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 2019 /ینایركانون األّول 19بموافقة مجلس األمناء: 

 

 ةالمجلس العربي للعلوم االجتماعیّ 

 ات والسلوكمدّونة األخالقیّ 

 

مع أعلى معاییر بما یتوافق إجراءاتھ أعمالھ وتنفیذ جمیع  سیاسةیتّبع المجلس العربي للعلوم االجتماعیة 

إلى وضع المعاییر ھذه ات والسلوك ي مدّونة األخالقیّ . ترماتیّ والشفافیة والنزاھة واألخالق المصداقیّة

في المجلس العربي للعلوم االجتماعیة، بَمن فیھم  /اتوتوجیھ عمل جمیع األشخاص المنخرطین

 المجلس.  أنشطة في /اتنوالمشاركو انوأعضاء اللج على منح /اتنووالحاصلاألعضاء 

لدى المجلس العربي للعلوم االجتماعیة وثیقة سیاسات  ین. أّوًال،ین أساسیَّ جانبَ ال تغّطي ھذه المدّونة 

ومجلس األمناء وتحمل اسم "أخالقیات العمل ومكافحة الفساد". ثانیًا،  طاقم العملعلى  تنطبقوإجراءات 

تغّطي وثیقة "التوجیھات األخالقیة ألبحاث العلوم االجتماعیة" الخاّصة بالمجلس أخالقیات البحث 

أو  العربي للعلوم االجتماعیّة اص الذین یجرون أبحاثًا من خالل المجلسوتنطبق على جمیع األشخ

 بتمویل منھ. 

، وأعضاء اللجان على منح /اتالحاصلینفي المجلس، خصوًصا األعضاء و /اتجمیع المنخرطین إنّ 

خلیة یثاق والقوانین الدااالطالع على المدّونة والوثائق األخرى المذكورة أعاله، وكذلك المب /اتملزمون

المھني والشخصي مع قیم المجلس العربي م/ّن الحرص على توافق واتّساق سلوكھ /نّ كما علیھم .للمجلس

  .ومعاییره للعلوم االجتماعیة

 

  األعضاء

معلومات دقیقة وكاملة عن  توفیر لةالفاعِ أو  كةالمشارِ طلب العضویة  /اتعلى مقدّمي •

حصول الشخصیة. في حال  /نّ لى تفاصیلھم، باإلضافة إ/نّ المھنیة وخبراتھم /نّ مؤھالتھم

وإذا  .ء طلب العضویةاألمنا المنبثقة من مجلسالفرعیّة ة لجنة العضویّ ترفض س، تزییف

 .كتابةً یتّم إنھاء العضویة ویُبلّغ الشخص بذلك ، الطلببعد قبول  التزییفاكتُشف 

على جمیع یة. یحدّد مجلس األمناء رسوم العضویة في المجلس العربي للعلوم االجتماع •

على الموافقة.  حصولھم/نّ دفع رسوم العضویة لدى  /نّ الطلبات الذین تُقبل عضویتھم /اتميمقدّ 

 قبل انتھائھا.  /نّ یتلقّى جمیع األعضاء تذكیًرا بتجدید عضویتھم



قنوات المجلس  عقاد الجمعیة العمومیة أو عبرأثناء انفي خالل المناقشات بین األعضاء (في  •

الصفحة اإللكترونیة  مجموعة على تطبیق "واتساب" أوم االجتماعیة مثل العربي للعلو

 .تھوسمع نزاھة المجلسقد تضّر ب النقاشات التيعن  االمتناعلألعضاء)، على األعضاء 

إلدارة المجلس وطاقم العمل وأعضاء مجلس  ظھروا االحترام الواجبألعضاء أن یُ على ا •

أو یتبنّوا  ینخرطواأّال  /نّ علیھمكما . علوم االجتماعیّةلل األمناء وسائر أعضاء المجلس العربي

كس قلّة احترام أو مضایقة، بما في ذلك أو یعا، أو تمییزی� ا أو ترھیبی� سلوًكا أو كالًما مسیئًا 

 التحّرش الجنسي. وبنوع خاّص 

 عیة.على األعضاء أّال ینشروا أو یوّزعوا معلومات خاطئة عن المجلس العربي للعلوم االجتما •

على األعضاء تحّمل المسؤولیة في استخدام المعلومات واألجھزة والمال والموارد التي  •

 في المجلس.  /نّ الوصول إلیھا بسبب انخراطھم یتمتعون بحقّ 

على األعضاء أّال یدلوا بتصریحات خاطئة أو مضلّلة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  •

 ومجلس أمنائھ وسائر أعضائھ. ھوطاقم عمل /مدیرتھ العام/ةهوعن مدیر

 :اآلتیةفي الحاالت  العضویّةمن عضو  شطبقد یقّرر مجلس األمناء  •

  المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. أنشطةمن  اتجاری�  اربحً العضو  ابتغىإذا 

 .إذا انتھك العضو مدّونة األخالقیات والسلوك الحالیة 

 مزّورةشھادات  إذا أعطى العضو معلومات شخصیة خاطئة أو قدّم. 

