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املادة الأوىل

متساوين  أح�����راًرا  ال��ن��اس  جميع  ''ي���ول���د 
عقًلا  وهبوا  وقد  والحقوق،  الكرامة  في 
بعضهم  يعامل  أن  وعليهم  وض��م��ي��ًرا، 

بعًضا بروح اإلخاء''
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حيادية  موؤ�ص�صة  خلق  بهدف  البحرين  مملكة  يف  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اإن�صاء  ياأتي 

م�صتقلة تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإن�صان، حيث اأ�صدر �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى الأمر امللكي رقم )46( ل�صنة 2009 املعدل بالأمر امللكي رقم 

وتنمية  بتعزيز  مهامها  ت�صطلع  التي  الإن�صان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  باإن�صاء   2012 ل�صنة   )28(

وحماية حقوق الإن�صان، والعمل على تر�صيخ قيمها ون�صر الوعي بها، و�صمان الإ�صهام مبمار�صتها 

بكل حرية وا�صتقاللية، من خالل العمل وفقا ملبادئ باري�س املعتمدة مبوجب قرار اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة رقم )134/48( لعام 1993.

وتخت�س املوؤ�ص�صة - يف �صبيل حتقيق اأهدافها وللو�صول اإىل النتائج املرجوة حلماية وتنمية حقوق 

الإن�صان - بعدد من الخت�صا�صات ياأتي من �صمنها ما ورد يف املادة الثالثة من الأمر امللكي باإن�صائها 

حقوق  ثقافة  بن�صر  واملتعلقة  املوؤ�ص�صة،  واأنظمة  باأهداف  املت�صلة  واملطبوعات  الن�صرات  „اإ�صدار 
باملوؤمترات  ال�صلة  ذات  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  اإىل  اإ�صافة  املتاحة،  الو�صائل  بكافة  الإن�صان 

والندوات املحلية والإقليمية والدولية املعنية مب�صائل حقوق الإن�صان”.

جملة  اإ�صدار  اأجل  من  جهودها  كافة  الإن�صان  حلقوق  الوطنية  املوؤ�ص�صة  �صخرت  ذلك  على  وبناء 

والرقي  وتطويرها  الإن�صان  حقوق  ثقافة  ن�صر  على  تعمل  �صنوية،  ن�صف  حمّكمة  قانونية  حقوقية 

للجهود  كباكورة  الإن�صان  حلقوق  البحرينية  املجلة  وتاأتي  املجتمع.  يف  الإن�صانية  احلقوق  مبعايري 

املبذولة من اجل اإثراء الفكر احلقوقي املتعلق بالقانون الدويل حلقوق الإن�صان، والقانون الدويل 

املتعلقة  وتلك  وال��دويل،  والعربي  املحلي  بالواقع  تهتم  التي  املو�صوعات  الرتكيز يف  مع  الإن�صاين، 

والدويل  املحلي  الق�صاء  واأحكام  ومبادئ  اجلامعية،  الر�صائل  وملخ�صات  احلقوقية،  بالدرا�صات 

اخلا�صة بحقوق الإن�صان.

من  اجلادة  بامل�صاهمات  اإل  يتحقق  لن  الإن�صان  حلقوق  البحرينية  املجلة  اإ�صدار  من  الهدف  اإن 

املفكرين واملتخ�ص�صني يف جمال حقوق الإن�صان على امل�صتوى الوطني والعربي والعاملي، وخا�صة 

انتهاكات حلقوق  لأي  الت�صدي  اإىل  والداعني  الإن�صانية  الق�صايا  الدفاع عن  اإىل  ال�صاعني  اأولئك 

الإن�صان.

يف اخلتام، نتمنى اأن جتد املجلة البحرينية حلقوق الإن�صان مكاًنا مرموًقا بني مثيالتها، واأن ت�صع 

ب�صمة وا�صحة ومميزة يف الفكر احلقوقي والقانوين، كما نتمنى اأن تخرج الأعداد الالحقة اإىل 

النور وهي باأبهى حلة من حيث جدية الطرح وتنوعه.

رئي�س التحرير

افتتاحية العدد



8

أهداف المجلة

املجلة البحرينية حلقوق الإن�صان، هي جملة حمّكمة متخ�ص�صة ن�صف �صنوية ت�صدرها املوؤ�ص�صة 

الوطنية حلقوق الإن�صان مبملكة البحرين.

