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  المبادئ األخالقية للنشر شرعة

 بيروت -جامعة القديس يوسف

 :الشرعةموضوع  .1

دُّنصّاشك ُلّمنّحيثّجوهرهتّالشرعة ّّهذهّإنّ  الخاصةّّفالمؤل ّإلىّضمانّاحترامّحقوقّّتحديداًّّحسنّالسلوكّويهدفّاًّيحد ِّ

ّبعدّأنّّبالمصن ف حمايةّحقوقّهذاّضمانّكذلكّإلىّّ،ّويهدفجامعةالّصداراتإحدىّإّضمنهّنشرّ ّهذاّاألخيرُّّيطلبّ المعني 

ّ.فِّّالمصن ّ

)كتب،ّعلىّاختالفّأنواعهاّّتنشرهاالجامعةّأوّإحدىّمؤسساتهاّو تصدرهاالمنشوراتّالتيّكافةّعلىّّتُطبَُّقّهذهّالشرعةُّ

تلكّىّأنّتضمَّّعميلةّالنشرّعل،ّإلكترونية(ّمأّكانتّ،ّورقيةأوّمنشوراتّأخرىّمجموعاتّأدبية،ّةّمقاالت،ّمجموعمجالت

ّالمؤلفين ّوالناشر، ّوعند ّإلىّالعلميةّالهيئةالتحريرّوأعضاءّّهيئةوأعضاءّّ،التحكيمّهيئةأعضاءّّاالقتضاء،، ّباإلضافة ،

ّ.حينصحّ الم

 

 وواجباتهمحقوق المؤلفين  .2

ّيكونّثمرةّأبحاثّوأعمالّشخصيةّأوّجماعيةّتحترُمّّمصنفاألركانّالرئيسةّفيّإنتاجّّيُعتبُرّالمؤلفون النزاهةّّقواعدأصلي 

ّالصارمةّوالدقيقة.الفكريةّ

لّّتعرضُّمقاالٍتّّفيقد مون ّأبحاثهم.ّبشكلّدقيقّومفص  ّومجٍدّنتائج 

ّ ّأرادّالمؤلفونّأنّيستعينوا ّإذا نّيتعي ّّ،،ّإلخ(جداولو،ّصوروّنصوص،وّبيانات،منّمؤلفينّآخرينّ)بأعمالّويستشهدوا

ّ ّمصادرهم ّذكر ّوّويتوافقّحترميّبماعليهم ّنفسهتعليماتّالمجلة. ّالمنطلق ّومن ّّبالمؤلفينّيفترضُّ، ّصراحةًّّيحد دواأن

ّبوضوحّودقة.ّنصوصهمّوأنّيذكروهاّتركتّتأثيراتّمباشرةّعلىالمنشوراتّالتيّ

ّعملّيُصن فّانتحاالًّ الويبوّتعريفّالمنظمةّالعالميةّللملكيةّالفكريةّ)ّإلىّبذلكمستندينّيُفترُضّبالمؤلفينّأنّيمتنعواّعنّأي 

WIPO)ّّّعملّيقتضيّتقديمّألالنتحال ،ّسواءّقُد مّأوّبحثّيعودّللغيرّعلىّأنهّعملّشخصيّخاصّمصنفوّاقتراحّ"كل 

علىّحاالتّالتشابهّالشكليةّّاالنتحالُّّقتصرُّيالّ.ّماّأوّغيرّمعدلّإلىّحد ّّسياقّمعدلّ ّضمنأوّّمعي نّفيّشكلّ،أوّجزئيًاّكامالًّ

فاتّوضعهاّمؤلفونّالمستقىّمنّمصن ّّمحتواهّتكييفبعدّّفيّمتناولّالجميعّالمصن فّعمليةّوضعأيًضاّّيطالُّ،ّبلّفحسب

ّشخصيّ وتقديمهّّ)...(ّآخرون ّ."الثقافيّالمعروفِّّّالمعدَّلّجزًءاّمنّالتراثِّّلّالمحتوىّطّأالّيشكّ ،ّشركمصن فّأصلي 

ّّيّاالنتحالُّيؤد ّ  بالعقوبات التأديبية. خاللالمطروحّمنّدونّاإلّالمصن فالتلقائيّلنشرّّإلىّالرفضِّ

ّاالنتحالِّّّفيّذلكّإلىّمدىّفداحةّعملِّّّقدّتتَّخذُّالجامعةُّقراراًّيقضيّبمنعّنشرّأعمالّالمنتحلّفيّالمستقبلّعلىّأنّتستند ّ

ّالذيّاقترفه.

