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 تمهيد 

 تمهيد

شبكة عالمية تضم أكثر   IAP))  ھذا ملخص التقرير الكامل الذي أعدته ھيئة الشراكة بين األكاديميات. تُعَّد الشراكة بين األكاديميات 

تعمل معا لدعم القوانين العلميّة في البحث عن حلول للمشكلت الّتي تمثّل    والطب، أكاديمية في مجالي العلوم والهندسة    140من  

عام   في  العالم  في  )2020تحّديات  األكاديميّات  بين  الشراكة  ھيئة  أعّدت   .(IAP    المجلت مكافحة  عامين عن  مدى  على  دراسة 

وقد خضعت الدراسة لمجموعة عمل دولية GBM))تمرات العلمية المفترسة، بتمويل سخّي من مؤسسة جوردون وبيتي مور  والمؤ

احترافيّةتدعمها   المجلت  أمانة  تزايد  تكبح  أن  يمكن  التي  والفعالة  العملية  التدخلت  تحديد  في  للدراسة  الرئيسي  الهدف  يكمن   .

في ھذا الصدد. وقد استمد الفريق العامل أدلة   الشركاء المستفيدينتها، وتقديم توصيات إلى وتساعد على مكافح والمؤتمرات المفترسة

من دراسة استقصائية فريدة لألكاديميين والباحثين من جميع أنحاء العالم؛ واكتسب رؤى ومنظورات من حوارات مع ممارسين عالميين  

أوسا من  ووطنيين  المستفيدينط  وإقليميين  وأجرى  الرئيسي  الشركاء  لهذه    مسحاين؛  المهمة  النتائج  بين  من  وكان  للمؤلفات.  موسّعًا 

األنشطة التوصل إلى فهم أفضل لما تعنيه المجلت والمؤتمرات القائمة على االفتراس؛ ومدى انتشارھا في مجتمع البحث العالمي؛  

 وما الذي يمكن فعله لمكافحتها.  

 اء أصحابها من فريق العمل وال تعبّر بالضرورة عن آراء ھيئة الشراكة بين األكاديمياتتعبّر التوصيات الواردة في ھذا التقرير عن آر

(IAP)  . 

  ونتقّدم بدورنا بالشكر الجزيل إلى المراجعين (.  IAPالشراكة بين األكاديميات )ھيئة  مة المميزة لدراسات  مراجعة الصارمة ھي السّ الإن  

 بناءة:  وملحظاتلما أبدوه من آراء  أسماؤھماآلتية 

 . ، باحث سابق، برنامج علم األوبئة السريرية، معهد أبحاث مستشفى أوتاوا، كنداالدكتور كيلي كوبي ●

 . ستراتيجية، المؤسسة الوطنية للبحوث في جنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا، مدير الشراكات االالدكتور سيبو هاتشيجونتا ●

 . بلجيكا ،تعليم العالي في غينت، أستاذ مركز حوكمة الاألستاذ جيرون هويسمان ●

 . زمبابوي، لعلومل زمبابوي، األمين العام، أكاديمية األستاذ غابرييل كاباندا ●

 .، األستاذ المتميز بجامعة باناراس الهندية والزميل المتميز في مجلس أبحاث الهندسة العلمية، الهنداألستاذ سوبهاش الخوتيا ●

 ، الواليات المتحدة األمريكيةللرائدين في العلوماألمريكية ، الرئيس التنفيذي الفخري، الرابطة الدكتور آالن ليشنر ●

 ، مديرة العلوم المفتوحة، مؤسسة ھنداوي للنشر، المملكة المتحدة الدكتورة كاتريونا ماك كالوم ●

 ، األستاذ بجامعة دايتو بونكا، اليابان األستاذ جيمس ماكروستي ●

 ، أستاذ كيمياء المواد، جامعة ميلنو بيكوكا، إيطاليا باكشيونياألستاذ جينفرانكو  ●

 ، باحث زائر، مركز أبحاث الجغرافيا البيئية، جامعة المكسيك الوطنية المستقلة، المكسيك األستاذ هيبي فيسوري ●

ممارسين المساھمين،  كما نود أيضا أن نشكر الرؤساء المشاركين في المشروع، وأعضاء فريق العمل، وأمانة المشروع، وجميع ال

الدراسة االستقصائية، و  وكلّ  في  الماليمن شارك  بالنيابة عن  مؤسسة جوردون    الّداعم  الشراكة بين األكاديميات ھيئة  وبيتي مور 

(IAP.) 

 ريتشارد كاتلو وماريشا فيتين، الرئيسان المشاركان للرابطة )السياسة(
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 أعضاء الفريق العامل واألمانة العامة 

 األستاذ عبد هللا شمس بن طارق )رئيس مشارك( 

 أستاذ الفيزياء 

 جامعة رجشاھي 

 بنجلديش

 

 سوزان فيلدسمان )رئيس مشارك(

 مديرة وحدة النشر العلمي 

 أكاديمية العلوم في جنوب إفريقيا

 جنوب إفريقيا 

 

 األستاذ اسفوسن اسرات كسايي 

 والهندسة الجيولوجيةأستاذ التعدين 

 ( BIUSTجامعة بوتسوانا الدولية للعلوم والتكنولوجيا )

 بوتسوانا

 وأستاذ في الجيولوجيا 

 ( AAUمدرسة علوم األرض، جامعة أديس أبابا )

 إثيوبيا 

 

 (2021مايو -2020األستاذ إنريكو إم بوتشي )مايو 

 أستاذ مساعد في األمانة العلمية الطبية الحيوية 

 تمبل جامعة 

 الواليات المتحدة / إيطاليا 

 

 األستاذ آنا ماريا سيتو 

 أستاذ باحث ومحاضر أول 

 ( UNAMمعهد الفيزياء، جامعة المكسيك الوطنية المستقلة )

 المكسيك 

 

 دكتور فيكتورين دوجنون

 محاضر أول وباحث في علم األحياء الدقيقة

 كاالفي  -جامعة أبومي

 بينين 

 

 األستاذ ستيفن إريكسون 

 أستاذ مشارك ومحاضر أول 

 بجامعة أوبساال   مركز أخلقيات البحث وأخلقيات علم األحياء

 السويد

 األستاذ الدكتور لي مينج لوي 

 أستاذ وطني متميز وكبير استشاريي أمراض األنسجة

 (UMجامعة مااليا )

 ماليزيا

 

 شاهر المومني  الدكتور األستاذ

 أستاذ متميّز في الرياضيات

 ية األردنجامعة ال

 األردن

 والعلوم  اإلنسانياتوعميد كلية 

 جامعة عجمان 

 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 األستاذ ديان نيجرا

 أستاذ دراسات السينما وثقافة الشاشة

 كلية دبلن الجامعية 

 أيرلندا 

 

 رباب أحمد رشوان 

 العلمي  النشر دارةإالمدير العام، 

 (ASRTوالتكنولوجيا )أكاديمية البحث العلمي 

 مصر

 

 الدكتور ماركوس ريجيس دا سيلفا

 المدير التنفيذي 

 (IAIمعهد البلدان األمريكية ألبحاث التغيير العالمي )

 أوروغواي

 

 أمانة المشروع

الشراكة بين  ھيئة في مشروع، مدير الدكتورة تريسي إليوت

 (. IAPاألكاديميات )

 ، (Stoepler) الدكتورة تيريزا دي ال بوينتي

المدير التنفيذي للرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة، 

 األمانة العامة للواليات المتحدة 

 (IAP، باحث مشارك في الشراكة بين األكاديميات )بسمة فزين

، مساعد أول برنامج في الشراكة بين  صوفيا نوردت

 ( IAPاألكاديميات )

 جرافيك ، مقاول تصميم بوال سوسارت ديلبيرت

  



 

4 
 

 مفترسة الالعلمية والمؤتمرات مجالت ال عنمقدمة . 1

ومع ذلك فإن نماذج النشر األكاديمية التقليدية،    عنصرين أساسيين في السعى العلمي.  مافي صميمه  التحكيمالنشر والتقييم مع    يُعّد كّل من

  تعريضعن االستغلل وسوء الممارسة، مع احتمال المساس بنزاھة البحوث و تاّم  ، لم تكن قط بمنأى التحكيم ةنظمأوتقييم البحوث، و

وفي حين أن التحّول الرقمي للتصاالت العلمية والتطوير الجاري لنماذج الوصول    . علنيّ للفتراس التجاري ال  كاديمي نظام االتصال األ

 -لى المعرفة ونشرھا وإنتاجهاإصول ومما أوجد سبًل جديدة مثيرة لل - ةالعلمي لمساعياالمفتوح قد أحدثا دون شك ثورة في العديد من 

نواحيها  فقد أدت   في بعض  تفاقم االفتراس.كذلك  البحثي، والتقييم،    إلى  المتغيرة للتصال  النماذج  أتاحت  والترتيب ،  والتحكيموقد 

 وتزدھر.  تتمكّنالمفترسة  ةممارسات األكاديميلمجااًل أكبر ل، والمقاييس، ونماذج األعمال التجارية، المؤسسى

المنح  دافعها األساسّي ال    الربحيعّد    التي  ،ةلمفترس)المجلت( والمؤتمرات افتراسية  النشر االعمليات  ھذا التقرير يسلط الضوء على  

ها الباحثون لنشر أعمالهم وتقديمها إلى  يلإتعرض  الضغوط التي ي  الباحثين من خلل مقاالتهم وملخصاتهم، مستغلّة  فتستقطبالدراسية،  

الدفع النقدي ي مقابل النشر أو التغاضي عن عملية التحكيم أو  سمات ھذه الممارسات، على سبيل المثال ال الحصر،  من  و  أقرانهم.

