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 ةالمجلس العربي للعلوم االجتماعیّ 

 ات والسلوكمدّونة األخالقیّ 

 

 

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

 إلى وضع المعاییرھذه ات والسلوك . ترمي مدّونة األخالقیّ اتیّ والشفافیة والنزاھة واألخالق الصدقیّة

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

أعمال  في /اتنوالمشاركو اناللج /عضواتوأعضاء على منح /اتنووالحاصل ء/العضواتاألعضا

  . تھأنشطو المجلس

طاقم العمل بق على مدونات/وثائق أخرى تنطلدى المجلس العربي للعلوم االجتماعیة  وجدیر بالذكر أنّ 

؛ وھناك مثل "أخالقیات العمل ومكافحة الفساد" القواعدسیاسات ومجموعة من ال يوھ ومجلس األمناء

نطبق على التي تالخاّصة بأخالقیات البحث القیة ألبحاث العلوم االجتماعیة" "التوجیھات األخأیًضا 

 ،أو بتمویل منھ لعلوم االجتماعیّةالعربي ل جرون أبحاثًا من خالل المجلسجمیع األشخاص الذین یُ 

 يعلى شروط المنحة أو الزمالة أو العضویة ف تنصّ  يالتو باالضافة الى العقود المبرمة معھم/نّ 

  .مجموعة العمل

المنخرطین/ات في المجلس، خصوًصا األعضاء والحاصلین/ات على األفراد جمیع ، شتّى األحوال في

المدّونة والوثائق األخرى المذكورة أعاله، وكذلك ھذه الع على منح وأعضاء اللجان، ملزمون/ات باالط

توافق سلوكھم/ّن المھني وبشكل عام، یجب أن یحرصوا على أن یالداخلیة.  ھوقوانینالمجلس میثاق 

 مع قیم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة ومعاییره.  یتّسقووالشخصي 

وذلك من خالل  وأنشطتھ، المجلسمال أع يف /اتطیننناقش فئات مختلفة من المنخر يالجزء التال يوف

/ات في على منح أو كعاملین /اتأشكال متباینة من العالقات مع المجلس (مثًال: كأعضاء، كحاصلین

/ة على كعضو وأیًضا كحاصل :أكثر من عالقة مع المجلس (مثًال  يالمجلس). وفى حالة انخراط الفرد ف

   ؤثر فى العالقات األخرى.یحدى ھذه العالقات سوف طار إي إنة فانتھاك للمدوّ  يّ أ نّ منحة)، فإ
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  /العضواتاألعضاء

توفیر معلومات دقیقة وكاملة عن  على مقدّمي/ات طلب العضویة المشاِركة أو الفاِعلة •

أو  دوث تزییفالشخصیة. في حال ح بیاناتھم/نّ مؤھالتھم/ّن المھنیة وخبراتھم/ّن، باإلضافة إلى 

ترفض لجنة العضویّة الفرعیّة المنبثقة من مجلس األمناء طلب العضویة.  ،مغلوطةمعلومات 

 وإذا اكتُشف التزییف بعد قبول الطلب، یتّم إنھاء العضویة ویُبلّغ الشخص بذلك كتابةً.

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

عضویتھم/ّن دفع رسوم العضویة لدى حصولھم/ّن على الموافقة. مقدّمي/ات الطلبات الذین تُقبل 

 یتلقّى جمیع األعضاء تذكیًرا بتجدید عضویتھم/ّن قبل انتھائھا. 

(في أثناء انعقاد الجمعیة العمومیة أو عبر قنوات  /العضواتفي خالل المناقشات بین األعضاء •

تطبیق "واتساب" أو على  تتكونمجموعة على الالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة مثل 

الصفحة اإللكترونیة لألعضاء)، على األعضاء االمتناع عن النقاشات التي قد تضّر بنزاھة 

 المجلس وسمعتھ.

أن یُظھروا االحترام الواجب إلدارة المجلس وطاقم العمل  /العضواتعلى األعضاء •

م االجتماعیّة. المجلس العربي للعلو /عضواتمجلس األمناء وسائر أعضاء /عضواتوأعضاء

كما علیھم/ّن أّال ینخرطوا أو یتبنّوا سلوًكا أو كالًما مسیئًا أو ترھیبی�ا أو تمییزی�ا، أو یعكس قلّة 

 احترام أو مضایقة، بما في ذلك وبنوع خاّص التحّرش الجنسي. 

أو  مغلوطةأو تصریحات معلومات أو یدلوا بأّال ینشروا أو یوّزعوا /العضوات على األعضاء •

وعن مدیره/مدیرتھ العام/ة وطاقم ألة عن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة االجتماعیة ضلّ م

 ./عضواتھعملھ ومجلس أمنائھ وسائر أعضائھ

تحّمل المسؤولیة في استخدام المعلومات واألجھزة والمال والموارد /العضوات على األعضاء •

 المجلس. التي یتمتعون بحّق الوصول إلیھا بسبب انخراطھم/ّن في 

من أنشطة المجلس العربي للعلوم باحٍ تجارّیٍة أن یمتنعوا عن ابتغاء أر/العضوات على األعضاء •

 االجتماعیة.

