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 :تمهيد
رقم صدر األمر السامي الكرمي  ،احليةااملخلوقات على ضرورة إجياد معايري موحدة ألخالقيات البحوث إىل نظرًا 

(، هتدف إىل ةاحليويبتشكيل جلنة وطنية باسم )اللجنة الوطنية لألخالقيات ،هـ 18/5/1422تاريخ  9512/ب/7

وتنفيذها ومتابعتها. واستكمااًل للمنظومة املتكاملة لضبط البحوث وأخالقياهتا  على الكائنات احليةلبحوث ل وضع معايري

ه، بشأن املوافقة على نظام 13/09/1431( بتاريخ 321من الناحية األخالقية، فقد صدر قرار جملس الوزراء رقم )

لذلك ألخالقيات احليوية لالئحة التنفيذية أخالقيات البحث على املخلوقات احلية، وتبع ذلك إصدار اللجنة الوطنية ل

  هـ.1433يف عام  ،النظام

ختصاصات اللجنة االقيات البحث العلمي يشمل عملها دائمة ألختشكيل جلنة بجامعة امللك سعود  قامت

والئحته  احليةملخلوقات ملا ورد يف نظام أخالقيات البحث على ا وفقاً  ،ث على املخلوقات احلية و ألخالقيات البحلية احمل

امعة جب الدائمة ألخالقيات البحث العلميسجلت اللجنة و  .التنفيذية الصادرة عن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وإتباعاً . ( R-01-H-002) م هـ بالرق 10/10/1428اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية بتاريخ ى امللك سعود لد

الدائمة ألخالقيات البحث على الكائنات احلية، فقد قامت اللجنة للنهج نفسه وتطبيقاً لالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات 

اللجنة واللجان الفرعية بكليات اجلامعة جبامعة امللك سعود بوضع الئحة داخلية، تنظم العالقة بني عمل  البحث العلمي

 ث العلميالبحونشر ثقافة أخالقيات  ،فيها آلية العمل ملساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثني حددتاملختلفة، و 

 باجلامعة.
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 تعريفات :الباب األول

 لمي.اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث الع اللجنة الدائمة:

 .يبهمدير اجلامعة أو من ين صاحب الصالحية:

ث على و ألخالقيات البح ألخالقيات البحث العلمي، ثالث منها تابعة للجنة الدائمة، فرعية جلان جان الفرعية:الل

 .ت البحث العلميرابعة لدراسة قضايا أخالقياالو  نسانيةواإل علميةوال صحيةالتخصصات اليف  املخلوقات احلية

 

 اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي :الثانيالباب 

 
 اللجنة الدائمة تشكيل :ولىاألالمادة 

 ليةاحمللجنة القيام بأعمال ال ختصاصاهتااويكون من ضمن  الدائمة ألخالقيات البحث العلمياللجنة تنشأ باجلامعة 

 من اً ويصدر بتشكيلها قرار  ،األقلعلى تضم يف عضويتها مخسة أعضاء  ،ألخالقيات البحث على املخلوقات احلية

كيل للمرة على أن يراعى تغيري نصف األعضاء عند إعادة التش سنوات قابلة للتجديد، ثالثملدة صاحب الصالحية 

سكرترياً و  لهنائبًا و  للجنةرئيسًا القرار  حيددو  .مرات متتالية أكثر من ثالث األعضاء ي منألمديد الثالثة، وال جيوز الت

 .من بني األعضاء للجنة

 لدائمةاللجنة ا إجتماعات :نيةالثاالمادة 

خالل العام الدراسي )الفصل الدراسي  األقلعلى اللجنة حبضور أغلبية أعضائها مرة واحدة شهريًا جتماعات اتنعقد 

تصدر قرارات اللجنة بأغلبية و  .حلاجةلرئيس اللجنة دعوهتا لالجتماع عند ا جيوزو  ،األول والفصل الدراسي الثاين(

 يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع . ،صواتتساوي األ الويف ح ،األصوات

 مهام اللجنة الدائمة الثالثة: المادة

  .باجلامعةاحلية خلوقات ملألخالقيات البحوث على اتشكيل اللجان الفرعية  -1

 واللوائح.زامها باألنظمة لتاومدى  ،ة أعمال اللجان الفرعيةمتابع -2
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 اللجان الفرعية.من  توصياتيرفع إليها من ما أو تعديل أو رفض  عتمادا -3

