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 مقدمة:

 داه .الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع ه  

 بعد:أما 

ى لتحقيق أعلضرورة إيجاد معايير موحدة ألخالقيات البحوث الحيوية والطبية و  ميةهأل 

 ثناء مزاولةأفي  على املخلوقات الحيةبأخالقيات البحث معايير التفوق البحثي مع االلتزام 

القانونية ذات  األنشطة البحثية، بما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، واألنظمة

هـ بتشكيل لجنة 18/5/1422تاريخ  9512/ب/7باألمر رقم  صدر األمر السامي الكريمالصلة

نهذه مالسامي ، وكان الهدف )اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية( باسموطنية 

وتنفيذها  البحوث الحيوية والطبيةعلى وضع معايير وأخالقيات اللجنة الوطنية 

 ومتابعتها.

 للمنظومة املتكاملة لضبط البحوث 
ً
 على املخلوقات من الناحية األخالقيةواستكماال

بشأن املوافقة  ه13/09/1431( بتاريخ 321اء رقم )فقد صدر قرار مجلس الوزر  الحية،

على نظام أخالقيات البحث على املخلوقات الحية، وتبع ذلك إصدار اللجنة الوطنية 

 هـ. 1433لذلك النظام في عام لألخالقيات الحيوية لالئحة التنفيذية 

 محلية دائمةإلى تشكيل لجنة جوف سارعت جامعة ال قدتا لهذا التطور فمواكبو 

ة التنظيمات والنماذج وإجاز  كلفت بوضعوالتي ، البحث على املخلوقات الحيةألخالقيات 

ذلك و ي الجامعة، جميع الباحثين ف على البحوث على املخلوقات الحيةومراقبة ومتابعة 

 ملا ورد في نظام أخالقيات البحث على املخلوقات 
ً
ة الحية والئحته التنفيذية الصادر وفقا

 .مللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةعن مدينة ا

 نفسه  وإتباعا للنهج
ً
كائنات على الالتنفيذية لنظام أخالقيات البحث  للوائحوتطبيقا

بجامعة ث على املخلوقات الحية خالقيات البحاللجنة املحلية أل  قامت دالحية، فق

وتحدد  ،وكليات الجامعةم العالقة بين عمل اللجنة تنظ ،بوضع الئحة داخلية جوفال

لبحوث ا أخالقياتفيها آلية العمل ملساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ونشر ثقافة 

 .بالجامعة
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 :المصطلحاتالمادة األولى: 
 نظام أخالقيات البحث على املخلوقات الحية. النظام: -

 الالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على املخلوقات الحية. الالئحة: -

 .والحيوان والنباتاإلنسان  هو  الحية:املخلوقات  -

 .والتقنيةامللك عبد العزيز للعلوم  مدينة املدينة: -

 الجوف. جامعة الجامعة: -

الدائمة املحلية ألخالقيات البحث على املخلوقات الحية  اللجنة املحلية:اللجنة الدائمة  -

 بجامعة الجوف

اللجنة الدائمة املحلية ألخالقيات البحث على املخلوقات الحية هو ممثل  ممثل اللجنة: -

 ف.جامعة الجو الكليات الصحية والعلمية واإلنسانية بب

 اه،اكر دون اســــتأالل أو  اعطاء الشــــخا موافقته بمطلق حريته املوافقة بعد التبصــــير: -

 ومــا يترتــبفيــه  واحتمــاالت الخطر البحــث  أهــداف وأدرك، منــه بعــد أن أدرك مــا يطلــب 

 .وواجباتعلى مشاركته من حقوق 

 الشخا الذي يملك الوالية الشرعية على النفس. الولي: -

كل بحث يتعلق بجمع معلومات تتعلق بأشخاص متطوعين أو مرض ى  البحث السريري: -

الوصول إلى معرفة عامة يمكن تطبيقها على اآلخرين تتعلق بآليات حدوث  بأيةوتحليلها 

 مرض أو تشخيصه أو انتشاره أو عالجه. 

