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 1ةالمقدم

كالمصػرؼ  لنهػل لػوس  كااتسػماللؿ تسػمام ؿملؾ الشػصص لليوػكاف ملػؾ اػ  ااإف 
ل ؛ ألهػػضػػر لأك  الممثوػػؿ  ػػل  كي تسػػلأك  قملػػلأك  إذ ا وتسػػمطوا الم لػػؾ ماذو ػػل ملنػػ ن م مػػ ن 

نػػ  ف يػػ  اوػػل ركح  كمػػا ذلػػؾ ويػػؽ لػػل إلػػراة الملػػ رع الالموػػل كالط وػػل  لوػػل لليصػػكؿ 
اهلل تس ي هل كما لى نـر  هػ  ددـ كاضػلنـ  لػى   وػل  ؛ ألفتس فه لى مالكم ت مفودة لإل

المصلكقػػ ت كتسػػػصرم  لنػػـ  لػػػى كاػػؽ الضػػػكا ط الشػػػر ول  لنػػف و  ػػػى يوػػكاف الملر ػػػل مػػػك 
 الضيول لما ه من .

إلػػػزاـ شػػػر   كقػػػ هكه  اػػػ  يم وػػػل يوػػػ ة اليوػػػكاف  ك ػػػدـ  هتسػػػ فلػػػذا ونػػػكف  لػػػى اإ
 أثهػػ ةإلػػزاـ الراػػؽ  يوػػكاف الملر ػػل اػػ   ماروضػػل لػػوذل كال تسػػكة كاأللػػـ كالاهػػؼ  ػػؿ  لوػػل

ول كا ومنػػف مارامنػػ  هتسػػ هالملر ػػل ك اػػدم   كأف ا ونػػكف إلػػراة الملػػ رع إا لمصػػليل اإ
اإضػرار اػنف  مف متسؤكلول ال شر يم وػل كر  وػل يوػ ة اليوكاهػ ت  لػذا أصرل؛ ألف طرؽ 

  ي هل كما لى.ا  مكازف اليو ة الط وا  الذم كضال اهلل تس إصلؿ  ليوكاه ت واه  
 أواًل: أهمية الموضوع

  كلنػػ  يػػؽ ط واػػ  صػػرلمػػف يػػؽ اليوكاهػػ ت أف ماػػوش نتسػػ  ر الن  هػػ ت اليوػػل األ
ولػػػػع ايمرامػػػػل  كأا ويػػػػدث صلػػػػؿ اػػػػ  المػػػػكازف ال و ػػػػ   كا ولػػػػكز ماػػػػروض اليوكاهػػػػ ت 

الملػ رع  لونػػ  مماػ رض مػا ي كقنػػ   كقػد مليػػؽ  اػض الملػػ رع  أثهػػ ةللما ملػل ال  تسػول 
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  كال و ػل  كاليوػ ة  كلػل  ػ ـ نمػ  اػ  ماػدوؿ  اػض هتس ف  الثركة اليوكاهول  كاإأضرار ا
الصصػػ  ص لللوهػػ ت  كمظنػػر أمموػػل المكضػػكع اػػ  يم وػػل يوكاهػػ ت الملر ػػل كاإيتسػػ ف 

( ملوػػػكف مػػػف اليوكاهػػػ ت اػػػ  الملػػػ رع اػػػ  ََُإلونػػػ  تسػػػوم  كوتسػػػمصدـ تسػػػهكو ن أنثػػػر مػػػف  
 الا لـ.

 ثانيًا: صعوبات البحث

 كاهوف  ر ول مػهظـ الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت إا اػ  قػكاهوف الا ك ػ ت  دـ كلكد ق
اضػػلن  ػػف قلػػل الدراتسػػ ت ال  هكهوػػل الم  شػػرة  صػػرلأك إشػػ رات  ػػ  رة قلولػػل اػػ  ال ػػكاهوف األ
الدكلول لي كؽ  كاإ له تال كاهوف األله ول  إلى  ا  مذا المكضكع  مم  اضطره  لللكة

 اليوكاف كالراؽ  ل.
 مة البحثثالثًا: مشك

مي كلل إول د مهظوـ ق هكه  ليم ول يوكاه ت المل رع كاإيتس ف إلون   وتسمف د مهل 
قػ هكف الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت  لػى  ػرار إلػى  المشر كف ا  الدكؿ الار ول الم  مفم ػر

ول تسػػ  ت ال ػػكاهوف الكضػػاول اػػ  تسػػلمال ػػكاهوف الالر وػػل  اضػػلن  ػػف  وػػ ف أف الشػػروال اإ
 اليوكاف  كأكل ت اإيتس ف كالراؽ  ل. مها ال تسكة كقمؿ

 رابعًا: منهجية البحث

ول  كال ػػػكاهوف الالر وػػػل كالار وػػػل  كاتسػػػماراض تسػػػلمدراتسػػػل م  رهػػػل  ػػػوف الشػػػروال اإ
مدؼ ال يث ا  م ه  ق هكف المل رع  لى اليوكاه ت الذم إلى  اآلراة كميلولن  للكصكؿ

 صػػلؿ  كال و ػػل اليو موػػل مػػف اإللملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت كيم ومنػػ أينػػ ـومضػػمف قكا ػػد ك 
 ا  المكازف ال و  .

 كنم  وأم :: خامسًا: خطة البحث

 : ماروؼ كم روخ المل رع  لى اليوكاه تاألكؿالم يث 
 : الماروؼ   لمل رع  لى اليوكاه تاألكؿالمطلع 
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 المطلع الث ه : م روخ المل رع  لى اليوكاه ت
 اليوكاه ت الم يث الث ه : مشرك ول إلراة المل رع  لى

 ولتسلم: مشرك ول إلراة المل رع  لى اليوكاه ت ا  الشروال اإاألكؿالمطلع 
 المطلع الث ه : مشرك ول إلراة المل رع  لى اليوكاه ت ا  ال  هكف
 الم يث الث لث: المتسؤكلول المدهول لمتسمصدـ اليوكاه ت ا  المل رع

 ولتسلما  المل رع ا  الشروال اإ: المتسؤكلول المدهول لمتسمصدـ اليوكاه ت األكؿالمطلع 
 المطلع الث ه : المتسؤكلول المدهول لمتسمصدـ اليوكاه ت ا  المل رع ا  ال  هكف

 األولاملثحث 
 تعريف وتاريخ التجارب على احليوانات

الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت لنػػ  أمموػػل اػػ  اليصػػكؿ  لػػى همػػ  ا مفوػػدة ق ػػؿ الرا نػػ  
لرا ن   لى اإ روػؼ   لملػ رع  لػى اليوكاهػ ت كأهكا نػ   كم روصنػ     كتسه وف الماهتس فكا 
 وف:اآلموا  المطل وف 

 التعريف تالتجارب على احليوانات: األولاملطلة 
إلػػى  تسهفصػؿ الماروػؼ   لملر ػػل  كمػف ثػـ  ػػ ليوكاف اػ  اللالػل كااصػػطلح لههمنػ 

ماروػػػؼ الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت  كال ػػػ  ـ   لملر ػػػل  لػػػى اليوػػػكاف الػػػذم مػػػك مكضػػػكع 
 :اآلم راتسمه   اضلن  ف  و ف أهكاع المل رع  يتسع ا راضن   لى الهيك د

 أواًل: تعريف التجربة لغًة:

لراة الملر   ل  لى ش ة م  لمارال مدل صليوملم  ااصم  ر كااممي ف  كا 
 .(ِ   كلر ل ملرو  ن كملر ل: اصم ره(ُ للامؿ

                                                           

 .ِِٗ  صُٕٔٗ وركت  -لكوس مالكؼ  المهلد األ لدم  دار المشرؽ( ُ 
  ِميمد مرمضى اليتسوه  الز ودم  م ج الاػركس مػف لػكامر ال ػ مكس  مي وػؽ:  لػ  مللػ   ج( ِ 

 .ُّٓص ـ ُٔٔٗ-قُّٖٔ د.ـ(   -اللوؿ دار
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يػػؿ أك  رض كاصػػطلي ن: يمػػ  تسلتسػػلل صطػػكات مصططػػل الالػػرض مهنػػ  اصم ػػ ر اػػ
 وهم    كمذا الماروؼ   ـ كش مؿ للملر ل  (ُ اليصكؿ  لى مالكم ت لدودةيأك  مشنلل 

ماروػػؼ الملر ػػل  أهنػػ :   اتسػػمصداـ اليوػػكاف أل ػػراض إلػػى  ذمػػع مكلوػػل المللػػس ااكر ػػ 
أك   ه ة لليوكاف ما اتسمصداـ المصدور ورم    تسمصداـ اتس لوع م لؿ الماأك   لمول ملرو ول

   كالماروؼ ص ص   لملر ل  لى اليوكاف.(ِ المتسنوف((

كومنػػف ماروػػػؼ الملر ػػل  أهنػػػ : إلػػراة اصم ػػػ ر  لػػى شػػػ ة لليصػػكؿ  لػػػى همػػػ  ا  
 أصػػػرلأم مػػػ دة أك  اليوػػػكافأك  هتسػػػ فكالماروػػػؼ لػػػ ما إلػػػراة ااصم ػػػ ر تسػػػكاةن  لػػػى اإ

  ورم .أك  صه  ولأك  ط ولأك  لليصكؿ  لى هم  ا  لمول
 ثانيًا: تعريف الحيوان:

   كو ػػػػػكؿ نمػػػػػ ؿ الػػػػػدوف الػػػػػدمورم أف:(ّ لن مػػػػػك: نػػػػػ  ف يػػػػػ  وميػػػػػرؾ كوميتسػػػػػسلالػػػػػ
  ػػؿ  ػػف الزمصشػػرم أهػػل قػػ ؿ اػػ  مفتسػػور  اليوػػكاف: لػػهس اليػػ   كاليوػػكاف اليوػػ ة((  كه
وىػكىافي   فا الػداارى اآٍلىًصػرىةى لىًنػ ى اٍليى قكلػل ماػ لى: و كىاً 
أم لػوس اونػ  إٌا يوػ ة دا مػل متسػػممرة  (ْ 

                                                           

ايمد روػ ض مرنػ   المالػـ الالمػ  المصػكر  ه ػلن  ػف:  فػ ؼ  طوػل ن مػؿ ماػ  رة  ينػـ الػراة ( ُ 
 –كاليوكاف  رتسػ لل م لتسػمور قػدمت إلػى ل ماػل الورمػكؾ  هتس فالمل رع الط ول  الاللول(  لى اإ

  َُِّ/ٖ/َُالا لموػػل  مػػ روخ  المالكمػػ ت إدصػػ ؿـ  ممػػ ح  لػػى شػػ نل ََِِ-قُِِْ  ردفاأل
 .   http://www.veecos.net    ك لى المكقا:

(2)  Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 approximation of 

Laws, regulations and administrative of the member states regarding the 

protection of animals used for the experimental and other scientific 

purposes. 

 شػػػػأف م روػػػػع ال ػػػػكاهوف كاللػػػػكا    ُٖٔٗ/ِ/تِْاػػػػ   EEC/َٗٔ/ٖٔمكلوػػػػل المللػػػػس األكر ػػػػ  
ل للػػػػدكؿ كاأل ضػػػػ ة اومػػػػ  ومالػػػػؽ  يم وػػػػل اليوكاهػػػػ ت المتسػػػػمصدمل لو ػػػػراض الالموػػػػل داروػػػػاإ ينػػػػ ـكاأل

  ك لػػى َُِّ/ٗ/ٔالمالكمػػ ت الا لموػػل  مػػ روخ  إدصػػ ؿلالػػ (  ممػػ ح  لػػى شػػ نل الملرو وػػل ك ورمػػ   الم
 .http://eur-lex.europa.euالمكقا: 

 .ُّٗص لكوس مالكؼ  مصدر تس  ؽ  (ّ 
 .ْٔتسكرة الاهن كت  اآلول:  (ْ 

http://www.veecos.net/
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انأهمػ  اػ  ذامنػ  يوػ ة  كاليوػكاف مصػدر يػ   كقو تسػل يووػ ف ا ل ػكا ص لػدة ا مػكت اونػ  
 .(ُ الو ة الث هول كاكان((

  (ِ كا  ااصطلح ال  هكه  ا ليوكاف واه : أم يوكاف ا  رم  ور ال شرول اليول
كالماروؼ وشمؿ اليوكاه ت الف روػل المتسػمصدمل أل ػراض الملػ رع  كاليوكاهػ ت أهػكاع مػف 

 هتسػػػ ف  يوكاهػػػ ت متسمأهتسػػػل  وػػػر ممكيشػػػل  كا متسػػػ ع ضػػػرران لإليوػػػث األلفػػػل انػػػ : إمػػػ
   كأم  يوكاه ت ممكيشل  ور متسمأهتسل.(ّ كمشمؿ ال طط كالنلع كالدكاع

  هتسػػ فكومنػػف أف هاػػرؼ اليوػػكاف  أهػػل: نػػؿ نػػ  ف يػػ  وميتسػػس كوميػػرؾ  وػػر اإ
 كاله  ت. هتس فا لماروؼ وشمؿ اليوكاه ت لموان  الم  مميتسس كمميرؾ  دا اإ

 ثًا: تعريف التجارب عمى الحيواناتثال

ماروػػؼ الملر ػػل  لػػى اليوػػكاف  أهنػػ    اتسػػمصداـ اليوكاهػػ ت إلػػى  ذم ػػت المشػػروا ت
 ورم  مف األ راض أك  ا  المالوـ  كااصم  ر  كال يث  كالمصهوا للمهمل ت ال وكلكلول 

كالمصهواول كمذا الماروؼ وشمؿ اتسمصداـ اليوكاه ت ا  األ راض المالومول   (ْ الالمول((
 ك ورم .

                                                           

ورالػػػا: نمػػػػ ؿ الػػػدوف الػػػػدمورم  يوػػػ ة اليوػػػػكاف الن ػػػرل ك ن مشػػػػل  ل  ػػػع المصلكقػػػػ ت كاليوكاهػػػػ ت ( ُ 
  مط اػػل مصػػػطفى ُالمكلػػػكدات لإلمػػ ـ الاػػػ لـ زنروػػ   ػػػف ميمػػد  ػػػف ميمػػكد ال زكوهػػػ   ج ك را ػػع
 .ِٖٓمصر   د.ت(  ص–ميمد

(2)  European Convention for the protection of vertebrate animals used for 

experimental and other Scientific purposes. Strasbourg, 18.111, 1986. 

ليم وػػػل اليوكاهػػػ ت الف  روػػػل المتسػػػمصدمل لو ػػػراض الملرو وػػػل  كر وػػػلاامف قوػػػل األ أ( مػػػف/ُالمػػػ دة  
  http://conventions.coe.intالمادلػػػػػػل ه ػػػػػػلن  ػػػػػػف المكقػػػػػػا:  ُٖٔٗكالالموػػػػػػل تسمراتسػػػػػػ كرغ تسػػػػػػهل 

 .َُِّ/ٗ/ٔك م روخ 
ليم ول اللزا ول لليوكاف اػ  المشػروا الاراقػ   مللػل د. ه صر نرومش صضر كص لد ن ظـ  كدة  ا( ّ 

 .ْٔ  صََِٗ  يزوراف ٓ  المللد ُل مال ذم ق ر  الادد 
(4)  Guide lines for proper conduct of animal experimental Junes 2006 science 

council of japan,  

http://conventions.coe.int/
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ماروػػػػؼ الملػػػػ رع  لػػػػى اليوػػػػكاف  أهػػػػل وػػػػراد  ػػػػل:   اتسػػػػمصداـ إلػػػػى  كذمػػػػع الػػػػ اض
اليوكاهػػػ ت اػػػ  األ يػػػ ث الالموػػػل  كمهنػػػ  الط وػػػل المػػػ  لا ػػػت دكران ن وػػػران اػػػ  م ػػػدـ الطػػػع 
ن تسػػمصدامن  اػػ  مطػػكور الا ػػ قور كاإلػػراةات اللرايوػػل ك ورمػػ   كنػػذلؾ اتسػػمصدامن  اػػ  

م وػػد أك    ػػ ر اتسػػمام ؿللماػػرؼ  لػى األضػػرار الل ه وػػل الميمملػػل اػ  المالػوـ  كمتسػػمصدـ 
  كوظنر مف الماروؼ أهل  وف م ررات المل رع  لى اليوكاه ت  (ُ لمهما لدود ك ورم ((

كوػػػدصؿ ضػػػمف مػػػدلكؿ مػػػذا الماروػػػؼ الم صػػػكد   لملر ػػػل الط وػػػل للنشػػػؼ الالمػػػ  الهػػػ اا 
 لل شرول.

 لػػى اليوكاهػػ ت  أهنػػ :   مػػ   ملوػػل ماروػػؼ الملػػ رع إلػػى اآلصػػر كذمػػع الػػ اض 
ال يث الالم  الم  ملػرم  لػى اليوكاهػ ت اليوػل ذات اللنػ ز الاصػ   الممطػكر  نػدؼ 

ه ػػؿ الماراػػل  كميدوػػد مػػ  وهطػػكم  لػػى ذلػػؾ مػػف أك  لمػػا مالكمػػ ت أك  اصم ػػ ر ارضػػول 
الالػرض  إلػى أف   كوظنػر أف الماروػؼ وشػور(ِ مص طر قد مندد صيل اليوػكاف كتسػلممل

 لمل رع  لى اليوكاه ت لميدود المص طر الم  مندد صيل كتسلمل اليوكاف.مف ا

ماروؼ الملر ل  لى اليوكاف  أهن :   ماه  أم اتسمصداـ إلى  كذمع ال اض أوض ن 
 ورم    تسمصداـ اتس لوع م  كلل لل ض ة  لى األلـ  أك  لليوكاف أل راض  لمول ملرو ول 

  كرنػػػز الماروػػػؼ  لػػػى (ّ صػػػدور كالمتسػػػنوف((ضػػػرر دا ػػػـ مثػػػؿ المأك  كالما هػػػ ة  كالضػػػوؽ 
 ملهع إولـ اليوكاف.

