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 متّيد

جلنة جامعة القاهرة ألخالقيات رعاية إستخدام احليوانات يف »كشلت 

إكعؽاؾما ًميورة كنم  «CU-IACUCالتعليم والبحث العلمي 

اًمققمل سملمهقتفا اًمٌاًمغة  جلـة أظمالىمقات اًمتعامؾ مع احلققاكات ذم اًمتعؾقؿ 

واًمٌحث اًمعؾؿل ومـح اًمٌاطمثلم اعمقاومؼة اًمرؾمؿقة قمغم إظمضاع احلققاكات 

ًمؾدراؾمة واًمٌحث اًمتل أصٌحت اًمريمقزة األؾماؾمقة ًمؾـنم اًمعؾؿل اًمدوزم 

تقى اًمعامل.  طمقث أن اعممؾمًة ذم أرومع اًمدوريات اعمتخصصة رىمقًا قمغم مً

اًمتل شمتٌعفا اًمؽؾقات وشمؾؽ اًمـققمقة مـ اًمؾجان هل  «اجلامعة»األيمؼم هل 

ذم  «اللجنة»ممؾمًقة ـمٌؼًا ًمؾؼقاقمد اًمدوًمقة . وشمتطؾب أمر شمقزيع أقمٌاء 

أداء مفام إمم إكشاء صمالصمة جلان ومرقمقة شمغطل يماومة اًمتخصصات اًمدىمقؼة 

 احلققاكات قمغم احلققاكات يما اًمتل شمشؿؾفا اًمدراؾمات واألسمحاث قمغم

اعمعفد اًمؼقمل ًمعؾقم اًمؾقزر  –)اًمعؾقم  جلنة قطاع العلوم األساسيةيكم:  

 –)اًمطب جلنة قطاع العلوم الطبية قمؾؿ اًمـػس(، و–اهلـدؾمة اًمطٌقة  –

اعمعفد اًمؼقمل ًمألورام(،  –اًمعالج اًمطٌقعل  –اًمصقدًمة  –اًمػؿ واألؾمـان 

 –)اًمطب اًمٌقطري جلنة قطاع العلوم الطبية البيطرية والزراعية و

 اًمزراقمة(. 
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 فدامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

 رئيس مجوورية مصر العربية

 

 «حنَ أوة إسرتفت اإلبتلار وصٍاعة املعذسات»
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رئيس الجوهىريت عبدالفتاح ذهثٍح نُذاء فخايح 

فً تُاء اإلقرصاد انقائى ػهى انًؼشفح  السيسي

انحقح وانؼهى انشفٍغ كجضء ال ٌرجضأ يٍ دػائى 

انرًٍُح انًسرذايح وذقذٌى ػُاصش انرطىس وانشقً 

لجنت جاهعت ألسكاٌ انًجرًغ َحى األفضم، ذثزل "

القاهرة ألخالقياث رعايت وإستخدام الحيىاناث 

 "CU-IACUCفي التعلين والبحث العلوي 

ها نهحاق تشكة انًسرحذز وانًثركش كايم طاقر

فً يجال أخالقٍاخ سػاٌح انحٍىاَاخ وَشش ذهك 

انثقافح انىنٍذج فً ستىع يصش خاصح تٍٍ صفىف 

شثاب انثاحثٍٍ وصغاس انؼهًاء انزٌٍ إقرضد 

ػىنًح انؼصش أٌ ًٌرثهىا نقىاػذ انرُافسٍح انؼانًٍح 

انرً ذرأسس ػهى انًثادئ األخالقٍح انؼهٍا وانقٍى 

ساٍَح انشفٍؼح حرى َسرًش داخم يؼادنح انثقاء اإلَ

 انحضاسي وانشقً انؼانًً. 
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 األشتاذ الدكتور / خالد عبدالػفار 

 وزير التعليه العالي والبحث العلني

 

أن يبقى كل أبناء منظومة التعليه العالي والبحث العلني »... 

 «والتكنولوجيا املصرية ... جنودًا خملصني لوطنوه
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ً نشؤٌح انرًٍُح فً يصش   0202، وإػالٌ 0202وفقا

لجنت جاهعت القاهرة ألخالقياث رعايت ػاو انرؼهٍى، ذثُد  "

 وإستخدام الحيىاناث في التعلين والبحث العلوي

 CU-IACUCفً يُظىيح انثحس انؼهًً    "  دوسها

انقائى ػهى انحٍىاَاخ واإلسذفاع  تانفكش انثحثً إنى يصاف 

نًٍح يًا ٌؼضص انُشش انذونً فً أسقى انرُافسٍح انؼا

للوىافقاث انذوسٌاخ انؼهًٍح انًرخصصح إسرُاداً "

" انرً ذصذسها انجُح إلجشاء األتحاز وانذساساخ الرسويت

قثم اإلكهٍٍُكٍح انرً ذخضغ نها انحٍىاَاخ انًؼًهٍح. إَها 

انثذاٌح انحقٍقٍح نصُاػح انذواء واأليصال وانهقاحاخ انرً 

ً يرضاٌذج ذًس األيٍ انق ىيً وذًُح يصشَا انحثٍثح فشصا

نإلػرًاد  ػهى انزاخ واإلسرغُاء يسرقثالً ػٍ اإلسرٍشاد يٍ 

 انخاسج. 
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 ألشتاذ الدكتور/ حمىد عجىاُ ارتشتا

 رئيس جامعة القاهرة

 

إن هدفنا اآلن هو الدخول يف عصر جامعة اجليل الثالث اليت جتنع بني »

 «وتوظيف املعرفة يف التننية الشاملة.التعليه والبحث العلني 
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لألشتتاذ  ذم فمؾ اإلذاف اًمددامؿ واًمتقضمقفدات اعمٌداذة 

جلنة ، ومؼد ؾمعت الدكتور/ حمىد عجىاُ ارتشت رئيض داوعة القاِرة

داوعتتة القتتاِرة ألخت يتتات رعايتتة وإشتتتدداً اذتيواٌتتات ل التعمتتيي والبشتتح  

ألداء مفامفا وحتؼقدؼ إكجازاادا مـدذ صددور ىمدرار  ؾدس  العمىي

وإقمدتاد ئمحتفدا اًمتـػقذيدة.  32/8/3125اجلامعة سمتشؽقؾفا ذم 

وذم طمػؾ ووع طمجر األؾماس ًمػرع ضمامعة اًمؼاهرة اًمدوًمقة، كدقه 

وأؿمداد  «ادرفق  ادتاامقحل حليوانقات التجقار »ؾمقادشمف سمؿنموع 

سملمهقتف اًمٌاًمغة يملطمد اعمنموقمات اإلؾمدؽماشمقجقة ًمؾجامعدة واًمدذي 

سمنىمؽماطمف وأصدرت اجلامعة ىمرارهدا سمتخصدقص  «اللجنة»شمؼدمت 

مًاطمة األرض اًمالزمة إلكشامف. وكدقمق اهلل شمعامم أن شمؽؾؾ ضمفدقد 

 «حاضقنة كانولوجيقة»رمقس اجلامعة ذم إىمامة اًمٌـقان ًمقصٌح أول 

شمشدؿؾ  «علقوم والتانولوجيقا واتكتاقارلققانو  حقوافز ال»ـمٌؼا 

معامؾ ويمقاكات داقمؿة ًمؾٌحدث اًمعؾؿدل اًمؼدامؿ قمدغم احلققاكدات 

واإلسمتؽار ذم اًمدراؾمات ىمٌؾ اإليمؾقـقؽقة وشمؼدم ظمددمات األقمدال 

واًمتًفقالت اًمػـقة واًمعؿؾقة عمنموقمات اًمٌحث اًمعؾؿل ًمؾقصقل 

اج إمم كاذج أوًمقة ىماسمؾة ًمؾتصـقع ظماصدة ذم شمشدخقص اًمدداء وإكتد

 اًمدواء.
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 ٌطاق العىن 

اًمتعامؾ معفا و يشؿؾ اًمدًمقؾ مجقع ضمقاكب رقماية احلققاكات وإؾمتخدامفا -

ًمألهمراض اًمعؾؿقة ذم ختصصات اًمطب ،اًمصقدًمة ,اًمطب اًمٌقطري، اًمعؾقم 

اًمٌققًمقضمقا، اًمزراقمة، إزم ضماكب إؾمتخدام احلققان ذم األسمحاث، اًمتعؾقؿ، 

اإلظمتٌارات اعمقداكقة، اظمتٌارات اعمـتج، شمشخقص األمراض، اعمـتجات 

 اًمٌققًمقضمقة، اًمدراؾمات اًمٌقئقة, وصـاقمة اًمدواء.

إؾمتخدام احلققاكات، حمددًا مًمًمقات و دًمقؾ قمكم اعمٌادئ األؾماؾمقة ًمرقمايةيـص اًم -

يمذًمؽ إظمتصاصات وإضمراءات شمشغقؾ جلان  و اعممؾمًاتو اًمٌاطمثلم، اعمعؾؿلم،

 اًمٌحث اًمعؾؿل. و إؾمتخدام احلققان ذم اًمتعؾقؿو أظمالىمقات رقماية

 ؾؿقة،يشؿؾ اًمدًمقؾ أؾماؾمقات  اًمتعامؾ اًمرطمقؿ مع احلققاكات ذم األكشطة اًمع -

 رقمايتفا سماإلواومة إلطمتقاضمااا اًمٌقئقة.و مصادر احلصقل قمؾقفاو

اًمالومؼاريات اًمعؾقا. و خيتص اًمدًمقؾ سمرقماية مجقع اًمػؼاريات همػم اًمٌنمية احلقة، -

اًمؼقؿ األظمالىمقة و اعمعؾؿلم األظمذ ذم اإلقمتٌاراعمعارف اعمتجددةو وقمكم اًمٌاطمثلم

ًمدًمقؾ. ومـ اعمعروف أن قمـد اىمؽماح إؾمتخدام طمققاكات ئ يشؿؾفا هذا ا

احلققاكات أصمـاء شمطقرها اجلـقـك وأـمقارها اًمػمىمقة  شمًتشعر األمل واعمعاكاة وًمذك 

كؿقها اًمٌققًمقضمل. و شمتخذ ىمرارات رقمايتفا إؾمتـاد قمكم شمطقر ضمفازها اًمعصٌل

وقمـدما شمـؿق األضمـة  أو اًمػمىمات أليمثر مـ كصػ قمؿرها وشمًتطقع اًمتغذية 

 راا قمكم اإلطمًاس سماألمل.سمؿػردها , ومنهنا شمظفر ىمد
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 اهلدف

اإلكًاين ًمؾحققاكات ذم األهمراض و اإلؾمتخدام األظمالىملو وان اًمرقماية اعمثكم

 اعمعؾؿلمو اًمعؾؿقة مـ ظمالل ووع  ؿققمة مـ اعمٌادئ ًمتقضمقف وإرؿماد اًمٌاطمثلم

اًمٌحث و إؾمتخدام احلققاكات ذم اًمتعؾقؿو اعممؾمًات واًمؾجان األظمالىمقة ًمرقمايةو

 (.   IACUC)  اًمعؾؿك

 
 الػايات

شمؼمير إؾمتخدام احلققاكات أو شمعزيز اًمداومعقة اعمؼمرة إلؾمتخدام احلققاكات  -1

ًمتحؼقؼ اًمتقازن سملم اًمػقامد اًمعؾؿقة أواًمتعؾقؿقة اعمرضمقة وسملم اآلصمار اًمضارة 

 اعمحتؿؾة قمكم رقماية احلققان.

 إؾمتؿرارية اًمرقماية اجلقدة ًمؾحققاكات وروماهقتفا. -2

وشمطٌقؼ اًمتؼـقات اًمٌديؾة إلؾمتخدام احلققان ذم األهمراض شمشجقع شمطقير  -3

 اًمتعؾؿقة واًمٌحثقة.

إؾمتخدام احلد األدين مـ قمدد احلققاكات سما ئ يمصمر ؾمؾًٌا قمكم اًمعؿؾقة اًمتعؾقؿقة  -4

 واًمٌحثقة.

إضمراءات دمـب األمل أو اعمعاكاة ًمؾحققاكات اعمًتخدمة ذم و حتًلم ـمرق -5

 األهمراض اًمعؾؿقة واًمتعؾقؿقة.
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 املصطمشات املصتددوة 

 (Animal) -لحيىاى:ا

ات , اًمطققر , اًمزواطمػ , اًمؼممامقات , قمجقع اًمػؼاريات همػم اًمٌنمية احلقة مثؾ اًمثدي 

 مثؾ احلٌار واألظمطٌقط. اًمرأس ىمدمقاتاألؾماك , احلققاكات اعمـزًمقة, اًمؼمية  

 

 
  العمىيالبشح و إشتدداً اذتيواٌات ل التعمييو دتاُ أخت يات رعاية

 Institutional Animal Care and Use Committee :- 

رقماية وإؾمتخدام طمققاكات اًمتليمقد قمغم شمطٌقؼ اعمعايػماًمعاعمقة ًم جلان شمشؽؾ هبدف

 .ذم اًمتعؾقؿ واًمٌحث اًمعؾؿلاًمتجارب 

 

 ((Animal wellbeing -رعاية اذتيواُ:

اجلًاكقة واًمـػًقة يمؿمذ  طماًمتفحتًلم ؾمٌؾ طمقاة احلققان أقمتادًا قمكم شمؼققؿ 

 مع اًمقوع  اًمراهـ. فًمؽقػقة شملىمؾؿ

 

 Biological product)) -املٍتر البيولودي:

ويًتخدم ذم  طمنمات( –كٌات  –سمققًمقضمل )طمققان مـ أصؾ  مًتؿديمؾ ما هق 

األهمراض اًمعؾؿقة ويشتؿؾ قمكم مـتجات اًمدم, اًمؾؼاطمات, األمصال اعمضادة, اًمًامؾ 

 ضادة واخلطقط اخلؾقية.اعمـقي, األضمًام اعم

 

 ((Cloning -إشتٍصاخ:

سملؾمتخدام اخلاليا  اً مقت طمققان ؾمقاء يمان طمقًا أووراصمقة مـ  )كًخ( كتاج كًخةإ

 اجلًدية.
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 (Compliance) -وتجاه:اإل

 هذا اًمدًمقؾ. ذم ًمتزام سمؽاومة ماضماء مـ أطمؽام ومعايػم وذوطاإل

 

 Conflict of interest)) -تعارض املصاحل:

مصؾحة مٌاذة ذم أمر معروض  ( IACUC) يؽقن ألطمد أقمضاء جلـةقمـدما 

 قمكم اًمؾجـة ىمد يمصمر قمكم مقوققمقتف ذم إختاذ اًمؼرار.

