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 المدونة األردنية ألخالقيات البحث العلمي

 تمهيد
 

من  هامة   جتماعية ركيزة  واإل األساسية والتطبيقية واإلنسانية يشكل البحث العلمي في مجاالت العلوم

الحصول على المعرفة العلمية وإيجاد  هو من البحث العلمي الهدفن أذ إ   ،المجتمعات المتقدمةاقتصاديات 

وعي  ازدياداآلونة األخيرة وقد تم في ؛ مشكالت وتوفير ظروف حياتيه أفضل للمجتمعاتالحلول للتحديات وال

 ببحوث   متعلقة   شائكة  قضايا  أهمها بروز ؛عديدةلبحث العلمي وذلك ألسباب ا خالقياتأبأهمية المجتمعات 

الوراثي للذكاء  مثل بحوث الهندسة الوراثية ومشروع الجينوم البشري والدراسات المتعلقة باألساس ة  معين

 ةتبين من التحقيق فيها وجود ممارسات غير أخالقي ةويتعلق األمر الثاني بوجود حاالت موثق. واستنساخ األجنة

ازدياد  هوالثالث مر األ. ووتكامله البحث العلمي مصداقيةعلى  من قبل العلماء والحكومات مما يشكل خطرا  

 والمصالحبين القيم العلمية  ا  تضارب وجدأأخرى مما  ال من جهة  التداخل بين العلوم من جهة والصناعة واألعم

الملكية الفكرية واألبحاث و لية دعم المشاريع وتحكيم النظراءوهذا بدوره أدى إلى زيادة االهتمام بآ ،التجارية

لماء في االهتمام باألبحاث السرية التي يجريها العضرورة  إلى الجامعات وقد دفعت العوامل السابقة .السرية

مما سبق مدى تشابك واقع البحث العلمي نستنتج . ةشخصي جل تحقيق منافع  أتها لصالح الصناعة أو من مختبرا

مع المبادئ والقواعد والمعايير األخالقية  لهذا الواقع وتماشيا   واستجابة  هن بالقضايا األخالقية الحساسة. الرا

ألخالقيات البحث  ةوير واعتماد مدونة وطنيصبح من الواجب تطأ، الدولية التي تنظم البحث العلمي واالتفاقيات

 سواء حد  فيه الباحثون ومؤسساتهم على يتقيد  عام   العلمي في المملكة األردنية الهاشمية لتكون بمثابة إطار  

وهذا بدوره يستوجب على هذه  ،ولضمان التزامهم بمبادئ النزاهة العلمية المسؤولةلتجنب الممارسات غير 

 البحث العلمي. خالقياتأؤسسات وضع نظام داخلي يرعى ويضبط الم
 

 خالقيات البحث العلمي  األردنية ألالمدونة  :هذه المدونة تسمى(: 1المادة )
 

 :لغايات هذه المدونةالتالية  التعريفاتعتمد (: ت  2المادة )
ستخدام المنهجية با التحري األصيل من أجل الحصول على المعرفة العلميةإجراء : البحث العلمي -

 .العلمية

 العلمي . بالبحثالشخص الذي يقوم حث: االب -

المؤسسة البحثية: كل مؤسسة تقوم بإجراء البحوث العلمية أو دعمها من مؤسسات القطاع العام أو  -

 الخاص أو المجتمع المدني.

جراء البحث : االلتزام بالمبادئ والقواعد والقيم األخالقية ومنهجية وطرق إالمسؤولةالممارسات  -

 .اعليهوالمتعارف  العلمي المعتمدة عالميا  

 (: تهدف هذه المدونة إلى ما يلي:3المادة )
 الباحثين عندعالية المهنية الثقافة الم ويقالو والقواعد والمعايير األخالقية المبادئ إرساء -أ 

 .ةالبحوث العلميب للقيام والمؤسسات البحثية

)سواء الباحثين أم المبحوثين أم المجتمع ككل( وكذلك  بيان سبل حماية االشخاص والمجموعات -ب 

 حماية الكائنات الحية والبيئة الطبيعية.

 بالمبادئ والقواعد والقيم األخالقية عند إجراء البحث العلمي. الباحثين والمؤسسات البحثية التزام -ج 

 .في البحث العلمي ةالرشيد والحاكميةأسس الممارسات المسؤولة ترسيخ  -د 

 االنضباطمة وأطر يالسل األخالقيات البحثيةنحو ههم يوتوجالبحثية  احثين والمؤسساتتوعية الب -ه 

 .النافذةوالمنسجمة مع القوانين واألنظمة العلمي  الذاتي التي تحكم سير البحث

 صدقية وتعزيزتحسين  هم فيدورو همومسؤوليات والمؤسسات البحثية واجبات الباحثينبيان  -و 

 البحث العلمي.

