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في جامعة
ّ

شرعة المبادئ األخالقية للنشر
جامعة القديس يوسف -بيروت
 .1موضوع الشرعة:
ّيحد ّد ُّحسنّالسلوكّويهدفّتحديدّا ًّإلىّضمانّاحترامّحقوقّالمؤلّفّالخاصةّ
إنّّهذهّالشرعةّّتشك ُلّمنّحيثّجوهرهاّنصا ً ِّ
هذاّاألخيرّنشرّهّضمنّإحدىّإصداراتّالجامعةّ،ويهدفّكذلكّإلىّضمانّحمايةّحقوقّهذاّ
ُّ
بالمصنفّالمعنيّبعدّأنّيطلبّّ
فّ .
المصنّ ِّّ
تُطب َُّق ّهذهّالشرع ّةُّعلىّكافةّالمنشوراتّالتيّتصدرها الجامعةّأوّإحدىّمؤسساتهاّوتنشرها ّعلىّاختالفّأنواعهاّ(كتبّ،
مجالتّ،مجموعةّمقاالتّ،مجموعاتّأدبيةّأوّمنشوراتّأخرىّ،ورقيةّكانتّأمّإلكترونية)ّ،علىّأنّتض َّمّعميلةّالنشرّتلكّ
المؤلفينّ،والناشرّ،وعندّاالقتضاءّ ،أعضاءّهيئة ّالتحكيمّ ،وأعضاءّهيئة ّالتحريرّوأعضاءّالهيئة ّالعلميةّ،باإلضافة ّإلىّ
المصحّحينّ .