  إذا لم یدفع العضو رسوم العضویة في غضون ثالثة أشھر من تاریخ

 .مقنع عذر، من دون تقدیم االستحقاق

   .إذا فقد العضو أحد معاییر العضویة 

 

 :إّال إذا العضویّة من شطب عضو ال یجوز إصدار قرار •

 

  من ھذا یوًما  21قبل  مجلس األمناءاجتماع تاریخ ب من خالل إشعار كتابيّ تبلّغ العضو

 خاللھ القرار وسبب طرحھ.في الذي سیُعرض  االجتماع

  سحب  سبب وجوب االمتناع عنحول  االجتماع بتقدیم تفسیرات فيُسمح لھذا العضو

 عضویتھ.

 

 على منح /اتالحاصلون

توفیر معلومات الطلبات لبرامج المنح لدى المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  /اتعلى مقدّمي •

الشخصیة. في  /نّ ، باإلضافة إلى تفاصیلھم/نّ المھنیة وتجاربھم /نّ عن مؤھالتھم وكاملة یقةدق



یتّم ، طلب المنحةبعد قبول  التزییف، وإذا اكتُشف یُرفض طلب المنحة، تزییفحال حصول 

 .ویُبلّغ الشخص بذلك كتابةً  المنحة إنھاء

 /نّ خالقیة المرتبطة باختصاصاتھمعلى منح االمتثال للمدّونات األ /اتیتوّجب على الحاصلین •

التي  األخالقیات في البحث" حول توجیھاتالوثیقة " التزام /نّ . علیھم/نّ بحثھم تومجاال

انتھاك لھذه التوجیھات أو لمدّونة  وضعھا المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. یؤدّي أيّ 

 المنحة. إنھاءاألخالقیات والسلوك إلى 

 تتضمنّھا خطابات المنحةالع على األحكام التي لى منح االطّ ع /اتیتوّجب على الحاصلین •

قة بالتقاریر السردیة والمالیة. یجب أن تكون جمیع المتعلّ  د، واتّباع جمیع التوجیھاتووالعق

المجلس العربي للعلوم  نھيیُ ، التزییفصحیحة. في حال في التقاریر الُمدرجة المعلومات 

 االجتماعیة المنحة ویسعى وراء تعویض قانوني، إذا دعت الحاجة. 

المجلس العربي للعلوم  أنّ اإلقرار بعلى المنح  /اتعلى الحاصلینفي أّي بحث منشور،  •

 للمشروع الذي أدّى إلى المنشور، واإلشارة إلى ذلك.  مصدر الدعم الماليھو االجتماعیة 

للمصلحة العامة، كما ال العربي للعلوم االجتماعیة األبحاث التي ال تُستخدم  ال یرعى المجلس •

 . علنًا بیاناتھایرعى أبحاث الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومیة التي ال تنشر 

عن النتائج واالستنتاجات التي یتوّصل  أّي مسؤولیّةال یتحّمل المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  •

 المنشورات.  مسؤولیة عنأّي ال و /ةإلیھا الباحث

 

 جاناللّ أعضاء 

 )موقّتة مخّصصةت لجنة اختیار أم لجنة استشاریة أم لجنة (سواء كان اللجنةعلى أعضاء  -

والبرنامج الذي یعملون  العربي للعلوم االجتماعیّة السعي إلى خدمة األھداف األكادیمیة للمجلس

 أیًضا االمتناع /نّ توصیف البرنامج. علیھمق وفعلى موقع المجلس و ما ھو موَضحك، في إطاره

 بأّي شكل. مجِحفةالتمییزیة أو القرارات النقاشات أو العن 

والمتعلّقة وصول إلیھا حّق ال /نّ اللجنة احترام سریّة المعلومات التي لدیھم على أعضاء -

المحادثات  من جوانب ھذه مناقشة أّيٍ  واالمتناع عن، أنشطةالطلبات إلى برامج أو  /اتبمقدّمي

 خارج إطار المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. 

لمجلس العربي للعلوم احترام بند "تضارب المصالح" الخاص با على أعضاء اللجنة -

 االجتماعیة.

في  /اتالطلبات والمشاركین /اتعلى أعضاء اللجنة احترام حقوق الملكیة الفكریة لمقدّمي -

 فعالیات المجلس. 