 

 المبادىء المذكورة أعاله،   جمیع نةً في حالة انتھاك العضو/ة مدونة األخالقیات والسلوك ھذه متضمّ 

نظام المجلس الداخلي المعدّل من  15ا للمادة طبقً  يمجلس تأدیب إلىحالة العضو إقد یقّرر مجلس األمناء 

مجلس  یرتئیھاعقوبات أخرى  يّ وقد یترتب على ذلك تجمید أو شطب العضویة أو أ ،2020عام في ال

  األمناء.
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 :تطبیق عقوبات يالمجلس التأدیبر كما قد یقرّ 

 رسوم العضویة في غضون ثالثة أشھر من تاریخ  /ةإذا لم یدفع العضو

 .مقنع عذرمن دون تقدیم ، االستحقاق

 أحد معاییر العضویة.   /ةإذا فقد العضو 

  نصوص  یعتمدھا المجلس أوخرى أاذا انتھك العضو/ة قواعد وأحكام مدونات

على سبیل العضویة، صفة بصفات أخرى غیر عقود مبرمة مع المجلس 

 حاصًال على منحة أو زمالة.بصفتھ المثال، 

 

 :إّال إذاجراءات عقابیة أخرى إ يّ العضویة أو أ بشط تجمید أو ال یجوز إصدار قرار •

 شكلھ مجلس األمناء ی يمجلس تأدیب إلىحالتھ بإ من خالل إشعار كتابيّ  /ةتبلّغ العضو

 یبتّ  يمجلس األمناء الذ إلىعداد اقتراح بذلك التھمة والعقوبة المترتبة وإ في للنظر

من نظام  15عقوبة (المادة أعضاء المجلس للموافقة على ال يفیھ وتلزم موافقة ثلث

 ).2020ي المعدّل عام الداخلالمجلس 

  ّمن ھذا یوًما  21قبل الموضوع  يف نظرلل مجلس األمناءاجتماع تاریخ ب /ةغ العضوتبل

 خاللھ القرار وسبب طرحھ.في الذي سیُعرض  االجتماع

 تطبیق  سبب وجوب االمتناع عنحول  االجتماع بتقدیم تفسیرات في /ةعضولُسمح ل

 وافق علیھ المجلس.  يالذ يالقرار التأدیب

 

 على منح /اتالحاصلون

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

 /نّ ، باإلضافة إلى تفاصیلھم/نّ المھنیة وتجاربھم /نّ عن مؤھالتھم وكاملة دقیقةمعلومات 

طلب بعد قبول  التزییف، وإذا اكتُشف یُرفض طلب المنحة، تزییفالشخصیة. في حال حصول 

 .ویُبلّغ الشخص بذلك كتابةً  المنحة یتّم إنھاء، المنحة

 /نّ على منح االمتثال للمدّونات األخالقیة المرتبطة باختصاصاتھم /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 
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 تتضمنّھا خطابات المنحةالع على األحكام التي على منح االطّ  /اتیتوّجب على الحاصلین •

أّي  أنّ كما  حال انتھاك شروط المنحة/الزمالة. يقود فنصوص وأحكام الع يتسرد، وووالعق

 ا.انتھاك لبنود المدّونة یرتكبھ حاصل/ة على منحة سیعّرضھ/ا لخطر إنھاء عقده/

قة بالتقاریر السردیة والمالیة. یجب المتعلّ  توجیھاتعلى المنح/الزماالت لل /اتیمتثل الحاصلون •

المجلس  نھيیُ ، التزییفصحیحة. في حال ر في التقاریالُمدرجة أن تكون جمیع المعلومات 

 تعویض قانوني، إذا دعت الحاجة.  إلىالعربي للعلوم االجتماعیة المنحة ویسعى 

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

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

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

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

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

 المنشورات.  مسؤولیة عنأّي ال و /ةإلیھا الباحث

 

 جاناللّ  /عضواتأعضاء

 مخّصصة اانً استشاریة أم لج نًاان اختیار أم لجات لج(سواء كان نااللج /عضواتعلى أعضاء -

والبرنامج الذي  العربي للعلوم االجتماعیّة السعي إلى خدمة األھداف األكادیمیة للمجلس )موقّتة

 /نّ توصیف البرنامج. علیھموفق على موقع المجلس و ما ھو موَضحك، في إطارهلون یعم

 بأّي شكل. مجِحفةالتمییزیة أو القرارات النقاشات أو العن  أیًضا االمتناع

وصول إلیھا حّق ال /نّ اللجنة احترام سریّة المعلومات التي لدیھم /عضواتأعضاءعلى  -

من جوانب ھذه  مناقشة أّيٍ  واالمتناع عن، أنشطةرامج أو الطلبات إلى ب /اتوالمتعلّقة بمقدّمي

 المحادثات خارج إطار المجلس العربي للعلوم االجتماعیة. 