التحكيم ال  عمليّة  أو عوامل  كذبًا،  أجّلء  علماء  تسرد أسماء  التي  المزيفة  التحرير  أو  الدقيقة ومجالس  المقاييس االحتيالية،  أو  تأثير 

الدفع لمراجعة المقاالت التي تروج لعلم  ومنها  الحقيقية،المجلت وعناوين المؤتمرات التي تشبه بشكل مضلل تلك الخاصة بالعناوين 

 . نطاق خبرة الباحث ة عنخارجاللك ت هاغير المرغوب فيها لطلب المقاالت والملخصات، بما فيو المتعّديةمزيف، والدعوات 

عن    مع دراسات وآراء(،  2022،  المفترسةتقارير كابيلس  )  500.15ة يزيد عن  مفترستشير األدلة الحديثة إلى أن عدد المجلت ال 

منها ذو  وكثير  ،  قليلة نسبيا  ةفتراسيعن المؤتمرات االكتابات  ال  نجد،  وفي المقابل  (.Xia, 2021)  والمتوسّع.  النشر المفترسعامل  

  منها الحقيقيعدد يفوق مفترسة المؤتمرات ال كما أّن عدد(، Pecorari ،2021 2020، وآخرون Nisha) طابع قصصّي روائّي.

(Grove  2017،  وآخرون.)    االفتراسيّة الممارسات  ھذه  أثرت  على  وقد  كبير  )  األكاديميّاتبشكل  واآلسيوية    Bjorkاألفريقية 

و  (2020،  وآخرون وتنمو  اآلن  ،  العالم،  مستوى  على  البلدان  تنتشر  في  الّدخلبسرعة  مرتفعة  الخصوص    النّفطيّة  وجه  على 

(Machacek & Srholec 2021 )1   وتشمل الواليات المتحدة وأوروبا، مع مؤسسات مرموقة وكبار األكاديميين الذين قاموا أيًضا

التقليل من شأن تهديد    القول بأن   نايمكنو  (.Cobey  ،2017؛  2017،  وآخرون   Moherعملياتهم )في    مقصود  بخداع أو تواطؤ

إنّما يعود لحداثتهم وقلّة خبرتهمأ أو ألّن بعضهم موجود    والباحثين  الشركاء المستفيدينة من العديد من  مفترسوالمؤتمرات ال ت  المجل 

الكثير   نشرَ  المجّلت العلميّة الحقيقية في حين ساعد رفض(،  2014، وآخرون Xia) في الّدول األقل تقّدًما في مجال البحث العلمّي. 

  .المجلت المفترسة دون قصدعلى نمومن األيحاث الجاّدة 

 & Brown)ذلك أنّهم يقّدمون خدماتهم ألبحاث قد تكون ضعيفة أو مضلّلة،  مثيًرا للجدللمفترسة اويعد تأثير المجلت والمؤتمرات  

Lewis  ،2021)  .وأخرى قويّة جديرة بالثقة في آن واحد(Shamseer  ،2021)    ، أضف إلى ذلك إشكالية االستشهاد بهذه األبحاث  

الممارسات  (،  Frandsen  ،2017  ؛Akca & Akbulut  ،2021  ؛2020،  وآخرون  Björk)واستخدامها   لهذه  يجعل  مّما 

كفاءة المؤسسة البحثية وتنوعها وأيًّا كان الحال فإّن    العلمي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي.  يرا على الواقعالمفترسة تأثيًرا كب

 للخطر. ومصداقيتها معرض  

غاله  ذلك أّن الجهات المضلّلة الفاعلة قد تستغّل ارتباك العالم وانش ا آخر للقلق،  سببً   (19-تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد  مثّلقد ي كما  

 . 19-على كوفيد ازركّ مالعالم  يزال ما في حين  بطريقة عبثيّة،معايير جديدة إلدارة البحوث والتواصل بالجائحة ك

وبالتالي ،  لشركاء المستفيديناال تحظى باالھتمام الكافي من جانب  المفترسة  أن مسألة الممارسات األكاديمية    لذا يعتقد مؤلّفو ھذا التقرير

   .لها يُتصّدى ما لم ، جسيمةفإن المخاطر التي يتعرض لها المجتمع العلمي، والنشر األكاديمي، والسياسة العامة مخاطر 

 
المؤلفين يواصلون االعتراض عليها   إاّل أنّ  ، 2021بشكل مثير للجدل في سبتمبر  بعد نشرھا ھذه الورقة سحبت - 1
) RetractionWatch 2021( . 
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  وتمثّل،  2( IAPين األكاديميات )الشراكة بھيئة  ة" ھي دراسة مدتها سنتان بقيادة  مفترس"مكافحة المجلت والمؤتمرات األكاديمية ال

، المفترسةالمجلت والمؤتمرات  عن  فهم  الالدراسة إلى تحسين  ھذه  سعت  قد  و  مجتمعات البحثية العالمية.ال  منتخبة من  مجموعة أساسية

  المهّمةوتكمل الدراسة أعمااًل أخرى بشأن ھذه المسألة    مدى انتشارھا وتأثيرھا، والدوافع التي تغذيها، والطرق الفعالة لمكافحتها.بيان  و

فاألولى أن نقوم بمعالجتها ال  ،  لنشأتها  أو األسباب الجذريةلها  منظور عالمي حقيقي، واستكشاف العوامل المحركة  تبنّي  من خلل  

مجموعة من  الدراسة وقد نشرت  .هم جميع لشركاء المستفيدينل، باتباع نهج منهجي يتضمن توصيات متكاملة معالجة األبحاث المنتجة

مع القطاعات الرئيسية   ،المعنيين والمهتّمينلباحثين في جميع أنحاء العالم ومجموعات  عن ادراسة استقصائية فريدة    تتضّمنالمنهجيات،  

األقليمية   العنكبوتيةواللقاءات  الشبكة  بالم  .عبر  الوعي  تعزيز  على  والمتنوعة  الواسعة  المشاركة  ھذه  والمؤتمرات  وساعدت  جلت 

 طرق عملية لمكافحتها. إيجاد الرئيسيين، وفي الوقت ذاته االستفادة من إسهاماتهم في  الشركاء المستفيدينبين أوساط  المفترسة

 تعريف ُمنقّح وأداة جديدة  النطاق:. 2

  الرئيسيين   الشركاء المستفيدينفي مجتمعات    المفترسةالمجلت والمؤتمرات  يوجد قدر كبير من االلتباس وسوء الفهم بشأن ما تشكله  

ا يشكل  ( ممّ ذلك أّن األولى تسلك طريقها نحو الثّانية)أمًرا واضًحا    لمصادر الحقيقيةوا  المفترسة  المصادربين    يعد التمييز  ولم،  همجميع

ن تلك  عالممارسات الجيدة  مييز" التي تحاول تقوائم المراقبة " و"اآلمنةقوائم ال"كُلًّ من  كما إنّ  امية إلى كبحها.يًرا للجهود الرّ تحديًا كب

الممارسات  تفشل  السيئة   اعتماًدا وتجاھل  بإلحاق الضرر بالمجلت والمؤتمرات األقل  المخاطرة  التعقيد فضًل عن  في معالجة ھذا 

 إلى الممارسات المعتمدة.  المشكوك فيها التي تنسلّ 

 

 

 

 

 
 
 
 

وتعقبها ورصدھا، وتمييزھا   المفترسةوتنوعها وتوغلها، تتزايد صعوبة تحديد المجلت والمؤتمرات  المفترسةومع تزايد الممارسات 
الجودة المنخفضة. وفي الواقع، ھناك    الضعيفة الموارد أو ذاتتلك  حتيالية أو  االمؤتمرات  المجلت ومن ال  بوضوح فيما إذا كانت 

 القوة نتيجة لتطورھا ب، وال الخمولالتي تتسم بالنشاط  (  2و  1 )شكلكل من المجلت األكاديمية والمؤتمرات    تميز  السلوكياتطائفة من  
، تجتمع الصفات المشتركة بين االثنين على الممارسات الخادعة؛ والمراجعة القليلة النطاقالسريع وتعقيدھا المتزايد. ففي أحد أطراف 

قبل   المعدومة من  أو  السيئة  أو  والرقابة    المحكّمينأو  المؤسسات  أو  المجلت  أو أحدھما؛ واالستخدام االحتيالي ألسماء  التحريرية 
المعتمدة، مثل إنشاء   المصادرتمدين. وعلى الطرف اآلخر، ھناك ممارسات مشكوك فيها وغير أخلقية من جانب بعض الباحثين المع

فئة ثانية من المجلت التي تنشر األبحاث المرفوضة مقابل الدفع، األمر الذي يمكن أن يكون أصعب في تحديد التحديات والتصدي لها  
أو   حقيقيّةا األمر أن معظم المجلت والمؤتمرات تنظم نفسها خلف أبواب مغلقة )سواء كانت  على حد سواء. ومما يزيد من تفاقم ھذ

، 1الشّكلين  ) المستفيدينالشركاء  للباحثين وغيرھم من  لنطاق  ام  ويقد   .حقيقجعل الشفافية والممارسات الجيدة صعبة التمّما ي(  مفترسة
تحديد الممارسات/السلوكيات    الحالية. وھذا يجعل   وقوعهم "فريسة"، وكبديل للتعريفاتمساعدتهم على الحد من خطر  ل كأداة جديدة  (  2

