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الرؤيــة:

الرسـالة:

أهداف اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية:

تعتبــر جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل اســتخدام البشــر والحيوانــات فــي البحــوث والتدريــس 
عنصــرµ مكمــًال للتقــدم المســتمر فــي التعليــم والتعلــم؛ وتتوقــع الجامعــة أن يلتــزم كل الباحثيــن 
بأعلــى المعاييــر ا�خالقيــة والمهنيــة عنــد إجــراء بحــوث علــى الكائنــات الحيــة، وأن تجــري هــذه 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــائدة ف ــة الس ــذة وا�نظم ــالمية الناف ــريعة ا�س ــكام الش ــ¼ �ح ــوث وفق البح

السعودية ولوائح ونظم جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل.

 
ا�مــام  بجامعــة  الحيــة  الكائنــات  علــى  العلمــي  البحــث  �خالقيــات  الدائمــة  اللجنــة  علــى 
ــتخدمة  ــة المس ــات الحي ــة كل الكائن ــة ورعاي ــعادة ورفاهي ــن س ــد م ــل التأك ــن فيص ــن ب عبدالرحم
ر علمــي  فــي البحــث العلمــي، وأن البحــث الــذي يجــري بمقــر الجامعــة يتــم بصــورة أخالقيــة ولــه مبــرِّ

وينجز وفق¼ للشريعة ا�سالمية والقوانين واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية.

ــذي  ــي ال ــث العلم ــة للبح ــر ا�خالقي ــى المعايي ــل بأعل ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا�م ــزم جامع تلت
يشــمل ا�نســان والحيــوان والنبــات. وبا�ضافــة إلــى أهــداف اللجــان المحليــة المنصــوص عليهــا فــي 
الكائنــات  علــى  العلمــي  البحــث  �خالقيــات  الدائمــة  اللجنــة  ترمــي  الالئحــة  مــن   (٥) المــادة 

الحية إلى اÂتي:-
ــات  ــر �خالقي ــذ معايي ــيس وتنفي ــوي لتأس ــب الحي ــات الط ــة �خالقي ــة الوطني ــع اللجن ــاون م ١- التع
ــي وتحديــث لجــان البحــث العلمــي فــي الكليــات والمراكــز ذات  التقانــة الحيويــة والبحــث الطبِّ

الصلة.
ــدى  ــى م ــوف عل ــة للوق ــي المختلف ــث العلم ــز البح ــان ومراك ــة للج ــة الدوري ــم والمتابع ٢- التقوي

تطبيق معايير ولوائح البحث العلمي المتعلِّق بالطب الحيوي.
٣- التقويــم والضبــط الــدوري للمختبــرات الطبيــة والدوائيــة التــي تســتخدم كائنــات حيــة والتأكــد 

من شرعية ذلك.
٤- استخدام قاعدة بيانات لبنوك المادة الوراثية بالجامعة واعتماد بداية العمل بها.

٥- رفع الوعي بأخالقيات الطب الحيوي وأهميتها بالنسبة للعاملين في هذا المجال.
٦- التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان االلتزام الصارم بأخالقيات الطب الحيوي.
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التطبيق والمكافأة:

تشكيل اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية التطبيق والمكافأة:
بجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

ــي  ــوث الت ــى كل البح ــة عل ــات الحي ــى الكائن ــي عل ــث العلم ــات البح ــح أخالقي ــام لوائ ــق نظ ١- يطب
تجريها أو تدعمها جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل وتشمل الكائنات الحية.

٢- تحــدد مكافــأة لرئيــس اللجنــة المحليــة وأعضــاء اللجنــة وفقــ¼ ل�نظمــة وا�جــراءات المطبقــة 
في جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

رئيــس اللجنــة

سكرتيـر اللجنة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة

أميــن اللجنة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة

عضو اللجنـة
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الفصل ا�ول

تعريفـــات



المادة ا�ولى: (من النظام) تعريفات:

ــام كل  ــة أم ــي المبين ــام - المعان ــذا النظ ــي ه ــا وردت ف ــة - أينم ــارات اÂتي ــاظ والعب ــد با�لف يقص
منها، ما لم يقتِض السياق خالف ذلك:

• النظام: نظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية. 
• الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية. 

• الجامعة: جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 
• مدير الجامعة: مدير جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

• اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية ل�خالقيات الحيوية والطبية. 
• مكتب المراقبة: مكتب مراقبة أخالقيات البحوث. 

• اللجنة الدائمة: اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية بالجامعة. 
علــى  بحثيــة  نشــاطات  تمــارس  خاصــة  أو  عامــة  اعتباريــة  صفــة  ذات  جهــة  كل  المنشــأة:   •

المخلوقات الحية. 
• الباحــث: كل شــخص مؤهــل علميــ¼ فــي موضــوع ذي صلــة بالبحــث، وحاصــل علــى دورة أخالقيات 

البحث.
ــة  ــراء المعرف ــة، أو إث ــوم الحيوي ــدم العل ــى تق ــدف إل ــي يه ــي تجريب ــتقصاء منهج • البحــث: أي اس

العامة أو تطويرها باستخدام المخلوق الحي أو أجزاء منه.
• المخلوق الحي: هو ا�نسان والحيوان والنبات. 

ــا،  ــتخلصة منه ــا أو المس ــي الخالي ــودة ف ــة الموج ــد النيتروجيني ــلة القواع • المــادة الوراثيــة: سلس
المســؤولة عــن نقــل الخصائــص والصفــات مــن الخليــة ا�م إلــى الخليــة الفــرع، ومــن ثــم مــن كائــن 

إلى مواليده. 
• ا�هليــة: بلــوغ الشــخص ســن الثامنــة عشــرة، مــع قدرتــه العقليــة علــى مباشــرة التصرفــات 

النظامية بنفسه. 
• الموافقــة بعــد التبصيــر: إعطــاء الشــخص موافقتــه بمطلــق حريتــه دون اســتغالل أو إكــراه، بعــد 
أن أدرك مــا يطلــب منــه، وأدرك أهــداف البحــث واحتمــاالت الخطــر فيــه ومــا يترتــب علــى مشــاركته 

من حقوق وواجبات.
• القاصر: الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

• الجنين: ثمرة الحمل منذ بدء التعشيش في الرحم إلى خروجه أو إخراجه منه. 
• الولي: الشخص الذي يملك الوالية الشرعية على النفس. 

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

٨



• النطفة: ناتج التلقيح حتى بلوغه أربعين يوم¼. 
• اللقائــح: البييضــة الملقحــة بالحويــن المنــوي مــن حيــن إخصابهــا إلــى حيــن انقســامها إلــى ثمانــي 

خاليا.
• ا�مشاج: ناتج اللقاح من انتهاء مرحلة اللقائح إلى حين التعشيش في الرحم. 

• االستنسال: عملية إنتاج فرد كامل مماثل Âخر وراثي¼ دون تزاوج جنسي. 
• ناتج الحمل: الجنين الذي خرج أو استخرج من الرحم. 

• حيوانات التجارب: التي ُترعى في أقفاص أو أماكن معينة �خضاعها للتجارب العلمية. 
• الخطــر ا�دنــى: الضــرر اليســير الــذي ال يتجــاوز الخطــر المتوقــع فــي النشــاطات العاديــة للحيــاة 
اليوميــة، والــذي ال يمكــن تالفيــه خــالل فحــص اعتيــادي ســريري أو نفســي، ويشــمل االنزعــاج 

المتوقع وعدم االرتياح.
• ناقــص ا�هليــة: كل شــخص ال تتوافــر فيــه أهليــة ا�داء الكاملــة لكونــه قاصــرµ، أو بســبب إصابتــه 
الــذي قضــت  أو  تؤثــر علــى ســالمة ا�دراك والتمييــز لديــه،  التــي  بأحــد عــوارض نقــص ا�هليــة 
المحكمــة الشــرعية باســتمرار الواليــة أو الوصايــة عليــه ومنعتــه مــن مباشــرة التصرفــات النظاميــة 

بنفسه. 
• المعــوق: كل شــخص مصــاب بقصــور كلــي أو جزئــي بشــكل مســتقر فــي قدراتــه الجســمية أو 
الحســية أو التواصليــة أو التعليميــة أو النفســية إلــى المــدى الــذي يقلــل مــن إمــكان تلبيــة متطلباتــه 

العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين. 
• الطفــل: كل شــخص ذكــر أو أنثــى لــم يبلــغ ســن الثامنــة عشــرة التــي تخولــه إعطــاء الموافقــة 

بعد التبصير. 
• الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة: هــي الخاليــا التــي تؤخــذ مــن البييضــة الملقحــة فــي أطوارهــا ا�ولى 

قبل تخصصها العضوي.
ــا  ــن خالي ــذ م ــي تؤخ ــ¼ ــــ الت ــة عضوي ــر المتخصص ــا ــــ غي ــي الخالي ــة: ه ــة الكهل ــا الجذعي • الخالي

المخلوق الحي المكتمل النمو. 
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 ( م ١/١ )   
ــون  ــام، يك ــن النظ ــى م ــادة ا�ول ــي الم ــة ف ــارات المبين ــاظ والعب ــي ا�لف ــالل بمعان ــدم ا�خ ــع ع م
ل�لفاظ والعبارات اÂتية – أينما وردت في هذه الالئحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض 

السياق خالف ذلك:
• ا�نســان موضــع البحــث: هــو كل شــخص أعطــى موافقتــه أو وافــق وليــه علــى إجــراء أبحــاث أو 

تجارب سريرية أو غير سريرية أو عالجيه عليه.
• الباحــث الرئيــس: المســؤول ا�ول عــن التخطيــط للبحــث وإجرائــه وجمــع المعلومــات وتحليلهــا 

والتوجيه بتطبيق التدخالت الموضحة في خطة البحث .
ــى  ــن أو مرض ــخاص متطوعي ــق بأش ــات تتعل ــع معلوم ــق بجم ــث يتعل • البحــث الســريري: كل بح
وتحليلهــا بغيــة الوصــول إلــى معرفــة عامــة يمكــن تطبيقهــا علــى اÂخريــن تتعلــق بآليــة حــدوث 

مرض أو تشخيصه أو انتشاره أو عالجه .
• البحــث غيــر الســريري:  كل بحــث يتعلــق بجمــع معلومات ال تتعلق با�شــخاص مباشــرة وتحليلها 

بغية الوصول إلى معرفة أو حقيقة شاملة.
ــة دواء  ــالمة وفعالي ــة س ــر لمعرف ــن البش ــن م ــى متطوعي ــرى عل ــارب تج • التجــارب الســريرية: تج

جديد أو جهاز طبي جديد. 
ــي  ــًال ف ــة أو نزي ــن المحاكم ــ¼ لحي ــه أو موقوف ــ¼ علي ــواء كان محكوم ــة س ــد الحري • الســجين: فاق

إصالحية.
ــبب  ــة بس ــة إضافي ــى حماي ــون إل ــن يحتاج ــخاص الذي ــات ا�ش • فئــات الحــاالت الخاصــة: مجموع

كونهم قصرµ أو ناقصي ا�هلية أو فاقدي حرية ا�ختيار.
• الجنيــن الميــت: جنيــن ولــد أو خــرج أو اســتخرج مــن الرحــم وال تظهــر عليــه عالمــات الحيــاة بمــا 

فيها نبض القلب والتنفس التلقائي والحركة ونبض الحبل السري إن كان ال يزال متصًال.
• إجراء تشخيصي: اختبار يهدف إلى تحديد اضطراب أو مرض ما لدى مخلوق حي.

ــرض أو  ــخيص م ــي تش ــاعدة ف ــي للمس ــن الح ــى للكائ ــن أن يعط ــي يمك ــب كيميائ ــدواء: مرك • ال
اضطراب عضوي أو عالجه أو الوقاية أو الشفاء منه أو تخفيف آثاره.

ــات  ــة المعلوم ــالمة ومراقب ــم الس ــة تقيي ــل لجن ــن قب ــث م ــير البح ــة س • التقييــم الــدوري: مراقب
للتأكــد مــن ســالمة ا�نســان موضــع البحــث باســتمرار وعــدم ظهــور مــا يســتوجب إيقــاف البحــث أو 

تعديله.
• المتابعــة الدوريــة: النظــر فــي التقريــر الــدوري الــذي يقدمــه الباحــث الرئيــس إلــى اللجنــة الدائمــة 
�خالقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة بالجامعــة للوقــوف علــى كيفيــة ســير البحــث ومــدى 

توافقه مع الخطة المعتمدة له.
• الســرية: عــدم إفشــاء أو تمريــر  أي بيانــات أو معلومــات أو نتائــج تتعلــق با�بحــاث أو ا�نســان موضــع 

البحث، أو إلى من ليس له عالقة بالبحث.
• الخصوصيــة: المحافظــة علــى ظــروف المشــاركة مــع اÂخريــن فــي العــادات والتفكيــر ومــا 

يقتضيه العرف.
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• لجنــة تقييــم الســالمة ومراقبــة المعلومــات: مجموعــة مســتقلة عــن الباحثيــن تضــم علمــاء 
وأطبــاء ومختصيــن با�حصــاء مهمتهــا النظــر فــي المعلومــات المتراكمــة فــي أثنــاء ســير التجــارب 
الســريرية لتحليلهــا أوًال فــأول ومراقبــة احتمــاالت ظهــور ترجيــح مهــم فــي أحــد اتجاهــات النتائــج أو 

تأثيرات جانبية غير مقبولة تستدعي ا�يعاز بإيقاف البحث أو تعديل خطته.
الوحــدة ا�ساســية للمعلومــات الوراثيــة فــي كل الكائنــات الحيــة، فهــي تحمــل  الجينــات:   •
المعلومــات الالزمــة لبنــاء الخاليــا والحفــاظ عليهــا والقيــام بكافــة الوظائــف الحيويــة ومــن ثــم بنــاء 

أجسام الكائنات وإعطائها صفاتها المميزة.
• الضــرر الجســيم: كل ضــرر يــؤدي إلــى وفــاة أحــد المشــاركين أو جعــل حياتــه فــي خطر أو اســتلزم 
التنويــم فــي المستشــفى فــوق مــا كان يتوقــع، أو أدى إلــى إعاقــة دائمــة للمشــارك أو إلــى تشــويه 

خلقي في الجنين، ويعتبر غير متوقع إذا لم يذكر في "الموافقة بعد التبصير".

( م ٢/١ )
نطاق السريان الموضوعي

ــى  ــاث عل ــراء ا�بح ــا إج ــارس فيه ــة يم ــأة بحثي ــى كل منش ــة عل ــام والالئح ــكام النظ ــري أح ١- تس
المخلوقات الحية داخل أراضي المملكة العربية السعودية. 

٢- تخضــع ا�بحــاث المجــراة علــى عينــات أخــذت مــن داخــل المملكــة إلــى أحــكام النظــام والئحتــه 
التنفيذية فيما يخص اخذ الموافقة بعد التبصير وإرسال العينات الوراثية للخارج.

( م ٣/١ )
المبادئ التي تخضع لها أحكام النظام والالئحة

تخضــع أحــكام النظــام والالئحــة فــي تفســيرها وتطبيقهــا للضوابــط وا�حــكام الشــرعية الصــادرة 
عــن الهيئــات المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا تضعــه اللجنــة الوطنيــة مــن أنظمــة 

وضوابط، ومبادئ حقوق ا�نسان، بما ال يتعارض مع ا�حكام الشرعية.

( م ٤/١ )
حظر إجراء ا�بحاث الحيوية خارج نطاق الجامعة 

ــكام  ــة �ح ــة، مخالف ــي للجامع ــرافي والمكان ــاق ا�ش ــارج النط ــة خ ــاث الحيوي ــراء ا�بح ــر إج يعتب
النظام والالئحة.
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الفصل الثاني

أهداف النظام



المادة الثانية: (من النظام)
ــات  ــع المخلوق ــل م ــة، للتعام ــط الالزم ــة، والضواب ــس العام ــع ا�س ــى وض ــام إل ــذا النظ ــدف ه يه
ــة  ــات المهني ــوء ا�خالقي ــي ض ــوث، ف ــاالت البح ــي مج ــة ف ــا الوراثي ــا أو مادته ــزاء منه ــة أو أج الحي

المرعية، وبما ال يتعارض مع الضوابط الشرعية

( م ١/٢ )
يهــدف النظــام إلــى حمايــة حقــوق ا�نســان موضــع البحــث أو جــزء منــه، وضمــان ســالمته وصــون 

كرامته، وعدم ا�ضرار بالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العلمي.

( م ٢/٢ )
ــة  ــي المملك ــدة ف ــات المعتم ــي الهيئ ــة ف ــة المرعي ــات المهني ــرعية وا�خالقي ــط الش ــى الضواب تراع

وما تضعه اللجنة الوطنية من ضوابط وإجراءات في تطبيق أحكام النظام والالئحة.

المادة الثالثة: (من النظام)
ال يجــوز للمنشــأة الســماح بإجــراء البحــث علــى المخلــوق الحــي إال بعــد اســتكمال ا�جــراءات الالزمــة 

وفق¼ لهذا النظام، وتخضع ا�بحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفق¼ لالئحة.

( م ١/٣ )
ال يجــوز �ي منشــأة الســماح بإجــراء ا�بحــاث علــى المخلوقــات الحيــة إال بعــد تســجيل لجنــة محليــة 
�عطــاء التراخيــص �جــراء البحــوث ومراقبــة أخالقيــات البحــوث وفقــ¼ لمــا ينــص عليــه النظــام 

والالئحة.

( م ٢/٣ )
جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل تتحمــل مســئولة أي بحــث ُيجــرى لديهــا، ومــن خــالل اللجنــة 
ســتتأكد مــن التــزام الباحــث والعامليــن علــى البحــث بجميــع الضوابــط وا�جــراءات وا�حــكام 
الــواردة فــي النظــام والالئحــة ومــا تقــرره اللجنــة الوطنيــة فــي هــذا الشــأن، وذلــك مــن خــالل قــرارات 

اللجنة الوطنية.
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الفصل الثالث

اللجنة الوطنية ل�خالقيات الحيوية



المادة الرابعة:@ 
تختــص اللجنــة الوطنيــة بوضــع معاييــر أخالقيــات البحــوث الحيويــة ومتابعــة تنفيذهــا، وتعــد 
المرجــع فيمــا يتعلــق با�شــراف علــى أخالقيــات البحــوث ومراقبــة تنفيذهــا، ولهــا علــى وجــه خــاص 

ما يلي: 
١- إعداد اللوائح الخاصة بأخالقيات البحوث الحيوية ومراجعتها بحسب المستجدات. 

