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متهيد:
نظر ًا �إىل �ضرورة �إيجاد معايري موحدة لأخالقيات البحوث على ااملخلوقات احلية� ،صدر الأمر ال�سامي
الكرمي رقم /7ب 9512/تاريخ 1422/5/18هـ ،بت�شكيل جلنة وطنية با�سم (اللجنة الوطنية للأخالقيات
احليوية) ،تهدف �إىل و�ضع معايري للبحوث على الكائنات احلية و�أخالقياتها وتنفيذها ومتابعتها .وا�ستكما ًال
للمنظومة املتكاملة ل�ضبط البحوث من الناحية الأخالقية ،فقد �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ( )321بتاريخ
1431/09/13هـ ،ب�ش�أن املوافقة على نظام �أخالقيات البحث على املخلوقات احلية ،وتبع ذلك �إ�صدار اللجنة
الوطنية للأخالقيات احليوية لالئحة التنفيذية لذلك النظام ،يف عام 1433هـ.
قامت جامعة امللك �سعود بت�شكيل جلنة دائمة لأخالقيات البحث العلمي ي�شمل عملها اخت�صا�صات اللجنة
املحلية لأخالقيات البحوث على املخلوقات احلية  ،وفق ًا ملا ورد يف نظام �أخالقيات البحث على املخلوقات احلية
والئحته التنفيذية ال�صادرة عن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .و�سجلت اللجنة الدائمة لأخالقيات
البحث العلمي بجامعة امللك �سعود لدى اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية بتاريخ  1428/10/10هـ بالرقم
( .) 002-R-01-Hو�إتباع ًا للنهج نف�سه وتطبيق ًا لالئحة التنفيذية لنظام �أخالقيات البحث على الكائنات احلية،
فقد قامت اللجنة الدائمة لأخالقيات البحث العلمي بجامعة امللك �سعود بو�ضع الئحة داخلية ،تنظم العالقة بني
عمل اللجنة واللجان الفرعية بكليات اجلامعة املختلفة ،وحددت فيها �آلية العمل مل�ساعدة �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني ،ون�شر ثقافة �أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
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الباب الأول :تعريفــــات
اللجنة الدائمة :اللجنة الدائمة لأخالقيات البحث العلمي.
�صاحب ال�صالحية :مدير اجلامعة �أو من ينيبه.
اللجان الفرعية :جلان فرعية ،تابعة للجنة الدائمة لأخالقيات البحث العلمي ،ثالث منها لأخالقيات
البحوث على املخلوقات احلية يف التخ�ص�صات ال�صحية والعلمية والإن�سانية والرابعة لدرا�سة ق�ضايا
�أخالقيات البحث العلمي.

الباب الثاين :اللجنة الدائمة لأخالقيات البحث العلمي
املادة الأوىل:
ت�شكيل اللجنة الدائمةتن�ش�أ باجلامعة اللجنة الدائمة لأخالقيات البحث العلمي ويكون من �ضمن
اخت�صا�صاتها القيام ب�أعمال اللجنة املحلية لأخالقيات البحث على املخلوقات احلية ،ت�ضم يف ع�ضويتها
خم�سة �أع�ضاء على الأقل ،وي�صدر بت�شكيلها قرار ًا من �صاحب ال�صالحية ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد،
على �أن يراعى تغيري ن�صف الأع�ضاء عند �إعادة الت�شكيل للمرة الثالثة ،وال يجوز التمديد لأي من الأع�ضاء
�أكرث من ثالث مرات متتالية .ويحدد القرار رئي�س ًا للجنة ونائب ًا له و�سكرتري ًا للجنة من بني الأع�ضاء.
املادة الثانية:
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�إجتماعات اللجنة الدائمةتنعقد اجتماعات اللجنة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها مرة واحدة �شهري ًا على
الأقل خالل العام الدرا�سي (الف�صل الدرا�سي الأول والف�صل الدرا�سي الثاين) ،ويجوز لرئي�س اللجنة
دعوتها لالجتماع عند احلاجة.وت�صدر قرارات اللجنة ب�أغلبية الأ�صوات ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات،
يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س االجتماع .

الإ�صدار الثاين 1440-1438هـ

املادة الثالثة :مهام اللجنة الدائم
1 -1ت�شكيل اللجان الفرعية لأخالقيات البحوث على املخلوقات احلية باجلامعة.
2 -2متابعة �أعمال اللجان الفرعية ،ومدى �إلتزامها بالأنظمة.واللوائح.
�3 -3إعتماد �أو تعديل �أو رف�ض ما يرفع �إليها من تو�صيات من اللجان الفرعية.