 .2حقوق المؤلفين وواجباتهم
ُعتبرّالمؤلفونّاألركانّالرئيسةّفيّإنتاجّمصنفّأصليّيكونّثمرةّأبحاثّوأعمالّشخصيةّأوّجماعيةّتحتر ُمّقواعدّالنزاهةّ
ي ُ
الفكريةّالصارمةّوالدقيقةّ .
تعرضّبشكلّدقيقّومفصلّومجدٍّنتائجّأبحاثهمّ ّ.
ُّ
فيقدمونّمقاالتٍّ
إذاّأرادّالمؤلفونّأنّيستعينواّويستشهدواّبأعمالّمؤلفينّآخرينّ(منّبياناتّ ،ونصوصّ ،وصورّ،وجداولّ،إلخ)ّ ،يتعيّنّ
يفترض ّبالمؤلفين ّأن ّيحددوا ّصراح ّةًّ
ُّ
عليهم ّذكر ّمصادرهم ّبما ّيحترم ّويتوافق ّوتعليمات ّالمجلةّ .ومن ّالمنطلق ّنفسهّ ،
المنشوراتّالتيّتركتّتأثيراتّمباشرةّعلىّنصوصهمّوأنّيذكروهاّبوضوحّودقةّ .
ُفترضّبالمؤلفينّأنّيمتنعواّعنّأيّعملّيُصنفّانتحاالًّمستندينّبذلكّإلىّتعريفّالمنظمةّالعالميةّللملكيةّالفكريةّ(الويبوّ
ي
ُ
ّ )WIPOلالنتحالّ"كل ّعملّيقتضيّتقديمّأوّاقتراحّمصنفّأوّبحثّيعودّللغيرّعلىّأنهّعملّشخصيّخاصّ،سواءّقُدمّ
لّعلىّحاالتّالتشابهّالشكليةّ
قتصرّاالنتحا ُّ
ُّ
الًّأوّجزئيًاّ،فيّشكلّمعينّأوّضمنّسياقّمعدلّّأوّغيرّمعدلّإلىّحدّّماّ.الّي
كام ّ
ل ّأيضًاّعمليةّوضع ّالمصنف ّفيّمتناولّالجميع ّبعدّتكييف ّمحتواه ّالمستقىّمنّمصنّفاتّوضعهاّمؤلفونّ
فحسبّ،بلّيطا ُّ
الثقافيّالمعروفّ ".
ِّّ
ثّ
آخرونّ(ّ)...وتقديمهّكمصنفّأصليّشخصيّّ،شرطّأالّيشكّلّالمحتوىّالمعدَّلّجز ًءاّمنّالترا ِّّ
إلىّالرفضّالتلقائيّلنشرّالمصنفّالمطروحّمنّدونّاإلخالل بالعقوبات التأديبية.
ِّ ّ
لّ
يؤدّيّاالنتحا ُّ
لّ
ل ّاالنتحا ِّّ
قدّتتَّخذ ُّالجامعةُ ّقرارا ًّيقضيّبمنعّنشرّأعمالّالمنتحلّفيّالمستقبلّعلىّأنّتستندّ ّفيّذلكّإلىّمدىّفداحةّعم ِّّ
الذيّاقترفهّ .
ُفترض ّبالمؤلفّأيضًاّأنّيمتنعّ ّعنّأيّ ّتشهيرّأوّافتراء ّأوّإهانةّأوّجنايةّأوّاتّهاماتّمغرضةّ،ويجدرّبهّكذلكّأالّيعزوّ
ُّ
ي
ً
ضّعدمّاالمتثالّبهذهّالمحظوراتّوالتقيدّبهاّ
ويعر
ّ.
مشروعتينّللمعلومات
غيرّ
أوّحذفّ
نشرّ
ّ
عملية
ّ
عن
ّ
ّ
ج
ينت
ّ
ّ
ا
امتياز
ّ
نفسه
ل
ُ
ِّ ُ
تّالجنائي ِّّةّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّ
قّالعقوبا ِّّ
المؤلفّالمعنيّّللعقوباتّالمذكورةّفيّالفقرةّالسابقةّمنّدونّالمساسّبتطبي ِّّ
والصادرةّعنّالمحاكمّالجنائيةّ .
بّنشرّإحدىّأعمالهّللجامعةّبعدمّتقديمهاّفيّالوقتّنفسهّإلىّناشرّآخرّغيرّالجامعةّإالّبعدّ
يتعهّ ّد ُّالمؤلّفّالذيّيتقدّمّبطل ِّّ
بالرفضّ.أماّالجامع ّةُّفتلتز ُمّمنّجهتهاّبإبالغّالمؤلفّقرارهاّفيّخاللّفترةّزمنيةّمعقولةّ .
ِّ ّ
أنّيتلقىّمنهاّاإلخبارّّ
لّالجامع ّةُّطلبّنشرّمصنفّمشتركّتقدمّبهّواحدٌّمنّالمؤلفينّإالّإذاّكانّمرفقّا ًّبموافقةّكتابيةّخطيةّصريحةّموقعةّ
الّتقب ُّ
منّقبلّجميعّالمؤلفينّالذينّتعاونواّعلىّإنجازهّوإتمامهّ.
التأليفّوالنشر ّالخاصة ّبالمصنف ّقيدّالنشرّمناطةً ّبالمؤلفّوحدهّعلىّأالّيتمّالمساسّبحقّالمؤلفّمن ّكلّّ
ِّّ
حقوق ّ
ُّ
تبقىّ
تّالجماعيةّوالمصنفاتّالمجمع ِّّة.
مشارك ٍّةّفيّالمصنفا ِّّ
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يجدر ّبالمؤلفّأنّيمنح ّالجامعة ّالحق ّالحصري ّلعمليةّالنشرّاألولىّ،الذيّتعرّفهّالمنظمةّالعالميةّللملكيةّالفكريةّ(الويبوّ
ُ
ل ّيجعلّمصنفّا ً ّما ّمتا ًحاّللجمهورّللمرة ّاألولى ّعن ّطريقّنسخهّوتوزيعه ّبعددّكافٍ ّمنّالنسخّ
ّ )WIPOعلى ّأنهّ"عم ٌّ
الملموسة"ّ .
يّحقوقّاستنساخّأخرىّاالستحصالّّعلىّإذنّكتابيّمسبقّمنّالجامعة.
المؤلفّأ َّّ
ِّّ
حّ
يتطلّبُّّمن ُّ
ويحقّ ّأليّمؤلفّأنّيتراجع ّعنّنشرّأعمالهّقبلّإطالقّعمليةّالنشرّمنّخاللّإرسالّإشعارّإلى ّهيئة ّالتحريرّكتابيا ًّفيّ
الوقتّالمناسب.
طّبالعملّالمقترحّنشرهّ،إبالغّّالجامعةّبذلكّ .
يفترضّبالمؤلفّالذيّتلّقىّمنّطرفّثالثّمساعد ّة ًّمادي ّةًّالّسيماّمالي ّةًّترتب ُّ
ُّ