٢- اقتراح تعديل النظام والالئحة. 
٣- تشــكيل لجــان فرعيــة متخصصــة للقيــام بإعــداد الدراســات التفصيليــة عــن المجــاالت البحثيــة 

في مجال اختصاص اللجنة الوطنية.
٤- وضع الضوابط الخاصة بإرسال العينات الحيوية إلى مختبرات خارج المملكة.

٥- ا�شــراف علــى اللجــان المحليــة ومراقبــة ا�لتــزام بالقواعــد الشــرعية والنظاميــة عنــد التعامــل 
مع المادة الحيوية. 

٦- وضــع الضوابــط ا�خالقيــة ومتابعــة تنفيذهــا، للمحافظــة علــى حقــوق ا�نســان موضــع البحــث 
أثناء إجراء ا�بحاث، ولضمان سرية المعلومات البحثية وأمنها. 

ــترجاعها  ــعودي واس ــع الس ــة للمجتم ــات الوطني ــظ المعلوم ــى بحف ــات تعن ــدة بيان ــاء قاع ٧- إنش
المتعلقة بالمادة الوراثية.

٨- التنســيق بيــن المملكــة والــدول والمنظمــات العربيــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بمجــال اختصاصهــا، 
بحسب ا�جراءات النظامية المتبعة. 

٩- وضع اللوائح الداخلية لعمل اللجنة الوطنية. 
١٠- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية ومكتب مراقبة أخالقيات البحث. 

١١- ا�شــراف والمتابعــة لنظــام المعلومــات المركــزي لبنــوك المــادة الوراثيــة الوطنيــة وضوابــط 
توثيقها واسترجاعها. 

١٢- وضــع القواعــد وا�ســس لالعتــراف أخالقيــ¼ بمختبــرات البحــوث العاملــة فــي المجــاالت الحيويــة 
والطبية.

١٣- التقويم الدوري والرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية ا�خالقية،
ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوق الحي والتأكد من مشروعيتها. 

وللجنــة االســتعانة بخبــراء أو جمعيــات أو مراكــز علميــة أو هيئــات متخصصــة علــى ســبيل المشــورة، 
من داخل المملكة وخارجها.

@  تقابلها المادة السادسة من النظام

(م ١/٤)  
يلتزم الباحث أو من ينيبه عند إرسال العينات الحيوية إلى خارج المملكة بالضوابط اÂتية:

أوًال: في حال إرسال العينات إلى الخارج �غراض بحثية:
١- أن ترسل العينات إلى جهات بحثية عالمية معروفة بخبرتها في المجاالت البحثية.

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

١٥



٢- أن تحــرر اتفاقيــة تضمــن حقــوق ا�شــخاص موضــع البحــث والباحــث الســعودي والحقــوق 
الوطنيــة، وتعــرض علــى شــكل مشــاركة فــي بحــث توافــق عليــه اللجنــة الدائمــة وُتعتمــد مــن قبــل 

معاي مدير الجامعة.
٣- إذا تبيــن أن هنــاك باحــث أو هيئــة ســعودية أجــرت أو ُتجــري البحــث نفســه، وجــب عــدم إرســال 
العينــات الحيويــة خــارج المملكــة، ويجــب التعــاون مــع البحــث الجــاري داخــل المملكــة، إال إذا كان 

هناك مبرر مقبول من قبل اللجنة الدائمة لعدم إمكانية التعاون الداخلي. 
٤- أال تكشــف البيانــات المرســلة مــع العينــات الحيويــة عــن هويــة صاحــب العينــة "كأن ترســل 

بأرقام مشفرة ".
ــطي¼ بمضمــون البحــث  ٥- ســيقوم رئيــس اللجنــة الدائمــة  بالجامعــة بإخطــار اللجنــة الوطنيــة خـ
وأهدافــه والجهات الداعمة له والمشــاركة فيه بعد موافقــة اللجنة الدائمة, ويجوز وللجنة الوطنية 
الحــق فــي إيقــاف إجــراء البحــث أو اســتكماله إذا تبيــن عــدم فائدتــه للمجتمــع الســعودي أو إضــراره 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســوف يثبــت هــذا الحــق للجنــة الوطنيــة فــي ا�تفاقيــة المبرمــة بيــن 

الجامعة وأية جهة خارجية.

ثانًيا: في حال إرسال العينات الحيوية إلى الخارج �جراء فحوصات مخبرية تشخيصية:
١- التأكد من عدم توافر الفحص في المملكة العربية السعودية.

٢- إرســال العينــات لمراكــز مرجعيــة معتــرف بهــا فــي البلــد المرســل إليــه كالمراكــز التشــخيصية 
لذلك المرض، لضمان مستوى مقبول في إجراءات الرقابة النوعية والتنظيمات ا�خالقية.

٣- توقيــع اتفاقيــة بيــن الجهــة الُمرِســلة والجهــة الُمرَســل إليهــا تضمــن حقــوق جميــع ا�طــراف 
وســرية بياناتهــم وا�جــراءات الوقائيــة لحفــظ ســرية بيانــات ا�شــخاص المعنييــن وكيفيــة التخلــص 

من العينة بعد الفحص.
٤- أال تكشــف البيانــات المرســلة مــع العينــات الحيويــة عــن هويــة صاحــب العينــة "كأن ترســل 

بأرقام مشفرة".
٥- أال يتجــاوز حجــم العينــة المرَســلة الكميــة الالزمــة عــادًة �جــراء التشــخيص. ومــا تضعــه اللجنــة 

الوطنية من ضوابط في هذا المجال.

ثالث½: با�ضافة إلى ما ورد في أوًال وثاني¼، على الباحث –عند إرسال العينات للخارج- االلتزام بالتالي:
١- أخــذ الموافقــة الخطيــة مــن اللجنــة الدائمــة علــى إرســال العينــات للخــارج، وذلــك بإرســال خطــاب 
ــار  ــا، وإخط ــل إليه ــة المرس ــات والجه ــوع العين ــة ون ــال وكمي ــببات ا�رس ــه مس ــ¼ في ــمي موضح رس

اللجنة الوطنية بالموافقة. 
٢- بعــد أخــذ موافقــة اللجنــة الدائمــة يلتــزم الباحــث بإرفــاق نســخة منهــا ضمــن مســتندات 

ا�رسال للجهات المختصة كالجمارك والشركات الناقلة.
٣- ضمان سالمة العينات الوراثية في أثناء عملية التخزين والنقل.

٤- التخلص من العينات الوراثية الزائدة بالطرق العلمية المتعارف عليها.
٥- تخضــع العينــات الوراثيــة الــواردة مــن خــارج المملكــة لنفــس الضوابــط وا�حــكام الخاصــة 

بالتعامل مع العينات الوراثية المأخوذة في داخل المملكة.
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الفصل الرابـع

@ يقابله الفصل السادس من النظام 

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث



المادة الخامسة @:   
ُتشــكل كل منشــأة لجنــة محليــة مــن خمســة أعضــاء علــى ا�قــل، وتحــدد الالئحــة كيفيــة 
تشــكيلها وا�حــكام والقواعــد التــي تحكــم أعمالهــا. وللجنــة -علــى وجــه خــاص ال علــى 

سبيل الحصر- ما يلي: 
١- التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة. 

٢- التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير.
٣- الموافقة على إجراء البحث من الناحية ا�خالقية. 

٤- المتابعة الدورية للبحث. 
٥- متابعة الحالة الصحية لêنسان - الذي ُيجرى عليه البحث - أثناء إجراء التجربة. 

٦- التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.

(م ١/٥)
تسعى اللجنة الدائمة  بالجامعة إلى ما يلي:

١- حماية حقوق ا�نسان موضع البحث وضمان سالمته.
٢- التأكد من عدم استغالل القاصر أو ناقص ا�هلية أو المعوق بأية حال من ا�حوال.

 يلتــزم أعضــاء اللجنــة الدائمــة والعاملــون فيهــا وكل مــن ُيدعــى إلــى حضــور اجتماعاتهــا بالحفــاظ 
علــى ســرية المعلومــات التــي يطلــع عليهــا، وعــدم إفشــاء المعلومــات المتضمنــة فــي ا�بحــاث أو 

ا�فكار البحثية والمقترحات.

( م ٢/٥ )
ــي أي  ــرة ف ــر مباش ــرة أو غي ــة مباش ــاء مصلح ــد ا�عض ــه أو �ح ــة أن ل ــة الدائم ــو للجن ــن لعض إذا تبي
ــس  ــى رئي ــاع، وعل ــة االجتم ــي بداي ــك ف ــن ذل ــح ع ــه أن يفص ــة، فعلي ــى اللجن ــيعرض عل ــوع س موض
اللجنــة أن يطلــب مــن العضــو الــذي لــه مصلحــة مغــادرة ا�جتمــاع عنــد مناقشــة ذلــك الموضــوع، 

على أن يسجل ذلك في محضر االجتماع

( م ٣/٥ )
١- يجــوز للجنــة الدائمــة أن تدعــو إلــى حضــور اجتماعاتهــا مــن تــراه مــن الخبــراء والمستشــارين، دون 
أن يكــون لهــم حــق التصويــت متــى كانــت دراســة الموضــوع المــدرج علــى جــدول ا�عمــال تتطلــب 

ذلك.
ــاالت  ــات الح ــدى فئ ــة بإح ــة عالق ــة الدائم ــى اللجن ــيعرض عل ــذي س ــث ال ــوع البح ٢- إذا كان لموض
الخاصــة، وجــب علــى رئيــس اللجنــة دعــوة أحــد المختصيــن مــن ذوي الخبــرة فــي تلــك الفئــة، 
ليشــارك اللجنــة النظــر فــي الموضــوع، ويكــون لــه حــق المناقشــة والتصويــت.  وإذا تعــذر حضــوره 

وجب أن يحصل على رأي أحد المختصين كتابًة.

@ تقابلها المادة العاشرة من النظام
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( م ٤/٥ )
١- تصــدر قــرارات اللجنــة الدائمــة بأغلبيــة أصــوات أعضائهــا الحاضريــن، وفــي حــال تســاوي ا�صــوات 

يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.
٢- يحدد رئيس اللجنة الدائمة الطريقة التي يتم بها التصويت في اجتماعاتها.

٣- يصــدر القــرار علــى ا�وراق الرســمية للجنــة الدائمــة أو المنشــأة، ويتضمــن بيانــ¼ واضحــ¼ لمنطوقــه، 
ويبلغه رئيس اللجنة مكتوبا للباحث الرئيس.

في حال رفض طلب إجراء البحث، يجب أن يكون قرار الرفض مسبب¼.
٤- للجنة الدائمة أن تصدر توصيات غير ملزمة إذا رأت ضرورة لذلك، وترفقها بالقرار.

٥- للجنــة الدائمــة إصــدار موافقــة مشــروطة، ويحــدد القــرار ا�جــراء الــالزم �عــادة النظــر فــي 
الطلب وأي متطلبات أو مقترحات تراها �عادة التقييم. 

٦- يجــوز التظلــم مــن قــرارات اللجنــة ســواء بالرفــض أو بالموافقــة المشــروطة أمــام اللجنــة 
الدائمــة،  وفــي حــال عــدم اقتنــاع اللجنــة الدائمــة بالشــكوى يجــوز اللجــوء لمكتــب المراقبــة للنظــر 

في ذلك.

( م ٥/٥ )
يقــدم الباحــث الرئيــس ــــ ســواء كان مــن المنشــأة أو مــن خارجهــا ــــ طلــب الموافقــة علــى إجــراء 
البحــث إلــى اللجنــة الدائمــة مرفقــ¼ بــه المقتــرح البحثــي، علــى أن يراعــي الباحــث عنــد إعــداد المقتــرح 

البحثي، ما يلي: 
١- مالءمة تصميم الدراسة �هدافها.

٢- الموازنة بين الفوائد المرجوة وا�ضرار المتوقع أن تلحق با�نسان موضع البحث.
ــبتها  ــوارئ، ومناس ــراءات الط ــة، وإج ــات المتاح ــك ا�مكاني ــي ذل ــا ف ــث، بم ــع البح ــة موق ٣- مالءم

للمجموعة المساعدة.

( م ٦/٥ )
يجب أن يتضمن المقترح البحثي ما يلي:

.(A4) عن البحث في حدود صفحة واحدة µ١- ملخص¼ موجز
٢- أهداف البحث.

٣- المنهجيــة ا�حصائيــة بمــا فــي ذلــك حســابات حجــم العينــة، مــع مراعــاة إمكانيــة الوصــول إلــى 
نتائج مهمة إحصائي¼ بأقل عدد من المشاركين في البحث. 

٤- تبرير استخدام أي إجراء أو أداة أو جهاز لم يستخدم من قبل. 
٥- تبريــر اســتخدام أي مــواد خطــرة أو ضــارة علــى ا�نســان موضــع البحــث أو البيئــة المحيطــة 

وطرق التخلص منها بعد ا�نتهاء من البحث.
٦- خطة التعامل مع الحاالت الخطرة. 
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٧- خطة التخلص من فائض العينات الحيوية. 
٨- وصف واضح لمهام ومسؤوليات فريق البحث. 

٩- الخطة الزمنية للبحث ومعايير تعليق البحث أو إنهائه. 
ــث،  ــي البح ــاركين ف ــدة للمش ــتبيانات المع ــات، وا�س ــات اليومي ــاالت، وبطاق ــجيل الح ــاذج تس ١٠- نم

وذلك في حال البحث السريري.
١١- تحديد عينة البحث على أن يراعى في ذلك اÂتي: 

أ) خصائص العينة التي سيتم ا�ختيار منها.  
ب) معايير ا�ختيار واالستبعاد للشخص موضع البحث.     

ج) الوسائل التي يتم بها ا�تصال المبدئي واالختيار.    
د) الوســائل التــي تقــدم بهــا المعلومــات كاملــة إلــى المشــاركين المحتمليــن فــي        

البحث أو ممثليهم.
١٢- فــي حــال كــون البحــث ســريريا يلتــزم الباحــث الرئيــس بــأن يقــدم وصفــ¼ ل�شــخاص الذيــن يتــاح 
لهــم ا�طــالع علــى البيانــات الشــخصية للمشــاركين فــي البحــث، بمــا فــي ذلــك الســجالت الطبيــة 

والعينات البيولوجية.  
١٣- قائمة بالنتائج المتوقعة وطرق ا�ستفادة منها.

١٤- قائمة بالمراجع.

( م ٧/٥ )
على الباحث الرئيس -  إذا تطلب ا�مر-  أن يرفق بمقترحه البحثي ما يلي:

ــع  ــررات من ــث، ومب ــل البح ــن أج ــتخدامها م ــع اس ــية أو من ــات القياس ــاف العالج ــط �يق ١- أي خط
إعطاء العالجات المعتادة القياسية من أجل إجراء البحث. 

٢- الرعايــة الطبيــة التــي يمكــن أن تقــدم لمــن ُيجــرى عليــه البحــث خــالل فتــرة البحــث وبعــد 
انتهائه. 

ــم  ــرى عليه ــن ُيج ــى كل م ــي عل ــي وا�جتماع ــي والنفس ــراف الطب ــة ا�ش ــد كفاي ــف لتأكي ٣- وص
البحث.

٤- وصــف التعويــض أو العــالج الــذي يمكــن أن يقــدم لمــن ُيجــرى عليــه البحــث فــي حــال ا�صابــة أو 
العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث.

٥- الترتيبات التي يمكن اتخاذها للتعويض إذا تطلب ا�مر ذلك.
٦- إيضاح طرق تمويل البحث وأي اتفاقيات بحثية تتعلق بالبحث.

ويجب أّال يتحمل ا�نسان موضوع البحث أية تكاليف مالية جراء إجراء البحث عليه. 

( م ٨/٥ )
للموافقة على المقترحات البحثية المقدمة إلى اللجنة الدائمة ، ُتتبع ا�جراءات اÂتية: 

١- ُتعــد اللجنــة الدائمــة نمــوذج خــاص لطلــب الموافقــة وتنشــره علــى موقعهــا ا�لكترونــي 
يتضمن ما يلي: 
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أ) اسم اللجنة الدائمة وعنوانها البريدي العادي وا�لكتروني وأرقام ا�تصال بها.  
ب) اسم الباحث الرئيس وعنوانه البريدي العادي وا�لكتروني وأرقام ا�تصال به.  

ج) عنوان البحث ومدته وأهدافه.  
د) تاريخ تقديم الطلب.  

٢- يقــدم الباحــث الرئيــس طلــب الموافقــة وفقــ¼ للنمــوذج المشــار إليــه فــي الفقــرة الســابقة رقــم 
.(١)

٣- يرفق بنموذج الطلب بعد تعبئته المستندات التالية: 
هـ) المقترح البحثي.   

و) السيرة الذاتية للباحث الرئيس والباحثين المعاونين محدثة وموقعة ومؤرخة.   
ز) الوسائل المستخدمة لدعوة ا�نسان موضع البحث بما في ذلك ا�عالنات.  

ح) نموذج "الموافقة بعد التبصير".  
ط) ما يفيد اجتياز دورة أخالقيات البحث سارية المفعول.   

ــب  ــم الطل ــ¼ رق ــك متضمن ــد بذل ــاًال يفي ــه إيص ــلم مقدم ــب وتس ــة الطل ــة الدائم ــلم اللجن ٤- تتس
وتاريخ تقديمه.