في  لدورهموالتقدير  االحتراموزيادة  والباحثين المؤسسات البحثيةبمع المواطن والمجت تعزيز ثقة -ز 

 .ةث العلميوالبح إجراء
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البحث العلمي في توسيع المعرفة والبحث عن الحقيقة في خدمة اإلنسان وحل  هدافأتعزيز  -ح 

 المشكالت المعيقة لتطوير المجتمعات وتنميتها وبشكل خاص المجتمع األردني.

 .الباحثينلدى  العمل الجماعي روح زتعزي -ط 

 

 :التالية والقيم األخالقية قواعدالمبادئ وترتكز هذه المدونة على ال(: 4المادة )
 المنفعةوجلب  وعدم إلحاق الضرر أو األذى واالستقالل الذاتيالعدالة ك :األخالقية العامةدئ المبا -أ 

 .والعدالة وحماية الحقوق

 المتبادل واحترام الذات واالحتراموالنزاهة والتجرد والدقة  األمانةك ،األخالقيالسلوك وقيم  قواعد -ب 

واإلخالص والخصوصية  والموضوعية والشفافية والمصداقية واحترام كرامة االنسان والتقدير

 .تكافؤ الفرصو  والفاعلية ،المشروعيةو واالنفتاحية والحرية والتعليم والمسؤولية االجتماعية،

 .والعالميةالعربية  للثقافةمي والموروث الحضاري اإلسال الدينتعاليم  -ج 

 

 (: 5المادة )

 أخالقية: غيرعتبر السلوكيات التالية سلوكيات ت   . أ
 "إلحاق الضرر أو االذى" كسلوك غير اخالقي. .1

 ة.أو الطبق ةأو الطائفالثقافة على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المعتقد أو  زيالتمي .2

 .السرقة العلمية .3

 اختالق النتائج والتالعب بها. .4

 اتهمإسهامدون ذكر  نتائج اآلخريناالنتحال المتمثل باالعتماد على  .5

 .ر والكذبالتزوي .6

 أخالقية في البحوث العلمية. غيرسلوكيات  تعدال ف غير المقصودةاألخطاء العرضية أما  . ب

 :مسؤولياته العامة(: واجبات الباحث و6المادة )
 ية مسؤولة ومناسبة وذلك من خالل:إيجاد بيئة بحثية وعلم -أ 

 االلتزام ببنود هذه المدونة تجنبا  للممارسة غير المسؤولة.  .1

 القواعد والقيم المهنية كل حسب اختصاصه ومهنته.بالتقيد   .2

 تبني الحقيقة العلمية بكل أبعادها.  .3

ن االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو محتمل بي .4

 المصالح الشخصية من جهة وبين الواجبات والمسؤوليات البحثية من جهة أخرى.

 مشروع البحث.أهداف  تحقيقلتنفيذ و استخدام أفضل الطرق المهنية المناسبة  .5

 إتباع تعليمات السالمة واألمان المناسبة عند تنفيذ البحث.  .6

 .دبياتالمتعارف عليها في األ بالطرقوتوثيق النشرات العلمية بدقة   .7

 أو المؤسسة الداعمة.و/االلتزام بالسياسات المتبعة في المؤسسة البحثية التي ينتمي إليها الباحث   .8

أي من  تجاهاالمتناع عن القيام بأي شكل من أشكال التحرش والترهيب الفكري والمعنوي   .9

 .البحثالعاملين في 

المة من اللجان المختصة أو الس إجراءاتالحصول على الموافقات األخالقية والموافقات على  -ب 

 الجهات ذات العالقة.

حسن معاملة المبحوث وعدم االضرار بكرامته، وخاصة  المبحوثين الضعفاء )مثل االطفال او  -ج 

 من هم دون اهلية او من هم في حالة ضعف كالالجئين، والفقراء، ....الخ(.

قبل بدء إجراء البحث من اإلنسان الخاضع للبحث الحرة الحصول على الموافقة المستنيرة  -د 

 .، وتخضع لعناية خاصة واجراءات اضافية لألشخاص الضعفاءوااللتزام بها
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 الخضوع للمراقبة والمتابعة المستمرة من قبل لجان أخالقيات البحث العلمي المختصة. -ه 

 المحافظة على سرية المعلومات والبيانات لألشخاص الخاضعين للبحث. -و 

دم في البحث بما يتوافق مع تعليمات لجان البحث العلمي على الرفق والعناية بالحيوان المستخ -ز 

 الحيوان.

