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الرؤية

رسم خارطة الجينوم المرجعي لمواطني دولة
االمارات العربية المتحدة وإعداد قاعدة بيانات
لهذه الخارطة الجينية.

الرسالة

االستفادة من الخارطة الجينية لتقديم رعاية
صحية متميزة لمواطني دولة اإلمارات.

نبذة عامة عن برنامج
الجينوم اإلماراتي
انطالقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على االرتقاء بالرعاية الصحية
المقدمة لمواطني دولة اإلمارات وإرساء مكانة الدولة كمركز للبحوث
واالبتكار في مجال الجينوم ،وبالتعاون مع دائرة الصحة ،تأتي فكرة
برنامج الجينوم اإلماراتي لتعزيز هذه األهداف االستراتيجية الفريدة من
نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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سيقوم البرنامج بإثراء البيانات الصحية
إن وضع خارطة الجينوم المرجعي
لمواطني دولة اإلمارات عن طريق دراسة الحالية من خالل نتائج الجينات المرجعية
المحددة للمواطنين ودفع االكتشافات
التسلسل الجيني الكامل للمواطنين
العلمية على نطاق واسع ،كما يهدف
بأحدث التقنيات ،وتوفير قاعدة بيانات
وراثية لالستفادة منها في المجال الطبي برنامج الجينوم اإلماراتي لتطوير الخدمة
والتشخيصي بهدف تقديم خدمة عالجية الصحية في الدولة ،حيث أن معرفة
متميزة للمواطنين يعتبر من أهم اهداف التسلسل الجيني سيساعد العلماء
واألطباء لوضع خطة عالجية ووقائية
هذا البرنامج.
للمجتمع بناء على نتائج التحليل الجيني
إن برنامج الجينوم اإلماراتي يعد األحدث للمواطنين.
من نوعه في المنطقة وذلك بتوظيف
من المتوقع أن يحقق البرنامج إنجازات
أحدث التقنيات العالمية في مجال
مهمة وجديدة في قطاع الرعاية
تحليل الجينوم.
الصحية ،وإضافة متميزة لبرنامج الجينوم
البشري العالمي والذي بدوره سيدفع
بموجة االبتكار والتعليم واالستثمار في
دولة االمارات خاصة في مجال الجينوم
والمعلومات الحيوية والرعاية الصحية
والطب الدقيق والبحوث والتطوير.
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ماذا سيحدث خالل زيارتك للمشاركة
في هذا البرنامج؟
سيطلب منك
•	عند مشاركتك في البرنامجُ ،
التوقيع على نموذج الموافقة وسيقوم الفريق
بمساعدتك في تعبئة النماذج المطلوبة.
• بعد ذلك ،سيتم سحب عينات الدم.

أهداف برنامج الجينوم اإلماراتي:
	رسم الخارطة الجينية المرجعية لمواطني
•
دولة اإلمارات وتحديد التسلسل الجيني
واستخدامه من أجل تحسين الرعاية
الصحية والتعرف على األمراض الوراثية
والطفرات الجينية لدى المواطنين.
•	سيقوم البرنامج بتحليل الجينوم الكامل
لمواطني دوله اإلمارات باحدث التقنيات
في مجال تحليل الجينوم و االستفادة من
تقنيات الذكاء االصطناعي المتاحة.
•	توقع قابلية اإلصابة ببعض األمراض من
خالل قراءة الجينوم الكامل ووضع خطة
عالجية ووقائية للمجتمع بناء على نتائج
التحليل الجيني للمواطنين.