٥- تنظــر اللجنــة الدائمــة فــي الطلــب بشــكل مبدئــي، وإذا كان بحاجــة إلــى اســتكمال أي متطلبــات 
ــى  ــه، وعل ــخ تقديم ــن تاري ــل م ــام عم ــرة  أي ــالل (١٠) عش ــك خ ــب بذل ــدم الطل ــر مق ــا أن تخط فعليه
ــب  ــد الطل ــاره، ويع ــخ إخط ــن تاري ــ¼ م ــعين يوم ــا (٩٠) تس ــرة أقصاه ــالل فت ــدم رده خ ــث أن يق الباح

مرفوض¼ إذا لم يرد الباحث على مالحظات وطلبات اللجنة خالل تلك المدة.
٦- ســتبلغ اللجنــة الدائمــة مقــدم الطلــب خــالل (١٥) خمســة عشــر يوم عمل مــن اســتكماله بالمدة 

الزمنية المتوقعة للرد النهائي على طلبه. 
٧- تقيــم اللجنــة الدائمــة المقتــرح البحثــي بعــد اكتمالــه واســتيفائه الشــروط العلميــة المتبعــة فــي 
الجامعــة، وُتراعــى فــي ذلــك كفــاءة الباحثيــن ومقدرتهــم علــى القيــام بالبحــث مــن الناحيــة 
ــية  ــر ا�ساس ــع العناص ــن جمي ــر" متضم ــد التبصي ــة بع ــوذج "الموافق ــن أن نم ــد م ــة، وتتأك ا�خالقي

المطلوبة. 
ــدة  ــالل الم ــي خ ــرح البحث ــل المقت ــض أو تعدي ــة أو الرف ــا بالموافق ــة قراره ــة الدائم ــدر اللجن ٨- تص

المشار إليها في الفقرة (٥) السابقة. 
٩- سيتضمن قرار اللجنة البيانات التالية: 

أ) عنوان البحث.  
ب) تاريخه البحث ورقمه.   

ج) اسم الباحث الرئيس والباحثين المعاونين.  
د) تاريخ القرار.   

هـ) توقيع رئيس اللجنة الدائمة أو الشخص المفوض مع وضع تاريخ التوقيع.  
١٠- يرفــق مــع القــرار النمــاذج والمســتندات المرفقــة بالمقتــرح البحثــي بمــا فــي ذلــك نمــوذج 

"الموافقة بعد التبصير" موضح¼ عليه رقم قرار الموافقة.
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( م ٩/٥ )
ستتحقق اللجنة الدائمة  قبل الموافقة على إجراء البحث السريري، مما يلي: 

١- عدم تعارضه مع ا�حكام الشرعية والنظم والتشريعات المتبعة في المملكة.
٢- أن الخطــر المتوقــع علــى ا�نســان الــذي ســُيجرى عليــه البحــث تــم تخفيــض احتمــال حدوثــه إلــى 

الحد ا�دنى الممكن من خالل اÂتي: 
أ) اتخــاذ ا�جــراءات أو الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا فــي تصميــم البحــوث والتــي ال   

تعرض ا�نسان موضع البحث للخطر.
ب) اتخــاذ ا�جــراءات المناســبة والمتعــارف عليهــا �غــراض عالجيــة أو تشــخيصية مــا   

أمكن. 
٣- تقييم الفوائد وا�خطار التي يمكن أن تنجم عن البحث. 

ــث  ــداف البح ــة بأه ــالل ا�حاط ــن خ ــم م ــد ت ــث ق ــع البح ــان موض ــار ا�نس ــن أن اختي ــد م ٤- التأك
ــخاص  ــاركة ا�ش ــب مش ــال طل ــي ح ــ¼ ف ــ¼ خاص ــاك اهتمام ــه. وأن هن ــة إجرائ ــان وكيفي ــكان وزم وم

الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، كفئات الحاالت الخاصة.
ــر  ــن العناص ــث تتضم ــع البح ــخص موض ــن الش ــر" م ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــول عل ٥- أن الحص

المطلوبة. 
٦- أن تتضمن خطة البحث متابعة دورية لنتائجه للتأكد من سالمة ا�نسان موضع البحث.

٧- أن تتضمــن خطــة البحــث تدابيــرµ لحمايــة ا�نســان موضــع البحــث وحقوقــه.أن وســائل حمايــة 
خصوصية ا�نسان موضع البحث والحفاظ على سرية المعلومات كافية.  

( م ١٠/٥ )
للجنــة الدائمــة الحــق فــي الموافقــة علــى بعــض البحــوث باســتخدام أســلوب التقييــم الُمعّجــل 

في الحاالت اÂتية: 
١- إذا كان الخطــر الــذي يمكــن أن يتعــرض لــه الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث ال يتجــاوز 

مستوى الخطر ا�دنى.
٢- إذا كان البحث ال يؤدي إلى كشف هوية ا�نسان موضع البحث.

٣- إذا كان البحث يتعلق بدراسات سريرية على ا�دوية أو ا�جهزة الطبية، وذلك:
  أ) إذا كان اســتعمال الــدواء وفقــ¼ لترخيصــه وجرعاتــه المعتمــدة مــن الجهــة المعنيــة وال 

يشمل زيادة في احتمال الخطر على الشخص الذي سُيجرى عليه البحث. 
ب) إذا كان الجهــاز المســتخدم مرخصــ¼ أصــًال مــن الجهــة المعنيــة وتــم اســتعماله   

وفق¼ لهذا الترخيص.
٤- إذا كان أخــذ العينــات الحيويــة �هــداف البحــث يتــم بوســائل غيــر باضعــة، مثــل تحليــل البــول أو 

اللعاب أو قصاصات ا�ظافر أو الشعر وما إلى ذلك.  
ــة  ــن الجه ــا م ــرح به ــة المص ــزة الطبي ــتعمال ا�جه ــُتجمع باس ــث س ــات البح ــت معلوم ٥- إذا كان

المعنية، ومنها:
  أ) أجهــزة ا�ستشــعار التــي تطبــق مباشــرة علــى ســطح الجســم أو علــى مســافة منــه 
والتــي ال تعــرض الجســم إلــى كميــة ذات أهميــة مــن الطاقــة وال تتعــدى علــى خصوصيــة ا�نســان 

موضع البحث.
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ب) أجهزة قياس الوزن أو فحص حدة السمع.  
ج) أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالموجات فوق الصوتية.  

د) أجهــزة التخطيــط الكهربائــي، والتصويــر الحــراري،  وقيــاس ا�شــعاع النــووي الموجــود   
بشــكل طبيعــي، والتصويــر با�شــعة تحــت الحمــراء، وقيــاس جريــان الــدم با�شــعة الصوتيــة 

(دوبلر)،  وتصوير القلب بالصدى (ا�يكو). 
هـــ) أجهــزة التمريــن المعتــدل، وقيــاس قــوة العضــالت، وقيــاس مناســب الجســم (مثــل   
نســبة الشــحم)، وقيــاس مرونــة المفاصــل والعضــالت، مــا دام ذلــك مناســب¼ وفقــ¼ لمعــدل العمــر 

والوزن والصحة.
  و) البحــث علــى معلومــات أو ســجالت أو عينــات كانــت قــد جمعــت مــن قبــل أو ســتجمع 

في المستقبل �سباب غير بحثية. 
ــرك)  ــت - المتح ــي (الثاب ــي أو المرئ ــجيل الصوت ــق التس ــن طري ــات ع ــع المعلوم   ز) تجمي
بهــدف البحــث علــى صفــات أو ســلوك شــخص أو مجموعــة دون انتهــاك لخصوصيــة الشــخص 

الذي سُيجرى عليه البحث.
ويستثنى من هذه ا�جهزة استخدام ا�شعة السينية أو ا�مواج الكهرومغناطيسية الدقيقة.

 ( م ١١/٥ )
ــن  ــر م ــد أو أكث ــة أو واح ــة الدائم ــس اللجن ــن رئي ــل م ــم الُمعّج ــلوب التقيي ــة بأس ــدر الموافق ١- تص

أعضائها الذين يختارهم رئيس اللجنة لخبرتهم. 
٢- يتمتــع مقّيــم البحــث فــي حــال التقييــم الُمعّجــل بالصالحيــات الممنوحــة للجنــة الدائمــة عــدا 
ــث  ــض البح ــم رف ــأى المقّي ــا، وإذا ارت ــا وحده ــن اختصاصه ــون م ــي تك ــث الت ــض البح ــة رف صالحي

فعليه إحالته إلى اللجنة للنظر فيه وفق¼ �حكام النظام والالئحة. 
ــار  ــل، إخط ــم المعّج ــلوب التقيي ــة بأس ــدار الموافق ــال إص ــي ح ــة ف ــة الدائم ــس اللجن ــى رئي ٣- عل

جميع أعضائها با�بحاث التي وافق عليها، وذلك بوسائل التبليغ التي يراها مناسبة.

( م ١٢/٥ )
ــا  ــق عليه ــوث المواف ــى البح ــرأ عل ــل يط ــى أي تعدي ــة عل ــة الموافق ــة صالحي ــة الدائم ــس اللجن لرئي
ــن  ــى أي م ــحية عل ــات المس ــالت والدراس ــدا المقاب ــا ع ــل، فيم ــم المعج ــلوب التقيي ــتخدام أس باس
فئــات الحــاالت الخاصــة، أو تعديــل مشــروع البحــث أو نمــوذج الموافقــة، الــذي يكــون مــن اختصــاص 

اللجنة الدائمة. 
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( م ١٣/٥ )
والمتطلبــات  بالشــروط  الُمعّجــل  التقييــم  أســلوب  باســتخدام  الموافقــة  طلبــات  فــي  يلتــزم 
المنصــوص عليهــا ضمــن العناصــر ا�ساســية للموافقــة بعــد التبصيــر، وفقــ¼ ل�حــكام الــواردة فــي 

الفصل الخامس من الالئحة المدرجة في هذه الوثيقة.

( م ١٤/٥ )
ال يجــوز اســتخدام أســلوب التقييــم الُمعّجــل للموافقــة علــى البحــوث إذا كان مــن بيــن أهدافهــا 

ما يلي: 
١- إضافة دواء جديد. 

٢- إضافة جهاز جديد. 
٣- إضافة إجراء باضع أو تداخلي. 

٤- زيادة جرعة دواء أو ا�قالل منها بما يؤدي إلى  تفاقم الضرر. 
٥- إجراء البحث للتعرف على أخطار جديدة محتملة.

( م ١٥/٥ )
ــل  ــن قب ــه م ــق علي ــي المواف ــرح البحث ــى المقت ــل عل ــراء تعدي ــي إج ــس ف ــث الرئي ــب الباح ١- إذا رغ

اللجنة الدائمة ، فعليه عرضه على اللجنة للحصول على موافقتها قبل إجراء التعديل.
٢- يستثنى من اشتراط العرض على اللجنة ما يلي:

أ) تعديــل المــواد ا�عالنيــة المســتخدمة لدعــوة ا�نســان موضــع البحــث بمــا ال يخــل   
بمضمون المادة. 

ب) التعديالت التي ال تتضمن إال الدعم المساند أو ا�داري للدراسة.  

ج) إدراج عينات أو إشراك حاالت من خارج المنشأة بالشروط نفسها.  
٣- وعلــى الباحــث الرئيــس فــي جميــع الحــاالت تزويــد اللجنــة الدائمــة بتقريــر مفصــل عــن التعديــل 

الذي أجراه.

( م ١٦/٥ )
١- يجــب علــى الباحــث الرئيــس الحصــول علــى موافقــة اللجنــة الدائمــة علــى جميــع أشــكال ا�عــالن 
بهــدف دعــوة أشــخاص إلــى التطــوع فــي البحــث مثــل إعالنــات الصحــف والملصقــات والمطويــات 

وغيرها وذلك قبل البدء في توزيعها أو نشرها. 
ــاع  ــى إخض ــخاص إل ــوة أش ــه لدع ــي طرح ــس ف ــث الرئي ــب الباح ــالن يرغ ــن أي إع ــب أن يتضم ٢- يج

أنفسهم للبحث، المعلومات التالية: 
أ) عنوان البحث.  

ب) الهدف من البحث.   
ج) الخصائــص والصفــات التــي تؤهــل الشــخص ليكــون موضعــ¼ للبحــث (مشــارك¼ أو   

متطوًعا).
د) توضيح التسهيالت التي ستقدم لêنسان موضع البحث.  

هـ) رقم المشروع البحثي في اللجنة الدائمة وتاريخ االنتهاء المتوقع.   
و) ا�ضرار المتوقعة نتيجة البحث إن وجدت.  

ز) اســم وعنــوان الباحــث الرئيــس أو مــن يفوضــه وأرقــام ا�تصــال بــه وبريــده ا�لكترونــي،   
لالتصال به من الراغبين في االشتراك في البحث لمعرفة المزيد من المعلومات.
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( م ١٧/٥ )
إذا رغــب الباحــث الرئيــس فــي نقــل مســئولية ا�شــراف علــى البحــث إلــى باحــث آخــر، فعليــه اتبــاع 

ا�جراءات التالية: 
١- تقديم طلب مكتوب بذلك إلى اللجنة الدائمة مرفق¼ به:

أ) موافقة الباحث البديل الخطية على ا�لتزام بمسئولية البحث.  
االلتزامــات  جميــع  تحقيــق  علــى  بالعمــل  البديــل  الباحــث  مــن  خطــي  التــزام  ب)   

والتعهدات التي قدمها الباحث الرئيس.
ج) سيرة ذاتية عن الباحث البديل.   

د) إقرار بتسليم كل ما يخص البحث من عينات ومعلومات طبية للباحث البديل.  
هـــ) إقــرار بعــدم اســتخدام أي جــزء مــن عينــات البحــث أو نتائجــه فــي أي بحــث مســتقبًال    

إال بموافقة جديدة من اللجنة. 
٢- تنظــر اللجنــة الدائمــة فــي الطلــب، علــى أن يســتمر الباحــث الرئيــس فــي ا�شــراف علــى البحــث 

خالل تلك الفترة. 
ــال  ــي ح ــه وف ــخ تقديم ــن تاري ــدµ م ــهرµ واح ــاوز ش ــدة ال تتج ــالل م ــب خ ــي الطل ــة ف ــت اللجن ٣- تب

الرفض يجب أن يكون قرارها مسبًبا.

( م ١٨/٥ )
١- يجــوز للباحــث نشــر النتائــج التــي يســفر عنهــا البحــث الــذي يجريــه بشــرط إبــالغ اللجنــة الدائمــة 

مسبق¼ باسم الدورية التي سيتم فيها النشر والحصول على موافقتها. 
ــكام  ــع أح ــارض م ــره يتع ــيتم نش ــا س ــة إذا كان م ــاء الموافق ــض إعط ــة رف ــة الدائم ــوز للجن ٢- يج

النظام والالئحة التنفيذية أو الضوابط والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية.

( م ١٩/٥ )
تتولى اللجنة الدائمة مهام المتابعة الدورية للبحوث، وذلك على النحو اÂتي:

ــث  ــل الباح ــن قب ــة م ــة المرفوع ــر الدوري ــى التقاري ــاء عل ــكل دوري بن ــوث بش ــير البح ــة س ١- مراجع
الرئيس بشرط أال تزيد الفترة الدورية للمتابعة عن سنة واحدة.

٢- فحــص ســجالت البحــث للتأكــد مــن موافقتهــا للمقتــرح البحثــي الموافــق عليــه وللتقاريــر 
المرفوعــة عــن البحــث، أو للتأكــد مــن توثيــق إجــراءات "الموافقــة بعــد التبصيــر"، وللجنــة تكليــف مــن 

تراه من المختصين لتولي ذلك نيابة عنها.
٣- تضــع اللجنــة ا�جــراءات الالزمــة لمباشــرة مهــام المتابعــة الدوريــة، وتــزود مكتــب المراقبــة 

بنسخة منها.

( م ٢٠/٥ )
١- فــي حالــة البحــث الســريري، يــزود الباحــث الرئيــس اللجنــة الدائمــة بتقريــر دوري عــن البحــث كل 

ثالثة أشهر، وفي حالة البحوث ا�خرى، كل ستة أشهر.
٢- يجــب أن يتضمــن التقريــر الــدوري التفاصيــل المتعلقــة بالبحــث والمراحــل التــي مــر بهــا، وعلــى 
الباحــث أن يرفــق بــه مــا يثبــت التزامــه با�جــراءات والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي النظــام 

والالئحة.

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

٢٥



( م ٢١/٥ )
فــي حــال عــدم التــزام الباحــث الرئيــس بتقديــم التقريــر الــدوري فــي موعــده؛ تتخــذ اللجنــة الدائمــة 

ا�جراءات التالية:
ــا  ــة تحدده ــة زمني ــالل مهل ــدوري خ ــر ال ــم التقري ــرورة تقدي ــ¼ بض ــس خطي ــث الرئي ــار الباح ١- إخط

اللجنة.
٢- إذا لــم يلتــزم الباحــث الرئيــس بتقديــم التقريــر فــي المهلــة المحــددة، جــاز للجنــة الدائمــة 

تعليق البحث إلى حين تقديم التقرير، مع إخطار الباحث الرئيس بذلك. 
٣- فــي حــال تعليــق البحــث، يجــب علــى اللجنــة مراجعتــه تفصيليــ¼ وا�طــالع علــى الوثائــق الالزمــة 

للتأكد من عدم حدوث تجاوزات، وإال اتخذت ما تراه مناسب¼.
ــة  ــاز للجن ــث، ج ــة للبح ــة اللجن ــالل مراجع ــدوري خ ــر ال ــم التقري ــس بتقدي ــث الرئي ــزم الباح ٤- إذا إلت

إنهاء تعليقه، مع لفت نظر الباحث إلى عدم تكرار ذلك.
٥- فــي حــال اســتمرار الباحــث الرئيــس فــي تجاهــل تقديــم التقريــر الــدوري تحيــل اللجنــة الموضــوع 
إلــى مكتــب المراقبــة لعرضــه علــى لجنــة النظــر فــي المخالفــات لتقريــر إيقــاف البحــث وإقــرار مــا 

تراه من عقوبات.

