضح محدودّیة البحث واستنتاجاته البحث

یرتكز مشروع البحث المشترك المشترك على مبدأ الطوعیة المطلقة و  یعتمد االنخراط في الدراسة أو البحث .3.3
یجري إبالغ كل مشترك بحقه على عقد صریح یحكم شروط التعاون بین الفرقاء المعنیین به، كما 

ونظام المشاركة في الملكیة  باالنسحاب في أي مرحلة من مراحله، وٕاعالمهم بالنتائج المتوقعة من التجارب
. ویعود الى الجهة وهویة الجهة الممولة إن وجدتر العلمي واإلشراف على األطروحات الفكریة والنش

الممولة والمؤسسة الحاضنة لمشروع البحث التأكد من كفاءة الباحثین وقدرتهم على إنجاز المشروع وتوفر 
 التجهیزات والموارد التقنیة الالزمة كشرط مسبق إلعطاء اإلذن بمباشرة التنفیذ.

متنع األفراد أو الفرق العاملة في أي من المؤسسات اللبنانیة العامة أو الخاصة عن المشاركة بمشاریع ی .3.4
مشتركة مع أطراف خارجیة تنتمي الى دول یحظر القانون اللبناني التعاون معها. مما یقتضي التقید 

 .المعنیة اللبنانیة السلطاتالصریح بالتوجیهات الصادرة عن 

 
 الرابعة: معالجة ونشر نتائج البحوثالمادة 

تجمع وتحفظ النتائج لكل مشروع بحث بطریقة واضحة وموثقة تتیح الحفاظ على مصداقیتها ودقتها كما  .4.1
توفر إمكانیة العودة الیها وتدقیقها ومحاولة إعادة إنتاجها إذا اقتضى األمر. ولتحقیق ذلك، یضع المختبر 

ث یعمل لدیه ولكل مشروع بحث على حده. ویضمن هذا السجل "سجًال یومیًا" خاصًا بتصرف كل باح
الیومي، الذي ال یمكن تعدیله أو تزییفه، إمكانیة تتبع مسار العمل للحصول على النتائج، واالحتكام الیه 
في حال حصول خالف ضمن الفریق أو ورود شكوى والتشكیك بمصداقیة النتائج. ویتوجب على كل 

ولمدة خمس سنوات بعد نشرها، على النتائج الخام (بما فیها المعطیات  باحث الحفاظ، ضمن المؤسسة
وتعتبر جمیع  الرقمیة والنماذج واألشكال) وطرق معالجتها توصًال الى شكلها النهائي في المقال المنشور.
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فادة الستاملكًا للمؤسسة الحاضنة للمشروع. تعطي المؤسسة األولویة للباحث الرئیسي بالمواد ونتائج البحث 
 او باالحتفاظ بها وفقًا ألنظمتها الداخلیة.

یبذل الباحث الجهد للوصول الى اإلعالن والنشر السریع لنتائج بحثه، وذلك سعیًا لتأكید وتحقیق ملكیته  .4.2
الفكریة، ولوضع إسهامه في مجال اختصاصه بتصرف غیره من الباحثین. وال یعاد نشر ذات المعلومات 

متخصصة ذات لجنة تحكیم، كما یمتنع الباحث عن التجزئة المصطنعة األصیلة في أكثر من مجلة 
یمكن للباحثین، في بعض الحاالت للمعلومات والنتائج لضمان نشرها في أكثر من مقال علمي. كما 

الخاصة، التریث في نشر بعض النتائج إذا وجدت القناعة بإمكانیة توفر فرصة للحصول على مكتسبات 
 صناعیة أو استراتیجیة.، عملّیةوتطبیقات 

یجب على الباحث أن یتمتع بدرایة شاملة للمراجع والمقاالت العلمیة المنشورة في مجال اختصاصه. كما  .4.3
یتوجب علیه ذكر المصادر العلمیة التي ارتكز علیها في مجال إعداد مشروعه، والطرق والتقنیات التي 

ه دون مواربة أو محاولة زج النتائج بكل أمانة ومهنیّ  والنظریات العلمیة ومناقشة تقدیم البراهیناعتمدها و 
احیانًا  بتطلبهاوعلیه أن یحترم بعض القواعد التي  اآلخرین في الخطأ لتبریر نتیجة مرجوة أو محددة سلفًا.

استعمال بعض المصادر، كضرورة أخذ األذن المسبق من أصحاب هذه المصادر أو من المؤسسات 
 المعنیة.