تتبنى حتقيق هدف عام يتمثل يف ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان، وتطوير تلك الثقافة يف جميع البلدان 

العربية، وتر�صيخ قيمها ون�صر الوعي بها والإ�صهام يف �صمان ممار�صتها.

وتعمل املجلة - بالإ�سافة اإىل هذا الهدف العام - على حتقيق الأهداف الآتية:

1.  فتح منربها لكل املفكرين واملثقفني يف جمال حقوق الإن�صان لإثراء الفكر القانوين واحلقوقي 

الدويل  والقانون  الإن�صان  الدويل حلقوق  القانون  املبتكرة يف جمال  البحوث  ن�صر  من خالل 

يف  ال�صائدة  بالأو�صاع  الوثيقة  و�صلتها  املن�صورة،  للمادة  العالية  اجلودة  تاأكيد  مع  الإن�صاين، 

الواقع الوطني والإقليمي والدويل.

وكيفية  البحرين،  مملكة  ت�صهده  الذي  الإن�صان  حقوق  جمال  يف  القانوين  بالتطور  2.  التعريف 

تنمية هذه احلقوق وتعزيزها وحمايتها.

3.  امل�صاهمة اجلادة يف معاجلة الق�صايا الإن�صانية املعا�صرة يف اإطار القانون الدويل والت�صريعات 

الوطنية وال�صريعة الإ�صالمية، من خالل ن�صر القواعد القانونية والآراء الفقهية والجتهادات 

الق�صائية.

4.  متابعة اجتاهات احلركة العلمية احلقوقية والقانونية يف نطاق الدرا�صات الإ�صالمية والقانونني 

الوطني والدويل، عن طريق التعريف بالكتب والرتاجم احلديثة، وملخ�س الر�صائل اجلامعية 

والبحوث التي تقدم يف املوؤمترات والندوات العلمية.

5.  تعزيز روح املواطنة عن طريق غر�س الهوية وجتديد النتماء وتدعيم الولء للوطن، واملحافظة 

على القيم الوطنية ال�صليمة.

القانوين  الفكر  وال�صتفادة من كل معطيات  املنهجي  واللتزام  الفكري  التنوع  6.  احلر�س على 

واأحكام  الإن�صان  حقوق  مبادئ  بني  ما  التوازن  على  يعمل  الذي  ول�صيما  النا�صج،  احلقوقي 

ال�صريعة الإ�صالمية.
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هيئة التحرير

: الت�سكيل: اأولاً

تتكون هيئة التحرير من:  .1

رئي�س التحرير )الأمني العام( بحكم من�صبه.  •

او  املوؤ�ص�صة  لدى  املتوافرة  العلمية  والدرجات  التخ�ص�صات  جميع  ميثلون  اأع�صاء  ��صتة  ��•

خارجها.

�ي�صدر بتعيني رئي�س واأع�صاء التحرير قرار عن رئي�س املوؤ�ص�صة ملدة �صنتني قابلة للتجديد  ��•

ملدد مماثلة، وذلك بناًء على اقرتاح من الأمني العام.

2.  يعني للمجلة �صكرتري حترير بقرار عن رئي�س التحرير ومدخ�ِّلو البيانات ملتابعة �صوؤون املجلة 

التحرير  ولرئي�س  للن�صر،  العامة  وال�صروط  املوا�صفات  وف��ق  واإخراجها  طباعتها  وتنفيذ 

ال�صتعانة مبحرر لغوي اأو اأكرث مقابل مكافاأة.

3.  يرتبط �صكرتري التحرير ومدخلو البيانات و�صكرتارية املجلة اإداريا برئي�س التحرير، وُيكلُفون 

منه بالعمل لتنفيذ اإ�صدار املجلة.

ا: الخت�سا�ص: ثانياً

اخت�صا�صات هيئة التحرير:  .1

اعتماد �صيا�صات املجلة العلمية واملالية والإدارية ومتابعة تنفيذها.  •

اإعداد قائمة باأ�صماء املحكمني للبحوث والدرا�صات التي تر�صل للمجلة.  •

اإعداد قائمة باأ�صماء املدققني اللغويني للبحوث والدرا�صات التي تر�صل للمجلة.  •

حتديد اأولويات الن�صر لالأبحاث بعد تقرير �صالحيتها من قبل املحكمني.  •

وطريقة  منها،  تطبع  التي  الن�صخ  وعدد  فيه،  تخرج  الذي  وال�صكل  املجلة  حجم  •  حتديد 

توزيعها، واجلهات والأ�صخا�س الذين ت�ُهدى اإليهم.