 .مسئولةعن أي ممارسة بحثية غير خطيا  وفي اقرب فرصه  الجهات المعنيةإبالغ  -ح 

"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" وخاصة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس  التعهد باحترام -ط 

 لثقافة.أو اللون أو العرق أو الدين أو ا

على األنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة من قبل المؤسسة التي يعمل بها  بشكل واف   االطالع   -ي 

 ومن قبل الدولة التي تنظم مختلف أوجه النشاط في مجال البحث العلمي.

مراعاة توافق بروتوكوالت ومشاريع البحوث مع النصوص الدولية المتعلقة بحماية اإلنسان   -ك 

دي جانيرو  لنظم البيئية المنصوص عليها في إعالنات هلسنكي )البحوث الطبية( وريووالحيوان وا

 )البحوث البيئية( ودبلن )فيما يتعلق بالمياه(.

الحفاظ على الهوية الوطنية للتراث المادي والمعنوي وعدم التفريط به جزئيا أو كليا وااللتزام   -ل 

 المرتبطة باألمن االجتماعي.بالعمل على استدامة الموارد الطبيعية والمصادر 

في أي من المؤسسات األردنية  ةأو ديني ةأو عرقي ةللترويج النتماءات سياسي البحثعدم استعمال   -م 

 العامة والخاصة التي تهتم بالبحث العلمي.

 مع أطراف خارجية يحظر القانون األردني التعامل معها. عدم المشاركة بمشاريع مشتركة  -ن 

يشكل ان حتياط لمواجهة أية ثثار سلبية في أي مشروع بحث من شأنه اتخاذ أقصى درجات اال  -س 

 ضررا على اإلنسان أو الحيوان أو البيئة.

االمتناع عن اإلساءة في استخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي مثل أنظمة التواصل   -ع 

 االجتماعي ونقل المعلومات.

 :العامة البحثية ومسؤولياتها ت المؤسسة(: واجبا7المادة )
 تعزيز ثقافة ممارسة البحث العلمي المسؤول وذلك من خالل: -أ 

 المتضمنة في المدونةوالقواعد والقيم المبادئ ب بالتقيدإلزام الباحثين العاملين في المؤسسة  .1

التي تتعلق بالبحث  ةوالبروتوكوالت الدولي وبالسياسات والتعليمات واإلجراءات المنبثقة عنها

 .العلمي

 البحث العلمي. األخالقي ذات العالقة بممارسة السلوكوقيم عية بالمبادئ وقواعد تعزيز التو .2

السياسات واإلجراءات المبنية وعقد ورشات عمل ومحاضرات عن توزيع كتيبات ونشرات  .3

 . على بنود هذه المدونة

ت المؤسسا ي المؤسسة الواحدة أو نظرائهم فيالمتبادل بين الباحثين ف وتشجيع التعاون تعزيز .4

 فتحة.نالبحثية األخرى واحترام حرية التعبير والحوار الهادف المسؤول بعقلية م

 ة.احترام الممارسة البحثية المسؤول ايسوده بيئةالمحافظة على  .5

 :لتحقيق ما يلي فاعلة للبحث العلمي إنشاء حاكمية -ب 

 انشاء لجان اخالقية متخصصة وتعزيز عملها في كل مؤسسة بحثية. .1

والخصوصية وإدارة  لحفظ الحقوق وتقييم النوعية والسالمة اتوضع أنظمة وتعليم .2

المخاطر وإدارة الموارد وإدارة الموارد البشرية وتحديد واجبات ومسؤوليات كل المعنيين 

 البحث العلمي. يف

 مبادئ وقواعد وقيم السلوك األخالقي.ب االلتزام .3

 ممارسة وإدارة البحث المسؤول. يتوفير نشرات ووثائق تساعد ف .4

تنظيم العالقة مع المؤسسات البحثية األخرى لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تغطي األمور  .5

والموافقات  واالستشاراتية وحقوق الطبع والتأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرالمالية 

 األخالقية وملكية األجهزة والمعلومات والوثائق.
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 واإلداريين المتدربين ثين والباحثينالباحوضع وتنفيذ برامج تدريب وتعليم مستمر لكل من  .6

لعلمي مثل أخالقيات حول جميع القضايا التي تتعلق بالبحث ا بالبحث العالقةمن ذوي 

حقوق الطبع والتأليف وإدارة البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية، البحث العلمي، و