 

 Consensus))  -اإلمجاع:املوافقة ب

 إختاذ اًمؼرار سمؿقاومؼة مجقع أقمضاء اًمؾجـة.

 

 (Death as an end-point)  -املوت كٍقطة ٌّاية لمتذربة:

ًمقضمقة واًمؽقؿقامقة واًمتلصمػمات قؾمتجاسمات اًمٌقووماة احلققان ممذ ًمتؼققؿ اإل إقمتٌار

كًاكقة ىمٌؾ إذيطة أئ يتدظمؾ اًمٌاطمث ئهناء طمقاة احلققان سمطريؼة  فاألظمري قمؾق

 طمدوث اًمقوماة.

 

 (Distress)   -املعاٌاة:

سمعض مما يعؽس اًمتؽقػ مع أي ممصمر ظمارضمل  اًمذى ئ يؿؽـفطماًمة احلققان 

 ت اًمػًققًمقضمقف واًمًؾقيمقف همػم اعمعتادة وىمد شمؽقن طمادة أو مزمـة. ؾمتجاسمااإل

 

 (Ethics) -األختق:

ئ, صحقح قضمقد أو ؾم فوصػ ومعؾ معلم سملك حتددـمار اًمعام واإلؿمؽماـمات اًمتل اإل

ما يـٌغل اًمؼقام  ًمتحديداألظمالىمقات  ؼؾمتخدام طمققاكات اًمتجارب شمطٌإوقمـد  .أو ظمطل 

 سمف  مـ قمدمف.
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  ( Biological enrichment )البيئى:اإلثراء 

شمعزيز سمقئة احلققاكات  سما يؿؽـفؿ مـ  اًمتحػقز اًمذهـل واًمٌدين ًمزيادة اًمًؾقك 

 .اًمطٌقعل واًمصحل

 

 (Euthanasia) -القتن الرسيي:

 ىمتؾ احلققان سمطريؼة إكًاكقة سمؼصد ختػقػ األمل واعمعاكاة.

 ((Facilities  -فق إيواء اذتيواٌات:اور

 اًمؼمكو اًمتك يتؿ إقماؿمة احلققاكات هبا يماًمًحات, األؾمقار، اخلزاكات هك اعمٌاكك

طمجرات ًمإلقماؿمة وأظمري إلضمراء  يضؿأمايمـ ًمرقماية احلققاكات وشمتؽقن مـ و

 ضمـاح يمامؾ ًمؾعؿؾقات اجلراطمقة إزم ضماكب همرومة اًمعزل.يمذًمؽ اخلطقات اعمعؿؾقة, و

 

 (Genetic modification of animals)  -التعدين الوراثي لمشيواٌات :

 ,وئ شمعدؾمتخدام األؾماًمقب اًمعؾؿقة اعمختؾػة ًمتعديؾ اعمادة اًمقراصمقة ًمؾحققان إ

 وؿـ هذه األؾماًمقب. اًمعؿؾقات اًمطٌقعقة مثؾ اًمتؽاصمر اجلـيس

 

 ((Humane killing  -ٌصاٌية:إالقتن بطريقة 

ؾمتخدام ـمرق وأؾماًمقب ئ شمعروف إئ ًمؾحد األدين مـ نؼتؾ احلققان سماًمتدظمؾؾ

 األمل.

 

 Investigator or teacher))  -الباسح أو املعمي:

 اًمشخص اًمذي يًتخدم احلققان ألهمراض سمحثقة أو شمعؾقؿقة.
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 (Livestock)  -الجروة اذتيواٌية:

احلققاكات اًمتل شمًتخدم ألهمراض زراقمقة أو دمارية ويمذًمؽ ذم شمرسمقة األطمقاء 

 اعمامقة.

 

 (Monitoring)  -املتابعة:

يؼقم هبا  اًمتلؾحققان وومؼًا هلذا اًمدًمقؾ ًم اًمرقماية اعمثغم سمتقومػماًمتداسمػم اخلاصة 

 أقمضاء جلـة اإلضمراءات اًمتل يتخذهااًمٌاطمث أومدير مرومؼ إيقاء احلققاكات. إزم ضماكب 

(IACUC  )ةقًمضان شمطٌقؼ معايػم اًمرقماية اًمؼقاؾم. 

 

 (Pain) -األمل:

سمف. واًمتل ىمد دمعؾف  شمؾؿإطمًاس ؾمؾٌل يًتشعره احلققان كتقجف األرضار اًمتل  

 يتلهب ًمتجـٌفا قمـد شمؽرارها مغػمًا مـ سمعض قماداشمف وؾمؾقيمف اإلضمتاقمل.

 

 (Project) -وشروع حبجي:

اًمـشاط  أو ائكشظف اًمعؾؿقف اًمتل يؼقم هبا اًمٌاطمث ذيطف احلصقل قمكم اعمقاومؼة 

 (. IACUC)   اًمرؾمؿقف مـ ىمٌؾ جلـة

 

 (Proposal) -وقرتح حبجي:

مراضمعتف واحلصقل سمغرض  عرض ظمطة اعمنموع اًمٌحثليـمؾب رؾمؿل مؽتقب 

 ( . IACUC)  قمكم اعمقاومؼة اعمطؾقسمة مـ جلـة

 

 (Scientific activity)  -الٍشاط العمىي:

 ألهمراض اًمعؾؿقة.رم اات واخلطقات اعمتٌعة ءاإلضمرا
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 (Scientific purposes)  -غراض عمىية:أ

 ائتاعمًار اًمذي يمدي إزم إيمتًاب أو شمطقير أو إفمفار اعمعرومة واًمتؼـقات ذم  

اًمعؾقم سما ومقفا اًمتعؾقؿ واًمتجارب اعمقداكقة واًمدراؾمات اًمٌقئقة واًمٌحقث وشمشخقص 

 .اًمٌقؾقضمقة وإكتاضمفااألمراض  وأظمتقار اعمـتجات 

 

 (Somatic cell nuclear transfer)  -ٌقن ٌواة ارتتيا ادتصدية:

ًمٌقيضة كزقمت مـفا  ضمًؿ اًمؽامـ احللشمؼـقة إدظمال كقاة ظمؾقة مـ أطمد أكًجة 

 كقااا.

 

 (Standard operating procedures)  -إدراءات التشػين القياشية:

 ات واخلطقات.ءوصػ شمقوقحل ومػصؾ ًمإلضمرا

 

 (Teaching)  -التعميي:

 . ائت اعمعرومةكؼؾ وإيمتًاب اعمعارف أو اًمتؼـقات ذم يمؾ 

 
 -العيٍة األصن:

 .ةومتثؾ األؾماس اعمرضمعل ًمؾتصـقػ اًمعؾؿل ًمؾًالًم طمكقمقـة ملظمقذة مـ طمققان 

 

 ( (Xenotransplantation -زرع األعضاء:

 ظمر ًمألهمراض اًمعالضمقة.آكؼؾ األقمضاء أو األكًجة أو اخلاليا مـ طمققان إزم 
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 (Wildlife)  -الربية:اذتياة 

طمرة اعمعقشة سما ذم ذًمؽ شمؾؽ اعمفجـة  , أو اًمضاًمة همػم اعمحؾقةاحلققاكات اعمحؾقة أو 

 صطقادها مـ اًمقؾمط  اعمحقط.إواًمتل يتؿ 
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 الفصل االول

 غراض العلويةإستخذام احليىانبت يف األو املببدئ األسبسية لرعبية
 

اًمتعامؾ و اًمصؾة سمرقماية احلققانيشتؿؾ اًمدًمقؾ قمكم يماومة  مًئقًمقات  ذوي  -

معف.واًمتل شمًتفدف اإلًمتزام سمرقماية احلققان, مع إطمؽمام وشمؼدير مشاريمتف  ذم 

اًمٌحث اًمعؾؿل واًمتعؾقؿ إواومة إزم اًمرهمٌة ذم حتًلم وشمقومػم اًمرقماية احلؼقؼقة ًمف 

 قمغم اًمـحقاًمتازم: R.قمكم ذًمؽ ومقجب اإلًمتزام سمؿٌدا صمالصمل اًمد 

 ٌدامؾ اعمؿؽـة.إؾمتٌدال احلققاكات سماًم 

  إؾمتخدام احلد األدين مـ قمدد احلققاكات سما ئ يمصمر ؾمؾًٌا قمكم اًمعؿؾقة اًمتعؾقؿقة

 واًمٌحثقة.

 .حتًلم اًمتؼـقة اعمًتعؿؾة ًمؾحد مـ األرضار اعمحتؿؾة قمكم احلققان 

 
  التربير

اًمتعؾقؿقة جيب أن يؽقن ومؼط قمـد و إؾمتخدام احلققان ذم األكشطة اًمٌحثقة  -2.2

 يكم: اًميورة وومؼا عما

  يتؿ احلصقل قمكم معؾقمات ذات دئًمة ًمتعؿقؼ اعمعارف واعمػاهقؿ اخلاصة

 سماإلكًان أو احلققان.

 .حتًلم صحة اإلكًان أو احلققان واعمحاومظة قمؾقفا 

 .إؾمتخدام ـمرق ًمرقماية شمرسمقة احلققان وإكتاج اًمًالئت 

 .احلصقل قمكم معؾقمات وأؾماًمقب شمزيد مـ  ومفؿ قمـارص اًمٌقئة وشمـؿقتفا 
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 أهداف شمعؾقؿقة وإيمتًاب مفارات قمؾؿقة. حتؼقؼ 

 دمرى اعمشاريع اًمعؾؿقة سمنؾمتخدام احلققاكات سمعد احلصقل قمكم مقاومؼة جلـة -3.2

IACUC  إقمتادًا قمكم اعمؼمرات اعمطروطمة وأمهقة اًمؼقؿة اًمعؾؿقة أو اًمتعؾقؿقة

 واًمػقامد اعمرضمقة مـ اًمٌحث أو اعمنموع مؼاركة سماألرضار اعمحتؿؾة قمكم احلققان.

 IACUC جيب قمكم اًمٌاطمثلم أن يتؼدمقا سمؿؼؽمطمااؿ اًمٌحثقة مؽتقسمة ًمؾجـة  -4.2

اجلقاكب اعمتعؾؼة سماًمرقماية  األظمالىمقة و شمؼمير مؼـع ًمؾؿنموع ،و مع  شمقوقح

 . R ًمؾحققان مع ائظمذ سمعلم اإلقمتٌار مٌدأ صمالصمل اًمد

 املصئوليات

مًئقًمقة ؿمخصقة وخؿة دماه شمؼع قمغم مًتخدمل احلققاكات ذم أسمحاصمفؿ     - 1.0

 اًمرقماية اعمثكم واًمرمحة ذم اًمتعامؾ مع احلققان يمؼاقمدة أؾماؾمقة يـطؾؼ مـفا ختطقط

 شمـػقذ اعمنموع اًمٌحثل. و

شمتليمد  اعممؾمًات  اًمتل شمًتخدم احلققاكات ألهمراض قمؾؿقة مـ شمقاومؼ رقمايتفا   - 6.2

 .IACUC مع اعمعايػم اعمـصقص قمؾقفا هبذا اًمدًمقؾ مـ ظمالل جلان

اًمنمط  CUIAIشمعد اعمقاومؼة اًمرؾمؿقة قمكم إؾمتخدام احلققان مـ جلـة    - 1.0

 األؾماد ًمٌدء األكشطة اًمٌحثقة أو اًمتعؾقؿقة.

يتؿ احلصقل قمكم احلققاكات اعمطؾقية ًمألهمراض اًمٌحثقة أو اًمتعؾقؿقة سما يتطاسمؼ  – 8.2 

 اًمؼقاكلم ذات اًمصؾة.و مع ماورد هبذا اًمدًمقؾ

 

 اإلشتبداه

شمًتخدم شمؼـقات ًمإلؾمتٌدال اًمؽكم أو اجلزمل ًمؾحققاكات ذم األهمراض اًمٌحثقة    -9.2

 أو اًمتعؾقؿقة شمشؽؾ يملطمد اعمٌادئ اًمرمقًقة اًمتل يتؿ اًمًعل إزم شمطٌقؼفا.
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 التدفيض

يؾتزم اعمنموع اًمٌحثل أو اًمتعؾقؿل سمنؾمتخدام احلد األدين مـ احلققاكات  - 2.0

 اإلطمصامقة.اًمًالمة و اًمذي يقومر اجلدارة اًمعؾؿقة

يطٌؼ مٌدأ ختػقض قمدد احلققاكات اعمًتخدمة ذيظة أئ يعروفا ًمألمل أو  – 21.2

 اعمعاكاة ودمـًٌا عمعـاة قمدد أيمؼم مـفا.

حيظر شمؽرار إؾمتخدام كػس احلققاكات  ذم األكشطة اًمعؾؿقة أو اًمٌحثقة إئ ذم -  22.2

 طمائت اًميورة مع شمؼديؿ اعمؼمرات اًمعؾؿقة .

راط ذم إكتاج احلققاكات سمؼصد اإلؾمتخدام اًمٌحثل وذًمؽ جيب قمدم اإلوم -23.2

 ًمؾتؼؾقؾ مـ ىمتؾ احلققاكات اًمًؾقؿة.

 

 التشصني: 

اًمغرض اًمعؾؿل مع مراقماة اخلصامص و يتؿ إظمتقار احلققاكات سما يتػؼ – 24.2

اًمٌققًمقضمقة , اًمًؾقك، واًمصػات اًمقراصمقة واًمغذامقة واعمقؽروسمققًمقضمقة واحلاًمة 

 اًمصحقة اًمعامة.