( م ٢٢/٥ )
١- علــى الباحــث الرئيــس إبــالغ اللجنــة الدائمــة عــن كل ضــرر جســيم غيــر متوقــع يحصــل فــي أثنــاء 
ــد  ــع تزوي ــه، م ــخ حصول ــن تاري ــام م ــبعة أي ــاوز س ــرة ال تتج ــالل فت ــك خ ــه وذل ــب انتهائ ــث أو عق البح
اللجنــة بالمعلومــات المتعلقــة بحادثــة الضــرر، وتقديــر كونهــا مرتبطــة بالبحــث بصــورة مؤكــدة أو 

محتملة أو ليست مرتبطة به.
٢- علــى الباحــث الرئيــس تضميــن تقريــره الــدوري الــذي يقدمــه إلــى اللجنــة جميــع ا�ضــرار الطفيفــة 

المتوقعة. 
٣- ســتقوم اللجنــة الدائمــة بإبــالغ مكتــب المراقبــة بحادثــة الضــرر والتفاصيــل المتعلقــة بهــا إمــا 
كتابيــ¼ خــالل فتــرة ال تتجــاوز أربعــة وعشــرين ســاعة فــي حالــة الوفــاة، وفتــرة ال تتجــاوز ســبعة أيــام 

فيما عدا ذلك، أو يكون التبليغ هاتفي¼ بحسب أهمية الحادثة.

( م ٢٣/٥ )
١- إذا تبيــن للجنــة الدائمــة مــن خــالل المتابعــة الدوريــة للبحــث وقــوع ضــرر غيــر متوقــع ناتــج عــن 
البحــث مباشــرًة ولــم يــرد ذكــره فــي المقتــرح البحثــي، جــاز لهــا أن تتخــذ مــا تــراه مناســب¼ �يقــاف 

الضرر بما في ذلك تعليق البحث.
٢- إذا ثبــت للجنــة الدائمــة عــدم حصــول الباحــث علــى الموافقــات الالزمــة؛ ســتقوم بتعليــق البحــث 
وإحالــة الموضــوع إلــى مكتــب المراقبــة لعرضــه علــى لجنــة النظــر فــي المخالفــات �قــرار العقوبــة 

التي تراها مناسبة على الباحث.
٣- ســتخطر اللجنــة الدائمــة رئيــس المنشــأة عــن أي بحــث يتــم تعليقــه أو إحالتــه إلــى مكتــب 

المراقبة.
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( م ٢٤/٥ )
يجوز للجنة الدائمة إعفاء ا�بحاث اÂتية من المتابعة الدورية:

ــرطين  ــد الش ــر أح ــى توف ــا، مت ــبق جمعه ــات س ــات ومعلوم ــة بيان ــى دراس ــة عل ــاث القائم ١- ا�بح
التاليين:

أ) إذا كانت متاحة بشكل عام وعلني.  
ب) إذا كانــت مدونــة بشــكل ال يمكــن مــن خاللــه التعــرف علــى هويــة الشــخص مصــدر   

المعلومة.
٢-  ا�بحــاث التــي تشــتمل علــى اختبــارات تعليميــة أو إجــراءات مســحية، أو إجــراء مقابــالت أو مراقبــة 

السلوك العام، إال في احدى الحالتين التاليتين: 
أ) إذا كانــت المعلومــات قــد ســجلت بطريقــة يمكــن مــن خاللهــا التعــرف علــى هويــة   

الشخص مصدر المعلومة.
ــت  ــث تح ــارج البح ــخص خ ــوع ش ــى وق ــتؤدي إل ــث س ــي البح ــاركة ف ــت المش ب) إذا كان  

المسئولية الجنائية أو المدنية أو ستؤدي إلى ا�ضرار المالي أو الوظيفي به.
٣- ا�بحاث التي تجرى �غراض تعليمية.

( م ٢٥/٥ )
١- مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه الفقــرة التاليــة رقــم (٢)، ُتجــري اللجنــة الدائمــة متابعــة دوريــة ل�بحاث 
بنــاء علــى التقاريــر الدوريــة المرفوعــة مــن الباحــث الرئيــس وفقــ¼ لêجــراءات التــي تضعهــا فــي هــذا 

الشأن.
٢- اســتثناء ممــا تنــص عليــه الفقرة الســابقة رقــم (١)، يجــوز للجنة الدائمــة إعفاء بعــض البحوث التي 

سبق أن وافقت عليها من التقييم الدوري في أي من الحاالت التالية:
أ) إذا كان الهــدف الوحيــد مــن اســتمرار البحــث هــو المتابعــة طويلــة المــدى ل�شــخاص   

الذين شاركوا فيه ولم يظهر أي خطر إضافي في البحث.
ب) إذا أوشــك البحــث علــى االنتهــاء ولــم يتبــق منــه إال تحليــل المعلومــات واســتخالص   

النتائج.
٣- تصــدر اللجنــة الدائمــة بعــد إجــراء التقييــم الــدوري للبحــث قــرارµ يتضمــن موافقتهــا أو رفضهــا 

الستمرار البحث محل التقييم.

( م ٢٦/٥ )
علــى اللجنــة الدائمــة فــي حــال عــدم موافقتهــا علــى اســتمرار البحــث بعــد إجــراء المتابعــة الدوريــة؛ 
تعليــق البحــث، وذلــك دون ا�خــالل بحقهــا فــي الســماح بتمديــد فتــرة العــالج إذا كان توقفــه 

المفاجئ ضارµ بصحة الشخص الذي ُيجرى عليه البحث.

( م ٢٧/٥ )
١- للباحــث فــي حــال تعليــق بحثــه؛ أن يتقــدم للجنــة الدائمــة بطلــب إعــادة النظــر فــي قــرار التعليــق، 

على أن يرفق بطلبه مبررات ذلك.
٢- تنظر اللجنة في هذا الطلب في اجتماع يعقد لهذا الغرض أو في أقرب اجتماع لها.
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( م ٢٨/٥ )
علــى الباحــث الرئيــس عنــد االنتهــاء مــن البحــث إعــداد تقريــره النهائــي، وتســليم نســخة منــه إلــى 

اللجنة الدائمة مع أي منشورات علمية متعلقة به إن وجدت.  

( م ٢٩/٥ )
ــي  ــا ف ــم، بم ــة والتقيي ــوث المتابع ــال البح ــي مج ــاهماتها ف ــجالت مس ــة بس ــة الدائم ــظ اللجن تحت

ذلك ما يلي:
١- نسخة من جميع المقترحات البحثية التي قيَّمتها اللجنة مصحوبة بنتائج التقييم.

٢- نســخة مــن وثيقــة "الموافقــة بعــد التبصيــر" التــي اعتمدتهــا اللجنــة والتقاريــر الدوريــة عــن ســير 
البحث.

٣- صورة من تقارير حصر ا�ضرار التي لحقت بالشخص الذي ُيجرى عليه البحث إن وجدت.
٤- بيان با�سباب التي دعت اللجنة إلى رفض مقترح البحث أو طلب تعديله.

٥- صور لفعاليات المتابعة والتقييم الدوري.
٦- صور لكل المراسالت بين اللجنة والباحث الرئيس.

٧- بيــان عــن المعلومــات الجديــدة المهمــة التــي قدمــت للشــخص الــذي ُيجــرى عليــه البحــث 
تتضمن جميع التفاصيل الضرورية لكيفية الحصول على موافقته على إجراء البحث.

( م ٣٠/٥ )
سترفع اللجنة الدائمة تقريرµ سنوي¼ لمكتب المراقبة التابع للجنة الوطنية، يتضمن:

١- أي تغُيرات تطرأ على  تشكيلها.
٢- قائمــة با�بحــاث التــي تولــت دراســتها وموقفهــا منهــا ســواء بالرفــض أو القبــول أو التعليــق مــع 

توضيح ا�سباب.
٣- أي نشــاطات علميــة قامــت بهــا ســواء النشــرات العلميــة أو إقامــة ورش العمــل والحلقــات 

والندوات. 
٤- أية معلومات أخرى يرى مكتب المراقبة أهمية تضمينها التقرير

( م ٣١/٥ )
١- يحق �ي عضو من فريق البحث التظلم بشكوى يرفعها إلى اللجنة الدائمة.

٢- تنظــر اللجنــة الدائمــة فــي الشــكوى المرفوعــة فــي اجتماعهــا التالــي أو اجتمــاع خــاص يدعــو 
إليه رئيس اللجنة.

( م ٣٢/٥ )
يحــق للباحــث الرئيــس عنــد وجــود خــالف مــع اللجنــة الدائمــة التظلــم بشــكوى يرفعهــا إلــى 

مكتب المراقبة.
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الفصل الخامس

الموافقـة بعد التبصيــــر @

@ يقابله الفصل السابع من النظام 



المادة السادسة @: 
ال يجــوز �ي باحــث مباشــرة البحــث علــى أي إنســان قبــل الحصــول منــه أو مــن وليــه علــى الموافقــة 

بعد التبصير وفق ا�جراءات التي تحددها الالئحة.

( م ١/٦ )
تعتمــد اللجنــة الدائمــة "نمــوذج الموافقــة بعــد التبصيــر"، يرفقــه الباحــث الرئيــس - بعــد اســتكمال 
بياناتــه - مــع المقتــرح البحثــي المقــدم منــه للجنــة. ولــن ســيمح للباحــث اســتخدام أي مســتند أو 
جميــع  توفيــر  الباحــث  علــى  ويجــب  التبصيــر".  بعــد  "الموافقــة  علــى  للحصــول  آخــر  نمــوذج 
هــذه  تتضمــن  وأن  البحــث،  عليــه  ســُيجرى  الــذي  للشــخص  بالبحــث  المتعلقــة  المعلومــات 

المعلومات الهدف من البحث، والخطر المحتمل والمنفعة المتوقعة من البحث إن وجدت.

( م ٢/٦ )
يجب أن يتضمن نموذج "الموافقة بعد التبصير" ما يلي:

١- عبــارة بخــط واضــح فــي أعلــى الصفحــة ا�ولــى منــه، مضمونهــا: (أنــَت مدعــو، أنــِت مدعــوة) مــن 
قبل (اسم الباحث الرئيس) إلى المشاركة في بحث علمي.

٢- عنوان البحث.
٣- اسم المنشأة التي اعتمدت البحث.

٤- أهداف البحث.
٥- وصف �ية منفعة قد يتوقع أن يحصل عليها الشخص موضع البحث.

٦- وصف �ي خطر أو ضرر متوقع قد يلحق بالشخص موضع البحث أو بالمجتمع.
٧- وصف لطرق العالج البديلة المتوافرة خارج نطاق البحث إن وجدت.

٨- بيــان بدرجــة المحافظــة علــى ســرية المعلومــات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تحديــد هويــة 
الشخص الذي سيجرى عليه البحث، مع إقرار الباحث با�لتزام بالمحافظة على سريتها.

٩- توضيــح لجميــع ا�جــراءات والمعالجــات الطبيــة التابعــة للبحــث أو التــي يتقــرر إجراؤهــا بســببه 
فقط إن وجدت.

١٠- مدة إجراء البحث. 
١١- توضيح للمطلوب من الشخص موضع البحث.

وكيفيــة  وكميتهــا،  البحــث  موضــع  الشــخص  مــن  ســتؤخذ  التــي  العينــات  نــوع  توضيــح   -١٢
اســتخدامها إن وجــدت. مــع ا�لتــزام بالتخلــص مــن العينــات الزائــدة عــن الحاجــة بالطــرق العلميــة 

المتعارف عليها.
ــن  ــاركة ل ــض المش ــي، وأن رف ــر طوع ــث أم ــي البح ــاركة ف ــى أن: "المش ــة عل ــص صراح ــارة تن ١٣- عب
يترتــب عليــه أيــة عقوبــة أو خســارة لمنفعــة يســتحقها الشــخص موضــع البحــث بســبب آخــر، وأن 
للشــخص موضــع البحــث الحــق فــي ا�نســحاب مــن البحــث فــي أيــة مرحلــة مــن مراحلــه دون أن 

يتعرض لخسارة أو فوات منفعة يستحقها �ي سبب".
@  تقابلها المادة الحادية عشرة من النظام
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١٤- توضيح المخاطر أو ا�ضرار التي يمكن أن تترتب على ا�نسحاب من البحث إن وجدت.
ــع  ــ¼ بجمي ــيحاط علم ــوع) س ــارك - المتط ــث (المش ــع البح ــخص موض ــأن الش ــث ب ــد الباح ١٥- تعه
المعلومــات التــي قــد تســتجد خــالل فتــرة إجــراء البحــث، والتــي يمكــن أن تؤثــر معرفتــه لهــا فــي 
اســتمرار مشــاركته فــي البحــث كظهــور أضــرار أو اختالطــات لــم تذكــر فــي "الموافقــة بعــد 

التبصير" مثًال.
ــات  ــة معلوم ــى أي ــول عل ــن الحص ــث م ــع البح ــخص موض ــن الش ــال تمك ــن اتص ــام وعناوي ١٦- أرق
ــام  ــك ا�رق ــتمل تل ــب أن تش ــرر. ويج ــه بض ــال إصابت ــي ح ــغ ف ــه، أو التبلي ــث، أو بحقوق ــق بالبح تتعل
ــي  ــد ا�لكترون ــن البري ــث، وعناوي ــة، والباح ــة الدائم ــن اللجن ــكل م ــال ب ــام اتص ــى أرق ــن عل والعناوي

لهما.
١٧- توقيــع الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث (ذكــرµ كان أو أنثــى) أو وليــه، والباحــث، وأي شــخص 

يجب أن يوقع على النموذج وفق¼ لما تقضي به أحكام النظام والالئحة.
١٨- تاريخ الموافقة ومكانها.

ــراء  ــن إج ــج ع ــرر نات ــع ض ــال وق ــي ح ــث ف ــه البح ــُيجرى علي ــذي س ــخص ال ــض الش ــة تعوي ١٩- كيفي
البحث عليه.

المادة السابعة @ :  
عنــد أخــذ الموافقــة بعــد التبصيــر، علــى الباحــث أن يوضــح ــــ بطريقــة مفهومــة ــــ لêنســان الــذي 
يجــرى عليــه البحــث أو لوليــه، جميــع النتائــج المحتملــة، بمــا فيهــا النتائــج غيــر الحميــدة الناتجــة مــن 

الرجوع عن الموافقة بعد التبصير إن وجدت.

( م ١/٧ )
ــع  ــي جمي ــث، ف ــى الباح ــب عل ــر"، يج ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــول عل ــي الحص ــروع ف ــد الش ١- عن

ا�حوال، مراعاة ما يلي:
أ) أن يشرح للشخص الذي سُيجرى عليه البحث (أو وليه في حال عدم ا�عتداد   

 بأهليتــه) بأســلوب واضــح ومبســط ومفهــوم وجهــ¼ لوجــه المعلومــات الــواردة فــي نمــوذج 
"الموافقة بعد التبصير".

ب) أن يكــون الشــرح متناســب¼ مــع المســتوى العلمــي للشــخص الــذي ســُيجرى عليــه   
البحث (أو وليه في حال عدم ا�عتداد بأهليته)، وثقافته وقدرته على الفهم.

ــر"، إذا  ــد التبصي ــة بع ــوذج "الموافق ــي نم ــرد ف ــم ت ــة ل ــة إضافي ــة معلوم ــرح أي ج) أن يش  
تطلب ا�مر ذلك.

ــه  ــث (أو ولي ــه البح ــُيجرى علي ــذي س ــخص ال ــه الش ــار يطرح ــن أي استفس ــب ع د) أن يجي  
في حال عدم ا�عتداد بأهليته).

ــراء  ــراه أو ا�غ ــلوب ا�ك ــتخدم أس ــة، وأّال يس ــى الموافق ــول عل ــي الحص ــرع ف هـــ) أّال يتس  
للحصول عليها.

و) أن يتأكــد با�ســلوب المناســب أن الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث (أو وليــه فــي   
حــال عــدم ا�عتــداد بأهليتــه) قــد اســتوعب جميــع المعلومــات التــي تــم طرحهــا - قبــل توقيعــه 

على نموذج "الموافقة بعد التبصير".
@ تقابلها المادة  الثانية عشرة من النظام
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٢- إذا كان الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث مريضــ¼، يتولــى شــخص اخــر غيــر الطبيــب المعالــج 
ــن  ــة ع ــى ا�جاب ــادر عل ــث وق ــام بالبح ــام ت ــى إلم ــون عل ــى أن يك ــر"، عل ــد التبصي ــة بع ــذ "الموافق أخ

تساؤالت المريض.

(م ٢/٧ )   
ال يجــوز أن يتضمــن نمــوذج "الموافقــة بعــد التبصيــر"، أو الشــرح الــذي يقدمــه الباحــث للحصــول علــى 
الموافقــة، أيــة عبــارة تعفــي الباحــث أو (المنشــأة) مــن المســؤولية تجــاه أي خطــأ أو ضــرر غيــر 

متوقع يحدث في أثناء البحث.

المادة الثامنة @  :  
  توثق الموافقة بعد التبصير وفق¼ للشروط وا�جراءات التي تحددها الالئحة.

( م ١/٨ )
للجنــة الدائمــة الحــق فــي أن تكلــف أحــد ا�شــخاص المؤهليــن بحضــور المقابلــة التــي يتــم فيهــا 

شرح نموذج "الموافقة بعد التبصير" إذا وجدت ضرورة للتأكد من تطبيق أحكام
النظــام والالئحــة، وفــي تلــك الحالــة يشــارك هــذا الشــخص فــي التوقيــع علــى نمــوذج الموافقــة 

عند إتمامها.

 ( م ٢/٨ )
على اللجنة الدائمة التأكد من سالمة إجراءات الحصول على "الموافقة بعد التبصير"، 

وأن تكلــف مــن يراقــب صــدور هــذه الموافقــة، والتأكــد مــن أن الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث 
كامل ا�هلية وذلك دون ا�خالل بأحكام البحث على القاصر وناقص ا�هلية.

 ( م ٣/٨ )
أحــد  يفــوض  أن  ولــه  الرئيــس،  الباحــث  التبصيــر" مســئولية  بعــد  "الموافقــة  الحصــول علــى   -١
مســاعديه ممــن لديهــم إلمــام كامــل بجوانــب البحــث ويســتطيعون ا�جابــة عــن تســاؤالت 

الشخص الذي سُيجرى عليه البحث، في الحصول عليها.
٢- إذا تعــذر علــى الباحــث الرئيــس أو أحــد مســاعديه اتخــاذ إجــراءات الحصــول علــى "الموافقــة بعــد 
التبصيــر"، جــاز للباحــث الرئيــس تقديــم طلــب إلــى اللجنــة الدائمــة لتفويــض شــخص آخــر مــن فريــق 
ــى  ــاء عل ــه بن ــب أو رفض ــذا الطل ــول ه ــة قب ــراءات. وللجن ــك ا�ج ــاذ تل ــه، اتخ ــة ب ــى دراي ــث أو عل البح
المســوغات المقدمــة مــن الباحــث الرئيــس. وفــي حــال الموافقــة، يجــب علــى اللجنــة التأكــد مــن أن 
ــا  ــار إليه ــوذج المش ــر النم ــث وعناص ــب البح ــع جوان ــة بجمي ــة كامل ــى معرف ــا عل ــل عليه ــن يحص م

في المادة (م ٢/١١) من الالئحة.