 ءوفاعلية دواتجارب تجرى على املتطوعين من البشر ملعرفة سالمة  التجارب السريرية: -

 طبي جديد. أو جهاز جديد 

جريه رئيس اللجنة املحلية  التقييم املعجل: - أو من يفوضه من أعضائها على بحث تقييم ي 

جرى أو تعديالت تتعلق به  سبقت اجازته ال يتعدى فيه الخطر املحتمل على االنسان الذي ي 

 عليه البحث الحد األدنى للخطر.

مجموعة األشخاص الذين يحتاجون إلى حماية اضافية بسبب  فئات الحاالت الخاصة: -

 االختيار. كونهم قصرا أو ناقص ي األهلية أو فاقدي حرية
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 ألخالقيات البحث على المخلوقات الحية (محليةال) ةلدائما اللجنةالمادة الثانية: مهام 
)بما ال يتعارض مع المادة العاشرة من الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية(. بجامعة الجوف  

 
 (2/1)م

ضويتها مخسة يف عحملية ألخالقيات البحث على املخلوقات احلية تضم دائمة  ةجلن باجلامعةتنشأ 
 .ة للتجديدسنوات قابل ثالثمدير اجلامعة ملدة معايل من  ويصدر بتشكيلها قرار  ، أعضاء على األقل

 
 (2/2)م

 .تنوع ختصصات األعضاءيراعى يف تشكيل أعضاء اللجنة الدائمة احمللية 
 
 (2/3)م

 .وأخر نائبا للرئيسأحد أعضائها رئيساً مدير اجلامعة معايل قرار يسمي 
 
 (2/4)م

 .بناء على توصية رئيس اللجنة سكرترياً الدائمة احمللية  ةيعني للجن
 
 (2/5)م

 .امعةاجلممثلني للجنة يف الكليات املختلفة بباجلامعة  الدائمة اعضاء اللجنة
 

 (2/6)م
 يي موع  اليتباجلامعة محاية حقوق املخلوقات احلية باجلامعة  اللجنة الدائمة احملليةمسئولية من 

 البحث من االخطار واألعرار وعمان سالمتها واحملافظة عليها.
 
 (2/7)م
وق التأكد من عدم استغالل القاصر أو ناقص األيلية أو املعاللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مسئولية من 

 بأي حال من األحوال.
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 (2/8)م
التأكد أن البحث موافق للنظم وعدم السماح بإجراء أي  اللجنة الدائمة احمللية باجلامعةمسئولية من 

حبث على املخلوقات احلية أو على جزء منها أو على مادهتا الوراثية يف اجلامعة إال بعد استكمال 
اإلجراءات الالزمة وفق نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته التنفيذية املقر من جملس 

 يـ. 13/9/1431خ وتاري 321الوزراء برقم 
 
 (2/9)م
يت تتفق م  امعة الاجلاعداد االنظمة واللوائح والنماذج اخلاصة باللجنة الدائمة احمللية باجلامعة  مهاممن 

األحكام الشرعية والالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية وتنفيذيا ومراجعتها 
 وتطويريا.

 
 (2/10)م

نشر الوعي بني افراد الباحثني بأخالقيات البحث على اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة  مهاممن 
 املخلوقات احلية.

 
 (2/11)م

 جلوانب األخالقية لألحباث املقدمة على املخلوقاتامراقبة اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة  مهاممن 
 احلية.

