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 ;الوصول" مثل التقارير إعداد إلرشادات المكملة التخطيط إرشادات من" ;PREPAREالتحضير" إرشادات تتكون
  "ARRIVEالتحضير" برنامج يغطيPREPARE;" الحيوانات على للدراسات التحضير جودة تحدد التي العريضة الثالثة المجاالت: 

 الدراسة صياغة .1
 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار .2
 الدراسة مكونات جودة ضبط .3
 االستعداد مراجعة قائمة تكييف يمكن. الموضوعات بعض وتتداخل ، هنا به تقديمها يتم الذي بالترتيب دائًما المواضيع تناول يتم لن

 التجارب تعتمد حيث ، الحيوانية المرافق إدارة بشأن توجيهات اإلعداد يشمل. الميدانية الدراسات مثل ، الخاصة االحتياجات لتلبية
 على ، العالمية الموارد إلى روابط مع ، Norecopa موقع على متوفرة اإلرشادات من الكاملة النسخة. جودتها على الداخلية

https://norecopa.no/PREPARE . 
 

 أفضل تقدم و ، والحاالت باألنواع الخاصة التوجيهية المبادئ من المزيد إنتاج مع ستتطور ديناميكية مجموعة التحضير إرشادات تعد
 .المختبر حيوانات علم في الممارسات

 
 والتوصية الموضوع

 الدراسة صياغة( أ(
 

 األدبي البحث .1
 .والثانوية األولية النتائج مع ، واضحة فرضية تشكيل
 .المنهجية المراجعات استخدام في النظر
 .البحث مصطلحات وإنشاء ، استشارتها سيتم التي والمعلومات البيانات قواعد في المتخصصين تحديد
 ، المعاناة بأقل التجريبية األسئلة على لإلجابة مالءمتها ومدى وبيولوجيتها ، استخدامها سيتم التي األنواع مالءمة مدى تقييم

 .بها الخاصة الرفاهية واحتياجات
 .للترجمة وقابليته المشروع إنتاج إعادة قابلية تقييم

 
 القانونية القضايا .2

 الحيوانات نقل المثال سبيل على ، األخرى والمجاالت الحيوانات ألبحاث الصلة ذات بالتشريعات البحث تأثر كيفية اعتبارك في ضع
 .المهنية والسالمة والصحة

 )المشروع تقييم بشأن األوروبي االتحاد توجيهات مثل) الصلة ذات التوجيه وثائق حدد
 

 اإلنسانية النهاية ونقاط الضارة الفوائد تقييم ، األخالقية القضايا .3
 إنتاجها تم قد البحث من النوع هذا حول البيانات كانت إذا ما اعتبارك في ضع ، األخالقيات لجان مع الحوار في ,ملخص إنشاء
 .بالفعل

 ، السليم الحس ، الجيد العلم) 3Ssال بمبدأ وااللتزام (التحسين ، التخفيض ، االستبدال( 3Rsال بمبدأ االلتزام
 (. جيدة حساسيات

 
 .السلبية النتائج ونشر المسبق التسجيل في النظر
 .للحيوان محتمل ضرر أي وتبرير الضارة للفوائد تقييم بإجراء القيام

 .تدريبية أو تعليمية ألغراض الحيوان استخدام كان إذا ، التعلم أهداف مناقشة
 .للمشروع الخطورة تصنيف تخصيص

 .فيها لبس وال بسهولة للقياس وقابلة موضوعية إنسانية نهاية نقاط تحديد
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 .نهاية كنقطة ، وجد إن ، الموت مبرر ناقش
 

 اإلحصائي والتحليل التجريبي التصميم .4
 .األهمية ومستويات اإلحصائية والقوة التجريبية الدراسات االعتبار فى الوضع
 .الحيوانات أعداد وتحديد التجريبية الوحدة تحديد
 .واالستبعاد االشتمال معايير وحدد ، المراقب انحياز ومنع ، العشوائي التوزيع طرق اختر