يـٌغل شمقومػم سمقئة مالمؿف إلقماؿمة احلققاكات سما يتـاؾمب مع إطمتقاضمات يمؾ كقع  -25.2

 قمغم طمده ومراقماة متطؾٌات اًمدراؾمة.

يتؿ كؼؾ احلققاكات، وشمًؽقـفا وإمدادها سماعماء واًمطعام ، واًمتعامؾ معفا  – 26.2

وإؾمتخدامفا يتؿ سما يؾٌل إطمتقاضمااا األؾماؾمقة ؾمؾقيمقًا وسمقؾقضمقًا شمٌعا ًمـقع يمؾ 

 طمققان.

يمظمذ احلققان اًمؼمي مـ مقـمـف األصكم ًمؾغرض اًمعؾؿل ذم طماًمة قمدم شمقاومره  - 27.2

 ذم سمققت احلققان أو أن احلققاكات اعمرسماه ئ شمػل سماًمغرض اعمطؾقب.
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اعمعؾؿلم اًمذيـ يًتخدمقن احلققاكات ألهمراض قمؾؿقة و جيب قمغم اًمٌاطمثلم - 28.2

اف اعمٌاذ شمقفمقػ أومضؾ اًمتؼـقات اًمعؾؿقة واًمتعؾقؿقة اعمتاطمة، حتت اإلذ

 ًمزوي اخلؼمة واًمؽػاءة.

شمصؿؿ اعمشاريع اًمعؾؿقة واًمتعؾقؿقة سمحقث دمـب احلققان األمل واعمعاكاة اًمزي  – 29.2

ىمد يصقب احلققان. وإذا شمعذر ذًمؽ جيب أن يؽقن األمل أو اعمعاكاة ذم طمدها 

 األدين.

أهنا شمعاين  "سمنومؽماض"يؼقم اًمٌاطمثقن واعمفؾؿقن سمتؼقؿ أمل ومعاكاة احلققان  – 2.:2

سمطريؼة مماصمؾة ًمإلكًان إذا فمفر قمؽس ذًمؽ. ومـ صمؿ شمًتـد اًمؼرارات اعمتعؾؼة 

 . "اإلومؽماض"سمرقماية احلققاكات قمغم هذا 

وإن  –حيتؾ ختػقػ أمل ومعـاة احلققان ومقر فمفقر األقمراض اًمداًمة قمكم ذًمؽ  – 31.2

األؾمٌؼقة اعمطؾؼة ىمٌؾ إؾمتؽال اعمنموع وإذا إؾمتحال ذًمؽ ومنن  –متقىمعة  مل شمؽـ

 اًمؼتؾ اًمرطمقؿ هق اًمتدظمؾ احلتؿل. 

يتؿ إظمتقار كقع اعمخدر اعمالمؿ ًمؾفدف اعمرضمق مـ اعمنموع اًمٌحثل وذًمؽ ذم  – 32.2

 األكشطة اًمعؾؿقة واًمتعؾقؿقة اًمتل يؿؽـ أن شمًٌب األمل واعمعاكاة ًمؾحققان.

لم واعمعؾؿلم شمقوقح يمقػقة اًمتعامؾ مع أقمراض األمل واعمعاكاة جيب قمكم اًمٌاطمث - 33.2

 ًمؽؾ كقع قمكم طمدة , وحتديد اإلضمراءات اعمتٌعة.

يًتخدم اعمخدر اعمقوعل أو اًمعام، أواعمًؽـات أو اعمفدمات سما يتـاؾمب مع  - 34.2

 ويتقازي مع ما شمتطؾٌة اعمارؾمة اًمطٌقة أو اًمٌقطرية. "اًمـقع "

ذم وىمت مٌؽر سمؼدر اإلمؽان  "فاية ًمؾؿنموعكؼطة اًمـ"جيب أن شمتحؼؼ  - 35.2

ًمتجـب أو شمؼؾقؾ األمل أو اعمعاكاة ذم احلققاكات,طملم يثٌت أن اًمغرض مـ اعمنموع 

 اًمٌحثل أو اًمتعؾقؿل حيقل دون إؾمتخدام خمدر أو مًؽـ ًمتخػقػ األمل.
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حيظر إؾمتخدام اعمثٌطات اًمعصٌقة واًمعضؾقة دون  اًمتخدير اًمعام اعمـاؾمب ، إئ  - 36.2

ققاكات اًمتك شمؿ اًمؼضاء قمغم وقمقفا احليس. وإذا شمؿ إؾمتخدام هذه اعمقاد، ذم احل

ومؿـ اًميوري ظمضقع احلققاكات ًمؾؿالطمظة اعمًتؿرة ًمضان ومعاًمقة اًمتخدير 

 ذم مـع األمل أو اعمعاكاة.

 جيب دمـب اًمتجارب اًمتل شمـتفل سمـػقق احلققان يمؾا أمؽـ ذًمؽ  - 37.2

 "Death as end point". 

شمتؿ األكشطة اًمتعؾقؿقة واًمٌحثقة اًمتل يًتخدم هبا احلققان ذم اىمؾ وىمت ممؽـ  – 38.2

 .سما يتػؼ مع أهداف اعمنموع
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 الفصل الثبني
 املعلونيو هسئىليبت الببحثني

  IACUCيـٌغل أن حيصؾ اًمٌاطمثقن واعمعؾؿقن قمغم مقاومؼة يمتاسمقة مـ جلـة  - 2.3

 ىمٌؾ اًمٌدء ذم اخلطة / اعمؼؽمح / اعمنموع اًمٌحثل أو اًمتعؾقؿل.

اًمٌاطمثقن واعمعؾؿقن مًئقًمقن قمـ اإلذاف قمغم مجقع األمقر اعمتعؾؼة سمرقماية  - 3.3

احلققاكات اًمتل يًتخدمقهنا، وجيب إشمٌاع اًمؼقاقمد اعمـصقص قمؾقفا ذم هذا 

شمـتفك  وIACUC اًمدًمقؾ. شمٌدأ هذه اعمًمًمقة مع طمصقهلؿ قمغم مقاومؼة جلـة 

 سمنؾمتؽال اخلطة اعمؼؽمطمة /  اعمنموع اًمٌحثك.

اًمؼامؿلم قمغم رقماية احلققاكات و يتليمد اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم مـ أن مجقع اًمعامؾلم – 4.3

يتؿتعقن سماًمؽػاءة اًمتك شممهؾفؿ ًمؾـفقض سمؿًئقًمقتفؿ. وذًمؽ مـ أضمؾ وان 

 اًمرقماية اعمـاؾمٌة ًمؾحققاكات اعمًتخدمة ذم اًمٌحث.

, سماعمققمد اعمحدد ًمؾٌدء رم IACUCٌاطمثقن واعمعؾؿقن سمنظمطار جلـة يؾتزم اًم – 5.3

 اعمنموقمات اًمٌحثقة أو اًمتعؾقؿقة,.

اًمؽمشمقٌات اًمالزمة اًمتك شمؽػؾ و اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم إختاذ اإلضمراءات قمغم – 6.3

 اإلشمصال هبؿ قمـد اًميورة.

ض يتليمد اًمٌاطمثقن واعمعؾؿقن مـ أن إظمتقار أكقاع احلققاكات مـاؾمب ًمألهمرا - 7.3

اًمٌحثقة أو اًمتعؾقؿقة مع مراقماة اًمؽميمقب اجلقـك ًمؾحققاكات ,كققمقة اًمغذاء ,اًمٌقئة 

 اعمـاؾمٌة، ظمؾقها مـ األمراض، طماًمتفا اًمصحقة اجلقدة.

 متاسمعة احلققاكات رم األهمراض اًمعؾؿقة.و يتؿ اإلطمتػاظ سمًجالت إؾمتخدام - 8.3

يـٌغك أن شمتضؿـ هذه اًمًجالت اعمصدر  IACUCسمؿقضمب مقاومؼة جلـة و

األصكم ًمؾحققاكات ومصػمها ويمقػقة رقمايتفا، وشمدويـ أى شملصمػم ؾمؾٌك وىمع قمغم 
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شمؼديؿ اعمشقرة ًمؾٌاطمثلم واعمعؾؿلم قمـ أية  IACUCصحتفا. وقمغم جلـة 

شمدويـفا رم اًمًجالت اًمتل شمؽقن متاطمة ًمؾؿراضمعة مـ ىمٌؾ و مالطمظات إواومقة

 اخلارضمقلم اعمرظمص هلؿ. اعممؾمًة أو اعمراضمعقلم

وإظمطارها اًمػقرى  IACUCيؼدم اًمٌاطمثقن واعمعؾؿقن شمؼارير دورية ًمؾجـة  - 9.3

صحة احلققاكات. إواومة إزم و قمـ أية أصمارهمػممتقىمعة شمـعؽس ؾمؾٌا قمغم رقماية

شمؼديؿ اًمتؼارير اخلتامقة قمـد اإلكتفاء أو قمدم إيمتال اخلطة / اعمؼؽمح / اعمنموع 

 اًمٌحثك أو اًمتعؾقؿك.

 
 تصىيي ارتطة / املقرتح / املشروع البشجي أو التعميىي 

 طمتل يتؿؽـ اًمٌاطمث أو اعمعؾؿ مـ إقمداد اخلطة اعمطؾقسمة قمؾقف اإلضماسمة قما يكم: 

هؾ اًمػقامد اعمتقىمعة مـ إضمراء اعمؼؽمح اًمٌحثك أو اًمتعؾقؿك شمػقق أى ظمؾؾ  - 3.:

 أظمالىمك يتعؾؼ سماحلققاكات؟

 ن إؾمتخدام احلققاكات؟هؾ يؿؽـ حتؼقؼ األهداف اعمرضمقة سمدو - 21.3

 هؾ إظمتقار أكقاع احلققاكات مـاؾمب ًمتحؼقؼ األهداف؟- 22.3

هؾ شمؿ اًمتليمد مـ أن مرومؼ رقماية احلققاكات مـاؾمب مـ طمقث اإلكشاء  -23.3

 األومراد؟و واعمتاسمعة، واعمعدات

اًمؼامؿلم قمغم رقماية احلققاكات داظمؾ اعمرومؼ قمغم درضمة و هؾ مجقع اعمقفمػلم- 24.3

 اعمفارة اًمتك شممهؾفؿ ًمؾؼقام سمعؿؾفؿ؟و يماومقة مـ اًمتدريب

هؾ شمؿ اإلؾمتعاكة سمخٌػم إطمصامك ًمؾتليمد مـ حتؼقؼ األهداف اعمرضمقة سماؾمتخدام - 25.3

 أىمؾ قمدد مـ احلققاكات؟ 

إذا يمان اًمتلصمػم اعمحتؿؾ قمغم احلققاكات همػم معروف، هؾ يتؿ اإلؾمتعاكة سمدراؾمة - 26.3

ؾؼل اًمضقء قمكم شمؼققؿ أوًمقة أصمـاء شمصؿقؿ اخلطة / اعمؼؽمح / اعمنموع اًمٌحثل ًمت

 يمقػقة اًمتعامؾ معف أصمـاء إضمراء اًمتجرسمة األؾماؾمقة ؟و هذا اًمتلصمػم
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إذا يماكت اًمدراؾمة شمتضؿـ ذم إطمدى مراطمؾفا ما مـ ؿملكة اًمتلصمػم ؾمؾٌا قمغم - 27.3

 صحة احلققان أو يمدي إمم معاكاشمف ، ومؽقػ ؾمقتؿ اًمتعامؾ معف أو دمـٌف؟

 اإلقمتٌار ًمتؼققؿ رقماية احلققاكات؟ما هك اًمتداسمػم اًمتك ؾمقف شمقوع رم  - 28.3

هؾ اًمدراؾمة احلاًمقة شمؿ أضمراؤها مـ ىمٌؾ، إذا يمان األمر يمذًمؽ وما أؾمٌاب  - 29.3

 شمؽرارها؟

هؾ أختذت مجقع اإلضمراءات ًمضان اعمصػم اًمًؾقؿ ًمؾحققاكات سمعد إكتفاء - 3.:2

 اًمدراؾمة؟

 هؾ شمؿ  اًمتليمد مـ أن يماومة اخلطقات اعمتٌعة أصمـاء اًمدراؾمة ؾمتًٌب ًمؾحققاكات 31.3

 احلد األدين مـ األمل أواعمعاكاة؟

 

 إدراء املشاريع

 املعاٌاةو وتسظة األمل

جيب قمغم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم أن يؽقكقا قمغم دراية يمامؾة سماًمًؾقك اًمطٌقعك  - 31.3

 معرومة األمل ومًتقيات اعمعاكاة ًمؽؾ كقع مع شمؼققؿو ألكقاع احلققاكات ىمقد اًمدراؾمة

 شمًجقؾ هذه األقمراض سمنكتظام.و

اعمالطمظة اًمدىمقؼة ألية إكحراومات رم األكاط اًمًؾقيمقة اًمعادية  يـٌغل - 32.3

ًمؾحققاكات ألهنا رم يمثػم مـ األطمقان شمعد اعممذات األوًمقة ًمتلعمفا ومعاكااا.  يؾزم 

إختاذ اإلضمراءات اعمـاؾمٌة ًمؾتغقػمات رم أكاط اًمـقم، واًمتغذية، واًمنمب، و شمًجقؾ

م اًمتؿققزية، واًمًؾقك ائضمتاقمل واإلؾمتاًمة، واًمًؾقك اإلؾمتؽشاذم أو اعمفا

 ويمذًمؽ اإلكجاب.

مراقماة اًمتؼقؿ اعمـتظؿ ًمعالمات األمل أو اعمعاكاة يماًمًؾقك اًمعدواكك، احلريمات  - 2222

واألصقات اًمشاذة، اًمتغقػم رم وفمامػ اًمؼؾب واجلفاز اًمتـػيس، اًمشفقة همػم 
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ؿ، اًمطٌقعقة، ائكخػاض اًمنيع ذم وزن اجلًؿ، اًمتغػم  ذم درضمة طمرارة اجلً

إكخػاض و اًمتؼقكء، اًمتؼمز أو اًمتٌقل همػم اًمطٌقعك، وعػ اًمؼدرة اإلكجاسمقة,

 اعمؼاومة ود األمراض. 