 
 (2/12)م
 يةقرار باملوافقة على إجراء البحث على املخلوقات احلالإصدار  اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مهاممن 

ما لدائمة احمللية ايتضمن قرار اللجنة التقييم املعجل على أن  بأسلوبعلى املقرتح البحثي أو املوافقة 
 يلي:

 وأرقام االتصال هبا. احمللية وعنواهنا الربيدي العادي واإللكرتوينالدائمة اسم اللجنة  (أ
املساعدين إن ء امساو  اسم الباحث الرئيس وعنوانه الربيدي العادي واإللكرتوين وأرقام االتصال به  (ب

 .وجد
 عنوان البحث ومدته وأيدافه.  (ت
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 .ورقمه تاريخ تقدمي الطلب (ث
 تاريخ القرار. (ج
 .توقي  رئيس اللجنة م  التاريخ (ح
 
 (2/13)م

واعد من أن البحوث املقدمة للجنة ال ختالف الق تأكدال اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مسئولياتمن 
 .الشرعية أو القيم الثقافية

 
 (2/14)م

أنظمة  الفال خت من أن البحوث املقدمة للجنة التأكد اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مسئولياتمن 
نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته  الواردة يفالتسجيل أو الضوابط أو األحكام 

 والطبية لجنة الوطنية لألخالقيات احليويةاملوجودة على رابط ال التنفيذية
http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/Pages/home.aspx 

 
 (2/15)م

ما تقره  الفال خت من أن البحوث املقدمة للجنة التأكد اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مسئولياتمن 
 باجلامعة.الالئحة الداخلية 

 (2/16)م
ناصر من استيفاء املقرتح البحثي للشروط واكتمال الع التأكد اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مهاممن 

 إجراءات املوافقة بعد التبصري. والوثائق والنماذج وصحة
 
 (2/17)م

يف كافة  حمللية اللجنة الدائمة املقدمة  ألحباثلتابعة الدورية امل اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مهاممن 
 كليات اجلامعة ومدى التزامها باللوائح واألنظمة.

 
 (2/18)م

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/Pages/home.aspx
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أثناء  الصحية لإلنسان الذي جيرى عليه البحثحلالة اتابعة م اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة مهاممن 
 إجراء التجربة.

 
 (2/19)م

ليها تنسيق م  مكتب املراقبة فيما خيصه واعتماد ما يرف  إة الاللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 
 من توصيات من ممثلي اللجنة بالكليات املختلفة باجلامعة.

 
 (2/20)م
ن الناحية تسجيل البحوث اليت متت املوافقة على إجرائها مة اللجنة الدائمة احمللية باجلامع مسئولياتمن 

دة أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته التنفيذية يف قاعام األخالقية، مبا يتوافق م  نظ
 اخلاصة هبا. باجلامعة بيانات اللجنة احمللية الدائمة

 
 (2/21)م

قراراهتا الصادرة برف  إىل اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية ال ةاللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 
 .اجلامعةثلي اللجنة بمماليت رفعت إليها من  على املشاري  البحثيةمسببا بشأن املوافقة أو عدم املوافقة 

 
 (2/22)م

باألحكام  ومدى أمهية التقيدالوطنية تعريف بدور اللجنة ال ةاللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 
 الواردة يف نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحتها التنفيذية.

 
 (2/23)م

 إعداد قوائم تضم خرباء متخصصني يف شىت جماالت األحباثةاللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 
 احليوية من داخل اجلامعة وخارجها.

 
 (2/24)م
رة لالستعانة باخلرباء أو املستشارين اليت ترى اللجنة عرو االستعانة ةاللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 

للجنة الدائمة ا ت احلاالت اخلاصة جيب على الرئيسويف فئا .هبم، دون أن يكون هلم حق التصويت
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وع، ويكون ليشارك اللجنة النظر يف املوع ،الفئةدعوة أحد املختصني من ذوي اخلربة يف تلك احمللية 
 وجب أن حيصل على ذلك كتابة.ه وإذا تعذر حضور  ،له حق املناقشة والتصويت

 (2/25)م
ليات فيما يرف  إليها من توصيات من ممثل اللجنة بالكبت الة اللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 

املختلفة بشأن املوافقة أو عدم املوافقة مسببا على املشاري  البحثية خالل مدة أقصايا شهرًا واحداً 
إصدار املوافقة اجلامعة بعلى األكثر ويكون قرار اللجنة الدائمة احمللية هنائياً، وجيوز للجنة احمللية الدائمة 