@ تقابلها المادة الثالثة عشرة من النظام

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

٣٢



( م ٤/٨ )
١- يحــرر الباحــث الرئيــس، أو مــن يفوضــه تفويضــ¼ صحيحــ¼، نمــوذج الموافقــة بعــد التبصيــر مــن ثــالث 
نســخ؛ يحتفــظ الباحــث الرئيــس بإحداهــا، وتســلم ا�خــرى إلــى الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه 

البحث، وتحفظ الثالثة لدى اللجنة الدائمة.
ــد  ــة بع ــوذج "الموافق ــن نم ــخة م ــظ نس ــب حف ــ¼، وج ــث مريض ــع البح ــخص موض ٢- إذا كان الش

التبصير" في ملفه الطبي.

المادة التاسعة @ :
ــة أن  ــة الدائم ــوز للجن ــام، يج ــذا النظ ــن ه ــرة) م ــة عش ــادة (الحادي ــه الم ــي ب ــا تقض ــاة م ــع مراع م
توافــق علــى إجــراء البحــث دون الحصــول علــى الموافقــة بعــد التبصيــر ؛ إذا كان مــن غيــر الممكــن 
ربــط المعلومــات التــي ســيحصل عليهــا الباحــث مــن الســجالت أو العينــات الحيويــة المرضيــة 
(الباثولوجيــة) بالشــخص الــذي كان مصــدرµ لهــا، أو كانــت النتائــج المتعلقــة با�فــراد متوافــرة 

للعامة.

 ( م ٩ /١ )
يجــوز للجنــة الدائمــة الموافقــة علــى إجــراء البحــث دون الحصــول علــى الموافقــة بعــد التبصيــر إذا 

توفرت الشروط المشار إليها في المادة (م٣٢/١٠) من الالئحة.

@ تقابلها المادة  الرابعة عشرة  من النظام
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الفصل السادس

البحث العلمي على ا�نسـان

@ يقابله الفصل الثامن من النظام 



المادة العاشرة @ :   
يجــب أن يكــون البحــث علــى ا�نســان �هــداف علميــة واضحــة، وأن يكــون مســبوق¼ بتجــارب 

معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك.

( م ١/١٠ )
يخضع أي مقترح بحثي لموافقة اللجنة الدائمة.

١- على اللجنة التأكد من ا�هداف العلمية للبحث.
ــ¼  ــث وفق ــع للبح ــخص الخاض ــن الش ــر" م ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــول عل ــث الحص ــى الباح ٢- عل

�حكام النظام والالئحة.

( م ٢/١٠ )
يشترط قبل إجراء البحث السريري على ا�نسان ما يلي:

١- أن يحدد الباحث أهدافه ومنهجيته بشكل واضح ومحدد ودقيق.
٢- أن تسبقه تجارب كافية على الحيوان اذا كانت طبيعة البحث تتطلب ذلك.

٣- أن ال يكون الخطر المحتمل  أكبر من المنفعة المتوقعة.

( م ٣/١٠ )
يجــب أن تكــون العمليــات الجراحيــة التجريبيــة وا�بحــاث الطبيــة التجريبيــة غيــر المســبوقة، متفقــة 
ــة،  ــي المملك ــا ف ــول به ــح المعم ــة واللوائ ــي ا�نظم ــا ف ــوص عليه ــر المنص ــط والمعايي ــع الضواب م

وا�تفاقيات ذات الصلة التي تكون المملكة طرف¼ فيها.

( م ٤/١٠ )
يجــب أن يكــون الباحــث أو الفريــق البحثــي الــذي ســُيجري العمليــات الجراحيــة التجريبيــة وا�بحــاث 

الطبية التجريبية متخصص¼ وعلى قدر كاف من الخبرة والكفاءة العلمية.

   @  تقابلها المادة الخامسة عشرة  من النظام
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المادة الحادية عشرة @ :   
يجــب أن تكــون مصلحــة ا�نســان ــــ الــذي يجــرى عليــه البحــث ــــ المتوقعــة أو المنتظــرة مــن إجــراء 

التجربة أو البحث العلمي عليه أكبر من الضرر المحتمل حدوثه. 

( م ١/١١ )
١- يجــب علــى الباحــث تقديــر حجــم المنفعــة المتوقعــة لêنســان موضــع البحــث ومــا إذا كانــت 

أكبر من الخطر المحتمل، وفق تقويم علمي يجريه الباحث ويقدمه إلى اللجنة الدائمة.
ــن  ــر م ــث أكب ــع البح ــان موض ــى ا�نس ــه عل ــل وقوع ــر المحتم ــة أن الخط ــة الدائم ــن للجن ٢- إذا تبي

المنفعة المتوقعة، وجب عليها أن ترفض إعطاء الموافقة على إجراء البحث.  
٣- علــى اللجنــة الدائمــة التأكــد، مــن خــالل التقاريــر الدوريــة التــي يقدمهــا الباحــث، مــن أن المنفعــة 

المتوقعة مازالت أكبر من الخطر المحتمل.

( م ٢/١١ )
١- علــى اللجنــة الدائمــة، قبــل الموافقــة علــى إجــراء البحــث علــى ا�نســان، التأكــد مــن التــزام 
الباحــث بمراعــاة حــق ا�نســان موضــع البحــث فــي الحيــاة الطبيعيــة، وســالمة جســده مــن جميــع 
ــع  ــق م ــا يتف ــه وبم ــ¼ إال بموافقت ــ¼ أو جزئي ــه كلي ــاس ب ــدم المس ــوي، وع ــادي والمعن ــواع ا�ذى الم أن
أحــكام الشــريعة ا�ســالمية وا�نظمــة المرعيــة، ويشــمل ذلــك جميــع أعضــاء الجســم والعناصــر 

المكونة لها من ا�نسجة والخاليا الحية، سواء كانت متصلة أم منفصلة.
ــس  ــة لي ــراض بحثي ــان �غ ــى ا�نس ــي عل ــل طب ــراء أي تدخ ــي إج ــق البحث ــث أو الفري ــوز للباح ٢- ال يج

فيها منفعة متوقعة له.
ــا  ــون له ــي تك ــاالت الت ــي الح ــة ف ــة المعني ــات الحكومي ــة الجه ــى موافق ــول عل ــب الحص ٣- يج

عالقة بها.
٤- يجــوز للجنــة الدائمــة أو لمكتــب مراقبــة أخالقيــات البحــوث فــرض قيــود إضافيــة علــى أي بحــث 

على ا�نسان إذا كان إجراؤه يمكن أن يعرض الشخص موضع البحث للخطر.

 ( م ٣/١١ )
ــق  ــن طري ــه ع ــث علي ــراء البح ــرر ج ــن أي ض ــض ع ــة بالتعوي ــث المطالب ــع البح ــان موض ــق لêنس يح
شــكوى يرفعهــا إلــى اللجنــة الدائمــة، وفــي حــال عــدم وجــود تجــاوب مــن اللجنــة الدائمــة جــاز لــه 

أن يرفع الشكوى  لمكتب المراقبة مباشرة.

@ تقابلها المادة السادسة عشرة من النظام
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المادة الثانية عشرة @ :  
ال يجــوز للباحــث اســتغالل ظــروف ا�نســان ــــ الــذي يجــري عليــه البحــث ــــ بــأي شــكل مــن ا�شــكال، 

وأّال يكون تحت أي نوع من ا�كراه أو االستغالل. 

( م ١/١٢ )
يتم مراعاة أحكام المواد (م١/٢٤) (م٢/٢٤) و(م١/٢٥) (م٢/٢٥) من الالئحة.

المادة الثالثة عشرة @@  : 
ُتبنــى الموافقــة علــى إجــراء البحــث علــى ا�نســان علــى مراعــاة حقــه فــي الحيــاة الطبيعيــة،  

وسالمته من جميع أنواع ا�ذى، وفق¼ �حكام الشريعة ا�سالمية.

( م ١/١٣ )
ــر والمشــار إليهــا فــي المــادة الحاديــة عشــر  يتــم مراعــاة أحــكام وضوابــط الموافقــة بعــد التبصي

من النظام، وكذلك المواد (م١٧/١٠) و(م١/١١) (م٢/١١) من الالئحة.

المادة الرابعة عشرة @@@ :   
ال يجــوز للباحــث اســتغالل ا�نســان ــــ الــذي يجــري عليــه البحــث ــــ �جــل االتجــار با�مشــاج واللقائــح 
ــتقات  ــن المش ــة م ــات الوراثي ــا أو البيان ــرية أو أجزائه ــا البش ــجة أو الخالي ــاء أو ا�نس ــة أو ا�عض اÂدمي

والمنتجات اÂدمية. 

( م ١/١٤ )
ال يجــوز للباحــث اســتغالل ا�نســان موضــوع البحــث - أو أي جــزء منــه ســواء كانــت أمشــاج أو لقائــح 
ــن  ــة م ــات الوراثي ــا أو البيان ــرية أو أجزائه ــا البش ــجة أو الخالي ــه أو ا�نس ــن أعضائ ــو م ــة أو أي عض آدمي

المشتقات والمنتجات اÂدمية  أو صور ا�شخاص– بغرض ا�تجار بها.

 ( م ٢/١٤ )
فــي حــال ثبــوت مخالفــة الباحث لمــا ورد في المــادة (م ١/١٩) مــن الالئحة، يطبق في حقــه العقوبات 
المناســبة والمنصــوص عليهــا فــي النظــام والالئحــة، وأنظمــة مكافحــة ا�تجــار با�عضــاء البشــرية، 

بما ال يتعارض مع ا�حكام الشرعية.

@ تقابلها المادة السابعة عشرة من النظام 

@@  تقابلها المادة الثامنة عشرة من النظام  

@@@ تقابلها المادة التاسعة عشرة من النظام
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المادة الخامسة عشرة @ 
ــذ  ــد أخ ــي بع ــث العلم ــي البح ــه ف ــتفادة من ــت االس ــي بح ــرض طب ــو لغ ــتئصال عض ــد اس ــوز عن يج

الموافقة بعد التبصير. 

( م ١/١٥ )
ــوز  ــر، يج ــد التبصي ــة بع ــذ الموافق ــأن أخ ــة بش ــام والالئح ــي النظ ــواردة ف ــكام ال ــاة ا�ح ــع مراع م
ا�ســتفادة مــن ا�عضــاء البشــرية المســتأصلة �ســباب طبيــة، فــي البحــث العلمــي، بمــا ال يتعــارض 

مع أحكام النظام والالئحة.

 ( م ٢/١٥ )
عنــد إجــراء بحــث علمــي علــى عينــات اســُتخرجت ســابق¼ لغــرض بحثــي آخــر أو غــرض طبــي بحــت 
الــذي  الشــخص  موافقــة  علــى  الحصــول  يتعيــن  بمصدرهــا  ربطهــا  با�مــكان  يــزال  مــا  وكان 

اسُتخرجت منه قبل إجراء البحث عليها.

( م ٣/١٥ )
عنــد إجــراء بحــث علمــي علــى عينــات اســُتخرجت ســابق¼ لغــرض بحثــي آخــر أو غــرض طبــي بحــت 
ولــم يعــد  با�مــكان ربطهــا بمصدرهــا فيمكــن أن يكتفــى بموافقــة اللجنــة الدائمــة علــى إجــراء 

البحث.

المادة السادسة عشرة @@ 
ــح اÂدميــة وا�مشــاج وا�جنــة، إال وفــق الضوابــط التــي تحددهــا  ال يجــوز إجــراء ا�بحــاث علــى اللقائ

الالئحة.

( م ١/١٦ )
ال يجوز إجراء ا�بحاث على اللقائح اÂدمية وا�مشاج إال وفق الضوابط التالية:

١- أن تكــون الممارســات المبينــة فــي مقتــرح البحــث متفقــة مــع أحــكام الشــريعة ا�ســالمية 
ــي  ــاهمته ف ــال مس ــث احتم ــن حي ــررµ م ــث مب ــون البح ــا، وأن يك ــارف عليه ــة المتع ــول الطبي وا�ص

المعرفة الطبية أو التطبيقات التقنية.
ــاج  ــح أو ا�مش ــدم اللقائ ــن مق ــر" م ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــل عل ــد حص ــث ق ــون الباح ٢- أن يك

وفق¼ لما تنص عليه المادة الحادية عشرة من النظام.
 - وا�مشــاج  اللقائــح  لمقدمــي  بالبحــث  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  الباحــث  يوفــر  أن   -٣
ــل  ــر المحتم ــ¼ للخط ــرح¼ وافي ــة ش ــات المقدم ــن المعلوم ــب أن تتضم ــدوا- ويج ــم إن وج وأزواجه

والمنفعة المتوقعة من البحث.

@  تقابلها المادة العشرون  من النظام ، @@ تقابلها المادة الحادية والعشرون من النظام
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( م ٢/١٦ )
فــي حــال إجــراء البحــث علــى اللقائــح أو ا�مشــاج البشــرية، علــى الباحــث أن يســجل بدقــة كل 
البيانــات والمعلومــات الالزمــة عــن الشــخص الــذي ســُيجرى عليــه البحــث وكل مــن لــه عالقــة 
ــجالت  ــظ بس ــث وأن يحتف ــن البح ــق م ــي تتحق ــج الت ــث وكل النتائ ــل البح ــاج مح ــح أو ا�مش باللقائ
تثبــت ذلــك لمــدة خمــس ســنوات علــى ا�قــل مــن تاريــخ انهــاء البحــث، وعليــه أن يقــدم تقاريــر دوريــة 

حول البحث إلى اللجنة الدائمة.

( م ٣/١٦ )
ال يجوز إجراء بحث على ا�جنة البشرية إال لتحقيق أحد ا�غراض اÂتية:

١- إيجــاد عــالج لمشــكالت ا�نجــاب، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن ُيجــرى البحــث فــي منشــأة معتمــدة 
لعالج تلك المشكالت.

٢- إجراء تجربة جديدة يتوقع أن تعود بالمنفعة على ا�جنة البشرية.
٣- اكتســاب معرفــة جديــدة حــول حالــة ا�جنــة إن لــم يكــن مــن المحتمــل تحقيــق منفعــة 

مباشرة منها.

 ( م ٤/١٦ )
يجــب أن يشــتمل مقتــرح البحــث المتعلــق با�جنــة البشــرية علــى مــا يفيــد أن المنفعــة المتوقعــة 
مــن البحــث ال يمكــن أن تتحقــق دون اســتخدامها، وأنــه قــد ســبق تحقيــق منفعــة مشــابهة مــن 
خــالل إجــراء بحــث علــى الحيــوان، وأن البحــث مبــرر مــن حيــث أثــره فــي تحســين تقنيــات العــالج أو 

المعرفة عن ا�مراض البشرية.

( م ٥/١٦ )
على الباحث استخدام الحد ا�دنى من ا�جنة لتحقيق أهداف البحث.

 ( م ٦/١٦ )
ــى  ــث إل ــدم الباح ــب أن يق ــدة، يج ــة جدي ــاب معرف ــدف اكتس ــرى به ــي تج ــاث الت ــة ا�بح ــي حال ف

اللجنة الدائمة ما يفيد أن الخطر المحتمل على الجنين ضئيل للغاية.

( م ٧/١٦ )
ــث،  ــي البح ــتخدامه ف ــج اس ــا، ونتائ ــاظ به ــن وا�حتف ــدر كل جني ــجالت لمص ــداد س ــث اع ــى الباح عل

وعليه تقديم تقارير دورية حول البحث إلى اللجنة الدائمة.

( م ٨/١٦ )
ــى  ــث عل ــق بالبح ــراءات تتعل ــط وإج ــن ضواب ــة م ــة الوطني ــه اللجن ــا تضع ــزام بم ــث ا�لت ــى الباح عل

الخاليا الجذعية واللقائح وا�مشاج وا�جنة.
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المادة السابعة عشرة @:
يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنساخ االنسان.

( م ١/١٧ )
لــن توافــق اللجنــة الدائمــة بإجــراء بحــث علــى ا�ستنســال (ا�ستنســاخ) البشــري ومــا ينتــج عنــه مــن 
ــج  ــي تنت ــة الت ــة والصحي ــرعية وا�خالقي ــر الش ــار والمحاذي ــك للمض ــة، وذل ــة وبحثي ــات تكاثري تطبيق

عنه، والتي تعد أشد ضررµ وخطرµ على البشرية من الفوائد المرجوة منه.

 المادة الثامنة عشرة  @@ : 
ــا  ــا الحيــة وا�جــزاء المنفصلــة، ويشــمل ذلــك الخالي         يجــوز إجــراء البحــث علــى ا�نســجة والخالي
الجذعيــة المســتخلصة مــن الحبــل الســري أو الخاليــا الجذعيــة الكهلــة، وذلــك بعــد أخــذ الموافقــة 

بعد التبصير.

