لت
 قوادع النرش وضوابط املراجعة وا حكمي املصادز (دزاضات يف املكاّم٘ الػعبٔ٘ ّاذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ أّل ىْفنرب  )4591زتل٘أنادمئ٘ ىصف ضيْٓ٘ ستهن٘ تصدز عً املسنص الْطين للدزاضات ّالبشح يف اذتسن٘ الْطئ٘
ّثْزٗ أّل ىْفنرب  4591تعي ٙبيػس املْاد العلنٔ٘ ّاألّزام البشجٔ٘ مً املكاالت ّالبشْخ ّنل ما
لُ عالق٘ يف ستتْ ٚمضنْىُ بتازٓذ ادتصاٜس املعاصس يف نل دْاىبُ ضٔاضٔا ّعطهسٓا ّاقتصادٓا
ّادتناعٔا خالل الفرتٗ املنتدٗ ما بني ( )4591-4381ضنً زتال التأزٓذ للنكاّم٘ الػعبٔ٘ املطلش٘
ضد االضتدماز الفسىطٕ ،نرا البشح يف أصْل اذتسن٘ الْطئ٘ ّالعنل الطٔاضّٕ ،دزاض٘ نل ما
لُ عالق٘ جبرّز الجْزٗ التشسٓسٓ٘ ّالعنل املطلح مً أدل اضرتداع الطٔادٗ الْطئ٘؛ عل ٙأٌ دّز
املسنص الْطين للدزاضات ّالبشح يف اذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ أّل ىْفنرب - 4591دَ٘ إصداز
اجملل٘ -ننؤضط٘ عنْمٔ٘ ذات طابع علنٕ ّتهيْلْدٕ تتنجل فٔنا ٓلٕ:
* إدسا ٛالدزاضات املتعلك٘ باملكاّم٘ الػعبٔ٘ ّاذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ التشسٓس الْطين ّتػذٔع
البشح فَٔا ّتسقٔتُ
* مجع املعطٔات ّالْثاٜل ّاملْاد املتعلك٘ مبْضْعُ ّمعادتتَا
* ىػس املعازف املتعلك٘ مبٔداٌ اختصاصُ
* اقرتاح تدابري مً غأىَا إثسا ٛبسامر التعلٔه املتعلك٘ باملكاّم٘ الػعبٔ٘ ّاذتسن٘ الْطئ٘
ّثْزٗ التشسٓس الْطين
* تيعٔه اليدّات ّامللتكٔات الْطئ٘ ّالدّلٔ٘ ّاملػازن٘ فَٔا
* إدسا ٛالدزاضات املتعلك٘ باملكاّم٘ الػعبٔ٘ ّاذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ التشسٓس الْطين ّتػذٔعَا
* تفعٔل البشح عل ٙالْثاٜل املتعلك٘ بالرتاخ التازخيٕ ّالجكايف ذات الصل٘ باذتسن٘ الْطئ٘
ّثْزٗ أّل ىْفنرب
* تيػٔط ّتػذٔع الدزاضات التازخئ٘ املتعلك٘ مبٔداٌ اختصاصُ
* املػازن٘ يف ىػس املعلْمات مً خالل إصداز اجملالت ّالهتب
باختصاز املػازن٘ يف إثسا ٛامليعْم٘ الرتبْٓ٘ ّالجكافٔ٘ بإبساش اذتكٔك٘ عً طسٓل ىصع بصنات
االضتدماز الفسىطٕ مً التازٓذ ّإعادٗ نتابتُ بأقالو ّطئ٘؛ ّعلُٔ فإٌ املسنص الْطين للدزاضات
ّالبشح يف اذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ أّل ىْفنرب  4591اختاز بأٌ تهٌْ زتل٘ املصادز (دزاضات يف

املكاّم٘ الػعبٔ٘ ّاذتسن٘ الْطئ٘ ّثْزٗ أّل ىْفنرب  )4591لطاٌ سالُ ىػسا للدزاضات ّاألحباخ
ذات العالق٘ بالتازٓذ الْطين ادتصاٜسٖ اجملٔدّ ،علُٔ فإٌ ٍٔ ٘ٝحتسٓس اجملل٘ تػرتط عل ٙمً
ٓسغب يف ىػس أعنالُ فَٔا التكٔٔد بكْاعد ّضْابط اليػس التالٔ٘:
 )4مْضْع املكال متنٔص بادتدٗ ّاألصال٘ ّاإلثسا ٛاملعسيف ّمل ٓطبل ىػسِ مً قبل
 )1سذه املكال ال ٓكل عدد صفشاتُ عً ّ 41ال ٓصٓد عً ّ 19أال تتذاّش ىطب٘ األغهال
ّالسضْو ّاملالسل  11باملا ٜ٘مً سذه املكال
 )8إدزاز اهلْامؼ ٓهٌْ بصٔػ٘ أّتْماتٔهٔ٘ يف ىَآ٘ املكال عل ٙغهل أزقاو متطلطل٘