                                                                                                                                                      

 .َُِّ/ٗ/ٔ  ك م روخ www.scj.go.ipالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا  إدص ؿه لن  ف ش نل 
المالكمػػػػػػػػ ت الا لموػػػػػػػػل ك لػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػا  إدصػػػػػػػػ ؿالملػػػػػػػػ رع  لػػػػػػػػى اليوػػػػػػػػكاف  ه ػػػػػػػػلن  ػػػػػػػػف شػػػػػػػػ نل ( ُ 

http://ency.kacemb.com  ٗك م روخ/ٕ/َُِّ. 
صلقوػػػػ ت ال يػػػػث الالمػػػػ   ارشػػػػ دات اصلقوػػػػ ت ال يػػػػث ل ماػػػػل الملػػػػؾ اوصػػػػؿ  الللهػػػػل الدا مػػػػل أل( ِ 

المالكمػػػ ت الا لموػػػل ك مػػػ روخ  إدصػػػ ؿ. ه ػػػلن  ػػػف شػػػ نل ٕق  صُّْْ  األكؿالالمػػػ   ااصػػػدار 
 .http://www.kacst.edu-saك لى المكقا  َُِّ/ْ/ِِ

(3)  Dr. J. BELOT, DVM-1-Ministry of Agriculture-Veterinary Service, 

Animal experimentation – Legislation and protection. 

http://www.scj.go.ip/
http://ency.kacemb.com/
http://ency.kacemb.com/
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ماروػؼ الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت  أهنػ :   اتسػمصداـ إلػى  كذمع ال  هكف التسكوتسػرم
اصم ػػػ ر مػػػ دة  أك  اليوكاهػػػ ت للمي ػػػؽ مػػػف الفرضػػػو ت الالموػػػل لليصػػػكؿ  لػػػى مالكمػػػ ت 

اػػ  ال يػػكث الملرو وػػل  لػػى  كمراق ػػل اآلثػػ ر الممرم ػػل  لػػى اليوػػكاف  كاتسػػمصداـ اليوكاهػػ ت
 مراق ل دث ر الملر ل  لى اليوكاف كمهن  تسلكنل.إلى  . كومموز مذا الماروؼ(ُ التسلكؾ((

مأتسوتسػػػػػ ن  لػػػػػى مػػػػػ  م ػػػػػدـ ومنػػػػػف ماروػػػػػؼ الملػػػػػ رع  لػػػػػى اليوكاهػػػػػ ت ع : اصم ػػػػػ ر 
اليوكاهػػ ت لليصػػكؿ  لػػى همػػ  ا  كمػػذا الماروػػؼ وشػػمؿ ااصم ػػ رات ن اػػل  لػػى يوكاهػػ ت 

 صػه  ولأك  لليصكؿ  لى هم  ا ممهك ل تسكاةن ط وػل -يوكاف  ور ال شرأم -المل رع 
  ورم .أك 

 :أنه ال بد من تحديد تعريف القائم بالتجربة عمى الحيوانإلى وتجدر اإلشارة 

 (ِ ( مػػف ال ػػ هكف المػػده  الاراقػػ ِِٔ-ُِِاتسػػمامؿ المشػػرع الاراقػػ  اػػ  المػػكاد  
 أهػل: أم شػصص وػد    (ّ اليوكاهوػلمدلكؿ ص يع اليوػكاف  ك راػل اػ  قػ هكف الصػيل 

وملؾ يؽ المصرؼ اوػل  كذمػع أك  مراق ملأك  ونكف ميت إشراالأك     دول اليوكاف لل 
ص يع اليوكاف مك: مف ن هػت لػل التسػوطرة الفالوػل اػ  المكلوػل  إلى أف (ْ شراح ال  هكف

                                                                                                                                                      

 –الصػػػػػدم ت ال وطروػػػػػل كالملػػػػػ رع  لػػػػػى اليوكاهػػػػػ ت /الػػػػػدنمكر لػػػػػ   لػػػػػكت دم اػػػػػ  اـ  كزارة الصػػػػػه  ل
 .َُِّ/ٔ/ِٔالمالكم ت  م روخ  إدص ؿالمشروا ت كاليم ول  ه لن  ف ش نل 

(1)  Swiss Federal Act on Animal protection of March 9/1978. 

ه ػلن  ػف شػ نل  ُٖٕٗ/دذار/ٗ( مف ال  هكف اامي دم التسكوتسرم  شأف يم ول اليوكاف اػ  ُِالم دة  
 .َُِّ/ٓ/ُك م روخ  http://www.animallaw.infoالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا:  إدص ؿ

اػػػ   َُّٓ  مهشػػػكر اػػػ  الكقػػػ  ا الاراقوػػػل   لاػػػدد ُُٓٗلتسػػػهل  َْال ػػػ هكف المػػػده  الاراقػػػ  رقػػػـ ( ِ 
ٖ/ٗ/ُُٗٓ. 

  مهشكر ا  الكق  ا َُِّلتسهل  ِّق هكف الصيل اليوكاهول الاراق  رقـ  شركف( مف /ُ( الم دة  ّ 
 .َُِّ/َُ/ِٖا   ِْٓٗالاراقول   لادد 

د.   د الملود الينوـ ك  د ال  ق  ال نرم كميمد طل ال شور  الكلوز ا  هظرول االمزاـ  مص در ( ْ 
 .َّّص  َُٖٗ الداد   –الاراقول   كزارة المالوـ الا ل  ُاالمزاـ  ج
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 يع كالرق  ػػػػل تسػػػػكاةن نػػػػ ف م لنػػػػ ن لليوػػػػكاف أـ ا. اػػػػ  يػػػػوف أف ال ضػػػػ ة الاراقػػػػ   ػػػػد صػػػػ
 .(ُ اليوكاف مك ص يع التسوطرة الفالول  لول كوملؾ زم مل

لم  م دـ ومنف ماروؼ ال   ـ   لملر ل  لى اليوكاف  أهل: صػ يع التسػوطرة الفالوػل 
 لى اليوكاف   لمكلول كالرق  ل كاإشراؼ كالمصرؼ اول  كواد صػ يع اليوػكاف م لنػ ن لػل 

 ينم ن.

 حسب أغراضهارابعًا: أنواع التجارب عمى الحيوانات ب

كاع المل رع  لى اليوكاهػ ت  لػى ضػكة الالػرض مػف اتسػمصدامن  إلى أه تسهمارض
 ا  المل رع كنم  وأم :

 ول: كمػ  ال يػث  ػف الماراػل مثػؿ: نوفوػل  مػؿ الػذانرة اػ  الػدم غ تس تس. األ ي ث األُ
أك  ما مؿ الن د ما المكاد التس مل ك ورمػ  مػف ال يػكث المػ  ممالػؽ  م وػوـ كمهظػوـأك 
 اليوكاف.أك  هتس فوؿ الظركؼ الفتسوكلكلول ا  اإماد

. المل رع الط ول: كم  ملمك ػل مػف األ مػ ؿ المػ  و ػكـ  نػ  المصػمص  لػى اليوػكاف ِ
لص ل  ال شرول نمارال مأثور دكاة ماػوف  هلػ ح  ملوػل لػـ واػرؼ هم  لنػ  مػف ق ػؿ  

 كاقتس من   يتسع الندؼ مهن :
لػػػػل لصػػػػ ل  المػػػػروض مثػػػػؿ:  ملوػػػػ ت ه ػػػػؿ الملر ػػػػل الاللوػػػػل: إولػػػػ د طرو ػػػػل ما ل -أ

 األ ض ة.
ملر ل مفاكؿ أك  الملر ل  ور الاللول  الالمول الميضل(: لمي وؽ نشؼ تسرورم  -ع

 متسميضر ط  .
 الملر ل الكق  ول: لليصكؿ  لى اامص ؿ الكق  ول مف اامراض. -ج
 الملر ل الدكا ول: إول د مرنع نومو كم  كاصم  ره  لى اليوكاه ت. -د

                                                           

لفمػل م مػؿ الالولػ   المتسػؤكلول    اش رة الوػل:ُٔٓٗ/س/ِّْ( قرار مينمل الممووز الاراقول المرقـ ُ 
 الػػداد   – ػف األشػو ة   يػث مهشػكر اػػ  مللػل المشػروا كال ضػ ة الاراقوػػل  شػرنل ملمك ػل الادالػل 

 .ٕٔ  صَُِّ  ْ  عٓس
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 م ج يوكاه ت ميكرة كراثو ن  كالمي اظل  لى أهكاع اليوكاه ت.؛ أله. النهدتسل الكراثول:ّ
. اصم ػػػ ر المهملػػػ ت: لمصػػػهوا كمطػػػكور كاصم ػػػ ر لػػػكدة كاا لوػػػل كتسػػػلمل متسميضػػػرات ْ

الملموػػػػػؿ  كالمهملػػػػػ ت كمنكه منػػػػػ  نػػػػػ لاطكر كماػػػػػ لوف األتسػػػػػه ف كأصػػػػػ  غ الشػػػػػار  
لمػػكاد الالذا وػػل كاأل ػػلؼ  ك ورمػػ   لػػى كمتسػػ يوؽ الملموػػؿ  كمهملػػ ت المهظوػػؼ  كا

 اليوكاه ت.
. المالػػػػوـ كالمػػػػدروع: متسػػػػمصدـ اليوكاهػػػػ ت اػػػػ  الل ماػػػػ ت كالمػػػػدارس أل ػػػػراض المالػػػػوـ ٓ

 .(ُ ميتسوف المن رات المنهولأك  كالمدروع كانمتس ع
أك  هتس فالر  ول االمم  ول لإلأك  . مل رع يم ول ال و ل الط واول ا  مص ل  الصيلٔ

 كميتسوف اإهم ج اليوكاه .اليوكاف  
 . ااصمو رات الممال ل  مكضكع الطع الادل  كالمطلك ل مف ال  هكف.ٕ

 تاريخ التجارب على احليوان: املطلة الثاني
ق ػؿ المػولد(   ََٓ-َٓٓلفنـ  و مل  ف طروؽ المليظل اػ  امػرة   هتس ف دأ اإ

كقػػؼ مػػذا الػػهنا ـ(  ثػػـ مَُِ-َُّك اػػد ذلػػؾ  ػػف طروػػؽ الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت  
ف إلػػػػى  الملرو ػػػػ  يػػػػوف ظنػػػػكر الاصػػػػر المتسػػػػوي   ك ػػػػد اليوػػػػكاف  ػػػػل ركح كيتس تسػػػػول كا 

ـ( واػد مػف ركاد الالمػ ة ٖٖٔ  ا  يوف هػرل أف اللػ يظ  مػكا  (ِ المل رع ا ا  دة لن 
  ك ػدأت الملػ رع (ّ  لى اليوكاه ت -كلك  تسوطل–ل ق ـ  أ م ؿ ملرو ول ؛ ألهالملرو ووف

( للمطػػػػكور الط ػػػػ  الملرو ػػػػ   ك لػػػػـ كظػػػػ  ؼ األ ضػػػػ ة ُٗال ػػػػرف   لػػػػى اليوػػػػكاف اػػػػ  
 .(ْ ألمداؼ  لمول ضركرول

                                                           

 : الملػػ رع الماملوػػل  لػػى اليوكاهػػ ت  كمتسػػم  ة مػػف:  فػػ ؼ  طوػػل مػػذه المالكمػػ ت مشػػ ر الونػػ  اػػ (ُ 
 .ن مؿ ما  رة  مصدر تس  ؽ

 2)  Dr. J. BELOT, DNM-1-, op cit. 
امػػػكي  كهلػػػـ شػػػلومكف نػػػكرنوس   لػػػـ اليوػػػكاف الاػػػ ـ  دار ا ػػػف األثوػػػر للط   ػػػل  إ ػػػراموـد. زموػػػر ( ّ 

 .ُٔص  ُٖٗٗل مال المكصؿ   –كالهشر 
 4)  Dr. J. BELOT, DNM-1-, op cit. 
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ـ  ثػػـ صػػدر أكؿ ُِِٖكصػػدر أكؿ قػػ هكف ليم وػػل اليوكاهػػ ت اػػ   روط هوػػ   ػػ ـ 
مهظوـ الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت مػك قػ هكف ال تسػكة ضػد اليوكاهػ ت  ػ ـ إلى  ق هكف وندؼ

 .(ُ أصرلمف  لداف ـ  ك اد ذلؾ صدرت مشروا ت مم ثلل ُٕٖٔ

كالملػػػػػ رع  لػػػػػى اليوكاهػػػػػ ت ن هػػػػػت مكضػػػػػكع اهم ػػػػػ د كما رضػػػػػل قكوػػػػػل  كظنػػػػػرت 
  َُٖٔالما رضل اػ  اتسػمصدامن  ألكؿ مػرة اػ  الكاوػ ت المميػدة األمرونوػل صػلؿ  ػ ـ 

كأتستست اللماول األمرونوػل لمهػا ال تسػكة ضػد اليوكاهػ ت  ثػـ مػـ مأتسػوس مهظمػل الملممػا 
مػػل   كوام ػػد الما رضػػوف أف اهمشػػ ر الريُّٖٖاليػػ   ػػ ـ األمرونػػ  لماػػ دات المشػػرو  

 .(ِ كأف المشرو  ش ة ق سو  ن هت ال ضول الاظومل لليض رة 

إف مػػػذه اللماوػػػ ت كالمهظمػػػ ت الما رضػػػل اتسػػػمصداـ اليوكاهػػػ ت اػػػ  الملػػػ رع لػػػـ 
متسمطا أف مي ؽ هل يػ ن مشػرواو ن يمػى صػدكر قػ هكف ر  وػل يوكاهػ ت المصم ػر األمرونػ  

 .(ّ الذم اتسمكلع شركط إلرا ن   ُٔٔٗ  ـ 

 ُٕٓٗ  ثػـ صػدر  ػ ـ ُِٗٗكا   للونػ  نػ ف أكؿ قػ هكف ليم وػل اليوػكاف  ػ ـ 
قػػ هكف  شػػأف يم وػػل اليوكاهػػ ت أوضػػ ن يظػػر اوػػل المشػػرو   ػػدا المصم ػػرات الل ماوػػل كمػػ  

ال ػػػػ هكف ال للونػػػػ  الممالػػػؽ  يم وػػػػل كر  وػػػػل  ُٖٔٗ/ٖ/ُْوشػػػ  نن   ثػػػػـ صػػػػدر  مػػػ روخ 
 .(ْ ادؿ  كمضمف ضكا ط الرة المل رع  لى اليوكاه تاليوكاف الم

ليم وػػػػل  كر وػػػل لػػػى اامف قوػػػػل األ كر وػػػلك لػػػى الصػػػاود األكر ػػػػ  كاا ػػػت الػػػػدكؿ األ
 ُٖٔٗاليوكاه ت الف  روػل المتسػمصدمل لو ػراض الملرو وػل كالالموػل اػ  تسمراتسػ كرغ تسػهل 

                                                           

المالكمػػػػػ ت الا لموػػػػػل   مػػػػػ روخ  إدصػػػػػ ؿضػػػػػرو ل مػػػػػداان  يوكاهػػػػػ ت الملر ػػػػػل  كممػػػػػ ح  لػػػػػى شػػػػػ نل  (ُ 
ِِ/ْ/َُِّ  

 .=www.google.iq/search?safe=active89ك لى المكقا: 
 ضرو ل مداان  يوكاه ت الملر ل  مصدر تس  ؽ.( ِ 
 المصدر هفتسل.( ّ 

 4)  Dr. J. BELOT, DNM-1-, op cit. 
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  ك لػػى الصػػاود ََُِ  كالمكلوػػل ااكر ػػ  الصػػ ص  يوكاهػػ ت الملػػ رع لتسػػهل (ُ المادلػػل
  ثػػـ  اػػد َُٗٗالاػػ لم  صػػدر اا ػػلف الاػػ لم  لي ػػكؽ اليوػػكاف  الػػهص المػػه  (  ػػ ـ 

مثػؿ ال ػ هكف ااميػ دم التسكوتسػرم  شػػأف  أصػرلذلػؾ صػدرت مشػروا ت مم ثلػل اػ   لػداف 
  كق هكف ر  ول اليوكاف األلم ه   كق هكف يم ول اليوكاف ا  ُٖٕٗيم ول اليوكاف لتسهل 

 .ََِٕنكرو  لتسهل 

كاػػ  الػػدكؿ الار وػػل   قػػع المشػػرع المصػػرم مػػف وليػػؽ ضػػرران  ػػ ليوكاف  كصطػػر 
 ُٔكصدر ق هكف  امي دم( لدكلل اام رات الار ول المميدة رقـ  (ِ ال تسكة ضده اتسمام ؿ
ا  شػأف الراػؽ  ػ ليوكاف  كيظػر اوػل اتسػمصداـ اليوكاهػ ت للملػ رع الالموػل  ََِٕلتسهل 

( ُُ  رقػـ  ردهػ  صػدر هظػ ـ الراػؽ  ػ ليوكاف األ. نمػ(ّ إا  اد اليصكؿ  لػى مػرصوص
 .(ْ   كمها ال تسكة  لى اليوكافََُِلتسهل 

الملػػ رع  لوػػل  أك  لػػـ وصػػدر مشػػروا صػػ ص  ػػ لراؽ  ػػ ليوكافانهػػل أمػػ  اػػ  الاػػراؽ 
اا مداة  لون   كا أك  كما ذلؾ كلده  مشروا ت   مل ليم ول اليوكاه ت كملهع اوذا ن 

  (ٓ ولصػكللمل رع الالمول  اػد اليصػكؿ  لػى المكاا ػ ت األولكز صودم  إا أل راض ا

                                                           

 المالكم ت الا لمول  مكقا تس  ؽ. إدص ؿه لن  ف ش نل ( ُ 
  هشػػر اػػ  الكقػػ  ا ُّٕٗلتسػػهل  ٖٓ( مػػف قػػ هكف الا ك ػػ ت المصػػرم رقػػـ ّٕٓك ِٓٓالمػػ دموف  ( ِ 

 ُٔٔٗلتسػػػػػهل  ّٓ( مػػػػػف ال ػػػػػ هكف رقػػػػػـ ُُٗ  كالمػػػػػ دة  ُّٕٗ/ٖ/ٓ( اػػػػػ  ُٕالمصػػػػػرول   لاػػػػػدد  
 .ُٔٔٗ/ٗ/َُ( ا  َِٔلرتسمول   لادد   نصدار ق هكف الزرا ل المصرم مهشكر ا  اللرودة ا

 .َُِّ/َُ/ٓالمالكم ت الا لمول  م روخ  إدص ؿه لن  ف ش نل ( ّ 
 إدصػػػ ؿممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل  ََُِ/ْ/ُاػػػ   َِِٓوػػػل   لاػػػدد ردهمهشػػػكر اػػػ  اللروػػػدة الرتسػػػمول األ( ْ 

 مػػػػػػػػػػػػػ روخ  http://www.lob.gov.jo/ui/by/lawsالمالكمػػػػػػػػػػػػػ ت الا لموػػػػػػػػػػػػػل ك لػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػا: 
ْ/ٓ/َُُِ. 