 
 املعاٌاة و اذتد وَ األمل

اعمعاكاة ًمدي احلققاكات مما يقضمب قمغم و قمادة ما يصعب شمؼققؿ أقمراض األمل - 34.3

اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم أن يػؽموقا أهنا شمعاكك مـ األمل سمطريؼة مشاهبة ًمؾٌنم ما مل 

يثٌت قمؽس ذًمؽ. مما يًتؾزم ووع هذا اإلومؽماض رم قملم اإلقمتٌار قمـد إختاذ 

 أى ىمرارات سمشلن رقماية هذه احلققاكات. 

قع اًمتداسمػم اعمؿؽـة ًمتجـب األمل قمغم يمؾ مـ اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم إختاذ مج - 35.3

 واعمعاكاة سما رم ذًمؽ:

 إظمتقار األؾمؾقب األيمثر إكًاكقة ًمتًقػم اخلطة / اعمؼؽمح /  اعمنموقماًمٌحثل. (أ 

إؾمتخدام و وان اعمفارات اًمتؼـقة واًمؽػاءة جلؿقع اًمؼامؿلم قمغم رقماية (ب 

 احلققاكات.

ومحص وشمؼققؿ احلققاكات سمنكتظام ًمؾتقصؾ إزم أدًمة األمل أو اعمعاكاة ـمقال   (ج 

 ومؽمة اعمنموع. 

 إؾمتخدام اعمخدر أو اعمًؽـ او اعمفديء اعمالمؿ ألهداف اًمدراؾمة اًمٌحثقة (د 

 اًمتعؾقؿقة.و

يمذًمؽ إهناء طمقاة  و حتديد معايػم اًمتدظمؾ اعمٌؽر ًمتخػقػ األمل أو اعمعاكاه (ه 

 ة.احلققاكات سمطريؼة إكًاكق

 إضمراء اًمدراؾمات ظمالل أهع ومؽمة زمـقة ممؽـة. (و 

 إؾمتخدام األؾماًمقب اعمـاؾمٌة إلهناء طمقااا.  (ز 
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قمـدما شمدل طماًمة احلققان ىمقد اًمدراؾمة قمكم احلاضمة ًمؾحد مـ األمل أو اعمعاكاة ،  - 36.3

ومقتعلم إختاذ اًمتداسمػم اًمالزمة ًمزيادة معدل اعمراىمٌة، واًمتشاور مع ـمٌقب سمقطري، 

 أو األدوية اعمـاؾمٌة أو إهناء طمقاشمة سمطريؼة إكًاكقة.  ًمتـاول اعمًؽـات 

جيب أن يؽقن اعمخدر اًمعام أو اعمقوعك ، أو اعمًؽـات، أو اعمفدمات  - 37.3

 اعمًتخدمة متداوًمة ومتعارف قمؾقفا ومـ اًمـققمقة اعمـاؾمٌة ًمؾحققان ىمقد اًمٌحث.

 خيضع احلققان ًمؾتخدير إذا إؾمتشعر ائمل سمـػس مًتقياشمف ًمدي اإلكًان. - 2.22

األمل أو اًمتؼؾقؾ مـفا ىمٌؾ اًمٌدء رم اًمدراؾمة سمنؾمتخدام و يؿؽـ دمـب اعمعاكاة - 39.3

 سمعض اًمقؾمامؾ مثؾ معايشة احلققاكات ًمظروف اًمتجرسمة , اإلضمراءات اعمًتخدمة

اًمتدريب قمغم اًمتعامؾ اعمـاؾمب ًمتخػقػ و األؿمخاص اًمؼامؿلم قمغم اًمدراؾمةو

 .يمذًمؽ شمقومػم اًمعـاية اًمالزمةو األمل أو اعمعاكاة

 
 اإلشتدداً املتلرر لمشيواٌات فى األغراض العمىية

حيظر إؾمتخدام احلققاكات رم األهمراض اًمعؾؿقة أيمثر مـ مرة ؾمقاء رم كػس  32

مع  وIACUC اًمدراؾمة أو رم دراؾمات أظمرى، دون احلصقل قمغم مقاومؼة جلـة 

ذًمؽ ومنن إقمادة اإلؾمتخدام اعمـاؾمب ًمؾحققاكات ىمد يؼؾؾ مـ قمددها ذم اًمدراؾمة، 

وسماًمتازم يمدى إمم شمصؿقؿ أومضؾ ًمؾتجرسمة، واحلد مـ اعمعاكاة أو دمـب األمل 

قمغم إقمادة إؾمتخدام احلققاكات  IACUC حلققاكات أظمرى. وقمـد مقاومؼة جلـة

 جيب األظمذ رم اإلقمتٌار ما يغم:

أو اعمعاكاة، أو اًمتلصمػمات اعمؽمايمؿة اعمحتؿؾة ـمقيؾة األمد اًمـامجة قمـ أية األمل    -3.:3 

 .إضمراءات ؾماسمؼة

 اًمقىمت اإلمجامم إلؾمتخدام احلققاكات.  -41.3
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اًمتليمد مـ أن احلققان ىمد شمعارم متاما مـ اإلضمراءات  اًمًاسمؼة ىمٌؾ اًمًاح - 42.3

 سمنؾمتخدامف مرة أظمرى. 

 

 يةمىودة األٌشطة الع

جيب أن شمؽقن األكشطة اًمعؾؿقة أو اًمتعؾقؿقة ىمصػمة األمد سمؼدر اإلمؽان  

 وظماصة شمؾؽ اًمتل يتًٌب قمـفا أي أمل أو معاكاة. رضورة احلصقل قمكم مقاومؼة جلـة 

IACUC احلققاكات ئمد ـمقيؾ مع إؾمتـاد ىمرار اعمقاومؼة قمكم أدًمة قمؾؿقة  إلؾمتخدام

 روماهقة احلققاكات.و شمميمد رقماية

 
 وحتذيي وسذس اذتيواٌاتوعاومة 

 جيب أن يؽقن األؿمخاص اًمؼامؿقن قمغم رقماية احلققاكات ممهؾلم- 43.3

 مدرسملم قمغم األؾماًمقب اًمعؾؿقة ًمتجـب األمل أو اعمعاكاة.و

قمـد إؾمتخدام أضمفزة وٌط اًمـػس جيب أن شمؽقن مالمؿة ًمـقع احلققان - 44.3

يؿؽـ مما يضؿـ ؾمالمتف وأمـف، يما جيب أن شمؽقن ومؽمة اًمتحجقؿ أىمؾ ما 

 سما يتـاؾمب مع اًمغرض اًمعؾؿك ًمؾتجرسمة.

ًمؽـف ىمد يطقؾ مـ و يؿؽـ إؾمتخدام مفدىء أو خمدر أصمـاء ومؽمة اًمتحجقؿ- 45.3

ومؽمة شمعارم احلققان. وئ شمًتخدم هذه اعمفدمات أو اعمخدرات إئ ذم فمؾ 

 إهتام سماًمغ ورقماية ومامؼة ًمؾحققان.

إذا شمطؾٌت  يـٌغك دمـب حتجقؿ أو طمجز احلققاكات ًمػؽمات ـمقيؾة إئ- 46.3

اًمدراؾمة ذًمؽ. ومـ صمؿ يتؿ  سمشؽؾ مـتظؿ مـ ىمٌؾ ـمٌقب سمقطري أو أى 

ؿمخص ممهؾ مـ همػم اعمشؽميملم رم اًمدراؾمة .أما إذا أسمدي احلققان أى 

شملصمػم ؾمؾٌل كتقجة اًمتحجقؿ أو احلجز ومتعدل قمكم اًمػقر اًمطريؼة اعمتٌعف 

 ًمؾحد مـ هذا اًمتلصمػم. 
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 راشةوصري اذتيواٌات بعد اإلٌتّاء وَ الد

ومقر اإلكتفاء مـ اًمدراؾمة ، جيب إقمادة احلققاكات عمؽان إقماؿمااا أو ًمٌقئتفا  33

قمـد اًميورة يتؿ اًمتخؾص مـفا و اًمطٌقعقة إن أمؽـ أو يمان مًؿقطمًا سمذًمؽ،

 سمطريؼة إكًاكقة أمـة. 

 القتن الرسيي

إن إىمتدت اًميورة ىمتؾ احلققاكات، ومقتؿ ذًمؽ سمطريؼة رطمقؿة ئ يتًٌب - 47.3

أو معاكاة ، وشمٌدأ سمػؼدان هيع ًمؾققمك طمتك اعمقت. مع مالطمظة قمـفا أي أمل 

 أن شمتػؼ هذه اًمقؾمقؾة اًمرطمقؿة اإلكًاكقف مع األهمراض اًمعؾؿقة ًمؾدراؾمة.

 مدرسملمو يتؿ ىمتؾ احلققاكات سمطريؼة إكًاكقة، سمقاؾمطة أؿمخاص ممهؾلم- 48.3

 ، أو حتت إذاف أى ؿمخص ذو ظمؼمة. IACUCسمشفادة مـ جلـة و

كظقػة، مع مراقماة قمدم ىمتؾفا قمغم و احلققاكات رم سمقئة هادمةجيب أن شمؼتؾ - 49.3

مرأى مـ احلققاكات األظمرى. مع اًمتليمد مـ مقت احلققاكات متامًا ىمٌؾ 

 اًمتخؾص مـ ضمثثفا.

اًمعؿؾ قمكم أن يًتػقد أيمثر مـ سماطمث أو معؾؿ  سملكًجة احلققاكات اعمؼتقًمة  - 3.:4

 قمؿال سمؿٌدأ شمؼؾقؾ اًمعدد واًمتؽؾػة.

 شمؼتؾ أضمـة احلققاكات اعمؼتقًمة سمشؽؾ رطمقؿ أو شمؼدم اًمرقماية اعمـاؾمٌة هلا.  - 51.3

شمتـاؾمب دامًا ـمريؼة اًمؼتؾ اعمًتخدمة مع اعمرطمؾة اًمعؿرية ًمؾحققان. وئ  - 52.3

يؿؽـ اًمتخؾص مـ اًمٌقيضات  اعمخصٌة أو أضمـة احلققاكات اعمؼتقًمة إئ سمعد 

 اًمتليمد اًمتام مـ مقاا.
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 لٍافقةفشص أدصاد اذتيواٌات ا

قمـد كػقق احلققاكات سمصقرة مػاضمئة أو قمـد ىمتؾفا ىمتاًل رطمقًا ًمظفقر سمعض  34

اعمضاقمػات همػم اعمعروومة ، ومقجب أظمذ قمقـات مـ أضمًادها سمقاؾمطة 

اعمتخصص متفقدًا ًمػحصفا وحتؾقؾفا قمـد اًميورة وشمؼديؿ اًمتقصقػ اعمـاؾمب 

 .IACUCواعمًٌٌات اعمؼـعف مع وضمقب إظمطار جلـة 

 
 ادتراساتو التددير

قمـد إضمراء أية ضمراطمة قمغم احلققاكات، ومنكة يتعلم ووع ظمطة عمـع أو  -53.3

 كقع احلققان اعمًتخدم.و أهداف اًمدراؾمةو شمؼؾقؾ األمل سما يتػؼ

إضمراء اجلراطمة قمغم احلققاكات أو إؾمتخدام خمدر جيب أن يتؿ سمقاؾمطة ؿمخص  - 54.3

اًمتدريب  . IACUCنجُحاًمتدريب اعمـاؾمب مع مقاومؼة و اًمؽػاءةو ًمديف اخلؼمة

رقماية هذا و قمغم اًمعؿؾقات اجلراطمقة أو ـمرق اًمتخدير اعمختؾػة يتؿ حتت إذاف

 اًمشخص. 

حتت شملصمػم خمدر قمام أو مقوعك، مع اًمتليمد مـ ومعاًمقة  شمتؿ اًمعؿؾقات اجلراطمقة - 55.3

يمذًمؽ مدى إؾمتجاسمة احلققاكات هلا ـمقال ومؽمة إضمراء اجلراطمة. و اعمادة اعمخدرة

مالطمظة أية آصمار ضماكٌقة ًمؾؿخدر اعمًتخدم مثؾ اإلكخػاض اعمػاضمئ يتعلم يمذًمؽ 

رم درضمة احلرارة، اهلٌقط احلاد رم اًمدورة اًمدمقية أو رم اجلفاز اًمتـػًك. مع 

 شمًجقؾ هذة اعمالطمظات طمتك يؿؽـ متاسمعة طماًمة احلققان.

 إظمتقار اعمقاد اعمفدمة أو اعمًؽـة أو اعمخدرة خيضع دامًا ًمـقع احلققان - 56.3

 ألهمراض اًمعؾؿقة مـ اًمدراؾمة. مع ذيمر هذه اعمقاد رم ظمطة مالطمظة األملاو

 اًمتغؾب قمؾقف.و

 شمتؿ إوماىمة احلققان سمعد إضمراء اجلراطمة رم سمقئة كظقػة، معؼؿة.  - 57.3
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شمؽقن إوماىمة احلققان سمعد إضمراء اجلراطمة  حتت إذاف اًمطٌقب اًمٌقطرى أو  - 58.3

فدمة أو اعمًؽـة قمـد يمػاءة . وشمًتخدم اعمقاد اعمو سمقاؾمطة ؿمخص ًمديف ظمؼمة

 اًميورة. 

قمـد إضمراء أيمثر مـ ضمراطمة قمغم كػس احلققان، يراقمل وضمقد ومارق زمـل  - 59.3

أظمرى طمتك يتؿؽـ احلققان مـ اًمتعارم, مع شمؼديؿ مؼمر و يماف سملم يمؾ ضمراطمة

 قمؾؿك مؼـع مـ ىمٌؾ اًمٌاطمث.

اًمعؿؾقات اجلراطمقة اًمتك ًمـ يػقؼ سمعدها احلققان، جيب أن يتؿ قمـد إضمراء  - 3.:5

 ذًمؽ سمنومؼاده وقمقف متامًا.