 .والموافقات األخالقية... الخ

 قد تنشأ عن سوء الممارسة البحثية. التي ومتابعة الدعاوى أو الشكاوى تسجيل .7

بالمبادئ والقواعد وقيم السلوك  االلتزاميضمن  ومحدد وضع نظام عقوبات صارم وواضح .8

 واإلجراءات المنبثقة عنها. والتعليماتالمدونة وبالسياسات  ياألخالقي المتضمنة ف
 

 :يةلبيانات البحثية والمواد األول(: مسؤوليات الباحث في إدارة ا8المادة )
دفاتر مالحظات وانات وتسجيالت صوتية ونتائج تحليل لمواد األولية خامات ومواد واستبيقصد با

 .األبحاث العلميةأو ميدانية وغيرها من المواد األولية التي تستخدم في  مخبرية

 ظلالحتفاعند تقرير المدة الزمنية  االعتبار ويؤخذ بعينببيانات البحث والمواد األولية،  االحتفاظ -أ 

وفي هذا اإلطار  .االتفاقياتالقانونية وبنود  وااللتزاماتالمواد األولية المعايير المهنية بالبيانات و

 على الباحث:

من هناك ما يمنع تسهيل وصول الباحثين اآلخرين إلى البيانات والمواد األولية ما لم يكن  .1

 الخصوصية والسرية.واألمور المتعلقة بالنواحي األخالقية 

 المؤسسة البحثية التي يعمل بها الباحثوالمواد األولية لمدة زمنية تحددها  بالبيانات ظاالحتفا .2

 .للرجوع اليها

 في الحاالت التي تحققال ةمن عملي االنتهاءبالبيانات والمواد األولية والنتائج لحين  االحتفاظ .3

 .نتائج البحثب تشكك يظهر فيها

بسياسات المؤسسة البحثية حول عملية  وااللتزامية البيانات البحثية والمواد األول إتالفعدم  .4

 .مناسبةبالطرق اآلمنة والاإلتالف 

 :إدارة وتخزين بيانات البحث والمواد األولية -ب 

حسب تعليمات وسياسات المؤسسة  وتخزينها على الباحث إدارة بيانات البحث والمواد األولية

 ، بما في ذلك:البحثية

 لطرق البحث ومصادر المعلومات.بسجالت واضحة ودقيقة  االحتفاظ .1

 .مناسبوالتأكد من تخزين البيانات والنتائج والمواد األولية في مكان ثمن  .2

 حماية والعناية بسجالت البيانات والنتائج.ال .3

 .ومؤرشفلكترونية بشكل مفهرس انات االاالحتفاظ بالبيانات البحثية بما فيها البي .4

 .إليها يسهل الوصول لبيانات البحثية بطريقةلاالحتفاظ بدليل  .5

 ، بما في ذلك:المحافظة على سرية البيانات البحثية والمواد األولية -ج 

 .ومناسباالحتفاظ بالبيانات البحثية السرية والمواد األولية في مكان ثمن  .1

 .في مؤسسة الباحث عليها عارفالمت استخدام البيانات السرية بالطرق .2
 

 :ة البيانات البحثية والمواد األوليةرادي إ(: مسؤوليات المؤسسة البحثية ف9المادة )
مع القوانين السارية ومدونات  متوافقةالمواد األولية بحيث تكون بالبيانات و لالحتفاظسياسة إيجاد  -أ 

، بما في ذات العالقة المتفق عليها ةالدولي والبروتوكوالت السلوك والتعليمات والممارسات المهنية

 ذلك:

او  تاريخ نشر البحث خمس سنوات منال تقل عن مدة  األوليةية والمواد بالبيانات البحث االحتفاظ .1

 .انتهائه

عشر سنة أو ل عن خمسة مدة ال تق للتجارب السريريهبالبيانات البحثية والمواد األولية  االحتفاظ .2

 .او انتهائه تاريخ نشر البحث من أكثر
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والدراسات  لتجارب العالج الجينيية بالبيانات البحثية والمواد األول لالحتفاظ أدنىال يوجد حد  .3

 .واألبحاث المتعلقة بالمجتمع والقيم الموروثة

بعد انتهاء  ا  شهرعشر  ثنىإ( 12) لمدةبالبيانات البحثية والمواد األولية لمشاريع الطلبة  االحتفاظ .4

ن تؤدي نتائج المشروع إلى نشرة علمية تنطبق عليه في هذه أوفي الحاالت التي يمكن  المشروع