نظام أخالقيات البحث على مع  فقمبا يت ،من الناحية األخالقية هائاملوافقة على إجرا تسجيل البحوث اليت مت -4

إىل اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية والطبية ورفعها  ،يف قاعدة بيانات التنفيذيةوالئحته املخلوقات احلية 

     مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 أخالقيات البحث العلمي لتزام الباحثني بضوابطاعليها للتأكد من  املوافقة تاليت مت ثو تابعة الدورية للبحامل -5

"أخالقيات البحث على الكائنات احلية" الصادر باملرسوم نظام ذات العالقة يف اململكة ومن أمهها وفق القواعد 

التنفيذية، الصادرة عن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  هـ. والئحته14/9/1431( وتاريخ 59امللكي رقم )م/

 هـ. 1433والتقنية عام 

رفع ما تراه اللجنة من ملحوظات على الالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية إىل  -6

 اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية والطبية.

 باجلامعة.  ت البحث العلميلدراسة قضايا أخالقياالفرعية  اللجنةتشكيل  -7

  . ديثهاالقواعد املنظمة ألخالقيات البحث العلمي باجلامعة، ومراجعتها وحت دادإع -8

جلان أخالقيات  بدورللتعريف وتشجيع الفعاليات ذات العالقة  باجلامعة نشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي -9

 .العلميأخالقيات البحث النظم واللوائح املتعلقة بالتقيد باألحكام الواردة يف ية أمهبالتعريف و  البحث العلمي

إىل خبصوص العقوبات على املتجاوزين ألخالقيات البحث العلمي الفرعية  نارفع توصيات اللجإعتماد و  -10

 .اجلهات ذات الصلة داخل أو خارج اجلامعة وفق ما تراه اللجنة

عمادة  مثلأعمال جلان أخالقيات البحث العلمي  فيما خيصباجلامعة  ذات العالقةنسيق مع اجلهات الت -11

 .وأي جهات أخرى تراها اللجنةالبحث العلمي وجلنة الرتقيات باجمللس العلمي، 
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من داخل خمتلف جوانب أخالقيات البحث العلمي متخصصني يف ومستشارين إعداد قوائم تضم خرباء  -12

 .ستشاريناملرباء و مبن تراه من اخل االستعانةميكن للجنة يف سبيل إجناز أعماهلا و  ،اجلامعة وخارجها

 قرارت اللجنة الدائمة :المادة الرابعة

البحثية خالل مدة مشاريع للالرفض بشأن املوافقة أو  ،اللجان الفرعية من فيما يرفع إليها من توصيات جنة الدائمةللا تبت

 هنائياً  يف هذه احلالة ويكون قرار اللجنة ،مسبباً  قرارالجيب أن يكون  ،رفض ال ةلويف حا .األكثرعلى  ثالثون يوماً  أقصاها

 . مبا ال يتعارض مع الئحة اللجنة الوطنية

 اللجنة الدائمة تقارير :المادة الخامسة

بتقرير للعلوم والتقنية  اللجنة الوطنية ألخالقيات البحث على املخلوقات احلية مبدينة امللك عبد العزيزالدائمة  تزود اللجنة

اليت رفعت إليها من اللجان  لمشاريع البحثيةل سنوي عن أعماهلا يتضمن كافة القرارات الصادرة املوافق عليها واملرفوضة

 يف قاعدة  البيانات التابعة  هلا. قراراهتا كافةاللجنة   تسّجل ،  كماالفرعية باجلامعة

 

 البحث العلميعية ألخالقيات اللجان الفر :الباب الثالث

 لفرعيةتشكيل اللجان ا المادة السادسة:

اللجنة الدائمة ملدة رئيس بقرار من  ،العلميألخالقيات البحث  تابعة للجنة الدائمة ،جلان فرعيةأربع باجلامعة ل ك  ش  ت  

        :األيت على النحو  ثالث سنوات قابلة للتجديد

املقدمة إليها من الباحثني من  بحوثالبالنظر يف وختتص  ،ساناإلنث على و ألخالقيات البحالفرعية اللجنة  -1

ومجيع اإلجراءات سريرية قبل الو  ريريةسوتشمل األحباث ال تتم على اإلنسان البحوثإذا كانت  كلياتمجيع ال

