
 

 أبحاث الطب الحيوي والصحة و تطوير الخاص بتحسين عالناال

 

 1العلمي. من غير العادي أن نتسامح مع موقف يُهدَر فيه معظم أنشطة البحثانه 

وتضارب  3ومليئة بتحيزات تتضمن اإلخبار الغير الكافيه أو المنعدمه 2ان النتائج البحثية تكون على األغلب خاطئة

مان هذه الفضيحة تكان هناك قبول متزايد بحجم المشكلة والحاجة الى التغيير منذ أن كشف دوج أل. ولقد 4المصالح الخفي

 جراءات محددة.إتبع نومع ذلك يجب أن .5,6سنة 25قبل 

 

 ن:با ؤمنوني نحن مجموعة دولية من الباحثين والمرضى الذين

  العلم.من غير المقبول أخالقيا أن نظل متواطئين في ظل األزمات التي تقوض 

 .هناك العديد من المقاييس البسيطة التي تمكننا من تحسين جودة وانفتاح العلم 

  فيها يشاركونالحق في الوصول الكامل إلى البحوث التي يمولونها والعامة والمرضى لهم. 

ممكن من ال تيال المطالب يتعين علينا أن نحتشد حول مجموعة محددة منمشاكل العلميه, الومن أجل أن نبدأ في اصالح 

ولكنها تدابير بسيطة من ي, الطب البحث جديدة، ولن تحل كل المشاكل التي تواجهبإن األفكار التي نطرحها ليست . تحقيقها

 .سريعة و الحظةشأنها أن تجلب تحسينات م

 

 :مطالبنا

 

 التسجيل اإللزامي للمصالح( 1

 

المصالح وعلى الرغم من ان  .7المصالح المحتمل أمر منتشر على نطاق واسعإن الفشل في الكشف عن تضارب 

 . تفسير النتائجلولكن وجودها البد أن يكون معروفاً , المتضاربة ال تؤدي بالضرورة إلى إبطال البحوث

 

المصادر ش العديد من يضرورة تفتفإن األستيعاب قليل و كشف عن المصلحة, لل 8وعلى الرغم من وجود سجالت طوعية

شارك في يوالبد أن يكون هناك توقع مفاده أن كل شخص . يشكل حاجزاً أمام الشفافيةمن أجل الكشف الطوعي  المحتملة

والواقع أن في موقع مركزي قابل للتقييم.  كل مصالحهم من مرضى, باحثين, مراجعين و ممولين, يعلنون عن البحوث

كانت قد و 9ي الواليات المتحدة، يوجد مثل هذا االلتزام بالفعل بالنسبة لألطباءوفر. تحقيق هذه الغاية أمر ممكن إلى حد كبي

 10.إلى المجلس الطبي العام للمطالبة بنفس الشيء في المملكة المتحدة مقدمة هناك دعوات

 

مع التسجيل   (ORCID)المعرف المفتوح للباحثين والمساهمين تم بالفعل إدراج أكثر من سبعة ماليين باحث في قائمةو قد 

فهرسة إعالنات  ORCID ـ لمعرف المفتوح للباحثين والمساهمينيمكن . تطلبه بالفعل العديد من المؤسسات والمجالت ما

أن تجربة الواليات المتحدة تشير إلى أن التشريع قد يكون  . وعلى الرغم منمع ارتباطات مضمنة في المنشورات مصالحال

في العمل  افي الوقت نفسه، يمكن للمؤسسات األكاديمية والصحف والممولين أن يشرعوفمن أجل األمر باألفصاح,  مطلوبا

  .تيسير وضع نظام شامل لإلعالنمن أجل (ORCID) مع مكتب 

 

 تقارير المسجلة الى ال ترّوج المجالت( أن 2

الحافز إلى توليد نتائج "مثيرة إن د األنتهاكات المنتشرة مثل "تغيير النتائج" و القرصنة االلكترونية. في حاالت ما بع

حتى عند التعرف على  لتتناسب مع الروايات القابلة للنشر. لالهتمام" يدفع إلى إجراء تحليالت متكررة غير معلنة

 11فحص النظراء ببساطة ال تصلح. تصحيح الذاتي" المفترضة التي تقوم علىالآلية "فإن  االنحرافات عن البروتوكوالت،

وإذا كانت هذه النتائج مرضية  يقدم المؤلفون أساليبهم قبل جمع البيانات وتحليلهاحيث  12 مثاليالتقارير المسجلة" حل "ان 

وقد يواجه المؤلفون أعباء عمل أكبر في تخطيط . ، فإن المجالت تلتزم بالنشر، بصرف النظر عن النتائجمراجعة النظراءل

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=The%20ideas%20we%20present%20are%20not%20new,%20nor%20will%20they%20solve%20all%20the%20problems%20that%20face%20medical%20research&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5


تسجيل التجارب  تختلف التقارير المسجلة عن. في المراحل المبكرة نظراءاجعة الاالستفادة من مريمكنهم ولكن  الدراسات

 وليس على التجارب االكلينيكية فقط.  هي قابلة للتطبيق على أي بحث قائم على فرضيةف 13االكلينيكية

 

ندعو جميع اننا  14بتقديم التقارير المسجلة. % فقط من الصحف الطبية للمؤلفين1، لم يسمح سوى 2020وحتى فبراير 