 الفقرة )أ( من هذه المادة.الحالة 

 

 سليم.و المواد األولية في مكان ثمنو البيانات البحثيةتخزين  -ب 

 ملكية البيانات كذلك طرق تخزينها وتحددالمواد األولية ووالبحثية  ملكية البيانات تحدد سياسة إيجاد -ج 

 خارج األردن، مع مراعاة ما يلي:انتقال الباحثين بين المؤسسات و دعن والمواد األولية

في المؤسسة  بالبيانات البحثية والمواد األولية من مسؤوليات الدائرة االحتفاظتكون مسؤولية  .1

 التي يعمل بها الباحث. البحثية

 بنسخة من هذه البيانات. باالحتفاظيسمح للباحث  .2

بالبيانات والمواد األولية مع المؤسسات البحثية األخرى من  اظاالحتفوسياسات  إجراءات ديتحد .3

 .المؤسساتهذه خالل اتفاقيات مع 

 :تحديد ملكية البيانات البحثية والمواد األولية -د 

البحث وبعد  إجراءخالل  األوليةمواد البيانات البحثية وال كل مؤسسة سياسة تحدد ملكيةتضع  .1

للبحث رضها المؤسسات الممولة اعاة سياسة الملكية التي تفيجب مروفي هذه الحالة  ،منه االنتهاء

  .فيهأو المشاركة 

 البيانات البحثية والمواد األولية إلى المؤسسة المضيفة لمشروع البحث. تعود ملكية .2

 :المحافظة على سرية وأمن البيانات البحثية والمواد األولية -ه 

ستخدام والدخول إلى قواعد البيانات سياسة تحدد ملكية وصالحية اوضع  على كل مؤسسة بحثية

 واألرشيف الخاص بالبحث بما يتوافق مع قواعد السرية والخصوصية وذلك من خالل:

وضع دليل للباحثين في إدارة البيانات البحثية والمواد األولية بما فيها التخزين وصالحية  .1

 .والوصول إليهااالستخدام 

 القة وحدود السرية الستخدام هذه البيانات.ذات الع االتفاقياتتوعية الباحثين بجميع  .2

مسؤولياتهم وواجباتهم ب الحاسوبفي أنظمة والعاملين في تكنولوجيا المعلومات الباحثين توعية  .3

 مات.وضبط أمن شبكة المعلو البيانات ىالوصول إلصالحية  فيما يخص
 

 :(: نشر نتائج البحث وتعميمها10المادة )
 .نتائجه على الباحثين اآلخرين والمختصين وتعميم نشرهبعد إال  البحث مكتمال   يعتبرال  -أ 

الطريقة المعتمدة في نشر نتائج البحوث العلمية هي المجالت العلمية والمؤتمرات العلمية  -ب 

 المتخصصة والمحكمة ويمكن نشرها بطرق أخرى مثل الشبكة العنكبوتية واألفالم وغيرها.

النتائج أو حصر  إعالنفي تأخير للبحث  هة الممولةيجب على المؤسسة البحثية احترام رغبة الج -ج 

 .بعض النتائج إعالن

كما  ،أو غيرها ةأو ديني ةأو عرقي ةئج بحثه للترويج النتماءات سياسيالباحث استعمال نتا يمنع على -د 

 ة.شخصيال تهمنفعو مشاعره أو أ وأرائهعن ميوله  ناتجةيتوجب عليه عدم الخضوع لمؤثرات 
 

 

 :احث في نشر نتائج البحث وتعميمهاالب اتؤولي(: مس11المادة )
 .النتائج مسؤولية مباشرة أمام نظرائه أو زمالئه والمجتمع وتحمل مسؤوليةنشر جميع نتائج البحث  -أ 

بما فيها النتائج السلبية التي تتعارض مع فرضية البحث مع  نشر نتائج البحث كاملة   كما أن عليه

 التي تتعلق بالملكية الفكرية والبيانات الحساسة.األخذ بعين االعتبار جميع القضايا 

 سعي الباحث للنشر باللغة العربية ما أمكن بهدف تعميم الفائدة في المنطقة العربية. -ب 
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لتأكد من أن لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية  بما في ذلك توخي الدقة في النشر وتعميم النتائج  -ج 

 .المناسبة قوتم تسجيلها بالطرالنتائج دقيقة 

 عبارات غير صحيحة.ورود أو  هتصويب الخطأ بأسرع وقت ممكن في حال وقوع  -د 

 قة دقيقة وكاملة.يبطر المراجع والمصادرتوثيق   -ه 

إال في حاالت واضحة )النشر المزدوج(  ر نتائج البحث الواحد في أكثر من مجلةشونأعدم إرسال  -و 

( والمختارات Review Articlesمثل مقاالت المراجعة )ضمن معايير النشر العلمي  ومبررة

 والترجمات إلى لغات أخرى. والموسوعاتاألدبية 

وقت إرسال  إلرسال البحث أو أي عمل مشابه منشور ألكثر من مجلةالموجبة  األسبابح يتوض -ز 

 البحث للنشر وذلك من خالل رسالة إلى الناشر.