  مهشػػكر اػػ  الكقػػ  ا الاراقوػػل الاػػدد ََُِلتسػػهل  ُٕقػػ هكف يم وػػل اليوكاهػػ ت ال روػػل الاراقػػ  رقػػـ ( ٓ 
 ُْْٖ) 

 .ََُِ/ّ/ُٓا  
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 كالػذم هػص اوػل  لػى يم وػل (ُ َُِّ( لتسػهل ِّكنػذلؾ قػ هكف الصػيل اليوكاهوػل رقػـ  
 اليوكاه ت مف األمراض المادول كالك   ول.

نمػػػػػ  كصػػػػػدرت مشػػػػػروا ت  راقوػػػػػل للمي اظػػػػػل  لػػػػػى الهػػػػػكع اليوػػػػػكاه  صكاػػػػػ ن مػػػػػف 
  ػػػػ دة  كمهػػػػا اتسػػػػمصداـ طػػػػرؽ اإ(ّ كاهػػػػ ت كااضػػػػرار  نػػػػ   كملػػػػروـ قمػػػػؿ اليو(ِ اه راضػػػػن 

اللم  وػػػػػػل اػػػػػػػ  صػػػػػػػود األتسػػػػػػػم ؾ   لتسػػػػػػمكـ  كالممفلػػػػػػػرات كالمػػػػػػػكاد الننر   وػػػػػػػل كالط قػػػػػػػل 
  نمػػػػ  مهػػػػا المشػػػػرع الاراقػػػػ  ذ ػػػػ  اليوكاهػػػػ ت مػػػػف الالػػػػهـ كال  ػػػػر كالمػػػػ  ز (ْ الننر   وػػػػل

 .(ٓ هكه ن ا م ر م ؿ  ف اليدكد الم ررة ق أك  كالل مكس إذا ن هت ذات أكزاف
ل مكلد لماو ت كمهظم ت ماهول للدا ع  ف ي كؽ اليوكاف إلى أه كملدر اإش رة

  كمهظمل الراؽ   ليوكاف الل ه هول  OIEكالراؽ  ل مهن : مهظمل الراؽ   ليوكاف الا لمول 
  كلماوػػل اإمػػ رات الار وػػل (ٔ ََِٕكاللماوػػل المصػػرول للريمػػل  ػػ ليوكاف مأتستسػػت تسػػهل 

  كلـ هلد ا  الاراؽ تسكل لماول الراؽ  ػ ليوكاف الاراقوػل (ٕ َُِّتسهل للراؽ   ليوكاف 
 .(ٖ هوهكل -الاراقول 

مهظػػػوـ قػػػ هكه  للملػػػ رع  لػػػى إلػػػى  كومضػػػ  مػػػف نػػػؿ مػػػ  م ػػػدـ أف الاػػػراؽ  ي لػػػل
 ر ػل اضػلن  ػف مأتسػوس مهظمػ ت الراػؽاليوكاه ت  وهص   لضركرة الراؽ  يوكاهػ ت المل

   ليوكاف.
                                                           

 تس  ؽ.المصدر ال (ُ 
الػذم مهػا صػػود  ُٖٗٗلتسػػهل  ّْٔمػف مػذه المشػروا ت: قػػرار مللػس قوػ دة الثػػكرة المهيػؿ المػرقـ  (ِ 

 .ُٖٗٗ/ٕ/ُّا   ِّٔٔ لادد الالزاف  مهشكر ا  الكق  ا الاراقول  
 ُٗٔٗلتسهل  ُُُ( مف ق هكف الا ك  ت الاراق  رقـ ْٖٔ-ِْٖالمكاد:  ( ّ 
 ُّٖٔ  مهشكر ا  الكق  ا الاراقول   لادد َََِلتسهل  ُِٕقرار مللس قو دة الثكرة المهيؿ رقـ ( ْ 

 .َََِ/ّ/ٔا  
اػػػػ   ُُِِ  ا الاراقوػػػػل   لاػػػػدد   مهشػػػػكر اػػػػ  الكقػػػػُِٕٗلتسػػػػهل  ِِقػػػػ هكف مهظػػػػوـ ذ ػػػػ  اليوكاهػػػػ ت رقػػػػـ ( ٓ 

ِٔ/ّ/ُِٕٗ. 
 .َُِّ/ٕ/ٗ   م روخ ar.wikipedia.orgالمالكم ت الا لمول المكقا:  إدص ؿش نل ( ٔ 
 .َُِّ/ٕ/ٗ   م روخ www.eawsae.comالمالكم ت الا لمول المكقا:  إدص ؿش نل  (ٕ 
 .َُِّ/ٕ/ٗوخ    م ر www.postpoems.orgالمالكم ت الا لمول المكقا:  إدص ؿش نل  (ٖ 
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 املثحث الثاني
 لتجارب على احليواناتمشروعية إجراء ا

ولع  لى متسمصدـ اليوكاه ت ا  المل رع أف ولمـز   لضكا ط الشػر ول كال  هكهوػل 
ٌا واػػػد  المػػػ  مػػػهظـ  ملػػػل لنػػػ  وضػػػمف ي ػػػكؽ كيم وػػػل اليوكاهػػػ ت مػػػف ااضػػػرار  نػػػ   كا 

 متسؤكان  ف مص لفمل لنذه الضكا ط.

ول اػ  تسػلمل اإلذا تسهمه كؿ مشرك ول إلراة المل رع  لػى اليوكاهػ ت اػ  الشػروا
   كا  ال  هكف ا  المطلع الث ه  كنم  وأم :األكؿالمطلع 

مشروعية إجراء التجارب على احليوانات يف : األولاملطلة 
 يةسامالشريعة اإل

ول ملوػز إلػراة الملػ رع الالموػل كالط وػل  لػى اليوكاهػ ت لالػرض تسػلمالشػروال اإ
 لػػى كاػػػؽ  (ُ  ف كاللػػػوف مػػا اليوػػػكاف  مػػا مرا ػػػ ة الريمػػل كاإيتسػػهتسػػػ فمي وػػؽ اكا ػػد لإل

ٌا واػد ضػ مه ن. لػذا تسهتسػمارض  ضكا ط شػر ول ولػع  لػى ال ػ  ـ   لملر ػل االمػزاـ  نػ  كا 
أمـ الفكا د الم  و صد ال   ـ   لملر ل  لػى اليوػكاف مي و نػ   كمشػرك ول لػكاز الملػ رع 

 لػػى الهيػػك   ػػ ليوكاف  كمػػف ثػػـ الضػػكا ط الشػػر ول المػػ  مضػػمف يم وػػل يوكاهػػ ت الملر ػػل
 :اآلم 

 :(2)أواًل: أهم الفوائد التي تعد من مقاصد وأغراض التجارب عمى الحيوانات هي

 :(2)هي

                                                           

 .ْٗد. ه صر نرومش صضر كص لد ن ظـ  كدة  مصدر تس  ؽ  ص( ُ 
 َُِّ/ٖ/ُِالمالكمػػ ت الا لموػػل ك مػػ روخ  إدصػػ ؿد. مصػػطفى ميمػػد  رلػػ كم  ه ػػلن  ػػف شػػ نل ( ِ 

 كاه ت  رؤول ا نول  ك لى المكقا:ميت  هكاف: الراة المل رع  لى اليو
http://www.onislam.net . 

http://www.onislam.net/
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ول نمػ  هتسػ هالفكا د الط ول  الصيول(: كم  المل رع الم  لن  اكا د صيول لليوػ ة اإ .ُ
 ا  مل رع النهدتسل الكراثول اتسمصراج ال  ف األ   ر لن  ص صول ل ف األـ.

 ااهم لول(: لميتسوف التسلات كمضصوـ يلمن  مف صلؿ ا منػ ر الفكا د الميتسوهول  .ِ
قػدرامن  شػرط أك  ملكوػد طامنػ  أك  أهكاع مف المالذول متس  د  لػى اتسػممرار زو دمنػ  

كاليوػػػػكاف اػػػػ  اليػػػػ ؿ  هتسػػػػ ف لػػػػى اف ا ومرمػػػػع  لػػػػى ذلػػػػؾ أم مضػػػػ ر صػػػػيول لإل
 كالمتسم  ؿ.

أك    المنػ ثر اػ  هتسػؿ اليوػكاف الفكا د المن ثرول  المه تسػلول(: كمػف اكا ػد الملػ رع مػ .ّ
مرمػػػػع  لػػػػى مػػػػذا المنػػػػ ثر إاا إذا  الصػػػػه   أك  ميتسػػػػوف تسػػػػللمل   لمكالػػػػد الط واػػػػ 

 اميظر. هتس فاإأك  مص طر  لى اليوكاف
 ثانيًا: مشروعية جواز التجارب عمى الحيوانات

كومنػػػػف ااتسػػػػمداؿ  لػػػػى مشػػػػرك ول لػػػػكاز إلػػػػراة الملػػػػ رع  لػػػػى اليوكاهػػػػ ت اػػػػ  
 ول  امكمو ت النم ع كالتسهل كالما كؿ نم  وأم :لمتسالشروال اإ

   كمػ  داـهتس فالنم ع: إف اهلل تس ي هل كما لى صلؽ اليوكاه ت كتسصرم  لمصليل اإ .ُ
زالػػل الضػػرر  هػػل. لػػذا ولػػكز إلػػراة هتسػػ فإلػػراة الملػػ رع  لونػػ  مػػ  لمصػػليل اإ  كا 

لىػؽى لىنيػ(ُ المل رع  لون  ًموانػ    نم  ا  قكلل ما لى: و ميكى الاًذم صى ػ  ًاػ  اأٍلىٍرًض لى ـٍ مى
ًموان  ًمٍهلي ًإفا ًا  (ِ   مى  ًا  اأٍلىٍرًض لى ـٍ مى  ًا  التسامى كىاًت كى رى لىني تسىصا   كق ؿ ما لى: و كى

كفى   ىوى تو ًل ىٍكـو وىمىفىناري ذىًلؾى آلى
  انذه اآلو ت النرومػل ك ورمػ  ممالػؽ  متسػصور اليوػكاف (ّ 

 كمهفامل. هتس فلصدمل اإ

 ( ق ؿ:   صمتسل اكاتسؽأف رتسكؿ اهلل   -رض  اهلل  هن -تسهل:  ف    شل ال .ِ

                                                           

 .ُٖ ف ؼ  طول ن مؿ ما  رة  مصدر تس  ؽ  ص( ُ 
 .ِٗدول: /تسكرة ال  رة( ِ 
 .ُّدول: /تسكرة الل ثول( ّ 
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ػػدىو   كالالػػراع  كالنلػػع الا ػػكر(( : الفػػأرة  كالا ػػرع  كاليي    كذمػػع(ُ و ػػملف اػػ  اليػػـر
ل مػف اللػػ  ز قمػػؿ مػػذه اليوكاهػ ت لضػػررم   امػػف  ػػ ع أكلػػى إلػػى أهػػ (ِ  اػض الشػػراح

( أهػل قػ ؿ:   مػف قمػؿ  صػفكران   ولكز إلراة المل رع  لون . نم  كرد  ػف اله ػ 
( وػكـ ال و مػل و ػكؿ: وػ  رع إف الهػ ن قملهػ    ثػ ن  كلػـ و ملهػ  اهلل  إلػى    ث ن  ػا
  كوتسمشػػؼ مػػف ذلػػؾ أهػػل ا ولػػكز قمػػؿ يوػػكاف مػػف دكف مهفاػػل مشػػرك ل  (ّ مهفاػػل((

 المشرك ل. هتس فكمذا ودؿ  لى لكاز إلراة المل رع  لى اليوكاه ت لمهفال اإ

اوػػدصؿ اػػ  ذلػػؾ كونػػكف  هتسػػ فكؿ: مػػ  داـ اليوكاهػػ ت متسػػصرة لمهفاػػل كصدمػػل اإالما ػػ .ّ
مشػػػرك  ن إلػػػراة الملػػػ رع  لونػػػ  لمصػػػليمل إذا نػػػ ف ا ومنػػػف مي وػػػؽ مػػػذه الملػػػ رع 

ف اهلل تسػػػػ ي هل كماػػػػ لى نػػػػـر  هػػػػ  ددـ كاضػػػػلل  لػػػػى نثوػػػػر مػػػػف أصػػػػرل كتسػػػػ  ؿ    كا 
ة مثػػػؿ الف ػػػراف لػػػ  ز مصلكق مػػػل. كهام ػػػد أف إلػػػراة الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت الضػػػ ر 
 ػػف طروػػؽ ماراػػل  هتسػػ فشػػر  ن لمي ػػؽ الم صػػد الشػػر   اػػ  يفػػظ الػػهفس كالهتسػػؿ لإل
  م هوػػل  لػػى ر  وػػل تسػػلمالالػػل كالاػػلج مػػف مػػذه الملػػ رع  كألف قكا ػػد المشػػروا اإ

مصػػػ ل  الا ػػػ د مط و ػػػ ن ل   ػػػدة   الضػػػرر األشػػػد وػػػزاؿ   لضػػػرر األصػػػؼ((  انه لػػػؾ 
مػػػل  لػػػػى مفتسػػػػدة اليوػػػكاف الص صػػػػل   ػػػػؿ أف ي لػػػػل الا  هتسػػػػ فرليػػػ ف لمصػػػػليل اإ

الا مػػل مهػػزؿ مهػػزؿ الضػػركرة الا مػػل وػػداان  ضػػرر صػػ ص  يوػػكاف الملر ػػل   هتسػػ فاإ
 ضرر لليوكاف.أك    ال ولكز الي ؽ أذل(ْ كلنف   الضركرة م در   درم ((

                                                           

أصرلػػل ال صػػ رم اػػ  صػػيويل  نمػػ ع   ػػدة الصلػػؽ(   ػػ ع  صمػػس مػػف الػػدكاع اكاتسػػؽ و ػػملف اػػػ  ( ُ 
(  رقـ اليدوث   م  صيو  ال ص رم  مي وؽ: ال ص ر  إتسم  وؿ(  ميمد  ف ُِٗ/ْ(   ُّّْاليـر

 ق.ُِِْميمد زمور  ف ه صر اله صر  دار طكؽ الهل ة   د.ـ(  
 .َٗ ف ؼ  طول ن مؿ ما  رة  مصدر تس  ؽ  ص (ِ 
  يػػػدوث ِّٗ  صٕاصرلػػػل الهتسػػػ     نمػػػ ع الضػػػي و    ػػػ ع مػػػف قمػػػؿ  صػػػفكران  الوػػػر ي نػػػ   ج (ّ 

ؽ:   ػد الفمػ ح ا ػك  ػدة  منمػع (  ايمد  ف شاوع  ف  ل  الهتس     التسػهف الن ػرل  مي وػْْْٔ 
 يلع   د.ت(.. –ول تسلمالمط ك  ت اإ

 ػف ميمػد الماػركؼ  إ ػراموـلمزود مف المف صوؿ يكؿ شػرح ال كا ػد الف نوػل ورالػا: زوػف الػدوف  ػف ( ْ 
  =      ؛ٖٕ-ّٕ وػػػركت   د.ت(  ص –  دار النمػػػع الالموػػػل ُ ػػػ  ف هلػػػوـ  ااشػػػ  ه كالهظػػػ  ر  ج
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 ثالثًا: الضوابط الشرعية لحماية حيوانات التجارب

ام  م   -نم  قله -راة المل رع  لى اليوكاه ت ول إلتسلمإذا أل زت الشروال اإ
الضكا ط الشر ول الم  مضمف يم وػل كر  وػل يوكاهػ ت الملػ رعح تسػهي كؿ إولػ ز أممنػ  

 : آلم  

أف ا وػػػمـ إلػػػراة الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت إا اػػػ  اليػػػ ات الضػػػركرول المػػػ  اونػػػ   .ُ
 .(ُ للكصكؿ الون  أصرلالمشرك ل  كا وكلد كتسولل  هتس فمهفال لإل

كوػل اػ  إلػراة الملػ رع  لػػى اليوكاهػ ت الضػ رة المػأمكر   ملنػ  مثػػؿ: األكلأف منػكف  .ِ
 .(ِ هتس فالفأرة  الا رع  كالنلع الا كر  كأف ا ومرمع  لى ذلؾ مص طر مضرة   إ

المصطػػػوط اللوػػػد للملر ػػػل مػػػف يوػػػث  ػػػدد كهك وػػػل اليوكاهػػػ ت المػػػراد إلػػػراة الملػػػ رع  .ّ
كمػػػف ق ػػػؿ  ػػػ يثوف ممػػػدر وف مصمصػػػوف  ك نشػػػراؼ   هتسػػػ ف لونػػػ   كأقر نػػػ  شػػػ نل   إ

  كمصػدورم   هػد (ّ ط وع  وطرم  كما مرا  ة الصيل كالمالذوػل  كم لوػؿ الما هػ ة لنػ 
 الضركرة يمى ا ميس   أللـ.

إلػػراة الملػػ رع  لونػػ    إيتسػػ ف إلونػػ   كما ملمنػػ    مممػػ ـ  أثهػػ ةالراػػؽ   ليوكاهػػ ت  .ْ
(:   إف اهلل نمػػػع اإيتسػػػ ف  لػػػى نػػػؿ كريمػػػل ك طػػػؼ اممثػػػ ان ل ػػػكؿ رتسػػػكؿ اهلل  

ػػٌد أيػػدنـ شػػفرمل  ذا ذ يػػمـ اأيتسػػهكا الػػذ    كٍلوييى شػػ ة  اػػنذا قملػػمـ اأيتسػػهكا ال ملػػل  كا 

                                                                                                                                                      

ول  مؤتستسػل الرتسػ لل تسػلمف  الػكلوز اػ  شػرح ال كا ػد الف نوػل اػ  الشػروال اإد.   د النروـ زوػدا= 
 .ِِٖ  ْٗص ـ ََِٔ-قُِْٕدمشؽ   –ه شركف 

ملروػل اػ  مدوهػل الروػ ض  ُُْٖ/َُ/ُٕ(  م روخ ْٖامكل مللس مو ل ن  ر الالم ة ا  دكرة  ( ُ 
لكطهوػل النكوموػل  ه ػلن  ػف   لتساكدول ا  مكضكع الراة المل رع الالمول  لى اليوكاهػ ت  الشػرنل ا

 ك لى المكقا: َُِّ/ٖ/ُٗل  م روخ المالكم ت الا لمو إدص ؿش نل 
http://nationalkuwait.com . 