ا لبدء محادثة جديدة حافزً   النطاقيشكل ھذا  و "مفترسًا" أم ال.  دّ ممارستها في مجلة أو مؤتمر يع  كانتبغض النظر عما إذا  ممكنًا  السيئة  
وھو ليس   .وداخله  للمجلت خارج النطاق،  يستدعى المراقبة  لذيواآلمن  لصالح والسيئ، اا  بينالمبسط  أكثر دقة ويتجنب التصنيف  

جغرافية   مثاليًا سياقات  في  تختلف  قد  السمات  بعض  قيمة  ألن  قيمية،  أحكام  إصدار  من  بداًل  بالشفافية  أساسًا  يتعلق  ولكنه 
 .مختلفة

 
الشراكة بين األكاديميات ھي شبكة عالمية تضم أكاديميات العلوم والهندسة والطب القائمة على أساس الجدارة، كما تعمل معًا للمساعدة  ئة ھي -2

جنبًا إلى جنب مع شبكاتها اإلقليمية األربع في إفريقيا  في التصدي للتحديات العالمية المشتركة باستخدام أفضل األدلة العلمية المتاحة.
(NASAC( األمريكيتين ،)IANAS( آسيا ،)AASSA( وأوروبا )EASAC فقد قدمت الهيئة العديد من التقارير ،)  والبيانات المتعمقة عن

 السياسات العلمية. 

 تعريف ُمنقّح

 

والمؤتمرات   المجلت  بأنها    المفترسةإن  والمؤتمرات  نطاقتوصف  المجلت  لممارسات  تصنيف  من  أو  واسعة  مجموعة  ؛ 

كما يصفها تعريف توافق اآلراء الدولي في  -ميكية التي تتراوح بين الممارسات االحتيالية الخادعة حقًا الدينا المفترسةالسلوكيات  

ھذه الممارسات  وتتفاوت ية، غير األخلقأو الممارسات المشكوك فيها و -( 2019، وآخرون Grudniewicz) Natureمجلة 

مع تعريف اإلجماع الدولي، تعمل على  وباالتفاق    .أو سيّئةذات نوايا حسنة    إلى ممارسات  في جوھرھا، من ممارسات غير مقبولة

يمكن أن يرتكبها ناشرون جدد، أو معتمدون، أو مخادعون، أو ذوو  و  إعطاء األولوية للمصلحة الذاتية على حساب المنح الدراسية.

لمساعدة    النطاقويتم توفير العلمات النموذجية لكل جزء من    ون وذوو الوصول الحر في أي مكان في العالم. سمعة طيبة، أو تقليديّ

 المستخدمين على الُمضّي في طريقهم بعيًدا عن ھذا التعقيد. 

http://www.interacademies.org/
https://nasaconline.org/
https://ianas.org/
http://www.aassa.asia/
https://easac.eu/
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 للمجالت  المفترسةالسلوكيات  نطاق    :1الشكل 
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 للمؤتمرات  المفترسةسلسلة من السلوكيات   :2الشكل 
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 والتأثير: دراسة استقصائية عالمية للباحثين االنتشار . 3

  ، كما أن تجاربهم وقصصهم ال تُروى إلى حد كبير. المفترسةنادًرا ما توثق وجهات نظر الدارسين والباحثين في المجلت والمؤتمرات  

 المفترسة مجلت والمؤتمرات  ُصمم لقياس الوعي والفهم والخبرة في ال  -أظهر مسح فريد ومفتوح وشامل للمجتمعات البحثية العالمية  و

٪ من أكثر من  80أشار أكثر من    أن ھذه الممارسات قد انتشرت في جميع أنحاء العالم، عبر تخصصات متعددة ومراحل مهنية.  -

تشكل بالفعل مشكلة خطيرة أو أنها آخذة   المفترسةدولة، ممن شاركوا طوعًا، إلى أن المجلت والمؤتمرات  112مشارك من   1800

المخاوففي اال في بلدھم كما أعربوا عن أعلى مستويات  الدخل  زدياد  المنخفضة  البلدان  الدخل: حيث أن   -في    والدول متوسطة 

ن في جنوب آسيا وأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء أكثر بكثير من تلك الموجودة في االتحاد  يالباحث

بيد أن المستجيبين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالقلق حيال ترك الممارسات األكاديمية  (.3الشكل  )  األوروبي، على سبيل المثال

الضرر حّجمها؛ فضًل عن تغذية المعلومات المضللة مما قد يلحق  تُ قد  دون مواجهة، قد تتسلل إلى مصداقية مؤسسة البحوث و  المفترسة

بالسياسة العامة؛ وتوسيع الفجوة البحثية بين البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المرتفع، في نظام متحيز بالفعل ومرجح  

، المفترسةوأشار المستجيبون إلى أن نقص الوعي يعد سببًا رئيسيًا للوقوع فريسة للممارسات    بشدة تجاه البلدان ذات الدخل المرتفع.

    يلقي الضوء على الحاجة الملحة إلى حملت التوعية، والتدريب، وموارد اإلرشاد لحماية الباحثين في جميع مراحل حياتهم المهنية.مما  

 في بلد العمل المفترسةالتوزيع اإلقليمي لتصورات الممارسات   :3الشكل 

 

 

نشر  أيضً   وھناك في  يتجلى  والذي  والمؤسسي،  الفردي  التواطؤ  على  دليل  المجلت    عمًداالباحثين  ا  في    المفترسةفي  والمشاركة 

السلوكيات    المفترسةالمؤتمرات   الرائدة المفترسةوالتخاذل المؤسسي الواضح أو قبول  المؤسسات  ؛ فضًل عن ذلك استضافة بعض 

% من المستجيبين في االستطلع  14كما أقر  مظهًرا من مظاھر الموثوقية. المفترسةنافذ منح الم مؤتمرات انتهازية لزيادة الدخل مع

لم يكونوا على علم في ذلك الوقت أو  إلى أنهم    غالباويرجع ذلك    المفترسةأو المشاركة في المؤتمرات    المفترسةبالنشر في المجلت  

% من المستجيبين(، األمر الذي يدل على مدى 10ولم يعرف البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك )(. 4 الشكل)للتقدم في حياتهم المهنية 

،  رّدات الفعلربما لم يرغبوا في اإلبلغ عن أنفسهم في ھذه الممارسة خوفًا من  فاآلخرون  أما    .المفترسةصعوبة تمييز الممارسات  

   . ي االستطلععلى الرغم من عدم الكشف عن ھويتهم ف
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 ، عن قصد أو غير قصد المفترسةأسباب استخدام الخدمات   :4الشكل 

 

، أو أنهم لم يعرفوا  المفترسةكان المستجيبون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر عرضة لإلبلغ عن استخدامهم لممارسات 

  ما إذا كانوا قد استخدموھا، من أولئك الموجودين في البلدان ذات الدخل المرتفع؛ في حين لم يكن للدرجة الوظيفية األكاديمية أي تأثير 

 إن المستجيبين في بعض التخصصات أكثر عرضة الستخدام تلك الخدمات من غيرھم.يُذكر، حيث 

أوليين، فهذا يعادل ما يزيد عن  14وباعتبار مليون باحث وبليين الدوالرات من ميزانية البحوث   1.2% من باحثي العالم وكلء 

البحوث من خلل سوء    بإھدارمقارنة   بحر  من  قطرة  للنشر االفتراسي يشكل  ةاالقتصادي  الخسارةويزعم بعض المعلقين أن    المهدرة.

د إلى شاغل أكثر حيوية: أال وھو االفتقار الحتمي والمفهوم إلى ثقة الجمهور في البحث والنزاھة تقالتصميم أو الشراء، إاّل أن ھذا يف

% من  90هذه المخاوف، أشار أكثر من  واعترافًا ب والبحوث السيئة والمضللة. المفترسةالبحثية في حال السماح بازدھار الممارسات 

على  ( IAPالشراكة بين األكاديميات )ھيئة كما شّجعوا  المفترسةالدراسة االستقصائية إلى ضرورة مكافحة الممارسات  نالمجيبين ع

 إجماع عالمي.  حشد الجهود الدولية وصياغة ميثاق/المساعدة في 

 المفترسة األدوات والتدابير لمكافحة الممارسات . 4

العديد من ھذه    .ها كذلكومنع  ها، وتجنبهاووصم  والمتنوعة،الممارسات المفترسة المتعددة    األدوات والتدابير الحالية لكشفمت  ُصمّ 

مجانية   التطوعيةالموارد  المراقبة  ومجتمعات  والباحثين  المؤسسات  )شبكات(  قِبَل  من  سب  وتدار  المثال  )على  يل 

Think.Check.Submit،  Think.Check.Attend،  AuthorAid ،  publishing.com -toryPreda،  Dissernet 

  المفترسة التقارير  بينما يدفع البعض اآلخر تكاليف االشتراك في الخدمات )على سبيل المثال    (،OHRIمعهد أبحاث مستشفى أوتاوا )  ،

، والسياسات  وتشمل التدابير "قوائم المراقبة"، و"قوائم األمان"، والقوائم المرجعية، واألدلة، وبرامج التدريب والتوجيه  )Cabellsمن  

تساعد المكتبات وخدمات التلخيص والفهرسة، جنبًا إلى   واألنظمة المؤسسية والوطنية، وخدمات وضع المعايير للممارسات الجيدة.