  .غري امللزمةالتوصيات أو إصدار التوصيات امللزمة على البحث أو الباحث أو  وطةاملشر 
 
 (2/26)م

ال حيق للباحث إجراء التعديل على املقرتح البحثي بعد املوافقة إال بعد العرض على اللجنة الدائمة 
عد العرض ب احمللية. وال حيق للباحث الرئيسي نقل مسئولية اإلشراف على البحث إىل باحث أخر إال

 على اللجنة الدائمة احمللية.
 

 (2/27)م
متضمناً  حثباستالم البإيصااًل يفيد  مقدم البحثتسلم أن ة اللجنة الدائمة احمللية باجلامع مهاممن 

 اريخ تقدميه.رقم الطلب وت
 
 (2/28)م
أن عليها إىل استكمال أي متطلبات ف البحث املقدم حيتاج أنة اللجنة الدائمة احمللية باجلامعرأت إذا 

( أيام عشرة أيام عمل من تاريخ تقدميه، وعلى الباحث يقدم 10ختطر مقدم الطلب بذلك خالل )
( تسعني يومًا من تاريخ إخطاره، ويعد الطلب مرفوعًا إذا مل يرد الباحث على 90رده خالل )

 مالحظات وطلبات اللجنة خالل تلك املدة.
 
 (2/29)م

، التأكد من سالمة إجراءات احلصول على املوافقة بعد التبصري اللجنة الدائمة احمللية باجلامعةمن مهام 
وتكلف من يراقب عند صدور يذه املوافقة. وجيب أن حيفظ نسخة من النموذج يف امللف الطيب إذا  

 كان الشخص موع  البحث مريضا.
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 (2/30)م
 املادة على كما ورد يف منوذج املوافقة بعد التبصري إعدادمن مهام اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة 

 نه يف احلاالت التالية:( من الالئحة الوطنية. وهلا أعفاء الباحث م11/2)م
إذا كان من غري املمكن ربط املعلومات اليت سيحصل عليها الباحث من السجالت أو العينات  -

 بالشخص الذي كان صدرا هلا. (رعية )الباثولوجيهاحليوية امل
 .كانت النتائج املتعلقة باألفراد متوافرة للعامة  إذا -
االحباث القائمة على دراسة بيانات ومعلومات سبق مجعها، بشرطني: )إذا كانت متاحة  -

بشكل عام وعلين، إذا كانت مدونة بشكل ال ميكن من خالله التعرف على يوية الشخص 
 مصدر املعلومة(.

اليت تشمل على اختبارات تعليمية أو إجراءات مسحية أو إجراء مقابالت، أو مراقبة األحباث  -
السلوك العام، ويستثىن من ذلك: ما ميكن التعرف من خالهلا على يوية الشخص، أو إذا  

 كانت املشاركة يف البحث تؤدي إىل الوقوع حتت املسئولية اجلنائية أو املدنية.
 األحباث التعليمية. -

 

الدائمة املحلية ألخالقيات املخلوقات الحية بجامعة اجتماعات اللجنة لثالثة:املادة ا

 :الجوف

 
 (3/1)م

يعترب صحيحا ، و مرة واحدة شهريًا على األقلبدعوة من رئيسهاباجلامعة حمللية الدائمة اتنعقد اللجنة 
عوهتا لالجتماع وميكن لرئيس اللجنة د على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، حبضور أغلبية أعضائها

 .عند اللزوم
 

 (3/2)م
بل عشرة أيام قاالجتماع حلضور الدعوة باجلامعة أعضاء اللجنة الدائمة احمللية سكرتري اللجنة سلم ي

ويرفق م  الدعوة جدول األعمال وكل الوثائق واملستندات ذات الصلة  على األقل من يوم االجتماع
 باملواعي  املدرجة.
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 (3/3)م
جلانب بأغلبية األصوات ويف حالة تساوي األصوات يرجح اباجلامعة الدائمة احمللية تصدر قرارات اللجنة 

 الذي به الرئيس.
 