 .ّّد. مصطفى ميمد  رل كم  مصدر تس  ؽ  ص( ِ 
 .ْٖ-ّٖ ف ؼ  طول ن مؿ ما  رة  مصدر تس  ؽ  ص( ّ 

http://nationalkuwait.com/
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اليوكاهػػ ت. كلػػ ة اػػ  يػػدوث إلػػى    كاليػػدوث وػػدؿ  لػػى اإيتسػػ ف(ُ اٍلويػػرٍح ذ ويمػػل((
دؿ   كاليػػدوث وػػ(ِ   مػػف ويػػـر الراػػؽ ويػػـر الصوػػر(( ( أهػػل قػػ ؿ:دصػػر لرتسػػكؿ اهلل  

 لى الراؽ  شنؿ   ـ كمهن  اليوكاه ت. نمػ  لػ ة اػ  يػدوث دصػر  ػف الريمػل اػ  
قكلػػػػل:   الرايمػػػػكف وػػػػريمنـ الػػػػريمف  اريمػػػػكا مػػػػف اػػػػ  األرض وػػػػريمنـ مػػػػف اػػػػػ  

 .(ّ التسم ة((

ال تسػػػكة اػػػ  أك  إلػػػراة الملػػػ رع  لونػػػ   ػػػ لي س  أثهػػػ ةا ولػػػكز ماػػػذوع اليوكاهػػػ ت  .ٓ
اػػنف  الما هػػ ة أك  وػػر ذلػػؾ متسػػ  ل لنػػ  األلػػـالممثوػػؿ اـ  أك  ما ملمنػػ  تسػػكاة   لضػػرع

(: . نمػػػ  هنػػػى رتسػػػكؿ اهلل  (ْ (((  ا ماػػػذ كا صلػػػؽ اهلل   ( قػػػ ؿ:رتسػػػكؿ اهلل  
أم ميػػ س لل مػػؿ  كاليػػدوث وػػدؿ  لػػى أهػػل ا ولػػكز يػػ س  (ٓ   اف مصػػ ر ال نػػ  ـ((

 طشػػ ن يمػػى المػػكت  كهنػػى أوضػػ ن    ػػف أك  إلػػراة الملػػ رع لك ػػ ن  أثهػػ ةاليوكاهػػ ت 
                                                           

(  َُْٗمرمذم ا  تسههل  نم ع الػدو ت   ػ ع مػ  لػ ة الهنػ   ػف المثلػل  رقػـ اليػدوث  أصرلل ال( ُ 
(  ميمػػػد  ػػػف  وتسػػػى المرمػػػذم  تسػػػهف المرمػػػذم  مي وػػػؽ: ايمػػػد ميمػػػد شػػػ نر كدصػػػركف  دار ِّ/ْ 

 وػػركت   د.ت(؛ الهتسػػ     نمػػ ع الضػػي و    ػػ ع يتسػػف الػػذ    يػػدوث رقػػـ  –ايوػػ ة المػػراث الار ػػ 
اؤد  نمػػ ع الضػػي و    ػػ ع الهنػػ  اف مصػػ ر ال نػػ  ـ كالراػػؽ   لذ ويػػل  (؛ ا ػػك دَِّ/ٕ(   ُْْْ 
(  تسػػلوم ف  ػػف ااشػػاث  ػػف اتسػػي ؽ  ػػف  شػػور  ػػف شػػداد  ػػف  مػػرك ُِٖٓ(  يػػدوث رقػػـ  ََُ/ّ 

  وركت   د.ت(. –التسلم ه   مي وؽ: ميمد مي  الدوف   د اليمود  المنم ل الاصرول 
( ِِٗٓ(  رقـ اليػدوث  ََِّ/ْ  ع اضؿ الرهؽ   اصرلل متسلـ  نم ع ال ر كالصلل كاآلداع  ( ِ 

 متسلـ  ف اليل ج ال شورم الهوتس  كرم  مي وؽ: ميمد اؤاد ك  د ال  ق    د.ـ(   د.ت(.
(  ِّّ/ْ(   ُِْٗأصرلػػل المرمػػذم  نمػػ ع ال ػػر كالصػػلل   ػػ ع ريمػػل المتسػػلموف  يػػدوث رقػػـ  ( ّ 

(  رقػػـ اليػػدوث ِٖٓ/ْلريمػل   مصػدر تسػػ  ؽ؛ أ ػك داؤد  مصػػدر تسػػ  ؽ  نمػ ع األدع   ػػ ع اػػ  ا
 ُْْٗ.) 

(  رقػػـ اليػػدوث َّْ/ْاصرلػػل ا ػػك داؤد  تسػػهف ا ػػك داؤد  نمػػ ع األدع   ػػ ع اػػ  يػػؽ المملػػكؾ   ( ْ 
 ُٕٓٓ.) 

اصرلل ال ص رم ا  صيويل  نم ع الذ     كالصود    ع م  ونره مف المثلل كالمص كرة كالملثمل  ( ٓ 
كالػػػػػذ       ػػػػػ ع الهنػػػػػ   ػػػػػف صػػػػػود ال نػػػػػ  ـ   (؛ متسػػػػػلـ  نمػػػػػ ع الصػػػػػودُّٓٓ(  يػػػػػدوث  ْٗ/ٕ 
 (.ُٔٓٗ(  يدوث رقـ  ُْٗٓ/ّ 



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8جلد )لم/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

611 

كاػ  ركاوػل:   لاػف رتسػكؿ اهلل  اول ألػـ لليوػكاف  ؛ ألف(ُ لضرع كالكتسـ ا  الكلل((ا
 ))لػػػذا ا ولػػػػكز الممثوػػػؿ  ػػػ ليوكاف امصػػػػ ذه  رضػػػ ن اػػػػ   (ِ ( مػػػف مثػػػؿ  ػػػػ ليوكاف

 الملر ل  لول.

كلػػكع قمػػؿ اليوكاهػػ ت  اػػد إلػػراة الملػػ رع  لونػػ  رأاػػل  نػػ  إذا ن هػػت مماػػذع  تسػػ ع  .ٔ
 .(ّ إلراة المل رع  لون 

ال تسػػػكة كاليػػػ ؽ أك  مهػػػا ماػػػذوع اليوكاهػػػ ت  ػػػ لي س تسػػػلـومضػػػ  ممػػػ  م ػػػدـ أف اإ
همػػ  د ػػ  نػػ  مصلكقػػ ت ميػػس ؛ ألهالراػػؽ  نػػ  كاإيتسػػ ف إلونػػ إلػػى  الضػػرر  نػػ   ػػ آلاـ  كا 

كممػػألـ  كتسػػصرم  اهلل تسػػ ي هل كماػػ لى لهػػ  للهمفػػ ع  نػػ   اػػل ولػػكز اليػػ ؽ الضػػرر  نػػ  إا 
الف نػػ ة المتسػػلمكف  إلػػى أف ريمػػل لنػػ   كملػػدر اإشػػ رةأك  لػػداا صطرمػػ  أك  للهمفػػ ع  نػػ  

 .(ْ  ن ليم ول اليوكاف كر  ومل كالراؽ  ل لـ متسمطا ال كاهوف الكضاول مرادهأين مكضاكا 

مشروعية إجراء التجارب على احليوانات يف : املطلة الثاني
 القانون

ك لموػػػل  إف إلػػػراة الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت ولػػػع أف و ػػػـك  لػػػى قكا ػػػد أصلقوػػػل
كق هكهول تسكؼ ه وهن  اوم   اد  كلنف ق ؿ ذلؾ ا د له  مف أف ه وف اصملؼ اآلراة يكؿ 

 :اآلم مشرك ول إلراة المل رع  لى اليوكاه ت  لى الهيك 
                                                           

اصرلػػػل متسػػػلـ  نمػػػ ع الل ػػػ س كالزوهػػػل   ػػػ ع الهنػػػ   ػػػف ضػػػرع اليوػػػكاف اػػػ  كلنػػػل ككتسػػػمل اوػػػل  ( ُ 
 (.ُُِٔ(  يدوث رقـ  ُّٕٔ/ّ 

ملثمل  أصرلل ال ص رم ا  صيويل  نم ع الذ     كالصود    ع م  ونره مف المثلل كالمص كرة كال( ِ 
 (.ُٓٓٓ(  يدوث رقـ  ْٗ/ٕ 

مصػدر /ملروػل ُُْٖ/َُ/ُٕ(  مػ روخ ْٖامكل مللػس مو ػل ن ػ ر الالمػ ة التسػاكدول اػ  دكرة  ( ّ 
 تس  ؽ.

لمزود مف المف صوؿ يكؿ أقكاؿ الف ن ة ا  اايتس ف إلى اليوكاف  ورالا: د. تساود املد الزم كم  ( ْ 
ال ػػ مرة   –ل ػػ هكف  دار ااميػػ د الار ػػ  للط   ػػل يػػؽ الملنوػػل اػػ  الشػػروال كا اتسػػمام ؿالماتسػػؼ اػػ  

   كم   ادم .ٕٖٓ  صُٕٔٗ
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 أواًل: اآلراء حول مشروعية إجراء التجارب عمى الحيوانات:

ل ؛ ألهػػهػػ توػػراض أصػػي ع مػػذا الفروػػؽ إلػػراة الملػػ رع  لػػى اليوكا: األولالرررأي 
أك  وػػػؤذم اليوػػػكاف ركيػػػ ن كلتسػػػدان  كلػػػذلؾ هلػػػد أف نثوػػػران مػػػف المشػػػروا ت ا ملوػػػز الصػػػود

ل واػػد ذلػػؾ مػػف الهظػػ ـ ؛ ألهػػ  كمهنػػ  إلػػراة الملػػ رع  لونػ (ُ الماػػذوع لليوكاهػػ تأك  ال مػؿ
اتسميصػؿ مكاا ػل التسػلطل المصمصػل  اػد إاا إذا  الا ـ  كا ويػؽ لل  يػث الالمػ  مص لفمػل

   شػػرط  ػػدـ كلػػكد (ِ  وػػ ـ  ػػذلؾ  لػػى كاػػؽ ال كا ػػد كالضػػكا ط ال  هكهوػػل الميػػددةمانػػد   ل
 كتس  ؿ  دولل لنذه المل رع.

نػ  ؛ ألهوؤودكف أصي ع مذا الفروػؽ إلػراة الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت الرأي الثاني:
ضػركرة إلى  ميؿ نثور مف المش نؿ الم  مكالل ال شر  كلنف وشمرط أصي ع مذا الرأم

 أكر وػللمها ال تسػكة  لػى يوكاهػ ت الملػ رع  كلػذلؾ صػدرت  ػدة مشػروا ت كضا قكاهوف 
 .(ّ م ود اتسمصداـ اليوكاه ت ا  المل رع

                                                           

( مػػف المشػػروا ت الاراقوػػل المػػ  صػػدرت للمي اظػػل  لػػى الهػػكع اليوػػكاه  صكاػػ ن مػػف اه راضػػن : قػػرار ُ 
كالػذم مهػا صػود الالػزاف  مصػدر تسػ  ؽ(   ُٖٗٗلتسػهل  ّْٔمللس قو دة الثكرة  المهيؿ( المػرقـ 

كالذم  د اتسمصداـ التسمـك كالممفلرات كالمكاد النومو كوػل كالط قػل  َََِلتسهل  ُِٕكال رار المرقـ 
اللم  وػل  مصػػدر تسػػ  ؽ(  كقػ هكف ذ ػػ  اليوكاهػػ ت رقػػـ   ػػ دةالننر   وػل اػػ  صػػود األتسػم ؾ طػػرؽ اإ

  كالػػذم مهػػا ذ ػػ  اليوكاهػػ ت مػػف الالػػهـ كال  ػػر كالمػػ  ز كاللػػ مكس إذا ن هػػت ذات ُِٕٗلتسػػهل  ِِ
 ر م ؿ  ف اليدكد الم ررة ق هكه ن  مصدر تس  ؽ  نم  اف ق هكف الا ك ػ ت الاراقػ  رقػـ أكزاف أك أ م

(  كقػػ هكف ْٖٔ-ِْٖ ػػٌد قمػػؿ اليوكاهػػ ت كااضػػرار  نػػ  لػػرا ـ اػػ  المػػكاد   ُٗٔٗ( لتسػػهل ُُُ 
مهػا صػود اليوكاهػ ت ال روػل إا أل ػراض الملػ رع  ََُِ( لتسػهل ُٕيم ول اليوكاهػ ت ال روػل رقػـ  

 ول  لى كاؽ مذا ال  هكف  مصدر تس  ؽ.صكلد يصكؿ المكاا  ت األالالمول  ا
أ. د. مهذر الفضؿ  الملر ل الط ول  لى اللتسـ ال شرم كمدل اليم ول الم  ونفلن  ال  هكف المده  ( ِ 

المالكمػ ت الا لموػل  إدصػ ؿ  ممػ ح  لػى شػ نل ِٕ(  صٕكال كاهوف الا   ول  مللػل النكاػل  الاػدد  
 .www.ias.netك لى المكقا:  َُِّ/ْ/ِٔ م روخ 

 المل رع  لى اليوكاف  مصدر تس  ؽ.( ّ 
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اليوكاف  كم هػى مػذا المكقػؼ أك  هتس فولوز إلراة المل رع  لى اإ الرأي الثالث:
  الم ػػدأ اػػ   إلػى أف ُٖٓٗالمشػروا الاراقػػ  إذ لػ ة اػػ  مالومػ ت التسػػلكؾ المنهػ  لتسػػهل 

ؽ الملػػػ رع الاللوػػػل   لػػػى المػػػروض( مػػك أف منػػػكف الملر ػػػل قػػػد صضػػػات لل يػػػث مط وػػ
مػذه المالومػ ت تسػ كت  ػوف  إلػى أف . كذمع ال اض(ُ اليوكاف((أك  هتس فالالم   هد اإ

المػػ  أكل ػػت  ُْٔٗكاليوػػكاف اػػ  الملر ػػل الط وػػل صلاػػ ن ل كا ػػد ملتسػػهن  لاػػ ـ  هتسػػ فاإ
 .(ِ اللتسـ ال شرمى إل إلراة الملر ل  لى اليوكاف ثـ ه لن 

 كهػػرل  الػػرأم الثػػ ه   شػػرط أف ونػػكف اتسػػمصداـ اليوكاهػػ ت اػػ  الملػػ رع كما ه منػػ 
 أدهى يد ممنف كم  كؿ شر  ن كق هكه ن.إلى 

 ثانيًا: الضوابط القانونية لحماية حيوانات التجربة:

تسػػه وف اومػػ  وػػأم  الضػػكا ط ال  هكهوػػل المػػ  مػػهظـ  مػػؿ الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت 
يم ومنـ كر  ومنـ كالم  ماػد الزامػ ت ق هكهوػل ولػع  لػى ال ػ  ـ   لملر ػل مهفوػذم  لضم ف 

ٌا واد متسؤكان  ف الضرر الذم وليؽ يوكاف الملر ل:  كا 

اليصػػػكؿ  لػػػى المكاا ػػػل الم د وػػػل إلػػػراة الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت مػػػف التسػػػلطل  .ُ
مػ  ملػرل  لػى المصمصل  كالم  ماد المػزاـ  أصلقوػ ت المنهػل  ك  اػ  الدراتسػ ت ال

من ا نػ  أك  اليوػكاف اػ  الاػراؽ ولػع أصػذ مكاا ػل للهػل الراػؽ  ػ ليوكاف اػ  المانػد
  كهام ػػػد أف مػػػذه الللهػػػل م ػػػـك  م وػػػوـ كمػػػرصوص (ّ  م   لنػػػ ( اػػػ  الػػػدا رة الماهوػػػل((

قػػ هكف الصػيل اليوكاهوػػل  إلػى أف اتسػمصداـ اليوكاهػ ت اػػ  الملػ رع  كملػػدر اإشػ رة
مهػػا اتسػػمصداـ اليوكاهػػ ت اػػ  الملػػ رع ال وكلكلوػػل  َُِّ( لتسػػهل ِّالاراقػػ  رقػػـ  

                                                           

 الػػػداد   –كالصػػػ درة  ػػػف مللػػػس ه   ػػػل األط ػػػ ة الاراقوػػػل  ُٖٓٗمالومػػػ ت التسػػػلكؾ المنهػػػ  لتسػػػهل ( ُ 
 .ِٓ الداد  ص -مط ال شفوؽ 

 .ِٕ  ِِ  ُِد. مهذر الفضؿ  مصدر تس  ؽ  ص( ِ 
ارة الصػيل الاراقوػل  مرنػز مػدروع كمطػكور الملنػ ت   كز َُِِهظ ـ المكاا ل  لى مشركع  يػث  (ّ 

شػػػا ل ال يػػػكث  كمنػػػكف المكاا ػػػل   تسػػػمم رة المكاا ػػػل الم د وػػػل لمشػػػركع ال يػػػث  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل  –
 .www.moh.gov.iqك لى المكقا:  َُِّ/ٔ/ِٕالمالكم ت الا لمول ك م روخ  إدص ؿ
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أل راض ال يث الالم   كنؿ هش ط لل  لقل   ليوكاه ت كمهمل من  كمصلف من  إٌا 
. نمػ  ولػع ميدوػد الشػصص المتسػؤكؿ  ػف (ُ  اد مكاا ل التسلطل الصػيول ال وطروػل

أك  الملر ػػػل للممثػػػ ؿ لل كا ػػػػد كالشػػػركط المهصػػػػكص  لونػػػ  اػػػػ  ال ػػػ هكف  كتسػػػػيع
 .(ِ مالوؽ المرصوص ا  ي لل مص لفمل لن 

كمف اللدور   لذنر أف المرصوص  نلراة المل رع  لى اليوكاه ت ونكف أل راض 
انمشػ ؼ ي لػل أك  اصم  ر المكاد مثؿ: اامص ؿ كالل  يػ ت كاألدكوػل أك  ال يث الالم  

 .(ّ المدروس ا  الل ما تأك   ضكول أك  مرضول

ول  كوػػػذمع هتسػػػ هالملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت لصػػػ ل  اإ ولػػػع أف منػػػكف الال وػػػل مػػػف .ِ
يصػػػػر األ يػػػػ ث كالملػػػػ رع  لػػػػى اليوكاهػػػػ ت لليفػػػػ ظ  لػػػػى صػػػػيل إلػػػػى  الػػػػ اض

المث ػػػت مػػػف أممومنػػػ  إلػػػى  اػػػ  يػػػوف أف دصػػػروف وػػػذمع .(ْ كم ػػػدـ ال شػػػرول هتسػػػ فاإ
. كمف اللدور   لذنر أف قػ هكف (ٓ اليوكاف  كلم دـ  لـك اليو ةأك   هتس فلصيل اإ