الشرعية، وتضع جنب مع جمعيات محرّ  المجلت غير  الشرعية والناشرين عن  المجلت  التمييز  المستخدمين على  المجلت،  ري 

  (، DOAJدليل دوريات الوصول الحر )  ؛(COPEلجنة أخلقيات النشر )الممارسات التحريرية: وتشمل    مبادئ الشفافية وأفضل

 . Latindexو (،OASPAرابطة النشر العلمي المفتوح الوصول )

 

  

https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkchecksubmit.org/
https://thinkcheckattend.org/
https://thinkcheckattend.org/
https://thinkcheckattend.org/
https://www.authoraid.info/en/
https://predatory-publishing.com/
https://www.dissernet.org/
https://www.dissernet.org/
https://www.dissernet.org/
https://www.dissernet.org/
http://www.ohri.ca/journalology/one-stop-shop-predatory-journals
https://www2.cabells.com/about-predatory
https://www2.cabells.com/about-predatory
https://www2.cabells.com/about-predatory
https://www2.cabells.com/about-predatory
https://publicationethics.org/
https://doaj.org/about/
https://oaspa.org/
http://www.latindex.org/
http://www.latindex.org/
http://www.latindex.org/
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لمواكبة القدرة على التكيف والمجموعات المتزايدة من االستراتيجيات    صراعهمإال في ظل  ا  تأثيرھم الجماعي قد يكون محدودً ولكن  

،  وآخرون Silerوإعادة إصدار األبحاث )التي يستخدمها الممارسون المفترسون، مثل إعادة وضع العلمات التجارية على المجلت 

وتؤدي كل ھذه األدوات والتدخلت دورھا، وخاصة تلك التي تزيد من الوعي للتخفيف من حدة المخاطر الشخصية، إاّل أنها    (.2021

، التي سيكون لها أثر المفترسةوتلك التي تعالج قضايا ممنهجة تدفع الممارسات والسلوكيات  تفتقر إلى اإلجراءات العالمية القوية،  

 مستدام على المدى الطويل. 

 المفترسة الدوافع الممنهجة للممارسات . 5

ا ال شك فيه أن الناشرين المفترسين المعروفين ممّ   أي اھتمام يذكر،أو األسباب الجذرية للممارسات المفترسة  الدوافع    اعطاءلم يتم  

المفتوح التجاري  الوصول  ونماذج  األكاديمي،  النشر  رقمنة  ونموذج  (يالذھب)  يستغلون  النشري"المؤلف  ،  نفقات  لصالحهم تحمل   "  

(Siler  ،2020 ؛  Lakhotia  ،2017  )  ال النوع، من المرجح أن تستمر في    على الكمّ   المعتمدة  ألبحاثتقييم او  يم/يمعايير التقكما أّن

تأثير ، يمكن أن تكون ذات  المفترسةثلثة دوافع رئيسية للمجلت والمؤتمرات    التقرير  وحدد مؤلفقد  و  .المفترسةتغذية الممارسات  

 : معالجتها مستدام إذا ما تمت 

، بما في ذلك نظام النشر األكاديمي الذي قد تؤدي مصالحه التجارية والملكية إلى تعارض نزاھة  شاريع البحثيةلمل  زيادة التمويل(  1)

عرضة لسوء المعاملة  ، وذلك يؤدي لجعل النّشر خاّصة  "المؤلف يدفع" )الدفع مقابل النشر، الدفع مقابل العرض(البحث، مع نموذج  

 .المفترسةالجهات 

 . الفردياألكاديميين جنبًا إلى جنب مع الدوافع المؤسسية والحوافز التي تشكل السلوك   عدمهالنشر أو  قبول البحث بھيمنة نُظم تقييم ( 2) 

وخاصة االفتقار إلى الشفافية )سواء كانت مفتوحة بالكامل أو مجهولة الهوية  التحكيمت وأوجه القصور الخطيرة في نظام ( التحديا3)

 .التحكيم، واالفتقار إلى التدريب واألھلية واعتماد التحكيمأو مختلطة( في عملية 

، المفترسةوال يوجد اعتبار يُذكر لهذه العوامل المحفزة، وعواقبها غير المقصودة، في الجهود الرامية إلى مكافحة المجلت والمؤتمرات  

 ويظهر ذلك جليًا في استنتاجات التقرير وتوصياته. ، األمر الذي يتطلب اھتماماً عاجلً 

 االستنتاجات والتوصيات . 6

 ( مائل بخطاآلتية: )اجات والتوصيات إلى االستنت المؤلفون توصل

  : بدًءا من : فهي تخلط بين سلوكيات مختلفةغير كافية المفترسةاألكاديمية  إن التعاريف الحالية لما يسمى بالمجالت والمؤتمرات   .1

المتعمد   والخداع  المشكوكاالحتيال  أمرھا  إلى  األو  في  في    خلقية.غير  النطاق  ھذا  وصف  المجلت  يتم   المفترسة أطياف 

 . تُنقل لمجتمعات المستخدمين وممارسات المؤتمرات لتقديم تعريفات أكثر دقة، وكأدوات

 

، بما في ذلك كيفية تجنبها والعواقب المترتبة على  بصورة عاّمة  متدنيًا  المفترسةيعد الوعي والفهم للممارسات والسلوكيات   .2

والواقع أن اآلثار االقتصادية والسياسية والبحثية والمهنية والشخصية ال تحظى بالقدر الكافي من االھتمام في  عدم القيام بذلك؛  

؛ يمكن  المفترسةباإلضافة إلى أن األمر ال يقتصر على األبحاث منخفضة الجودة التي تشق طريقها إلى المنافذ   الكتابات الحالية.

من   - جميعها مستويات المنح الدراسيةلھناك حاجة ملحة إلى توفير تدريب دقيق  حية لهم.أيًضا أن تقع األبحاث عالية الجودة ض

والموجهين   والمشرفين  الباحثين  كبار  إلى  العليا  الدراسات  المكتبات  طلب  مخاطر  -وأمناء  من  والتقليل  الوعي  ھذه    لزيادة 

 الممارسات والتعرض لها والترويج الستخدامها. 

 

  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02906-8
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02906-8
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/05/13/there-is-no-black-and-white-definition-of-predatory-publishing/
https://doi.org/10.16943/ptinsa/2017/48942
https://doi.org/10.16943/ptinsa/2017/48942
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التمييز بين المجلت والمؤتمرات  من صعوبة  على الباحثين  يزيد  ا  ، ممّ أصبحت أكثر تطوًرا  المفترسةالجهات الفاعلة والمنافذ   .3

ينبغي أن   الرائدة يزيد من االلتباس.في الفهارس وقواعد البيانات    المفترسةكما أن إدراج بعض المجلت    تلك الجيدة.والمضللة  

والمؤتمرات العمل سويًا للتفاق على مبادئ مشتركة، وتطوير أدوات    والكشافات   يواصل الناشرون والمكتبات وخدمات الفهرسة

 وآليات لتحسين االتساق، ووضع حد أدنى لمعايير الجودة والممارسة، وتعزيز االمتثال لها. 

 

األب  آخذة  المفترسةالمجالت والمؤتمرات   .4 الجمهور في  ثقة  بتقويض  العلميّةاالزدياد وتهدد  الب  معونزاهتها    بحاث  الغ الهدر 

البح العلميلموارد  المنظمات  .ث  تقود  أن  بين   الّدوليّة  الّرائدة  يجب  الشراكة  )مثل  الدولية  العلوم  وشبكات  اليونسكو(  )مثل 

ا متجددة ومتضافرة وشاملة لعدة قطاعات لمعالجة ھذه المسألة، بما في ذلك مناقشة األكاديميات والمجلس الدولي للعلوم( جهودً 

 لنشر األكاديمي واعتماد المؤتمرات.على ا  إلى ھيئة عالمية غير ربحية أو اتحاد من الجهات الفاعلة القائمة  ما إذا كانت ھناك حاجة

 

عن قصد للرتقاء   المفترسةيستخدم بعض الباحثين المنافذ    .في االنخراط في ثقافة البحث  المفترسةالمجالت والمؤتمرات    خطورة .5

أصبحت مؤسسية    المفترسة، وھناك دالئل على أن الممارسات  المحكمينبحياتهم الوظيفية، أو الوفاء بالجداول الزمنية أو تأثير  

الممارسات المؤسسية الجيدة والعناية الواجبة جميع مؤسسات التعليم العالي  يجب تضمين    كوسيلة لتعزيز التصنيف المؤسسي.

 مع دعم المنظمات الحكومية وممولي العلوم، وبدعم من الجمعيات العلمية واألكاديميات الوطنية.  المخالفات،ري لمكرّ والروادع 

 

التسويق .6 ل  يُعّد  األكاديمي  التجاري  البحث  لمخرجات  والسلوكيات  دافعًا  الممارسات  والمؤتمرات    .المفترسةتعزيز  فالمجلت 

إاّل  ھي  ما  رديئة أو غير أخلقية، إضافة إلى عواقبها المقصودة وغير المقصودة،  ، سواء كانت احتيالية أو ذات جودة  المفترسة

ربحية   مؤسسة  وجود  على  النّطاقعلمات  والجمهور.  واسعة  السياسات  وصانعي  الباحثين  استغلل  ھذه   يمكنها  إطار  في 

  يتحمل    .المفترسة" عرضة إلساءة االستخدام من قِبل الجهات الفاعلة  يتحمل تكلفة النشر  نموذج "المؤلف  يكون  ،اتالمؤسس

كيفية االنتقال إلى نماذج اقتصادية   عنمسؤولية تعزيز مناقشة مفتوحة وشاملة وعالمية    همجميعن  والرئيسيّ  ندوالشركاء المستفي

  ، الدفع مقابل النشر / الدفع مقابل العرض :بدائل لنماذجابتكار للربحية للوصول المفتوح، بما في ذلك   أكثر استدامة، وأقل توجًها

 لتغطية التكاليف المتعلقة بالنشر األكاديمي.