4 -4ت�سجيل البحوث التي تت املوافقة على �إجرائها من الناحية الأخالقية ،مبا يتفق مع نظام �أخالقيات البحث
على املخلوقات احلية والئحته التنفيذية يف قاعدة بيانات ،ورفعها �إىل اللجنة الوطنية للأخالقيات
احليوية والطبية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .ىاملتابعة الدورية للبحوث التي متة املوافقة
عليها للت�أكد من التزام الباحثني ب�ضوابط �أخالقيات البحث العلمي وفق القواعد ذات العالقة يف اململكة
ومن �أهمها نظام «�أخالقيات البحث على الكائنات احلية» ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )59/وتاريخ
1431/9/14هـ .والئحته التنفيذية ،ال�صادرة عن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عام 1433هـ.
5 -5رفع ما تراه اللجنة من ملحوظات على الالئحة التنفيذية لنظام �أخالقيات البحث على املخلوقات احلية
�إىل اللجنة الوطنية للأخالقيات احليوية والطبية.
6 -6ت�شكيل اللجنة الفرعية لدرا�سة ق�ضايا �أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.
�7 -7إعداد القواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي باجلامعة ،ومراجعتها وحتديثها.
8 -8ن�شر الوعي ب�أخالقيات البحث العلمي باجلامعة وت�شجيع الفعاليات ذات العالقة للتعريف بدورةجلان
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�أخالقيات البحث العلم ،والتعريف ب�أهمية التقيد بالأحكام الواردة يف النظم واللوائح املتعلقة ب�أخالقيات
البحثةالعلمي
�9 -9إعتماد ورفع تو�صيات اللجان الفرعية بخ�صو�ص العقوبات على املتجاوزين لأخالقيات البحث العلمي �إىل
اجلهات ذات ال�صلة داخل �أو خارج اجلامعة وفق ما تراه اللجنة.
1010التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة باجلامعة فيما يخ�ص �أعمال جلان �أخالقيات البحث العلمي مثل(عمادة
البحث العلمي وجلنة الرتقيات باملجل�س العلمي ،و�أي جهات �أخرى تراها اللجنة.
� 1111إعداد قوائم ت�ضم خرباء وم�ست�شارين متخ�ص�صني يف خمتلف جوانب �أخالقيات البحث العلمي من داخل
اجلامعة وخارجها،
 1212ميكن للجنة يف �سبيل �إجناز �أعمالهاةاال�ستعانة مبن تراه من اخلرباء وامل�ست�شارمي.
املادة الرابعة:
قرارت اللجنة الدائمة تبت اللجنة الدائمة فيما يرفع �إليها من تو�صيات من اللجان الفرعية ،ب�ش�أن
املوافقة �أوةالرف�ض للم�شاريع البحثية خالل مدة �أق�صاهادثالثون يوم ًا على الأكرث .ويف حالة الرف�ضب،
يجب �أن يكون القرار�ضم�سبب ًا ،ويكون قرار اللجنةكفي هذه احلالة نهائي ًا مبا ال يتعار�ض مع الئحة اللجنة
الوطنية .
املادة اخلام�سة :تقارير اللجنة الدائمة
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تزود اللجنة الدائمة اللجنة الوطنية لأخالقيات البحث على املخلوقات احلية مبدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية بتقرير �سنوي عن �أعمالها يت�ضمن كافة القرارات ال�صادرة املوافق عليها واملرفو�ضةاللم�شاريع
ت�سجل اللجنة كافة قراراتهة يف قاعدة
البحثية التي رفعت �إليها من اللجان الفرعية باجلامعة ،كما ّ
البيانات التابعة لها.
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الباب الثالث::اللجان الفرعية لأخالقيات البحث العلمي
املادة ال�ساد�سة:
ت�شكيل اللجان الفرعية�أ ُت َ�شكَّل باجلامعةث�أربع جلان فرعية ،تابعة للجنة الدائمة لأخالقيات
البحثةالعلمي ،بقرار من رئي�س اللجنة الدائمة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد على النحو الأتي :
1 -1اللجنة الفرعية لأخالقيات البحوث على الإن�ساة ،وتخت�ص بالنظر يف البحوث املقدمة �إليها من الباحثني
من جميع الكليات�.إذا كانت البحوث تتم على الإن�سان وت�شمل الأبحاث ال�سريرية وقبل ال�سريرية وجميع
الإجراءات الطبية البحثية التي جُترى على الإن�سان ،وجميع الأبحاث التي تتم على املر�ضى يف املدينة
الطبية اجلامعية.
