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 أخالقيات النشر

 
للدراسات واألحباث الصادرة عن جامعة ومعهد العدالة واحلكمة يف أمريكا املقاالت والدراسات واألحباث    احلكمة جملة  تنشر          

 .  لتزام مببادئ أخالقيات النشرمع االالعلمية األصيلة واحملكمة، 
وهي  (COPE : Committee on Publication Ethics) تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر

 : ية املدونة األخالقهذه  قوانني لتطبيق  وضع معايري موّحدة اىل  اجمللة ، ومن هذا املنطلق سعت األساس املرشد للمؤلفني والباحثني

 :مسؤولية الناشر1- 

مقدم للنشر، بغض النظر عن اجلنس، األصل، االعتقاد   حبثتقييم حمتوى كل  التأكد من  رئيس التحرير  على  :  النزاهة •
 .الديين، املواطنة أو االنتماء السياسي للمؤلف

من قبل كلِّّ األشخاص الذين ميكنهم االطالع عليها،   االحباثخلاصة مبؤلفي  احلفاظ على املعلومات السرية  : جيب  السرية •
 .قي األطراف األخرى املؤمتنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم واب احملكمني مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، 

 منخطية    موافقة بدون  غري القابلة للنشر    ابالحباثاالستفادة من نتائج أحباث اآلخرين املتعلقة  عدم    :  الصرحيةاملوافقة   •
 .مؤلفها

النشر  قرارعن املسؤول األول ابجمللة، و يعترب رئيس التحرير  االحباثجيب حفظ حقوق اآلخرين عند نشر    : النشرقرار  •
التشهري أو القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة،  . مع احلرص التام على جتنب  والطبع ويستند يف ذلك إىل سياسة اجمللة 

 .ات املناسبةاختاذ القرار   يف  التحرير أعضاء هيئة كما ميكن لرئيس التحرير استشارة 
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  :احملكممسؤولية 2- 

وال    للمحافظة على سريتهاهذا األخري  سرية ابلنسبة للُمحكِّم، وأن يسعى    البحثجيب أن تكون كل معلومات   :  السرية •
 .ميكن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مع أي طرف ابستثناء املرخص هلم من طرف رئيس التحرير

جتنب التحكيم على أساس بيان وجهة و ألدلة املوضوعية،  ابعلى املُحكِّم مراجعته وتقييم األحباث املوجهة إليه    :  املوضوعية •
  .العنصري، املذهيب وغريهواجلانب نظره الشخصية، 

إبالغ رئيس و على املُحكِّم حماولة حتديد املصادر واملراجع املتعلقة ابملوضوع و اليت مل يهمشها املؤلف،    :  املصادرحتديد   •
 .التحرير أبي أعمال متماثلة أو متشاهبة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم

 او مصاحل املؤسسات.شخصية، ال واملصاحلألهداف ا ذات االحباثعدم حتكيم تفادي على املُحكِّم  : املصاحلتعارض  •

يقوم  ، اآلجال احملددة، وإذا تعذر ذلكعلى سرعة التحكيم واحرتام  احلرصاملُحكِّم على  :ابآلجال  سرعة اخلدمة والتقيد  •
 غريها.ضيق الوقت أو األسباب، مثل اختالف التخصص، أو  عنالتحرير رئيس  إببالغ

تصويب وطلب تعديل   ويفالنشر  يساعد املُحكِّم رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اختاذ قرار    : النشر  املسامهة يف قرار   •
 املقال. 

  :مسؤولية املؤلف3- 

شروط املضمون، وفق  و الشكل  و متناسق من حيث اللغة،  وموضوعي،  على املؤلف تقدمي حبث أصيل    :  اإلعدادمعايري   •
اجمللة،    النشر العلمية(  يف  )األمانة  أصحاهبا  اىل  املعلومات  إحالة  الذوقية،    املواضيع   تناولوجتنب  مع  األخالقية،  وغري  احلساسة 

 .البحثاملذهبية، املعلومات املزيفة وغري الصحيحة وترمجة أعمال اآلخرين بدون ذکر مصدر االقتباس يف  الشخصية، العرقية،

، و تقدميها عند حبثهعلى املؤلف االحتفاظ ابلبياانت اخلاصة اليت استخدمها يف    :  هباالوصول للمعطيات واالحتفاظ   •
 .الطلب من قبل هيئة التحرير أو املُقيِّم

على املؤلف اإلفصاح عن أي تضارب للمصاحل، مايل أو غريه والذي قد يؤثر على نتائج البحث و تفسريها،   : اإلفصاح •
 .حبثهعم مايل ملشروع اإلفصاح عن مصدر كل دإضافة اىل 
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ينبغي حصر )عدد( مؤلفي املقال يف أولئك املسامهني فقط بشكل كبري وواضح سواء من حيث التصميم،    :  املقالمؤلفي   •
مع ضرورة    الرئيسي واملؤلفني املشاركني معه فقط، وذكر بياانهتم وجامعاهتم وامييالهتم.    التنفيذ والتفسري، مع ضرورة حتديد املؤلف

 لى البحث.  أمجعهم ع واتفاق املؤلفني  اطالع

مع وضع قائمة للمراجع ،  لشروط اجمللة   بشكل مناسب  او التوثيق  اإلحاالتالبحث  صاحب    يذكر    :  واملراجعاإلحاالت   •
 .لبحثاالكتب، املنشورات، املواقع اإللكرتونية و سائر أحباث األشخاص املقتبس منها أو املشار إليها يف نص تضم 

هتميش وتوثيق حبثه من خالل اإلشارة اىل أصحاب املعلومات اليت استعان هبا يف حبثه.  : على املؤلف    القرصنةاألصالة و   •
 لألعمال املقدمة للنشراالنتحال استخدام برامج اكتشاف ويكون التوثيق حسب شروط اجمللة. علما ان للمجلة احلق يف 

أن يشعر فورا رئيس حترير  منه عليهقد وردت يف حبثه او يف جزء  ألخطاءعند اكتشاف املؤلف   : األخطاء اإلبالغ عن  •
 .اجمللة أو الناشر، ويتعاون لتصحيح اخلطأ

غري أخالقي    ايعترب سلوكالقيام بذلك  نفسه ألكثر من جملة أو مؤمتر، و   البحثال ميكن للمؤلف تقدمي    :  النشرإعادة   •
 .وغري مقبول

 