                                                           

  مهشػكر اػ  الكقػ  ا الاراقوػل َُِّ( لتسهل ِّ( مف ق هكف الصيل اليوكاهول الاراق   ُِالم دة  ( ُ 
  كو صػػػد   لتسػػػلطل الصػػػيول ال وطروػػػل: الشػػػرنل الا مػػػل لل وطػػػرة  َُِّ/ُ/ِٖاػػػ   ِْٓٗ  لاػػػدد 
 ث لث ن( مف ال  هكف أ له./ُالم دة  

 2)  Directive 2010/63/EU of the European parliament and of the council of 
22 September 2010 on the protection of animals used for scientific 
purposes, Articles: (20, 21) 

اػػػػػػػ   EU/ّٔ/ََُِالمكلوػػػػػػػل ااكر ػػػػػػػ  ليم وػػػػػػػل اليوكاهػػػػػػػ ت المتسػػػػػػػمصدمل لو ػػػػػػػراض الالموػػػػػػػل رقػػػػػػػـ 
 (.ُِ  َِ  الم دموف  ََُِ/ٗ/ِِ

 3)  Swiss Fedral Act, op cit, Article: 14. 
 .ْٖصدر تس  ؽ  صه صر نرومش صضر كص لد ن ظـ  كدة  م( ْ 
المالكمػػ ت  إدصػ ؿـ  ممػ ح  لػى شػ نل َُِّ/ٓ/ُٓمممػ ز   ػد ال ػ در يوػزة  التسػاكدول  تسػكرو   ( ٓ 

 .www.saaid.net  ك لى المكقا: َُِّ/ْ/ِٔالا لمول ك م روخ 
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إاا  اليوكاف األلم ه  هص  لى أهل ا ولكز إلراة المل رع  لػى اليوكاهػ ت ر  ول
 :(ُ لاآلموا  هى  هن  كلو راض إذا 

 الالج مف األمراض.أك  الكق ول كالمشصوص  .أ 
 النشؼ  ف مص طر ال و ل. .ع 
 اليوكاف.أك  هتس فاصم  ر المهمل ت لضم ف أهن  دمهل لصيل اإ .ج 
 ول.تس تسال يكث األ .د 

ال ػ هكف المػػذنكر ويظػر الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت لمطػػكور  إلػى أف ةكملػدر اإشػ ر 
كالػػػػػذص  ر كالماػػػػػدات الير وػػػػػل  نمػػػػػ  ويظػػػػػر مطػػػػػكور مهملػػػػػ ت الم ػػػػػ   تسػػػػػليلاصم ػػػػػ ر األ

  (ِ نػػػ ف ضػػػركرو ن ك مكاا ػػػل اللنػػػل المصمصػػػلإاا إذا  كالمهظفػػػ ت كمتسميضػػػرات الملموػػػؿ
اػػ  ي لػػل كلػػكد ضػػركرة إلػػراة  كهام ػػد أهػػل ا ومنػػف الػػراة الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت إا

 ال يث.

 :(ّ  آلم اليد األدهى كوممثؿ ذلؾ  إلى  أف ونكف اتسمصداـ اليوكاه ت ا  المل رع .ّ

                                                           

 1)  Germany Animal Welfare Act 
ك لػػػى  َُِّ/ٓ/ُوخ المالكمػػػ ت الا لموػػػل  مػػػ ر  إدصػػػ ؿقػػػ هكف ر  وػػػل اليوػػػكاف األلمػػػ ه  ك لػػػى شػػػ نل 

 .http://www.animallaw.infoالمكقا: 
 مف ال  هكف. ٓك ْ/ٕالمصدر هفتسل  الم دة: ( ِ 
 Korea's Animal Protection lawلمزود مف المف صوؿ ورالا: ( ّ 

المالكمػػػ ت الا لموػػػل  مػػػ روخ  إدصػػػ ؿ  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل ََِٕقػػػ هكف يم وػػػل اليوػػػكاف اػػػ  نكروػػػ  لتسػػػهل 
 ؛www.koreananimals.org/animals/ap//2007apl/.htmلمكقػػػػا: ك لػػػػى ا َُِّ/ٗ/ٔ

مممػػػ ز   ػػػد ال ػػػ در يوػػػزة  مصػػػدر تسػػػ  ؽ؛ د. ه صػػػر نػػػرومش صضػػػر كص لػػػد نػػػ ظـ  ػػػكدة  مصػػػدر 
  اتسػػمصداـ َُُِكاهػػ ت الو  تسػػل الطػػكر الصػػي  ليو –تسػػ  ؽ  المهظمػػل الا لموػػل للصػػيل اليوكاهوػػل 

المالكمػ ت  إدصػ ؿاليوكاه ت ا  اا ي ث كالمالوـ  مرلمل د. ايمػد لػلؿ التسػود  ممػ ح  لػى شػ نل 
 كر وػلاامف قوػل األ ؛http://kenanaonline.comك لػى المكقػا:  َُِّ/ْ/ِِالا لمول ك مػ روخ 

 ُٖٔٗتسمراتسػػػػ كرغ  تسػػػػهل /الف  روػػػػل المتسػػػػمصدمل لو ػػػػراض الملرو وػػػػل كالالموػػػػل ليم وػػػػل اليوكاهػػػػ ت
   مصدر تس  ؽ.ٕك ٔالمادؿ  الم دموف 

http://www.koreananimals.org/animals/ap/2007apl/.htm؛
http://kenanaonline.com؛
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إلػراة الملر ػػل  لػى اليوكاهػػ ت اػ  ي لػػل  ػدـ كلػػكد كأتسػ لوع  دولػػل مثػؿ: الػػهظـ  .أ 
امػػثلن ال وكلكلوػل كالهمػ ذج الرو ضػول ك ورمػػ  لنػكف األتسػ لوع ال دولػل لوتسػػت دا مػ ن مه تسػ ل 

 اصم  ر    ر  لى اهتسلل مازكلل ا وظنر مأثوره  لى اللتسـ الن مؿ.

أف ملػػػرم الملػػػ رع  لػػػى يوكاهػػػ ت مل مػػػل مهمص ػػػل  ك لػػػى أقػػػؿ  ػػػدد ممنػػػف مهنػػػ   .ع 
لالػػرض اليصػػكؿ  لػػى همػػ  ا  لموػػل دقو ػػل كصػػيول كميػػددة األمػػداؼ... امػػثلن ا 

لالػرض أك  لمن ثرمػ   ولكز إلراة المل رع  لى اليوكاه ت المارضػل لله ػراض إا
ال و ػػػػػل أك  اليوػػػػػكافأك  هتسػػػػ فالكق وػػػػل كالاػػػػػلج مػػػػػف اامػػػػراض المنػػػػػددة لصػػػػػيل اإ

مه لػػػػؾ م ػػػػرر  لمػػػػ   ػػػػأف  ػػػػرض الملر ػػػػل ا ومنػػػػف مي و نػػػػ   لػػػػى أك  اليو موػػػػل 
  نم  ا ولكز إلراة المل رع  لى اليوكاه ت اله اال لل شر مثؿ (ُ أصرليوكاه ت 

 .(ِ ت الملر ل ضركرول لصيل األهكاع كاألمراضن هإاا إذا  النلع المرشدة
 الما مؿ الريوـ ما يوكاه ت المل رع: .ْ

كوممثؿ ذلؾ ا  ما ملػل اليوكاهػ ت  طرو ػل ريومػل اػ  الرأاػل كالراػؽ  كمهػا ال تسػكة 
 كالماذوع كقمؿ اليوكاه ت... كنم  م وف أده ه:

  الما مػؿ أف و كـ   لملر ل شصص متسؤكؿ مؤمؿ مصمص ومملؾ الماراػل كالص ػرة اػ .أ 
   كميت إشراؼ ط وع  وطرم ذم ص رة(ّ كااتسمصداـ الالم  لليوكاه ت المصم رول

                                                           

اػػػػػ   EU/ّٔ/ََُِالمكلوػػػػل األكر ػػػػػ  ليم وػػػػػل اليوكاهػػػػػ ت المتسػػػػػمصدمل لو ػػػػػراض الالموػػػػػل رقػػػػػـ ( ُ 
   مصدر تس  ؽ.ُّ  ُُ  ٗ  ٕ  المكاد  ََُِ/ٗ/ِِ

   مصػدر تسػ  ؽ؛ كملػدر اإشػ رةََِٕ ول اليوكاف ا  نكرو  لتسهل ( مف ق هكف يمٔ  ُّالم دة  ( ِ 
 للمل رع  تس ع صالر يلمن   كقلػل نلفمنػ   كتسػنكلل اتسمام ان الف راف أنثر اهكاع اليوكاه ت  إلى أف

% مػػػف اللوهػػػ ت الص صػػػل  نػػػ  مػػػا ال شػػػر  ٗٗالما مػػػؿ مانػػػ   كتسػػػر ل من ثرمػػػ   كممشػػػ رؾ  هتسػػػ ل 
ـ  كا يػ ث التسػرط ف... ك ورمػ   كلمزوػد مػف المف صػوؿ ورالػا: كمتسمصدـ اػ   لػـ الكظػ  ؼ  كالتسػمك 

 ضرو ل مداان  يوكاه ت الملر ل  مصدر تس  ؽ.
( المكلول األكر   ِٓ  ِّ  مصدر تس  ؽ؛ الم دموف  ََِٕق هكف يم ول اليوكاف ا  نكرو  لتسهل ( ّ 

   مصدر تس  ؽ.ّٔ/ََُِليم ول اليوكاه ت رقـ 
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 ا  طع اليوكاه ت المصم رول.
اتسػػػمصداـ الرأاػػػل كالراػػػؽ   ليوكاهػػػ ت المصم روػػػل  مصفوػػػؼ اآلاـ كالما هػػػ ة كالضػػػرر   .ع 

ف نػػ إاا إذا  أصػػرلاتسػػمصداـ اتسػػ لوع أك  كالصػػكؼ   لمتسػػنه ت كالمنػػد  ت كالمصػػدور 
ا ومنػػف مي وػػؽ  ػػرض أك  (ُ ذلػػؾ ومهػػ اى مػػا  ػػرض الملر ػػل  كونػػكف  مػػرصوص

ن هػت الملر ػل ذات إاا إذا    كولع ملهع الما ه ة كاألضرارأصرلالملر ل  طرو ل 
 .(ِ اليوكافأك  هتس فأممول ن ورة ايمو ل ت اإ

ث مهػػا ال تسػػكة كالماػػذوع ليوكاهػػ ت الملػػ رع  كذلػػؾ   امممػػ ـ   ليوكاهػػ ت مػػف يوػػ .ج 
المتسنف كالمالذول ك ورم   كا  ألم هوػ  ميصػؿ المكاا ػل  لػى الملر ػل  لػى اليوػكاف 
إذا أث ػػت م ػػدـ الطػػع أف الملر ػػل ا  هػػى  هنػػ   كال  ػػكؿ ااصلقػػ   طرو ػػل م ػػررة 

أك  نػ  متسػ ع ما هػ ة؛ أله( طل ػ ن ُٔمـ راػض   ََِْك ََِّ لمو ن  كا    م  
ضػػكة كمػػدؼ ال يػػث كااتسػػماله ة ضػػرر  لػػى يوكاهػػ ت الملػػ رع الالوػػر م  ػػكؿ اػػ  

 .(ّ  ف المل رع
 و مل المه تس ل إذا ن هت ي لمل الصيول إلى   اد اهمن ة الملر ل  لى اليوكاف وا د  .د 

ال و ػػل  أك  صػػيل اليوػػكافأك  متسػػم  لػػل  كلػػوس مه لػػؾ صطػػر  لػػى الصػػيل الا مػػل
  نمػ  (ْ كمـ امص ذ المدا ور اللزمل المه تس ل ليم ول اليوكاف  نشراؼ ط وع  وطػرم

                                                           

   مصػدر تسػ  ؽ؛ُٖٔٗليم وػل اليوكاهػ ت  تسمراتسػ كرغ المادلػل   كر وػل( مػف اامف قوػل األٖالم دة  ( ُ 
( مػػػػف المكلوػػػػل ااكر ػػػػ  ليم وػػػػل ليوكاهػػػػ ت المتسػػػػمصدمل لو ػػػػراض ِِك ُْك ُّكك  /جُالمػػػػ دة  
   مصدر تس  ؽ.ّٔ/ََُِرقـ  الالمول

 ( مف ق هكف ر  ول اليوكاف االم ه   مصدر تس  ؽ.ّ/ٕالم دة  ( ِ 
 3)  Animal Experiment in research 

 َُِّ/ٓ/ْالمالكم ت الا لموػل  مػ روخ  إدص ؿالمل رع  لى اليوكاه ت ا  ال يكث  مم ح  لى ش نل 
 .www.drzede/in-focus/animal-experiment-in-researchك لى المكقا: 

  مصػػدر تسػػ  ؽ؛ ّٔ/ََُِ( مػػف المكلوػػل األكر ػػ  ليم وػػل اليوكاهػػ ت رقػػـ ُٗد   -ُ/ّ( المػػ دة  ْ 
 المادلل  مصدر تس  ؽ. ُٖٔٗ( مف امف قول تسمراتس كرغ لتسهل ُُالم دة  
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 إاا إذا (ُ ما هػ ة ...أك  متسػ ع لػل ألػـ شػدود أصرلا ولكز اتسمصداـ يوكاف لملر ل 
ل إلى أه ن هت قد اتسمصدمت  شنؿ طفوؼ ك مكاا ل تسلطل مصمصل. كملدر اإش رة

إذا ن هػػػػت يوكاهػػػػ ت الملػػػػ رع ماػػػػ ه  مػػػػف ألػػػػـ ك وػػػػر ق  لػػػػل لليوػػػػ ة م مػػػػؿ  طرو ػػػػل 
 .(ِ ريومل

 وكلد هص مشروا   راق  ومالؽ   لرأال كالراؽ  كمها كمف اللدور   لذنر  أهل ا
( مف ق هكف الا ك  ت الاراق  رقـ ْٖٔال تسكة كالماذوع كقمؿ اليوكاه ت   تسمثه ة الم دة  

 الالرامل مف ضػرع   تسػكة يوكاهػ ن أك  الم  مهص  لى   ك ل الي س ُٗٔٗ( لتسهل ُُ 
 ر ضركرة طرو ل ق تسول ل ملل.اتسمامؿ  الوأك  أتس ة ما ململ أك  مثؿ  ل أك   ذ ل أك 

اػ   -تسػ   ل الػذنر-مأتسوتس ن  لى م  م دـ ومنػف م هػ  الضػكا ط الشػر ول ال  هكهوػل 
 مهظوـ  مؿ المل رع  لى اليوكاه ت لضم ف يم ومنـ كالراؽ  نـ.

 املثحث الثالث
 املسؤولية املذنية ملستخذم احليوانات يف التجارب

يوكاهػػػػ ت اػػػػ  الملػػػػ رع دكف مرا ػػػػ ة المتسػػػػؤكلول المدهوػػػػل مػػػػهنض  هػػػػد اتسػػػػمصداـ ال
الضكا ط الشر ول كال  هكهول المػ  مػهظـ  مػؿ الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت لضػم ف يمػ ومنـ 
كر ػػػػػػ ومنـ  كومرمػػػػػػع  لػػػػػػى ملػػػػػػ كز اليػػػػػػدكد المرتسػػػػػػكمل شػػػػػػر  ن كق هكهػػػػػػ ن اللػػػػػػزاة المػػػػػػده  

 :م اآلول كمف ثـ ال  هكف  لى الهيك تسلم الماكوض(  كتسه وف ذلؾ أكان ا  الشروال اإ

املسؤولية املذنية ملستخذم احليوانات يف التجارب يف : األولاملطلة 
 يةسامالشريعة اإل

 متسمهدوف -نم  قله -لى اليوكاه ت ول إلراة المل رع  تسلمأل زت الشروال اإ
                                                           

 ( مف ال  هكف التسكوتسرم  مصدر تس  ؽ.ٓ/ُٔالم دة  ( ُ 
  مصػدر تسػ  ؽ؛ المػ دة ّٔ/ََُِ( مف المكلول األكر   ليم ول ليوكاه ت رقػـ ٔد  -ُ/الم دة  ـ( ِ 

 ( مف ق هكف يم ول اليوكاف ا  نكرو   مصدر تس  ؽ.ٓ/ُّ 
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اػػػػ  ذلػػػػؾ  امكموػػػػ ت النمػػػػ ع كالتسػػػػهل كالما ػػػػكؿ  شػػػػرط أف ملػػػػرل  لػػػػى كاػػػػؽ الضػػػػكا ط 
ال   ػػدة الشػػر ول إلػػى  اليوكاهػػ ت نمػػ  ذنرهػػ  اتسػػمه دان الشػػر ول المػػ  مضػػمف يم وػػل كر  وػػل 

 لػػػ  زان لػػػـ اتسػػػمام ان المػػػ  م ػػػكؿ:   اللػػػكاز الشػػػر   وهػػػ ا  الضػػػم ف  امػػػف اتسػػػمامؿ ي ػػػل 
كلنػف التسػؤاؿ مػ  ينػـ مص لفػل ال ػ  ـ   لملر ػل   (ُ وضمف م  وهشػأ  ػف ذلػؾ مػف ضػرر((

 ولحتسلم  الشروال اإ لى اليوكاف أليد مذه الضكا ط الشر ول  كم  ينـ متسؤكلومل ا

اليوػػكاف إلػػى   ػػأف  ػػدـ اايتسػػ ف - صػػكرة   مػػل–ذمػػع لمنػػكر ا نػػ ة المتسػػلموف 
قملل مػف صػ ي ل دكف أك  ماذو ل أك   ادـ الميرز و   لل انرة الصطأ التسل   ا  ال  هكف 

الماػػػدم و   لػػػل انػػػرة الصطػػػأ ااولػػػ    اػػػ  ال ػػػ هكف  كواػػػد ذلػػػؾ أك  متسػػػكغ شػػػر     لمامػػػد
  وػػر لػػ  ز كاضػػ  ل للمػػ ؿ المهنػػى  هػػل  كلػػذلؾ ويػػؽ لل  ضػػ  اتسػػمام ان  ي ػػل  تسػػمام ؿ 

ٌا ول ره  لى  وال  .(ِ ل كل  لمف ا كل  لل؛ ألهمتسرويلأك  اول رهأك  مهال مف ذلؾ  كا 