 
 الموضوع توصية

 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار( ب(
 

 العمل وتقسيم والتمويل الزمني والجدول األهداف .5
 .للمشروع مبكرة خطط وجود عند المعنيين الموظفين جميع مع اجتماعات ترتيب
 من والتخلص واإلجراءات الحيوانات ورعاية التحضير في المساعدة إلى الحاجة إلى يشير ، للمشروع تقريبي زمني جدول وضع

 .التطهير/  النفايات
 .والمحتملة المتوقعة التكاليف جميع عن والكشف مناقشة
 .الدراسة مراحل جميع في والنفقات العمل لتقسيم تفصيلية ةخط وضع

 
 المنشأة تقييم .6

 .والمعدات المباني واحتياجات معايير لتقييم للمنشآت مادي فحص إجراء
 .اإلضافية المخاطر أوقات في التوظيف مستويات مناقشة

 
 والتدريب التعليم .7

 .الدراسة قبل التدريب أو التعليم من مزيد إلى والحاجة للموظفين الحالية الكفاءة تقييم
 

 والتطهير النفايات من والتخلص الصحية المخاطر .8
 من مباشر غير أو مباشر بشكل المتضررة والحيوانات األشخاص لجميع ، الحيوانات منشأة مع بالتعاون ، للمخاطر تقييم إجراء

 .الدراسة
 .المشروع مراحل لجميع محددة إرشادات إنتاج ، األمر لزم وإذا ، تقييم

 .الدراسة في العناصر جميع من والتخلص والتطهير االحتواء وسائل مناقشة
 
 الدراسة مكونات جودة مراقبة( ج(

 
 االختبار وإجراءات مواد .9

 .االختبار مواد حول المعلومات من ممكن قدر أكبر تقديم
 .ألدائها الالزمة والمهارات االختبار إجراءات وصالحية جدوى في النظر

 
 التجارب حيوانات .10
 .التقارير ورفع للدراسة الضرورية الحيوانات خصائص تحديد
 .الفائضة الحيوانات توليد تجنب
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 .الدراسة
 .المشروع مراحل لجميع محددة إرشادات إنتاج ، األمر لزم وإذا ، تقييم

 .الدراسة في العناصر جميع من والتخلص والتطهير االحتواء وسائل مناقشة
 
 الدراسة مكونات جودة مراقبة( ج(

 
 االختبار وإجراءات مواد .9

 .االختبار مواد حول المعلومات من ممكن قدر أكبر تقديم
 .ألدائها الالزمة والمهارات االختبار إجراءات وصالحية جدوى في النظر

 
 التجارب حيوانات .10
 .التقارير ورفع للدراسة الضرورية الحيوانات خصائص تحديد
 .الفائضة الحيوانات توليد تجنب
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 .نهاية كنقطة ، وجد إن ، الموت مبرر ناقش
 

 اإلحصائي والتحليل التجريبي التصميم .4
 .األهمية ومستويات اإلحصائية والقوة التجريبية الدراسات االعتبار فى الوضع
 .الحيوانات أعداد وتحديد التجريبية الوحدة تحديد
 .واالستبعاد االشتمال معايير وحدد ، المراقب انحياز ومنع ، العشوائي التوزيع طرق اختر

 
 الموضوع توصية

 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار( ب(
 

 العمل وتقسيم والتمويل الزمني والجدول األهداف .5
 .للمشروع مبكرة خطط وجود عند المعنيين الموظفين جميع مع اجتماعات ترتيب
 من والتخلص واإلجراءات الحيوانات ورعاية التحضير في المساعدة إلى الحاجة إلى يشير ، للمشروع تقريبي زمني جدول وضع

 .التطهير/  النفايات
 .والمحتملة المتوقعة التكاليف جميع عن والكشف مناقشة
 .الدراسة مراحل جميع في والنفقات العمل لتقسيم تفصيلية ةخط وضع
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 ;الوصول" مثل التقارير إعداد إلرشادات المكملة التخطيط إرشادات من" ;PREPAREالتحضير" إرشادات تتكون
  "ARRIVEالتحضير" برنامج يغطيPREPARE;" الحيوانات على للدراسات التحضير جودة تحدد التي العريضة الثالثة المجاالت: 

