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دالئل إرشادية للمؤلفني

مة للنرش يف املجلة الصحية لرشق املتوسط أال تكون قد . 1 ينبغي لألبحاث املقدَّ
للنظر يف نرشها يف مكان آخر. وحيتفظ  أو تكون حماًل  ُقبِلت للنرش  أو  نرشت 
إعادة  بجميع حقوق  املتوسط  العاملية لرشق  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب 

إنتاج املواد التي ُتنرش يف املجلة الصحية لرشق املتوسط أو إعادة نرشها.
تلبِّي . 2 أن  املتوسط  لرشق  الصحية  املجلة  يف  للنرش  مة  املقدَّ لألبحاث  ينبغي 

يف  العلمية  لألعامل  والنرش  والتحرير  واإلبالغ  السلوكيات  حول  التوصيات 
املجالت الطبية التي أصدرهتا اللجنة الدولية ملحرري املجالت الطبية.

م للنرش . 3 اعتبارات الُبعد األخالقي: بحسب االقتضاء جيب إرفاق البحث املقدَّ
يف املجلة الصحية لرشق املتوسط بام يفيد املوافقة عىل الدراسة من جانب جلنة 
كام  بالبحث،  الصلة  ذات  املؤسسة  املؤسسية يف  املراجعة  األخالقيات/جملس 
جيب عىل املؤلفني التأكد، حيثام كان ذلك مناسبًا، من أن مجيع األشخاص الذين 
يتعذر ذلك  البحث قد قدموا موافقة كتابية طوعية مستنرية، وعندما  شملهم 
عىل املشاركني يف البحث )سواًء األحياء منهم أو األموات(، جيب عىل املؤلفني 
 احلصول عىل موافقة بديلة. وقد ُيطلب من املؤلفني تقديم نامذج هذه املوافقات. 
أي  حول  تفصيلية  معلومات  تقديم  املؤلفني  من  سيطلب  املصالح:  تضارب 
حول  توصيات  عىل  االطالع  ُيْرَجى  التمويل.  وحول  املصالح  يف  تضارب 

السلوكيات واإلبالغ والتحرير والنرش لألعامل العلمية يف املجالت الطبية.
املتوسط . 4 لرشق  الصحية  املجلة  تشجع  التقارير:  إعداد  حول  إرشادية  دالئل 

املتاحة،  البحوث  بروتوكوالت  بأفضل  بااللتزام  وتوصيهم  املؤلفني 
االطالع  ويمكن  التقارير،  إعداد  يف  املعتمدة  اإلرشادية  الدالئل  واتباع 
EQUATOR شبكة  عىل  التقارير  كتابة  حول  اإلرشادية  الدالئل   عىل 
)http://www.equator-network.org(. وتتمثَّل الدالئل اإلرشادية 
لكتابة  املجّمعة  املعايري  ييل:  فيام  العامة  الصحة  ميدان  يف  للبحوث  الرئيسية 
إلعداد  اإلرشادية  الدالئل  وهي   )CONSORT( الدراسات  حول  التقارير 
اإلرشادية  الدالئل  وهي   STROBEو املعّشاة،  الدراسات  حول  التقارير 
املفضلة  واملكونات  املالحظة،  عىل  املعتمدة  للدراسات  التقارير  كتابة  حول 
ومعايري   PRISMA البعدي  والتحليل  املنهجية  املراجعات  تقارير  كتابة  يف 
لكتابة  املجّمعة  واملعايري   ،STARD التشخيصية  الدقة  حول  التقارير  إعداد 
 COCHRANE وكتيب كوكرين ،COREQ التقارير حول البحوث النوعية
من  وغريها  املواقع  تلك  إىل  والروابط  للتدخالت(.  املنهجية  )للمراجعات 
واملراجعني" للمؤلفني  املفيدة  "املصادر  الرابط  عىل  متاحة  املفيدة   املصادر 