5

دعوة لالنضمام إلى دراسة الجينوم
المرجعي لمواطني دولة اإلمارات
العربية المتحدة
•	يمكنك أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه
للتفكير في االنضمام لهذا البرنامج كما
لديك حرية عدم المشاركة ،وحتى إن لم
تشارك في البرنامج ستظل تتلقى أفضل
رعاية صحية متاحة.
•	سيعتمد نجاح البرنامج اعتماداً كبيراً على
تطوعك ومشاركتك في البرنامج.
•	إذا كنت ترغب بالمزيد من المعلومات
حول هذا البرنامج ،يمكنك مراسلتنا عبر
البريد اإللكتروني
(.)emiratigenome@g42.ai

ما هي أنواع البحوث التي سيتم القيام بها
واستخدام عينة الدم الخاصة بي فيها؟

•	في حال كان لديك أي استفسارات ،يمكنك طرحها على
فريق الخبراء الموجود في الموقع أو إرسالها على البريد
اإللكتروني (.)emiratigenome@g42.ai

•	سيتم استخدام عينة الدم الخاصة بك في برنامج
الجينوم اإلماراتي لوضع خارطة الجينوم المرجعي
لمواطني دولة اإلمارات.
•	سيقوم البرنامج بدراسة جينات المواطنين في جميع
أنحاء اإلمارات عبر استخدام أحدث تقنيات تسلسل
الحمض النووي ،واالستفادة أيضاً من القوة التحليلية
لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
•	سيتم االستفادة من النتائج في تطوير عالجات
وفحوصات جديدة لمواطني دولة اإلمارات.
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ماذا يحدث بعد إعطائك للعينة؟
•	بعد جمع العينات ،سيتم إعطاؤها رقم
خاص بالبرنامج وتشفيرها لعدم تحديد
هوية المشاركين في هذا البرنامج.
•	سيتم إرسال العينة ومعالجتها في مركز
الجينوم في شركة جي  42للرعاية الصحية
•	سيتم استخالص الحمض النووي من عينة
الدم الخاصة بك لعمل فحص تسلسل
الجينوم الكامل (.)WGS
•	سيتم تخزين البيانات التي سيتم الحصول
عليها من عينتك في شركة جي 42
للرعاية الصحية بما يتماشى مع قوانين
خصوصية وأمان البيانات الصارمة المتبعة
من قبل دائرة الصحة أبوظبي ألي تحليل
إضافي مطلوب

ما هو المطلوب للمشاركة في دراسة
الجينوم اإلماراتي؟
•	للمشاركة في هذا البرنامج يتطلب
منك التالي:

	تعبئة وتوقيع نموذج المشاركة فيالبرنامج ونموذج الموافقة

	تعبئة نموذج طبي واإلجابة على بعضاألسئلة المتعلقة بالتاريخ الطبي الخاص
بك وبأسرتك.
	إعطاء عينتي الدم الستخالص الحمضالنووي منهما واستخدامه في تحليل
الجينوم الكامل.

•	سيتم االحتفاظ بالمتبقي من مستخلص
الحمض النووي لعينتك في حال الحاجة
لعمل فحوصات جينية أخرى.
•	ستكون جميع العينات والبيانات محمية
بموجب القوانين والتشريعات الفيدرالية
لدولة اإلمارات المتعلقة بالخصوصية
الشخصية.
•	في حالة عدم كفاية العينة أو تلفها ألي
سبب من األسباب ،قد ُيطلب منك العودة
مرة أخرى ألخذ العينات.
•	إن العودة ألخذ عينة أخرى اختياري ولديك
مطلق الحرية لعدم العودة إلعطاء عينة
أخرى.
•	إذا كانت عينة الدم الخاصة بك غير
مناسبة لعمل الفحوصات المطلوبة سيتم
إتالفها وإعالمك بذلك.

كيف سيتم الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بي؟
•	إن من أولويات برنامج الجينوم اإلماراتي
الحفاظ على خصوصية مشاركتك
ومعلوماتك في هذا البرنامج ،حيث:
	سيتم إزالة جميع البيانات الشخصيةالخاصة بك في البرنامج (االسم ،تاريخ
الميالد ،الصور الشخصية ،رقم الهوية
أو أي بيانات يمكنها أن تحدد هوية
الشخص المشارك في هذا البرنامج).
لن ُيسمح باستخدام بياناتك ألغراض
التسويق أو التأمين.