حتديد جمالت الن�صر يف احلا�صر وامل�صتقبل.  •

النظر يف اأمر ال�صتعانة بذوي اخلربة، لت�صكيل الهيئة ال�صت�صارية للمجلة.  •

تعطى  التي  واجلوائز  للمجلة،  اأعمال  ي��وؤدون  للذين  متنح  التي  املكافاآت  مقدار  •  اق��رتاح 

لالأبحاث املتميزة.

)ملحق رقم 1: ا�صتمارة الفح�س الأويل للبحث(   
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هيئة التحرير

اخت�شا�شات رئي�س التحرير:  .2

يتوىل رئي�س التحرير املهام التالية:  

حتقيق  على  ي�صاعد  مبا  باملجلة  اخلا�صة  والقواعد  ال�صيا�صات  تنفيذ  على  •  الإ���ص��راف 

اأهدافها.

اإدارة ال�صوؤون العلمية واملالية والإدارية للمجلة، ومتثيل املجلة اأمام الغري.  •

دعوة هيئة التحرير اإىل النعقاد، ورئا�صة اجتماعاتها.  •

عر�س املوازنة ال�صنوية واحل�صاب اخلتامي للمجلة على رئي�س املوؤ�ص�صة.  •

يجوز لرئي�س التحرير تفوي�س بع�س اخت�صا�صاته ل�صكرتري التحرير.  •

اخت�سا�سات �سكرتري التحرير:  .3

يتوىل �صكرتري التحرير الخت�صا�صات التالية :  

معاونة رئي�س التحرير يف اإدارة ال�صوؤون العلمية واملالية والإدارية للمجلة.  •

اإعداد م�صروع املوازنة ال�صنوية للمجلة.  •

القيام بجميع الأعمال التنفيذية املتعلقة باملجلة من طباعة وتخزين وتوزيع.  •

اإعداد قوائم الإهداءات وال�صرتاكات والإ�صراف على تنفيذها.  •

اتخاذ ما يلزم حلفظ جميع املعامالت واملرا�صالت واأ�صول الأبحاث املقدمة اإىل املجلة.  •

اإجراء جميع الت�صالت واملتابعة مع الباحثني واملحكمني وكل من له �صلة بعملية الن�صر.  •

من  الأب��ح��اث  تقييم  ورود  ع��دم  ب�صاأن  اتخاذه  يجب  فيما  التحرير  رئي�س  مع  •  الت�صاور 

املحكمني، اأو املدققني اللغويني، خالل الفرتة املحددة، ومدى اإمكانية ال�صتعانة باآخرين.

)ملحق رقم 2: ا�صتمارة متابعة البحوث(   
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الهيئة االستشارية

تقرتح هيئة التحرير هيئة ا�صت�صارية للمجلة تتكون من عدد من ذوي اخلربة والكفاءة املتميزة يف 

القانون الدويل حلقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين الدويل ممن لديهم �صجل علمي وبحثي حافل، 

ويكون من�صب ع�صو الهيئة من�صًبا �صرفيًّا، على اأن يراعى يف اختيارهم ما يلي:

تنوع املجالت التخ�ص�صية.  •

تنوع اخللفيات العلمية والعملية.  •

روؤ�صاء املوؤ�ص�صات الوطنية حلقوق الإن�صان يف الوطن العربي.  •

العاملون يف جمال حقوق الإن�صان.  •

تعر�س الأ�صماء املر�صحة اإىل الهيئة ال�صت�صارية على املوؤ�ص�صة يف اأحد اجتماعاتها الدورية لتخاذ 

قرار ب�صاأنها.