ّأالّيعزوكذلكّيجدرّبهّ،ّواتّمغرضةهامأوّإهانةّأوّجنايةّأوّات ّّتشهيرّأوّافتراءّعنّأيّ ّأنّيمتنعّ المؤلفّأيًضاّبّيُفترضُّ

ُضّ.ّمشروعتينّللمعلوماتغيرّأوّحذفّنشرّّعمليةّعنّينتجُّّاًّامتيازّنفسهل بهاّوالتقي دّهذهّالمحظوراتّبعدمّاالمتثالّويعر ِّ

ّ القانونّّفيّالمنصوصّعليهاّالجنائيةِّّّالعقوباتِّّّدونّالمساسّبتطبيقِّّمنّفيّالفقرةّالسابقةّذكورةّللعقوباتّالمّالمعنيّ المؤل ف 

ّالمحاكمّالجنائية.ّوالصادرةّعن

بعدّإالّإلىّناشرّآخرّغيرّالجامعةّنفسهّللجامعةّبعدمّتقديمهاّفيّالوقتّّأعمالهنشرّإحدىّّمّبطلبِّّفّالذيّيتقد ّالمؤل ّّدُّيتعهّ 

ّّاإلخبارّ ّمنهاّأنّيتلق ى ا.ّبالرفضِّ ّ.فترةّزمنيةّمعقولةّخاللقرارهاّفيّالمؤلفّّبإبالغمنّجهتهاّفتلتزُمّّالجامعةُّّأم 

ّبهّواحدٌّمنّالمؤل فينّّمشتركّمصنفطلبّنشرّّالجامعةُّّالّتقبلُّ ًّإالّإذاّكانّتقد م  موق عةّصريحةّّخطيةّبموافقةّكتابيةّمرفقا

 ّعلىّإنجازهّوإتمامه.جميعّالمؤلفينّالذينّتعاونواّقبلّمنّ

ّبالمؤلفّوحدهّّبالمصنفّالخاصةّالتأليفّوالنشرِّّّحقوقُّتبقىّ ّكلّ ّمنالمساسّبحقّالمؤلفّعلىّأالّيتمّقيدّالنشرّمناطةً

عةِّّوالمّالجماعيةّمصنفاتِّّفيّالّمشاركةٍّ  .صنفاتّالمجم 
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ّلعمليةّالنشرّاألولى،ّ ّالحصري  ّالحق  ّالجامعة  ّالويبو)المنظمةّالعالميةّللملكيةّالفكريةّفهّالذيّتعرّ يجدُرّبالمؤلفّأنّيمنح 

WIPO)ّ"ّّللجمهورّّماّاًّجعلّمصنفيّعملٌّعلىّأنه ّاألولىمتاًحا ّكاٍفّمنّالنسخّّتوزيعهطريقّنسخهّوّعنّللمرة بعدد

ّ".الملموسة

 مسبقّمنّالجامعة.بيّعلىّإذنّكتاّاالستحصالّ حقوقّاستنساخّأخرىّّأيَّّّالمؤلفِّّّمنحُّّبُّيتطل ّ

ّعنّنشرّأعمالهّقبلّإطالقّعمليةّالأليّمؤلفّأنّّويحقّ  التحريرّكتابياًّفيّّهيئةّمنّخاللّإرسالّإشعارّإلىنشرّيتراجع 

 الوقتّالمناسب.