 .)http://www.emro.who.int/emh-journal/links(

ملحرري . 5 الدولية  اللجنة  وتوصيات  العاملية  الصحة  منظمة  لتوصيات  وفقًا 
املجالت الطبية، فإن املجلة الصحية لرشق املتوسط تطلب تسجيل الدراسات 
نرشها،  يف  للنظر  كرشٍط  العامة  للدراسات  سجل  يف  )اإلكلينيكية(  الرسيرية 
املشهود  الرسيرية  الدراسات  سجالت  أحد  يف  بالتسجيل  املؤلفون  وُيوَص 
الطبية،  املجالت  الدولية ملحرري  واللجنة  العاملية  الصحة  منظمة  ِقَبل  هلا من 
الرسيرية  الدراسات  لسجل  الدولية  البوابة  عىل  السجالت  هذه  وتتوافر 

.)http://www.who.int/ictrp/en(

أو . 6 العربية  باللغة  املكتوبة  األصلية  األبحاث  تقديم  يمكن  األبحاث:  تقديم 
اإلنجليزية أو الفرنسية للنظر فيها وذلك من خالل نظام التقديم عرب اإلنرتنت 
التعليامت  عىل  االطالع  ويمكن  املتوسط.  لرشق  الصحية  باملجلة  اخلاص 
عىل  والدخول  اإلنرتنت  عىل  التقديم  نظام  عرب  البحث  خمطوط  تقديم  حول 
وهو اإلنرتنت،  عىل  املتوسط  لرشق  الصحية  املجلة  موقع  عىل  النظام   ذلك 
 )http://www.emro.who.int/emh/emh-journal/authors(

.Editorial Manager ثم الضغط عىل أيقونة
سوف ُترتجم ملخصات األبحاث التي ُقبِلت للنرش إىل اللغات الثالث، ومن . 7

أجل ضامن الكتابة الصحيحة ألسامء املؤلفني يف سياق امللخص بالعربية، فإن 
األم  لغتهم  ولكن  الفرنسية  أو  باإلنجليزية  بحوثهم  كتبوا  الذين  املؤلفني  عىل 
مقابالهتا  مع  العربية  باحلروف  أسامءهم  يكتبوا  أن  العربية  باحلروف  تكتب 

باللغة اإلنجليزية أو بالفرنسية.
برنامج . 8 )ويفضل  الكلامت  معاجلة  برامج  باستخدام  املخطوطة  إعداد  جيب 

ميكروسوفت - وورد( وأن تكتب بفواصل مضاعفة بني األسطر ويف عمود 

حجم   يكون  وأن   Times New Roman اخلط  استخدام  ويفضل  واحد 
اخلط 12.

ختضع مجيع األبحاث التي تقدم للنرش ملراجعة الزمالء، وحتتفظ هيئة التحرير . 9
املراجعون،  يبدهيا  التي  املالحظات  إىل  استنادًا  أو رفض أي ورقة  قبول  بحق 
وإىل السالمة العلمية، وإىل مالءمة البحث للمجلة. ومن املتفق عليه أن قبول 
احلاجة،  تقتضيه  ما  وفق  وحتريريًا  إحصائيًا  مراجعتها  إىل  يستند  األبحاث 

ويتضمن ذلك اختصار النص وحذف بعض اجلداول أو الرسوم البيانية.
املواضيع جيب أن يكون موضوع البحث له صلة بالصحة العامة أو بأي مادة . 10

أمهية  وله  العاملية  الصحة  منظمة  باهتامم  حيظى  جمال  يف  حيوية  طبية  أو  تقنية 
خاصة إلقليم رشق املتوسط.

يزيد . 11 أال  ويفضل  املستطاع،  قدر  عىل  خمترصًا  يكون  أن  البحث  لعنوان  ينبغي 
مادية  مسامهة  أسهموا  قد  يكونوا  أن  املؤلفني  جلميع  وينبغي  كلمة.   15 عىل 
النسخة  الدراسة أو حتليلها أو كتابتها، وأن يكونوا قد وافقوا عىل  يف تصميم 
قبوهلا  بعد  الورقة  بتأليف  يتعلق  ما  تغيري يف  بأي  يسمح  املقدمة. ولن  النهائية 
املؤلفني  مجيع  من  مسبقة  موافقة  عىل  تغيري  كل  حيظى  أن  جيب  كام  للنرش، 
املذكورة أسامؤهم. وقد يطلب من املؤلفني إثبات إسهاماهتم، كام يمكن إدراج 
حول  توصيات  يف  النظر  وُيْرَجى  الشكر،  عبارات  يف  آخرين  مسامهني  أسامء 
السلوكيات واإلبالغ والتحرير والنرش لألعامل العلمية يف املجالت الطبية حول 