مهام الهيئة ال�ست�سارية:

تتوىل الهيئة ال�صت�صارية املهام الآتية:

تقييم م�صتوى املجلة واأبوابها ب�صكل دوري.  •

تقدمي امل�صورة اإىل هيئة التحرير يف كل ما يتعلق باملجلة وطباعتها واأبوابها واإخراجها.  •

م�صاعدة هيئة التحرير يف احل�صول على مراجعات واأبحاث متميزة للن�صر بعد حتكيمها.  •
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إصدارات المجلة

حقب �سدور املجلة:  .1

ت�صدر املجلة ن�صف �صنوية )مار�س و�صبتمرب(.  

عدد الن�شخ:  .2

  يطبع من املجلة )1000( ن�صخة لكل اإ�صدار، ويجوز زيادة عدد الن�صخ ح�صب احلاجة، بناء على 

اقرتاح �صكرتري التحرير وموافقة رئي�س التحرير.

الإهداء والتبادل:  .3

يجوز لرئي�س التحرير القيام مبا يلي:  

اأ.  اإهداء ن�صخ من املجلة اإىل الأ�صخا�س الطبيعية اأو العتبارية فيما ل يزيد على مائة ن�صخة   

من العدد الواحد.

اإقرار نظام لتبادل املجلة مع دوريات اأخرى ذات �صلة مبجال التخ�ص�س. ب.   
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قواعد وإجراءات النشر في المجلة

: قواعد الن�سر يف املجلة: اأولاً

الدويل  والقانون  الإن�صان،  حلقوق  ال��دويل  القانون  مبو�صوعات  ال�صلة  ذات  البحوث  1.  تقبل 

تتعلق  مو�صوعات  اإىل  اإ�صافة  العربي،  واخلليج  البحرين  مملكة  على  الرتكيز  مع  الإن�صاين، 

بالعامل العربي والإ�صالمي، واأهم امل�صتجدات على ال�صاحة الدولية، وذات العالقة بالدرا�صات 

احلقوقية، وملخ�صات الر�صائل اجلامعية، ومبادئ واأحكام الق�صاَءين املحلي والدويل اخلا�صة 

بحقوق الإن�صان.

2.  ي�صرتط اأن يتناول البحث املو�صوعات الراهنة التي تتعلق مبجالت اهتمام املوؤ�ص�صة، واأن يقدم 

اإ�صافة جديدة يف مو�صوعه، واأل يكون قد ن�صر اأو اأر�صل للن�صر يف جهة اأخرى، واأل يكون البحث 

جزًءا من ر�صالة الدكتوراه اأو املاج�صتري التي اأعدها الباحث.

يراعى يف اأولوية الن�صر يف املجلة ما يلي:  .3

البحوث التي تعالج مو�صوعات عن مملكة البحرين.  -  

تاريخ و�صول البحث اإىل رئي�س حترير املجلة.  -  

تنوع مو�صوعات البحوث، حيث اإن ترتيب البحوث �صيخ�صع لعتبارات فنية.  -  

واأن  البحوث،  كتابة  املتعارف عليها يف  واملنهجية  العلمية  الأ�صول  اعتماد  الباحث  يراعي  4.  اأن 

يعتمد على امل�صادر الأ�صا�صية واملراجع الأكادميية احلديثة، واأن يكون موثًقا توثيًقا دقيًقا.

يلتزم الباحث بعر�س املو�صوع بلغة �ص��ليمة ووا�صح��ة خالًيا من الأخط��اء الإم�الئية، وباأ�ص��لوب   .5

منهجي وفق ما هو متعارف عليه دولًيا.  

تقبل امل�صاركات باللغتني العربية والإجنليزية.  .6

7.  يجب األ تقل كلمات البحث عن 5000 كلمة ول تزيد على 8000 كلمة )من 25 اإىل 40 �صفحة 

مطبوعة بحجم A4 مبا يف ذلك املالحق، والهوام�س، واملراجع(.

8.  يرفق البحث مبلخ�س باللغتني العربية والإجنليزية مبا ل يقل كل ملخ�س عن )200( كلمة، ول 

يزيد على )300( كلمة.
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يراعى يف تنظيم ال�سفحة ما يلي:  .9

.A4 يكون حجم ال�صفحة امل�صتخدمة  •

يرتك هام�س مقداره 3.5 �صم على ميني ال�صفحة، بينما تكون الهوام�س الأخرى 2.5 �صم.  •

 ،14 وبحجم   )Arabic Simplified( امل�صتخدم  اخلط  يكون  العربية  الغة  اإىل  •  بالن�صبة 

