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لجــــنة جامعة القاهرة ألخالقيات رعاية واستخدام 
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 مقدمة:. 1
  

على مدار عشرة عقود ونيف تبوأت جامعة القاهرة مكانتها المرموقة في القيادة  

والعربي علمياً وثقافياً وحضارياً إلى مقدمة والريادة والتنوير للدفع بالمجتمع المصري 

الجديد  ا ًئمادرسالة القدرية فإنها تستلهم الصفوف بين األمم. وحتى تستمر في تحمل هذه ال

والحديث والمبتكر في البحث العلمي نظراً لمردوده المباشر في خدمة المجتمع وتنميته 

في نفس الوقت وواحداً من أهم وتطويره. وقد أصبح النشر العلمي الدولي غاية ووسيلة 

عناصر التميز والتنافسية العالمية للحصول على التصنيف الرفيع بين المؤسسات األكاديمية 

ن استخدام الحيوانات داخل أروقة إوالجامعية والمراكز البحثية في شتى بقاع األرض.  

نسانية واألخالقية الجامعة فى التعليم و البحث العلمى يلقي على عاتقها المسئولية اإل

لرعايتها. وصار لزاماً عليها وضع الضوابط والمعايير الحاكمة. وعدم اللجوء إلى قتلها إال بعد 

ن حدث فبإستخدام إتحري أقصى درجات الضرورة والتأكد الكامل من غياب البديل المالئم و

جامعة القاهرة لجنة  "ًأرحم السبل المتاحة تخديراً أو قتالً. ومن هذا المنطلق أُستحدثت

ً".ألخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي
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 :الرؤية .2

ن تصبح ثقافة الرحمة بالحيوان فى وجدان الباحثين حتى تكون نمط حياة بالنسبة أ

 .لهم

 :. الرسالة3

ستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث و تطبيق المعايير األخالقية القياسية إل

 .اً دولي اً إعتماد  برنامج رعايتها وإستخدامها في التعليم والبحث العلمي  معتمد

 . األهداف:4

 مؤتمرات. –لقاءات  –. نشر الوعي بأهمية مجال عمل اللجنة من خالل ندوات ١

ب في التعليم و البحث ستخدام حيوانات التجارإخالقيات رعاية و أنشاء لجان إ. ٢

 ( في الكليات والمراكز البحثية المعنية التابعة لجامعة القاهرة.IACUC) العلمي 

. توحيد اإلجراءات القياسية للعمل داخل اللجان الفرعية )الالئحة الداخلية الخاصة بتلك ٣

 اللجان(. 

من  (approvalموافقات الالزمة )ل"النموذج" الضروري للحصول على ا . توحيد٤

 جراء الخطة البحثية. اللجان الفرعية إل

 جان الفرعية.لنشاء قاعدة بيانات عن الإ. ٥

 معلومات للتنسيق والتسجيل والربط بين اللجان الفرعية.عداد شبكة إ. ٦

 . توفير ما يلزم لعملية التدريب والتأهيل لكافة الباحثين والعاملين في هذا المجال. ٧

 و كذلك التعليم العالي و الدولة للبحث العلمي، تىواصل مع الجهات المعنية مثل وزار. الت٨

 كاديمية البحث العلمي لوضع هذا المجال في صدارة اإلهتمام أعلي للجامعات والمجلس األ
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 . التواصل مع الجهات الدولية المعنية بمجال نشاط اللجنة٩

جراء البحوث وكذلك . النظر في التظلمات الخاصة بشأن منح الموافقات الالزمة إل١١

 الخالفات التي قد تنشب داخل اللجان الفرعية. 

 كاديمية في مجال نشاط اللجنة.عداد مقررات دراسية أإ. ١١

نشاء المرفق المتكامل لحيوانات التجارب بالمعايير الدولية داخل جامعة القاهرة و ذلك إ.١٢

لرعاية و ايواء و تكاثر و اجراء البحث العلمي و التخلص اآلمن من الحيوانات النافقة و 

 مخلفاتها.

ء البناءة العلمية السديدة بشأن . تلقي ودراسة المقترحات المبتكرة واألفكار واألرا١٣

 ستخدام الحيوانات في التجارب. تطوير نشاط اللجنة اليجاد النماذج المثالية البديلة إل

 نشاء لجان اآلمان الحيوي في الكليات والمراكز البحثية بجامعة القاهرة.إ. ١٤

للتأكد من . القيام بزيارات تفقدية ألماكن إيواء حيوانات التجارب بجامعة القاهرة ١٥

 مطابقتها للمعايير الدولية 

 الجوانب اإلدارية و المالية: .5
 :1 مادة

 
ستخدام حيوانات التجارب فى التعليم و البحث إتشكلت لجنة جامعة القاهرة ألخالقيات رعاية و