 ICMJE% من الدراسات كتقارير مسجلة في مجالت ال 20بهدف نشر على األقل  المجالت إلى الترويج للتقارير المسجلة

على  التي يمولونهاالقائمة على فرضية  بنشركل األبحاث المطالبةب كما ندعو الهيئات العامة والخيرية, 2025 بحلول عام

 .نواتس 10تقارير مسجلة خالل  اأنه

 

 

 مستودعات متخصصة لألبحاث يتم تسجيل جميع األبحاث الممولة من القطاع العام ونشرها في( 3

يتم كميات ضخمة من األبحاث ال , فإن من قبل المؤسسات العامة والخيريةعلى الرغم من أن أغلبية األبحاث يتم تمويلها 

 3ر.مصدر رئيسي للتحيز في النش, وبصرف النظر عن كونه إهدار غير مبرر للمال العام, فإنه أيضا على اإلطالق نشرها

مثل البروتوكوالت, متاحة  ومن ناحية أخرى، فإن وثائق البحث األساسية الضرورية لضمان إجراء البحوث المناسبة

 .ةموافقة واضعي الدراس بعدإما على قواعد البيانات الطوعية أو أحيانا, 

 

مثل التابعه لها  (السجالت األولية)في تجارب منذ فترة طويلة على تسجيل ال(WHO)  منظمة الصحة العالمية وقد حثت 

 The EU Clinical  في االتحاد األوروبي كلينيكيةوسجل التجارب اال ClinicalTrials.gov15كلينيكية اال التجارب

Trials Register 16 وقد أدى . 17آن واحد على موقع مخصص لمنظمة الصحة العالميةوالتي يمكن البحث عنها في

 قد تتعطلوالتي  18على الرغم من أن االمتثال لمتطلبات النشر ضعيف, إلى تحسين الشفافية تجاربالتسجيل اإللزامي لل

, تجاربتسجيل ال تم فيهايحتى في الحاالت التي . و19المشاكل المتعلقة بالوظائف األساسية لبعض السجالت الرئيسية بسبب

 .البروتوكوالت الكاملة المطلوبة لفهم خطط الدراسة بشكل حقيقيفضال عن  معلومات محدودة للغاية فقط يتم نشرعادة ما 

 

ً  ذلك والكنيسجلون عملهم  األساسيينبعض العلماء و تجارب.إن أغلب الباحثين ال يعملون في ال  من , فإنه يظل طوعيا

مقتصرة على التجارب ليس  ,لكل األبحاث الممولة من القطاع العام أما بالنسبة  .الباحثون أقليةالمرجح أن يظل مثل هؤالء 

بيانات ال , خطط التحليل االحصائي, قانون التحليل االحصائي والبروتوكوالت التي تتضمن:الوثائق الشاملة فإن  ,فقط

هذا الغرض من قبل كل والية مخصص ل مستودع واحدتوفر في تيجب أن , غير معلومة الهويةتلخيصية غير محددة أو ال

 . لمنظمة الصحة العالمية اتابعو أن يكون أو مجموعات من الدول 

 

 وقد يحل محل الكثير من التقارير البيروقراطية المفرطة ,الوثائق أن يصبح مرهقاً بالنسبة للباحثين يداعوال ينبغي إل

على سبيل المثال، تستطيع هيئة . وقد توجد حلول مختلفة في بلدان مختلفة. لجان األخالقيات و ينحالياً من الممول ةالمطلوب

على قواعد البيانات العامة واالرتكاز من خالل االعتماد  20الصحة في إنجلترا أن تعمل على تطوير مثل هذا السجلأبحاث 

التي تروج للشفافية  ةالمنصات الموجود, و يو من خالل التمويل الوطنى االضافى والدعم الدولأ 21بالفعل الموجودة

 القومية. هذا الغرض عن طريق التعاون مع الهيئات البحثيةأن تحدد ل من الممكنوالتي  الوصول22,23,24وسهولة 

 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA


 االستنتاجات:

 

فضيحة سوء ونقص األبحاث الطبية ال يمكن  مع قائمة حتى اآلنالالحلول األساسية  تواطؤ نومن ناحية أخرى فإ

وبمجرد تحقيق هذه  , ولكننا نعتقد أنها ستكون بداية لحلها.إن الحلول التي نقترحها لن تحل كل المشكالتتبريره. 

ى عواقب أتحديد فعالية هذه التدابير وتحديد ومعالجة في  شكل أهمية بالغةتفإن المزيد من البحوث سوف  ,الغاية

 .غير مقصودة

 

تساعدنا في تطوير  أن أو في توقيع اإلعالن جديايرجى التفكير م.العل طويرندعوك لالنضمام إلى الحملة لت

 .اإلعالن من خالل إخبارنا بكيفية تحسينه

 

 معرفة المزيد

 

 يرجى زيارتنا على هذا الموقع:, عالن أو لمعرفة المزيد، بما في ذلك قائمة كاملة بالموقعينللتوقيع على اال

www.improvehealthresearch.com 

يرجى الرجوع إلى مستند "االهتمامات" ضمن إطار العلوم المفتوح , لرؤية المصالح التي أعلنها الموقعون

 .الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.improvehealthresearch.com/
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