2 -2اللجنة الفرعية لأخالقيات البحوث على احليواة ،وتخت�ص بالنظر يف البحوث املقدمة �إليها من الباحثني
من جميع الكلياتلإذاكانت البحوث ت�ستوجب �إجراء جتارب على احليوان والنبات.
3 -3اللجنة الفرعية لأخالقيات البحوث الإن�سانية والإجتماعيةة ،وتخت�ص بالنظر يف البحوث املقدمة �إليها
من الباحثني من جميع الكلياتع�إذا كانت البحوث تعتمد على جمع بيانات غري طبية (�إن�سانية و�إجتماعية)
عن الإن�سان اللجنة الفرعية لدرا�سة ق�ضايا �أخالقيات البحث العلمي وتخت�ص بدرا�سة الق�ضايا املتعلقة
باالخالل ب�أخالقيات البحث العلمي باجلامعة والرفع بتو�صياتها �إىل اللجنة الدائمةيواقرتاح املعايري
وال�ضوابط والآليات التي ت�سهل تقييم احلاالت وت�ساعد على اتخاذ القرارات املنا�سبة.
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املادة ال�سابعة� :أع�ضاء اللجان الفرعية
تتكون كل جلنة فرعية من خم�سة �أع�ضاء على الأقل � ،أحدهم رئي�س ًا للجنة و�آخر نائب ًا له من املهتمني
ب�أخالقيات البحث العلمي ،كما ت�ضم اللجنة �سكرتري ًا لها ،ويجوز لأع�ضاء اللجان الفرعية اجلمع بني
ع�ضويتهم يف هذه اللجان وع�ضوية اللجنة الدائمة.
1 -1يتم اختيار �أع�ضاء اللجان الفرعية من داخل اجلامعة �أو خارجها ،ممن تتوافر فيهم اخلربة والت�أهيل
العلمي يف جمال �أخالقياتةالبحث العلمي ،ويف�ضل الذين �سبق لهم امل�شاركة فيبالقيام مبثل هذه املهام �أو من
احلا�صلني على دورات متخ�ص�صة يف هذا املجال .ويجوز للجنة الدائمةلعند اختيار �أع�ضاء اللجان الفرعية
اال�ستئنا�س مبن ترة �أهمية �أخذ �آراءهم بهذا اخل�صو�ص من امل�ست�شارين �أو اخلرباء .
املادة الثامنة� :إجتماعات اللجان الفرعية
تنعقد اجتماعات اللجنة الفرعية بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س �أو نائبه،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات ،يرجح اجلانب الذي �صوت معه رئي�س
االجتماع .
املادة التا�سعة :مدة �إ�صدار التو�صيات
يقدم الباحثون طلباتهم �إىل اللجنة الفرعية املخت�صة على النماذج املعدة لذلك ،وتنظر اللجنة الفرعية
يف الطلبات ثم ت�صدر التو�صياة ب�ش�أنه ًاباملوافقة �أواعدم املوافقة خاللرثالثني يوم ًايعلى الأكرثذمن تاريخ
ا�ستكمال الباحث ملتطلبات اللجنة ،ويجوز للباحثني التظلم �أمام اللجنة الدائمة يف حال جتاوز املدة
املحددة .وتتم جميع �أعمال اللجان الفرعية خالل العام الدرا�سي (الف�صل الدرا�سي االول والف�صل
الدرا�سي الثاين)
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الباب الرابع :النظام املايل
املادة العا�شرة :ر�سوم درا�سة البحوث على املخلوقات احلية
تحُ ِّ�صل اللجنة الدائمة مقاب ًال مالي ًا على م�شاريع الأبحاث على املخلوقات احلية التي تقدم �إليها لفح�صها
من الناحية الأخالقية ،وذلك على النحو التايل:
1 -1خم�سة �أالف ( )5000ريال مل�شاريع الأبحاث املمولة من جهات حكومية واجلهاتتغري الربحية من خارج
اجلامعة.
�2 -2ألف ( )1000ريال مل�شاريع الأبحاث غري املمولة.
3 -3ن�سبة واحد باملائة ( )%1من �إجمايل قيمة التمويل مل�شاريع الأبحاث التي متولها جهات القطاع اخلا�ص
واجلهات الأجنبية ،على �أال تقل قيمة الر�سوم عن خم�سة �أالف ( )5000ريال.