 .اجلامعية املدينة الطبية على املرضى يفومجيع األحباث اليت تتم  ،نساناإل علىرى اليت ت  البحثية الطبية 
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مجيع من املقدمة إليها من الباحثني  بحوثال يف بالنظروختتص  ،احليوانعلى  ثو ألخالقيات البح اللجنة الفرعية -2

 .احليوان والنباتإجراء تارب على  ستوجبذاكانت البحوث تإ كلياتال

املقدمة إليها من  بحوثوختتص بالنظر يف ال ، واإلجتماعية اإلنسانيةث و ألخالقيات البحاللجنة الفرعية  -3

عن  ()إنسانية وإجتماعيةغري طبية مجع بيانات  تعتمد علىوث إذا كانت البحكليات مجيع الالباحثني من 

 ن.اإلنسا

خالل بأخالقيات بدراسة القضايا املتعلقة باالدراسة قضايا أخالقيات البحث العلمي وختتص اللجنة الفرعية ل -4

قرتاح املعايري والضوابط واآلليات اليت تسهل تقييم او  ىل اللجنة الدائمةلمي باجلامعة والرفع بتوصياهتا إالبحث الع

 .ختاذ القرارات املناسبةات وتساعد على احلاال

 أعضاء اللجان الفرعية :سابعةالمادة ال

وآخر نائبًا له من املهتمني للجنة رئيسًا أحدهم ،  مخسة أعضاء على األقل منكل جلنة فرعية   تتكون -1

وز ألعضاء اللجان الفرعية اجلمع بني عضويتهم ، وجيهلا سكرترياً كما تضم اللجنة   بأخالقيات البحث العلمي،

 يف هذه اللجان وعضوية اللجنة الدائمة.

يف جمال  فر فيهم اخلربة والتأهيل العلمياتو تممن  ،من داخل اجلامعة أو خارجهاالفرعية  اللجان يتم اختيار أعضاء -2

احلاصلني على من القيام مبثل هذه املهام أو يف هلم املشاركة  ، ويفضل الذين سبقالبحث العلميأخالقيات 

 االستئناس مبن ترىاختيار أعضاء اللجان الفرعية  عند الدائمة وجيوز للجنة .دورات متخصصة يف هذا اجملال

 أمهية أخذ آراءهم هبذا اخلصوص من املستشارين أو اخلرباء .
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 إجتماعات اللجان الفرعية :ثامنةة الالماد

ا تصدر قراراهتو  ،على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ،حبضور أغلبية أعضائهاالفرعية اللجنة اجتماعات تنعقد  

 . صوت معه رئيس االجتماع يرجح اجلانب الذي ،تساوي األصوات ويف حال ،بأغلبية األصوات

 

 تدة إصدار التوصيام :تاسعةالمادة ال

تصدر  مث اتيف الطلب الفرعية وتنظر اللجنة ،على النماذج املعدة لذلك املختصة طلباهتم إىل اللجنة الفرعيةيقدم الباحثون 

، طلبات اللجنةاستكمال الباحث ملت من تاريخاألكثر على  يوماً  نيثالثخالل  املوافقة عدمأو باملوافقة  ابشأهن اتالتوصي

العام تتم مجيع أعمال اللجان الفرعية خالل و يف حال تاوز املدة احملددة.   دائمةوجيوز للباحثني التظلم أمام اللجنة ال

 ول والفصل الدراسي الثاين(الدراسي )الفصل الدراسي اال

 

 النظام المالي :الرابعالباب 

 رسوم دراسة البحوث على املخلوقات احلية شرة:اعلالمادة ا

صِّل  اليت تقدم إليها لفحصها من الناحية  مقابالً مالياً على مشاريع األحباث على املخلوقات احلية اللجنة الدائمةحت 

 :التايلاألخالقية، وذلك على النحو 

من خارج   رحبيةالغري  اتواجله ( لاير ملشاريع األحباث املمولة من جهات حكومية0500مخسة أالف ) - أ

 اجلامعة.