 (3/4)م
له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي موعوع  ء اللجنة الدائمة احمللية باجلامعةذا كان أحد اعضاإ

ويطلب منه  يف بداية االجتماع،عن ذلك فال بد أن يفصح احمللية  ةاللجنة الدائماجتماع يف سيعرض 
 مغادرة االجتماع أثناء مناقشة ذلك املوعوع، ويسجل يف حمضر االجتماع.

 

 .على املخلوقات الحية أخالقيات البحوثممثلي لجنة  :الرابعةاملادة 

 

 (4/1)م
البحث على  ألخالقيات أعضاء اللجنة الدائمة احمللية ممثلي اللجنة بالكليات املختلفة يم أنفسهم

 احلية.املخلوقات 
 

 (4/2)م
 التايل:  على النحوبالكليات املختلفة ألخالقيات البحث على املخلوقات احلية  ممثلي للجنة

 ،)الطب :وختتص بنظر األحباث املقدمة إليها من الباحثني من كلياتالصحية للكليات ممثلي اللجنة  -
 العلوم الطبية التطبيقية، الصيدلة(.األسنان، طب 

العلوم، ) :وختتص بنظر األحباث املقدمة إليها من الباحثني من كلياتللكليات العلمية ممثلي اللجنة  -
 (.، علوم احلاسب واملعلوماتاهلندسة

الشريعة ) :وختتص بنظر األحباث املقدمة إليها من الباحثني من كليات للكليات اإلنسانيةممثلي اللجنة  -
 (.اجملتم ، الرتبيةواإلنسانية، اإلدارية العلوم والقانون، 

   

 (4/3)م
 .مخذ رأيهاملختصني ألاالستعانة بأو االستئناس بالكليات املختلفة الدائمة  اللجنة مثلجيوز مل
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 (4/4)م
 .املعدة لذلك وفق النماذجامعة اجلب بالكليات املختلفةاللجنة ممثلي طلباهتم إىل يقدم الباحثون 

 
 (4/5)م
أو ة بشأنه باملوافقة صدر التوصيي مثاملقدم يف الطلب باجلامعة  بالكليات املختلفةاللجنة ممثلي نظر ي

وز للباحثني ، وجيخالل شهر على األكثر من استكمال الباحث ملتطلبات اللجنةمسببا عدم املوافقة 
 وز املدة احملددة.يف حال جتاألخالقيات البحث على املخلوقات احلية احمللية الدائمة التظلم أمام اللجنة 

 

 (4/6)م
إذا تعلقت مشاري  األحباث بعمل فحوصات أو بإجراءات طبية أيا كانت طبيعتها على بعض املرعى 

املوافقة على مشروع ب تقدمي طلبه، فيتعني على الباحث أو غرييا يف واحد من املستشفيات اجلامعية
 . لصحيةاإن كان الباحث ال ينتمي إىل إحدى الكليات حىت و  الصحيةلكليات بااللجنة ممثل  حبثه إىل

 
 (4/7)م
نوية مفصلة عما يف هناية كل عام تقارير سباجلامعة بالكليات املختلفة  احملليةممثل اللجنة الدائمة م يقد

 .باجلامعة احملليةالدائمة رفعه إىل اللجنة ا مت وم، مت إجنازه من أعمال
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 املخلوقات الحية البحثاملوافقة على إجراءات و ضوابط  :املادة الخامسة

 

 (5/1)م
على إجراء  ةباجلامعالدائمة يلتزم الباحثون فيما يقدمونه من طلبات للحصول على موافقة اللجنة 

خلوقات القواعد واألحكام اليت نص عليها نظام أخالقيات البحوث على املجبمي  البحوث احليوية 
 لوطنيةواملوجودة على رابط اللجنة ا، احلية والئحته التنفيذية