املادة احلادية ع�شرة :مكاف�أّت �أع�ضاء اللجان
ت�صرف مكاف�أت اللجان على النحو التايل-:
1 -1مكاف�أة بقيمة �ألف ( )1000ريال لكل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة الفرعية عن م�شروع البحث الذي مت فح�صه
من الناحية الأخالقية بعد �أن �أحيل �إليه من رئي�س اللجنة قبل انعقادها ،وال تزيد مكاف�أة الع�ضو عن
ثالثني �ألف ( ) 30000ريال �سنوي ًا حتى مع زيادة عدد البحوث التيافح�صها ع�ضو اللجنة عن ثالثني
( )30بحث ًا.
2 -2ت�صرف مكاف�أة بقيمة خم�سمائة ( )500ريال لأع�ضاء اللجنة الدائمة و�سكرتريها عن كل جل�سة ح�ضرها
الع�ضو ،مبا ال يزيد على ثالثني �ألف ( )30000ريال �سنوي ًا ،حتى مع زيادة عدد اجلل�سات عن 60جل�سة يف
ال�سنة.يت�صرف مكاف�آت �أع�ضاء اللجان الفرعية واللجنة الدائمة من �إيرادات الر�سوم املح�صلة واملودعة
يف احل�ساب البنكي للجنة الدائمة.
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املادة الثانية ع�شرة :يتم �إن�شاء وحدة مالية للجنة الدائمة واللجان الفرعية تتوىل املهام التالية:
1 -1عملية حت�صيل الإيرادات والإيداعات البنكية.
�2 -2صرف كافة املكاف�أة لأع�ضاء اللجان الفرعية واللجنة الدائمة.
�3 -3إعداد تقرير مايل يت�ضمن كافة الإيرادات املح�صلة وامل�صروفات والر�صيد احلايل كل ف�صل درا�سي وتقرير
�شامل كل عام يرفع للجنة الدائمة.
4 -4متابعة احل�ساب البنكي و�إجراء املطابقة الدورية بني احل�ساب الدفرتي واحل�ساب البنكي.
5 -5ما تكلف به من �أعمال من قبل اللجنة الدائمة.
املادة الثالثة ع�شرة :حت�صيل الر�سوم
1 .1تتوىل اللجنة الدائمة عن طريق الوحدة املالية حت�صيل الر�سوم املن�صو�ص عليها يف)(املادة العا�شرة) على
�أن يتم فتح ح�ساب بنكي با�سم اللجنة الدائمة يف �أحد البنوك املحلية تودع به كافة الإيرادات-،وتعد
اللجنة تقرير ًا �سنوي ًا عن الإيرادات وامل�صروفات.
2 .2يتم تغطية كافة امل�صروفات (مكاف�أة كافة اللجان وما يتطلبه ت�سيري �أعمال اللجان الفرعية واللجنة
الدائمة وتطويرها) من الإيرادات املح�صلة ،وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة على م�سوغات ال�صرف ،بعد
�إجراء التدقيق من الوحدة املالية طبق ًا ملا يعر�ضه عليها رئي�سها �أو من ينوب عنه--بعد موافقة اللجنة.
3 .3يتم ال�صرف من احل�ساب ب�أذونات �صرف �أو �شيكات يتم التوقيع عليها من رئي�س اللجنة توقيع �أول وامل�س�ؤوليعن
الوحدة املالية توقيع ثان.
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الباب اخلام�س�:أحكام عامة
املادة الرابعة ع�شرة:
�1 -1أحكام عامة يلتزم الباحثون يف ما يقدمونه من طلبات للح�صول على موافقة اللجنة الدائمة لأخالقيات
البحث العلمة ،بالقواعد والأحكام التي ن�ص عليها نظام �أخالقيات البحث على املخلوقات احلية والئحته
التنفيذية ،والقواعد املنظمة لأخالقيات البحث العلمي املقرة من جمل�س اجلامعة تقوم اللجان الفرعية
يف نهاية كل عام درا�سي ب�إعداد تقارير �سنوية مف�صلة عما مت �إجنازه من �أعمال يف اللجاة ،تت�ضمن تو�صيات
املوافقة �أو الرف�ض و�أ�سباب الرف�ض ،ومن ثم تقوم برفعها �إىل اللجنة الدائمة .يعمل بهذه الالئحة
الداخلية من تاريخ �إقرارها من جمل�س اجلامعة.
ُ 2 -2تراجع هذه الالئحة بعد مرور ثالث �سنوات من تاريخ املوافقة عليها من قبل اللجنة الدائمة.
ّ 3 -3
كل ما مل يرد به ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة ،يطبق ب�ش�أنه الأنظمة واللوائح والأوامر والقرارات.ال�سارية.
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ملحق ( )1املخالفات والعقوبات
تقرتح جلنة درا�سة ق�ضايا �أخالقيات البحث العلمي �إ�ضافة هذا امللحق �إىل الالئحة لتعريف خمالفات �أخالقيات البحث
العلمي والعقوبات التي ميكن تطبيقها حال وقوع هذه املخالفات.
