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 مقدمة:

صدر األمر  ,الحيوية والطبيةضرورة إيجاد معايير موحدة ألخالقيات البحوث إلى نظرًا 

بتشكيل لجنة وطنية باسم )اللجنة ,هـ 51/1/5299تاريخ  2159/ب/7السامي الكريم باألمر رقم 

وأخالقياتها البحوث الحيوية والطبية  ة والطبية(, تهدف إلى وضع معاييرالوطنية لألخالقيات الحيوي

ط البحوث من الناحية األخالقية, فقد صدر وتنفيذها ومتابعتها. واستكمااًل للمنظومة المتكاملة لضب

ه, بشأن الموافقة على نظام أخالقيات 51/92/5215( بتاريخ 195قرار مجلس الوزراء رقم )

البحث على المخلوقات الحية, وتبع ذلك إصدار اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية لالئحة 

  هـ.5211في عام , لذلك النظامالتنفيذية 

لما ورد  وفقاً  إلى تشكيل لجنة محلية ألخالقيات البحوث,الملك سعود  جامعةسارعت  قدو 

والئحته التنفيذية الصادرة عن مدينة الملك عبد  الحيةفي نظام أخالقيات البحث على المخلوقات 

ى البحوث في جامعة الملك سعود لد سجلت اللجنة المحلية ألخالقياتو  .العزيز للعلوم والتقنية

تباعًا (.  R-01-H-999هـ بالرقم )  59/59/5291خالقيات الحيوية بتاريخ اللجنة الوطنية لأل وا 

للنهج نفسه وتطبيقًا لالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على الكائنات الحية, فقد قامت اللجنة 

المحلية ألخالقيات البحث على المخلوقات الحية بجامعة الملك سعود بوضع الئحة داخلية, تنظم 

فيها آلية العمل  حددتة بين عمل اللجنة واللجان الفرعية بكليات الجامعة المختلفة, و العالق

 ونشر ثقافة أخالقيات البحوث بالجامعة. ,لمساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين
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 الحية على المخلوقات  اللجنة المحلية ألخالقيات البحث :أولا 

 اسم اللجنة :المادة األولى: 

تضم في عضويتها خمسة  ,ة لجنة محلية ألخالقيات البحث على المخلوقات الحيةتنشأ بالجامع

على  سنوات قابلة للتجديد, ثالثمن مدير الجامعة لمدة  اً ويصدر بتشكيلها قرار  ,األقل فيأعضاء 

مديد للعضو أكثر أن يراعى تغيير نصف األعضاء عند إعادة التشكيل للمرة الثالثة, وال يجوز الت

كما يسمي القرار  ,لهآخر نائبًا عضاء اللجنة رئيسًا و ويسمي القرار أحد أ .رات متتاليةم من ثالث

 سكرتيرًا للجنة.

 المادة الثانية:

ويمكن لرئيس اللجنة دعوتها  ,األقل فيتنعقد اللجنة بحضور أغلبية أعضائها مرة واحدة شهريًا 

يرجح  ,صواتتساوي األ , وفي حالتتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األصواو , لحاجةلالجتماع عند ا

 الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع .

 المادة الثالثة:

  تختص اللجنة بما يلي:

 التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة . -1     

  .بالجامعةتشكيل اللجان الفرعية      -2

 اللوائح .ومدى التزامها باألنظمة و ة أعمال اللجان الفرعية, متابع   -3

 اللجان الفرعية. توصياتيرفع إليها من ما  اعتماد -4
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نظام بما يتوافق مع  ,من الناحية األخالقية هائالموافقة على إجرا تتسجيل البحوث التي تم -5

 في قاعدة بيانات اللجنة المحلية التنفيذيةوالئحته أخالقيات البحث على المخلوقات الحية 

 الخاصة بها.

    .والطبيةالحيوية  لألخالقياتاللجنة الوطنية  لىإ رفع قرارات اللجنة -6

 المتابعة الدورية للبحث . -7

التقيد باألحكام الواردة في نظام أخالقيات البحث على أهمية مدى و  ,اللجنة التعريف بدور -8

 .التنفيذية تهالئحالمخلوقات الحية و 

اخل الجامعة إعداد قوائم تضم خبراء متخصصين في شتى مجاالت األبحاث الحيوية من د -9

 وخارجها.