 الدراسة صياغة .1
 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار .2
 الدراسة مكونات جودة ضبط .3
 االستعداد مراجعة قائمة تكييف يمكن. الموضوعات بعض وتتداخل ، هنا به تقديمها يتم الذي بالترتيب دائًما المواضيع تناول يتم لن

 التجارب تعتمد حيث ، الحيوانية المرافق إدارة بشأن توجيهات اإلعداد يشمل. الميدانية الدراسات مثل ، الخاصة االحتياجات لتلبية
 على ، العالمية الموارد إلى روابط مع ، Norecopa موقع على متوفرة اإلرشادات من الكاملة النسخة. جودتها على الداخلية

https://norecopa.no/PREPARE . 
 

 أفضل تقدم و ، والحاالت باألنواع الخاصة التوجيهية المبادئ من المزيد إنتاج مع ستتطور ديناميكية مجموعة التحضير إرشادات تعد
 .المختبر حيوانات علم في الممارسات

 
 والتوصية الموضوع

 الدراسة صياغة( أ(
 

 األدبي البحث .1
 .والثانوية األولية النتائج مع ، واضحة فرضية تشكيل
 .المنهجية المراجعات استخدام في النظر
 .البحث مصطلحات وإنشاء ، استشارتها سيتم التي والمعلومات البيانات قواعد في المتخصصين تحديد
 ، المعاناة بأقل التجريبية األسئلة على لإلجابة مالءمتها ومدى وبيولوجيتها ، استخدامها سيتم التي األنواع مالءمة مدى تقييم

 .بها الخاصة الرفاهية واحتياجات
 .للترجمة وقابليته المشروع إنتاج إعادة قابلية تقييم

 
 القانونية القضايا .2

 الحيوانات نقل المثال سبيل على ، األخرى والمجاالت الحيوانات ألبحاث الصلة ذات بالتشريعات البحث تأثر كيفية اعتبارك في ضع
 .المهنية والسالمة والصحة

 )المشروع تقييم بشأن األوروبي االتحاد توجيهات مثل) الصلة ذات التوجيه وثائق حدد
 

 اإلنسانية النهاية ونقاط الضارة الفوائد تقييم ، األخالقية القضايا .3
 إنتاجها تم قد البحث من النوع هذا حول البيانات كانت إذا ما اعتبارك في ضع ، األخالقيات لجان مع الحوار في ,ملخص إنشاء
 .بالفعل

 ، السليم الحس ، الجيد العلم) 3Ssال بمبدأ وااللتزام (التحسين ، التخفيض ، االستبدال( 3Rsال بمبدأ االلتزام
 (. جيدة حساسيات

 
 .السلبية النتائج ونشر المسبق التسجيل في النظر
 .للحيوان محتمل ضرر أي وتبرير الضارة للفوائد تقييم بإجراء القيام

 .تدريبية أو تعليمية ألغراض الحيوان استخدام كان إذا ، التعلم أهداف مناقشة
 .للمشروع الخطورة تصنيف تخصيص

 .فيها لبس وال بسهولة للقياس وقابلة موضوعية إنسانية نهاية نقاط تحديد
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 .األهمية ومستويات اإلحصائية والقوة التجريبية الدراسات االعتبار فى الوضع
 .الحيوانات أعداد وتحديد التجريبية الوحدة تحديد
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 العمل وتقسيم والتمويل الزمني والجدول األهداف .5
 .للمشروع مبكرة خطط وجود عند المعنيين الموظفين جميع مع اجتماعات ترتيب
 من والتخلص واإلجراءات الحيوانات ورعاية التحضير في المساعدة إلى الحاجة إلى يشير ، للمشروع تقريبي زمني جدول وضع