 Times New( وبالن�صبة اإىل الغة الإجنليزية، يكون اخلط امل�صتخدم ،)Regular( ونوعه

.)Regular( وبحجم 12، ونوعه )Roman

.)Bold( تكتب العناوين الفرعية بنوعية وحجم اخلط اأنف�صهما ولكن ب�صكل غامق  •

.)Arabic Numerals( بالن�صبة اإىل الرتقيم يتم ا�صتخدام الرتقيم العربي  •

تكون امل�صافة بني الأ�صطر 1.5.  •

تكون امل�صافة بني الفقرات )24(.  •

.)Justified( يتم اختيار �صبط حماذاة الفقرات للهام�صني الأمين والأي�صر  •

يكون ترقيم ال�صفحات يف و�صط ال�صفحة من اأ�صفل الورقة.  •

يراعى يف تنظيم الهوام�ص ما يلي:  .10

يتم و�صع الهوام�س م�صل�صلة يف نهاية كل �صفحة.  •

يراعى عند كتابة الهوام�س اللتزام بالرتتيب والأ�صلوب التاليني، وذلك بالن�صبة اإىل:  •

-  الكت��ب: ا�صم املوؤلف، عنوان الكتاب )يو�صع خط حتته(، مكان الن�صر، دار الن�صر، رقم 

الطبعة، �صنة الن�صر، ال�صفحة.

الدوريات : ا�صم املوؤلف، عنوان البحث / املقال )يكون بني قو�صني(، ا�صم الدورية  -

)يو�صع حتته خط(، مكان الن�صر، تاريخ الن�صر، رقم العدد، ال�صفحة.  

-  الإنرتنت: تذكر البيانات التوثيقية املتاحة، والرابط الإلكرتوين )URL( لل�صفحة املقتب�س 

منها حتديًدا، وتاريخ الت�صفح.

يرفق الباحث بياًنا موجًزا ب�صريته العلمية، وعنوانه بالتف�صيل.  .11

يرفق الباحث موافقة اجلهة التي قدمت له دعما ماليا لإجناز كتابه )اإن وجدت(.  .12

قواعد وإجراءات النشر في المجلة
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13.  �صيتم ال�صتعانة مبراجعني لغويني متخ�ص�صني يف اللغتني العربية والإجنليزية، ملراجعة ن�س 

البحث وتعديل امل�صطلحات التي ترد �صمنه، بال�صكل الذي ل يخل مبحتواه اأو م�صمونه.

اثنني من ذوي الخت�صا�س يف مو�صوعه، ويف حالة ورود  مني  اإىل حمَكّ البحث  اإر�صال  14.  �صيتم 

على  الالزمة  التعديالت  لإج��راء  الباحث  اإىل  املالحظات  تر�صل  املحكمني،  من  مالحظات 

البحث، على اأن يقوم بذلك خالل مدة اأق�صاها �صهر واحد.

وع�صر م�صتالت من  املجلة  واحدة من  ن�صخة  ن�صره  املجاز  البحث  املوؤلف  اإىل  املوؤ�ص�صة  15.  تقدم 

بحثه كاإهداء عند طباعته ب�صكله النهائي، ومكافاأة مالية يتم التفاق عليها عند توقيع العقد.

كل ما ين�صر يف املجلة من اآراء واأفكار تعرب عن اآراء ُكّتابها، ول متثل راأي املوؤ�ص�صة.  .16

ا: اإجراءات الن�سر ثانياً

press@nihr.org.bh :1.  تر�صل نبذة عن البحث عن طريق الربيد الإلكرتوين

مرفق بها معلومات عن الباحث.  

�صيتم اإبالغ الباحث مبا يفيد املوافقة على مو�صوع البحث يف غ�صون اأ�صبوعني.  .2

الربيد  طريق  عن  البحث  ن�س  اإر���ص��ال  الباحث  على  البحث،  ن�صر  على  املوافقة  حالة  3.  يف 

للموؤ�ص�صة،  الربيدي  العنوان  اإىل  وذلك  املوافقة  ت�صلم  تاريخ  من  اأ�صبوعني  الإلكرتوين خالل 

و�صيتم اإبالغه بالربيد الإلكرتوين عند ت�صلمها.