لمجلس العربي للعلوم احترام بند "تضارب المصالح" الخاص با اللجنة /عضواتأعضاءعلى  -

 االجتماعیة.

الطلبات  ات/اللجنة احترام حقوق الملكیة الفكریة لمقدّمي /عضواتأعضاءعلى  -

 في فعالیات المجلس.  /اتوالمشاركین
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 أسرة المجلس /عضواتفي فعالیات المجلس العربي للعلوم االجتماعیة وأعضاء /اتجمیع المشاركین

باسم المؤسسة أو مجلس األمناء أو  /العضواتیجب أّال یتحدّث المشاركون/ات واألعضاء •

لك التحدّث علنًا أو النشر عن مسألة اللجان، من دون تفویض من مجلس األمناء. ویشمل ذ

سیاسة عامة أو اإلدالء بتصریحات علنیة باسم المجلس العربي للعلوم االجتماعیة، إّال إذا سمح 

 مجلس األمناء بذلك.

عریضة أو تصریح وذكر المجلس والمشاركین/ات توقیع أّي  /العضواتال یحّق لألعضاء •

 االرتباط. العربي للعلوم االجتماعیة على أنھ مؤسسة 

بطلب لمنح أو لحضور مؤتمرات أو  /العضواتأن یتقدّم المشاركون/ات واألعضاءیجوز ال  •

 المشاركة بأّي نشاط آخر بصفتھم/ّن ممثلین/ات عن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة.

بالحرص على حمایة سریّة أّي معلومات قد  /العضواتیتعّھد المشاركون/ات واألعضاء •

 . /عضواتھن المجلس العربي للعلوم االجتماعیة وبرامجھ وطاقم عملھ وأعضائھیتلقّونھا بشأ

مراعاة المیثاق والقوانین الداخلیة للمجلس العربي  /العضواتعلى المشاركین/ات واألعضاء •

للعلوم االجتماعیة، مع االحتفاظ بحقّھم/ّن في النقد وفي التماس مراجعات من خالل القنوات 

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

ع األعضاء • على أنشطة المجلس  يف /اتوالمشاركونوالحاصلون/ات على منح  /العضواتیُشجَّ

سیرھم/ّن الذاتیة، من دون أن یعني ذكر ارتباطھم/ّن بالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة في 

یبقى ارتباط الحاصلین/ات على منح من  و یمثّلونھ بأّي شكل.ذلك أنّھم یتحدثون باسم المجلس أ

أن یذكروا لھؤالء  یمكنولكن  المجلس بجامعاتھم/ّن أو مراكزھم/ّن البحثیّة أو أماكن عملھم/ّن.

في المجلس أو تلقّوا منحة  /عضواتحاشیة/ھامش أنّھم/ّن أعضاءأو في الذاتیة في سیرھم/ّن 

 منھ.

 محاربة الفساد

 أيّ  أو تقدیم أو التماسقبول على منح عدم والحاصلین/ات  /العضواتاألعضاءو /اتركینعلى المشا

على  تنعكسأو قد  ،بشكل ملحوظأو برامجھ المجلس  أنشطةمن  اقد تعرقل أی�  أو معروف أو خدمةھدیة 

یر على ة التأثیّ نِ بِ  /نّ ھمعملَ  /نّ في تأدیتھمالمجلس أو مجلس األمناء أو اللجان  /اتمن موظفي أّيٍ 

 الرسمي.  /نّ سلوكھم

 االمتثال

على منحة من المجلس العربي للعلوم االجتماعیة مسؤولیة  /ةوحاصل /ةومشارك /ةیتحّمل كّل عضو

أّي انتھاك لسیاسة المجلس أن یبلغ عنھ فوًرا یكون على علٍم ب فردٍ كّل على االمتثال في نطاق مسؤولیاتھ. 
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 اسبةنالمالحّق في اتخاذ اإلجراءات التأدیبیة  /ااألمناء، الذي لدیھمجلس  /ةأو رئیس ة/العام /ةإلى المدیر

 ة.ة وسریّ بطریقة حیادیّ 

یقّرره مجلس  إلى إجراء تأدیبيّ عرض صاحبھ/ا ی /العضواتفى حالة األعضاء لبنود المدّونة انتھاك أيّ 

 لعضویة.لالفرعیة األمناء بناًء على توصیة اللجنة 

تتضمن المدونة مبادىء ومفّصلة وجامدة. في النھایة، والسلوك ھذه شاملة  تُعدُّ مدّونة األخالقیات ال

مشارك/ة فى و /ةویستكملھا. على كّل عضو باحث/ة وأكادیمي/ةعضو/ة وكّل  ھا یفّسرة ومعاییر عامّ 

 مسؤولیة التطلُّع إلى أعلى معاییر األخالقیات والسلوك.أنشطة المجلس 

 طاقم، یُرجى التواصل مع والسلوك مدّونة األخالقیات نب من جوانبجا أسئلة عن أيّ لدیكم/ّن  تكان إذا

 hr.admin@theacss.orgالمجلس العربي للعلوم االجتماعیة على العنوان: 

  

mailto:hr.admin@theacss.org
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