 .التطهير/  النفايات
 .والمحتملة المتوقعة التكاليف جميع عن والكشف مناقشة
 .الدراسة مراحل جميع في والنفقات العمل لتقسيم تفصيلية ةخط وضع
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 .والمعدات المباني واحتياجات معايير لتقييم للمنشآت مادي فحص إجراء
 .اإلضافية المخاطر أوقات في التوظيف مستويات مناقشة
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 .الدراسة قبل التدريب أو التعليم من مزيد إلى والحاجة للموظفين الحالية الكفاءة تقييم
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 من مباشر غير أو مباشر بشكل المتضررة والحيوانات األشخاص لجميع ، الحيوانات منشأة مع بالتعاون ، للمخاطر تقييم إجراء
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 .ألدائها الالزمة والمهارات االختبار إجراءات وصالحية جدوى في النظر

 
 التجارب حيوانات .10
 .التقارير ورفع للدراسة الضرورية الحيوانات خصائص تحديد
 .الفائضة الحيوانات توليد تجنب
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 .نهاية كنقطة ، وجد إن ، الموت مبرر ناقش
 

 اإلحصائي والتحليل التجريبي التصميم .4
 .األهمية ومستويات اإلحصائية والقوة التجريبية الدراسات االعتبار فى الوضع
 .الحيوانات أعداد وتحديد التجريبية الوحدة تحديد
 .واالستبعاد االشتمال معايير وحدد ، المراقب انحياز ومنع ، العشوائي التوزيع طرق اختر

 
 الموضوع توصية

 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار( ب(
 

 العمل وتقسيم والتمويل الزمني والجدول األهداف .5
 .للمشروع مبكرة خطط وجود عند المعنيين الموظفين جميع مع اجتماعات ترتيب
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 ;الوصول" مثل التقارير إعداد إلرشادات المكملة التخطيط إرشادات من" ;PREPAREالتحضير" إرشادات تتكون
  "ARRIVEالتحضير" برنامج يغطيPREPARE;" الحيوانات على للدراسات التحضير جودة تحدد التي العريضة الثالثة المجاالت: 

 الدراسة صياغة .1
 الحيوانية والمنشأة العلماء بين الحوار .2
 الدراسة مكونات جودة ضبط .3
 االستعداد مراجعة قائمة تكييف يمكن. الموضوعات بعض وتتداخل ، هنا به تقديمها يتم الذي بالترتيب دائًما المواضيع تناول يتم لن

 التجارب تعتمد حيث ، الحيوانية المرافق إدارة بشأن توجيهات اإلعداد يشمل. الميدانية الدراسات مثل ، الخاصة االحتياجات لتلبية
 على ، العالمية الموارد إلى روابط مع ، Norecopa موقع على متوفرة اإلرشادات من الكاملة النسخة. جودتها على الداخلية

https://norecopa.no/PREPARE . 
 

 أفضل تقدم و ، والحاالت باألنواع الخاصة التوجيهية المبادئ من المزيد إنتاج مع ستتطور ديناميكية مجموعة التحضير إرشادات تعد
 .المختبر حيوانات علم في الممارسات

 
 والتوصية الموضوع

 الدراسة صياغة( أ(
 

 األدبي البحث .1
 .والثانوية األولية النتائج مع ، واضحة فرضية تشكيل
 .المنهجية المراجعات استخدام في النظر
 .البحث مصطلحات وإنشاء ، استشارتها سيتم التي والمعلومات البيانات قواعد في المتخصصين تحديد
 ، المعاناة بأقل التجريبية األسئلة على لإلجابة مالءمتها ومدى وبيولوجيتها ، استخدامها سيتم التي األنواع مالءمة مدى تقييم

 .بها الخاصة الرفاهية واحتياجات
 .للترجمة وقابليته المشروع إنتاج إعادة قابلية تقييم

 
 القانونية القضايا .2

 الحيوانات نقل المثال سبيل على ، األخرى والمجاالت الحيوانات ألبحاث الصلة ذات بالتشريعات البحث تأثر كيفية اعتبارك في ضع
 .المهنية والسالمة والصحة