 .ةلاير ملشاريع األحباث غري املمول( 1000ألف ) - ب

( من إمجايل قيمة التمويل ملشاريع األحباث اليت متوهلا جهات القطاع اخلاص %1)واحد باملائة  نسبة  - ت

 ( لاير.5000واجلهات األجنبية، على أال تقل قيمة الرسوم عن مخسة أالف )
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 ت أعضاء اللجانأّ مكاف :عشرة حاديةالمادة ال

 -مكافأت اللجان على النحو التايل: تصرف

 مت لاير لكل عضو من أعضاء اللجنة الفرعية عن مشروع البحث الذي (1000مكافأة بقيمة ألف ) - أ

نعقادها، وال تزيد مكافأة ان أحيل إليه من رئيس اللجنة قبل فحصه من الناحية األخالقية بعد أ

عضو فحصها لاير  سنويًا حىت مع زيادة عدد البحوث اليت  ( 30000ني ألف  )ثالث نعالعضو 

 حبثاً. ( 30ثالثني ) ناللجنة ع

حضرها ( لاير ألعضاء اللجنة الدائمة وسكرتريها عن كل جلسة 500ائة )ممخستصرف مكافأة بقيمة  - ب

اجللسات عن  عدديادة ( لاير سنوياً، حىت مع ز 30000ألف )، مبا ال يزيد على ثالثني العضو

 يف السنة. جلسة60

املودعة يف احملصلة و تصرف مكافآت أعضاء اللجان الفرعية واللجنة الدائمة من إيرادات الرسوم  - ت

 .احلساب البنكي للجنة الدائمة

 المهام التالية: تتولىللجنة الدائمة واللجان الفرعية يتم إنشاء وحدة مالية   :عشرة نيةثاالمادة ال

 .عملية حتصيل اإليرادات واإليداعات البنكية - أ

 .كافة املكافأة ألعضاء اللجان الفرعية واللجنة الدائمةصرف   - ب

ل فصل دراسي وتقرير شامل كل كمايل يتضمن كافة اإليرادات احملصلة واملصروفات والرصيد احلايل  إعداد تقرير  - ت

 يرفع للجنة الدائمة. عام 

  .متابعة احلساب البنكي وإجراء املطابقة الدورية بني احلساب الدفرتي واحلساب البنكي - ث

 ما تكلف به من أعمال من قبل اللجنة الدائمة. - ج
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 حتصيل الرسوم :عشرة ثالثةالمادة ال

على أن  (العاشرةاملادة )حتصيل الرسوم املنصوص عليها يف  طريق الوحدة املاليةعن  تتوىل اللجنة الدائمة -

وتعد اللجنة - يف أحد البنوك احمللية تودع به كافة اإليراداتباسم اللجنة الدائمة يتم فتح حساب بنكي 

 .تقريراً سنوياً عن اإليرادات واملصروفات

وما يتطلبه تسيري أعمال اللجان الفرعية واللجنة الدائمة  تغطية كافة املصروفات )مكافأة كافة اللجان يتم -

بعد إجراء  وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة على مسوغات الصرف،، ( من اإليرادات احملصلةوتطويرها

 .بعد موافقة اللجنة- طبقاً ملا يعرضه عليها رئيسها أو من ينوب عنه التدقيق من الوحدة املالية

يتم الصرف من احلساب بأذونات صرف أو شيكات يتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة توقيع أول  -

 توقيع ثان. الوحدة املاليةعن  واملسؤول

 أحكام عامةالباب الخامس 
 أحكام عامة :عشرة رابعةالمادة ال

بالقواعد  ،دائمة ألخالقيات البحث العلميما يقدمونه من طلبات للحصول على موافقة اللجنة ال يلتزم الباحثون يف -1

، والقواعد املنظمة لتنفيذيةواألحكام اليت نص عليها نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته ا

 .ألخالقيات البحث العلمي املقرة من جملس اجلامعة

تتضمن  ،اناللجيف بإعداد تقارير سنوية مفصلة عما مت إجنازه من أعمال  دراسي تقوم اللجان الفرعية يف هناية كل عام -2

 .دائمةة الإىل اللجن اومن مث تقوم برفعهتوصيات املوافقة أو الرفض وأسباب الرفض، 

 .إقرارها من جملس اجلامعةيعمل هبذه الالئحة الداخلية من تاريخ  -3

 .دائمةلهذه الالئحة بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ املوافقة عليها من قبل اللجنة ا ت راجع -4

 السارية.يطبق بشأنه األنظمة واللوائح واألوامر والقرارات  ،ما مل يرد به نص خاص يف هذه الالئحة كلّ  -5
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 والعقوبات المخالفات (1ملحق )
 