االعالن عن نتائج "محققة" أو "قید اإلعداد للنشر" في حال عدم اكتمالها بشكل نهائي،  یمتنع الباحث عن .4.4
 أو الزعم بأنها "قید الطبع" لعمل لم یتم قبوله بشكل نهائي أو لم یتم إخضاعه بعد للتقییم.

 
 : النشر الموّثق ومؤشراته4اإلطار رقم 

لنشر عمله في المجالت والدوریات للباحث الحریة باالختیار بین مختلف الوسائل المتاحة  
المطبوعة أو اعتماد وسائل النشر االلكتروني عبر الشبكة العنكبوتیة المتاحة. ومن األفضل أن یلجأ الباحث 
لنشر مقاالته في دوریات متخصصة ذات لجنة تحكیم مشهود لها بالكفاءة والسمعة العلمیة المرموقة 

"peer-reviewed ومن المفید االنتباه إلى أن المؤشرات المعتمدة في أغلب المؤسسات لتصنیف ."
 ,Impact Factorالدوریات العلمیة وموقعها في االختصاص، كمثل "عامل التأثیر" و"قیاس االستشهاد" 

Citation Index، سات ال یمكن اعتبارها مؤشرات كافیة وال یجوز الركون إلیها حصریًا دون غیرها من القیا
 الرقمیة والمؤشرات غیر المادیة، في مجال تقییم وترقیة الباحثین واألساتذة الجامعیین.

 
یحرص الباحث عند تقدیم مداخلة أو مساهمة علمیة في ندوة عامة أن یمیز بین آرائه الشخصیة ونتائج  .4.5

 البحث الذي أنجزه فریق البحث الذي ینتمي إلیه أو المؤسسة التي یعمل فیها.

 
 المادة الخامسة: النشر العلمي وحقوق المؤلف 
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"، الذین یمكن إیراد أسمائهم ضمن الئحة مؤلفي المقال العلمي، قد شارك فراداأل"من " أيٌّ یجب أن یكون  .5.1
فعلیًا ومباشرة في تنفیذ أعمال البحث وفي تفسیر وتحلیل النتائج وفي كتابة المقال، مما یؤهله لشرح وتقدیم 

 الجزء األساسي منه، على أقل تقدیر. مضمونه العلمي أو

ویشكل القبول بإیراد االسم  المسبقة.الئحة المؤلفین شرط الحصول على موافقته في سم فرد اإدراج  یجوز .5.2
إقرارًا بالمسؤولیة وبتبني النتائج المعلنة، حتى ولو كانت مشاركته تقتصر على جزء من العمل. كما یشكل 

 قوق ومكاسب ناتجة عن البحث.ذلك مبررًا لالستفادة من أیة ح

آلیة واضحة  یجري تحدید الباحث الرئیسي ودور الباحثین والمؤلفین المشاركین في المشروع بناًء على .5.3
معتمدة ضمن المؤسسة. ویعتبر التحدید المسبق للباحث األساسي ولدور كٍل من المشاركین ونسبة 

الل التنفیذ أو عند نشر نتائج البحث أو مساهمتهم في انتاج العمل ضمانة لتحاشي حصول إشكاالت خ
 باستغاللها للترقیة األكادیمیة والبحثیة.

یلتزم الباحث الرئیسي والمؤسسة المعنیة بعدم إضافة أسم أي فرد، على سبیل المحاباة ومهما كان موقعه،  .5.4
في انتاج البحث وتحلیل نتائجه ونشره.  فعلّیةضمن الئحة مؤلفي المقال العلمي، ممن لم تكن له مساهمة 

(مساعدة تقنیة،  للمشروع هاماولكنه قدم دعمًا  كل فرد ال یستوفي الشروط للحصول على صفة المؤلف
تقدیم بعض المواد أو الخدمات المادیة، اإلسهام في مناقشة بعض النتائج أو في قراءة النص األساسي 

كر االسم ونوع الخدمة أو المساهمة ضمن باب یخصص للمقال) یجري االعتراف بدوره عن طریق ذ
الدعم  "للشكر أو للتنویه" في المقال العلمي. وینطبق ذلك أیضا على الجهات والمؤسسات التي وفرت

 .المادي واللوجستي للمشروع
 

 استثمار نواتج البحث وحقوق الملكیة الفكریةالمادة السادسة: 
النمو واإلبداع ونقل المعرفة أحد األهداف األساسیة  التوتطبیقاتها في مجایشكل استثمار نتائج البحوث  .6.1

للمجهودات التي یبذلها الباحثون ورعاة البحث العلمي. ولتحقیق ذلك، یقتضي العمل إلیجاد األطر القانونیة 
ومراكز  التي ترعى التعاون والشراكة ومبادئ المنفعة المتبادلة بین مختلف األطراف من باحثین وجامعات

تطبیقها وتحویلها إلى سلع  والساعیة الىبحث وجهات داعمة، والقطاعات االنتاجیة المتبنیة لهذه النواتج 
ومنتجات مبتكرة. وعلى الجامعات ومراكز البحث توفیر التسهیالت اللوجستیة والقانونیة الراعیة والضامنة 

 للحقوق المشتركة ومساعدة الباحثین في هذه المرحلة.