 
 رعاية اذتيواٌات بعد العىميات ادتراسية 

جيب رقماية احلققاكات سمعد إضمراء اًمعؿؾقات اجلراطمقة. يتؿ اإلهتام سماًمتدومئة،  - 61.3 

مؼاومة اًمعدوى. وشمًتخدم أيضًا اعمقاد و اًمتعؼقؿ، اًمًقامؾ اعمعقوة ,اًمتغذية

اعمعاكاة. إزم ضماكب و احلققية ًمتؼؾقؾ األمليمذًمؽ اعمضادات و اعمفدمة أو اعمًؽـة

مالطمظة احلققاكات ضمقدا قمـد اإلوماىمة ًمؾتليمد مـ قمدم إيذامفا ألكػًفا قمـ ـمريؼ 

احلريمات اًمإلرادية. شمتحتؿ األوماىمة سمعقدا قمـ أية طمققاكات أظمرى يؿؽـ أن 

 شممذهيا.

 اًمعالضمات اعمًتخدمفو اًمًقامؾو األدويةو جيب شمًجقؾ يمؾ اعمالطمظات   -62.3

اًمؼامؿلم قمغم رقماية احلققاكات سمعد و طمتل شمصٌح متاطمف إلومادة يماومة اًمٌاطمثلم

 إضمراء اجلراطمات اعمختؾػة.

اًمعالج اعمـاؾمب ًمؾحققاكات و قمغم اًمٌاطمثلم اًمتليمد مـ شمقومػم اًمرقماية اجلقدة  -63.3

 وأن يؽقكقا قمكم دراية يمامؾة سمحاًمة يمؾ طمققان قمكم طمده.
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سمعد إضمراء  -قاكات أصمـاء ومؽمة اًمرقمايف مًئقًمقات يمؾ ؿمخص دماه احلق - 64.3

يمذًمؽ مدى شمػاقمؾف و حمددةو جيب أن شمؽقن معروومة -اًمعؿؾقات اجلراطمقف 

 اعمعاكاة.و ًمؾطقارىء سما رم ذًمؽ شمؼؾقؾ األمل

سمعد إضمراء   -إذا شمعرض أى طمققان ألمل أو معاكاة همػم حمتؿؾة أصمـاء ومؽمة اًمرقماية - 65.3

 سماًمؼتؾ اًمرطمقؿ دون شمردد.جيب اًمتدظمؾ مٌاذة  -اجلراطمة 

أمايمـ اجلراطمة جيب أن شمتاسمع سمصػة دورية ًمؾتليمد مـ اًمشػاء مع اًمتدظمؾ   -66.3

 اًمعاضمؾ رم طماًمة طمدوث أية مشايمؾ.

 كخضع همرف اًمعؿؾقات اجلراطمقة ًمؾؿتاسمعة اًمدورية.    -67.3

 
 داخن اذتيواٌات ٍسرعةاألدّسة امل

شمًجقؾ سمقاكات أو مجع حتتاج احلققاكات اخلاوعة ًمعؿؾقات زرع أضمفزة  35

قمقـات.إزم رقماية سماًمغة شمًتؾزم اعمالطمظة اًمدورية ًمرصد  أية ممذات ًمألمل أو 

 مما يؿؽـ اًمتعامؾ اًمػقري. و اعمعاكاة أو اًمعدوى

 
 األعضاءو زرع األٌصذة

إن زرع األكًجة أو األقمضاء داظمؾ احلققاكات يعؼٌف سماًميورة إهتام ظماص  36

ًمتًجقؾ ممذات األمل أو اعمعاكاة أو اًمعدوي أو هبا , يٌدأ سماعمالطمظة اًمدورية 

ًمػظ ) ـمرد ( األكًجة أو األقمضاء اعمزروقمة طمتل يتؿ اًمتعامؾ اًمػقري معفا , 

شمـاول مثٌطات اعمـاقمة ًمتؼؾقؾ معدئت اًمرومض.يـٌغل دمـب اعمقت يمـؼطة هناية 

ًمة ًمؾحققاكات اعمًتؼٌؾة ًمألقمضاء أو األكًجة سمنظمتقار اًمتقىمقتات اعمـاؾمٌة واحلا

 اًمصحقة اجلقدة . 
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 الشمن العصيب العضمي

اعمقاد اعمثٌطة ًمإلطمًاس اًمعصٌل واًمعضكم رسما شمًتخدم ومؼط مع اًمتخدير  – 68.3

 اًمعام اًمؽاذم أو إضمراء اًمعؿؾقات اجلراطمقة اًمتل شمزيؾ اًمققمل احليس.

 قمـد إؾمتخدام هذه اعمقاد جيب احلصقل قمغم اعمشقرة اعمتخصصة ذم اًمتخدير.- 69.3

إطمداث ؿمؾؾ ًمؾحققان سمدون إؾمتخدام هذه اعمقاد همػم مؼٌقل. وشمًتخدم  - 3.:6

هذه اعمقاد سماًمتزامـ مع اًمتخدير اًمعام ذم وضمقد رقماية ظماصة ًمضان احلػاظ 

 قمغم ظمطة اًمتخدير.

إن طماًمة اًمتـػس واًمؼركقة وردود األومعال اًمؼاسمضة إلكًحاب اعمخدر هل معايػم - 71.3

ذًمؽ يؿؽـ اعمتاسمعة اعمًتؿرة ًمؾؿتغػمات  ًمرصد اًمتقىمػ احليس واًمعضكم.  وإن شمعذر

اًمػًققًمقضمقة مثؾ رضسمات اًمؼؾب ووغط اًمدم وطمجؿ إكًان اًمعلم واًمرؾمؿ 

 اًمؽفرسمامل ًمؾدماغ مع مراقماة أئ شمتداظمؾ هذه األدوية مع شمؼققؿ وماقمؾقة اًمتخدير.

 
 الشمن اللّربائي

يًتخدم يًتخدم اًمشؾؾ اًمؽفرسمامل يمٌديؾ ًمتًؽلم األمل أو اًمتخدير. وئ - 72.3

ًمضٌط اًمـػس ما مل  يثٌت أن اًمشؾؾ اًمؽفرسمامل يًٌب اعمعاكاة قمكم كحق أىمؾ مـ 

 اًمطرق اًمتؼؾقدية ًمؾتخدير.

 
 األوراض حملاكاةمناذز سيواٌية 

إؾمتخدم احلققاكات يمـاذج عمحايماة األمراض ذم اإلكًان يعتؿد سمشؽؾ يمٌػم  - 73.3

ا ًمدي اإلكًان . قمكم مدي إؾمتشعار احلققان ًمألمل أو اعمعاكاة سمـػس معدئا

ًمذًمؽ جيب أن يتخذ اًمٌاطمثقن ظمطقات ًمؾحد مـ هذا األمل أو اعمعاكاة مع دمـب 

 اعمقت سمنقمتٌاره كؼطة اًمـفاية ذم مثؾ هذه اًمدراؾمات .
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 تعدين شموك اذتيواُ 

. وذم إصماسمة احلققان هل األؾمؾقب األمثؾ ًمتعديؾ ؾمؾقيمة أو ألداء مفام حمددة 74.3

احلققان مـ ظمالل اًمعؼاب قمكم أن يؽقن ذم سمعض احلائت يؽقن شمعديؾ ؾمؾقك 

 أىمؾ صقره.

ئ جيب إؾمتخدام احلرمان اًمشديد مـ اعماء واًمغذاء واًمتػاقمؾ اإلضمتاقمل أو  75.4

 اعمحػز احليس

. يـٌغل دمـب اعمحػزات اعممعمة أو اًمضارة إئ قمـد اًميورة وسمشؽؾ يؼؾؾ مـ   76.5

سمعد احلصقل قمكم  مًتقى وومؽمة اًمتحػقز إمم أىمىص درضمة ممؽـة وئ يتؿ ذًمؽ إئ

 . IACUCمقاومؼة جلـة 

 
 دراشات الصىية 

اًمتحؼؼ مـ ؾمالمة اعمقاد اعمراد إؾمتخدامفا ذم اًمٌنم واحلققاكات، واعمًؽـ،  -75 .3

 اًمًؿقم اًمطٌقعقة ,جيب أن يتؿ سمقاؾمطة أؿمخاص متخصصلم.و واًمٌقئة،

جيب إؾمتخدام اًمتجارب اًمٌديؾة ) همػم احلققاكقة ( يمنظمتٌارات أوًمقة  إن  – 76.3

 أمؽـ ذًمؽ .

حتدد كؼطة هناية اًمدراؾمات اًمًؿقة ذم أىمرب وىمت مـ زمـ اًمتجرسمة  - 77.3

وشمؽقن متقاومؼة مع وؾمامؾ اًمتعرض ًمؾًؿقة وجيب اًمتؼؾقؾ مـ مدى أمل أو 

 معاكاة احلققاكات.

األمراض اًمتل ادد طمقاة األكًان إذا إؾمتفدف اًمٌحث اًمقىماية أو قمالج  - 78.3

أو احلققان ومال جيب شمعريض احلققان ًمألمل أو اعمعاكاة اعمػيض ًمؾؿقت ما مل 

 يؽـ هـاك ـمرق سمديؾة.
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وأمر ئ مػر مـف, ومالسمد أن يصؿؿ اًمٌحث   "كؼطة اًمـفاية"قمـدما يعتؼم اعمقت هق      

 سمطريؼة شمًؿح سمقوماة أىمؾ قمدد ممؽـ مـ احلققاكات.

 
 عمىية والتعميىية اليت تعرض البشر أو اذتيواٌات األخري لمدطر األٌشطة ال

ىمد شمـشل اعمخاـمر مـ مصادر يماًمػػموؾمات واًمٌؽتػميا واًمػطريات  - 2.96

واًمطػقؾقات، اًمًؿقم، اًمـشاط اإلؿمعاقمل، اعمقاد اعمًٌٌة ًمؾتآيمؾ، اعمقاد اعمثػمة 

اعمصـعة، همازات اًمتخدير  اعمادةاًمقراصمقةًمؾحًاؾمقة، اعمقاد اعمًٌٌة ًمؾنـمان، 

 .واإلصاسمات اجلًدية

إن إؾمتخدام هذه اعمصادر ذم اعمشاريع اًمٌحثقة ىمد يـجؿ قمـف سمعض األمراض  - 81.3

ومقجب أن يعؾـ ذًمؽ سمقوقح ًمؽاومة اًمٌاطمثلم واًمعامؾلم مع ظمضققمفؿ اًمدوري 

 ىمٌؾ وأصمـاء وسمعد اعمنموع إلضمراء اإلظمتٌارات واًمتحاًمقؾ اًمقاضمٌة.

ىمد إختذت  إن وضمدت اًمتليمد مـ أن جلـة األمان احلققي  IACUCقمكم جلـة  - 122.

يماومة اًمتداسمػم اعمـاؾمٌة عمقاضمفة هذه اعمخاـمر وذم طماًمة قمدم وضمقد شمؾؽ اًمؾجـة 

 هذه اًمتداسمػم.  IACUCشمتخذ جلـة 

إضمراءات احلجر اًمصحل ًمؾحققاكات احلامؾة ًمؽامـات معدية شملظمذ ذم طمًٌاهنا  - 83.3

 ققاكات األظمري.شمًٌٌفا ًمإلكًان واحل ىمداعمخاـمراًمتك 

رم اًمدراؾمات اًمتك ىمد شمشتؿؾ قمغم مثؾ هذه   "سمـؼطة اًمـفاية"وومقا يتعؾؼ  -84.3 

اًمعقامؾ اخلطرة، جيب شمطٌقؼفا يما هك مذيمقرة رم دراؾمات اًمًؿقة ) سمـد رىمؿ 

75.3- 79.) 
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 الرفق باذتيواُ وحبوخ الصشة اذتيواٌية

اًمٌاطمثقن إمم مضاقمػة  حيتاجقمـد دراؾمة ؾمٌؾ حتًلم صحة أو روماهقة احلققاكات،  ىمد  -

اعمجفقد و ، واًمصدمات اًمـػًقة، واإلوطراسمات اًمغذامقةاجلرح او األذى اًمير، مثؾ 

وذم طماًمة اًمٌدين ، واعمرى أو اإلضمفاد اًمٌقئل. وسمذًمؽ، ومنن األمل واعمعاكاة ىمد يتضاقمػا. 

 ما يكم: وانواعمعؾؿلم  اًمٌاطمثلمقمغم  ب، جيهذه اًمدراؾمات  رضورة

  ( أن اهلدف اًمرمقيس مـ هذا اعمنموع هق حتًلم صحة احلققان أو روماهقتف.) أ 

 )ب( ئ يؿؽـ حتؼقؼ كتامج اًمدراؾمة مـ ظمالل ـمرق سمديؾة.

 )ج( إختاذ مجقع اخلطقات اعمؿؽـة ًمؾحد مـ أي أمل أو معاكاة. 

 أن شمتػؼ مع متطؾٌات دراؾمات اًمًؿقة.جيب  األسمحاثذم هذه  "كؼطة اًمـفاية")د( 

 
 التعدين الوراثي لمشيواٌات

اًمتل شمـطقي قمغم اًمتعديؾ اًمقراصمل ًمؾحققاكات وومؼا  اًمٌحثقةشمتؿ مجقع اعمشاريع  - 422.

احلققى ذات اًمصؾة  األمانوجلـة   IACUCجلـة عمتطؾٌات وشمقضمقفات 

 .سماعممؾمًة

إلكتاج ؾمالًمة ضمديدة أو هجلم مـ  IACUC جلـةـمؾب إمم  شمؼديؿيتؿ  - 522.

اًمؼاكقن (ًمؼاكقن طمظر اإلؾمتـًاخ اًمٌنمي  ـمٌؼااحلققاكات اعمعدًمة وراصمقا.وذًمؽ 

 .مشاج اإلكًان واحلققان(أحيظر سمرصامة اجلؿع سملم 

 أن يشتؿؾ مؼؽمح اًمطؾب قمغم ما يؽػل مـ معؾقمات شمًؿحجيب  - 622.