	سيتم تخزين البيانات التي سيتمالحصول عليها من عينتك في شركة
جي  42للرعاية الصحية بما يتماشى
مع قوانين الخصوصية واألمان
الصارمة للبيانات الخاصة بك وستكون
محمية من قبل قوانين الحماية
الشخصية المتبعة في الدولة.
	لن نقدم معلومات تحدد هويتكألي شخص بدون إذنك ،باستثناء ما
يقتضيه القانون.

	سيحتفظ مركز أبحاث الجينوم فيشركة جي  42بالمتبقي من مستخلص
الحمض النووي في مجمدات مغلقة
ومباني آمنة.
	سيتم استخدام إجراءات أمان البياناتالمتطورة لحماية جميع المعلومات
الصحية والبيانات البحثية.

	لن يتمكن الباحثون في هذا البرنامجمن الحصول على بيانات شخصية
خاصة بك ،حيث سيتم فقط إعطاؤهم
رقم الرمز الخاص بالبرنامج وليس أي
معلومات تحدد هويتك المباشرة.
	يجب على الباحثين التوقيع علىاتفاقية تنص على أنهم لن يحاولوا
تحديد هويتك.

	إذا اكتشفت محاولة أي شخصاستخدام البيانات لتحديد هويتك
عمداً  ،فهذا يعتبر مخالف للقانون
وسيتم اتباع اإلجراءات القانونية
المناسبة لضمان سالمتك.

	سيتم إزالة اسمك وأي معلوماتأخرى يمكن أن تحدد هويتك مباشرة
من نموذج البيانات والنماذج األخرى
التي جمعناها منك.
	سنستبدل هذه المعلومات برقمخاص بالبرنامج (شيفرة).
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هل هناك أي مخاطر ممكن أن تترتب
على مشاركتي في هذا البرنامج؟
•	لن تتسبب مشاركتك في هذا البرنامج
بأي مخاطر على صحتك.
•	سيتم سحب عينات دم منك ،وقد تشعر
بوخز اإلبرة أثناء عملية سحب الدم.

هل يمكنني االنسحاب
من البرنامج؟
•	إن مشاركتك في هذا البحث تطوعية،
ولديك حرية االنسحاب منها في أي وقت
دون الحاجة لتقديم األسباب والمبررات
لالنسحاب.
•	إذا قررت االنسحاب من هذا البرنامج ،كل ما
عليك فعله إرسال بريد إلكتروني لشركة جي
 42للرعاية الصحية إلبالغهم برغبتك في
االنسحاب من البرنامج عبر البريد اإللكتروني:
(.)emiratigenome@g42.ai
•	إذا قررت االنسحاب قبل معالجة عيناتك،
سنقوم بإزالة بياناتك من البرنامج وإتالف
العينة الخاصة بك.
•	إذا قررت االنسحاب بعد معالجة عيناتك
وتحليل بياناتها ،سيتم إدراجها في البرنامج
وإتالف عينة الحمض النووي الخاصة بك
التي تم االحتفاظ بها.
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بمن أتصل إذا كان لدي أي مخاوف أو
استفسارات؟
إذا كان لديك أي مخاوف أو استفسارات
بشأن أي جانب من جوانب هذا البرنامج،
يمكنك إرسال بريد إلكتروني للفريق المختص
وستتم اإلجابة على جميع استفساراتك عبر
البريد اإللكتروني:
( )emiratigenome@g42.ai
أو االتصال بنا على الرقم
.(800 823 436663) 800 UAE GENOME
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المشاركة في برنامج الجينوم االماراتي

التطوع بالمشاركة في
برنامج الجينوم اإلماراتي

إعطاء عينة الدم
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تحليل الجينوم
الكامل للعينة

االستفادة من نتائج الجينوم في تقديم
خدمة صحية متميزة للمواطنين

رسم خارطة الجينوم
المرجعي اإلماراتي
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شكرًا لتطوعكم

لمستقبل أجيالنا

ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ
www.emiratigenomeprogram.ae
emiratigenome@g42.ai
800 UAE GENOME (800 823 436663)
@ emiratigenome