( م ١/١٨ )
ــة والتعليمــات  مــع  مراعــاة ا�حــكام والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي النظــام والئحتــه التنفيذي
وا�جــزاء  الحيــة  والخاليــا  ا�نســجة  علــى  البحــث  إجــراء  يجــوز  الوطنيــة،  اللجنــة  عــن  الصــادرة 
ــة  ــا الجذعي ــري أو الخالي ــل الس ــن الحب ــتخلصة م ــة المس ــا الجذعي ــك الخالي ــمل ذل ــة، ويش المنفصل

الكهلة وذلك باستيفاء الشروط التالية:
ــال  ــي مج ــتخدامها ف ــة واس ــا الجذعي ــى الخالي ــول عل ــرض الحص ــة لغ ــال ا�جن ــوز استنس ١- ال يج

ا�بحاث.
ــال  ــي مج ــة ف ــراض العالجي ــم ل�غ ــارج الرح ــة خ ــات المخصب ــض البويض ــتخدام فائ ــوز اس ٢- ال يج

أبحاث الخاليا الجذعية.
ــاج  ــات، �نت ــة أو بويض ــات منوي ــت حيوان ــواء كان ــة س ــرة أو المؤنث ــف المذك ــرع بالنط ــوز التب ٣- ال يج

بويضات مخصبة تتحول بعد ذلك إلى جنين بهدف الحصول على الخاليا الجذعية منه.
٤- يجــوز ا�نتفــاع بالخاليــا الجذعيــة الجنينيــة المســتمدة مــن ا�جنــة المجهضــة �ســباب عالجيــة، أو 
ا�جنــة الســاقطة والتــي لــم تنفــخ فيهــا الــروح بعــد، ســواء فــي ا�بحــاث أو التجــارب العلميــة 

والمعملية وفق¼ للضوابط الشرعية المعمول بها بالمملكة.
٥- يجــوز نقــل الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة فــي حــال الجنيــن الميــت، وا�نتفــاع بهــا فــي مجــال 

ا�بحاث.
٦- يجــوز اســتخدام الخاليــا الجذعيــة الموجــودة فــي ا�نســان البالــغ، إذا كان أخذهــا منــه ال يشــكل 
ضــررµ عليــه وأمكــن تحويلهــا إلــى خاليــا لعــالج شــخص مريــض، وكانــت المنفعــة المرجــوة أكبــر مــن 

الضرر المحتمل.
ــون  ــق، وأن يك ــكل دقي ــددة بش ــة ومح ــث واضح ــن البح ــاة م ــداف المتوخ ــون ا�ه ــب أن تك ٧- يج
ــث،  ــة البح ــا طبيع ــي تقتضيه ــاالت الت ــي الح ــوان ف ــى الحي ــة عل ــارب كافي ــبقته تج ــد س ــث ق البح

ويخضع ذلك لتقدير اللجنة الدائمة  بالجامعة.
@ تقابلها المادة الثانية والعشرون من النظام ، @@ تقابلها المادة الثالثة والعشرون من النظام
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٨- يكــون تقديــر حجــم المصلحــة المتوقعــة أو المنتظــرة للشــخص موضــع البحــث، ومــدى 
كونهــا أكبــر مــن الضــرر المحتمــل، مــن خــالل تقويــم علمــي دقيــق وواضــح يجريــه الباحــث ويقدمــه 

للجنة الدائمة.
ــن  ــر م ــث أكب ــع البح ــخص موض ــى الش ــه عل ــل وقوع ــرر المحتم ــة أن الض ــة الدائم ٩- إذا رأت اللجن

المصلحة المتوقعة، فعليها رفض إعطاء الموافقة على البحث.  
١٠- تقــوم اللجنــة الدائمــة -مــن خــالل تقاريــر دوريــة يقدمهــا الباحــث- بالتأكــد مــن اســتمرار كــون 

المصلحة المتوقعة أكبر من الضرر المحتمل.
ــدر كاف  ــى ق ــ¼ وعل ــث متخصص ــراء البح ــم بإج ــي القائ ــق البحث ــث أو الفري ــون الباح ــب أن يك ١١- يج

من الخبرة والكفاية العلمية.
١٢- يجــب الحصــول علــى الموافقــة بعــد التبصيــر مــن ا�نســان موضــع البحــث قبــل البــدء بالبحــث 
كمــا يجــب أن تتضمــن المعلومــات المقدمــة شــرح¼ وافيــ¼ للفوائــد المتوقعــة والمخاطــر المحتملــة 

من البحث.
ــي  ــتخدامه ف ــج اس ــة، ونتائ ــا الجذعي ــدر الخالي ــة لمص ــجالت دقيق ــاظ بس ــث ا�حتف ــى الباح ١٣- عل

البحث، وعليه تقديم تقارير دورية حول البحث إلى اللجنة الدائمة.
ــة  ــا الجذعي ــن الخالي ــا لتخزي ــا به ــكا خاص ــل بن ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا�م ــيكون لجامع ١٤- س

لغرض ا�بحاث، وذلك بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الوطنية.
١٥- لــن توافــق اللجنــة الدائمــة باســتخدام الخاليــا الجذعيــة المخزنــة ببنــوك الخاليــا الجذعيــة دون 
ــال  ــي مج ــتخدامها ف ــا الس ــه الخالي ــن تخص ــة م ــة وموافق ــن اللجن ــة م ــى الموافق ــول عل الحص

ا�بحاث. وأخذ الموافقة بعد التبصير من الشخص مصدر العينة.
١٦- ســيخصص لــكل عينــة بطاقــة تعريفيــة دائمــة توضــح تبعيــة هــذه العينــة ويتــم تحديــث 

المعلومات المدونة عليها من قبل الباحث الرئيس وتحت إشراف اللجنة الدائمة.
ــة  ــراف ومتابع ــت إش ــة تح ــى العين ــراة عل ــاث المج ــاص ل�بح ــجل خ ــع س ــة بوض ــزم الجامع ١٧- تلت

اللجنة الدائمة.
١٨- تلتــزم الجامعــة بالمحافظــة علــى العينــة والعمــل علــى إتالفهــا تحــت إشــراف اللجنــة الدائمــة، 

إذا انتهت الحاجة إليها أو طلب الشخص مصدر العينة ذلك. 
١٩- تلتــزم الجامعــة بإعــداد تقريــر دوري عــن ا�بحــاث المجــراة علــى العينــة ُيقــدم إلــى اللجنــة 

الدائمة.
٢٠- التــزام الباحــث بتقديــم شــرح Âليــة ا�حتفــاظ بالعينــات وســجالتها، يتــم تقديمــه مــع المقتــرح 

البحثي.
٢١- تعتبــر جميــع المعلومــات الشــخصية الناتجــة عــن ا�بحــاث المجــراة علــى العينــة جــزًء مــن 
ــاة  ــع مراع ــه، م ــدون موافقت ــرها ب ــا أو نش ــرف فيه ــوز التص ــة وال يج ــدر العين ــخص مص ــوق الش حق

السرية والخصوصية. 
٢٢- يجــوز للجنــة الوطنيــة إضافــة أو تعديــل شــروط اســتخدام الخاليــا الجذعيــة إذا مــا لــزم ا�مــر 

ذلك.
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الفصل السابـع

البحث العلمي على السجين @

@ يقابله الفصل التاسـع من النظام 



المادة التاسعة عشرة @ :   
يعامــل الســجناء، بمــن فيهــم المحكــوم عليهــم بالقتــل  -مــن حيــث إجــراء ا�بحــاث الطبيــة 
ــاث  ــراء ا�بح ــة �ج ــط ا�خالقي ــة الضواب ــدد الالئح ــخاص. وتح ــن ا�ش ــم م ــة غيره ــم- معامل عليه

على السجناء.

( م ١/١٩ ) 
ُيعامــل الســجين معاملــة غيــره مــن ا�شــخاص فــي حــال إجــراء بحــث طبــي  عليــه، ولــو كان 
محكومــ¼ عليــه با�عــدام. وال يجــوز اســتغالل ظروفــه وأوضاعــه الناتجــة عــن تقييــد حريتــه لحملــه 

على الموافقة على أن يكون موضع¼ للبحث.

( م ٢/١٩ )
ال توافــق للجنــة الدائمــة الموافقــة علــى إجــراء بحــث علــى ســجين إال إذا كان يهــدف إلــى تحقيــق أي 

مما يلي:
١- دراســة الســلوك ا�جرامــي للســجين، علــى أّال يعرضــه البحــث إلــى أكثــر مــن الخطــر ا�دنــى 

المحتمل.
٢- دراســة أحــوال الســجون ونزالئهــا وا�مــراض التــي تنتشــر فيهــا، وا�حاطــة بظــروف ارتــكاب 

الجريمة.
٣- دراســة القواعــد وا�جــراءات ا�داريــة المطبقــة فــي الســجون بهــدف تحســين صحــة الســجناء 

وظروفهم المعيشية.
٤- ال يجــوز إخضــاع الســجين لبحــث ســريري با�كــراه أو ا�غــراء أو لغيــر ا�هــداف المنصــوص عليهــا 

في هذه المادة.

  @ تقابلها المادة الرابعة والعشرون من النظام
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الفصل الثامــن

البحث العلمي على  حاالت خاصة @

@ يقابله الفصل العاشـــر من النظام 



المادة العشرون @@ :  
ال يجــوز إجــراء البحــث علــى القاصــر أو ناقــص ا�هليــة أو المعــوق، إال إذا كانــت مصلحــة هــذه الفئــات 

تقتضي ذلك. وتحدد الالئحة الضوابط ا�خالقية �جراء ا�بحاث العلمية على هذه الفئات. 

( م ١/٢٠ )
ــن  ــول م ــد الحص ــ¼ إال بع ــوق ذهني ــة أو المع ــص ا�هلي ــر أو ناق ــى القاص ــث عل ــراء البح ــوز إج ١- ال يج
ــد  ــة، بع ــام والالئح ــه النظ ــص علي ــا ين ــ¼ لم ــر" وفق ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــي عل ــن أو الول الوالدي
وعــدم  نفســه  الشــخص  قبــول  الــى  با�ضافــة  واحتماالتــه  الخطــر  بمقــدار  علمــ¼  إحاطتهــم 

ممانعته. 
ــة عــن القاصــر أو ناقــص  ــر"، نياب ٢- يجــوز �ي مــن الوالديــن أو الولــي إعطــاء "الموافقــة بعــد التبصي
ا�هليــة أو المعــوق ذهنيــ¼ بشــرط أن يكــون قــراره مبنيــ¼ علــى عــدم وجــود ضــرر مــع وجــود مصلحــة 

للقاصر أو ناقص ا�هلية أو المعوق من إجراء البحث.
٣- يجــوز �ي مــن الوالديــن أو الولــي، بعــد إعطــاء الموافقــة بعــد التبصيــر، ســحب موافقتــه فــي أي 
مرحلــة مــن مراحــل البحــث إذا تبيــن لــه أن البحــث يتعــارض مــع مصلحــة القاصــر أو ناقــص ا�هليــة 

أو المعوق ذهني¼، أو كان فيه انحراف عن ا�هداف التي صدرت الموافقة على أساسها.

( م ٢/٢٠ )
ُيشــترط لكــي تعطــي اللجنــة الدائمــة موافقتهــا علــى إجــراء البحــث علــى القاصــر أو ناقــص ا�هليــة 

أو المعوق ذهني¼ توافر الشروط اÂتية:
١- أن يكون من المتعذر إجراء البحث على شخص كامل ا�هلية.

٢- أن تكــون مصلحــة القاصــر أو ناقــص ا�هليــة أو المعــوق ذهنيــ¼ تقتضــي إخضاعــه للبحــث، مــع 
التأكد من عدم تعرضه �كثر من الخطر ا�دنى المحتمل.

٣- أن تتضمن خطة البحث تدابير واضحة ومقبولة لتقليل الخطر المحتمل بقدر ا�مكان. 
٤- أن يكــون تقديــر الخطــر المحتمــل والمنفعــة المتوقعــة مــن البحــث يبيــن نــوع الخطــر وطبيعتــه 
ــة أو  ــص ا�هلي ــر أو ناق ــى القاص ــرة عل ــتعود مباش ــي س ــة الت ــه، والمنفع ــال وقوع ــه واحتم وحجم

المعوق الذي سُيجرى عليه البحث، والمنفعة التي ستعود على اÂخرين من أمثاله.
٥- أن ُيجــرى البحــث فــي مدرســة أو مخيــم أو مستشــفى أو مؤسســة معظــم نزالئهــا مــن 

ناقصي ا�هلية المعوقين، إذا كان الخاضع للبحث من هذه الفئة.

  @@ تقابلها المادة الخامسة والعشرون  من النظام
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( م ٣/٢٠ )
ــص  ــر أو ناق ــرة للقاص ــة مباش ــيحقق منفع ــه س ــث أو كل ــن البح ــزًء م ــة أن ج ــة الدائم إذا رأت اللجن
ــى  ــة عل ــا الموافق ــاز له ــع، ج ــى المتوق ــد ا�دن ــاوز الح ــره يتج ــن خط ــ¼ لك ــوق ذهني ــة أو المع ا�هلي

إجرائه وفق¼ للشروط اÂتية:
ــة  ــورن بالمنفع ــا ق ــي إذا م ــرف الطب ــق الع ــول وف ــدود المقب ــي ح ــل ف ــر المحتم ــون الخط ١- أن يك

المتوقعة.
ــرة  ــرى المتواف ــائل ا�خ ــن الوس ــة م ــبة المتوقع ــى النس ــة عل ــة المتوقع ــبة المنفع ــد نس ٢- أن تزي

خارج نطاق البحث.
٣- أن يتيــح البحــث فرصــة مناســبة لفهــم مشــكلة مهمــة تمــس القاصــر أو ناقــص ا�هليــة أو 

المعوق ذهني¼، أو تمس مصالحه، أو تقليص تلك المشكلة، أو الوقاية من بعض آثارها السلبية.
٤- الحصول - من أي من الوالدين أو الولي - على "الموافقة بعد التبصير".

( م ٤/٢٠ )
ــوق  ــة أو المع ــص ا�هلي ــر أو ناق ــرة للقاص ــة مباش ــق منفع ــث ال يحق ــة أن البح ــة الدائم إذا رأت اللجن
ذهنيــ¼ لكنــه ال يعرضــه �كثــر مــن الحــد ا�دنــى للخطــر المحتمــل، جــاز لهــا الموافقــة علــى إجــراء 

البحث في الحاالت اÂتية:
ــة،  ــدوث ا�عاق ــل ح ــة أو قب ــام ا�هلي ــا كان ت ــر" عندم ــد التبصي ــة بع ــى "الموافق ــد أعط ١- إذا كان ق

وأعطى وليه بعد ذلك "الموافقة بعد التبصير".
٢- إذا كانت ا�جراءات االحتياطية لحمايته كافية ومقبولة.

٣- إذا توافــرت أســباب تجعــل الحصــول مــن خــالل البحــث علــى معلومــات مهمــة لفهــم الحالــة 
قيد الدراسة محتمًال وممكن¼.

( م ٥/٢٠ )
يجــوز للجنــة الدائمــة - قبــل إعطــاء الموافقــة علــى البحــث علــى القاصــر المعــوق أو ناقــص ا�هليــة 
أو المعــوق ذهنيــ¼ - أن تشــترط تعييــن محــاٍم لــه مؤهــل علمــي ولديــه الخبــرة الالزمــة للتعامــل مــع 
مثــل حالتــه، وليــس لــه عالقــة بالباحــث أو المنشــأة التــي تشــرف علــى البحــث وتمولــه. وعلــى 
المحامــي أن يراعــي مصلحــة الشــخص القاصــر الــذي ســُيجرى عليــه البحــث فــي مثــل هــذه الحــاالت 

بالتنسيق مع والديه أو وليه.

( م ٦/٢٠ )
يعامــل المعــوق جســمي¼ دون إعاقــة ذهنيــة معاملــة الشــخص الطبيعــي فيمــا يتعلــق بمســؤوليته 

عن إعطاء "الموافقة بعد التبصير"، وإدراكه للخطر المحتمل والمنفعة المتوقعة من البحث.

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

٤٦



المادة الواحدة والعشرون @  : 
ــط  ــق الضواب ــي إال وف ــث العلم ــي البح ــل ف ــج الحم ــن ونات ــل والجني ــرأة الحام ــتخدام الم ــوز اس ال يج

التي تحددها الالئحة.

( م ١/٢١ )
ال يجوز للباحث الشروع في أي بحث على المرأة الحامل إال بعد تحقق الشروط اÂتية:

ــل  ــر الحام ــرأة غي ــوان والم ــى الحي ــا- عل ــك ممكن ــى كان ذل ــبة -مت ــات المناس ــتكمال الدراس ١- اس
والتوصــل إلــى نتائــج تفيــد بســالمة طــرق البحــث ووســائله ونشــرها فــي دوريــات علميــة معتــرف بهــا 

عالمي¼ وفق¼ �حكام النظام والالئحة.
٢- أال يكــون الخطــر المحتمــل للبحــث علــى المــرأة الحامــل أو جنينهــا أكثــر مــن الحــد ا�دنــى 

للخطر المحتمل حدوثه عند إجراء البحث.
٣- أال يكــون للباحــث أي دور فــي تحديــد وقــت إنهــاء الحمــل أو طريقــة إنهائــه، أو تحديــد مــا إذا كان 

الجنين يمكنه أن يظل على قيد الحياة بعد إنهاء الحمل، أم ال.
٤- أال يــؤدي البحــث إلــى تغييــر طريقــة إنهــاء الحمــل إذا كان هــذا التغييــر يــؤدي إلــى أكثــر مــن الحــد 

ا�دنى للخطر المحتمل على الحامل أو جنينها.
ــى  ــول عل ــا، والحص ــل وجنينه ــرأة الحام ــة للم ــات الصحي ــر المتطلب ــى توفي ــث إل ــدف البح ٥- أن يه

معلومات ال يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى.
ــل  ــن أج ــل م ــاء الحم ــل إنه ــوع مقاب ــن أي ن ــأة م ــم مكاف ــدم تقدي ــس بع ــث الرئي ــد الباح ٦- تعه

البحث.
٧- الحصول من المرأة الحامل وزوجها على "الموافقة بعد التبصير".

 ( م ٢/٢١ )
ال يجوز الشروع في أي بحث على الجنين إال بعد تحقق الشروط اÂتية: 

١- أال يكون من شأن البحث إلحاق ا�ذى بالجنين أو تعريض بقائه للخطر.
٢- أن يهــدف البحــث إلــى توفيــر المتطلبــات الصحيــة للجنيــن، والحصــول علــى معلومــات ال يمكــن 

الحصول عليها بوسيلة أخرى.
٣- ال يجــوز إجــراء البحــث علــى الجنيــن الحــي مــا لــم يكــن هنــاك احتمــال شــبه مؤكــد �نقــاذ حياتــه 
مــن خطــر محقــق، أو التقليــل مــن درجــة ا�خطــار التــي قــد يواجههــا حــال بقائــه فــي الرحــم، وأّال 

تكون هناك وسيلة أخرى أكثر أمن¼ لتحقيق ذلك.