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/Pages/home.aspx 
 
 (5/2)م

على إجراء باجلامعة  ةاحملليالدائمة يلتزم الباحثون فيما يقدمونه من طلبات للحصول على موافقة اللجنة 
 للجنة الدائمةاأو قرارات  توصياتتعديالت أو  مجي الداخلية باجلامعة و  ةبالالئحالبحوث احليوية 

 . باجلامعة احمللية
 
 (5/3)م

جبمي  باجلامعة  ةاحملليالدائمة يلتزم الباحثون فيما يقدمونه من طلبات للحصول على موافقة اللجنة 
 . نماذج الصادرة من اللجنة الدائمة احمللية باجلامعةال
 
 (5/4)م

 الباحث عند إعداد املقرتح البحثي ما يلي:يراعي 
 . أليدافهامالءمة تصميم الدراسة  -1
 . املوازنة بني الفوائد املرجوة واألعرار املتوق  أن تلحق باإلنسان موع  البحث -2
تها ، ومناسب ، وإجراءات الطوارئ ذلك اإلمكانيات املتاحة ، مبا يف مالءمة موق  البحث -3

 . للمجموعة املساعدة
 
 (5/5)م

 جيب أن يتضمن املقرتح البحثي ما يلي:
 (.A4ملخصاً موجزاً عن البحث يف حدود صفحة واحدة ) -1
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 أيداف البحث. -2
حصائية مبا يف ذلك حسابات حجم العينة، م  مراعاة إمكانية الوصول إىل نتائج املنهجية اإل -3

 مهمة إحصائياً بأقل عدد من املشاركني يف البحث.
 اة أو جهاز مل يستخدم من قبل.تربير استخدام أي إجراء أو أد -4
تربير استخدام مواد خطرة أو عارة على اإلنسان موع  البحث أو البيئة احمليطة وطرق  -5

 التخلص منها بعد االنتهاء من البحث.
 خطة التعامل م  احلاالت اخلطرة. -6
 خطة التخلص من فائض العينات احليوية. -7
 وصف واعح امهما ومسؤوليات فريق البحث. -8
 الزمنية للبحث ومعايري تعليق البحث أو إهنائه.اخلطة  -9

 ، ، واالستبانات املعدة للمشاركني يف البحث مناذج تسجيل احلاالت، وبطاقات اليوميات -10
 وذلك يف حال البحث السريري.

 حتديد عينة البحث على أن يرعى يف ذلك اآليت: -11
 خصائص العينة اليت سيتم االختيار منها. (أ

 معايري االختيار واالستبعاد للشخص موعوع البحث.  (ب
 واالختيار. املبدئيالوسائل اليت يتم هبا االتصال   (ت
 الوسائل اليت تقدم هبا املعلومات كاملة إىل املشاركني احملتملني يف البحث أو ممثليهم.  (ث

ح هلم ا يف حال كون البحث سريرياً يلتزم الباحث الرئيس بأن يقدم وصفاً لألشخاص الذين يت -12
االطالع على البيانات الشخصية للمشاركني يف البحث، مبا يف ذلك السجالت الطبية 

 والعينات البيولوجية.
 قائمة بالنتائج املتوقعة وطرق االستفادة منها. -13
 قائمة املراج . -14
 
 (5/6)م

 منوذج الطلب بعد تعبئته املستندات التالية:الباحث م  يرفق 
 املقرتح البحثي. (أ

 السرية الذاتية للباحث الرئيس والباحثني املعاونني حمدثة وموقعة ومؤرخة.  (ب
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 الوسائل املستخدمة لدعوة اإلنسان موعوع البحث مبا يف ذلك اإلعالنات.  (ت
 منوذج "املوافقة بعد التبصري".  (ث
 ما يفيد اجتياز دورة أخالقيات البحث سارية املفعول. (ج