4.  تخ�صع البحوث كافة ملراجعة اأولية من قبل هيئة التحرير يف مدة اأق�صاها �صتة اأ�صابيع، فاإذا 

حاز البحث موافقة هيئة التحرير، تر�صل اتفاقية الن�صر اإىل الباحث لتوقيعها.

5.  قرارات هيئة التحرير ب�صاأن البحوث املقدمة اإىل املجلة نهائية، وحتتفظ الهيئة بحقها يف عدم 

اإبداء مربرات لقراراتها، ول تلتزم املجلة برد الأوراق املر�صلة اإليها حتى لو مل يتم ن�صر املادة 

املدونة بها.

قواعد وإجراءات النشر في المجلة
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َمني اثنني من ذوي الخت�صا�س يف مو�صوعه، ويف حالة ورود مالحظات  6.  ير�صل البحث اإىل حمَكّ

من املحكمني، تر�صل املالحظات اإىل الباحث لإجراء التعديالت الالزمة على البحث، على اأن 

يقوم بذلك خالل مدة اأق�صاها �صهر واحد.

كليا   - ن�صرها  اإع��ادة  للباحث  يحق  ول  للمجلة،  ملكا  املن�صورة  والدرا�صات  البحوث  7.  ت�صبح 

اأخرى - من دون احل�صول على موافقة كتابية من هيئة  بلغة  اأو ن�صرها مرتجمة  اأو جزئيا، 

التحرير. 

8.  تعرب جميع الأفكار الواردة يف املادة املن�صورة يف املجلة عن اآراء كاتبيها من دون اأدنى م�صوؤولية 

على املجلة يف ذلك.

9.  يحق للمجلة طباعة اأي عدد من البحوث والدرا�صات ويف اأي وقت، كما �صيتم عر�صها يف املوقع 

الإلكرتوين للموؤ�ص�صة )www.nihr.org.bh( ب�صيغة pdf اأو باأي �صيغة اأخرى، يف الوقت الذي 

تراه منا�صًبا.

•  توجه املرا�سالت كافة اإىل:

  رئي�س التحرير

املجلة البحرينية حلقوق الإن�صان  

املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان  

�س. ب 10808 - املنامة  

مملكة البحرين  

ا عن طريق: وميكن التوا�سل اأي�ساً  •

اله�ات����ف: 666 111 17 973+  

الفاك�س: 600 111 17 973+  

 press@nihr.org.bh :الربيد الإلكرتوين  

www.nihr.org.bh :املوقع الإلكرتوين  

قواعد وإجراءات النشر في المجلة
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َمني اثنني - من دون اأن يذكر  تر�صل البحوث املوافق عليها مبدئيًّا من قبل هيئة التحرير اإىل حمَكّ

ا�صم الباحث اأو ما يدل على �صخ�صيته - وعلى املحكمني العمل على درا�صة وتقييم البحث والنتهاء 

منه يف غ�صون ثالثة اأ�صابيع من تاريخ ت�صلمهما اإياه.

�صوء  يف  وذلك  العلمية،  ودرجته  ا�صمه  فيه  مو�صًحا  املقدم  البحث  ب�صاأن  ق��راًرا  املحكم  وي�صدر 

ال�صوابط وال�صروط التالية:

حتديد مدى ا�صتيفاء البحث لالأبعاد ال�صكلية للكتابة العلمية، من حيث النقاط الآتية:  .1

الإ�صارة اإىل اأي درا�صات �صابقة.  •

حتديد فر�صيات البحث.  •

حتديد الهدف من البحث.  •

مدى الدقة يف حتديد اإ�صكالية البحث.  •

حتديد منهج البحث.  •

حتديد تق�صيم البحث.  •

مدى التوازن بني حجم اأق�صام البحث.  •

مدى �صالمة اللغة امل�صتخدمة.  •

مدى اخللو من التكرار.  •

حتديد مدى ا�صتيفاء البحث للمتطلبات املنهجية، وذلك من حيث النقاط التالية:  .2

مدى حيوية فكرة البحث.  •

مدى الو�صوح يف حتديد اإطار البحث ومنهجيتها.  •

مدى اللتزام بتطبيق املناهج املحددة بالبحث.  •

مدى عمق التحليل.  •

مدى ارتباط نتائج البحث بالأهداف وبالإ�صكالية البحثية.  •

مدى الدقة يف ا�صتخدام املفاهيم الأ�صا�صية يف البحث.  •

مدى الت�صل�صل املنطقي يف املعاجلة.  •

مدى خلو البحث من التناق�صات.  •

مدى اللتزام بقواعد التوثيق العلمي.  •

تحكيم البحوث
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مدى الأهمية التطبيقية للبحث.  •

بها،  ال�صتعانة  وجدية  باملو�صوع،  والت�صال  احلداثة،  حيث  من  املراجع  مالءمة  •  مدى 

والوزن العلمي.