 )1التكٔد بارتط ّاذتذه احملدد فاملكاالت احملسزٗ باللػ٘ العسبٔ٘ ٓهٌْ ارتط فَٔا مهتْب بـ ـ:
( )Traditionnel Arabicسذه  49باليطب٘ للننت ّسذه  41باليطب٘ للَامؼ؛ أما املكاالت املهتْب٘
باللػ٘ األديبٔ٘ ٓهٌْ ارتط فَٔا مهتْب بـــ )Times New Roman( :سذه  41باليطب٘ للننت ّسذه
 41باليطب٘ للَامؼ
 )9سْاغٕ الْزق٘ ( )Mise en page - Margesمً نل ادتَات  11ضه
 )9ضالم٘ لػ٘ املكال مً األخطا ٛاللػْٓ٘ ّاليشْٓ٘ مع مساعاٗ عالمات الْقف املتعازف علَٔا
ّضبط الهلنات اليت حتتاز إىل ضبط
 )7اتباع الكْاعد األنادمئ٘ املتعازف علَٔا يف طسٓك٘ التْثٔل الهامل باهلامؼ ّذلو بتدًّٓ
مجٔع املعلْمات الْازدٗ يف املصادز ّاملسادع ستل اإلسال٘ أّ االقتباعّ ،املتنجل٘ يف ذنس( :اضه
املؤلف :عيْاٌ املصدز أّ املسدع ،الطبع٘ ،داز اليػس ،مهاٌ اليػس ،ضي٘ اليػس ،ادتص ،ٛالصفش٘)
ٓ )3دٌّ عيْاٌ املكال يف أعل ٙالصفش٘ األّىل خبط بازشّ ،أضفلـُ عل ٙدَ٘ الٔطاز مً
الصفش٘ اضه املؤلف ّدزدتـُ العلنٔ٘ ّأضفل ميَا املؤضط٘ اليت ٓيتنٕ إلَٔا
إدزاز ملدص املكال باللػتني (العسبٔ٘ ّاإلجنلٔصٓ٘) يف الصفش٘ األّىل يف سدّد 491-411
)5
نلن٘
 )41إدزاز عل ٙاألقل  19نلنات مفتاسٔ٘ دال٘ عل ٙستتْ ٚىص املكال باللػتني (العسبٔ٘
ّاإلجنلٔصٓ٘)
 )44تسضل املكاالت إىل سطاب زتل٘ املصادز عرب البْاب٘ ادتصاٜسٓ٘ للنذالت العلنٔ٘ (:)ASJP
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 )48ختضع املكاالت املكدم٘ لليػس للنسادع٘ ّالتكٔٔه مً قبل األضاترٗ ارتربا ٛعل ٙأٌ تته
العنلٔ٘ يف ضسٓ٘ تام٘ حيفغ فَٔا نل مً اضه األضتاذ املؤلف ّارتبري املسادع ،يف سني حيتفغ
الكاٜنٌْ عل ٙاجملل٘ حبل ىػس األعنال املكبْل٘ سطب التْقٔت الرٖ ٓسّىُ مياضباّ ،علٍ ٙرا
األضاع تكْو أماى٘ اجملل٘ بإخطاز الباسجني بالكساز اليَا ٕٜاملتعلل بالكبْل أّ التعدٓل أّ السفض
عرب البْاب٘ ادتصاٜسٓ٘ للنذالت العلنٔ٘ ،عل ٙأٌ اجملل٘ غري ملصم٘ بإبدا ٛأضباب السفض ّعدو
اليػس إال يف اذتدّد العلنٔ٘
 )41ختضع املكاالت املسضل٘ لليػس باجملل٘ للنسادع٘ ّالتكٔٔه مً قبل خبريًٓ عل ٙأىُ يف
سال ّدْد تضازب يف املسادع٘ ٓؤّل حتدٓد مصري املكال بالكبْل أّ السفض لسٜٔظ التشسٓس
 )49خيطس املؤلف بْضعٔ٘ مكالُ (الكبْل أو السفض) يف أدل أقصاِ غَسًٓ ابتدا ٛمً تازٓذ
إزضال املكال
ٓ )49كْو املؤلف املكبْل مكالُ لليػس بالتْقٔع عل ٙتعَد ّإقساز بأٌ مكالُ ستل اليػس مل
ٓطبل لُ ىػسِ مً قبل
 )47تستٔب املْاد امليػْزٗ يف أعداد اجملل٘ خيضع لضْابط فئ٘ ّمطبعٔ٘ ال عالق٘ هلا باملطتْٚ
العلنٕ للنكال أّ مهاى٘ صاسبُ الْظٔفٔ٘
 )43املْاد امليػْزٗ يف اجملل٘ ال تعرب إال عً آزا ٛأصشابَا ّال تلصو بأٖ سال مً األسْال
الكاٜنني عل ٙاجملل٘
 )45ال تتشنل ٍٔ ٘ٝالتشسٓس أٓ٘ مطؤّلٔ٘ عً املْضْعات اليت ٓته ىػسٍا يف اجملل٘ ّعلُٔ
ٓتشنل املؤلف املطؤّلٔ٘ الهامل٘ عً الهتابات اليت تيتَو اذتكْم الفهسٓ٘ للنؤلفني أّ أٖ سكْم
أخسٚ