 
 (5/7)م

عجباجلامعة احمللية  الدائمة جيوز للجنة
 
ل يف املوافقة على بعض البحوث باستخدام أسلوب التقييم امل

 احلاالت اآلتية:
إذا كان اخلطر الذي ميكن أن يتعرض له الشخص الذي سي جرى عليه البحث ال يتجاوز  -1

 مستوى اخلطر األدىن.
 إذا كان البحث ال يؤدي إىل كشف يوية اإلنسان موع  البحث. -2
 اسات سريرية على األدوية أو األجهزة الطبية، وذلك:إذا كان البحث يتعلق بدر  -3

إذا كان استعمال الدواء وفقاً لرتخيصه وجرعاته املعتمدة من اجلهة املعنية وال يشمل  (أ
 زيادة يف احتمال اخلطر على الشخص الذي سي جرى عليه البحث.

ذا هل إذا كان اجلهاز املستخدم مرخصًا أصاًل من اجلهة املعينة ومت استعماله وفقاً  (ب
 الرتخيص.

إذا كان أخذ العينات احليوية أليداف البحث يتم بوسائل غري باععة، مثل حتليل البول  -4
 أو اللعاب أو قصاصات األظافر أو الشعر وما إىل ذلك.

إذا كانت معلومات البحث ست جم  باستعمال األجهزة الطبية املصرح هبا من اجلهة املعنية،  -5
 ومنها:

تطبق مباشرة على سطح اجلسم أو على مسافة منه واليت ال تعرض أجهزة االستشعار اليت  (أ
 اجلسم إىل كمية ذات أمهية من الطاقة وال تتعدى على خصوصية اإلنسان موع  البحث.

 أجهزة القياس الوزن أو فحص حدة السم .  (ب
 أجهزة التصوير الرنني املغناطيسي أو باملوجات فوق الصوتية. (أ

تصويري احلراري، أو قياس اإلشعاع النووي املوجود بشكل أجهزة التخطيط الكهربائي، وال (ب
طبيعي، التصوير باألشعة حتت احلمراء، وقياس جريان الدم باألشعة الصوتية )دوبلر(، وتصوير 

 (.اإليكو) القلب بالصدى
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أجهزة التمرين املعتدل وقياس قوة العضالت، وقياس مناسب اجلسم )مثل: نسبة الشحم(،  (ت
 ل والعضالت، ما دام ذلك مناسبا وفقا ملعدل العمر والوزن والصحة.وقياس مرونة املفاص

البحث على معلومات أو سجالت أو عينات كانت قد مجعت من قبل أو ستجم  يف  (ث
 املستقبل ألسباب غري حبثية.

دف البحث على ( هباملتحرك-الثابتجتمي  املعلومات عن طريق التسجيل الصويت أو املرئي ) (ج
و جمموعة دون انتهاك للخصوصية الشخص الذي سيجرى عليه صفات أو سلوك شخص أ

سية الكهرومغناطيويستثىن من يذه األجهزة استخدام األشعة السينية أو األمواج  البحث.

 الدقيقة.
 
 ( 5/8)م

ستخدم اسلوب ، وال يتسرع أو ياملوافقة بعد التبصريتق  على عاتق الباحث مسئولية احلصول على 
جيب على الباحث أن يشرح ما سيقوم به على الشخص  كعليه، وكذلاإلكراه أو اإلغراء حلصول 

 ، وأن جييب على مجي  االستفسارات.، وأن يكون الشرح متناسبا معهأو وليه موع  البحث
 
 (5/9)م

ريري كل ثالثة احمللية يف موعده، البحث السالرئيسي بتقدمي تقرير دوري للجنة الدائمة  يلتزم الباحث
أشهر، والبحوث األخرى كل ستة أشهر، ويف حالة عدم التزامه فتتخذ اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة 

 ( من الالئحة الوطنية.10/29باألحكام الواردة يف )م
 

املخلوقات املادة السادسة: إيرادات ومصروفات اللجنة الدائمة املحلية ألخالقيات 

 الحية بجامعة الجوف:

