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 أخالقيات النشر
 

املقاالت العلمية األصيلة  " حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية"مجلة تنشر 
واحملكمة، هبدف توفري جودة عالية لُقرَّائها من خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنع 

 املمارسات اخلاطئة.
 Committee on Publicationاملدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر )تصنف 

Ethics ،وهي األساس املرشد للمؤلفني والباحثني واألطراف األخرى املؤثرة يف نشر املقاالت باجمللة )
حبيث تسعى اجمللة لوضع معايري موّحدة للسلوك؛ وتسهر اجمللة على أن يقبل اجلميع بقوانني املدونة 
األخالقية اتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملسؤولية والوفاء 

 بالواجبات واملسؤوليات املسندة لكل طرف:
 :مسؤولية الناشر -1

 جيب مراعاة حقوق الطبع وحقوق االقتباس من األعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ قرار النشر :
املقاالت باجمللة، ويعترب رئيس التحرير مسؤوال عن قرار النشر والطبع  حقوق اآلخرين عند نشر

ويستند يف ذلك إىل سياسة اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهري أو 
القذف أو انتهاك حقوق النشر والطبع أو القرصنة، كما ميكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة 

 ر أو املراجعني يف اختاذ القرار.التحري
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 :يضمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن اجلنس،  النزاهة
 األصل، االعتقاد الديين، املواطنة أو االنتماء السياسي للمؤلف.

  :افظ جيالسرية ُُ عليها من قبل كلِّ ب أن تكون املعلومات اخلاصة مبؤلفي املقاالت سرية للغاية وأن 
األشخاص الذين ميكنهم االطالع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له 

 عالقة بالتحرير والنشر وباقي األطراف األخرى املؤمتنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
  :ملتعلقة باملقاالت غري ال ميكن استخدام أو االستفادة من نتائج أحباث اآلخرين االموافقة الصريحة

 القابلة للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفها.
 

 مسؤولية المحكم: -2
 :راجع( رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اختاذ قرار  المساهمة في قرار النشر

ُ
حكم )امل

ُ
يساعد امل

 النشر وكذلك مساعدة املؤلف يف حتسني املقال وتصويبه.
  راجع( املبادرة والسرعة يف القيام بتقييم املقال  باآلجال:سرعة الخدمة والتقيد

ُ
حكم )امل

ُ
على امل

يف اآلجال احملددة، وإذا تعذر ذلك بعد االطالع األويل على املقال  ASJPاملوجه إليه عرب املنصة 
 .بالضغط على أيقونة رفض التحكيم موضوع املقال خارج عن نطاق ختصصه عليه ووجد أن 

  :حكِّم للمحافظة جيب أن السرية
ُ
تكون كل معلومات املقال سرية بالنسبة للُمحكِّم، وأن يسعى امل

على سريتها وال ميكن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مع أي طرف باستثناء املرخص هلم من 
 طرف رئيس التحرير.

 :حكِّم إثبات مراجعته وتقييم األحباث املوجهة إليه باحلجج واألدلة املوضوعية،  الموضوعية
ُ
على امل

وأن يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، املذهيب 
 وغريه. 

 :حكِّم حماولة حتديد املصادر واملراجع املتعلقة باملوضوع )املقا تحديد المصادر
ُ
ل( واليت مل على امل

يدرجها املؤلف يف قائمة اهلوامش، وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا جيب 



Page 3 sur 3 
 

وضعها يف قائمة اهلوامش بشكل صحيح، وعلى احملكِّم إبالغ رئيس التحرير وإنذاره بأي أعمال 
 متماثلة أو متشاهبة أو متداخلة مع العمل قيد التحكيم.

  :تعارض المصالح 
ُ
حكِّم عدم حتكيم املقاالت ألهداف شخصية، أي ال جيب عليه قبول على امل

حتكيم املقاالت اليت عن طريقها ميكن أن تكون هناك مصاحل لألشخاص أو املؤسسات أو ُيالحظ 
 فيها عالقات شخصية. 

 

 : مسؤولية المؤلف -3
  :على املؤلف تقدمي حبث أصيل وعرضه بدقة وموضوعية، بشكل علمي متناسق معايير اإلعداد

يطابق مواصفات املقاالت احملكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو املضمون، وذلك وفق معايري 
وسياسة النشر يف اجمللة، وتبيان املعطيات بشكل صحيح، وذلك عن طريق: اإلحالة الكاملة؛ 

املقال؛ وجتنب إظهار املواضيع احلساسة وغري األخالقية، الذوقية،  ومراعاة حقوق اآلخرين يف
الشخصية، العرقية، املذهبية، املعلومات املزيفة وغري الصحيحة وترمجة أعمال اآلخرين بدون ذکر 

 .مصدر االقتباس يف املقال
  :مات على املؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلاألصالة والقرصنة

حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية "اآلخرين جيب هتميشه بطريقة مناسبة وصحيحة؛ وجملة 
 حتتفظ حبق استخدام برامج اكتشاف القرصنة لألعمال املقدمة للنشر. "واإلنسانية 

  :ال ميكن للمؤلف تقدمي العمل نفسه )املقال( ألكثر من جملة أو مؤمتر، وفعل ذلك إعادة النشر
 سلوك غري أخالقي وغري مقبول. يعترب

  :على املؤلف االحتفاظ بالبيانات اخلاصة اليت استخدمها يف الوصول للمعطيات واالحتفاظ بها
 مقاله، وتقدميها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املراجع.

  :نتائج على املؤلف اإلفصاح عن أي تضارب للمصاحل، مايل أو غريه والذي قد يؤثر على اإلفصاح
 البحث وتفسريها، وجيب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروع مقاله.
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  :ينبغي حصر )عدد( مؤلفي املقال يف أولئك املسامهني فقط بشكل كبري وواضح مؤلفي المقال
سواء من حيث التصميم، التنفيذ والتفسري، مع ضرورة حتديد املؤلف املسؤول عن املقال وهو الذي 

يف إعداد املقال والتخطيط له، أما بقية املؤلفني يُذکرون أيضا  يف املقال على أّّنم  کبريا     يؤدي دورا  
مسامهون فيه فعال، وجيب أن يتأكد املؤلف األصلي للمقال من وجود األمساء واملعلومات اخلاصة 

بأمجعهم  جبميع املؤلفني، وعدم إدراج أمساء أخرى لغري املؤلفني للمقال؛ کما جيب أن يطِّلع املؤلفون
عن املقالة جيدا، وأن يتفقوا صراحة على ما ورد يف حمتواها ونشرها بذلك الشكل املطلوب يف قالب 

 .ASJPاجمللة الذي يتم حتميله عن طريق املنصة 
  :يلتزم صاحب املقال بذكر اإلحاالت بشكل مناسب، وجيب أن تشمل اإلحاالت والمراجع

واقع اإللكورونية وسائر أحباث األشخاص يف قائمة اإلحالة ذکر کلِّ الكتب، املنشورات، امل
 اإلحاالت واملراجع، املقتبس منها أو املشار إليها يف نص املقال.

  :على املؤلف إذا تنّبه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة يف جزئيات اإلبالغ عن األخطاء
 تعاون لتصحيح اخلطأ.أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر، ويمقاله يف أّي زمن، 

 