 .3هيئة التحرير
ُ
لذاّتنطبقّتحديداًّعلىّكلّعمليةّتقييمّبماّفيهاّ
تكتسيّالسريةّطابعاًّجوهرياًّأساسيّا ًّفيّجميعّمراحلّعمليةّالطباعةّوالنشرّ.
ّعنّأسماءّالمؤلفينّإلىّاألطرافّالثالثةّ،وال ُّمقيمينّ،والعكسّصحيحّأيّ
التعميةّالثنائيةّ،بحيثّتمن ُعّهيئةّالتحريرّاإلفصاح
ِّ
اإلفصاحّعنّأسماءّاألطرافّالثالثةّوال ُمقيمينّإلىّالمؤلفينّ .
حّبهاّ
يجدرّبكلّعضوّفيّهيئةّالتحريرّأنّيحافظّّعلىّالسري ِّّةّالمطلق ِّّةّلكلّالمعلوماتّالمتعلق ِّةّباألعمالّالتيّتلقّاهاّفالّيبو ُّ
ُ
ُّ
ّإلىّأطرافّثالثةّوالّيحقّأليّ
ّعملّمرفوض
أليّكانّباستثناءّأعضاءّالهيئةّاآلخرينّ.لنّتُرسلّهيئةّالتحريرّإطالقاًّأي
ٍ
منّأعضائهاّفيّظلّأيّظرفّكانّأنّيستغلَّّفيّأعمالهّالخاصةّالمصنفّّالمرفوضّّأوّجزءاًّمنهّ،ماّلمّيستحصلّعلىّ
مواقف ِّةّخطيةٍّمسبقةٍّمنّالمؤلفّنفسهّ .
ّوانتظامّإصدارها.
التحريرّمهمةّحسنّإدارةّالمجل ِّة
تق ُعّعلىّعاتقّهيئةّ
ِّ
ِّ

 .4الهيئة العلمية
تّ
دورا ّاستشاريًا ّفي ّمجاال ِّّ
ِّ
تشك ُل ّالهيئة ّالعلميةُ ّالمرجعّ ّالمتميزّ ّلهيئة ّالتحرير ّحيث ّيؤدي ّفيها ّأعضاء ّالهيئة ّالعلمية ّ ً
تخصّصهمّ ّ.
يتمّّاستشارةّالهيئةّالعلميةّبشكلّخاصّ،حولّمختلفّالمواضيعّالتيّتتناولهاّمقاالتٌّّقدّتحتف ُ
ظّبهاّهيئةّالتحريرّلتنشرهاّفيّ
المستقب ِّلّّ.
التحريرّ،تخض ُعّبشكلّإلزاميّإلىّموافقةّالهيئةّالعلميةّالمسبقةّ.قدّيُطلبُ ّمنّالهيئةّ
إنّدعواتّالمشاركةّالتيّتُطلقهاّهيئةّ
ِّ
العلميةّنفسهاّأوّمنّبعضّأعضائهاّالتدخلُّّفيّمسارّعمليةّالتقييمّبالتعميةّ ّ.
يُتوقَّ ُعّمنّأعضاءّالهيئةّالعلمي ِّةّأنّيقدِّمواّآراءهمّكافةًّبموضوعيّ ٍّةّمطلق ٍّةّ .

 .5هيئة التحكيم
يؤديّالمحكمون ّاألعضاءّفيّهيئة ّالتحكيمّ ،دورا ً ّجوهريّا ً ّفيّتأسيس ّجودةّالمجلةّالعاليةّوسمعتهاّالمتميزةّفيّمجالهاّ
وتطويرهماّوالحفاظّعليهماّ .
يلتزمّأعضا ُّءّهيئةّالتحكيمّفيّالتقييماتّالتيّتُعهد ُّإليهمّباحترامّالموضوعيةّالثابتةّوالدقيقةّوتبنيّّاالستقالليةّوالحيادّالتامّينّ
وااللتزامّبالسريةّالمطلق ِّّة.
ّ،يحقّأليّّمحكمّأنّيتنحىّعنّمهمةّتقييمّأوكلتّإليهّإذاّارتأىّأنهّالّيمتلكُّّالخبرةّّالكافيةّّفيّمجالّ
ُّّ
انطالقاًّمنّهذاّالمنظور
تقييمهّ .
بّ ِّّ
موضوعِّّالمقالّأوّالمنشورّالمطلو ِّّ
ّ
يحقّلهّكذلكّبأنّيتنحّىّمنّتلقاءّنفسهّإذاّارتأىّأنّمنصبهّالمهنيّأوّالشخصيّقدّيؤثّرّعلىّقرارهّ،وينتحىّبشكلّعامّفيّ
المصالحِّ.
ّ
جميعّالحاالتّالتيّيظهرّفيهاّتضاربُّّ
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تتّسمّقراراتّهيئةّالتحكيم ّبكونهاّتقديرية ّاستنسابيةّتُلز ُم ّهيئة ّالتحرير ّوالمؤلفينّ ،علىّحدّ ّسواءّ ،التقيدّ ّبهاّ.أماّالمحكمونّ
المراجعونّفيتولونّتقييماتهمّويتحملونّنتائجها.
لّالمحكمينّبسريّ ٍّةّمطلق ٍّةّ.ومنّهذاّالمنطلقّالّيحقّلهمّفيّظلّّأيّظرفّمنّالظروفّاستغاللّاألفكارّالمطروحةّ
يتمّّعم ُّ
والمعالجةّفيّالمقاالتّالتيّيقيمونهاّ .

