
 

1/2 
 

 بيان المبادئ بشأن النزاهة البحثية
 

 مقدمة
هو  Responsible Conduct of Research (RCR)إن إجراء البحوث بمسئولية 

الجوهر األساس للمؤسسة العلمية، وهو أساس لزرع ثقة المجتمع في العلوم. في إطار إجراء 
اف وهي األمانة والمسؤولية واإلنص- للنزاهة البحثيةالبحوث بمسئولية، فإن المبادئ األساسية 

، والتي تصف ايضاً مسؤوليات الباحثين 1منصوص عليها في الوثائق التأسيسية -والمساءلة
 واألوساط العلمية. 

في حين يظل الباحثون والمؤسسات مسؤولون في نهاية المطاف عن إجراء البحوث 
بنزاهة، فإن وكاالت تمويل البحوث عليها التأكد من أن البحوث التي تدعمها ُتجَرى وفقاً 

ر المشاركون في االجتماع السنوي الثاني وتحقيقاً لهذه الغاية، يق .ألعلى المعايير الممكنة
المبادئ التالية لتوضيح مسؤوليات وكاالت تمويل البحوث  (GRC)للمجلس العالمي للبحوث

 في ُصلب جميع األنشطة.  النزاهة البحثيةفي إيجاد بيئة دولية تكون فيها 
 

 المبادئ
 

 القيادة
مج به في اإلدارة المسؤولة لبراينبغي على وكاالت تمويل البحوث أن تكون مثاالً يحتذى 

  .البحوث
 الترويج

ينبغي على وكاالت تمويل البحوث أن تشجع المؤسسات على وضع وتنفيذ سياسات ونظم 
 من شانها أن تعزز النزاهة في جميع جوانب المؤسسة البحثية.

 التعليم
وأن  ة،النزاهة البحثيينبغي على وكاالت تمويل البحوث أن تعزز التدريب المستمر في 

 .النزاهة البحثيةتضع مبادرات لتعليم جميع الباحثين والطالب بشأن أهمية 
 

 اإلجراءات الشفافة
ينبغي على كاالت تمويل البحوث، في نطاق دورها، نشر سياسات وإجراءات لتعزيز 

 ومعالجة االدعاءات المتعلقة بالتجاوزات في السلوك البحثي. النزاهة البحثية
 

 السلوك البحثي في االدعاءات المتعلقة بالتجاوزات مع التعامل
، ينبغي على وكاالت تمويل 2يأثناء أي تحقيقات في التجاوزات المتعلقة بالسلوك البحث

 البحوث دعم إجراءات تحترم المساءلة وحسن التوقيت واإلنصاف. 

                                                                 

 . يةنزاهة البحثلوالالئحة األوروبية ل( IAP) ألكاديمياتلالمجلس المشترك وتقرير سياسة ، بيان سنغافورةعلى سبيل املثال:  1 

 ، على سبيل املثال ال احلصر، السرقة الفكرية والتزييف والتلفيق.يةنزاهة البحثالميكن أن تشمل خمالفات  2 
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 شروط دعم البحوث

ن كشرط لحصول الباحثي النزاهة البحثيةينبغي على وكاالت تمويل البحوث أن تدرج 
 والمؤسسات على التمويل وللحفاظ عليه.

 
 التعاون الدولي

ي جميع ف النزاهة البحثيةتعمل وكاالت تمويل البحوث تعاونيا مع الشركاء لدعم وتيسير 
 .أنحاء العالم

 
 

 
 

                                                                 
 