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تنق�سم خمالفــــات �أخالقـيــات البحث العلمي �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة:
�أوال  :خمالفات من الدرجة الأوىل وت�شمل
�1 -1إختالق البيانات واملعلومات اال�سا�سية التي يبنى عليها البحث
2 -2تزييف البيانات واملعلومات اال�سا�سية التي يبنى عليها البحث �أو تعمد الإ�ضافة �أو احلذف خلدمة غر�ض ال
تدل عليه البيانات جمتمعة.
3 -3ال�سرقة الأدبية بن�سب عالية من �آخرين وبخا�صة يف النتائج واملناق�شة
4 -4ن�شر البحث يف �أكرث من جملة
5 -5ت�ضارب امل�صالح (تطويع نتائج البحث خلدمة اجلهة الداعمة �أو �آراء معينة ال يدعمها البحث يف احلقيقة)
�6 -6إجراء البحوث على املخلوقات احلية دون احل�صول على موافقة م�سبقة من اللجنة الفرعية املخت�صة
7 -7ت�صوير ون�شر الكتب دون �إذن من دار الن�شر
8 -8عدم احل�صول على �إذن من امل�شاركني يف البحوث (املبحوثني)
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ثانيا  :خمالفات من الدرجة الثانية وت�شمل
 1 -1ال�سرقة الأدبية بن�سب متو�سطة من �آخرين يف غري نتائج البحث
2 -2حذف م�ؤلفني �شاركوا بالبحث �أو �إ�ضافة م�ؤلفني �إىل البحث مل ي�شاركوا يف العمل فعليا
3 -3الإقتبا�س الذاتي �أو تدوير الأفكار والن�صو�ص
4 -4التعامل ال�سيئ مع الباحثني (الإ�ستغالل و �إغفال حقوق الآخرين)
5 -5احل�صول على دعم مايل لنف�س البحث من �أكرث من جهة من اجلامعة
6 -6عدم حفظ البيانات الأ�سا�سية للبحث و�إتاحتها للمراجعة
ثالثا :خمالفات من الدرجة الثالثة وت�شمل
1 -1الإقتبا�س الذاتي بن�سب �أقل من  %40يف غري النتائج
2 -2خالفات بني الباحثني على ن�سب امل�شاركة يف العمل
3 -3الإف�صاح عن نتائج البحوث يف ال�صحافة والإعالم قبل حتكيمها
4 -4القيام بتجارب علمية لها ت�أثري �ضار على البيئة
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5 -5ن�شر معلومات تدل على �شخ�صية امل�شاركني بالبحوث
�6 -6إ�ستغالل طالب الدرا�سات العليا
7 -7خمالفات �أخرى
رابع ًا :توقع �أحد �أو بع�ض العقوبات التالية على من تثبت يف حقه �أحد �أو بع�ض املخالفات من الدرجة الأوىل
1 -1التو�صية بتوقيع عقوبة على الباحث /الباحثني من �إدارة اجلامعة ح�سب الئحة ت�أديب �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم
�2 -2إيقاف دعم الباحث /الباحثني من كل برامج عمادة البحث العلمي ملدة ثالث �سنوات
�3 -3إعادة الدعم املايل للعمادة
4 -4التو�صية بعدم �إ�شراك الباحث بلجان التحكيم العلمي والإ�شراف على الر�سائل واملنا�صب القيادية ملدة
ثالث �سنوات
5 -5التو�صية بعدم قبول البحث يف ترقية �أيا من امل�شاركني بالبحث
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خام�س ًا :توقع �أحد �أو بع�ض العقوبات التالية على من تثبت يف حقه �أحد �أو بع�ض املخالفات من الدرجة الثانية
1 -1التو�صية بتوقيع عقوبة على الباحث /الباحثني من �إدارة اجلامعة ح�سب الئحة ت�أديب �أع�ضاء هيئة
التدري�س ومن يف حكمهم
�2 -2إيقاف دعم الباحث /الباحثني من كل برامج عمادة البحث العلمي ملدة �سنة واحدة
3 -3توجيه الباحث ل�سحب البحث من املجلة
�4 -4إعادة الدعم املايل للعمادة
�ساد�سا :توقع �أحد �أو بع�ض العقوبات التالية على من تثبت يف حقه �أحد �أو بع�ض املخالفات من الدرجة الثالثة
1 -1عدم دعم البحث الذي به املخالفة من �أي من برامج العمادة
2 -2توجيه �إنذار �شفهي للباحث من عميد البحث العلمي
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