 .6المص ّححون
ُّ
ّللمصححِّّبأنّيشوهّفكرةّالمؤلفّأوّالكاتبّأوّأنّيخونهاّمتذرعاًّبحجةّتحسينّأسلوبّالكتابةّ .
الّيحق
ِّ
يجدرّبهّاالمتناعّفيّأثناءّعمليةّالتدقيقّاللغويّ،عنّالقيامّبأيّّمبادرةّفيّوقتّغيرّمناسبّ،كذلكّيجدرّبهّفيّظلّّالظروفّ
ُّ
كافةّاتخاذّموقفّحذرّومتحفظّ،حتىّموقفّاحترامّحيالّالنصّالذيّعهدّبهّإليهّ،بغضّّالنظرّعنّمدىّشهرةّالمؤلفّ .

 .7ولوج موقع المنشورات ،التس ّجل فيه وإدارة البيانات الشخصية
تتوافر ّمنشوراتّالجامعةّفيّمتناولّالجميعّ.إذّإن ّالمحتوىّمتا ٌح ّللقراءّكافةّمنّدونّضرورةّالتسجّلّ.أماّفيّحالّأبدىّ
ُ
موقعِّّالخاصّبالمنشورّالمعنيّ ّ.
يفترضّبهّأنّيشتركّّبال ّ
المؤلفّرغبتهّفيّنشرّأعمالهّ،أوّفيّتقييمّمقاالتهّ،ف
ُ
فّ
إلكترونيّصالحٍّ.أماّالبياناتّاألخرىّفاختياريةّ.وتُصن ُّ
ّ
ل ّفيّالموقعّإدخالّاالسمّوالشهرةّوعنوانّبريدّ
يتطلّبُّ ّالتسجي ُّ
المؤلفّ
ُّ
البياناتّالشخصية ّكافةً ّتحتّخانة ّالسريةّالمطلقة ّوتُستخد ُّم ّاستخدامّا ًّحصريًاّمنّقبلّالمجلةّلألغراض ّالتيّمنحّ ّ
اإلذنّباستخدامهاّ.ولنّّت ُنقلّ ّهذهّالبياناتُّ ّفيّظلّ ّأيّظرفّمنّالظروفّإلىّأطرافّثالثةّمنّدونّالحصولّعلىّالموافقةّ
الصريحةّالمسبقةّمنّالمؤلفّالمعنيّ.علىّأيّحالّّ،يحقّّللمؤلّفّأنّيطالبّّبحذفّبياناتهّبشكلّفوريّودائمّ .

 .8الشؤون المالية
عتبرّامتيازاًّوليسّحقاًّلذاّقدّتخض ُعّأليّتغييراتّالحقةّ .
إنّّكافةّخاصياتّالولوجّالتيّتمن ُحهاّالجامعةّمجاناًّت ُ ُ
 .9دخول الميثاق حيز التنفيذ
إنّّهذاّالميثاقّوكلّتعديلّيطالهّيدخالنّحيزّالتنفيذّمنّتاريخّمصادقةّمجلسّالجامعةّوموافقتهّعليهّ .
يتم ّتبليغّهذاّالميثاقّوكل ّتعديالتهّإلىّالجسم ّاألكاديمي ّفيّالجامعة ّمنّخاللّكافةّالطرائقّالمناسبةّخصوصا ًّعبرّنشرهّ
علىّموقعّالجامعةّعلىّالشبكةّاإللكترونيةّ .
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