 رمسماًمـظر ذم اآلصمار اعمحتؿؾة إلدظمال ضمقـات ضمديدة، أو شمغقػم    IACUCنهجُح

اجلقـات اعمقضمقدة قمغم مجقع احلققاكات اعمشاريمة ذم سمركامج اًمؽمسمقة، ويمذًمؽ اًمًٌب 

 ذم إكتاج احلققان اعمعدل وراصمقا.
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اًمتالقمب  كتقجةقمـ أية آصمار ضماكٌقة حمتؿؾة   IACUC خيطر اًمٌاطمث جلـة - 88.3

كًؾفا ويمقػقة مقاضمفة مثؾ و "احلققان األم"اجلقـل اًمذي ىمد يمصمر ؾمؾٌا قمغم روماهقة 

ًمرصد اآلصمار  ؾجـة يماومة اًمتػاصقؾ اًمالزمةًم يؼدم اًمٌاطمثو هذه اإلطمتائت.

 اًمتعديؾ اًمقراصمل. هذااًمًؾٌقة اعمتقىمعة وهمػم اعمتقىمعة اًمـامجة قمـ 

عدًمة وراصمقا واًمتل مـ ؿملهنا أن شمًٌب اعمؼؽمطمات اعمؼدمة إلكتاج احلققاكات اعم - 89.3

األمل أو اعمعاكاة شمتطؾب إطمتقاضمات ظماصة، وشمػاصقؾ معقـة ذم ؾمٌؾ اًمرقماية ًمؾحد 

 .اًمؼتؾ اًمرطمقؿسم "ـفايةاًمكؼطة"مـ اآلصمار اًمًؾٌقة. مع ذيمر

إضمراءات اًمؽمسمقة إلؾمتحداث  ؿققمة احلققاكات اعمعدًمة وراصمقا, أو اًمتل يتؿ  إن- 3.:8

مما يًتقضمب  إقمتٌارها أطمد األهمراض اًمعؾؿقةرضمك, يـٌغل إؾمتجالهبا مـ مصدرظما

 واحلائتاًمقومقات  قمـسمقاكات و تًؼهىياخIACUC أن خيطر اًمٌاطمث جلـة 

اعمروقة وصحة اعمجؿققمة، سما ذم ذًمؽ اؾمتؼرار اًمـؿط اًمظاهري ًمؾحققاكات 

اًمتالقمب اجلقـل وسمـاء قمكم هذه اعمعؾقمات  كتقجة.قمالوة قمكم أية آصمار ضماكٌقة وارة 

 حتدد اًمؾجـة اًمػؽمة ائكتؼاًمقة سملم إؾمتخدام هذة احلققاكات إلكتاج اًمًالًمة اعمعدًمة

إؾمتخدامفا يمحققاكات دمارب. ويـٌغل شمؼديؿ شمؼرير ظمتامل ًمؾؾجـة قمـد اإلكتفاء و

 ؽمسمقة.ًمؾؾمالًمة  إقمتٌارهامـ اعمنموع أو ًمدي 

اكات اعمعدًمة وراصمقا ىمد شمـحرف سمشؽؾ همػم متقىمع قمـ احلاًمة اًمنيرية ًمؾحقق - 91.3

اًمٌاطمثقن شمؼققًا  يعد, وسماًمتازم   IACUCنجُحاًمتـٌمات اًمقاردة ذم اإلىمؽماح اعمؼدم إمم 

واإلؾمتؼرار اجلقـل ًمؾحققاكات اعمعدًمة وراصمقا  ًمؾرقماية اًمالزمفؿمامال  ًمرصد مػصؾ 

مؾخص اعمالطمظات رؾمال نطمديثا وذريتفا قمؼم قمدد مـ األضمقال. ويؾتزم اًمٌاطمث سم

اًمتل شمتًؾؿ مـف أيضًا شمؼارير متتاسمعة قمكم   IACUC اًمقارده ذم اًمتؼققؿ اًمشامؾ ًمؾجـة 

 ومؽمات حتددها اًمؾجـة،مع األظمذ ذم اإلقمتٌار ـمٌقعة اًمتعديؾ اًمقراصمل.
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قمغم اعمشاريع اًمتل شمتضؿـ إكتاج أو إؾمتخدام احلققاكات اعمعدًمة وراصمقا إقمداد  - 92.3

 متتؾؽفذاؿصػم شمؾؽ احلققاكات اًمتل ئ مع اإلهتام سم وطمػظفاؾمجالت أقمدادها 

 اًمطراز اجلقـك.

إلقمداد اًمـؿط اجلقـل ًمؾحققاكات اعمعدًمة وراصمقًا سمنؾمتخدام أكًجتفا اعمختؾػة ,   - 93.3

 يـٌغل اإلقمتاد قمكم اًمتؼـقات األىمؾ أعمًا أو معاكاة.

مـ ؿملهنا أن شمقومر  اًمتلوإضمتقاطمًا ًمؾحققان يـٌغل أن شمًتخدم اًمتؼـقة األىمؾ  - 94.3

. اإلضمراءات اعمتٌعة ًمتحديد هذا اًمـؿط اجلقـل ، اجلقـلاألكًجة اًمؽاومقة ًمؾتـؿقط 

 .اخلؼمةمثؾ ىمطع ذيؾ اًمػئران، جيب أن شمتؿ حتت إذاف ذوي 

ذه اإلضمراءات سما ومقفا يؼقمقن هباعمؼؽمطمات اعمؼدمة ًمؾجـة حيدد هبا أؾماء مـ  - 95.3

أن ـمريؼة مجع األكًجة  اعمطؾقسمة ًمتحديد  شمػاصقؾ اًمتجرسمة مع األظمذ ذم احلًٌان

 . IACUCنجُح مقاومؼةاًمـؿط اجلقـل ىمد ؾمٌؼ وان طمصؾت قمكم 

 
 إشتٍصاخ اذتيواٌاتحيظر فى وصر 

 أنيما و يـطقى قمغم اًمتعديؾ اًمقراصمل. ىمدإؾمتـًاخ احلققاكات  إن – 96.3

ىمد  (technical temp)اإلؾمتـًاخ سمتؼـقة كؼؾ كقاة اخلاليا اجلًدية 

اًمغػم متقىمعة، ومقجب أن شمطٌؼ ىمقاقمد اًمتعديؾ  يصاطمٌف سمعض اًممصمار اًمًؾٌقة

 . اًمقراصمل ًمؾحققاكات قمـد اًمـظر ذم مثؾ هذه اعمشاريع

 
 األوراً خإسدا

األورام سمدىمة. يملن شمؽقن مثال  حتت اجلؾد ذم  أمايمـ إطمداثجيب إظمتقار  -  97.3 

اًمؼدم،  سمطـألورام  ذم مـطؼة اًمظفر أو اًمػخذ. وحيظر إظمتقارأمايمـ زرع ا

 اًمذيؾ، اعمخ أو اًمعلم إئ إذا ًمق مل يؽـ  هـاك سمديؾ.
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يتحؿؾ  اًمٌاطمثقن مًمًمقة متاسمعة احلققاكات قمـ يمثب رصدًا عممذات األمل  - 98.3

شمطرأ، وهمػمها مـ قمالمات كؿق اًمقرم  اًمتغػمات اًمػجامقة اًمتك ىمدواعمعاكاة، أو 

 وإكتشاره مع اعمتاسمعة اعمًتؿره ًمتغػمات اًمقزن.

إكًاكقة ىمٌؾ طمدوث  سمطريؼة اًمتل أطمدصمت ومقفا األوراميًتؾزم ىمتؾ احلققاكات  – 99.3

اهلزال، أو يتضخؿ اًمقرم سماًمؼدر  سمحاًمة متؼدمة مـشمصٌح  اعمتقىمع قمـدمااًمـػقق 

اًمتؼرح أو يضطرب ؾمؾقيمفا قمـ اعمظفر اًمطٌقعل. يتؿ اًمتدظمؾ  رماًمذي يتًٌب 

األورام ذم شمؽقن احلققاكات ذم أىمرب وىمت ممؽـ قمـدما  طمقاةمٌاذة وإهناء 

 طمجؿفا األدين اًمالزم ًمؾحصقل قمغم كتامج صحقحة.

جيب أن شمؽقن كؼطة اإلكتفاء مـ اًمتجرسمة ذم دراؾمات قمالج األورام متقاومؼف  - 3.:9

 ًمؾعالج وذم أىمرب وىمت .  قدققؿ اجلسمؼدر اإلمؽان مع اًمتؼ

 

 (Mono clonal antibodiesأسادية الٍصيمة ) ٌتاز األدصاً املضادة إ

ذم مرطمؾة اًمتحصلم ) اًمتطعقؿ ( ، جيب قمغم اًمٌاطمثلم وان احلد األدين مـ  - 1.3:

 األمل واعمعاكاة ًمؾحققاكات قمكم ؾمٌقؾ اعمثال:

 )أ( كقع وطمجؿ ومقوع وقمدد مرات طمؼـ اعمقاد اعمحػزة. 

 )ب( ـمريؼة وقمدد مرات احلصقل قمكم قمقـات اًمدم.

( اعمتعؾؼة  سمتضخقؿ اًمؼموشمقـات اعمفجـة  Invetroاألؾماًمقب اعمعؿؾقة ) شمًتخدم 2.3:

 .إلكتاج األضمًام اعمضادة أطمادية اًمـًقؾة

إؾمتخدام ضمًؿ احلققان يمطريؼة ًمؾحصقل قمغم األضمًام اعمضادة  ذم طماًمة 3.3:

 األطمادية اًمـًقؾة .

قمكم مؼمرات   IACUCنجُحجيب قمكم اًمٌاطمثلم أن شمشتؿؾ اخلطة اًمٌحثقة اعمؼدمة إزم  4.3:

 قمغم شمؾؽ األضمًام. ًمؾحصقلاًمطرق اعمختؼمية اعمعروومة  قمدم مالمؿة إؾمتخدام
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األدكك مـ األمل واعمعاكاه ًمؾحققاكات ذم طماًمة جيب قمغم اًمٌاطمثلم وان احلد  -5.3:

 :كتقجة اًمعقامؾ اًمتاًمقة ورنكAscitis) إؾمتخدام ـمريؼة اًمقرم اإلؾمتؼًامل )

 .اعمقاد اًمتل أؾمتخدمت ذم اًمٌداية)أ( كقع وطمجؿ 

 . اإلؾمتًؼاء)ب( شمرايمؿ ؾمقامؾ 

)ج( ومؼدان وزن اجلًؿ )واًمتل ىمد يؽقن مـ اًمصعب متققزه سمًٌب زيادة اًمقزن 

 ؽكم مـ شمرايمؿ ؾمقامؾ اإلؾمتًؼاء / أو كؿق األورام اًمصؾٌة(.اًم

 )د( إزاًمة ؾمامؾ اإلؾمتًؼاء.

 

 ادتّاز العصيب املركسي إصابات

اعمنموقمات اًمٌحثقة اًمتل شمشؿؾ اًمتؾػقات اًمتنمحيقة واًمؽقؿقامقة  شمتطؾب-6.3:

اًمقفمامػ ومؼدان  قمـفاإهتاما ظماصا قمـدما يـتج  شمتطؾبًمؾجفاز اًمعصٌل اعمريمزي 

 سما ذم ذًمؽ:  ة،اًمػًققًمقضمق

األـمراف أو اجلذع ، ومؼدان اإلطمًاس سماًمؾؿس أو احلراره أو األمل،  ؾؾ ذم طمريمةاخل

مما يًتؾزم رقماية ويمذًمؽ وعػ اًمققمل  سمؿحقطف أو وعػ اًمشفقة أو اًمعطش. 

 .ظماصة سماحلققاكات

 
 وَ الطعاً أو املاء وٍع ) سذب (

اعمشاريع اًمٌحثقة اًمتل شمـطقي قمغم اعمـع اًمؽكم أو اجلزمل ًمؾطعام أو اعماء جيب  – 5.3:

مًتؿر قمغم احلققان. وذم هذه و وضمقد أي شملصمػم وار عمـعأن شمؽقن مصؿؿة 

اًمدراؾمات، شمرصد اًمتغػمات اًمتل حتدث ذم شمقازن اًمًقامؾ أو وزن ضمًؿ 

جلـة  احلققان وشمًجؾ قمكم أن شمؽقن ذم احلدود اعمًؿقج هبا مـ ىمٌؾ

IACUC. 
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 دٍةاأل جتارب

اًمتخدير مـ جيب قمغم اًمٌاطمثلم إومؽماض أن األضمـة ًمدهيا كػس اإلطمتقاضمات  - 6.3:

مثؾفا مثؾ احلققاكات اًمؽٌػمة مـ كػس اًمـقع، ما مل يؽـ هـاك  األملوشمًؽلم 

 .أدًمة حمددة قمغم قمؽس ذًمؽ

ذم طماًمة إضمراء دمارب األضمـة , سما ذم ذًمؽ اجلراطمة اًمتل شممصمر سمشؽؾ ؾمؾٌل  – 7.3:

ختػقػ  سمشؽؾ ؾمؾٌل قمغم ىمدرة اًمقًمقد ًمؾٌؼاء قمغم ىمقد احلقاة أو همقاب وؾمامؾ

إكًاكقة ىمٌؾ أو سمعد اًمقئدة  سمطريؼةاألضمـة جيب أن شمؼتؾ أو اعمعاكاة،  األمل

 .مٌاذة

 .ـظر إمم مدي إطمتقاج اجلـلم ًمؾتخديرأصمـاء إمتام اجلراطمة ًمألم، ئ سمد مـ اًم - 8.3:

اعمنموع  متطؾٌاتاًمػؼس أطمد  يمانجيب شمدمػم اًمٌقض ىمٌؾ اًمػؼس، إئ إذا  - 9.3:

قمغم اإلضمراءات اًمتل ؾمقف شمتٌع مع  IACUCيـٌغل مقاومؼة جلـة و اًمٌحثل.

 .اًمصغار

 البشح عَ آليات األمل وختفيفْ

ومقجب  عممصمرات مصؿؿة إلكتاج األمل، سمدون ختديرإذا أظمضعت احلققاكات  - 3.::

 :اًمٌاطمثلم مراقماة قمغم

)أ( وان أن يؽقن مًتقى األمل اعمتقىمع واًمـاضمؿ قمـ شمؾؽ اعممصمرات أىمؾ مما 

 .يًٌٌف معاكاة ًمؾٌنم

)ب( رضورة اًمتليمد مـ أن احلد األدكك مـ األمل هق أطمد أهمراض اًمتجرسمة اًمتل 

 يتعرض هلا احلققان.