ّالجامعةّبذلك.ّ،ّإبالغّ نشرهبالعملّالمقترحّّترتبطُّّماليةًّّالّسيماّةًّماديّمساعدةًّّمنّطرفّثالثّقىالمؤلفّالذيّتل ّبّيفترضُّ

 

 التحرير هيئة .3

ًّالسريةّّتكتسي ّعمليةّتقييمّبماّفيهاّلذاّتنطبُقّتحديداًّ.ّوالنشرّالطباعةفيّجميعّمراحلّعمليةّّطابعاًّجوهرياًّأساسيا علىّكل 

ّالمؤلفينّإلىّّهيئةبحيثّتمنُعّ،ّالتعميةّالثنائية ّعنّأسماءِّ ّ،ّوالعكسّقي مينالمُّ،ّوثالثةالطرافّاألالتحريرّاإلفصاح  صحيحّأي 

ّ.الُمقي مينّإلىّالمؤلفينواإلفصاحّعنّأسماءّاألطرافّالثالثةّ

ّعضوّفيّ ّباألعمالّالتيّتلق ّّالمطلقةِّّّعلىّالسريةِّّّالتحريرّأنّيحافظّ ّهيئةيجدُرّبكل  ّالمعلوماتّالمتعلقةِّ بهاّّفالّيبوحُّّاهالكل 

ّكانّ ّّهيئةلنّتُرسلّاآلخرين.ّّهيئةأعضاءّالّباستثناءألي  ّألي  ّعملّمرفوٍضّإلىّأطرافّثالثةّوالّيحقُّ التحريرّإطالقاًّأي 

ّفيّ ّظرفّكانّأنّيستغلَّ ّأي  أوّجزءاًّمنه،ّماّلمّيستحصلّعلىّّالمرفوضّ ّالمصن فّ الخاصةّّأعمالهمنّأعضائهاّفيّظل 

ٍّةّمنّالمؤلفّنفسه.مواقفةِّّخطيٍةّمسبق

ّإصدارهاّهيئةتقُعّعلىّعاتقّ ّوانتظامِّ ّإدارةّالمجل ةِّ  .التحريرّمهمةّحسنِّ

  العلمية هيئةال .4

ّال ُل ّّهيئةتشك ِّ ّّهيئةلّالمتمي زّ ّالمرجعّ العلمي ةُ ّفيهايّحيثالتحرير ّالّؤدي ّمجاالتِّّّالعلمي ةّهيئةأعضاء ّفي ّاستشاريًا ّدوًرا

ّّصهم.تخصّ 

التحريرّلتنشرهاّفيّّهيئةقدّتحتفُظّبهاّّالتيّتتناولهاّمقاالتٌّمواضيعّالمختلفّّحولّ،العلميةّبشكلّخاصّهيئةاستشارةّالّيتمّ 

ّ.  ّالمستقبلِّ

،ّتخضُعّبشكلّإلزاميّإلىّموافقةّالّهيئةالتيّتُطلقهاّّالمشاركةإنّدعواتّ ّهيئةالعلميةّالمسبقة.ّقدّيُطلُبّمنّالّهيئةالتحريرِّ

ّفيّمسارّعمليةّالتقييمّبالتعميةالعلميةّنفسهاّأوّمنّبعضّأعضائهاّ ّ.ّالتدخلُّ

ّأنّّهيئةيُتوقَُّعّمنّأعضاءّال مواّآراءهمّالعلميةِّ ّ.ةٍّمطلقّةٍّموضوعي ّبكافةًّيقد ِّ

 التحكيم هيئة .5

ًّالتحكيمّهيئةاألعضاءّفيّّالمحك مونيؤد يّ ّجوهريا ّدوراً ّّتأسيسفيّّ، ّالمجلة ّفيّمجالهاالعاليةّجودة ّالمتميزة ّوسمعتها

ّ.اموالحفاظّعليهّوتطويرهما

ّينالتامّ ّوالحيادّيةاالستقاللّتبنيّ وّالثابتةّوالدقيقةباحترامّالموضوعيةّّتُعهدُّإليهمفيّالتقييماتّالتيّّالتحكيمّهيئةّيلتزمّأعضاءُّ

 .المطلقةِّّالسريةّااللتزامّبو

ىّعنأنّّمحك مّأليّ ّ،ّيحقُّّمنّهذاّالمنظورانطالقاًّ ّفيّمجالّالكافية ّّالخبرة ّّأنهّالّيمتلكُّّارتأىإذاّّمهمةّتقييمّأوكلتّإليهّيتنح 

ّه.تقييمِّّّالمطلوبِّّّمقالّأوّالمنشورالّموضوعِّّ

ّلهّكذلكّبأن ىّّ،رّعلىّقرارهيؤث ّّقدأنّمنصبهّالمهنيّأوّالشخصيّّارتأىإذاّمنّتلقاءّنفسهّىّيتنحّ ّيحق  فيّّبشكلّعاموينتح 