 

على   المعتمدة  أنظمة التقييم البحثي  طبيعةإن    .المفترسةالمعاصرة دافعًا رئيسيًا للممارسات    األبحاث العلميّةتقييم    أنظمةتعد   .7

النوع  الكمّ ) الباحثين والمؤسسات تحت الضغط؛ وھذه حقيقة    كُلًّ من  في جميع أنحاء العالم تضع عدمه  النشر أو    وقبول  ،(ال 

مسؤولية إصلح نظام تقييم البحوث وتقع  عن قصد. يلجؤون إليهالباحثين الذين مضّرة باحوافز  بإيجاد المفترسةالمنافذ  استغلتها

ليكون أكثر إنصاًفا وتأثيًرا مثل األكاديميات    المهنية،لي البحوث، والهيئات  الجامعات، وممو  -سات إدارة البحوث  على عاتق مؤسّ 

 الذي تقوده بعض المنظمات العلمية وممولي البحوث.  األبحاث على تحكيم بناء على الزخم المتزايد فعل ،وملءمة للغرض
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الممارسات   .8 الضعف في نظام    المفترسةتستغل  الشفافية في عملية  التحكيمنقاط  إلى  االفتقار  التدريب    التحكيم،:  إلى  وكذلك 

كذلك فهي تفتقر إلى    أقل المجاالت دعًما وتوثيقًا في عملية البحث.عمليّات التّحكيم من  تعد  وجود محكّمين معتمدين:  واألهلية و

تقليل أي تحيز في نظام   في حين أّن الهدف منها  التحكيم،  أن االفتقار إلى الوضوح والشفافية في عملية  الوضوح والشّفافيّة.  

نعمل المحكّمين  ةمن خلل سريّالتحكيم   فاالفتقار    دون أن يلحظها أحد ودون اعتراض.  المفترسةتمرير الممارسات    من  ، يُمكِّ

ى العرض، فإن اتباع األساليب  ، ومع تفوق الطلب علالمحكّمينمل  عوالتدريب عليه يخلق مثبطات ل للتّحكيم إلى االعتماد المهني 

كانت مفتوحة بالكامل أو مجهولة المصدر  )سواءً  التحكيمكما أن زيادة شفافية  أكثر. افتراسيّة ممارساتالّدقة، يعد ب قلّةالملتوية و

ث حول  بشكل عاجل؛ كذلك إجراء مزيد من البحو   ةمطلوب   أمور  أو مختلطة(، والتدريب، وتعزيز الممارسات الجيدة ومكافأتها، 

 البحوث. نواتج رھا مع تنويعينماذج تطو

 

، الذين قد يتغير تأثيرھم  الشركاء المستفيدينمجتمع والتي ينظمها  1الجدول  فيموّضحة التوصيات المتعلقة بكل من ھذه االستنتاجات 

في البحوث، والناشرون، والمكتبات،  :  2الجدول    أو عملهم،  العلوم، وممولو  العالي، وأكاديميات  التعليم  الباحثون، وقادة مؤسسات 

وجمعيات   الخدمات،  توفروفهرسة  العلوم.  إلدارة  الدولية  والمنظمات  لمك المؤتمرات  عالمية  استراتيجية  معًا  التوصيات  افحة ھذه 

ومن الممكن تنفيذ بعض اإلجراءات فوًرا؛   ، والمنشآت والخدمات المرتبطة التي تدعمها. وافع لهاوالد  المفترسةالمجلت، والمؤتمرات  

موا بأن إنتاج المعارف/البحوث ونظم والبعض اآلخر يحتاج إلى تنفيذ طويل األجل إلحداث تغيير منهجي. يجب على الجميع أن يسلّ 

 .  يجب أن يُتاح المجال ألطراف فاعلة جديدة أكثر ابتكاًرا وشموالً  لذا، مستمّرة في التطوررة االتصال واإلدا

تفصيلً لموضوع سريع التطور ومعقد دقة ويدعم ھذا التقرير الملخص تقريًرا كامًل يوصي المؤلفون بقراءته: فهو يقدم سرداً أكثر  

يكمل ھذا العمل المشاريع الجارية في المجاالت ذات   فضًل عن ذلك، واالتصال واالستخدام.في عالم سريع التغير من اإلنتاج البحثي 

   5ومشاريع مختلفة بشأن تقييم البحوث وأثرھا. 4، المفترسةالبحث التي تبحث في الممارسات والعديد من فرق  3الصلة

الشراكة بين األكاديميات والتقرير المصاحب لها أن تسترشد بها    التي تقّدمها دراسة ھيئةالتوصيات، والمواد والتعلم  من شأن ھذه    إنّ 

شبكات اإلنترنت، وبرامج التدريب، والتطوير المهني المستمر، ودورات النزاھة البحثية التي تديرھا الشبكات األكاديمية في جميع 

  بنجاح. المفترسةألكاديمية متكامل حال الرغبة في مكافحة الممارسات اوالبد من بذل جهد تعاوني  أنحاء العالم. 

secretariat@iapartnership.org الشراكة بين األكاديميات علىھيئة أمانة مع  لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل 

 
   UNESCO’sو International Science Council’s initiative on The future of scientific publishing على سبيل المثال،  3

Recommendation on Open Science 
 STEPP initiative atو  ؛ Ottawa Hospital Research Institute )OHRI( Centre of Journalologyعلى سبيل المثال  4

TexasTech University والعديد من الفرق في أوروبا.  ؛ 
تقييم البحوث اإلصلحية التابع لمفوضية االتحاد األوروبي: الطريق إلى ومبادرة  تقييم البحث المسؤول التابع لمجلس البحوث العالمياألمثلة على ذلك مبادرة   5

   (interacademies.orgبشأن تقييم البحوث ) ISC-IAP-GYAومبادرة   األمام

mailto:secretariat@iapartnership.org
https://council.science/actionplan/future-of-scientific-publishing/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
http://www.ohri.ca/journalology/
https://www.depts.ttu.edu/comc/research/grants/stepp/
https://www.depts.ttu.edu/comc/research/grants/stepp/
https://www.globalresearchcouncil.org/news/responsible-research-assessment/
https://ec.europa.eu/info/news/reforming-research-assessment-way-forward-2021-nov-30_en
https://ec.europa.eu/info/news/reforming-research-assessment-way-forward-2021-nov-30_en
https://www.interacademies.org/project/gya-iap-isc-initiative-research-evaluation
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 التوصيات والنتائج  : 1الجدول 

 

اإلطار الزمني   المستهدفون الشركاء  -ون المستفيدالشركاء  التوصيات 

 االسترشادي 

التعريفات الحالية  . 1 ●

للممارسات األكاديمية 

 غير كافية. المفترسة

بسلسة ممارسات النشر والمؤتمرات األكاديمية ويحدد العلمات النموذجية على   يعترفنطاق ي تبنّ 

( لمساعدة الباحثين على اختيار المجلت والمؤتمرات المناسبة، والتقليل من 1)  النطاقطول ھذا 

ال   ( إعلم البحوث المستقبلية بهذه الممارسات وعقد مناقشات حولها والتعليق عليها.2مخاطرھا، و)

 تعتمد على قوائم "المراقبة" و"األمان" غير الكاملة.

 المفترسة إجراء المزيد من البحوث التجريبية على المؤتمرات 

جميع المؤلفين / الباحثين الذين يسعون لنشر ورقة؛ مقدمو 

(؛ أولئك الذين ينشرون األبحاث والتعليقات 2التدريب )انظر 

 ؛ المكتبات وخدمات الفهرسة.المفترسةعلى الممارسات 

 ممولي البحوث والمجتمعات البحثية

 تأثير فوري 

الوعي والفهم  . 2

للممارسات والسلوكيات  

شكل متدٍن ب المفترسة

 .عام

على خيارات النشر )لمساعدة المؤلفين على الموازنة بين الدقة والسرعة والقيمة تنفيذ التدريب القوي 

نظير المال(، وعلى النشر االفتراسي والمؤتمرات لكل الباحثين بدًءا من مستوى الدراسات العليا فما  

في دورات مصممة  ھا، أو اد القائمة أو إحفوق، سواء تم دمجهم في دورات البحوث واألخلقيات 

 . المفترسةلتعكس معارف جديدة بشأن الممارسات والسلوكيات 

وممولي   على إجراء األبحاث على الطلب على كافة المستويات،تدريب المشرفين والموجهين 

 البحوث، وأمناء المكتبات، والمفهرسين، كجزء إلزامي من التطوير المهني المستمر.

الجامعات وغيرھا من مؤسسات التعليم العالي؛ والمدارس 

والمهنية، واالتحادات العلمية،  الجمعيات العلمية العليا؛

واألكاديميات؛ الشراكة بين األكاديميات، والمجلس الدولي 

ديمية الشباب العالمية، وأكاديمية العلوم العالمية؛ للعلوم، وأكا

وممولي البحوث الوطنية؛ المكتبات   الدوليمجلس البحوث 

 وخدمات الفهرسة.