سماًمتـاول اًمذايت ًمؾؿًؽـات  اًمًاحو ًمؾتخػقػ مـ األمل،)ج( شمقومػم اًمعالج 

 اعمتؽررة.و واهلروب مـ اعممصمرات اعممعمة
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 إشتدداً الرئيصيات غري البشرية 

ىمد شمـشل قمـد إؾمتخدام اًمرمقًقات   مجةخماوف أظمالىمقة وإضمتاقمقة  هـاك - 211.3

جيب قمغم اًمٌاطمثلم شمقومػمرقماية معقـة  ًمذًمؽهمػم اًمٌنمية ألهمراض قمؾؿقة. 

 .هذه األكقاع مثؾاًمتك شمؼمر إؾمتخدام  اعمتقىمعةٌات اًمـتامج إلصم

 
 

  



 

 
45 

 الفصل الثبلث
 

 ورعبية احليىانبت يف هرافق اإلعبشة واإلنتبجونقل إقتنبء 
 

يـٌغل احلصقل قمغم احلققاكات مـ مراومؼ اإلكتاج واإلمداد اًمتل حتاومظ قمغم 

اًمنموط واًمؼقاقمد اًمقاردة ذم هذا اًمدًمقؾ. وجيب ان شمتؿ اعمقاومؼة واعمتاسمعة مـ ىمٌؾ جلان 

IACUC  قمغم فمروف اًمًؽـ، واعمارؾمات واإلضمراءات اًمالزمة ًمرقماية احلققاكات

 سمؿراومؼ اإلقماؿمة واإلكتاج ذم اعممؾمًات اًمٌحثقة واًمتعؾقؿقة. 

 
 طمب اذتصوه عمى اذتيواٌات وَ داخن البتد أو خاردّا

 

شمؼع اعمًئقًمقة قمغم قماشمؼ يمؾ مـ اًمٌاطمث أو اعمعؾؿ رم احلصقل قمغم اعمقاومؼات 

فات اعمختصة ًمضان اإلمتثال جلؿقع اعمتطؾٌات اًمتك شمـظؿ اإلؾمتػماد اًمالزمة مـ اجل

اعمـاوًمة وأيضا كؼؾ احلققاكات مع وؿ هذه اًمتػاصقؾ داظمؾ مؼؽمح و واإلصطقاد

 اعمنموع اًمٌحثل أو اًمتعؾقؿل. وومقا يكم سمعض اعمتطؾٌات:

اًمؾقامح  جيب أن يتٌع كؼؾ احلققاكات )أو أكًجتفا( مـ داظمؾ اًمٌالد أو ظمارضمفا  -2.4

 واًمؼقاكلم اعمعؿقل هبا.

إؾمتصدار شمرصيح مـ اجلفات اعمعـقة عمراومؼة احلققاكات أصمـاء اًمًػر هبا قمغم  -3.4

 اًمطرق اًمنيعة.

 احلققاكات أصقؾة اعمقـمـ حتتاج إمم ؿمفاده شمؼر أهنا أظمذت سمطريؼة ذقمقة. -4.4

ؾمتػماد يتؿ احلصقل قمغم شمصاريح مـ اهلقئة اًمعامة ًمؾخدمات اًمٌقطرية إل -5.4

 احلققاكات احلقة سمنؾمتثـاء شمؾؽ األكقاع اًمتك ئ حتتاج امم ذًمؽ.



 

 
46 

شمًتصدر شمصاريح مـ اهلقئة اًمعامة ًمؾخدمات اًمٌقطرية ًمتصدير مجقع اًمعقـات  -6.4

 اعملظمقذة مـ احلققاكات أصقؾة اعمقـمـ أو همػمها ؾمقاء يماكت طمقة أو كاومتف.

 

 ٌقن اذتيواٌات 

 اعمعاكاة كتقجة احلٌس، احلريمة , اًمضقواء . يؿؽـ أن يًٌب كؼؾ احلققاكات7.4

اًمتغػمات ذم اًمٌقئة ويمذًمؽ األؿمخاص اعمتعامؾلم معفا اًمؼامؿلم قمكم قمؿؾقة و

 اًمـؼؾ.

يعتؿد مدى اعمعاكاة اًمتل يشعر سمف احلققان قمغم كققمف ، صحتف, قمؿره ، ضمـًف,   -8.4

سملم سمعضفا  درضمة احلرارة, شمزاطمؿ احلققاكات أصمـاء اًمًػر وقمالىمااا اًمٌقئقة ومقا

اًمػؽمة اًمزمـقة اًمتك يؼضقفا احلققان سمدون ماء أو ـمعام, ـمريؼة اًمـؼؾ و اًمٌعض

 واًمظروف اًمٌقئقة، ومًتقي اًمرقماية أصمـاء اًمرطمؾة.

جيب مراقماة مدة كؼؾ احلققاكات رم احلاويات أن شمؽقن عمًاومة ىمصػمة ووىمت   -9.4

 ىمؾقؾ ىمدر اإلمؽان. 

شمقومػم ومرؿمف أو أىمػاص ًمؾحققاكات حلايتفا  جيب أن شمؽقن احلاويات مممـة, مع -4.:

 مـ احلريمة اًمػجامقة واًمتغػمات اجلقية اًمؼاؾمقة.

 يتؿ شمقومػم اًمغذاء واعماء قمـد اًميورة. -21.4

اًمـؼؾ اجلقي يتؿ وومؼا ًمؼقاقمد اعمـظؿة اًمعاعمقة ًمؾـؼؾ اجلقي وًمقمحفا .أما  -22.4

قئة اًمـؼؾ اعمحكم ومقجب أن يؽقن ـمٌؼا ًمألطمؽام ذات اًمصؾة واًمصادرة مـ اهل

 اًمعامة ًمؾخدمات اًمٌقطرية.

قمغم اعمقرديـ واعمًتػقديـ مـ احلققاكات وان إضمراءات شمًؾقؿفا ًمؾشخص  -23.4

 اعمًمول سمشؽؾ مـاؾمب.
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  ) اذتذر أو العسه (  بوه سيواٌات دديدة

ذم طماًمة إؾمتؼدام طمققاكات ضمديدة جيب أن شمقوع سمصقرة ومردية، ويتؿ  -24.4

األمر. ويتؿ شمؼققؿ صحتفا ومحصفا مـ ىمٌؾ ؿمخص ممهؾ وشمعزل إذا ًمزم 

وقمالضمفا إذا يمان ذًمؽ مطؾقسما. مع حتديد مدي مالمؿتفا احلققاكات 

 ًمؾؿشاريع اًمتل شمًتفدف إؾمتخدامفا.

يؾزم شملىمؾؿ احلققاكات  مع اًمقؾمط اعمحقط سما ومقف األومراد اًمؼامؿقن قمكم رقمايتفا   -25.4

مـاؾمٌف ىمٌؾ إؾمتخدامفا ذم اعمنموع اعمًتفدف , وشمؾؽ اًمتل ئ شمتؽقػ سمصقرة 

 شمعزل وئ شمًتخدم.

 

 يواءواإل عاشةرعاية اذتيواٌات ل ورافق اإل

واعممؾمًات اعمختؾػة أن  IACUCجيب قمغم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم، وجلان  -26.4

شمصؿقؿفا وشمشققدها ودمفقزها و شمضؿـ يمػاءة اعمراومؼ ومدي مالءمتفا ،

ٌات وصقاكتفا وذًمؽ ًمتحؼقؼ مًتقى قمال مـ اًمرقماية احلققاكقة وحتؼقؼ اعمتطؾ

 اًمعؾؿقة.

يعتؿد شمصؿقؿ وإدارة مراومؼ احلققان قمغم ـمٌقعة األكشطة اًمٌحثقة وكقع  -27.4

 اًمصحة اجلقدة ًمؾحققاكات. و جيب أن شمقرم هذه اعمراومؼ اًمرقمايةواحلققاكات. 

 

  فتوسةامل عاشةوٍاطق اإل

. جيب أن شمؾٌك مـاـمؼ اإلقماؿمة اعمػتقطمة إطمتقاضمات األكقاع اعمختؾػف، سما ذم ذًمؽ 28.4

اعمتطؾٌات و اًمقصقل إمم اعملوى اعمالمؿ واًمغذاء واعماء واحلاية مـ اإلومؽماس، يمقػقة

 ائضمتاقمقةو اًمًؾقيمقة
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 اإلعاشة

 اعمشاريع اًمتل شمًتخدمفا.و . شمتقاومؼ اعمٌاين مع إطمتقاضمات اإلقماؿمف ًمؾحققاكات29.4

 . شمصؿؿ اعمٌاين ًمضان اًمًقطرة قمغم اًمعقامؾ اًمٌقئقة مثؾ مـع احلنمات واألومات4.:2

احلد مـ اًمتؾقث اًمـاضمؿ قمـ شمرسمقة احلققاكات، أو قمـد شمًؾقؿ اعمقاد اًمغذامقة و

 احلققاكات األظمرى.و واعمقاه واًمػرؿمف، أو دظمقل األومراد

جيب احلػاظ قمغم اعمٌاين ذم طماًمة ضمقدة. وشمٌـل اجلدران واألروقات مـ مقاد  .31.4

 آمـة ومتقـة وؾمفؾة اًمتـظقػ واًمتعؼقؿ.

 ػة ومرشمٌة.اًمعؿؾ قمكم سمؼاء اعمٌاين كظق .32.4

 اإلًمتزام سمتخصقص مـاـمؼ يماومقة ًمتخزيـ األهمذية واعمعدات.  .33.4

يتؿ إظمتقار اعمـظػات واعمطفرات ومزيالت اًمعرق واعمٌقدات اعمختؾػة سمحقث ئ  .34.4

 يتؿ ذًمؽ سماًمتشاور مع اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم.و شمؾقث اًمٌقئة اعمحقطة سماحلققاكات ,

 رضورة مد ؿمٌؽات اعمقاه واعمراومؼ اعمـاؾمٌة ًمؾرصف. .35.4

احلرص قمكم وضمقد ظمطط مـاؾمٌة عمقاضمفة طمائت اًمطقارئ مثؾ إكؼطاع  .36.4

 اإلواءة واًمتدومئة أو اًمتؼميد.

 يـٌغل إختاذ اإلطمتقاـمات اًمالزمة عمـع دظمقل األؿمخاص همػم اعمرصح هلؿ. .37.4

.  جيب شمقاومر اًمظروف اًمٌقئقة اًمتل شمـاؾمب اإلطمتقاضمات اًمًؾقيمقة واًمٌققًمقضمقة  38.4

قمغم ظمالف ذًمؽ شمٌعا عمتطؾٌات    IACUCان جل ًمؾحققاكات إئ إذا واومؼت

 ."اعمنموع اًمٌحثك أو اًمتعؾقؿك"

. يـٌغل احلػاظ قمغم شمٌادل اًمتفقية اجلقدة ودرضمة احلرارة واًمرـمقسمة واًمضقء 39.4

 وقمدم اًمضقواء سما يضؿـ احلػاظ قمغم رقماية وصحة احلققاكات.

إزاًمة اًمروامح و شمعتؼم اًمتفقية اًمػعاًمة واًمًقطرة قمغم درضمة احلرارة واًمرـمقسمة .4.:3

اًمقاضمٌة ًمراطمة احلققاكات. مع األظمذ ذم اإلقمتٌار  اًمؽرهية مـ اًميوريات
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شمٌادًمف سمشؽؾ و ومعاًمقة أكظؿة اًمتفقية وىمدراا قمغم شمقزيع اهلقاء سمشؽؾ مـاؾمب

 يماف.

يـٌغل اًمتخؾص مـ اًمروامح اًمؽرهية وظماصة األمقكقا سما يتقاومؼ مع صحة  .41.4

ذًمؽ قمـ ـمريؼ يمػاءة كظام اًمتفقية وراطمة احلققان ويمذًمؽ األومراد. ويتؿ 

وشمصؿقؿ وووع األىمػاص واحلاويات ويمثاومة احلققاكات داظمؾفا وطمجرات 

 اإلقماؿمة وأيضًا وماقمؾقة اًمتـظقػ ومعدئت شمغػم اًمػراش.

شمتلصمر كتامج األكشطة اًمٌحثقة واًمتعؾقؿقة سمًٌب اًمظروف اًمٌقئقة اعمحقطة سمرقماية  .42.4

سماًمتغػمات اًمتل   IACUCجلـة  واخيطراحلققان وقمكم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم أن 

ؾمقف حتدث ًمؾظروف اًمٌقئقة اًمتل يعقشفا احلققان كتقجة اعمؼؽمح اًمٌحثل أو 

  اًمتعؾقؿك. 

 البيئة احمليطة لمشيواٌات

احلاويات واحلظامر واألىمػاص وما ؿماسمف ذًمؽ مـ سمقئات مٌاذة ًمؾحققاكات   -00.0

جيب أن شمؾٌل اإلطمتقاضمات األؾماؾمقة ـمٌؼًا ًمـقع احلققان. وئسمد مـ 

طمال ورود أية إظمتالومات رم هذه  IACUCاحلصقل قمكم مقاومؼة جلان 

اعمتطؾٌات يمجزء  مـ اعمنموع اًمٌحثك. يـٌغل أن شممظمذ اًمعقامؾ اًمتاًمقة ذم 

 قمتٌار:اإل

اعمتطؾٌات اًمًؾقيمقة , سما ذم ذًمؽ شمقاومر وشمصؿقؿ اعمًاطمة اًمالزمة حلرية  -2.43.4

احلريمة واًمـشاط، واًمـقم، واخلصقصقة، واإلشمصال مع طمققاكات أظمرى 

 مـ كػس اًمـقع .
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شمقومػم اًمًؽـ اعمالمؿ إلقماؿمة احلققاكات مـػردة إذا إؾمتؾزم ذًمؽ اعمنموع  -3.43.4

اًمتعاذم مـ ضمراطمة ما أو مجع قمقـات  اًمٌحثل )قمغم ؾمٌقؾ اعمثال،   أصمـاء

 معقـة(.

