(رمز)

تعليمات توضيح ّية وموافقة على اختبار تحديد النسب
خاص
والساللة عبر توكيل
ّ
يرجى توقيع الصفحة الثانية وإعادة إرسالها!

الجزء  :1تعليمات توضيحية:
صحة نتيجته
آ) غرض َو نوع َو حجم االختبار ومدى ّ
يهدفُ االختبار إلى توضيح ال َّن َسب ودرجة القرابة المشكوك بها في المهمّة الموكلة وذلك من خالل التحليل
األبوة باحتمال تزيد نسبته عن  ،٪ 99,9أو اختبار الرجل من
الجيني .إذ يجري في العادة :إمَّا ال َّتأ ُّكد من َّ
أجل نفي أبوَّ ته قطع ّياً.
إذا ما استثنينا جنس الشخص المختبر فإنَّ المواصفات المختبرة للحمض الريبوزي النووي المنزوع
األوكسجين  DNAال تتيح الحصول على أيّة استنتاجات لها عالقة بالصّفات الشخصيّة ،بل تهدف فقط إلى
توضيح ال َّن َسب ودرجة القرابة المشكوك بها في طلب االختبار.
ب) المخاطر الصح َّية
من أجل اختبار  DNAالمذكور يجري أخذ عيّنات لعاب من منطقة الغشاء المخاطي في الفم (تحتوي العينات
المأخوذة على خاليا من الغشاء المخاطي أيضاً) َو/أو عيّنات من دم الشخص المراد فحصه .ويمكن مبدئ ّيا ً
اعتماد جميع تحاليل  DNAالقائمة على عينات جينية مهما كان نوع تلك العينات .ويجري توضيح المخاطر
الممكنة لألشخاص المختبرين لحظة أخذ العيّنات.
يسمح باستخدام العينة الجينيّة ألغراض أخرى ،فقط حين تسمح القوانين المعتمدة بذلك أو حين يوافق
الشخص المانح للعينة الجينية على ذلك خط ّياً ،ذلك بعد أن يجري إعالمه بشكل واضح عن هذه
االستخدامات وأغراضها .وبعد حصول تلك الموافقة يمكن استخدام العينة في اختبارات الحقة والتأ ّكد من
النتائج السابقة أو يمكن االحتفاظ بها من أجل استخدامها مستقبالً ألغراض البحث (انظر أيضا ً الجزء الثاني
من استمارة التعليمات التوضيحية والموافقة)
ج) استخدامات الع ّينة الجينية المأخوذة ونتائج اختبارها
تتلفُ عيّنة االختبار المأخوذة فوراً بعد االنتهاء من الحصول على أغراض أخذها .أمّا نتائج االختبار فيجري
تبليغها ألصحابها َو االحتفاظ بها بتخزينها ثالثين سنة قادمة (يعني ألجيال ع ّدة) ،ث َّم تتلَفُ بعد ذلك.
ّ
الحق في إلغاء الموافقة
د)
ب
لديكم الحق في إلغاء موافقتكم على االختبار الجيني وسحبها في أيّ وقت تريدون ،ويجري لذلك تقديم طل ٍ
ّ
خطي أو شفهيّ أمام الشخص المسؤول.
الحق في رفض ّ
ّ
االطالع على النتيجة
ه)
ّ
ّ
االطالع على كامل النتائج أو على جزء منها،
االطالع ،بما في ذلك ح ّقكم في رفض
لكم الحق في رفض
الحق في طلب إتالفها .ومن أجل إتالف النتائج ،يجب التأ ّكد من عدم حصولكم أو ّ
ّ
كما لكم
اطالعكم على أيّ
جز ٍء منها.
شخص من األشخاص المشتركين في اختبار توضيح النسب ودرجة القرابة بسحب موافقته أو
إذا قام أيّ
ٍ
استخدم ح ّقه في رفض االطالع على النتائج أو طلب إتالف تلك النتائج ،يجري إيقاف االختبار مبدئ ّيا ً بهدف
إعطاء األشخاص المشاركين في االختبار الفرصة للوصول إلى قرارهم النهائيّ في المتابعة أو عدمها.
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الجزء  :2الموافقة على إجراء االختبار
بتوقيعي المدرج أدناه أوافق على االختبار وعلى أخذ العيّنة الجينيّة المطلوبة ،بعد أنّ جرى إعالمي باألمور
التالية:
√ غرض َو نوع َو حجم االختبار ومدى صحّ ة نتيجته،
√ نتائج االختبار المطلوبة،
√ استخدام العينة الجينية حسب برنامج االختبار الموضوع مسبقا ً وحسب نتائج االختبار المرجوّ ة،
ّ
االطالع على النتائج ومعرفتها،
√ ح ّقي بإلغاء الموافقة وسحبها إلى جانب ح ّقي في رفض
√ وقد حصلت على ما يكفي من المعلومات بهذا الخصوص .لذلك أوافق أيضا ً على إخباري بنتائج
االختبار واطالعي عليها.
بخالف الوارد أعاله (يرجى وضع إشارة  Xأمام المقولة المتوافقة):
ّ
االطالع على شي ٍء من نتائج االختبار.
األب المحتمل □ :ال أريد
أ ّم الطفل:
الطفل:

□
□

ّ
االطالع على شي ٍء من نتائج االختبار.
ال أريد
ّ
االطالع على شي ٍء من نتائج االختبار.
ال أريد

كما أوافق على حصول كا ّفة األشخاص المشاركين في االختبار (إذا رغبوا) على نسخ ٍة من تقرير الخبرة.
ّ
الحق قانون ّيا ً في الحصول على معلومات من الشخص
وقد جرى إعالمي ،أنّ لجميع المشاركين بال استثناء
الذي طلب تقرير الخبرة (المادة 1598آ الفقرة  4من القانون المدني).
تنبيه!
ً
إذا كان الطفل قاصراً ،فيجب على أولياء أمره جميعا الموافقة على اختباره! هذا يعني ،حين يتشارك األبوان
في ّ
حق رعاية الطفل .إذا كانت رعاية الطفل محصورة باأل ّم ،فتكفي موافقتها وحدها.
األب المحتمل:

___________________

االسم باألحرف الطباعية

أ ّم الطفل:

___________________

االسم باألحرف الطباعية

الطفل:

___________________

االسم باألحرف الطباعية

____________________

توقيع األب المحتمل

____________________

□

ضع إشارة ضرب من فضلك ،إذا كنت ترغب
في الحصول على نسخة من تقرير الخبرة.

□

توقيع أم الطفل

____________________

توقيع األب المحتمل

ضع إشارة ضرب من فضلك ،إذا كنت ترغب
في الحصول على نسخة من تقرير الخبرة.

□

ضع إشارة ضرب من فضلك ،إذا كنت ترغب
في الحصول على نسخة من تقرير الخبرة.
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