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

أصبحت الممارسات  . 3

أكثر تعقيًدا،  المفترسة

ويمكن للمجالت 

االحتيالية أن تجد طريقها 

 إلى الفهارس الموثوقة. 

ومشاركة الخبرات في معالجة المجالت  وباإلضافة إلى تدريب أمناء المكتبات والفهارس، 

 لتحسين االتساق في معالجتها. ، وتطوير أدوات مشتركةالمفترسةوالمؤتمرات 

للتصديق على نوعية المؤتمر األكاديمي/الحدث و/أو ما لمواد(  )مثل مجموعة اتطوير آلية اإلدارة 

" لوضع معايير المؤتمر واستخدامه كدليل  "لجنة أخالقيات النشر للعمل COPEيعادل مخطط 

 للحاضرين والممولين لتحديد أولويات وقتهم ومواردھم.

دور النشر، والمكتبات، وجمعيات المكتبات وخدمات 

 الفهرسة.

 

 المؤتمرات والهيئات الممثلة للجامعة. جمعيات/ ھيئات

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12
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تشق الممارسات  . 4

طريقها نحو  المفترسة

الزيادة، مما يؤثر على ما 

ال يقل عن مليون باحث 

ويكلف المليارات من 

 األبحاث المهدرة.

لمعالجة ھذه المشكلة، بما في    جددة والمتضافرة والشاملة لعدة قطاعاتتقيادة الجهود العالمية الم

 ذلك اعتماد التوصيات/القرارات على الصعيد الحكومي الدولي. 

أو اتحاد من الجهات الفاعلة الحالية للنشر  اعتماد عالمية غير ربحية  هيئةنشاء يّة إلإعداد دراسة مال

 األكاديمي والمؤتمرات.

الدولية األخرى، والحكومات   الحكوميّة اليونسكو، والمنظمات

اإلقليمية والوطنية والشراكة بين األكاديميات وأكاديمية 

لجمعيات واالشباب العالمية، والمجلس الدولي للعلوم، 

، والناشرون، والجامعات، والمكتبات،  التعليمية والمهنية

وخدمات الفهرسة والمؤتمرات والرقم الدولي الموحد  

 للدوريات.

 تأثير فوري 

الممارسات  خطورة . 5

االنخراط  هي المفترسة

في ثقافة بحثية 

 ومؤسسية.

في خيارات النشر والمؤتمرات؛ للحماية من  تضمين العمليات المؤسسية لتعزيز الممارسات الجيدة

 . المفترسة؛ ومنع المؤسسات من استضافة المؤتمرات المفترسةالمجلت والمؤتمرات استخدام 

 اعتماد آليات العناية الواجبة داخل المؤسسات األكاديمية من أجل التوجيه واإلشراف.

على سبيل المثال رفض تعيينهم أو تشجيعهم أو تمويلهم أو  لمكّرري المخالفاتروادع  إيجاد

 االعتراف بهم. 

 .المفترسةوخاصةً المؤتمرات  المفترسةالممارسات بشأن آثار إجراء المزيد من البحوث 

الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، واألكاديميات، وممولي 

لمؤتمرات، والمجتمعات المنظمة لجمعيات الالبحوث، و

 البحثية.

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

تسويق البحث  . 6

األكاديمي وتحويله إلى 

نقود يعد دافعًا رئيسيًا  

للممارسات والسلوكيات  

 .المفترسة

تشجيع إجراء مناقشة مفتوحة وشاملة وعالمية حول كيفية العمل معًا لالنتقال إلى نموذج عبر 

عات ضمان أن يكون للمجتم اإلنترنت للنشر األكاديمي منخفض التكلفة والمستدام واألقل ربًحا.

 البحثية صوت في تشكيل النماذج في المستقبل، احتفاظ المؤلف/الباحث بحقوق النشر.

الجمعيات  و الجامعات وغيرھا من مؤسسات التعليم العالي؛

، واالتحادات العلمية، واألكاديميات؛ التعليمية والمهنية

الشراكة بين األكاديميات، والمجلس الدولي للعلوم، وأكاديمية  

 مية. العلوم العال

 تأثير فوري 

إنشاء وتعزيز ودعم دور النشر األكاديمية منخفضة التكلفة المملوكة للجامعات واألكاديميات  

 حيثما كان ذلك ممكنًا.  والجمعيات المهنية أو االتحادات المملوكة لهم،

على المدى  كما ُذكر أعله، مع الحكومات وممولي البحوث. 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12
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ممولي البحوث، والجامعات، والحكومات الوطنية،  ووضع معايير وتوقعات واضحة. الترويج للنماذج غير التجارية لفهرسة المجالت ونشرها،

 والمنظمات متعددة األطراف. 

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

النشر" بنماذج اقتصادية  " أو نموذج "الدفع مقابل يتحمل تكلفة النشراستبدال نموذج "المؤلف 

 لتغطية التكاليف المرتبطة بالنشر األكاديمي.  بديلة من الوصول المفتوح

   على المدى البعيد  الناشرون، ممّولو األبحاث، الجامعات، األكاديميات.

 سنين  2-3

تقييم البحث يعد دافعًا  . 7

رئيسيًا للممارسات  

 .المفترسةوالسلوكيات 

المقدمة لتقييم األبحاث أو  وصم المنشورات االحتيالية وغير المقبولة وذات الجودة المنخفضة 

 االنتحال، واستبعاد الطلبات التي تتضمن ھذه المنشورات.تجريم  الترويج لها على مستوى

 تأثير فوري  مؤسسات التعليم العالي. ممّولو األبحاث، الجامعات، و

 على سبيل المثال:.دعم المجالت ذات الجودة المنخفضة التي تتسم بحسن النية، 

تطوير أنظمة الدعم المؤسسية لمساعدة المجلت المحلية المؤسسية/المجتمعية على تحسين  ●

 جودتها؛

 التحرير في المجلت المحلية؛تقديم التدريب على جودة التحرير للمحررين وأعضاء ھيئة  ●

 تطوير أنظمة االعتماد لمراقبة جودة المجلت المحلية.  ●

دور النشر، والمكتبات، وخدمات الفهرسة، وممولي البحوث 

 والجامعات. 

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

 ليشمل: بين ممولي البحوث، الجيدالدعوة لتقييم البحث 

 المنشورة وليس كمياتها، أي األثر العام للبحث النظر في جودة األبحاث  ●

 إلغاء الحوافز المالية لنشر األبحاث ●

أن ينشروا في مجلت ذات أدلة واضحة على  أبحاثهم يمولونويجب على الباحثين الذين  ●

 .التحكيم

 مراجعة أي متطلبات للحضور اإللزامي للمؤتمرات والتمويل المخصص في مخصصات المنح. ●

العالي، ممّولو   التعليم  ومؤسسات  الجامعات،  األبحاث، 

والمجلس الدولي للعلوم، والشراكة بين األكاديميات، وأكاديمية 

 العلوم العالمية، واألكاديميات والجمعيات العلمية.

 على المدى البعيد

 سنين  2-3
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  عن كمّ فل بد من االستغناء إن معايير اإلصالح الشامل للتمويل، والتوظيف، والترقية، واالعتماد: 

 عدد األبحاث المنشورة( واالستعاضة عنها بتقييم جودة البحوث. ) األبحاث

العالي،  التعليم  ومؤسسات  الجامعات،  األبحاث،  ممّولو 

، وأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم، والشراكة بين األكاديميات

 العلوم العالمية، واألكاديميات والجمعيات العلمية.

 على المدى البعيد

 سنين  2-3

ويشكل االفتقار إلى  . 8

الشفافية واألهلية في  

، فضاًل  التحكيمعملية 

عن االفتقار إلى االعتماد 

، التحكيمالمهني بخبراء 

دافعًا آخر للممارسات  

 .المفترسة

على قدم المساواة مع نشر المقال الذي تمت مراجعته، أو  والتحرير، التحكيماالعتراف المهني بأدوار 
غيره من النواتج المكتوبة، وما إلى ذلك، وإدراجها في معايير تقييم البحوث والترويج لها واالعتراف 

 بها.
 الستخدامها في رسوم الوصول المفتوح. تقديم نقاط المكافأة للمراجعين

الجمعيات  و الجامعات وغيرھا من مؤسسات التعليم العالي؛

واالتحادات العلمية، واألكاديميات؛  والمهنية،التعليمية 

الشراكة بين األكاديميات، والمجلس الدولي للعلوم، وأكاديمية  

 العلوم العالمية. 

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

وربط  المفتوحة أو أحداهما ببالشفافية و التحكيم فيها الترويج للنشر في المجالت التي تتسم عمليات

 بالنشر في ھذه المجلت.الدعم المالي 

على المدى  ممّولو األبحاث، والحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال.

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

إلسداء المشورة وتبادل الممارسات  بناء مجمع عالمي من خبراء المراجعة والمحررين والباحثين

الجيدة؛ وتطوير برامج تدريبية وتعزيز و/أو االستفادة من مدونات قواعد السلوك القائمة عند 

الحالية للمؤلفين   التحكيم؛ وللترويج لكتيبات/إرشادات للتحكيمالمراجعين لتعزيز الممارسة الجيدة 

 والمحررين والمراجعين.