 



 في فعالیات المجلس العربي للعلوم االجتماعیة وأعضاء أسرة المجلس /اتجمیع المشاركین

سم المؤسسة أو مجلس األمناء أو اللجان، من دون اواألعضاء ب /اتالمشاركونیجب أّال یتحدّث  •

امة أو اإلدالء ویشمل ذلك التحدّث علنًا أو النشر عن مسألة سیاسة ع .تفویض من مجلس األمناء

 مجلس العربي للعلوم االجتماعیة، إّال إذا سمح مجلس األمناء بذلك.سم البتصریحات علنیة با

وذكر المجلس العربي للعلوم  أو تصریح عریضةتوقیع أّي  /اتلألعضاء والمشاركین یحقّ ال  •

 . مؤسسة االرتباطعلى أنھ االجتماعیة 

كة بأّي مرات أو المشارواألعضاء بطلب لمنح أو لحضور مؤت /اتال یمكن أن یتقدّم المشاركون •

 عن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. /اتممثلیننشاط آخر بصفتھم/ّن 

معلومات قد یتلقّونھا بشأن  على حمایة سریّة أيّ /ات واألعضاء بالحرص یتعّھد المشاركون •

 وأعضائھ.  وطاقم عملھالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة وبرامجھ 

والقوانین الداخلیة للمجلس العربي للعلوم  مراعاة المیثاقواألعضاء  /اتعلى المشاركین •

وفي التماس مراجعات من خالل القنوات المالئمة  في النقد /نّ ، مع االحتفاظ بحقّھماالجتماعیة

 المجلس). أنشأھا(اجتماعات الجمعیة العمومیة وقنوات االتصال الرسمیة التي 

بالمجلس العربي للعلوم  /نّ على ذكر ارتباطھم على منح /اتوالحاصلونع األعضاء یُشجَّ  •

 ھسم المجلس أو یمثّلونالذاتیة، من دون أن یعني ذلك أنّھم یتحدثون با /نّ ھمسیر فياالجتماعیة 

 شكل. بأيّ 

عن  /اتممثلین/ّن بصفتھم/ّن ھمءعلى منح أسما /اتج األعضاء والحاصلوندرِ یُ یجب أّال  •

 البحثیّة ھم/نّ أو مراكز /نّ تھمبجامعامن المجلس على منح  /اتالمجلس. یبقى ارتباط الحاصلین

أعضاء في  /نّ أنّھم ھامشحاشیة/أو في  /نّ ھمأن یذكروا في سیر /نّ . یمكنھمأو أماكن عملھم/نّ 

 المجلس أو تلقّوا منحة منھ.

 محاربة الفساد

أو ھدیة  أيّ  أو تقدیم أو التماسقبول على منح عدم األعضاء والحاصلین/ات و /اتعلى المشاركین

من  أّيٍ على  تنعكسأو قد  ،بشكل ملحوظأو برامجھ المجلس  أنشطةمن  اقد تعرقل أی�  ةمعروف أو خدم

 /نّ ة التأثیر على سلوكھمیّ نِ بِ  /نّ ھمعملَ  /نّ في تأدیتھمالمجلس أو مجلس األمناء أو اللجان  /اتموظفي

 الرسمي. 

 االمتثال

م االجتماعیة مسؤولیة على منحة من المجلس العربي للعلو /ةوحاصل /ةیتحّمل كّل عضو ومشارك

أّي انتھاك لسیاسة المجلس أن یبلغ عنھ فوًرا یكون على علٍم ب فردٍ كّل على االمتثال في نطاق مسؤولیاتھ. 



 اسبةنالمالحّق في اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة  /امجلس األمناء، الذي لدیھ /ةأو رئیس ة/العام /ةإلى المدیر

 ة.ة وسریّ بطریقة حیادیّ 

یقّرره مجلس األمناء بناًء على  إلى إجراء تأدیبيّ  سیعّرضھیرتكبھ عضو ما بنود المدّونة ل انتھاك أيّ 

 الفرعیة حول العضویة.توصیة اللجنة 

بما یتماشى مع البنود  /الخطر إنھاء عقدهیعّرضھ/ا سعلى منحة  /ةیرتكبھ حاصل لبنود المدّونةانتھاك  أيّ 

 الخاّصة بالمنحة.

 وأكادیمي/ة /ةكّل باحث یفّسرومفّصلة وجامدة. في النھایة، شاملة ھذه قیات والسلوك مدّونة األخال تُعدُّ ال 

على منحة  /ةكّل عضو وحاصل على. ویستكملھا مدّونة األخالقیات والسلوك الموَضحة في معاییرال

 إلى أعلى معاییر األخالقیات والسلوك. التطلُّعمسؤولیة 

، یُرجى التواصل مع فریق والسلوك مدّونة األخالقیات ن جوانبجانب م أسئلة عن أيّ لدیكم/ّن  تكان إذا

 admin@theacss.orgالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة على العنوان: 

  

mailto:admin@theacss.org

	Cover-AR
	مدونة الأخلاقيات والسلوك  للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية1