 .الستعانة بهمترى اللجنة ضرورة ا الذينالخبراء أو المستشارين ب االستعانة -01

لنظام أخالقيات البحث على ظات على الالئحة التنفيذية و من ملحما تراه اللجنة رفع  -00

 .والطبيةإلى اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية المخلوقات الحية 

 المادة الرابعة:
بشأن الموافقة أو عدم  ,اللجان الفرعية من تبت فيما يرفع إليها من توصياتمحلية أن للجنة ال

وفي حال رفض طلبها  .األكثريع البحثية خالل مدة أقصاها شهر واحد في الموافقة على المشار 
 نهائيًا. في ذلك ويكون قرار اللجنة, يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً  ,إجراء البحث

 المادة الخامسة:
تزود اللجنة المحلية اللجنة الوطنية ألخالقيات البحث على المخلوقات الحية بمدينة الملك عبد 

التي رفعت إليها من  بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على المشاريع البحثية ,العزيز بقراراتها الصادرة
 بيانات التابعة  لها.اللجنة قراراتها  كافة  في قاعدة  ال تسّجل اللجان الفرعية بالجامعة,  كما
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 اللجان الفرعية ألخالقيات البحوث :اا ثاني

 :المادة السادسة

لجان فرعية ألخالقيات البحث على المخلوقات الحية على النحو  بالجامعة ثالث تنشأ  

        :األتي 

األبحاث المقدمة إليها من الباحثين بالنظر في وتختص طبية, اللجنة الفرعية للكليات ال -0

, التمريض ,األمير سلطان للخدمات الطبية الطارئة ,طب األسنان ,الطب: ن كلياتم

 الصيدلة, العلوم الطبية التطبيقية, العلوم الصحية .

األبحاث المقدمة إليها من  في بالنظروتختص  ,اللجنة الفرعية للكليات العلمية  -2

 ,علوم الحاسب والمعلومات ,علوم األغذية والزراعة ,العلوم: الباحثين من كليات

 .إدارة األعمال ,العمارة والتخطيط ,الرياضة والنشاط البدنيعلوم  ,الهندسة

وتختص بالنظر في األبحاث المقدمة إليها من  اللجنة الفرعية للكليات اإلنسانية -3

كلية  ,اللغات والترجمة, التربية الحقوق والعلوم السياسية, ,اآلداب: الباحثين من كليات 

راسات التطبيقية وخدمة الد ,معهد اللغة العربية ,السياحة واآلثار ,المجتمع ,علمينالم

    .المجتمع

 المادة السابعة:

تضم اللجان الفرعية ألخالقيات البحث على المخلوقات الحية في عضويتها خمسة أعضاء        

سمي القرار أحد ديد, ويسنوات قابلة للتج ثالثلمدة وتشكل بقرار من اللجنة المحلية  ,األقل في
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ويراعى عند تعيين الرئيس أو نائبه أن يكونا من المهتمين  ,لهآخر نائبًا أعضائها رئيسًا و 

, وال يجوز ألعضاء اللجان الفرعية كما يسمي القرار سكرتيرًا للجنة باألخالقيات الحيوية والطبية,

 الجمع بين عضويتهم في هذه اللجان وعضوية اللجنة المحلية.

 

 لمادة الثامنة:ا

فر اتو تممن جامعة من داخل الجامعة أو خارجها, يتم اختيار أعضاء اللجنة الفرعية بال 

في مجال أخالقيات البحوث الحيوية, ويفضل الذين سبق لهم  فيهم الخبرة والتأهيل العلمي

 .الحاصلين على دورات متخصصة في هذا المجالمن المشاركة بالقيام بمثل هذه المهام أو 

نة أهمية االستئناس بمن ترى اللجويجوز للجنة المحلية قبل اختيار أعضاء اللجان الفرعية 

 أخذ آراءهم بهذا الخصوص من المستشارين أو الخبراء .

 

 

 المادة التاسعة:

على أن يكون من بينهم الرئيس أو  ,بحضور أغلبية أعضائهاالفرعية تنعقد اللجنة  

 يرجح الجانب الذي, تساوي األصوات وفي حال ,األصواتبأغلبية ها تصدر قراراتو  ,نائبه

 . صوت معه رئيس االجتماع

 المادة العاشرة:
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 وتنظر اللجنة ,على النماذج المعدة لذلكطلباتهم إلى اللجنة الفرعية يقدم الباحثون  

األكثر  فيخالل شهر  عدمهاأو بالموافقة  تصدر التوصية بشأنه مسبباً  ثمفي الطلب  الفرعية

ويجوز للباحثين التظلم أمام اللجنة المحلية في حال , استكمال الباحث لمتطلبات اللجنة ذمن

 تجاوز المدة المحددة.  