كمذا م  وهتسيع  لى متسؤكلول ال   ـ   لملر ل  لى اليوكاف  كمػ  وهػما  ػف  ملػل 
ل اتسػمامؿ ؛ ألهػضرر ماهكم  ماذو لأك  لتسده أك  مف ضرر م دم وليؽ  يو ة اليوكاف

ي ل ا  الملر ل  شنؿ  ور ل  ز شر  ن كومرمع  لول الضم ف أم المتسػؤكلول الم صػورول 
اػػ  ال ػػ هكف. التسػػؤاؿ الػػذم وثػػ ر إذا نػػ ف ال ػػ  ـ   لملر ػػل اليػػؽ ضػػرران  يوػػكاف الملر ػػل  
 كوكلػػػػع  لوػػػػل الضػػػػم ف  ل ػػػػػر الضػػػػرر  ػػػػ لماكوض  كمػػػػك م لػػػػػؾ اليوػػػػكاف المػػػػف وػػػػػداا

 الماكوضح

ال  ضػػػ  كالميمتسػػػع ول ػػػره  لػػػى الر  وػػػل  إلػػػى أف   ل وػػػل ا نػػػ ة المتسػػػلموف ذمػػػع
 إلػى أف  هدلتسػ  كذمػع ا ػف يػـز األ(ّ كاإيتس ف  كأا وصرلل مف ملنل  كلل مػ  كواػزره

                                                           

 ( مف ال  هكف المده  الاراق .ٕ؛ كالم دة  ُْٗنروـ زوداف  مصدر تس  ؽ  صد.   د ال( ُ 
لمزود مف المف صوؿ يكؿ دراة الف ن ة المتسػلموف اػ  ذلػؾ ورالػا: د. تسػاود أملػد الزمػ كم  مصػدر ( ِ 

   كم   ادم .ٖٖٓتس  ؽ  ص
    ادم .كم ٖٗٓلمزود مف المف صوؿ ا  ذلؾ ورالا: د. تساود املد الزم كم  مصدر تس  ؽ  ص( ّ 
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   كوتسػػمف د مػػف ذلػػؾ أف الػػذم(ُ ر ػػ  مػػف الفتسػػ د اػػ  األرضأك  مهػػا اليوػػكاف مػػف  لػػؼ
ل اليػػؽ ضػػرران  هظػػ ـ ؛ ألهػػتسػػد ضػػد المصػػليل الا مػػلوكقػػا ضػػرر  يوػػكاف الملر ػػل واػػد ا 

لنػػػ   ؛ ألفال و ػػػل اليو موػػػل الط واوػػػل المػػػ  صل نػػػ  اهلل تسػػػ ي هل كماػػػ لى  كمهنػػػ  اليوكاهػػػ ت
  اأمػل الهيػؿ  وػر أمػل صػرلينمل ا  صل ن  كممووزمػ   ػف األمػـ األأك  نو هن  كايمرامن 

مػػذا وهػػ ا   ؛ ألفف متسمأصػؿالهمػؿ   وػػر أمػػل الاهن ػكت...  كمػػ  دامػػت أمػل اػػل وه الػػ  أ
ـه  (ِ ينمػػل اهلل تسػػ ي هل كماػػ لى اػػ  صل ػػل ػػ ٍوػػًل ًإاا أيمى هى يى قػػ ؿ ماػػ لى: و كىاى طىػػ ً رو وىًطوػػري ً لى

ـٍ مى  اىراٍطهى  ًا  اٍلًنمى ًع ًمٍف شىٍ ةو ثيـا  كفى  إلى  أىٍمثى ليني ـٍ ويٍيشىري رى ًِّن
 ّ). 

  ػػ ة مصػػ لين   كاضػػلن  ػػف ذلػػؾانػػ  أم اليوكاهػػ ت أمػػـ لنػػ  يػػؽ اايتسػػ ف كمرا
اهلل تسػ ي هل كماػ لى تسػصر اليوكاهػ ت  ؛ ألفهتسػ فالفتس د وليؽ ضرر ا  مصػليل اإانف 

 لل لذا ومكلع  لى متسمصدـ اليوكاف للملر ل الضم ف  داا الماكوض ل وت الم ؿ.

 ول ميػـر إوػذاة اليوػكاف   ليػ ؽ ضػرر مػ دمتسػلمهصلص مم  م دـ أف الشػروال اإ
الماػػػذوع... كمكقػػػا المتسػػػؤكلول المدهوػػػل  لػػػى أك  اػػػ  لتسػػػده كركيػػػل   ل مػػػؿماهػػػكم  ػػػل أك 

ال ػ  ـ   لملر ػل  لػى اليوػكاف اػ  ي لػػل مص لفمػل الضػكا ط الشػر ول لل وػ ـ   لملػ رع  لػػى 
اليوكاه ت دكف متسكغ شر   لمي وؽ مصليل مشرك ل  كذلؾ   لضم ف  داال الماكوض 

 ليل الا مل.الضرر واد مفتسدة مضر   لمص ؛ ألفل وت الم ؿ

 

                                                           

  ال رط ػ  الظػ مرم  الميلػى   آلثػ ر  هدلتسػورالا: ا ك ميمد  ل   ف ايمد  ف تساود  ف يػـز األ( ُ 
 وػػػركت   د.ت(   –الهف ػػػ ت  متسػػػألل هف ػػػل يوكاهػػػل نلػػػل أك متسػػػرويل للر ػػػ   دار الفنػػػر  أينػػػ ـ  ٗج

 .ِٓٔ-ِْٔص
  ُٕٗٗال ػ مرة   –ر الشػركؽ د. وكتسؼ   د اهلل ال رض كم  التسهل مصدران للماراػل كاليضػ رة  دا( ِ 

المالكمػػ ت الا لموػػل  إدصػػ ؿكالراػػؽ  ػػ ليوكاف   لػػى شػػ نل  تسػػلـه ػػلن  ػػف د. نػػ ظـ التسػػود  هػػوـ  اإ
 .http://www.ebnmisr.com  ك لى المكقا: َُِّ/ٕ/ٗ م روخ 

 .ّٖدول: /تسكرة األها ـ( ّ 
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املسؤولية املذنية ملستخذم احليوانات يف التجارب : املطلة الثاني
 يف القانون

تس ؽ كأف قله   أف المشروا ت أل زت إلراة المل رع  لى اليوكاه ت  لى أف ويلـز 
ال   ـ   لملر ل  مهفوػذ الضػكا ط ال  هكهوػل المػ  مػهظـ  مػؿ الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت المػ  

واػػػد متسػػػػؤكان  ػػػف الضػػػرر الػػػػذم وليػػػؽ  يوػػػكاف الملر ػػػػل كال و ػػػل  املنوػػػػل  ذنره مػػػ   كأاٌ 
اليوكاف لمتسمصدـ الملر ل لوتست مطل ل وفاؿ م  وشػ ة دكف ضػكا ط ق هكهوػل ويػ اظ  لػى 

 المكازف ال و   لليو ة.

ال ػػػػ  ـ  أ مػػػػ ؿ الملر ػػػػل   لضػػػػكا ط ال  هكهوػػػػل للملػػػػ رع  لػػػػى اليوكاهػػػػ ت  نصلؿاػػػػ
صػوالل الماػػدم مشػركع. مػػذا الامػؿ  وػر المشػػركع قػد ونػػكف   الملزمػل لػل واػػد  مػلن  وػػر

 ااؿ اول   (   و مل  فاؿ ا ولكز ال و ـ  ل  نم  ا  ي ؿ اا مداة  لػى   لى اليوكاف
أك  اليوػكافأك  هتسػ فتسلمل لتسػد اليوػكاف كي ػل اػ  الاػوش دكف م ػرر  لمػ  لصدمػل اإ

 ذلػػؾ إلػى  رات الملموػؿ كمػػ لمطػكور متسميضػػأك   تسػػليلال و ػل مثػؿ الملػػ رع اصم ػ ر األ
اليوػ ة الا دوػػل  كقػػد إلػػى  ا  دمػلأك  قمػؿ اليوػػكاف  اػد الملر ػػل اػ  يػػوف ومنػف  للػػلأك 

 ااؿ تسل  (  يؽ اليوكاف ا  ااممه ع  ف  الامؿ  ور المشركع  صوالل الم صورونكف 
ا ط  ػل متسػنف للمصفوػؼ  ػف أك  ااؿ ولع ال و ـ  ػل نمػ  اػ  ي لػل  ػدـ مصػدور اليوػكاف

ااممهػ ع  ػف قملػل  طرو ػل أك   دـ  للل  اد ااهمن ة مػف الملر ػل أك  مل كما ه مل دا
التسل   مف ال   ـ   لملر ل  لى اليوكاف واد ااؿ  ور أك  ريومل... مذا الصطأ اإول   

ال و ػػػػل اليو موػػػػل أك  نلونمػػػػ أك  هتسػػػػ فاإأك  مشػػػػركع ضػػػػ ر  ػػػػ ليوكاف يػػػػ ان  ك  ليوكاهػػػػ ت
ل ضػػػػرر صػػػػ ص ك ػػػػ ـ  كورمػػػػع متسػػػػؤكلول  لػػػػى ال ػػػػ  ـ   لملر ػػػػل متسػػػػم  لن أم وهػػػػما  هػػػػ

 الماكوض.

متسػػؤكلول ال ػػ  ـ   لملر ػػل المدهوػػل  أتسػػ سمػػ  مػػك  :الػػذمفإلػػى  كالتسػػؤاؿ الػػذم وم ػػ در
المتسؤكلول صطأ ث  ت مف ال   ـ   لملر ػل نمػ  اػ  ي لػل  أتس س لى اليوكاف  الك قله  أف 

كف م ػػرر نػػأف ونػػكف  نمنػػ ف ال وػػ ـ قو مػػل   لملر ػػل  لػػى يوكاهػػ ت مارضػػل لله ػػراض د
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ضػػ رة  وػػر ه ااػػل  ام ػػـك المتسػػؤكلول  لػػى الصطػػأ الث  ػػت  أصػػرل  لملر ػػل  لػػى يوكاهػػ ت 
ال و ل اليو مول  كمذا م  أصذ  ل المشرع الاراق  اػ  أف أك  الذم وتس ع ضرران   ليوكاه ت

اول لمها  لى المضركر مف ااؿ اليوكاف إث  ت  دـ امص ذ ص يع اليوكاف اليوطل الن 
ماػػدم وماػػوف أك  المتسػػؤكلول كقػػكع م صػػور أتسػػ س   ػػد ردهػػ  كالمشػػرع األ(ُ كقػػكع الضػػرر

المشػروا ت الاراقوػل كالار وػل مػهص  لػى  إلػى أف كملدر اإشػ رة (ِ  لى المضركر اث  مل
نػػػ  ماػػػد اليوػػػكاف مػػػ ان ؛ ألهمتسػػؤكلول صػػػ يع اليوػػػكاف  ػػػف األضػػػرار المػػػ  ويػػدثن  للالوػػػر

ول المػػ  أكل ػػت  لػػى تسػػلماإضػػرار  ػػ لالور  انػػس الشػػروال اإومصػػرؼ  ػػل م لنػػل دكف 
ا ول ػره ال  ضػ   لػى  وانػ  ل ؛ ألهػم لؾ اليوكاف يتسف مالذومن  كما ملمن  كالرأال  نػ   كا 

املػػػػ ه  هتسػػػ فكلػػػ  لمػػػف ا كلػػػ  لػػػل. اػػػ  يػػػوف لػػػػـ مػػػهص المشػػػروا ت  لػػػى متسػػػؤكلول اإ
 اليوكاف.

ؿ إث ػ ت الانػس  كمػذا مػ  أصػذ المتسؤكلول الصطػأ المفمػرض ال   ػ أتس سكقد منكف 
 .(ّ  ل المشرع األلم ه  الذم ق ؿ أف التس ع الكلول إلراة الملر ل وهف  المتسؤكلول

الصطأ المفمرض  ور ال   ؿ إث  ت الانس  كمذا  أتس سكقد م كـ المتسؤكلول  لى 
وػل ل  ػد الن  هػ ت الي؛ ألهػ(ْ م  أصذ  ل المشرع الاراق  اػ  قػ هكف يم وػل كميتسػوف ال و ػل

  نمػ  اػ  ي لػل إلػراة  يػكث النهدتسػل الكراثوػل  مػ  (ٓ كمهن  اليوكاه ت مف  ه صر ال و ل
 .(ُ   كنذلؾ المشرع المصرم(ٔ  ضر   ل و ل كاأليو ة

                                                           

 ( مف ال  هكف المده  الاراق .ُِِورالا الم دة  ( ُ 
 .ُٕٔٗ(  لتسهل ّْ  رقـ  رده( مف ال  هكف المده  األِٖٗالم دة   (ِ 
 ( مف ق هكف ر  ول اليوكاف األلم ه   مصدر تس  ؽ.ُورالا الم دة   (ّ 
  مهشػكر اػ  ََِٗ( لتسػهل ِٕ( مف ق هكف يم ول كميتسوف ال و ػل الاراقػ  رقػـ  ِّورالا الم دة  ( ْ 

 .ََُِ/ُ/ِٓا   ُِْْالكق  ا الاراقول   لادد 
 تس دتس ن( مف ال  هكف هفتسل./ِا الم دة  ورال( ٓ 
 ث مه ن( مف ال  هكف هفتسل./ُٖورالا الم دة  ( ٔ 
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ال ػ  ـ  ؛ ألفميمػؿ م اػل المصػ طر مػف والػهـ والػـر أتسػ سكقد م كـ المتسػؤكلول  لػى 
  لماكوض.  لملر ل مك المتسمفود مف الملر ل انك وميمؿ م ال  ملل  

انػرة الضػم ف ال   مػل  لػى الضػرر كيػده  ام ػـك  أتسػ سكقد م كـ المتسػؤكلول  لػى 
الماػػكوض ونػػكف ن وػػران أك  الدكلػػل  ػػ لماكوض اػػ  ي لػػل نػػكف تسػػ ع الضػػرر  وػػر ماػػركؼ

كاليوػػكاف كاليوػػ ة  كلػػل  ػػ ـ  هتسػػ فلػػدان نمػػ  اػػ  ي لػػل المػػرض الك ػػ    الػػذم وصػػوع اإ
  ع   للوه ت.نمادوؿ  اض الصص  ص مف صلؿ المل

إلػى  اليؽ نم  ذمع اتسمام ؿهظرول الماتسؼ ا   أتس سكقد م كـ المتسؤكلول  لى 
 ملنػل  نملاػل اتسػمام ؿذلؾ أيد شراح ال  هكف   ل كؿ  أف م لؾ اليوػكاف واػد مماتسػف ن اػ  

 .(ِ ماذو ل دكف م ررأك 

 ػ  ـ نمػ  اػ  ال - لػ  زان اتسػمام ان مف اتسمامؿ ي ػل  إلى أف كذمع المشرع الاراق 
لػـ وضػمف مػ  وهشػأ  ػف ذلػؾ مػف  –  لملر ل  لى اليوكاف  لى كاػؽ الضػكا ط ال  هكهوػل 

أك    كواد  وػر لػ  ز كولػع  لوػل الضػم ف اػ  ي لػل قصػد اإضػرار  ػ ليوكاف (ّ ضرر
نمػ  اػ  ي لػل  هتسػ فاإأك  مي وؽ مصليل أقػؿ أمموػل مػف الضػرر الػذم وصػوع اليوػكاف

 ه ػراض كومنػف إلرا نػ   لػى يوػكاف دصػر ضػ ر قو مػل   لملر ػل  لػى يوػكاف ماػرض لل
 (ْ  لػػػى اليوكاهػػػ ت تسػػػليللمي وػػػؽ مصػػػليل  وػػػر مشػػػرك ل نمػػػ  اػػػ  ي لػػػل اصم ػػػ ر األأك 

 .(ٓ  ور الملر ل أصرلكم   نمن ف تسلكؾ طرؽ  أصرلكوضوؼ شراح ال  هكف ي لل 

كهام ػػد أهػػل  نمنػػ ف المشػػرع الاراقػػ  صػػو  ل مػػ دة ق هكهوػػل اػػ  ال ػػ هكف المػػده  اػػ  
يػػػؽ  اتسػػػمام ؿاػػػ  قػػػ هكف يم وػػػل اليوكاهػػػ ت مف دمػػػ    واػػػد أك  متسػػػؤكلول  ػػػف األشػػػو ةال

                                                                                                                                                      

  ك ػػػهفس الماهػػػى ُْٖٗ( لتسػػػهل ُُّ( مػػػف ال ػػػ هكف المػػػده  المصػػػرم رقػػػـ  ُٕٔورالػػػا المػػػ دة  ( ُ 
 .ُِّٗ/ّ/ٗ(  ق هكف المكل  ت كالا كد الل ه ه  الص در ا  ُِٗالم دة  

 .ٕٗٓ-ٖٕٓمصدر تس  ؽ  ص د. تساود أملد الزم كم ( ِ 
 ( مف ال  هكف المده  الاراق .ٔالم دة:  ( ّ 
 ( مف ال  هكف المده  الاراق .ٕالم دة  ( ْ 
 .ِٗٓد.   د الملود الينوـ كلم  مل  مصدر تس  ؽ  ص( ٓ 
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ص يع اليوكاف  ور ل  ز ا  الي لل الم  وهيرؼ اون   ف  رض ال و ل اليو مول الذم 
 اتسػمام ؿ  كلػذلؾ واػد نػؿ متسػمصدـ اليوػكاف للملر ػل مماتسػف ن اػ  (ُ م رر اليؽ لمي و ػل((

لر ػػػػل دكف ملػػػػ كز يػػػػدكده المشػػػػرك ل  كولزمػػػػل ي ػػػػل اػػػػ  ي لػػػػل اهيرااػػػػل  ػػػػف  ػػػػرض الم
 ال و ل اليو مول.أك  هتس فاإأك  الماكوض  ف الضرر الذم وهشأ لليوكاف

المػػزاـ ال ػػ  ـ   لملر ػػل  لػػى اليوػػكاف مػػك المػػزاـ   ػػذؿ  ه وػػل  إلػػى أف كملػػدر اإشػػ رة
 متسػؤكلومل م صػورول  كضػ  ط اهيرااػػل و ػ س  تسػلكؾ الشػصص المامػ د الملػػرد ؛ ألفدا مػ ن 

 .(ِ كالمي ط  هفس ظركؼ الف  ؿ

 هتسػػ فاإأك   ػ إلزاـ ال ػ هكه  ومرمػع  لوػل ااػؿ ضػ ر  يوػكاف الملر ػل صػلؿإف اإ
ال و ػػػػل اليو موػػػػل  وتسػػػػملـز مرمن ػػػػل ال ػػػػ  ـ   لملر ػػػػل الماػػػػكوض لمي ػػػػؽ قوػػػػ ـ متسػػػػؤكلومل أك 

وػػػل ل  ػػػ لمكازف ال و ػػ   كمػػ  مػػف الهظػػ ـ الاػػ ـ ليم نصللػػالم صػػورول  ػػف الفاػػؿ الضػػ ر  
 مهن .  ف ةاإأك  ال و ل اليو مول كالتسلمل الا مل الم  ا ولكز اتسم ا دم 

كالتسؤاؿ الػذم ومنػف أف وثػ ر مػك مػف مػ  اللنػل المصمصػل  نو ػ ع اللػزاة المػده  
ال و ػػػل اليو موػػػل  كلمػػػف أك   الماػػػكوض(  لػػػى ال ػػػ  ـ   لملر ػػػل إذا يػػػدث ضػػػرران  ػػػ ليوكاف

 مدااح.
 المشرع العراقي بين جهتين لمنظر في قضايا الحيوان وهي:

( مػػف ْٖٔ-ِْٖال ضػػ ة اللزا ػػ  اػػ  اللػػرا ـ الكاقاػػل  لػػى اليوػػكاف اػػ  المػػكاد   .ُ
الفصػؿ الصػ ص  لػػرا ـ قمػؿ اليوكاهػ ت كاإضػػرار  نػ  اػ  قػػ هكف الا ك ػ ت الاراقػػ  

 .ُٗٔٗ( لتسهل ُُرقـ  
ل الهظػػر اػػ  قضػػ و  إداروػػلنػػ ت  ل: صػػكؿ المشػػرع الاراقػػ داروػػرؤتسػػ ة الكيػػدات اإ .ِ

لتسػػػػهل  ٖٓٗاليوػػػػكاف نمػػػػ  اػػػػ  قػػػػرار مللػػػػس قوػػػػ دة الثػػػػكرة الاراقوػػػػل المهيػػػػؿ المػػػػرقـ 

                                                           

 .ِٗٓاقمراح مذه الم دة مط و  ن لم مرح أكرده: د.   د الملود الينوـ كلم  مل  مصدر تس  ؽ  ص( ُ 
 .ُّٖ-ُّٕصدر هفتسل  صالم( ِ 
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لمط وؽ ق هكف مهظوـ كاتسماللؿ اايوػ ة الم  وػل كيم ومنػ   كال ػرار المػرقـ  (ُ ُُٖٗ
اللم  وػػل اػػ    ػػ دةطػػرؽ اإ اتسػػمام ؿلمهػػا صػػود األتسػػم ؾ ك  (ِ َََِلتسػػهل  ُِٕ

 صودم .