المادة الثانية والعشرون  @@ :  
ــاج  ــف وا�مش ــن النط ــي تكوي ــة ف ــتقات الداخل ــجة والمش ــا وا�نس ــتغالل الخالي ــل واس ــوز نق ال يج

واللقائح اÂدمية �غراض البحث إال وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنة الوطنية.

@ تقابلها المادة السادسة والعشرون من النظام
@@ تقابلها المادة السابعة والعشرون من النظام  
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المادة الثالثة والعشرون  @ : 
ال يجــوز استنســال ا�جنــة للحصــول علــى الخاليــا الجذعيــة الجنينيــة، أو التبــرع بالنطــف المذكــرة أو 
المؤنثــة مــن حيوانــات منويــة أو بويضــات ؛ �نتــاج بويضــات مخصبــة ؛ لتحويلهــا بعــد ذلــك إلــى جنيــن 

من أجل الحصول على الخاليا الجذعية منها وإجراء ا�بحاث عليها.

( م ١/٢٣)
تلتــزم اللجنــة الدائمــة بــأن يكــون إنتــاج البويضــات المخصبــة  وفقــا  �حــكام النظــام والئحتــه 

التنفيذية والتعليمات التي تصدر عن اللجنة الوطنية.

المادة الرابعة والعشرون @@ : 
يحظر إنشاء بنوك لحفظ الخاليا التناسلية المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب عليها.

المادة الخامسة والعشرون @@@ 
يجــوز ا�نتفــاع بأعضــاء وأنســجة وخاليــا ا�جنــة المجهضــة وا�جنــة الســاقطة التــي لــم تنفــخ فيهــا 
ــواردة  ــروط ال ــط والش ــ¼ للضواب ــارب، وفق ــوث والتج ــي البح ــ¼ ف ــرين يوم ــة وعش ــوغ مائ ــل بل ــروح قب ال

في الالئحة. 

( م ١/٢٥ )
تجيــز اللجنــة الدائمــة إجــراء البحــث علــى الجنيــن الميــت الــذي لــم تنفــخ فيــه الــروح إذا كانــت هنــاك 
ضــرورة ، وبشــرط أن يكــون البحــث جــادµ وهادفــ¼ ويحقــق نفعــ¼ علميــ¼ يســهم فــي تطــور العلــوم 

التطبيقية. 

( م ٢/٢٥ )
تشــترط اللجنــة الدائمــة الموافقــة علــى ســحب العينــات مــن الجنيــن الميــت إذا كانــت تلــك العينــات 

مخزنة نظامي¼ لدى بنوك المادة الوراثية.
 

( م ٣/٢٥ )
 ال يسمح بإجراء البحوث على ناتج الحمل إال إذا تحقق الشرطان اÂتيان:

ــي  ــص طب ــد فح ــاريين بع ــن استش ــن طبيبي ــع م ــي موق ــر طب ــب تقري ــت، بموج أ) أن يثب  
منهما، أنه ال فرصة لديه للبقاء حي¼.

أو  ناقــص ا�هليــة  أو  القاصــر  البحــث علــى  ا�لتــزام بتطبيــق شــروط  التأكــد مــن  ب)   
المعوق المنصوص عليها في النظام والالئحة.
@  تقابلها المادة الثامنة والعشرون من النظام

@@  تقابلها المادة التاسعة والعشرون من النظام ، 
@@@ تقابلها المادة الثالثون من النظام
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ــي  ــة ف ــرص ا�جن ــين ف ــه تحس ــل إذا كان هدف ــج الحم ــى نات ــث عل ــراء البح ــوز إج ج) يج  
ــيلة  ــا بوس ــول عليه ــن الحص ــة ال يمك ــات مهم ــى معلوم ــول عل ــاة، والحص ــد الحي ــى قي ــاء عل البق

أخرى، ما لم يكن هناك خطر إضافي على ناتج الحمل. 

( م ٤/٢٥ )
في حال إجراء البحث على الجنين المجهض أو الساقط، ُتراعى الضوابط اÂتية:

١- الحصــول علــى "الموافقــة بعــد التبصيــر" مــن المــرأة وزوجهــا، وفقــ¼ �حــكام النظــام والالئحــة 
والضوابط وا�جراءات التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الخصوص.

٢- إبــالغ المــرأة وزوجهــا بالنهــج الــذي ســُيّتبع فــي البحــث علــى الجنيــن المجهــض أو الســاقط، ومــا 
إذا كانت هناك نية  لتخزين أنسجة منه الستخدامها الحق¼ في مجاالت ا�بحاث.

٣- ال يجــوز اســتخدام أجنــة مجهضــة للبحــث إال تلــك التــي تنتــج عــن ا�جهــاض الناجــم عــن 
العمليات الطبيعية أو بالوسائل المشروعة وفق ما ينص عليه نظام مزاولة المهن الطبية.
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الفصل التاسع

التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها@

@  يقابله الفصل الحادي عشرة من النظام



المادة السادسة والعشرون: @@  
ُينشــأ فــي المدينــة بنــك معلومــات مركــزي، لحفــظ المعلومــات المتعلقــة بالمــادة الوراثيــة، 
وتنظيــم االســتفادة منهــا وفــق ا�جــراءات التــي تحددهــا الالئحــة. ويوفــر البنــك المعلومــات 

للبحوث العلمية التي تستخدم المادة الوراثية في المملكة.

( م ١/٢٦ )
ــاب  ــة �صح ــادة الوراثي ــظ الم ــة لحف ــات بالجامع ــك الكعلوم ــزي وبن ــات المرك ــك المعلوم ــر بن يوف
الشــأن المعلومــات المتاحــة لديهــا حــول مختلــف ا�مــراض لــدى ا�فــراد أو ا�ســر أو المجتمــع مــع 
ــة  ــط العين ــة لرب ــة الفرص ــدم إتاح ــة، وع ــادة الوراثي ــدر الم ــة مص ــى خصوصي ــة عل ــاة المحافظ مراع

بمصدرها.

( م ٢/٢٦ )
ــدم  ــث وع ــن البح ــتخلصة م ــج المس ــرية النتائ ــى س ــة عل ــث بالمحافظ ــة الباح ــة الدائم ــزم اللجن تل

ربطها بشخصية مصدرها.

( م ٣/٢٦ )
عند إجراء البحث على المادة الوراثية، يجب مراعاة ما يلي:

١- القيم ا�سالمية والثقافة المحلية وسالمة البيئة.
٢- االلتزام با�صول المتبعة والمتعارف عليها دولي¼ في إجراء البحوث على المادة الوراثية.

( م ٤/٢٦ )
ُتعــد النتائــج المســتخلصة مــن البحــث علــى المــادة الوراثيــة ملــك¼ للدولــة وال يحــق للباحــث أو 
الجامعــة منحهــا �يــة جهــة داخليــة أو خارجيــة دون موافقــة مــن اللجنــة الوطنيــة، وبعــد ضمــان 

الحفاظ على الحقوق المادية والعلمية للباحث أو فريق البحث وا�نسان موضع البحث.

 ( م ٥/٢٦ )
ســيزود بنــك جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لحفــظ معلومــات المــادة الوراثيــة البنــك 
المركــزي بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة بالريــاض بتقريــر ســنوي يتضمــن المعلومــات 

التالية:-
١- قائمــة مصنفــة بالمــواد الوراثيــة الموجــودة لــدى البنــك  بالجامعــة  موضحــ¼ فيهــا تاريــخ الحفــظ 

وا�ستخدام.
ــة أو  ــحب والجه ــخ الس ــا تاري ــ¼ فيه ــك موضح ــن البن ــحبها م ــم س ــي ت ــة الت ــواد الوراثي ــان بالم ٢- بي

الشخص المستخدم لها.
٣- ملخص للبحوث التي أجريت على عينات تم سحبها واستخدامها من البنك.

  @@  تقابلها المادة الحادية والثالثون من النظام
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المادة السابعة والعشرون @    
تلتــزم المنشــآت التــي تجــري البحــوث العلميــة علــى المــادة الوراثيــة - عنــد إنشــائها بنــوك¼ محليــة 

لحفظ المادة الوراثية - بالشروط وا�جراءات التي تحددها الالئحة.

( م ١/٢٧ )
قبــل الشــروع فــي البحــث علــى عينــة المــادة الوراثيــة، علــى الباحــث أو فريــق البحــث اتبــاع الخطــوات 

اÂتية:
١- إعــداد خطــة تفصيليــة تتضمــن - علــى ســبيل المثــال ال الحصــر - أهــداف البحــث، وأســلوب 

المعالجة، والنتائج المتوقعة منه، وا�خطار المترتبة عليه، وعرضها على اللجنة الدائمة.
البحــث  موضــوع  معروفــ¼  كان  إذا  الوراثيــة  المــادة  منــه  أخــذت  الــذي  للشــخص  يشــرح  أن   -٢
ــة  ــث ذا صبغ ــة إذا كان البح ــه، وبخاص ــة علي ــار المترتب ــه وا�خط ــة من ــج المتوقع ــه، والنتائ وطبيعت

عالجية وراثية غير واضحة المعالم، على أن يرفق بخطة البحث ما يثبت ذلك.
٣- الحصول على "الموافقة بعد التبصير" وفق¼ لما ينص عليه النظام والالئحة.

( م ٢/٢٧ )
ــاع  ــة - اتب ــادة الوراثي ــى الم ــث عل ــي البح ــروع ف ــى الش ــة عل ــل الموافق ــة - قب ــة الدائم ــى اللجن عل

ا�جراءات اÂتية: 
١- مراجعــة خطــة البحــث وتدقيقهــا، والتأكــد مــن اشــتمالها علــى اســتخدام الوســائل والتقنيــات 

المخبرية المناسبة، وجميع ا�جراءات الوقائية والتعقيمية الضرورية في مثل هذه الحاالت. 
٢- التأكد من أن لدى الباحث أو فريق البحث الخبرة الالزمة للقيام بالبحث.

ــف  ــه يضي ــع، وأن ــة بالمجتم ــة المتعلق ــة الوراثي ــة للمعرف ــكل إضاف ــث يش ــن أن البح ــد م ٣- التأك
ــة  ــة والصحي ــة العلمي ــر الحال ــى تطوي ــدف إل ــوث، ويه ــن بح ــبقه م ــا س ــدة لم ــة جدي ــة علمي معرف

لمختلف فئات المجتمع وتحسينها.
٤- التأكــد - فــي حالــة اشــتمال البحــث علــى تجــارب تنفــذ علــى كائنــات جرثوميــة كالبكتيريــا 
رة وراثيــ¼ أو التــي يــراد تحويرهــا لغــرض البحــث - مــن اعتمــاد الباحــث أو فريــق البحــث وســائل  المحــوَّ

واحتياطات علمية كافية لمنع تسرب تلك الكائنات من المختبرات التي ُيجرى فيها البحث.

( م ٣/٢٧ )
١- فــي حــال إجــراء بحــوث عالجيــة علــى المــادة الوراثيــة للحيــوان أو ا�نســان، يجــب أن يقتصــر 
الهــدف مــن البحــث علــى التوصــل إلــى عــالج للعيــوب أو ا�مــراض الوراثيــة فحســب وبشــرط أن يجــرى 

البحث على الخاليا الجسدية والجذعية فقط دون غيرها.
ــص  ــر الخصائ ــرض تطوي ــلية، بغ ــا التناس ــى الخالي ــوث عل ــراء بح ــر إج ــوال، ُيحظ ــع ا�ح ــي جمي ٢- ف

الطبيعية لêنسان.
٣- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (١) و (٢) الســابقتين ، تطبق على أبحاث العالج ٧الجيني الضوابط 

والقواعد التي تطبق على ا�بحاث السريرية وما تصدره اللجنة الوطنية من أنظمة وضوابط.

@  تقابلها المادة الثانية والثالثون  من النظام
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المادة الثامنة والعشرون @ :    
ال يجــوز االســتخدام المتعــدد لعينــة المــادة الوراثيــة نفســها فــي مشــروعات بحــوث مختلفــة 
ا�غــراض، دون الحصــول علــى الموافقــة بعــد التبصيــر لــكل غــرض، إال إذا كان االســتخدام ال يرتبــط 

بشخصية المصدر، على أن توافق اللجنة الدائمة على ذلك.

( م ١/٢٨ )
ال يجــوز اســتخدام عينــة المــادة الوراثيــة فــي عــدد مــن البحــوث متعــددة ا�غــراض وكمــا هــو 
منصوص به في المادة ٣٣ من اللوائح دون اشتراط الحصول على "الموافقة بعد التبصير"  إال بتحقيق 

الشرطين التاليين: 
١- أن تكــون العينــة قــد ســبق الحصــول عليهــا �غــراض التشــخيص، وجــرى ا�حتفــاظ بهــا لمــدة ال 

تمكن الباحث من تحديد مصدرها. 
٢- الحصول على موافقة اللجنة الدائمة.

المادة التاسعة والعشرون  @@ : 
   يجــب علــى الباحــث مراعــاة خصوصيــة وســرية المعلومــات المتعلقــة بمــن ُجمعــت عينــات البحــث 

منهم.

( م ١/٢٩ )
يعتبــر الباحــث الرئيــس مســؤوًال عــن خصوصيــة وســرية المعلومــات المتعلقــة بمــن ُجمعــت عينــات 

البحث منهم، وذلك في حال وقوع أي ضرر لحق بهم أو بالمجتمع.

( م ٢/٢٩ )
ــة،  ــادة الوراثي ــى الم ــتركة عل ــاث مش ــراء أبح ــى إج ــن إل ــن أو دوليي ــن محليي ــوة باحثي ــال دع ــي ح ف
ســتقوم الجامعــة  والباحــث الرئيــس بتوضيــح ضــرورة مراعــاة خصوصيــة وســرية المعلومــات 
المتعلقــة با�شــخاص الذيــن ُجمعــت عينــات البحــث منهــم، وذلــك حســب أحــكام النظــام 

والالئحة.

المادة  الثالثون @@@ :   
يجــوز للجنــة الدائمــة تقييــد تصــرف الباحــث بالنتائــج المســتخلصة مــن إجــراء البحــث علــى المــادة 

الوراثية، إذا كانت تضر بالمصلحة العامة، على أن توافق اللجنة الوطنية على ذلك.

( م ١/٣٠ )
تقيــد اللجنــة الدائمــة تصــرف الباحــث الرئيــس بنتائــج البحــث علــى المــادة الوراثيــة إذا ثبــت أن نشــر 
معلومــات ناتــج البحــث علــى المــادة الوراثيــة يضــر بالمصلحــة العامــة، بشــرط الحصــول علــى 

موافقة اللجنة الوطنية.
@ تقابلها المادة الثالثة والثالثون من النظام @@  تقابلها المادة الرابعة والثالثون من النظام

@@@ تقابلها المادة الخامسة والثالثون من النظام
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( م ٢/٣٠ )
يحــق للباحــث فــي حــال منعــه مــن التصــرف فــي النتائــج المســتخلصة مــن بحثــه، المطالبــة 

بتعويض من الجامعة عن تكاليف البحث.

المادة الواحد والثالثون @  : 
يحظــر إجــراء البحــوث التــي يمكــن أن تؤثــر تأثيــرµ ســيئ¼ علــى المجتمــع، وبخاصــة تلــك التــي تكــرس 

مفهوم التفرقة على أساس العرق. 

( م ١/٣١ )
ال يعــد مــن قبيــل تكريــس مفهــوم التفرقــة علــى أســاس العــرق إجــراء أبحــاث علــى أمــراض تنتشــر 

لدى فئة معينة من الناس بقصد إيجاد عالج لها أو تحليل آلية إمراضها وطرق انتشارها.

( م ٢/٣١ )
ــة إلــى وســائل ا�عــالم إذا كان مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى تكريــس  ــج العلمي يحظــر تســريب النتائ

مفهوم التفرقة على أساس العرق أو ا�نتماء ا�سري أو العشائري أو القبائلي.

المادة الثانية والثالثون @@ :   
تحدد الئحة الضوابط والمعايير ا�خالقية لبحوث العالج الجيني.

 (م ١/٣٢ )
 ستلتزم الجامعة  بالضوابط والمعايير ا�خالقية اÂتية عند إجراء بحوث العالج الجيني:

١- الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة مــن اللجنــة الوطنيــة فــي كل مــا يخــص أبحــاث العــالج 
الجيني.

ــام  ــي النظ ــواردة ف ــكام ال ــط وا�ح ــات الضواب ــالج بالمورث ــة بالع ــاث المتعلق ــى ا�بح ــق عل ٢- ينطب
والالئحة وما تضعه اللجنة الوطنية من أحكام.

٣- أن يكــون البحــث متفقــ¼ مــع أحــكام الشــريعة ا�ســالمية وأن تتضمــن خطــة البحــث مــا يثبــت 
أخذ هذه النواحي بعين ا�عتبار.

٤- التأكيــد علــى أن تتفــق هــذه ا�بحــاث مــع الضوابــط والمعاييــر الــواردة فــي ا�تفاقيــات الدوليــة 
المتعلقة بالعالج الوراثي (الجيني) وتعديالتها بما ال يتعارض مع القواعد وا�حكام الشرعية.

٥- ســتظل هــذه ا�بحــاث محــدودة ل�مــراض التــي ال يرجــى برؤهــا والتــي تؤثــر علــى حيــاة ا�نســان 
وليس لها عالج ناجح بالطرق الطبية المتعارف عليها حتى اÂن.

٦- قبــل الموافقــة علــى البحــث ســيتم التأكــد مــن اســتنفاذ جميــع الوســائل العالجيــة الشــافية 
والمتوفرة.