 .المصالحِّّّتضاربُّّيظهرّفيهاجميعّالحاالتّالتيّ
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ا.ّبهاّالتقي د ّّ،سواءّعلىّحد ّّ،والمؤلفينّالتحريرّهيئةاستنسابيةّتُلزُمّّتقديريةّبكونهاّالتحكيمّهيئةقراراتّسمّتت ّ ّالمحك مونّأم 

لونّتقييماتهمّوّفيتول ونّالمراجعون  نتائجها.يتحم 

ّلهمّفيّظلّ ومنّهذاّالمنطلقّالّ.ّمطلقةٍّّةٍّسري ّبّالمحك مينّعملُّّيتمّ  المطروحةّأيّظرفّمنّالظروفّاستغاللّاألفكارّّيحق 

ّ.يقي مونهاالمقاالتّالتيّّوالمعالجةّفي

 

 المصّححون .6

المؤلفّأوّالكاتبّأوّ فكرةّ  هّ  بأنّيشو  حِّّ ّللمصح ِّ عاًّبحجةّتحسينّأسلوبّالكتابة.أنّيخون الّيحقُّ ّهاّمتذر 

الظروفّّظلّ فيّكذلكّيجدرّبهّفيّوقتّغيرّمناسب،ّمبادرةّّأيّ بّالقيامّ،ّعنالتدقيقّاللغويّعمليةّأثناءبهّاالمتناعّفيّّيجدرُّ

ّالمؤلف.ّشهرةّمدىالنظرّعنّّبغضّ ،ّلنصّالذيّعهدّبهّإليهموقفّاحترامّحيالّا،ّحتىّتحف ظموّاتخاذّموقفّحذركافةّ

 

 خصيةشل فيه وإدارة البيانات الولوج موقع المنشورات، التسجّ  .7

ّفيّمتناولّالجميعمنشوراتّالجامعةّتتوافُرّ اّفيّحالّأبدىّّل.منّدونّضرورةّالتسجّ ّللقراءّكافةالمحتوىّمتاٌحّ.ّإذّإن  أم 

ّّالمنشورّالمعني.بّّالخاصموقعِّّبالّيفترُضّبهّأنّيشتركّ ،ّففيّتقييمّمقاالته،ّأوّأعمالهنشرّالمؤل فّرغبت هّفيّ

ّوتُصن فُّاختيارية.ّفالبياناتّاألخرىّأماّ.ّإلكترونيّصالحٍّوعنوانّبريدّسمّوالشهرةّالافيّالموقعّإدخالّّالتسجيلُّّبُّيتطل ّ

ًّاستخدامّوتُستخدمُّّالمطلقةسريةّالّكافةًّتحتّخانةّالبياناتّالشخصية ّالمؤلفُّّمنحّ التيّّلألغراضحصريًاّمنّقبلّالمجلةّّا

موافقةّالحصولّعلىّالدونّمنّأيّظرفّمنّالظروفّإلىّأطرافّثالثةّّفيّظلّ ّهذهّالبياناتُّّنقلّ تُّلنّو.ّاإلذنّباستخدامها

ّبحذفّبياناتهّبشكلّفوريّودائم.ّأنّيطالبّ فّللمؤل ّّ،ّيحقّ قةّمنّالمؤلفّالمعني.ّعلىّأيّحالّ مسبالصريحةّال

 

 المالية الشؤون .8

ّتغييراتّالحقة.ّإنّ  ّكافةّخاصياتّالولوجّالتيّتمنُحهاّالجامعةّمجاناًّتُعتبُرّامتيازاًّوليسّحقاًّلذاّقدّتخضُعّألي 

 

 حيز التنفيذ الميثاقدخول  .9

ّتعديلّيطالهّيدخالنهذّإنّ  ّمنّتاريخّمصادقةّمجلسّالجامعةّوموافقتهّعليه.حي زّالتنفيذّّاّالميثاقّوكل 

ّتعديالتهّإلىّ ّتبليغّهذاّالميثاقّوكل  منّخاللّكافةّالطرائقّالمناسبةّخصوصاًّعبرّنشرهّّفيّالجامعةّاألكاديميّالجسميتم 

ّالشبكةّاإللكترونية.ّعلىّموقعّالجامعةّعلى

 