جمیع العاملین ضمن مشروع مشترك بمن فیهم الطالب على سریة المعلومات التي یجري تداولها  یحافظ .6.2
وكل اعالن عن نتائج بحث مشترك وبأیة وسیلة (مقال، مداخلة شفهیة أو خطیة...) یجب  ،ضمن الفریق

 .الباحث الرئیسيان یحصل على الموافقة المسبقة من قبل 
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ملكیة مشتركة بین جمیع  تطبیقات، منتعتبر نتائج مشروع البحث وحقوق الملكیة الفكریة وما یترتب علیها  .6.3
 .على العقد الموقع مسبقا والذي یحدد االسهام النسبي لكل مشارك وذلك بناءً المتعاقدین دون استثناء، 

 باالكتشاف العلمي.ولكل من أعضاء الفریق الحق المعنوي باإلقرار العلني المتعلق 

ملكًا لكل فریق قبل وخالل  الموقع من الشركاء تبقى الحقوق المكتسبة خارج إطار عقد البحث التعاوني .6.4
یجب على كل المعنیین بالبحث االلتزام باألنظمة والقوانین الوطنیة والدولیة المعتمدة في . كما مرحلة تنفیذه

 ات ذات العالقة.تحدید الملكیة الفكریة وحقوق األفراد والمؤسس

یتوجب تحدید نسبة إسهام كل طرف في كلفة إجراء معامالت الحصول على براءة اختراع وٕاجراءات  .6.5
التسجیل واالتفاق على الجهة التي تتعهد تدابیر الحمایة ونقل وتوظیف التطبیقات العملیة لهذا االختراع. 

ألفراد الفعلیین والمعنویین (مؤسسات ابحاث، كما یجب أن یشمل نص براءة االختراع تحدیدًا دقیقًا ألسماء ا
جامعات، شركات...) الذین یعود لهم الحق الحصري باستثمار هذه البراءة. أما في حال عدم توفر بند 
محدد ضمن عقد الشراكة، فتعتبر االكتشافات ملكاً لجمیع العاملین بالمشروع بنسب تتوافق وأهمیة مساهمة 

 كل فرد مشارك.

وعدم اإلفصاح عن المهارات واألسالیب التقنیة الخاصة أو ما یسمى "مهارة التنفیذ" التي تعتمد السریة 
ن ضمن الفریق البحثي، والتي ال تستوفي دائمًا شروط الحصول على "امتیاز" أو لو یتمتع بها األفراد العام

مهارات التنفیذ في سجل "براءة"، كوسیلة ضامنة لحفظها وحمایتها. ولهذه الغایة تحفظ المعلومات المتعلقة ب
المختبر وینحصر الحق باستعمالها للباحثین الذین ساهموا بوضعها، وال یمكن نسخ سجل المختبر من قبل 

أو الوحدة البحثیة أو من  أي فرد وبأیة وسیلة دون الحصول على الموافقة المسبقة من مدیر المختبر
 الباحث الرئیسي.

 
 الراعیة للبحثالمادة السابعة: مسؤولیة المؤسسات 

تضع مراكز البحث والجامعات نظامًا خاصًا بها یتناول المبادئ األخالقیة واآللیات التي یرتكز علیها أي  .7.1
االجتماعیة. ولهذا التوجه إیجابیات مباشرة في تسهیل  االنسانیة أو نشاط بحثي في المجاالت العلمیة أو

االعتمادیة، وفقًا ألبرز المعاییر العالمیة في  العتراف بمصداقیة شهادات المؤسسة وضمان حصولها علىا
 التعلیم العالي والبحث العلمي.