على المدى  المكتبات وخدمات الفهرسة.دور النشر، والجامعات، و

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

)مفتوحة بالكامل ومجهولة المصدر   التي تتسم بالشفافية عمليّة التحكيمرفع مستوى الوعي بفوائد 

ومختلطة(، في المنتديات واالجتماعات الدولية، وتشجيع اعتماد القرارات أو المقررات من قبل الدول  

 المشاركة.

اليونسكو، معهد البلدان األمريكية ألبحاث التغيير العالمي،  

والمنظمات الحكومية الدولية األخرى والوكاالت متعددة  

 األطراف؛ والمجلس الدولي للعلوم.

على المدى 

 - المتوسط 

 شهًرا  6-12

)النشر المشترك لتقرير المراجعة(، مع المرونة  التي تتسم بالشفافية هي المعيار التحكيمعملية جعل 

 في عملية المراجعة.  لسريةافي الكشف عن األسماء ومستوى 

 على المدى البعيد دور النشر، والجامعات، والمكتبات وخدمات الفهرسة.

 سنين  2-3

للمساعدة في تعزيز المعايير وفهم الكيفية التي  ، التحكيمالبحوث بشأن وتحتاج اللجنة إلى مزيد من 

 ور في المستقبل.، ويمكن أن تتطعملية التحكيم تتم بها 

المنظمات الحكومية الدولية األخرى، والحكومات وممولي  

 البحوث.

 تأثير فوري 
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 نيالشركاء المستفيد : توصيات مجتمع2الجدول 

 التوصيات    نوالشركاء المستفيد

البحوث مجتمعات 

)المؤلفون، المشرفون، 

 الموجهون( 

  "المراقبة"تعتمد بالكلية على القوائم ال و والموارد واألدلة األخرى المذكورة في ھذا التقرير؛ لنطاقاتا: استخدم ممارسة التدقيق اإللزامي لتقليل المخاطر ●

 غير الكاملة:  "األمان"و

o  المستوى. استخدام التسلسلت على أنها أدوات تنقل عالية 

o  إذا اجتمعت المجلة أو المؤتمر مع أكثر من اثنين من   .المفترسةالتعرف على الخصائص/السمات الشائعة واألكثر موثوقية للمجلت والمؤتمرات

 الخطر ويجب تجنبهم.  ھؤالء، فيجب أن يدق ھذا ناقوسَ 

o  على سبيل المثال    الجودة، عاليكشف مفهرسة في إذا زعمت إحدى المجلت بأنهاScopus، Web of Science،  فتحقق من ذلك األمر شخصيًا

 فتجنب مثل ھذه المجلت. ، حقيقيةغير وإذا تبيّن لك أنها 

o  تحقق مما إذا كانت إحدى المجلت مدرجة فيDOAJ ((دليل دوريات الوصول الحرDOAJ))  وجود إشكالية احتمال كذلك، فإنّ ؛ وإذا كان األمر 

حيث يجب أن تتبع أخلقيات النشر  ، (لجنة أخلقيات النشر) COPEالمجلة عضًوا في ، تحقق مما إذا كانت كذلك تدقيقها.سبق المجلة أقل ألنه  في

 (.ممارسات لجنة أخلقيات النشر األساسية)الخاصة بأخلقيات 

o  من  المفترسةإذا كان لدى مؤسسة الباحث قائمة )قوائم( خاصة بها من المجلت المقبولة وغير المقبولة، أو اشتركت في التقاريرCabells  ،

 الموجودة في ھذا التقرير. فاستخدمها بحذر وراجع الموارد األخرى 

o  على علم، فشجعهم على التدريب. مشرف: إذا لم يكونواالموجه/الالتمس النصح من 

ال تعمل بصفتك مراجعًا لهم أو   وإھدار الوقت والمال عليها.  المفترسةأو االستشهاد بها أو التقديم في المؤتمرات  المفترسةفي المجالت  عمداالنشر توقف عن  ●

عواقب وخيمة ذات : قد تكون ھناك فريقهم /هم فكّر في الضرر الذي يلحق بالمهنة األكاديمية للباحث واألضرار التي تلحق بطلب لجان التحرير لديهم.تجلس في 

،  هاأو تشويهاألدلة ع )مثل تمي وعواقب وخيمة ذات طابع علميالسمعة، أو فقدان األھلية، أو فقدان أو إعادة تمويل البحث(، تدھور )مثل مخاطر  طابع شخصي

 . ومخاطر فقدان عملهم مدى الحياةوتدھور المصداقية العلمية والنزاھة والثقة العامة( 

حتى يتمكنوا من دعم طلبهم بشكل مناسب؛ طلب الدعم/التدريب المؤسسي لتنفيذ  يجب على المشرفين والموجهين تحمل المسؤولية واإلطالع على هذه المشكلة ●

 قيام بأبحاثهم الخاصة. ھذا األمر و/أو ال

 تجاهل رسائل البريد اإللكتروني العشوائية: من المحتمل أن تكون رسائل بريد إلكتروني احتيالية.  ●

 .في بناء القدراتللمساعدة    كمحكّمينوتقديم خدماتهم  للتحكيم التعرف على الممارسات الجيدة  عند االقتضاء، يجب على الباحثين  ●

https://doaj.org/
https://publicationethics.org/
https://publicationethics.org/core-practices
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استخدام المجلت وخدمات الفهرسة والجامعات واألكاديميات كمنصات   .اللجان/المنصات األخرى للدعوة إلى تقييم النوعية وليس الكميةالمشاركة بنشاط في  ●

   ساعد في إحداث التغيير! – كن كأحد النشطاء  للتغيير.

مؤسسات التعليم العالي  

 باإلضافة إلى الجامعات

إخبار الطلب والباحثين وأعضاء   .المفترسةألعضاء ھيئة التدريس والطلب حول مخاطر المجلت والمؤتمرات  الفوروضع برامج تدريب وتوعية فعّالة على  ●

 .المفترسةھيئة التدريس بواقع وعواقب المجلت والمؤتمرات 

 ( ونزاھة البحث.CPDفي الدورات التدريبية للتطوير المهني المستمر ) وعملية التحكيمالمؤتمرات تعميم الممارسات الجيدة للنشر وعقد  ●

 في الترقيات األكاديمية والتقييمات السنوية وبرامج الحوافز. المفترسةأو المقدمة في المؤتمرات  المفترسةاستبعاد جميع األبحاث المنشورة في المجالت  ●

 بأنها انحراف عن ممارسات البحث الجيدة وتنفيذ السياسات لتثبيط استخدامها.  رسةالمفتإمعان النظر في التعامل مع المجالت والمؤتمرات  ●

: االستفادة من الخبراء من ذوي التخصصات المتعددة لقيادة ممارسات التوظيف للمحكمينوإنشاء تقييم مناسب ونوعي   مراجعة معايير التوظيف والتقدم الوظيفي  ●

 كمية مخرجات البحث وممارسات تقييم االستشهادات المرجعية البحتة. والمراجعة والترقية وتقليل االعتماد على 

 في معايير التقييم لتعزيز قيمتها. ودمجها التحكيمالتعرف على مسؤوليات  ●

ات عقد مع مجلت غير معروفة أو احتيالية أو تتسم بانخفاض الجودة ومع ترتيب  تطبيق االلتزام بالحرص الواجب عند التفاوض على الصفقات المؤسسية ●

 السمعة.اإلضرار بسيؤدي ھذا أيًضا إلى تقليل مخاطر  (.افتراسيةالمؤتمرات )ال تستضيف مؤتمرات 

أو العرض التقديمي في المؤتمرات   و/ بحاثاألبالتي تتطلب درجات بحثية )ماجستير، دكتوراه( لتكون مشروطة  إعادة النظر/التباين الدقيق في السياسة المتبعة ●

 )الدولية(. 

من خلل ترتيبات توأمة المؤسسات والشراكة وترتيبات الشبكة للمساعدة في إحداث   الدفاع عن هذه التغيّرات في جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  ●

 تغيير منهجي وإتاحة فرص متكافئة.

 

 األكاديميات

 

 عضائها: أ لدى الوعي إلذكاء ،  المفترسةتسليط الضوء على مخاطر المجالت والمؤتمرات  ●

o  على سبيل المثال اجتماعات المجلس واإلدارة التنفيذية والعضوية إلذكاء الوعي.األكاديميةتعميم ممارسات النشر والمؤتمرات الجيدة في األعمال ،  

 مؤيدين رفيعي المستوى.  يمكن أن يشمل ذلك تعيين سفراء/

o  بما في ذلك سحب أو تعليق ، ووضع عوائق تحول دون استخدامها المفترسةمطالبة جميع أعضاء المؤسسة األكاديمية بتجنب المجالت والمؤتمرات(

 عضوية المؤسسة األكاديمية(.