اعمتطؾٌات اًمٌقئقة ، مثؾ اإلواءة ودرضمة احلرارة وضمقدة اهلقاء ، دورة اًمؾقؾ  -4.34.4

 اإلهتزازات.و / اًمـفار واحلاية مـ اًمضقواء اعمػرـمة

 إمؽاكقة احلصقل قمغم اًمغذاء واعماء.  -5.43.4

 شمـظقػ األىمػاص أو احلاويات.  -6.43.4

 إكتشار اآلومات واألمراض.احلاية مـ  -7.43.4

 ."اًمدراؾمة اًمٌحثقة"متطؾٌات  -8.43.4

 ؾمفقًمة متاسمعة احلققاكات. -9.43.4 

  
 األ فاص واذتاويات واذتظائر 

 -احلظامر:و يـٌغك أن شمتقومر اًمنموط اًمتاًمقة رم األىمػاص، احلاويات 37

 شمصـقعفا مـ مقاد آمـة ومتقـة.و يتؿ سمـاؤها 38

 احلػاظ قمؾقفا كظقػة. 39

 ضمقدة.حيتػظ هبا ذم طماًمة  :3

 يتؿ ووعفا رم مؽان أمـ. 41

 حتؿل احلققاكات مـ اًمظقاهر اعمـاظمقة اًمؼاؾمقة. 42

 ئ شمًٌب إرضارًا ًمؾحققاكات 43

 شمؽقن يمٌػمة احلجؿ سما يتػؼ مع اًمألكقاع واألقمداد.  44

 شمتقاومؼ مع اإلطمتقاضمات اًمًؾقيمقة ًمألكقاع اعمختؾػة.  45
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احلاويات أو  جيب أن يؽقن قمدد احلققاكات ويمقػقة ووعفا ذم األىمػاص أو -00.0

احلظامر مـاؾمًٌا  ًمتفقئة اًمظروف اإلضمتاقمقة واًمٌقئقة ـمٌؼًا ًمؽؾ كقع. وإذا 

طمتؿت اًميورة إيقاء احلققاكات سمشؽؾ إكػرادى ظماصة األكقاع اًمتل 

شمعقش رم  ؿققمات، يؾزم  اًمتؼؾقؾ مـ اآلصمار اًمًؾٌقة ومدة اًمعزًمة 

 اإلضمتاقمقة إمم أدكك طمد ممؽـ.

اصة ، آمـًة وهمػم ؾمامة،  وأن شمعؼؿ إذا ًمزم األمر شمؽقن اًمػرش مرحيف ، م   .45.4

مع األظمذ ذم اإلقمتٌار أن شمؽقن مـاؾمٌة ًمألهداف اًمعؾؿقة أو اًمتعؾقؿقة. 

إواومة إزم شمقومػم مقاد اًمتعشقش ًمؾحققاكات احلقامؾ ، طمقثا يمان ذًمؽ 

 مـاؾمٌا.

طمال وضمقد شمغقػمات   IACUCقمغم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم اًمرضمقع إمم جلان   .46.4

كتامج األكشطة اًمعؾؿقة و رم هذه اًمنموط دمـٌا ًمؾتلصمػم قمغم رقماية احلققاكات

 واًمتدريًقة.

 
 الطعاً واملاء

جيب أن يتاح ًمؾحققاكات اًمطعام اعمـاؾمب همػم اعمؾقث واًمؽارم ًمتغذيتفا   .47.4

مـ طمقث  اًمؽؿقة واًمؽميمقٌة طمػافمًا قمغم اًمـؿق اًمطٌقعل ًمؾحققاكات همػم 

أو قمغم اًمقزن اًمطٌقعل ًمؾحققاكات اًمـاوجة ومضال قمـ شمؾٌقة اًمقاومعة 

 همػمها.  و اًمرواقمةو متطؾٌات احلؿؾ

يًتحًـ إقمطاء احلققاكات مقاد همذامقة متـققمة ذم اًمؽميمقب وأن شمؽقن   . 48.4

ـمريؼة شمؼديؿفا مـاؾمٌة هلا. مع إزاًمة اًمغذاء اًمػامض واًمؼاسمؾ ًمؾتؾػ قمغم اًمػقر ما مل 

 اا.يتعارض ذًمؽ مع اطمتقاضما
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. جيب أن شمؽقن اعمقاه اًمعذسمة اًمـظقػة اًمصاحلة ًمؾنمب متاطمة ذم مجقع األوىمات 49.4

 سما يـاؾمب األكقاع اعمختؾػة.

جيب  "اعمنموع اًمٌحثل "اًمتغقػمات اًمتل ىمد حتدث  هلذه اعمتطؾٌات يمجزء مـ   .4.:4

 .IACUCأن حتصؾ قمغم مقاومؼة جلـة 

 

 اإلدارة 

ختضع مراومؼ إىمتـاء وشمرسمقة وإقماؿمة احلققاكات إلذاف ذوي اعممهالت   .51.4

 واخلؼمات اعمـاؾمٌة رم اًمرقماية. 

 مفام اعمًمول قمـ مراومؼ اإلكتاج واإلقماؿمة:  .52.4

 .إدارة اًمرقماية اًمققمقة ًمؾحققاكات 

 .اإلذاف قمغم قمؿؾ اعمقفمػلم ذم اعمـشلة 

 .اًمتـًقؼ سملم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم واًمعامؾلم 

  اًمتقاصؾ مع جلانIACUC   .رم طمال طمدوث أية ؾمؾٌقات ـمارمة 

األمراض اخلاصة و يؽقن اعمًئقل قمغم دراية سمؿمذات األمل واعمعاكاة  .53.4

سماألكقاع اعمختؾػة ويؼقم سمعؿؾقة شمؼققؿ مـتظؿة ًمضان رقماية مجقع احلققاكات. 

سمعد ختصقص احلققاكات اعمطؾقسمة ألى منموع , يتحؿؾ اًمٌاطمثقن واعمعؾؿقن 

 اعمًموًمقة األؾماؾمقة ًمضان اًمرصد اًمؽاذم ًمرقماية احلققان.

يتليمد اعمًمول مـ أن احلققاكات  اعمريضة أو اعمصاسمة اًمتك مل يتؿ ختصقصفا     .54.4

ألى مـ اعمشاريع سمعد أن شمعاًمج قمغم وضمف اًمنقمة واحلققاكات اًمتل متقت 

 سمشؽؾ همػم متقىمع يؾزم ظمضققمفا ًمؾتنميح.

ن إًمتزام اعممؾمًة سمًقاؾمات وإضمراءات رقماية يًفؿ اعمًمول ذم اًمتطقير ووا  .55.4

 احلققان.
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يقومر اعمًمول اعمالسمس اعمـاؾمٌة جلؿقع األؿمخاص اعمؽمدديـ قمكم اعمرومؼ حلايتفؿ  .56.4

واحلػاظ قمغم مًتقيات قماًمقة مـ اًمـظاومة اًمشخصقة، وئ يًؿح هلؿ سمتـاول 

اًمتدظملم ذم مـاـمؼ شمقاضمد احلققاكات، ويمذًمؽ إظمضاقمفؿ و اًمطعام واًمنماب

 اومة اًمتطعقات اًمالزمة، وئ ؾمقا ود اًمتقتاكقس واألمراض طمققاكقة اعمـشل.ًمؽ

 يتعلم قمكم اعمًمول ووع إضمراءات مؽتقسمة إلؾمتخدامفا ذم إدارة اعمرومؼ.  .57.4

اًمعامؾلم ذم و ًمؾؿقاومؼة قمؾقفا، وشمعؾـ قمغم اعمقفمػلم IACUCشمؼدم إمم جلان و

سمنكتظام. وشملظمذ ذم اإلقمتٌار  ال رقماية وإؾمتخدام احلققاكات ويتؿ مراضمعتفا 

متطؾٌات األكقاع اعمًتخدمة ،واًمدراؾمات اًمتك دمرى وصحة وؾمالمة 

 اعمقفمػلم وشمشؿؾ:

 .اًمـؼؾ واحلجر اًمصحل واًمتخؾص مـ احلققاكات 

 .اًمؽمسمقة اًمروشمقـقة 

 .اًمقىماية واًمتشخقص واًمعالج مـ األمراض 

 .شمؼققؿ اًمقوع اًمصحل واًمقراصمل عمختؾػ األكقاع 

  اًمٌقئقة.اًمعقامؾ 

حيتػظ اعمًمول سمًجالت ًمؾحققاكات اًمتل شمًتخدم إلكتاج اًمًالئت سما ذم  .58.4

 شمشؿؾ:و ذًمؽ اًمؽشػ قمـ أصؾ وإكتشار األمرض.

  مصدر وأؾمؾقب اًمرقماية واًمتقزيع واًمتحرك سملم اعمـاـمؼ اعمختؾػة

 وإؾمتخدام مجقع احلققاكات ومصػمها.

 .شمػاصقؾ اإلصاسمة  سماألمراض 

 اض ومعدل اًمقومقات رم ؾمالئت اإلكتاج.ظمصقسمة وكًٌة إكتشار األمر 

 .احلاًمة اًمصحقة، اًمتؽقيـ اجلقـل واًمٌقئة اعمحقطف 
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 .IACUCو اعمعؾؿلمو حيتػظ هبذه اًمًجالت سمحقث شمؽقن متاطمف ًمؾٌاطمثلم  .59.4

يؾتزم اعمًمول ًمؾٌاطمثلم واعمعؾؿلم طمؼ اإلـمالع قمكم أية شمغقػمات ذم اًمظروف   .4.:5

 اعمحقطف احلققاكات واًمتل رسما شممصمر قمغم كتامج اًمدراؾمة. 

 

 العاوموُ

يعتؼم قمدد اعمقفمػلم اعمدرسملم شمدريٌا ضمقدا أطمد اًمعقامؾ اهلامة اًمتك شمًفؿ ذم  .61.4

ـٌغل شمدريب األومراد قمكم احلصقل قمغم مًتقيات قماًمقة مـ اًمرقماية احلققاكقة. وي

يمقػقة رقماية احلققاكات واحلػاظ قمؾقفا ، ومدي شملصمػم أدامفؿ قمغم كتامج األكشطة 

 اًمٌحثقة واًمتعؾقؿقة.

قمغم اعممؾمًات شمـؿقة مفارات اًمعامؾقن رم  ال قمؾؿ وشمؽـقًمقضمقا رقماية  .62.4

 احلققان.

مٌؽرة جيب شمدريب اًمعامؾقن ذم رقماية احلققاكات قمغم يمقػقة اًمتعرف، ذم مرطمؾة  .63.4

 ، قمغم اًمتغػمات اًمتك ىمد حتدث ذم ؾمؾقك  وأداء ومظفر احلققان.

جيب أن يتؾؼك اًمعامؾقن اجلدد اًمتعؾقات اخلاصة سمقاضمٌااؿ واًمًقاؾمات  .64.4

 اعممؾمًقة رم  ال رقماية احلققاكات.

يـٌغل إقمالم اعمقفمػلم سماألمراض اهلامة اًمتك مـ اعمؿؽـ أن شمصقب احلققاكات  .65.4

اًمتل يتعلم قمؾقفؿ إختاذها. ويـصح سمنضمراء  حتت رقمايتفؿ واإلطمتقاـمات

ومحقصات ـمٌقة دورية ًمؾؿقفمػلم اًمذيـ يتعامؾقن مع احلققاكات وذًمؽ 

 عمصؾحة يمؾ األـمراف.
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 اذتيواٌات رعايةاإلدراءات الروتيٍية املتبعة فى 

)قمغم ؾمٌقؾ  -"منموع"شمتؿ اإلضمراءات اًمروشمقـقة ًمؾؽمسمقة اًمتل ًمقًت ضمزءا مـ   .66.4

 اعمثال شمؼؾقؿ األفماومر، واًمتطعقؿ( سمقاؾمطة مقفمػلم أيمػاء.

شمتقاومؼ اإلضمراءات اًمروشمقـقة ًمؽمسمقة احلققاكات مع اًمتنميعات واًمؼقاقمد ذات  .67.4

 اًمصؾة.

سمحثل  "وعمنم"ذم طماًمة وضمقد متطؾٌات ظماصة ًمؾؽمسمقة  يمجزء ئ يتجزأ مـ  .68.4

أو شمعؾقؿل مثؾ إكشاء ؾمالًمة ضمديدة مـ احلققاكات اعمعدًمة وراصمقا ويـٌغل أن 

 .IACUCشمدرج ذم اخلطة اعمؼدمف ًمؾجان 

 

 شذتت الرت يي والتعريف

جيب أن شمؽقن احلققاكات معرومة، ؾمقاء سمشؽؾ ومردي أو ذم  ؿققمات. وذًمؽ   .69.4

قمـ ـمريؼ ووع سمطاىمة شمعريػ قمغم ائىمػاص، أو احلاويات، اًمتل يتؿ 

اإلطمتػاظ هبا. وأطمقاكا، يتطؾب حتديد احلققان اًمػردى إؾمتخدام قمالمة ضمًدية 

ـ مثؾ وؿمؿ، ذيط ، أو ضمفاز اًمؽمىمقؿ اإلًمؽؽموين يماًمرىمامؼ اًمدىمقؼة. وم

اًميوري أن شمتؿ إضمراءات شمعريػ احلققان سمنظمؽماق اجلًد حتت إذاف 

ـمٌقب مـ ذوي اخلؼمة وسمشؽؾ قمام  شمًتخدم ـمرق اًمتعريػ األىمؾ إهلاما 

 ورضرًا ًمؾحققان ذيطة أئ شمتعارض مع ـمٌقعة اعمنموع اًمٌحثل أو اًمتعؾقؿك.

ىمٌؾ اعمًمول قمـ اعمرومؼ هق اعمـقط سمف اًمتليمد مـ أن احلققاكات ىمد قمرومت  .4.:6

 ختصقصفا ًمؾؿنموع، وومقا سمعد شممول اعمًموًمقة إمم اًمٌاطمثلم واعمعؾؿلم.
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 التدمص وَ ادتجح والٍفايات

جيب أن ختضع ـمرق اًمتخؾص مـ ضمثث احلققاكات وكػايااا  ًمؾتنميعات  .71.4

 اًمؼقاكلم.و واًمؾقامح
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