 إعادة النشر من الناشر األصلي.بالحصول على إذن  -ح 

والتبرعات وذلك منعا  لبحث وذلك بوضع جميع المعلومات عن مصادر التمويل اتمويل توثيق عملية  -ط 

 لتضارب المصالح.

 متعارفللمؤسسة البحثية المضيفة والمؤسسة الممولة للبحث في مكان مناسب وعرفان وضع شكر  -ي 

 عليه في األدبيات.

لمعتمد من أجل تعزيز السجل ا لدى وأالدواء للغذاء و ةالعام ةسسمؤلدى ال ةسريريتسجيل التجارب ال -ك 

 وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

 .سرية المعلوماتااللتزام بقواعد  -ل 

في بعض األحيان ومن أجل متطلبات السرية، فان المؤسسة الممولة تمنع أو تؤخر عملية التحكيم  -م 

لحين وصول النتائج اليها، في هذه الحاالت يجب ان يوضح الباحثون للمؤسسة الممولة ان العمل لم 

 يخضع لعملية التحكيم.

 .بالطرق المناسبة وذلكن أجل تعميم الفائدة تعميم نتائج البحث إلى المهتمين في المجتمع م -ن 

 ما يلي: يجب مراعاة، وفي هذا اإلطار حثل على موافقة الجهات الممولة للبالحصو -س 

 عدم إعالن ومناقشة النتائج إال بعد إجراء عملية التحكيم. .1

العالقة بموضوع البحث وإعالم تلك الجهات بأن نتائج البحث سوف  التواصل مع الجهات ذات .2

 يتم نشرها منعا  لسوء الفهم.

 التي قد يضعها الممول على نشر النتائج. بالضوابط االلتزام .3

ذات لجان تحكيم  (peer-reviewed) متخصصةفي دوريات  ةمن االفضل نشر البحوث العلمي .4

 .ةالعلمي والسمعة بالكفاءةلها  مشهود
 

 :البحثية في نشر  وتعميم النتائج (: مسؤوليات المؤسسة12المادة )
 لة في نشر وتعميم النتائج.والدقة والمساء واالستقالليةاألمانة  روحتعزيز  -أ 

 تعزيز السرية وحماية الملكية الفكرية عند نشر وتعميم النتائج وذلك من خالل: -ب 

 علم بطبيعة البحث واألهداف المتوخاه.المشاركة في البحث على  األطرافالتأكد من أن جميع  .1

التأكد من وجود سياسة لحماية حقوق الملكية الفكرية تضمن حقوق المؤسسة البحثية والباحثين  .2

 .والمؤسسات الممولةالمتدربين 

 ضيه مشروع البحث.تااللتزام بسرية المعلومات حسب ما يق .3

 .وتعميم النتائج درك مدى أهمية نشرتحث للب ةالممول المؤسسة التأكد من أن .4

ضابط اتصال مع وسائط اإلعالم  إيجاد نشر نتائج البحوث إلى المجتمع والمهتمين وذلك من خالل -ج 

 أو ضابط للنشر العلمي.

 شكر المؤسسات الممولة للبحث عند نشر نتائج البحث. -د 
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 مسؤوليات الناشر:(: 13المادة )
 المنشور ونزاهته.اتباع السياسات واالجراءات الضرورية لضمان جودة العمل  -أ 

 اتخاذ قرار قبول نشر بحث ما او رفضه اعتمادا على قيمته العلمية فقط ودون اي تدخل. -ب 

 اختيار محكمين مشهود لهم بالتخصص والتأكد من عدم وجود اي تضارب في المصالح. -ج 

أخذ العناية القصوى لمنع اي افصاح عن اي معلومات عن البحث المقدم الى اي شخص اخر  -د 

 ف والمحكمين المحتملين والناشر.غير المؤل

االبالغ فيما اذا كان البحث قد أجري وجهز بطريقة تتفق واخالقيات البحث العلمي، وعن اي  -ه 

 شكوك في االنتحال او التصنيع او التزييف او النشر المكرر.