لى الالئحة لتعريف مخالفات أخالقيات إأخالقيات البحث العلمي إضافة هذا الملحق  قضاياتقترح لجنة دراسة 

 حال وقوع هذه المخالفات.البحث العلمي والعقوبات التي يمكن تطبيقها 

 أخالقيات البحث العلمي إلى ثالثة أقسام رئيسة:خالفات تنقسم م

 وتشمل  من الدرجة األولىأوال : مخالفات 
  عليها البحثىنالبيانات واملعلومات االساسية اليت يبإختالق  -1
خلدمة غرض ال تدل عليه أو تعمد اإلضافة أو احلذف االساسية اليت يبىن عليها البحث تزييف البيانات واملعلومات  -2

 يانات جمتمعة.الب
 يف النتائج واملناقشةبنسب عالية من آخرين وخباصة السرقة األدبية  -3
  لةجمنشر البحث يف أكثر من  -4
  آراء معينة ال يدعمها البحث يف احلقيقة(الداعمة أو  هةاجلتضارب املصاحل )تطويع نتائج البحث خلدمة  -5
 قة مسبقة من اللجنة الفرعية املختصةإجراء البحوث على املخلوقات احلية دون احلصول على مواف -6
 تصوير ونشر الكتب دون إذن من دار النشر -7
 (املبحوثنياملشاركني يف البحوث )عدم احلصول على إذن من  -8
 

 وتشمل  ن الدرجة الثانيةثانيا : مخالفات م
 بنسب متوسطة من آخرين يف غري نتائج البحثالسرقة األدبية  -1
 مل يشاركوا يف العمل فعليا لفني إىل البحثؤ ة مأو إضافمؤلفني شاركوا بالبحث حذف  -2
 اإلقتباس الذايت أو تدوير األفكار والنصوص -3
 التعامل السيئ مع الباحثني )اإلستغالل و إغفال حقوق اآلخرين( -4
 من اجلامعةمن أكثر من جهة مايل لنفس البحث احلصول على دعم  -5
 عدم حفظ البيانات األساسية للبحث وإتاحتها للمراجعة -6
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 وتشمل  من الدرجة الثالثة: مخالفات ثالثا
 % يف غري النتائج40اإلقتباس الذايت بنسب أقل من  -1
 العمل بني الباحثني على نسب املشاركة يفخالفات  -2
 اإلفصاح عن نتائج البحوث يف الصحافة واإلعالم قبل حتكيمها -3
 القيام بتجارب علمية هلا تأثري ضار على البيئة -4
 املشاركني بالبحوث نشر معلومات تدل على شخصية -5
 إستغالل طالب الدراسات العليا -6
 خمالفات أخرى -7

 من الدرجة األولىأحد أو بعض المخالفات  هتوقع أحد أو بعض العقوبات التالية على من تثبت في حقرابعاً: 
يف  التوصية بتوقيع عقوبة على الباحث/ الباحثني من إدارة اجلامعة حسب الئحة تأديب أعضاء هيئة التدريس ومن -1

  حكمهم
 إيقاف دعم الباحث/ الباحثني من كل برامج عمادة البحث العلمي ملدة ثالث سنوات -2
 إعادة الدعم املايل للعمادة -3
 التوصية بعدم إشراك الباحث بلجان التحكيم العلمي واإلشراف على الرسائل واملناصب القيادية ملدة ثالث سنوات -4
 أيا من املشاركني بالبحثالتوصية بعدم قبول البحث يف ترقية  -5

 من الدرجة الثانيةأحد أو بعض المخالفات  هتوقع أحد أو بعض العقوبات التالية على من تثبت في حق: خامساً 

التوصية بتوقيع عقوبة على الباحث/ الباحثني من إدارة اجلامعة حسب الئحة تأديب أعضاء هيئة التدريس ومن  -1
 يف حكمهم

 واحدة من كل برامج عمادة البحث العلمي ملدة سنة إيقاف دعم الباحث/ الباحثني -2
 توجيه الباحث لسحب البحث من اجمللة -3
 إعادة الدعم املايل للعمادة -4
 من الدرجة الثالثةالمخالفات أو بعض أحد  هتوقع أحد أو بعض العقوبات التالية على من تثبت في حق: دساسا

 ادةعدم دعم البحث الذي به املخالفة من أي من برامج العم -1
 توجيه إنذار شفهي للباحث من عميد البحث العلمي -2