 )المشروع تقييم بشأن األوروبي االتحاد توجيهات مثل) الصلة ذات التوجيه وثائق حدد
 

 اإلنسانية النهاية ونقاط الضارة الفوائد تقييم ، األخالقية القضايا .3
 إنتاجها تم قد البحث من النوع هذا حول البيانات كانت إذا ما اعتبارك في ضع ، األخالقيات لجان مع الحوار في ,ملخص إنشاء
 .بالفعل

 ، السليم الحس ، الجيد العلم) 3Ssال بمبدأ وااللتزام (التحسين ، التخفيض ، االستبدال( 3Rsال بمبدأ االلتزام
 (. جيدة حساسيات

 
 .السلبية النتائج ونشر المسبق التسجيل في النظر
 .للحيوان محتمل ضرر أي وتبرير الضارة للفوائد تقييم بإجراء القيام

 .تدريبية أو تعليمية ألغراض الحيوان استخدام كان إذا ، التعلم أهداف مناقشة
 .للمشروع الخطورة تصنيف تخصيص

 .فيها لبس وال بسهولة للقياس وقابلة موضوعية إنسانية نهاية نقاط تحديد
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 التجارب تعتمد حيث ، الحيوانية المرافق إدارة بشأن توجيهات اإلعداد يشمل. الميدانية الدراسات مثل ، الخاصة االحتياجات لتلبية
 على ، العالمية الموارد إلى روابط مع ، Norecopa موقع على متوفرة اإلرشادات من الكاملة النسخة. جودتها على الداخلية

https://norecopa.no/PREPARE . 
 

 أفضل تقدم و ، والحاالت باألنواع الخاصة التوجيهية المبادئ من المزيد إنتاج مع ستتطور ديناميكية مجموعة التحضير إرشادات تعد
 .المختبر حيوانات علم في الممارسات

 
 والتوصية الموضوع

 الدراسة صياغة( أ(
 

 األدبي البحث .1
 .والثانوية األولية النتائج مع ، واضحة فرضية تشكيل
 .المنهجية المراجعات استخدام في النظر
 .البحث مصطلحات وإنشاء ، استشارتها سيتم التي والمعلومات البيانات قواعد في المتخصصين تحديد
 ، المعاناة بأقل التجريبية األسئلة على لإلجابة مالءمتها ومدى وبيولوجيتها ، استخدامها سيتم التي األنواع مالءمة مدى تقييم

 .بها الخاصة الرفاهية واحتياجات
 .للترجمة وقابليته المشروع إنتاج إعادة قابلية تقييم

 
 القانونية القضايا .2

 الحيوانات نقل المثال سبيل على ، األخرى والمجاالت الحيوانات ألبحاث الصلة ذات بالتشريعات البحث تأثر كيفية اعتبارك في ضع
 .المهنية والسالمة والصحة

 )المشروع تقييم بشأن األوروبي االتحاد توجيهات مثل) الصلة ذات التوجيه وثائق حدد
 

 اإلنسانية النهاية ونقاط الضارة الفوائد تقييم ، األخالقية القضايا .3
 إنتاجها تم قد البحث من النوع هذا حول البيانات كانت إذا ما اعتبارك في ضع ، األخالقيات لجان مع الحوار في ,ملخص إنشاء
 .بالفعل

 ، السليم الحس ، الجيد العلم) 3Ssال بمبدأ وااللتزام (التحسين ، التخفيض ، االستبدال( 3Rsال بمبدأ االلتزام
 (. جيدة حساسيات

 
 .السلبية النتائج ونشر المسبق التسجيل في النظر
 .للحيوان محتمل ضرر أي وتبرير الضارة للفوائد تقييم بإجراء القيام

 .تدريبية أو تعليمية ألغراض الحيوان استخدام كان إذا ، التعلم أهداف مناقشة
 .للمشروع الخطورة تصنيف تخصيص

 .فيها لبس وال بسهولة للقياس وقابلة موضوعية إنسانية نهاية نقاط تحديد