 
 

 :(: التأليف14المادة )
 واضحة في كل األمور التالية: أسماؤهم في قائمة المؤلفين مساهمة ةلباحثين المدرجلأن يكون  يجب  -أ 

في تصميم التجارب أو التحليلل العلملي للبيانلات   االسهامفي فكرة العمل المقدم للنشر أو  االسهام .1

 البحثية.

 مراجعة نقدية لمسودة العمل المقدم للنشر تسهم في تحليل وتفسير النتائج. .2

 لمنشور.المؤلفين الموافقة على النسخة النهائية للعمل ا جميعيجب على  -ب 

 .همما بينفترتيب المؤلفين الذين حققوا المتطلبات السابقة بقرار مشترك يكون  -ج 

 لة عن النتائج المنشورة.ءيشترك المؤلفون في المسؤولية والمسا -د 

يجب إدراج اسمه ضمن قائمة الملؤلفين ملع اإلشلارة فلي الحاشلية لتلاريخ  ،في حالة وفاة أحد المؤلفين -ه 

 الوفاة.

بشلكل معنلوي بالبحلث ولكلن للم يحققلوا شلروط إدراجهلم  اللذين سلاهمواخاص األشليجب ذكر أسماء  -و 

 .تحت بند العرفانفي نهاية العمل المقدم للنشر هم شكر معكمؤلفين 

 ال يحق للباحث الرئيس استثناء اي باحث مشترك مؤهل كمؤلف من ظهور اسمه على البحث. -ز 

للى موافقة خطية مكتوبة منله مقدملة إب يحق للباحث المؤهل التنازل عن حقه من ظهور اسمه كمؤلف -ح 

 .الباحث الرئيس

يجللب عللدم إدراج اسللم أي باحللث علللى قائمللة المللؤلفين للعمللل المقللدم للنشللر بسللبب موقعلله اإلداري أو  -ط 

أو أعملال روتينيلة  بلإجراء قياسلات قياملهأولية لمشلروع البحلث أو  موادتقديمه دعما  ماديا  أو فنيا  أو 

 فنية مدفوعة األجر.

فلي إعلداد مقترحلات البحلث للحصلول عللى  االسلهامة في جمع البيانات الخاصلة بالبحلث أو المشارك -ي 

 أن يكون في قائمة المؤلفين. الشخصؤهل تال  الفاعل االسهامدعم مادي دون 

عللى  بحيث يجبمسؤوليات المؤسسات فيما يخص االنتاج العلمي المشترك بين المؤسسات المختلفة  -ك 

االطراف المشاركة فلي البحلث المشلترك وكيفيلة ادارتله واسللوب توزيلع كل مؤسسة عقد اتفاقية بين 

الفكرية والمواد االولية للبحث، ولكل مؤسسة سياسة واضحة الدارة تضلارب المصلالح  نتائج الملكية

 الخاصة بها.
 

 :سؤوليات الباحث فيما يخص التأليفم (:15المادة )
اللتللزام بمعللايير التللأليف الللواردة فللي هللذه المدونللة االسياسللات المتعلقللة بالتللأليف، بمللا فللي ذلللك  إتبللاع -أ 

 البحثية.وسياسات التأليف للمؤسسة 

على الباحثين المشاركين فلي إجلراء البحلث على موضوع التأليف، حيث يتوجب مكتوب  إجراء اتفاق -ب 

م وتقديم نسخة إلى رئليس القسل بهايوترتاالتفاق المسبق على األسماء التي ستظهر على النشرة العلمية 

 .أو مدير الدائرة التي يعمل بها الباحث أو التي يتم إجراء البحث فيها

 .في قائمة المؤلفين، من هذه المدونة (13يحققون شروط المادة ) نالذي الباحثينإدخال جميع أسماء  -ج 
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ملن هللذه ( 13البلاحثين المشلاركين فللي البحلث والللذين يحققلون شلروط المللادة )الحصلول عللى موافقللة  -د 

 يا .كتاب المدونة

شللكر المسللاهمين بطريقللة عادلللة بمللا فللي ذلللك مسللاعدي البحللث ومنشللئي الكتابللة الفنيللة وعنللد تسللميتهم  -ه 

 للشكر ال بد من الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك.

على صلفحات الشلبكة  في النشر من هذه المدونة (13السالفة الذكر في المادة ) االلتزام بقواعد التأليف -و 

 العنكبوتية .