مدى الرتابط والت�صل�صل بني العناوين الفرعية.  •

الإ�صافة وامل�صاهمة العلميتان اجلديدتان.  •

قرار التحكيم:

يت�صمن قرار التحكيم تقييم البحث ح�صب ال�صوابط وال�صروط املو�صحة اأعاله، واإبداء الراأي يف 

امل�صائل الآتية:

البحث �صالح للن�صر من دون اأي تعديالت.  •

البحث �صالح للن�صر مع اإجراء تعديالت طفيفة )يتم تو�صيح ماهية هذه التعديالت(.  •

•  البحث �صالح للن�صر مع اإجراء عدد من التغيريات اجلوهرية دون احلاجة اإىل اإعادة حتكيمه 

)يتم تو�صيح ماهية هذه التغيريات(.

البحث غري �صالح للن�صر.  •

)ملحق رقم 3: ا�صتمارة التحكيم(  

تحكيم البحوث
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المواصفات والطباعة

حجم و�سكل املجلة:

يكون حجم املجلة و�صكل طباعتها وفقا للموا�صفات الآتية:

ا( مقا�ص املجلة )الطول: 240 مليمرت اًا- العر�ص 170 مليمرتاً

الورق امل�ستخدم:

الغالف : ورق م�صقول )Lamination paper( ل يقل �ُصمكه عن 250 جراًما.

ال�صفحات الداخلية: لون الورق امل�صتخدم اإحدى درجات الأبي�س )off-white(، ل يقل �ُصمكه عن 

100 جرام.

طباعة الغالف: )4 األوان(.

الطباعة الداخلية: )الأ�سود ودرجاته(.

ت�سميم الغالف:

يتم ت�صميم غالف املجلة على نحو يربز فيه �صعار املوؤ�ص�صة، وا�صم املجلة، ورقم العدد وتاريخه، 

وعناوين املقالت املن�صورة، وذلك كما هو وا�صح على الغالف اخلارجي لهذا العدد ال�صفر.
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اأربع �شنوات �سنتان �شنة الأفراد

15 دينارا بحرينيا 8 دنانري بحرينية 5 دنانري بحرينية دول جمل�س التعاون

45 دولرا اأمريكيا 30 دولرا اأمريكيا 17 دولرا اأمريكيا الدول العربية

65 دولرا اأمريكيا 40 دولرا اأمريكيا 25 دولرا اأمريكيا بقية الدول

المكافآت والتمويل واالشتراكات

املكافاآت املالية:  .1

متنح املجلة املكافاآت التالية:  

مكافاأة رمزية للباحث مقدارها األف )1000( دولر اأمريكي للبحث الذي يتم ن�صره.  • �

مكافاأة رمزية للمحكم مقدارها )250( دولرا اأمريكيا عن حتكيم كل بحث.  • �

اللغوي  الت�صحيح  اإىل  بالن�صبة  عليه  متعارف  هو  ح�صبما  اللغوي  للمدقق  رمزية  •  مكافاأة  �

والإمالئي.

التمويل املايل:  .2

الدعم املايل الذي تخ�ص�صه املوؤ�ص�صة من ميزانيتها ال�صنوية.  • �

ال�صرتاكات والبيع للجمهور.  • �

•  التربعات واملعونات التطوعية التي تقرر املوؤ�ص�صة قبولها، وفقا ملا ن�صت عليه املادة رقم  �

 ،2012 )28( ل�صنة  2009، املعدل بالأمر امللكي رقم  )46( ل�صنة  )13( من الأمر امللكي رقم 

ب�صاأن اإن�صاء املوؤ�ص�صة الوطنية حلقوق الإن�صان.