یرتكز هذا النظام على المبادئ الواردة في هذه "الشرعة" والقرارات والتوصیات الصادرة عن المؤسسات  .7.2
سات العمل الوطنیة والدولیة التي ترعى شؤون البحث وأخالقیات العلوم والنزاهة العلمیة. ومن مهام المؤس

المناخ المناسب لتشجیع المثابرة والمنافسة الشریفة والتعاون واالحترام المتبادل والتواصل وحریة على تأمین 
نقل المعلومات بین الباحثین. وحیث أن االلتزام بتطبیق هذه الشرعة هو مسؤولیة مشتركة بین الباحثین 

 التالیة: ومؤسساتهم، فعلى المؤسسات المبادرة التخاذ اإلجراءات
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إنشاء لجنة أو لجان لألخالقیات (تبعًا لنوعیة المحاور واالختصاصات) تشرف على االلتزام  .7.2.1
ألعضائها  ومن مهام اللجنة وضع برنامج تدریبيبتطبیق المبادئ واألنظمة ذات العالقة. 

كما یشترط أن تضم اللجنة عضوًا على  في هذا المجال. كفئاتهموللباحثین المعنیین لزیادة 
 أالاألقل، تختاره الهیئة المهنیة المعنیة بهذا االختصاص (نقابات، جمعیات علمیة ...)، على 

 یكون من بین العاملین في المؤسسة.

اعتماد تدریس "أخالقیات العلوم والبحث" من خالل مقررات في برامج الدراسات العلیا وفي  .7.2.2
 .الماجیستیر والدكتوراهالجامعیة، على أن تكون ملزمة لطالب  مختلف االختصاصات

مبادرة كل مؤسسة لوضع وٕاقرار المبادئ واألنظمة التي تسمح بالتعاطي مع حاالت الغش  .7.2.3
وتضارب المصالح. وتشجع العاملین فیها لإلعالن عن أیة حالة تدل على سوء ممارسة 

اتخاذ البحث، كما تتعهد بتوفیر الحمایة المطلقة للذین یبادرون الى الكشف عن هذه الحاالت و 
  إجراءات ردعیة بحق من یعطي معلومات مغلوطة بحق زمالئه.
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 األساسية املراجع
 (الرابط / املواقع الواردة مع املرجع بتار�خ إعداد الوثيقة)

 
 The European Charter for Researchers, 2016 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter 
 

 Singapore Statement on Research Integrity, 2011 
http://www.singaporestatement.org/-20111 
 

 WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects, 2013 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 
 

 Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research 
with Human Participants. 2011 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44783/1/9789241502948_eng.pdf?ua=1&ua=1 
 

 Promouvoir une recherche Intègre et responsable, Comité d’éthique du CNRS - 2014, 
www.cnrs.fr/comets 
  

 Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, 2015 
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale_deontologie_signée_janvier 2015.pdf 
 

 Code d’éthique de la recherche scientifique en Belgique, Politique Scientifique 
Fédérale,  2010  
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2010-11/ethcode_fr.pdf 
 

 On Being a Scientist: A Guide to Responsible Conduct in Research. The National 
Academies Press, Washington D.C. 
2009, http://courses.washington.edu/bethics/Homepage/ 

 
 San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), 2013  

http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdff 
 

 Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research 
Collaborations, 
2013. http://www.icsu.org/icsuasia/newscentre/news/MontrealStatementonResearchIntegrityJ
une21_2013.pdf 
 

 Ethical Guidelines for International Comparative Social Science Research in the 
framework of MOST, 1994-2003. http://www.unesco.org/most/ethical.htm 
 

 Australian Code for the Responsible Conduct of Research. Australian Government 
2007. 
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/research/Research%20Integrity/r39_australian_co
de_responsible_conduct_research_150811.pdf 
 

 L’intégrité dans la recherche scientifique, Académies suisses des sciences, 
2008. www.academies-suisses.ch     -      info@akademien-schweiz.ch 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
http://www.singaporestatement.org/-20111
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44783/1/9789241502948_eng.pdf?ua=1&ua=1
http://www.cnrs.fr/comets
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale_deontologie_sign%C3%A9e_janvier%202015.pdf
https://www.ulg.ac.be/upload/docs/application/pdf/2010-11/ethcode_fr.pdf
http://courses.washington.edu/bethics/Homepage/
http://www.ascb.org/dora-old/files/SFDeclarationFINAL.pdff
http://www.icsu.org/icsuasia/newscentre/news/MontrealStatementonResearchIntegrityJune21_2013.pdf
http://www.icsu.org/icsuasia/newscentre/news/MontrealStatementonResearchIntegrityJune21_2013.pdf
http://www.unesco.org/most/ethical.htm
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/research/Research%20Integrity/r39_australian_code_responsible_conduct_research_150811.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/research/Research%20Integrity/r39_australian_code_responsible_conduct_research_150811.pdf
http://www.academies-suisses.ch/
mailto:info@akademien-schweiz.ch
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