 .ن وجدإلتضارب المصالح  ةاإلشار -ز 

 

 :التأليفيخص المؤسسة البحثية فيما  مسؤوليات (:16المادة )
وحصلر  جل تقليللأمن  حول حقوق التأليفالمعالم على المؤسسة البحثية وضع وتطبيق سياسة واضحة  -أ 

 تشجيعا  لروح العمل الجماعي. المشكالتوالمساعدة في حل بين الباحثين التي قد تنشأ  الخالفات

يعملل بهلا التلي في المؤسسلة البحثيلة  المختصة دات عماأو المن مسؤوليات مدير الدائرة أو رئيس القسم  -ب 

ملن هلذه  (13جميلع الموافقلات التلي وردت فلي الملادة ) عللىيلا  حا  قيعبنسخة موقعة تو االحتفاظالباحث 

 .المدونة

 

 :التحكيم (:17المادة )
ل ثخرين يعمللون فلي نفلس من قب أو مقترحات المشاريع ألبحاثالعادل لمستقل والتقييم الصد بالتحكيم يق -أ 

 .قريبة بموضوع البحثاالختصاص أو في اختصاصات ذات عالقة 

  :ألن عملية التحكيمغاية األهمية لألبحاث وإدارتها وذلك  عملية التحكيم في عد  ت       

 .تقيم أداء الباحث والفرق البحثيةو تقييم طلبات الدعم أو التمويل واختيار المادة القابلة للنشرعمل على ت .1

 .البحثية المتفق عليها بين المؤسسات العلمية والبحثية على المعايير والمواصفات ت حافظ .2

د .3 ف كشلو هلذه المدونلة مثلل النشلر الملزدوجبنلود البحثية الواردة في  التجاوزات وسوء الممارسة ترص 

 .األخطاء وكشف العبارات الغامضة

 .والنقل والكذبوالخداع التزوير و  السرقة عن تكشف  .4

 :أليفوالباحثين فيما يخص الت مسؤوليات المحكم -ب 

 :مسؤوليات المحكم .1

 مسؤولة وذلك من خالل : على المحكم إجراء التحكيم بطريقة  

 انجاز التحكيم بالوقت المناسب وبعدالة. -أ 

اإلعلالن عنهلا  أو علن نتلائج التحكليم قبلل موعلدعدم الكشلف علن محتلوى الملادة الخاضلعة للتحكليم  -ب 

 رسميا .

 التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح. إيضاح النقاط  -ج 

  إطالق أحكام مسبقة وااللتزام بمعايير التحكيم. عدم -د 

 حكم أثناء المراجعة لمنفعة شخصية.معدم استغالل أو استثمار المعرفة التي حصل عليها ال -ه 

 عن التحكيم في المجاالت التي تقع خارج اختصاصه. االعتذار -و 

 والمؤسسة: سؤوليات الباحثينم .2

في عملية التحكيم وعدم التأثير عللى المحكملين للتحكيم  بحوثهمعدم تدخل الباحثين الذين تخضع  -أ 

 .بأي شكل من األشكال

 المشاركة في عملية التحكيم لألبحاث العلمية لآلخرين. -ب 

 عملية التحكيم.قد توثر على االنتباه أو التوضيح بوجود تضارب مصالح  لفت -ج 



9 

 ؤوليات المؤسسة:مس .3

تشجيع باحثيها على المشاركة في عمليات التحكيم وتدريبهم على القيام بهذا الدور بشكل مهني وكلذلك    

 وضع معايير دقيقة لعمليات التحكيم.

  

 :أحكام عامة(:  18) المادة 

ات في البحث والمؤسس المشاركةهذه المدونة على جميع الباحثين وفرق العمل  احكامتسري جميع  -أ 

البحثية في القطاع العام والخاص التي تنفذ البحث أو تدعمه واألشخاص الذين يعملون في دائرة 

 البحث والتطوير في المؤسسات البحثية أو الداعمة.

توقيع تعهد يضمن االلتزام التام بجميع بنود أو مؤسسة ممولة على كل باحث أو مؤسسة بحثية  -ب 

 التعهد في ملف البحث. المدونة ويتم االحتفاظ بنسخة من هذا 

( 5( والمادة )4خالقي الواردة في المادة )تعتبر المبادئ األخالقية العامة وقواعد وقيم السلوك األ -ج 

في الحاالت التي  أساسا  الستنباط قواعد وقيم سلوك للمهن والتخصصات المختلفةمن هذه المدونة 

 .تتداخل مع البحث العلمي
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