ل مكلد مي نـ ص صل   ليوكاف  كم  مي نـ اليوكاف مط ػؽ إلى أه إش رةكملدر ا
قػػ هكف اليوػػػكاف لما للػػل قضػػػ و  اليوػػكاف كالراػػػؽ  ػػػل اػػ  الػػػدكؿ األله وػػل مثػػػؿ: اتسػػػمرالو   

  كا وكلػد اػ  الػدكؿ الار وػل. لػذا ه مػرح (ّ كاتس  هو   ك كلهدا  كالكاو ت المميدة األمرونوػل
 .صرلا  الاراؽ كالدكؿ الار ول األ إهش ة مي نـ ص صل   ليوكاف

كالتسؤاؿ الذم ومنف أف وث ر مػك مػف مػ  اللنػل المصمصػل   لمط ل ػل  ػ لماكوضح 
ال ػكاهوف الار وػػل كاألله وػػل لػػـ مػهص إا  لػػى اليػػ س كالالرامػػل  لػى ال ػػ  ـ   لملر ػػل  لػػى 

ذا ن ف اليوكاف واد مف األمكاؿ اونكف ص ي ل ك  مك ال   ـ اليوكاف إذا اليؽ ضرران  ل  كا 
  لملر ػػػل  لوػػػل قػػػد املػػػؼ امكالػػػل  لنػػػف إذا قلهػػػ  أف األضػػػرار  يوػػػكاف الملر ػػػل واػػػد ضػػػرران 

صلؿ  ل و ل اليو مول ك   ؛ ألفاليؽ  تسمام ؿ  لمكازف ال و   اواد ال   ـ   لملر ل مماتسف ن   ا 
 اإضرار   ل و ل. امف م  اللنل الم  مط ل ل   لماكوض  ف ذلؾ.إلى  مهفامل ا مرقى

زالػػل الضػػرر ا لمشػػرع الاراقػػ   ػػٌد ااضػػرار   ل و ػػل وتسػػملـز المصػػ لؼ  ػػ لماكوض كا 
  كوتسمشػػؼ مػػف ال ػػ هكف  ػػأف كزارة ال و ػػل الاراقوػػل مػػ  (ْ مػػ  نػػ ف  لوػػلإلػػى  اليػػ ؿ ا  ػػ دةك 

وػداعالم  ويؽ لنػ  المط ل ػل  ػ لماكوض همولػل المص لفػل ك  م لػ  الماػكوض  ػف اإضػرار  ا 
 .(ٓ ل  ل و ل ا  صهدكؽ يم ول ال و 

                                                           

 .ُُٖٗ/ٕ/ِٕا   ِِْٖمهشكر ا  الكق  ا الارقول   لادد ( ُ 
 مصدر تس  ؽ.( ِ 
 .ِٓد. ه صر نرومش صضر كص لد ن ظـ  كدة  مصدر تس  ؽ  ص( ّ 
 .ََِٗ( لتسهل ِٕ( مف ق هكف يم ول كميتسوف ال و ل الاراق  رقـ  ِّالم دة  ( ْ 
 ( مف ال  هكف هفتسل.ِٔالم دة  ( ٓ 
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المشرع الاراق  ا  مشروا دصر  د اليوكاهػ ت ثػركة كطهوػل  إلى أف كملدر اإش رة
ول مػػف كزوػػر صػػكلا ولػػكز إلػػراة الملػػ رع  لونػػ  إا  اػػد اليصػػكؿ  لػػى المكاا ػػ ت األ

 .(ُ التسلطل الصيول ال وطرولأك  الزرا ل 

نػػػل كه مػػػرح  لػػػى المشػػػرع الاراقػػػ   ػػػأف منػػػكف التسػػػلطل الصػػػيول ال وطروػػػل مػػػ  الل
نػػ  أصػػص مػػف تسػػلطل ؛ ألهالمصمصػػل   لمط ل ػػل  ػػ لماكوض  ػػف األضػػرار  يوػػكاف الملر ػػل

 اليف ظ  لى صيل كتسلمل الثركة اليوكاهول.إلى  ال و ل  اضلن  ف أهن  مندؼ

 اليوػكاف إ ػ دةكالتسؤاؿ الذم ومنف أف وثػ ر مػك مػ  هػكع الماػكوضح الماػكوض مػك 
تسػػمصداـ الرأاػػل اػػ  الما مػػؿ ماػػل مػػف يوػػث مػػ  نػػ ف  لوػػل ق ػػؿ الملر ػػل   ما للمػػل كاإلػػى 

ف ماػػػذر ذلػػػؾ  التسػػػنف كالالػػػذاة كالػػػدكاة كا  طػػػ ة المتسػػػنه ت لمصفوػػػؼ األلػػػـ كالما هػػػ ة...  كا 
امهنى يو مل   ل مؿ الريوـ  طرو ل تسروال دكف ألـ كضوؽ  كول ر ال ػ  ـ   لملر ػل  ػذلؾ  

اوػ ن لل ػر ضػرر كاا م كـ التسلطل المصمصل  ذلؾ  لى يتسػ  ل  لنػف مػؿ أف ذلػؾ واػد ن 
 اليوكاف.

 إصػلؿمكمل دكف لػزـك واػد أك  إف المتس ع ا  الما ه ة اللتسدول كالهفتسول لليوكاف 
  كمػػذا وتسػػملـز ماػػكوض  هػػل تسػػكاة (ِ اػػ  المػػكازف ال و ػػ  لليوػػ ة  كملكوػػث لل و ػػل الط واوػػل

( َُِل وصػػوع نرامػػل اليوػػكاف إذ لػػ ة اػػ  المػػ دة  ؛ ألهػػ ماػػكوض  ػػف الضػػرر الماهػػكم
  ...  كأف وؤصػذ  هظػر اا م ػ ر نرامػل الن  هػ ت  إلػى أف كر ااميػ د التسكوتسػرممػف دتسػم

                                                           

؛ المػ دة ََُِ( لتسػهل ُٕأكان( مػف قػ هكف يم وػل اليوكاهػ ت ال روػل الاراقػ  رقػـ  /ِرالا المػ دة  و( ُ 
 .َُِّ( لتسهل ِّ( كاألتس  ع المكل ل ل  هكف الصيل اليوكاهول رقـ  ُِ 

( مف اا لف الا لم  لي كؽ اليوكاف الماممد ا  االمم ع الػدكل  لي ػكؽ اليوػكاف ٖك ُالم دة  ( ِ 
اػ   ُٖٕٗ/َُ/ُٓ(  كا لف رتسمو ن اػ   ػ روس اػ  ُٕٕٗ/ٗ/ِّ-ُِ  لهدف للفمرة  الذم   د ا

إلػى المػدور  ُٖٗٗم ر الوكهتسنك  كقدـ الهص المه   مف اللماول الدكلول لي كؽ اليوكاف ا   ػ ـ 
المهمػػػدل ال ػػػ هكه   /ثػػػـ اا ػػػلف  هػػل  مهمػػػدو ت الكيػػػدة الار وػػػل َُٗٗالاػػ ـ للوكهتسػػػنك  كاػػػ   ػػػ ـ 

-http://arab  ك لػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػا: َُِّ/ْ/ِٔالكمػػػػػػػػ ت الا لموػػػػػػػػل  مػػػػػػػػ روخ الم إدصػػػػػػػػ ؿشػػػػػػػػ نل 
unity.net. 
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كاليوػكاف كال و ػل كميمػ  المهػكع اللوهػ  لوهػكاع اليوكاهوػل  هتسػ فاليول  كنػذلؾ تسػلمل اإ
  كنػػذلؾ الماػػكوض  ػػف الضػػرر المػػ دم اػػ  لتسػػده كمكمػػل. نػػؿ ذلػػؾ ونػػكف (ُ كاله  موػػل((

الفاػؿ الضػ ر  ؛ ألفيم ول ال و ػل كالثػركة اليوكاهوػل  ماكوض ه دم للتسلطل المصمصل  ف
 ػػػ ليوكاف اهانػػػس  ارمػػػد(  لػػػى ال و ػػػل المػػػ  مػػػك  هصػػػر اونػػػ  اضػػػلن  ػػػف هشػػػر ا مػػػذار 

 للماول الراؽ   ليوكاف.

المتسػػػؤكلول المدهوػػػل لمتسػػػمصدـ الملر ػػػل  لػػػى  أتسػػػ سهصلػػص مػػػف نػػػؿ مػػػ  م ػػػدـ  ػػػأف 
اهيراال  ػف  ػرض الملر ػل دكف ي ل ا  ي لل  اتسمام ؿاليوكاف م كـ  لى الماتسؼ ا  

مل كز الضكا ط ال  هكهول الم  مهظـ  مؿ الملر ل  كوتسملـز الماكوض  ف األضرار الم  
الصطػػأ المفمػػرض ال   ػػؿ إث ػػ ت  أتسػػ سم ػػكـ  لػػى  أصػػرلوتسػػ  ن   ػػف ذلػػؾ  كمػػف لنػػل 

الانس  هد اضراره  يوكاف الملر ل  كويؽ المصلص مف المتسؤكلول  نث ػ ت أهػل المػـز اػ  
  و ـ   ذؿ الاه ول الن اول لليف ظ  لى اليوكاف  لى كاؽ الضكا ط ال  هكهول.ال

نمػػػ  كه مػػػرح  لػػػى المشػػػرع الاراقػػػ  اصػػػدار قػػػ هكف صػػػ ص  مهظػػػوـ الملػػػ رع  لػػػى 
اليوكاه ت كاا مراؼ  ي كقن   و وف اول الضكا ط ال  هكهول الملزمل لمتسمصدـ اليوكاف ا  

هشػػ ة مينمػػل لليوػػكاف  كميدوػػد اللنػػل المصمصػػل الملر ػػل  كمتسػػؤكلومل نمػػ  ذنرهػػ  دهفػػ ن   كا 
أك  ااثهػػػ ف ماػػػ ن أك  كاليوػػػكاف هتسػػػ ف  لمط ل ػػػل  ػػػ لماكوض  ػػػف األضػػػرار المػػػ  مليػػػؽ   إ

ال و ػل اليو موػل كملكثنػػ   كهػكع الماػكوض كنوفومػػل  كه مػرح إهشػ ة صػػهدكؽ يم وػل اليوػػكاف 
المهظمػػ ت الينكموػػل ومػػكلى ذلػػؾ  كمأتسػػوس لماوػػل للراػػؽ  ػػ ليوكاف لممثولػػل  لػػى صػػاود 

  هتسػػ فكالامػػؿ  لػػى يم ومػػل مػػف اا مػػداة  لوػػل متسمرشػػده  ػػ إ لف الاػػ لم  لي ػػكؽ اإ
 Eu/ّٔ/ََُِكالمكلوػػل األكر ػػ  ليم وػػل اليوكاهػػ ت المتسػػمصدمل لو ػػراض الالموػػل رقػػـ 

 .كر ول  كال كاهوف األََُِ/ٗ/ِِا  

                                                           

(1)  Animal Experiments in research 

 المل رع  لى اليوكاه ت  مصدر تس  ؽ.
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 الخاتمة

 ل:آلمواالهم  ا كالمكصو ت إلى  مكصله  ا  هن ول ال يث
 أواًل النتائج:

الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت مػػػ : اصم ػػػ ر اليوكاهػػػ ت لليصػػػكؿ  لػػػى همػػػ  ا  كال ػػػ  ـ  .ُ
  لملر ػػل  لػػى اليوػػكاف مػػك: صػػ يع التسػػوطرة الفالوػػل  لػػى اليوػػكاف اػػ  المكلوػػل  

 كالرق  ل  كاإشراؼ  كالمصرؼ اول  كواد ص يع اليوكاف م لن ن لل ينم ن.
همػػ  لػػـ وصػػدر اػػ  الػػدكؿ الار وػػل قػػ  .ِ هكف صػػ ص وػػهظـ الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت  كا 

اا مػداة  لونػ . اػ  أك  صدرت مشروا ت   مػل ليم وػل اليوكاهػ ت كملهػع إوػذا ن 
الهص المه   /يوف كلده   لى الصاود الا لم :  اإ لف الا لم  لي كؽ اليوكاف

ليم وػػػػػل اليوكاهػػػػػ ت  كر وػػػػػل(  ك لػػػػػى الصػػػػػاود ااكر ػػػػػ   اامف قوػػػػػل األَُٗٗلتسػػػػػهل 
لف  روػػػػػػػػل المتسػػػػػػػػمصدمل لو ػػػػػػػػراض الملرو وػػػػػػػػل كالالموػػػػػػػػل اػػػػػػػػ  تسمراتسػػػػػػػػ كرغ لتسػػػػػػػػهل ا

  ََُِالمادلػػػػل(  كالمكلوػػػػل ااكر ػػػػ  الصػػػػ ص  يوكاهػػػػ ت الملػػػػ رع لتسػػػػهل /ُٖٔٗ
مثؿ: ق هكف اامي د التسكوتسرم  شأف يم ول اليوكاف  كق هكف ر  وػل  أكر ولكقكاهوف 

 اليوكاف األلم ه .
مهظمػػػ ت الراػػػؽ  ػػػ ليوكاف اػػػ  يػػػوف مكلػػػد  كلػػػكدإلػػػى  مفم ػػػر أنثػػػر الػػػدكؿ الار وػػػل .ّ

 .OIEمهظمل الراؽ   ليوكاف الا لمول 
ول لمي وػػػؽ الم صػػػد تسػػػلمإلػػػراة الملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت لػػػ  ز اػػػ  الشػػػروال اإ .ْ

 ف طروؽ مارال الالل كالالج مف مذه المل رع   هتس فالشر   ا  يفظ يو ة اإ
ول تسػلمكمهاػت الشػروال اإكلنف  لى كاػؽ الضػكا ط الشػر ول ليم وػل اليوكاهػ ت  

ف الف نػػ ة ؛ ألهماػػذوع اليوكاهػػ ت  كأكل ػػت الراػػؽ كاايتسػػ ف الونػػ  نػػ  مصلكقػػ ت  كا 
لػػػػـ متسػػػػمطا ال ػػػػكاهوف إلوػػػػل   ن ليم وػػػػل اليوػػػػكاف كاايتسػػػػ فأين مػػػػالمتسػػػػلمكف كضػػػػاكا 

 الكضاول  لك ل.
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ل نػ  اػ  صدمػ؛ ألهالرأم التس  د ا  ال  هكف مك مأوود إلراة المل رع  لى اليوكاه ت .ٓ
ادهػػى يػػد إلػػى  ال شػػرول  لػػى أف ونػػكف اتسػػمصداـ اليوكاهػػ ت اػػ  الملػػ رع كما ه منػػ 

 ممنف  ك لى كاؽ الضكا ط ال  هكهول.
ول  لػػى ال ػػ  ـ   لملر ػػل  لػػى اليوػػكاف الضػػم ف اػػ  ي لػػل تسػػلماكل ػػت الشػػروال اإ .ٔ

مص لفمػػػل الضػػػكا ط الشػػػر ول المػػػ  مػػػهظـ  ملػػػل دكف متسػػػكغ شػػػر    كونػػػكف  ػػػداا 
 الضرر واد مفتسدة مضرر   لمصليل الا مل. ؛ ألفالم ؿالماكوض ل وت 

 ػػػ إلزاـ ال ػػػ هكه  ليم وػػػل يوكاهػػػ ت الملر ػػػل ومرمػػػع  لوػػػل ااػػػؿ ضػػػ ر  صػػػلؿإف اإ .ٕ
ال و ػػػل اليو موػػػل وتسػػػملـز مرمن ػػػل ال ػػػ  ـ   لملر ػػػل أك   هتسػػػ فاإأك   يوػػػكاف الملر ػػػل 

ل  ػػػ لمكازف نصللػػػالماػػػكوض لمي ػػػؽ قوػػػ ـ متسػػػؤكلومل الم صػػػورول  ػػػف الفاػػػؿ الضػػػ ر  
 ال و    كم  مف الهظ ـ الا ـ ليم ول ال و ل اليو مول.