 
 (6/1)م

فحصها ا لرسوماً مالية على مشاري  األحباث احليوية اليت تقدم إليه باجلامعة الدائمة احملليةاللجنة حتصل 
 من الناحية األخالقية وذلك على النحو التايل:

املشاري  من إمجايل قيمة التمويل  %5تكون رسوم األحباث املمولة من جهات حكومية  -أ
 .على اال تزيد عن مخسة االف لاير
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من  %1سبة نب اليت متوهلا جهات القطاع اخلاص واجلهات األجنبية تكون رسوم األحباث -ب
 ف لاير. أالعلى أال تقل قيمة الرسوم عن مخسة  األحباث،إمجايل قيمة التمويل ملشاري  

 إعفاء األحباث الطالبية واألحباث الغري ممولة من الرسوم -ت
 
 (6/2)م

 هبحث الذي قام بتقييماللجنة عن مشروع الممثلي لكل عضو من  لاير 500 قيمة ـبتصرف مكافأة 
 عشرة) 10,000العضو عن التقييم عن ممثلي اللجنة ، وال تزيد مكافأة رئيس اللجنة إىلمنه أحيل و 

 سنوياً.ألف لاير( 
 
 (6/3)م

ئداهتا يف حساب سابقا، وتندرج عا املنصوص عليهاتتوىل اللجنة الدائمة احمللية باجلامعة حتصيل الرسوم 
 اجلامعة يفتح يف مؤسسة النقد العريب السعودي أو أحد فروعها أو البنك الذي تتعامل معه. باسممستقل 

 
 (6/4)م

،  جلهةايكون الصرف من احلساب املستقل مبوافقة مدير اجلامعة، أو من يفوعه، بناًء على توصية 
 . ةوخيض  الصرف لرقابة املراقب املايل باجلامع رمسية،ومبوجب مستندات  ، الدراسةعلى  واملشرف

 
 (6/5)م

تراج  احلسابات املستقلة للبحوث والدراسات، واخلدمات، سنويًا بواسطة مراج  حسابات اجلامعة 
 . ويعد تقرير جمللس اجلامعة

 
 (6/6)م

مكافآت لى ع امعة اخلاص باللجنةاملستقل باجليتم الصرف من إيرادات الرسوم املودعة يف احلساب 
ات ومكافآت ممثلي اللجنة بالكلي الدورات وامللتقيات وورش العمل ، وكذلك علىحتكيم األحباث

يريا، ما يتطلبه تسيري أعمال ممثلي اللجنة بالكليات املختلفة واللجنة الدائمة وتطو و املختلفة باجلامعة 
 ئيسعلى مسوغات الصرف طبقاً ملا يعرعه عليه ر أو من يفوعه  صاحب الصالحيةوذلك بعد موافقة 

 اللجنة.
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 .ومرفقات أحكام ختامية :السابعةالمادة 
 
 (7/1)م

 :بشأنه القواعد الواردة يفاملواد السابقة فإن البحث يطبق فيم مل يرد به نص يف يذه 
نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته التنفيذية )نظام أخالقيات البحث على  

 يـ.  13/9/1431( وتاريخ 321ء رقم )واليت متت املوافقة عليه بقرار جملس الوزرا ،املخلوقات احلية
دينة امللك عبد العزيز ملوالئحته التنفيذية اليت وععتها اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية والطبية التابعة 

واألمر السامي رقم يـ،  14/9/1431( وتاريخ 59رقم )م/ للعلوم والتقنية استنادا للمرسوم امللكي
 يـ(. 18/5/1422( وتاريخ 9512/ب/7)

 
 (7/2)م

 جملس اجلامعة هلا. اعتماديعمل بأحكام يذه الالئحة من تاريخ 
 
 (7/3)م 

 جمللس اجلامعة حق تفسري يذه الالئحة.
 
 (7/4م)

 لالئحة.ايرفق هبذه الالئحة نسخة من نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية املشار إليه يف 
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