امليزانية:  .3

ال�صوابط  التحرير، وفق  رئي�س هيئة  بقرار من  للمجلة  امليزانية املخ�ص�صة  الإنفاق من    يتم 

الإدارية واملالية واللوائح والقرارات املعمول بها يف املوؤ�ص�صة.

ال�سرتاكات:  .4
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ملحق رقم )1(

ا�ستمارة الفح�ص الأويل للبحث

 قرار

 هيئة

التحرير

 وتاريخ

�سدوره

 هل مت

اللتزام

 بقواعد

الن�شر؟

 تاريخ

ت�سّلم

 البحث

النهائي

تاريخ 

اإبالغ

املوافقة 

للباحث

تاريخ 

ت�سّلم

ملخ�ص 

البحث

ا�شم 

الباحث

عنوان

البحث
الرقم

المالحق

ا�صتمارة الفح�س الأويل للبحث. امللحق رقم )1(:   •

ا�صتمارة متابعة البحوث. امللحق رقم )2(:   •

ا�صتمارة التحكيم. امللحق رقم )3(:   •
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ملحق رقم )2(

ا�ستمارة متابعة البحوث

قرار 

هيئة 

التحرير 

ب�ساأن 

البحث

اإر�سال البحث للمحكمني وت�سّلم الردود

ا�شم 

الباحث

عنوان 

البحث
الرقم

نتيجة 

التحكيم 

وتاريخه

تاريخ 

الإر�صال

ا�صم 

املحكم

الثاين

نتيجة 

التحكيم 

وتاريخه

ا�صم 

املحكم

الأول

تاريخ

الإر�صال

المالحق
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المالحق

ملحق رقم )3(

ا�ستمارة التحكيم
1 من 3

الدرجة 

العلمية:
ا�سم املحكم:

تاريخ 

الت�سّلم:

عنوان 

البحث:

املالحظات

حتديد مدى ا�ستيفاء البحث 

لالأبعاد ال�سكلية للكتابة العلمية

من حيث النقاط التالية:

الإ�صارة اإىل اأي درا�صات �صابقة.

حتديد فر�صيات البحث.

حتديد الهدف من البحث.

مدى الدقة يف حتديد اإ�صكالية 

البحث.

حتديد منهج البحث.

حتديد تق�صيم البحث.

مدى التوازن بني حجم اأق�صام 

البحث.

مدى �صالمة اللغة امل�صتخدمة.

مدى اخللو من التكرار.
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المالحق

املالحظات
حتديد مدى ا�ستيفاء البحث للمتطلبات 

املنهجية من حيث النقاط الآتية:

مدى حيوية فكرة البحث.

مدى الو�صوح يف حتديد اإطار البحث ومنهجيته.

مدى اللتزام بتطبيق املناهج املحددة بالبحث.

مدى عمق التحليل.

مدى ارتباط نتائج البحث بالأهداف 

وبالإ�صكالية البحثية.

مدى الدقة يف ا�صتخدام املفاهيم الأ�صا�صية يف 

البحث.

مدى الت�صل�صل املنطقي يف املعاجلة.

مدى خلو البحث من التناق�صات.

مدى اللتزام بقواعد التوثيق العلمي.

مدى الأهمية التطبيقية للبحث.

مدى مالءمة املراجع من حيث احلداثة، 

والت�صال باملو�صوع، وجدية ال�صتعانة بها، 

والوزن العلمي.

مدى الرتابط والت�صل�صل بني العناوين الفرعية.

الإ�صافة وامل�صاهمة العلميتان اجلديدتان.

مالحظات اأخرى:

2 من 3
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التوقيع: التاريخ: ا�صم املحكم:

المالحق

3 من 3

قرار	املحكم	والتعليق

الرجاء اختيار الراأي الذي يتفق مع قرارك

البحث �صالح للن�صر من 

دون اأي تعديالت.

1

البحث �صالح للن�صر مع 

اإجراء تعديالت طفيفة، 

واإعادة حتكيمه )يرجى 

تو�صيح ماهية هذه 

التعديالت(.

2

البحث �صالح للن�صر 

مع اإجراء عدد من 

التغيريات اجلوهرية 

من دون احلاجة اإىل 

اإعادة حتكيمه )يرجى 

تو�صيح ماهية هذه 

التغيريات(.

3

البحث غري �صالح 

للن�صر )يرجى تو�صيح 

الأ�صباب(.

4