@  تقابلهــا المــادة السادســة والثالثــون مــن النظــام ،   @@ تقابلهــا المــادة الســابعة والثالثــون مــن 
النظام
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٧-ســتكون اللجنــة الدائمــة لجنــة أخــرى لتقيــم هــذا النــوع مــن ا�بحــاث تضــم مــن بيــن أعضائهــا  
شــخصين علــى ا�قــل لهــم القــدرة العلميــة علــى تقييــم البحــث المتعلــق بالعــالج الوراثــي، ويحــق 
لهــذه اللجنــة أن تدعــو إلــى اجتماعاتهــا مستشــارين مــن ذوي الخبــرة للمســاعدة علــى تقييــم 

البحث.
ــرات  ــي مختب ــي أو ف ــد الجامع ــك فه ــفي المل ــي مستش ــي ف ــالج الوراث ــث بالع ــون البح ٨- أن يك
ــات  ــا التخصص ــر فيه ــي تتوف ــارية والت ــات ا�ستش ــوث و الدراس ــد للبح ــن فه ــد ب ــر محم ــز أالمي مرك

الطبية المطلوبة والخبرات والقدرات المؤهلة. 
والفوائــد  والطريقــة  البحــث  مــن  ا�هــداف  عــن  مفصــًال  شــرح¼  البحــث  خطــة  تتضمــن  أن   -٩
ــُيجرى  ــذي س ــان ال ــى ا�نس ــة عل ــة المتوقع ــات الصحي ــر والمضاعف ــاب والمخاط ــوة، والصع المرج

عليه البحث.
١٠- سيكون البحث مبني¼ على أسس علمية  وقد سبقته  تجارب مخبرية وحيوانية كافية.

١١- التأكد من أن الفوائد المتوقعة من البحث أكبر من المخاطر المحتملة.
١٢- لــن يقــوم  بإجــراء  البحــث إال مــن يكــون مؤهــًال علميــ¼ فــي تخصــص الطــب الوراثــي وبمســاندة 
ــة  ــة الخاص ــة والعلمي ــادة الوراثي ــة بالم ــة تام ــى معرف ــون عل ــة وأن يك ــاءة عالي ــي ذو كف ــق طب فري

بموضوع البحث المراد إجراؤه.
١٣- لــن تتــم الموافقــة علــى العــالج بالمورثــات �غــراض البحــث علــى النطــف (الحيامــن والبويضــات) 
ــاخ  ــة با�ستنس ــح أو المتعلق ــن اللقائ ــة ع ــة الناتج ــا الجذعي ــة بالخالي ــة المتعلق ــاث التجريبي أو ا�بح

التكاثري.
١٤- ســيتم التعامــل مــع المــادة الوراثيــة فــي البحــث العلمــي، وتخزينهــا أو التخلــص منهــا أو فــي 
ــام  ــي النظ ــا ف ــوص عليه ــط المنص ــب الضواب ــة حس ــارج المملك ــة خ ــز البحثي ــع المراك ــاون م التع

والالئحة.
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استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب @

الفصل العاشر

@ يقابله الفصل الثاني عشرة من النظام 



المادة الثالثة والثالثون@:  
يجــوز اســتخدام الحيــوان �غــراض البحــث العلمــي بجميــع الوســائل التجريبيــة أو العلميــة التــي ال 

تسبب ألم¼ غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة. 
يقصر استخدام الحيوان على البحوث التي ال يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا االستخدام. 

يحظر االستخدام السلبي للحيوانات المهددة باالنقراض. 
وتحدد الالئحة الشروط وا�جراءات ا�خالقية الستخدام الحيوان في البحوث.

( م ١/٣٣ )
ســينحصر  اســتخدام الحيــوان فــي التجــارب العلمية فقــط إذا كان الهــدف منها ال يمكــن أن يتحقق 

دون استخدامه.

( م ٢/٣٣ )
في حال إجراء البحث على الحيوان، يلتزم الباحث بما يلي: 

١- ا�حكام الشرعية المتعلقة بالرفق بالحيوان وا�حسان إليه.
٢- المبادئ وا�عراف العلمية التي تضبط الممارسات التجريبية على الحيوانات.
٣- الحصول على رخصة من اللجنة الدائمة تؤهله �جراء البحث على الحيوان. 

٤- الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للشروع في البحث.
ــم  ــرر أو ا�ل ــص الض ــث وتقلي ــداف البح ــق أه ــا يحق ــات بم ــن الحيوان ــدد م ــل ع ــى أق ــار عل ٥- االقتص

الذي يمكن أن يلحق بها قدر ا�مكان.
٦- مراعــاة أن تكــون النتائــج المتوقعــة للبحــث، والمنفعــة المرجــوة منــه، تزيــد علــى ا�خطــار 

وا�ضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالحيوان الذي ُيجرى عليه البحث أو بالبيئة عموم¼.
٧- أن تكون الممارسة العملية خاضعة �سس علمية وتجريبية سليمة ومقبولة.

 ( م ٣/٣٣ )
يشترط لمنح الموافقة على إجراء البحث على الحيوان تحقيق أي مما يلي:

١- الوقاية أو التشخيص أو عالج مرض أو تشوهات ال بد من إزالتها أو إزالة آثارها.
٢- الكشف عن حاالت وظائف ا�عضاء في الحيوان.

٣- حماية البيئة الطبيعية ورعاية الصحة العامة لêنسان أو الحيوان.
٤- تحقيق التقدم العلمي في العلوم الحيوية.

٥- المساهمة في ا�بحاث الجنائية والقضائية.
٦- تحسين أساليب تربية الحيوانات وإدارتها.

٧- إجراء البحوث ا�ولية على المواد الدوائية والسموم والتأثيرات ا�شعاعية.

( م ٤/٣٣ )
ــع  ــوان الخاض ــم بالحي ــاق ا�ذى أو ا�ل ــع إلح ــأنه من ــن ش ــا م ــي كل م ــج البحث ــي البرنام ــُيراعى ف س
للتجربــة، واســتخدام الحــد ا�دنــى والضــروري مــن حيوانــات التجــارب التــي تملــك قــدرµ منخفضــ¼ مــن 

ا�حساس العصبي أو الوظيفي، مع محاولة تجنب إيالم الحيوان بقدر ا�مكان.

 @ تقابلها المادة الثامنة والثالثون من النظام.
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( م ٥/٣٣ )
لــن تســمح اللجنــة الدائمــة إجــراء التلقيــح الصناعــي بيــن الحيوانــات إال بيــن تلــك التــي تنتمــي إلــى نــوع 
واحــد فحســب، وإن اختلفــت الســالالت، وبشــرط أن تكــون المنفعــة المتوقعــة تزيــد علــى ا�خطــار 

المحتملة، وأن يكون من الممكن درء تلك ا�خطار أو التغلب عليها.

( م ٦/٣٣ )
ــر  ــالل تقري ــن خ ــ¼ م ــك طبي ــالمة ذل ــت س ــم تثب ــا ل ــوان م ــال الحي ــة استنس ــة الدائم ــمح اللجن ــن تس ل

طبي معتمد من اختصاصيين اثنين على ا�قل.

(م ٧/٣٣ )
التلقيــح الصناعــي  التــي تحكــم إجــراء  الحيوانيــة الشــروط نفســها  تســري علــى نقــل ا�جنــة 

المنصوص عليها في المادة  (م ٥/٣٣) أعاله.

( م ٨/٣٣ )
أنشــئ بنــك الجامعــة لحفــظ الحيوانــات المنويــة و البويضــات الحيوانيــة �غــراض ا�نتــاج و ا�بحــاث 

العلمية، بما ال يخالف القواعد الخاصة بالتلقيح الصناعي.

( م ٩/٣٣ )
لــن تســمح اللجنــة الدائمــة إجــراء ا�بحــاث والتجــارب المؤلمــة علــى الحيــوان إال إذا توافــر الشــرطان 

اÂتيان:
ــدة  ــة مفي ــث أو التجرب ــون البح ــاء، وأن يك ــف ا�عض ــة بوظائ ــة كامل ــى دراي ــث عل ــون الباح ١- أن يك
ــم  ــة ا�ل ــع وإزال ــه أو رف ــه وحمايت ــى حفظ ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــه، وم ــوان أو فصيلت ــان أو الحي لêنس

والمعاناة عنه.
٢- حصول الباحث على موافقة اللجنة الدائمة.

( م ١٠/٣٣ )
ــداف  ــك بأه ــر ذل ــم يض ــا ل ــة، م ــارب المؤلم ــاث والتج ــراء ا�بح ــاء إج ــي أثن ــوان ف ــر الحي ــيتم تخدي س

البحث، ويخضع تقدير ذلك للباحث.

 ( م ١١/٣٣ )
ســيتم التخلــص فــي جميــع ا�حــوال مــن الحيــوان الــذي ُيجــرى عليــه البحــث قبــل انتهــاء مفعــول 

المخدر وبعد ا�نتهاء من التجربة مباشرة وفق¼ �حكام الشريعة ا�سالمية.

 ( م ١٢/٣٣ ) 
ــل  ــرض مح ــر الم ــد غي ــرض مع ــا بم ــد إصابته ــارب عن ــدة للتج ــات المع ــن الحيوان ــص م ــيتم التخل س
الدراســة. أمــا إذا كان عــالج تلــك الحيوانــات ممكنــ¼، فســيتم ذلــك فــي أماكــن معزولــة، مــع تطبيــق 
إجــراءات الحظــر الوبائــي تحــت إشــراف الطبيــب البيطــري المســئول، وإبــالغ الســلطات عــن المــرض 

وا�جراءات المتبعة للحد منه أو عالجه.

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية - جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

٥٨



( م ١٣/٣٣ )
ــدوي دون  ــب الي ــارات أو التدري ــاب المه ــوان �كتس ــى الحي ــارب عل ــاث وتج ــراء أبح ــمح بإج ــن يس ١- ل

استخدام المخدر إال في الحاالت التي ال يصاحب إجراؤها ألم شديد أو تعذيب للحيوان.
٢- يســمح بإجــراء ا�بحــاث والتجــارب علــى الحيــوان بهــدف التوضيــح والشــرح العملــي للطــالب، علــى 
ــالب  ــد الط ــة وتزوي ــات النظري ــرح المعلوم ــة لش ــون ضروري ــل، وأن تك ــخص مؤه ــك ش ــى ذل أن يتول

بالمعرفة العلمية النافعة.

( م ١٤/٣٣ )
ــذه  ــت ه ــارب إال إذا كان ــاث والتج ــي ا�بح ــراض ف ــددة با�نق ــات المه ــتخدام الحيوان ــمح باس ــن يس ل
ا�بحــاث والتجــارب ضروريــة لتكاثــر الســاللة أو للمحافظــة عليهــا. وفــي هــذه الحالــة لــن  يبــدأ البحــث 

قبل الحصول على موافقة مكتب المراقبة.

( م ١٥/٣٣ )
لــن يســمح باســتعمال الوســائل المؤذيــة أو الجارحــة أو التــي تســبب ا�ذى عنــد اصطيــاد الحيوانــات 

البرية �غراض البحث.

( م ١٦/٣٣ )
ســيتم حجــر الحيوانــات التــي يتــم اصطيادهــا فــي محيــط بيئتهــا قبــل نقلهــا إلــى وحــدة ا�بحــاث، 
و تحجــر هنــاك مــرة أخــرى قبــل الشــروع فــي البحــث. وتحــدد اللجنــة الوطنيــة شــروط الحجــر 

والمدة الالزمة له.

( م ١٧/٣٣ )
لن يسمح باستخدام الحيوانات البرية في ا�بحاث العلمية إال في الحاالت اÂتية:

١- استحالة تحقيق أهداف الدراسة بإستعمال بدائل أخرى. 
٢- اســتهداف زيــادة عــدد الحيــوان محــل البحــث والحفــاظ عليــه مــن ا�نقــراض دون التدخــل فــي 

طبيعته الوراثية.
٣- الكشــف عــن حمــل الحيــوان موضــع البحــث �مــراض مشــتركة أو وبائيــة، أو تحصينــه للحــد مــن 

انتشار تلك ا�مراض.

( م ١٨/٣٣ )
ســيتم تحريــر الحيــوان محــل البحــث بعــد انتهــاء البحــث والتأكــد مــن ســالمته، وإعادتــه إلــى بيئتــه 

ا�صلية متى كان ذلك ممكن¼.
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( م ١٩/٣٣ )
لــن يســمح بإدخــال حيوانــات بريــة غريبــة عــن بيئــة المملكــة إلــى الحيــاة البريــة فيهــا �غــراض البحــث 

العلمي.
لن يسمح بإعادة الحيوانات البرية إلى بيئتها بعد تحويرها وراثي¼. 

لــن يســمح بإجــراء ا�بحــاث مــن أجــل زيــادة أنــواع معينــة مــن الحيوانــات البريــة علــى حســاب أنــواع 
أخرى إال إذا كانت ا�نواع التي ُتزاد مهددة با�نقراض. 

( م ٢٠/٣٣ )
ستســعى الجامعــة للحصــول علــى تصريــح مــن اللجنــة الوطنيــة �صطيــاد الحيوانــات البريــة 
ــى أال  ــاده عل ــرح بإصطي ــوان المص ــوع الحي ــا ون ــرح به ــدة المص ــه الم ــيوضح في ــث ، وس ــراض البح �غ

يتعارض هذا مع أنظمة الصيد في المملكة.
( م ٢١/٣٣ ) 

لــن تســمح اللجنــة الدائمــة باســتهالك أو بيــع أو توزيــع الحيوانات–التــي اســتخدمت �غــراض البحــث 
باســتعمال مــواد كيميائيــة أو بيولوجيــة أو وراثيــة - أو منتجاتهــا. وســيتم التخلــص مــن تلــك 

الحيوانات ومخلفاتها ومنتجاتها بالطرق العملية المعروفة وتحت إشراف بيطري.

( م ٢٢/٣٣ )
تحتوي أماكن رعاية حيوانات الجامعة المخصصة للتجارب على ما يلي:

حظائــر خاصــة لرعايــة الحيوانــات المخصصــة للتجــارب، مجهــزة بالوســائل المناســبة التــي تتــالءم 
مع طريقة الحيوان في العيش والحركة.

تعييــن شــخص مؤهــل لمراقبــة ســالمة الحيــوان وصحتــه والعنايــة بــه فــي أثنــاء فتــرة ا�نتظــار قبــل 
إجراء البحث.

معامل مجهزة ومتكاملة صالحة �جراء التجارب والخروج بنتائج علمية سليمة.

( م ٢٣/٣٣ )
ــأة،  ــاطات المنش ــى نش ــتمل عل ــة، يش ــب المراقب ــى مكت ــنوي¼ إل ــرµ س ــم تقري ــة بتقدي ــزم الجامع تلي
والتجــارب التــي أجرتهــا، وعــدد الحيوانــات التــي اســتخدمتها، وأنواعهــا ومصادرهــا، ونتائــج كل 

تجربة، وإجراءات ا�تالف. وفق¼ للنماذج التي تعد في هذا الشأن.
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المادة الرابعة والثالثون @ :  
يحظــر اســتخدام النباتــات فــي ا�بحــاث التــي تضــر بالتــوازن والتوزيــع البيئــي للغطــاء النباتــي، 
شــروط  الالئحــة  وتحــدد   . باالنقــراض  المهــددة  للنباتــات  الســلبي  االســتخدام  كذلــك  ويحظــر 

أخالقيات البحث على النباتات وإجراءاته.

 ( م ١/٣٤ )
ــات المهــددة با�نقــراض إال إذا كانــت هــذه ا�بحــاث ضروريــة  لــن يســمح بإجــراء ا�بحــاث علــى النبات
لتكاثــر تلــك النباتــات أو للمحافظــة عليهــا. وفــي هــذه الحالــة ستســعى الجامعــة للحصــول علــى 

موافقة مكتب المراقبة قبل إجراء البحث.

المادة الخامسة والثالثون @@: 
ــراءات  ــذ ا�ج ــث أن يتخ ــى الباح ــ¼، عل ــات وراثي ــر المخلوق ــارب لتحوي ــى تج ــث عل ــتمال البح ــد اش عن

الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي ُيجرى فيها البحث إلى المحيط الخارجي.

( م ١/٣٥ )
ســُتجرى كل أبحــاث التحويــر الوراثــي للحيوانــات والنباتــات فــي معامــل مخصصــة لذلــك، وســُتتخذ 
ــرات  ــارج المختب ــى خ ــ¼ إل ــورة وراثي ــات المح ــرب المخلوق ــع تس ــة بمن ــراءات الكفيل ــع ا�ج ــا جمي فيه

والمعامل المخصصة.

( م ٢/٣٥ )
ســيتم التخلــص مــن الكائنــات الدقيقــة التــي ُأجــري عليهــا ا�بحــاث ومــا يتنــج عنهــا، بالطــرق 

العلمية المتبعة.

@ تقابلها المادة التاسعة والثالثون من النظام ، 

@@  تقابلها المادة ا�ربعون من النظام 
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مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.  تطبيــق  الالئحــة التنفيذيــة لنظــام أخالقيــات البحــث 
على المخلوقات الحية : ا�مر السامي الملكي رقم م/٥٩ تاريخ ١٤٣١/٩/١٤ (٢٠١٠/٨/٢٤). الرياض.

http://www.iau.edu.sa/cs/groups/public/documents/document/mdaw/mdqx/~edisp/imp
lementing.pdf

ــدورة  ــة.  ال ــات الحي ــى المخلوق ــث عل ــات البح ــة �خالقي ــة الدائم ــليمان. اللجن ــالم الس ــد الس  أ.د. عب
التدريبيــة الثانيــة �عضــاء اللجــان �خالقيــات البحــوث. جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل : 

١٤٣٥/٠٦/١٠ هـ  (١٠ أبريل ٢٠١٤).

الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية ، ١٤٣١هـ (٢٠١٠ م)  

ــم ١٠.  ــال رق ــي  المج ــث العلم ــي : البح ــاد ا�كــاديــمــــ ــم  وا�عـــتــمـــ ــة للتقـويــ ــة الوطنيــــ الهيئــــ
المملكة العربية السعودية. ٢٠١٣

 نقابــة ا�طبــاء  العالميــة: إعــالن هلســنكي - المبــادئ ا�خالقيــة للبحــوث الطبيــة التــي تجــرى علــى 
البشر. إجتماع الجمعية العامة رقم ٦٤، فورتاليزا، البرازيل، أكتوبر ٢٠١٣

/http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3

ا�مم المتحدة. مكتب ا�خالقيات:
http://www.un.org/en/ethic  

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
  http://www.wipo.int/portal/en/index.htm

المراجع
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