التأليف واإلسهام.
النحو . 12 عىل  منظم  ملخص  عىل  املقدمة  األبحاث  حتتوي  أن  جيب  امللخصات: 

واالستنتاجات.  والنتائج،  والطرق،  واألهداف،  أساسية،  معلومات  التايل: 
ومن املمكن أن يكون التنظيم مرنًا إذا اقتىض البحث ذلك، وساق املؤلف تربيرًا 

لذلك وقت تقديم البحث. 
نتائج . 13 عن  اإلبالغ  تتضمن  التي  األبحاث  تتقيد  أن  جيب  البحوث:  مقاالت 

املعلومات األساسية، واألهداف، والطرق، والنتائج،  التايل:  بالتنسيق  أصلية 
والتقارير  البحوث  مقاالت  تتجاوز  أال  وجيب  واالستنتاجات.  واملناقشة، 
امللخص  يتجاوز  أال  وجيب  املراجع(.  ذلك  يتضمن  أن  )دون  كلمة   3000
للمصادر  به  املسموح  األقىص  العدد  أما   .)12 البند  )انظر  كلمة   250 املنظم 
الوثائق  معرفات  تتضمن  أن  35 مصدرًا ومرجعًا، مع رضورة  فهو  واملراجع 
الرقمية )DOI( إن وجدت، كام جيب أال يتجاوز عدد اجلداول واألشكال 5.

ذات . 14 املواضيع  حول  للبحوث  دقيقة  تقييامت  وهي  املراجعة:  مقاالت 
فقرات  تضم  أن  املقاالت  هلذه  وينبغي  اإلقليم.  يف  العامة  بالصحة  الصلة 
وتفسريها  وجتميعها  البيانات  اختيار  وطرق  واملصادر  باألهداف  تتعلق 
واالستنتاجات. وينبغي للنص أال يزيد عن 3000 كلمة )وال يتضمن ذلك ما 
يرافقه من ملخص ومراجع وجداول وأشكال(، كام جيب أن يرفق بملخص ال 

يتجاوز 250 كلمة )انظر البند 12(، وأال يتجاوز عدد اجلداول واألشكال 5.
التقارير: وهي تقارير أعدت حول مشاريع ذات صلة بالصحة العامة يف إقليم . 15

رشق املتوسط، وتتطابق مواصفات املخطوطات )من حيث الطول واملراجع 
واجلداول واألشكال( مع ما هو مطلوب بالنسبة ملقاالت البحث.

النظر يف نرش مقاالت ال تضم دراسة بحثية كاملة، . 16 مراسالت قصرية: يمكن 
ولكنها ذات صلة أو أمهية خاصة فيام يتعلق بقضايا الصحة العامة يف اإلقليم. 
وينبغي للنص أال يتجاوز 1500 كلمة )وال يتضمن ذلك ما يرافقه من ملخص 
عن  يزيد  ال  منظم  بملخص  يرفق  أن  جيب  كام  وأشكال(،  وجداول  ومراجع 
150 كلمة )انظر البند 12(، أما عدد اجلداول واألشكال فيجب أال يزيد عن 

3 جداول وأشكال.
تقارير حاالت ذات طبيعة غري معتادة. . 17 ينظر للنرش إال يف  ال  تقارير حاالت: 

وينبغي للنص أن يتضمن مقدمة وتقريرًا عن احلالة أو احلاالت ومناقشة هلا. 
حده  يف  املراجع  عدد  يكون  وأن  كلمة،   1500 عىل  يزيد  أال  للنص  وينبغي 