 ٢١/١١/٢١١٣الصادر في يوم  ٢١١٣لسنة  1221العلمى بقرار  رئيس الجامعة رقم 

   ستاذ بكلية العلوم األ   برئاسة أ.د. خديجة محمد جعفر   

   -وعضوية كل من :  -

 عميد كلية الطب البيطري    أ.د. فتحي فاروق محمد  -

 األستاذ بكلية العلوم    أحمد محمد فتحي عفيفي أ.د.  -

 األستاذ المساعد بكلية العلوم             د. سهير رمضان فهمي  -

 األستاذ بكلية الزراعة   أ.د. عمرو أحمد مصطفى محمد  -
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 وكيل كلية الطب البيطري لخدمة المجتمع    أ.د. محمد خالد المسلمي  -

 األستاذ بكلية الطب البيطري            أ.د. مرفت محمود كامل  -

 وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا   أ.د. هالة محمد فاروق المنياوي -

 األستاذ بكلية طب الفم واالسنان    سامي عبدالحميد سامي   أ.د. إيناس -

 األستاذ بكلية الطب     نجوى عبدالرحمن صدقي  أ.د. -

 األستاذ بكلية الصيدلة            محمد فريد المليجي  أ.د. -

 األستاذ بالمعهد القومي لألورام   . نيلي حسن علي الدين أ.د -

 ل كلية اإلعالم للدراسات العلياوكي    ود سليمان علم الدين أ.د. محم -

 األستاذ بكلية الحقوق        أ.د. عبدالمنعم زمزم -

 

 :2ة ماد

 

 ختصاصات رئيس اللجنة: ا 

 رئاسة جلسات اللجنة  -0

 اً هذا ويعتبر انعقادها صحيح –على األقل  اً دعوة اللجنة لالجتماع مرة واحدة شهري -3

بحضور نصف عدد األعضاء زائد واحد و في حالة عدم اكتمال النصاب خالل نصف ساعة 

 جتماع اللجنة بعدد الحاضرينإيصح 

 إعتماد القرارات الصادرة من اللجنة و متابعة تنفيذها. -2

مخاطبة رؤساء اللجان الفرعية داخل الجامعة و كذلك تلقى التقارير الربع سنوية التى   -2

 تلك اللجان . داء و إنجازأتفيد 

 .التواصل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية المعنية بمجال نشاط اللجنة -5
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 :3مادة 

 

 ختصاصات أمين اللجنة:ا
تصال بالسادة أعضاء اللجنة بكافة الطرق المناسبة إلبالغهم بموعد اإل -0

 جتماع.اإل

 إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. -3

 اللجنة.كتابة  و صياغة محاضر جلسات  -2

 رئاسة جلسات اللجنة في حالة غياب الرئيس -2

 :4مادة 

 
ئحة فى إطار الرؤية و الاألهداف المنصوص عليها فى هذة التعمل اللجنة على تحقيق 

 الرسالة.

 

 :5 مادة

 
تصدراللجنة قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ، فإن تساوت األصوات يرجح 

 الجانب الذي صوت معه الرئيس .

 :6مادة 

 
و خمس مرات متفرقة خالل سنة  دراسية عن أفي حالة غياب العضو ثالث مرات متتالية 

جتماعات اللجنة  بدون عذر يعتبر مستقيال من عضويتها و تقوم اللجنة بترشيح من يخلفه إ

 .ستصدار قرار بذلكستاذ الدكتور رئيس الجامعة إلللسيد األ
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 :7مادة 

 
للجنة جامعة القاهرة ألخالقيات رعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم و  يخصص

نفاق على أعمال و اعتماد مالي سنوي ضمن ميزانية الجامعة و ذلك لإل    البحث العلمى

 أنشطة اللجنة و بدل حضور الجلسات. 

 

 :8 مادة

 
و تتعامل مع حيوانات التجارب   تلتزم كل  كلية أومعهد أو مركز بحثى أو اى جهة تتبع الجامعة 

ستخدام حيوانات التجارب فى التعليم و البحث إلجنة أخالقيات رعاية وبتشكيل لجنة فرعية "

 كون من بينهم:ين أعلي  على األقل" خاصة بها  تتكون من خمسة أعضاء IACUC العلمى

 عضو هيئة تدريس من كلية الطب البيطري .0

 Non Scientific memberعضو غير علمي  .3

 Scientific Member non affiliatedعضو علمي من خارج الجامعة  .2

  Scientific member affiliatedعضو علمي من الكلية المعنية  .2

 Community memberممثل عن المجتمع  .5

 :9مادة 

 
يتعين علي الباحثين الحصول على الموافقة الالزمة إلجراء التجارب على الحيوانات من قبل 

 للمعايير الدولية للجودة فى البحث العلمى. اً الفرعية المعنية و ذلك  تطبيقاللجنة 

 :١١مادة 

حكام و القواعد التي تنص عليها الالئحة الداخلية في ظل األ  IACUCتعمل اللجان الفرعية 

 .الخاصة بتلك اللجان و الواردة من لجنة جامعة القاهرة