 المادة الحادية عشرة:

كانت طبيعتها على  إذا تعلقت مشاريع األبحاث بعمل فحوصات أو بإجراءات طبية أياً  

بطلب الموافقة  أن يتقدماحث المستشفيات الجامعية, فيتعين على الب احدبعض المرضى في 

ال  الذيالباحث ى اللجنة الفرعية للكليات الطبية, وينطبق ذلك على على مشروع بحثه إل

  ينتمي إلى إحدى الكليات الطبية.
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 أحكام عامة :ثالثاا 

 المادة الثانية عشرة:

على ما يقدمونه من طلبات للحصول على موافقة اللجنة المحلية  يلتزم الباحثون في -1

بالقواعد واألحكام التي نص عليها نظام أخالقيات البحث على  ,إجراء البحوث الحيوية

 المخلوقات الحية والئحته التنفيذية.

تقوم اللجان الفرعية في نهاية كل عام بإعداد تقارير سنوية مفصلة عما تم إنجازه من  -2

 ومن ثم تقوم برفعه إلى اللجنة المحلية.اللجنة, في أعمال 

على مشاريع األبحاث الحيوية التي تقدم إليها  اً مالي مقابالً  اللجنة المحليةل حص  ت   -3

 :ألتياوذلك على النحو  ,فحصها من الناحية األخالقيةل

 لاير لمشاريع األبحاث الممولة من جهات حكومية. (5111)خمسة أالف  - أ

كذلك مشاريع و بحاث غير الممولة من جهات حكومية, لمشاريع األ لاير (0111)ألف  - ب

 األبحاث المقدمة من طلبة الدراسات العليا.

من إجمالي قيمة التمويل لمشاريع األبحاث التي تمولها جهات القطاع  (%0)نسبة  -جـ

 لاير.  (5111)خمسة أالف الخاص والجهات األجنبية, على أال تقل قيمة الرسوم عن 
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ضاء اللجنة الفرعية عن لكل عضو من أع لاير(0111ألف ) بقيمةتصرف مكافأة  -4

أحيل إليه من رئيس اللجنة قبل  بعد أنمن الناحية األخالقية ه مقيّ مشروع البحث الذي 

حتى سنويًا   لاير( 310111)  ألفلى ثالثين إنعقادها, وال تزيد مكافأة العضو عن التقييم ع

 بحثًا.( 31ثالثين ) لىعدد البحوث التي قيَّمها عضو اللجنة ع مع زيادة

لاير ألعضاء اللجنة المحلية وسكرتيرها عن كل  (011مائة )تصرف مكافأة بقيمة  -5

  ألف ثالثين علىبما ال يزيد  ,اللجان الفرعية نمشروع بحثي يرفع إلى اللجنة م

بحث  311 علىالمرفوعة إليها بحاث عدد مشاريع األ مع زيادةلاير( سنويًا, حتى 31111)

 في السنة.

في -, ولها )البند الثالث(في  الية تحصيل الرسوم المنصوص عليهتتولى اللجنة المح -6

الحسابات  علىلإلشراف  اً قانوني اً محاسب نوتعيّ  ,باسمها اً بنكي اً حساب أن تفتح -سبيل ذلك

عداد تقرير سنوي عن اإليرادات والمصروفاتومراقبتها و المالية  على اللجنة المحلية  ي عرض ,ا 

 لي.إلقراره في نهاية كل عام ما

مكافآت  ىعلمن إيرادات الرسوم المودعة في الحساب البنكي للجنة المحلية  ي صرف -7

على ما يتطلبه تسيير أعمال اللجان الفرعية لجان الفرعية واللجنة المحلية, و أعضاء ال

طبقًا لما  ,وذلك بعد موافقة اللجنة المحلية على مسوغات الصرف ,واللجنة المحلية وتطويرها

التوقيع على أ ذونات الصرف من  -بعد موافقة اللجنة-ا رئيسها الذي له يعرضه عليه

 الحساب البنكي للجنة.

 يعمل بهذه الالئحة الداخلية من تاريخ موافقة اللجنة المحلية عليها . -8
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هذه الالئحة بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ الموافقة عليها من قبل اللجنة  ت راجع -9

 المحلية .

يطبق بشأنه األنظمة واللوائح واألوامر  ,لم يرد به نص خاص في هذه الالئحة ما كلّ  -01

 والقرارات السارية .
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