األدنى، وامللخص ال يزيد عن 150 كلمة )انظر البند 12(.
رسالة إىل املحرر: إن الرسائل التي تتضمن تعليقًا عىل املقاالت املنشورة هي . 18

موضع ترحيب، وترسل هذه الرسائل إىل مؤلفي املقالة األصلية للتعليق عليها، 
ثم تنرش تلك التعليقات مع الرسائل. وجيب أال يتعدى التعليق 500 كلمة.
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املراجع: جيب أن يقترص االقتباس من األعامل املنشورة عىل املراجع األساسية . 19
يف  ظهورها  وفق  منفصل  نحٍو  عىل  املنشورات  هذه  ترقيم  وجيب  ثة.  واملحدَّ
النص مع استخدام أرقام عربية متتابعة، مثل )8 – 5، 1(. وجيب عرض هذه 
املراجع يف شكل قائمة مرقمة عىل صفحة منفصلة بعد قسم املناقشة، وينبغي 
للمراجع أن تتضمن العنارص التالية، وفق املقتىض: اسم املؤلف ولقبه وعنوان 
أن  البحث  ملقاالت  وينبغي  ترمجته؛  مع  األصلية  باللغة  الكتاب  أو  الورقة 
تتضمن االسم املخترص للمجلة مع رقم املجلد وحدود الصفحات. وينبغي 
للكتب وغريها من النصوص أن تتضمن مكان النرش )املدينة ثم البلد(، واسم 
اقترص  التي  للنصوص  وينبغي  النرش.  وتاريخ  مؤسسة(،  أم  )جتاري  النارش 
نرشها عىل اإلنرتنت أن تتضمن العنوان اإللكرتوين للصفحة املقتبسة وتاريخ 
الدخول عليها آخر مرة. وينبغي للنصوص التي ال يزيد عدد املؤلفني هلا عن 6 
مؤلفني أن يذكر أسامء مجيع املؤلفني، أما النصوص التي يزيد عدد املؤلفني هلا 
عىل 6 مؤلفني، فُتذكر أسامء املؤلفني الستة األوائل متبوعة بكلمة "وزمالؤهم". 
ل اتباعها يف املجلة  )برجاء مراجعة النص اإلنجليزي ألمثلة األنامط التي يفضَّ

الصحية لرشق املتوسط(.

يكون . 20 أن  منها  لكل  ينبغي  مالئمة،  برشوحات  املشفوعة  واجلداول  األشكال 
يف صفحة مستقلة، وأن ُتعطى أرقامًا متتالية بأعداد عربية. وجيب اإلشارة يف 
النص لكل شكل ولكل جدول. وجيب توضيح املراجع حيثام كان مالئاًم. وإذا 
ما نسخ املؤلفون أي شكل أو جدول أو مادة أخرى من مراجع أخرى، فإهنم 
يتحملون وحدهم املسؤولية عن تأمني اإلذن الالزم للقيام بذلك. وبغية تفادي 
أقل عدد  النهائي، جيب االقتصار عىل  التنسيق يف مرحلة اإلخراج  مشكالت 

ممكن من اجلداول ومن األشكال. 
)ميكروسوفت  ويفضل  للتعديل،  قابلة  صيغة  يف  األشكال  تقديم  وجيب   
تلك  هبا  ُترفق  أن  جيب  البيانات  من  املستخلصة  األشكال  أن  كام  إكسل(،   -
إنتاجها  إعادة  باإلمكان  يصبح  حتى  للبيانات،  إكسل  صفحة  مثاًل  البيانات، 
عند الرضورة. كام جيب إرسال الصور الفوتوجرافية والرسومات التوضيحية 
يف ملفات منفصلة، ويفضل أن تكون يف شكل ملفات JPG أو TIFF، كام جيب 

أن يكون الوضوح بدرجة ال تقل عن 300 نقطة لكل بوصة. 
سُتعاد األبحاث املقدمة التي ال تلتزم بالدالئل اإلرشادية املذكورة إىل املؤلفني . 21

من أجل تصحيحها قبل النظر يف نرشها.