 التأكد من أن برامج المنح التي تديرها المؤسسة األكاديمية تثبّط النشر المفترس. ●
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 )مقياس يتضمن مقاييس نوعية مثل التأثير المجتمعي(. المؤسسة األكاديمية في المستقبل تتماشى مع الثقافة البحثية األكثر تقدًما  التأكد من أن معايير عضوية ●

 في الدورات التدريبية للتطوير المهني المستمر ونزاھة البحث.  وعملية التحكيمالدعوة إلى تعميم الممارسات الجيدة للنشر وعقد المؤتمرات  ●

 أو منخفضة الجودة وتقليل مخاطر السمعة. افتراسيةلتقليل مخاطر استضافة مؤتمرات تطبيق االلتزام بالحرص الواجب عند توفير أماكن لجهات خارجية  ●

خدام غير المصرح  : التوقف عن االستتطبيق االلتزام بالحرص الواجب في السماح للجهات الخارجية باستخدام أسماء وشعارات المؤسسة األكاديميةوبالمثل،  ●

 ؛ وتأكيًدا على ھذا األمر مرة أخرى، للمساعدة في تقليل مخاطر اإلضرار بالسمعة. المفترسةبه أو إساءة استخدامها من جانب الجهات 

 كن أحد المؤيدين على الصعيد الوطني واإلقليمي إلصالح تقييم البحث.  ●

o في   -المجتمع، والتواصل العلمي، والتأثير على السياسة العامة  فيل المثال االنخراط على سبي -ودمج المقاييس/المهارات األخرى  القيادة بالقدوة

 عمليات الترشيحات األكاديمية.

o إلى وضع سياسات وطنية متماسكة للحد من   إقامة حوارات عمل مع وكالة التمويل الوطنية واإلدارة الحكومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار للدعوة

 .المفترسةالممارسات 

o لتناول ھذه المسألة على محمل الجد.  الضغط على شبكات المؤسسات العلمية اإلقليمية والعالمية 

 .فقم بتنفيذ أو تعزيز األنظمة لتقليل السلوك/التدخل االفتراسيعندما يكون للمؤسسات العلمية دار  للنشر،  ●

 المساهمة في النقاش حول البدائل األخرى للنشر العلمي في المستقبل؛ المصادقة على هذا التقرير وتنفيذ توصياته.  ●

، وبناء دعوة نشطة لدعمها على نطاق  دعوة الشراكة بين األكاديميات والمجلس الدولي للعلوم وأكاديمية العلوم العالمية للتسجيل في إعالن تقييم البحوث ●

 أوسع. 

، المفترسةلممارسات الشراكة بين األكاديميات وأكاديمية الشباب العالمية وأكاديمية العلوم العالمية، باإلضافة إلى المجلس الدولي للعلوم، بيانًا بشأن ا دتُعِ  ●

 والنشر.تين لزيادة الوعي استخدام البيان وھذا التقرير أداتين رئيسيّ يُعَدُّ ، وونزاهة البحث، وأخالقيات النشر وثقافة البحث

 

الجهات الممولة لألبحاث  

 يالعلم ووزارات البحث

 

للمساعدة في إحداث تغيير في   ،ألرقامال للتأثير ل لكم وللجودة وليس ل بحيث يولون اھتماًما بالغًا  مراجعة وإصالح المقاييس لتقييم طلبات المنح والمستفيدين ●

 الثقافات البحثية.

للباحثين، والموارد المتاحة لهم،   المفترسةحول التواصل بين الباحثين الُمتسم بروح المسؤولية، ومخاطر المجلت والمؤتمرات    تقديم دورات تدريبية فعّالة ●

 باعتبارھا شرطًا أساسيًا لتلقي التمويل.
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توضيح سبب قيام حامل المنحة )المحتمل(  بمطالبة ال  .لمنح بأن األبحاث يجب أن تُنشر في المجالت ذات المكانة المرموقةوضع شروط عند تقديم الجوائز/ا ●

  زمنية للتجريد مّدة)على سبيل المثال، تحديد  ، واتخاذ موقف حازم إذا لم يشعر بالرضا بشأن ردھمافتراسيةأو تقديمه في مؤتمرات  المفترسةبالنشر في المجلت 

 "األبرياء".  أولئكويعود بالنفع على  المخالفينردع وھذا األمر سيساعد في  .من األھلية للحصول التمويل اإلضافي(

 من الترشيح الذي يتلقونه.  استبعاد أي مجالت ومؤتمرات انتهازية ●

التعلم من وكاالت التمويل الوطنية التي تُحدث التغيير و فاتصل بمجلس البحوث العالمي بشأن مبادرة تقييم األبحاث ذات المسؤوليةفي حالة غير األعضاء،  ●

 بالفعل.

 ، وضمان امتثال الباحث. وضع وتنفيذ ومراجعة السياسات التي تعزز التواصل بين الباحثين الذي يتسم بروح المسؤولية للعمل الممول من جانبهم ●

 لفهمها بشكل أفضل، وتحسين التواصل العلمي وتنوير السياسات واألدوات األكثر تأثيًرا.  المفترسةتمويل أو زيادة تمويل البحث في المجالت والمؤتمرات  ●

في  وإمكانيّة تطويرھا، سير عملية التحكيم، للمساعدة في تعزيز المعايير وفهم كيفية عن عمليّة التّحكيمتمويل أو زيادة التمويل إلجراء مزيد من األبحاث  ●

 المستقبل.

 

 دور النشر

 

اإلنصاف العالمي واإلدماج ، التزاًما بزيادة اإلعفاء من رسوم معالجة المقاالت للنشر في مجالت الوصول المفتوح لجميع الباحثين في البلدان منخفضة الدخل ●

 في النشر.

راك المفتوح، الوصول المفتوح "ألماس"، ، على سبيل المثال االشتتنفيذ بدائل أخرى لنموذج "المؤلف يدفع" أو "الدفع مقابل النشر" لتمويل مفتوح المصدر ●

 . SCOAP3نموذج 

 تجنب انتشار أعداد وقضايا المجالت.  ●

 . واألساس المنطقي لسحب األبحاث المفترسةسياسة تتسم باالنفتاح والشفافية بشأن المجالت امتلك  ●

 األكثر شفافية.  التحكيماستكشاف وتنفيذ سياسات وعمليات  ●

 من خلل عمليات التحكيم والمراجعة الحازمة، واستكشاف طرق لتحفيز المحررين والمراجعين.  الجودة فوق كمية األبحاثتيسير إنفاذ معايير  ●

لمكتبات وخدمات  

 الفهرسة

(L&IS) 

 

 . لموظفي المكتبات وخدمات الفهرسة المفترسةوإذكاء الوعي بالمجالت  الالزم التدريب توفير ●

 والخدمات المماثلة.  Cabells، والمراجع التبادلية بشكل دوري مع معايير دمج المجالت في قواعد بياناتهاإجراء مراجعات دورية وتعزيز  ●

 تشبه فهرس التيندكس الذي يضع الحد األدنى من معايير الجودة والممارسة، ويعزز امتثالها.  ربحيةاتحاد عالمي إلنتاج قائمة عالمية غير  ضمن العمل  ●
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،  المحكمون ، مع التركيز على القواعد واألعراف الخاصة بنشر المجلت التي يراجعها الدكتوراه والباحثين في بداية حياتهم المهنيةتدريب مهني لطالب تقديم  ●

 وذات الجودة المنخفضة كوسيلة لتجنبها.  المفترسةالمراكز  سماتمع إبراز 

 بشأن أفضل الممارسات في مجال النشر العلمي. تقديم المشورة للمطابع الجامعية ومحرريها  ●

على سبيل المثال من خلل رابطة  تبادل خبراتهم حول النشر المفترس مع مصادر معلومات ودراسات أخرى وتطوير أدوات مشتركة لتحسين عملية االتساق ●

 المكتبات. 

؛ من  يمكن للمكتبات وضع عالمة على األبحاث في الفهارس الخاصة بها عند ظهورها في المجالت المتنازع عليهالسليمة، وفي سياق التطرق إلى الممارسات ا ●

 المرجح أن تكون األبحاث جيدة لكن المجلة يشوبها الشك. 

، تحاول تناول جميع  ةشامل : أنّهااألول المستوى: فهارسها  مستويين في يمكن أن تحتوي خدمات الفهرسة علىوفي سياق الحديث عن الممارسات السليمة،  ●

 .افتراسيااألكثر تمييًزا، وتتجاھل بعناية المجلت التي تظهر سلوكًا  مستوى اآلخروال  المجلت،

 جعل أموال الوصول المفتوح واالستبعاد متاحة لالستخدام مع المجالت عالية الجودة فقط.  ●

 

 مؤسسات/هيئات المؤتمر

 

 ، والعمل مع الخبراء المعنيين بالمؤتمرات والهيئات التمثيلية للجامعة. للمصادقة على جودة األحداث األكاديمية أو شرعيتهاوضع آلية  ●

  .Think.Check.Attendعلى سبيل المثال وضع صورة القوائم المرجعية واألدلة الحالية للمؤتمرات األكاديمية أو إبراز أهميتها ●

 استكشاف العالمات/المعايير الدولية أو المقاييس أو اإلرشادات الخاصة بجودة المؤتمرات. ●

 لوضع معايير للمؤتمرات.  االنسيابي "لجنة أخالقيات النشر" COPEمعادل/مخطط إنشاء  ●

 المماثلة لعوامل تأثير المجلة كأداة للحاضرين والجهات الممولة لتحديد أولويات وقتهم ومواردھم. مؤتمرعوامل تأثير الإمعان النظر في  ●

 

المنظمات متعددة  

 األطراف

الحكومات  ، سواء بشكل منفصل عن أو في سياق توصية العلوم المفتوحة، كوسيلة إلشراك المفترسةتتخذ اليونسكو حالً أو قراًرا للحد من نمو الممارسات  ●

 الوطنية. 

، والتي  شر األكاديمياليونسكو والشراكة بين األكاديميات وغيرهما من الهيئات الراغبة في قيادة مناقشة حول قيمة إنشاء هيئة عالمية للحوكمة واالعتماد للن ●

 في إطار اليونسكو. يمكن أن تصدق عليها الدول األطراف

https://thinkcheckattend.org/
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