 ثانيًا: التوصيات

 ه مرح  لى النو  ت المشرواول الار ول م  وأم :

إصدار ق هكف ص ص  مهظوـ المل رع  لػى اليوكاهػ ت و ػوف اوػل الضػكا ط ال  هكهوػل  .ُ
ـ  ملػل لضػم ف الملزمل لمتسػمصدـ اليوػكاف اػ  الملر ػل  كالمػ  مػهظ -تس لفل الذنر–

 يم ول كر  ول يوكاف الملر ل كاإيتس ف الول.
المتسػػؤكلول المدهوػػل لمتسػػمصدـ الملر ػػل  لػػى اليوػػكاف  أتسػػ ساف ومضػػمف ال ػػ هكف اف  .ِ

الصطػػػأ المفمػػػرض ال   ػػػؿ إث ػػػ ت الانػػػس  هػػػد اضػػػراره  يوػػػكاف  أتسػػػ سم ػػػـك  لػػػى 
و ػذؿ الاه وػل الملر ل  كويؽ لل المصلص مف المتسؤكلول  أث  ت أهل المػـز اػ  ال وػ ـ 

 لػػى كاػػؽ الضػػكا ط ال  هكهوػػل  كمػػف إلوػػل  الن اوػػل لليفػػ ظ  لػػى اليوػػكاف كاإيتسػػ ف
ي ػػل اػػ  ي لػػل اهيرااػػل  ػػف  اتسػػمام ؿالماتسػػؼ اػػ   أتسػػ سم ػػـك  لػػى  أصػػرللنػػل 

  رض الملر ل دكف مل كز الضكا ط ال  هكهول الم  مهظـ  مؿ الملر ل.
اف  كميدوػػد اللنػػل المصمصػػل نمػػ  ه مػػرح أف ومضػػمف ال ػػ هكف مشػػنوؿ مينمػػل لليوػػك  .ّ

 اليوػكافأك  هتسػ فالم  ويؽ لنػ  المط ل ػل  ػ لماكوض  ػف األضػرار المػ  مليػؽ   إ
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هش ة صهدكؽ ليم ول اليوكاف ومكلى أك  ال و ل اليو مول كملكوثن   كهكع الماكوض  كا 
 ذلؾ.

مأتسػػوس مهظمػػل الراػػؽ  ػػ ليوكاف لممثولػػل  لػػى صػػاود المهظمػػ ت الينكموػػل  كالامػػؿ  .ْ
ول كاإ ػػػػلف الاػػػػ لم  لي ػػػػكؽ تسػػػػلمالشػػػػروال اإ أينػػػػ ـومػػػػل متسمرشػػػػدة   لػػػػى يم 

اليوػػػػكاف  كالمكلوػػػػل األكر ػػػػ  ليم وػػػػل اليوكاهػػػػ ت المتسػػػػمصدمل لو ػػػػراض الالموػػػػل  
 .كر ولكال كاهوف األ
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 المصادر والمراجع
 أواًل: الكتب والبحوث والرسائل الجامعية

د  ػف  مػرك التسػلم ه   أ ك داؤد تسلوم ف  ف األشاث  ف اتسي ؽ  ف  شور  ػف شػدا .ُ
  المنمع الاصرم ْك ّتسهف أ ك داؤد  مي وؽ: ميمد مي  الدوف   د اليمود  ج

  د. ت(.  وركت  –
  ال رط ػ  الظػ مرم  الميلػى هدلتسػأ ك ميمد  ل   ف ايمد  ػف تسػاود  ػف يػـز األ .ِ

  وركت   د. ت(. –  دار الفنر ٗ  آلث ر  ج
  مي وػؽ:   ػد الفمػ ح أ ػك  ػػدة  ايمػد  ػف شػاوع  ػف  لػ  الهتسػ     التسػػهف الن ػرل .ّ

 ول  يلع   د. ت(.تسلم  منمع المط ك  ت اإٕج
الللهل الدا مل اصلقو ت ال يث الالمػ   إرشػ دات أصلقوػ ت /ل مال الملؾ اوصؿ .ْ

المالكمػ ت  إدصػ ؿق  مهشػكر  لػى شػ نل ُّْْ  األكؿال يث الالم   ااصدار 
 .http://www.kacst.edu.saالا لمول ك لى المكقا 

 –هلـ شلومكف نكرنوس   لـ اليوكاف الا ـ  دار ا ف األثور ك  زمور ا راموـ امكي  .ٓ
 .ُٖٗٗل مال المكصؿ  

  دار ُزوف الدوف  ف ا راموـ  ف ميمد الماركؼ  ػ  ف هلػوـ  ااشػ  ه كالهظػ  ر  ج .ٔ
  وركت   د. ت(. –النمع الالمول 

يؽ الملنول ا  الشػروال كال ػ هكف  دار  اتسمام ؿ كم  الماتسؼ ا  تساود أملد الزم .ٕ
 .ُٕٔٗال  مرة   –اامي د الار   

ول  تسػػػػلم  ػػػػد النػػػػروـ زوػػػػداف  الػػػػكلوز اػػػػ  شػػػػرح ال كا ػػػػد الف نوػػػػل اػػػػ  الشػػػػروال اإ .ٖ
 ـ.ََِٔ-قُِْٕدمشؽ   –مؤتستسل الرتس لل ه شركف 

الػػكلوز اػػ  هظروػػل    ػػد الملوػػد الينػػوـ ك  ػػد ال ػػ ق  ال نػػرم كميمػػد طػػل ال شػػور  .ٗ
 الػػػػداد   -  كزارة المالػػػػوـ الاػػػػ ل  كال يػػػػث الالمػػػػ ُاالمػػػػزاـ  مصػػػػ در االمػػػػزاـ  ج

َُٖٗ. 

http://www.kacst.edu.sa/
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 هتسػ ف ف ؼ  طول ن مؿ ماػ  رة  ينػـ الػراة الملػ رع الط وػل  الاللوػل(  لػى اإ .َُ
-قُِِْ  ردفاأل –ل ماػػػػل الورمػػػػكؾ إلػػػػى  كاليوػػػػكاف  رتسػػػػ لل م لتسػػػػمور قػػػػدمت

المالكمػػػػػػػػ ت الا لموػػػػػػػػل  لػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػا   ؿإدصػػػػػػػػـ  مهشػػػػػػػػكرة  لػػػػػػػػى شػػػػػػػػ نل ََِِ
http://www.veecos.net. 

المالكمػػ ت  إدصػػ ؿكالراػػؽ  ػػ ليوكاف  ممػػ ح  لػػى شػػ نل  تسػػلـنػػ ـر التسػػود  هػػوـ  اإ .ُُ
 .http://www.ebnmisr.comالا لمول ك لى المكقا 

مشػػػػػل  ل  ػػػػػع المصلكقػػػػػ ت نمػػػػػ ؿ الػػػػػدوف الػػػػػدومورم  يوػػػػػ ة اليوػػػػػكاف الن ػػػػػرل ك ن  .ُِ
كاليوكاه ت ك را ع المكلكدات لإلم ـ الا لـ زنرو   ف ميمد  ف ميمكد ال زكوهػ   

 مصر   د. ت(. –  مط ال مصطفى ميمد ُج
 .ُٕٔٗ وركت   –لكوس مالكؼ  المهلد األ لدم  دار المشرؽ  .ُّ
 وػػؽ: ميمػػد زموػػر  ػػف ه صػػر ميمػػد  ػػف اتسػػم  وؿ ال صػػ رم  صػػيو  ال صػػ رم  مي .ُْ

 ق.ُِِْ  دار طكؽ الهل ة   د. ـ(  ٕك ْج  اله صرم
ميمػػد  ػػف  وتسػػى المرمػػذم  تسػػهف المرمػػذم  مي وػػؽ: ايمػػد ميمػػد شػػ نر كدصػػركف   .ُٓ

   دار ايو ة المراث الار     وركت   د. ت(.ْج
ميمد مرمضى اليتسوه  الز ودم  م ج الاركس مف لكامر ال  مكس  مي وؽ:  ل   .ُٔ

 ـ.ُٔٔٗ-قُّٖٔ د. ـ(   -  دار اللوؿِملل   ج
متسػػلـ  ػػف اليلػػ ج ال شػػورم الهوتسػػ  كرم  صػػيو  متسػػلـ  مي وػػؽ: ميمػػد اػػؤاد   ػػد  .ُٕ

    د. ـ(   د. ت(.ْك ّال  ق   ج
 إدصػ ؿمصطفى ميمد  رل كم  إلراة الملػ رع  لػى اليوكاهػ ت  ه ػلن  ػف شػ نل  .ُٖ

 .http://www.onislam.netالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا: 
  ممػػػػ ح  لػػػى شػػػػ نل ََِّ/ٓ/ُٓمممػػػ ز   ػػػد ال ػػػػ در يوػػػزة  التسػػػػاكدول  تسػػػكرو    .ُٗ

 .www.saaid.netالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا  إدص ؿ

http://www.veecos.net/
http://www.veecos.net/
http://www.onislam.net/
http://www.saaid.net/
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مهػػػذر الفضػػػؿ  الملر ػػػل الط وػػػل  لػػػى اللتسػػػـ ال شػػػرم كمػػػدل اليم وػػػل المػػػ  ونفلنػػػ   .َِ
 إدصػ ؿ  ممػ ح  لػى شػ نل ٕ/الا   ول  مللل النكال  الادد ال  هكف المده  كال كاهوف

 .www.ias.netالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا 
  َُُِالطػػكر الصػػي  ليوكاهػػ ت الو  تسػػل  –المهظمػػل الا لموػػل للصػػيل اليوكاهوػػل  .ُِ

لؿ التسود  ممػ ح  لػى اتسمصداـ اليوكاه ت ا  اا ي ث كالمالوـ  مرلمل د. ايمد ل
 .http://kenanaonline.comالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا  إدص ؿش نل 

ه صػػر نػػرومش صضػػر كص لػػد نػػ ظـ  ػػكدة  اليم وػػل اللزا وػػل لليوػػكاف اػػ  المشػػروا  .ِِ
 .ََِٗ  يزوراف ٓ  المللد  ُالاراق   مللل ل مال ذم ق ر  الادد 

 ثانيًا: المقاالت والفتاوى

المالكمػػ ت الا لموػػل  إدصػػ ؿاللماوػػل المصػػرول للريمػػل  ػػ ليوكاف  ممػػ ح  لػػى شػػ نل  .ُ
 .ar.wikipedia.org  :     ك لى المكقا

المالكمػػػ ت  إدصػػػ ؿلماوػػػل اإمػػػ رات الار وػػػل للراػػػؽ  ػػػ ليوكاف  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل  .ِ
 .www.eawsae.comالا لمول ك لى المكقا 

المالكمػػػ ت  إدصػػػ ؿهوهػػػكل  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل  –لماوػػػل الراػػػؽ  ػػػ ليوكاف الاراقوػػػل  .ّ
 .www.postpoems.orgالا لمول ك لى المكقا 

المالكمػػػ ت الا لموػػػل ك لػػػى  إدصػػػ ؿالملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل  .ْ
 .http://eney.kacemb.comالمكقا 

 المالكم ت الا لمول. إدص ؿضرو ل مداان  يوكاه ت الملر ل  مم ح  لى ش نل  .ٓ
ملػػرم  ُُْٖ/َُ/ُٕ(  مػػ روخ ْٖ  امػػكل مللػػس مو ػػل ن ػػ ر الالمػػ ة اػػ  دكرمػػل .ٔ

 هػ ت مدوهل الرو ض   لتساكدول ا  مكضكع الراة المل رع الالموػل  لػى اليوكا ا 
المالكمػػػ ت الا لموػػػل ك لػػػى  إدصػػػ ؿالشػػػرنل الكطهوػػػل النكوموػػػل  مهشػػػكر  لػػػى شػػػ نل 

 .http://nationalkuwait.comالمكقا 
 ثالثًا: التشريعات العراقية:

http://www.ias.net/
http://kenanaonline.com/
http://www.eawsae.com/
http://www.postpoems.org/
http://eney.kacemb.com/
http://nationalkuwait.com/
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 ُُٓٗلتسهل  َْال  هكف المده  رقـ  .ُ
 ُٗٔٗلتسهل  ُُُق هكف الا ك  ت رقـ  .ِ
 ُِٕٗلتسهل  ِِذ   اليوكاه ت رقـ ق هكف مهظوـ  .ّ
 ُُٖٗلتسهل  ٖٓٗقرار مللس قو دة الثكرة المهيؿ رقـ  .ْ
   ص درة  ف مللس ه   ل ااط  ة الاراقولُٖٓٗمالوم ت التسلكؾ المنه  لتسهل  .ٓ
 ُٖٗٗلتسهل  ّْٔقرار مللس قو دة الثكرة المهيؿ رقـ  .ٔ
 َََِلتسهل  ُِٕقرار مللس قو دة الثكرة المهيؿ رقـ  .ٕ
 ََِٗ( لتسهل ِٕميتسوف ال و ل رقـ   ق هكف يم ول .ٖ
 ََُِلتسهل  ُٕق هكف يم ول اليوكاه ت ال رول رقـ  .ٗ

  كزارة الصيل الاراقول  ممػ ح  لػى شػ نل َُِِهظ ـ المكاا ل  لى مشركع  يث  .َُ
 .www.moh.gov.iqالمالكم ت الا لمول ك لى المكقا  إدص ؿ

 َُِّلتسهل  ِّكاهول رقـ ق هكف الصيل اليو .ُُ

 رابعًا: التشريعات العربية واإلعالنات العالمية:

 ُّٕٗلتسهل  ٖٓق هكف الا ك  ت المصرم رقـ  .ُ
 ُْٖٗلتسهل  ُُّال  هكف المده  المصرم رقـ  .ِ
 ُٔٔٗلتسهل  ّٓق هكف الزرا ل المصرم رقـ  .ّ
 ُٕٔٗلتسهل  ّْ  رقـ ردهال  هكف المده  األ .ْ
 ََُِلتسهل  ُُقـ   ر ردههظ ـ الراؽ   ليوكاف األ .ٓ
 ُِّٗ/ّ/ٗق هكف المكل  ت كالا كد الل ه ه  الص در ا   .ٔ
 ََِٕلتسهل  ُٔق هكف الراؽ   ليوكاف لدكلل اإم رات الار ول المميدة رقـ  .ٕ
المالكمػػػ ت  إدصػػػ ؿ  ممػػػ ح  لػػػى شػػػ نل َُٗٗاا ػػػلف الاػػػ لم  لي ػػػكؽ اليوػػػكاف  .ٖ

 .http://arab-unity.netالا لمول ك لى المكقا 
 خامسًا: المصادر األجنبية

http://www.moh.gov.iq/
http://arab-unity.net/
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1. Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 

approximation of laws, regulations and administrative of the 

member states regarding the protection of animals used for the 

experimental and other scientific purposes. 

http://eur-lex.europa.eu. 

2. European Convention for the protection of Vertebrate Animals 

used for experimental and other Scientific purposes. Strasbourg, 

18. 111. 1986. 

http://conventions.coe.int. 

3. Guide lines for proper Conduct of Animal Experiment junes 

2006 Science council of japan. 

www.scj.go.jp. 

4. Dr. J. BELOT, DVM-1-ministry of Agriculture – Veterinary 

Service, Animal experimentation – Legislation and protection. 

www.google.iq/search?safe=active89. 

5. Swiss Federal Act on Animal protection of march 9, 1978. 

www.animallaw.info. 

6. Directive 2010/63/EU of the European parliament and of the 

council of 22 September 2010 on the protection of Animals 

used for Scientific purposes, Articles, (20, 21) Available in 

Internet. 

7. Germany Animal Welfare Act. 

http://www.animallaw.info. 

8. Korea's Animal protection law. 

www.koreananimals.org. 

9. Animal Experiment in Research. 

www.drzedelin-focuslanimal-experimental-in-research . 

http://conventions.coe.int/
http://www.scj.go.jp/
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 :الممخص
دكف اوػػػػػذا ن   األػػػػػ زت  هتسػػػػػ فصر اهلل تسػػػػػ ي هل كماػػػػػ لى اليوكاهػػػػػ ت لمهفاػػػػػل اإتسػػػػػ
ول كال كاهوف الكضاول امن هول إلراة المل رع  لػى اليوكاهػ ت  لػى كاػؽ تسلمالشروال اإ

ول  كلنػػف هتسػػ هضػػكا ط مػػهظـ  مػػؿ إلػػراة الملػػ رع  لػػى اليوكاهػػ ت مػػ داـ ذلػػؾ لصدمػػل اإ
ن  مصلكق ت ؛ ألهإيتس ف إلون    لريمل كالشف ل كالرأالأك قملن   كا دكف ماذو ن  كما ه من 

يوػػػل ميػػػس كممػػػألـ كمشػػػنؿ  هصػػػر مػػػف  ه صػػػر ال و ػػػل اليو موػػػل ولػػػع المي اظػػػل  لػػػى 
 مكازهن .

مكضػػػكع دراتسػػػمه    الهظػػػ ـ ال ػػػ هكه  للملػػػ رع  لػػػى اليوكاهػػػ ت(( مهػػػ كؿ اػػػنف  لػػػذا
كال ػ هكف  كالمتسػؤكلول  ماروؼ كم روخ المل رع  لى اليوكاه ت  كمشرك ومن  اػ  الشػروال

ضػػركرة اصػػدار قػػ هكف للملػػ رع إلػػى  المدهوػػل لمتسػػمصدـ اليوكاهػػ ت اػػ  الملر ػػل  كمكصػػله 
 لػػى اليوكاهػػ ت اػػ  الػػدكؿ الار وػػل  لػػى  ػػرار الػػدكؿ ااكرك وػػل كاهتسػػل م ن مػػا اا ػػلف 

 الا لم  لي كؽ اليوكاف.
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ABSTRACT : 

Our God create animals in order to benefit human without 

harm it. Islamic legislation and Our laws allows to make 

experience on animals with restrictions organize the process of 

making experience on animals for the sake of serving human 

beings, without torturing and suffering or killing it, and treat it 

with mercy and kindness and lovely, because animals are life 

creature sense of pain and form a member of environmental life 

that must keep of stability balance. 

So the Subject of our studying "the legal system of 

experiment on animals" uses the definition, date of experiment on 

animals, legitimacy with the Islamic legislations and laws, and 

responsibility civil with the user of animals in the experiment, and 

we reach the necessary of make a law of experiment on animals in 

Arabic states like European states with Universal declaration of 

animals rights. 

 


