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ديباجة

المعرفي، خرجت مبادرة الموسوعة  الحروب والفقر  من رحم 
السياسّية كمبادرة شبابية تتألف من مجموعة من األشخاص 
الثمانية  السياسية  الموسوعة  األكاديميين تجمعهم مبادئ 
أكاديمية عربية  أكبر موسوعة سياسّية  سعيًا منهم إلنشاء 
على اإلنترنت، لتكون مرجع علمي لكل باحث وقارئ ومختص، 
باللغة  للناطقين  السياسية  والثقافة  الوعي  لرفع  هادفة 
العربية ملتزمة بأن تكون مبادرة أكاديمية ال تملك إال العلم 

سبيًال للنجاح.

وسعيًا لضمان تنسيق أنشطتنا وفق المبادئ الثمانية الخاصة 
يعتبر  الذي  البروتوكول  هذا  وضعنا  السياسية،  بالموسوعة 
الحقوق  ُيحدد  السياسّية  للموسوعة  داخلي  دستور  بمثابة 
المرجع  نكون  أن  آملين  بها  بالتقيد  نلتزم  التي  والواجبات 
باللغة  ناطق  السياسة لكل  الموثوق وُشعلة األمل في علم 

العربية.

فيصل براء متين المرعشي.



القسم األول:

أحكام عامة
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المادة 1: الهدف العام من هذا البروتوكول

الموسوعة  أجله  من  ُوجدت  التي  الهدف  إلى  الوصول  ضمان 
السياسّية، وتنظيم عمل أفرادها بين بعضهم البعض.

المادة 2: التعريف عن الموسوعة السياسّية

أوًال من خريجي  نشأت  السياسّية هي مبادرة شبابية  الموسوعة  إن� 
يات العلوم السياسّية والعالقات الدولية ثم انضم لهم أفراد  وُطالب كل�
من جامعات عربية أخرى، هادفة إلى رفع مستوى الثقافة والتنشئة 
اتخذت  أكاديمية مختلفة. وقد  العربية بطرق  البلدان  ة في  السياسي�
ة تم توضيحها في المادة الرابعة من  منذ بداية انطالقتها أهداف عد�

القسم األول من البروتوكول.

المادة 3: المبادئ الثمانية للموسوعة السياسّية

المقولة لسقراط تنطلق فكرة  المعرفة“   من هذه  ”الفضيلة هي 
ونشر  الفضيلة  هذه  ولتحقيق  ة،  السياسي� الموسوعة  ومبادئ 
الموسوعة  بها  تلتزم  مبادئ  ثمانية  إتخذنا  بها؛  والعمل  المعرفة 

السياسية لضمان سير عملها بالشكل الصحيح وهي: 

علمية  بدقة  العلمية  واألخبار  المعلومات  نقل  المصداقية:   .1
ولغوية من خالل فريق من المختصين في مجاالت العلوم السياسية 

والعلوم المرتبطة بها، إضافة إلى كادر من 
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2. الملكية الفكرية: إحترام حقوق الملكية الفكرية قدر المستطاع 
لكل المواد التي تستخدمها لتحقيق أهدافها من خالل إسنادها إلى 
المصادر األصلية وربطها بها عن طريق ذكر المصادر أسفل كل مقال، 
كما تعمل جاهدة للحصول على حقوق الترجمة والنشر من مؤلفيها 

للوصول إلى أعلى قدر من إحترام الملكية الفكرية.

التامة  باإلستقاللية  السياسّية  الموسوعة  تتمتع  االستقاللية:   .3
فهي مبادرة مستقلة غير تابعة لجهة محددة، وتعتمد في مصادر 
تحقيق  وإمكانية  التبرعات  إلى  باإلضافة  مؤسسيها  على  تمويلها 
شراكات بما ُيحافظ على حيادية العلمية األكاديمية التي أوجدت من 

هة عن أي جانب من جوانب االنحياز. أجلها، ُمنز�

لزيادة  منه  بدافع  تطوعي،  شبابي  بكادر  تعمل  إلنها  التطوعية:   .4
والعلوم  السياسة  علم  مجال  في  العلمي  العربي  المحتوى  ودعم 
ُرِقي  ورفع  السياسي،  الوعي  من  قدر  أكبر  لتحقيق  به،  المتصلة 
وثقافة المجتمع، دون إنتظار مقابل، وتكتفي الموسوعة بكادر صغير 
َمِكْن  لي� الالزمة،  المالية  الموارد  من  قدر  بأقل  الموظفين  من 
قد  التي  المجتمعية  المسؤولية  في  المساهمة  من  المتطوعين 
تستلزم تكاليف باهظة ال يمكن للجمعية الوطنية أو الدولة ذاتها أن 

تتحملها.

المختصين في مجال التدقيق اللغوي للتصويب على األخطاء اللغوية 
لتقديم مقال عربي صحيح للقارئ والباحث العربي.
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5. اللغة العربية: إن الموسوعة السياسّية هي مبادرة عربية اللغة 
تسعى لزيادة ودعم المحتوى العلمي العربي على شبكة اإلنترنت 
في مجال علم السياسة من خالل مقاالت علمية أكاديمية تعريفية، 
وهي غير محددة ببلد معين أو جنسية محددة إنما متطوعيها عبر 
واللغة  السياسة  علم  يجمعهم  الجنسيات  مختلف  ومن  العالم 

العربية.

أكاديمية  علمية  موسوعة  تكون  أن  إلى  تسعى  وإلنها  الحياد:   .6
تعريفية يثق بها الجميع، تتحفظ عن إبداء أي رأي أو إتخاذ أي جانب، 
وذلك أيًضا لضمان عدم الدخول في أي نزاعات لها أي طابع سياسي 

أو ديني أو غيره.

والتطوعية  اإلنسانية  حقوقه  متطوع  لكل  يضمن  ز:  التحي� عدم   .7
واألصول  الجنسيات  مختلف  من  السياسّية  الموسوعة  في  بالعمل 
االجتماعية واآلراء  الدينية والطبقات  العربية واألعراق والمعتقدات 
الموسوعة  مبادئ  يخالف  لم  ذلك  دام  ما  تمييز  دون  السياسية 

السياسّية الثمانية وبروتوكولها المحدد.

القواعد  من  مجموعة  عن  عبارة  وهي  العلمية:  المنهجية   .8
واإلجراءات ُيْعَتَمْد عليها طريق البحث، وهذا النسق ال هو بالمغلق 
يتبعها  منظمة  خطوات  هو  فالمنهج  الخطأ،  عن  بالمنزه  هو  وال 
الباحث أو الدارس في معالجة الموضوعات التي يقوم بدراستها إلى 
السياسّية عددًا من  الموسوعة  نتيجة معينة. وتعتمد  إلى  أن يصل 

مناهج البحث العلمي كالمنهج الوصفي والتاريخي.
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المادة 4: أهداف الموسوعة السياسّية

تتطلع الموسوعة السياسّية إلنشاء أكبر مرجع وقاعدة بيانات عربية 
موثوقة خاصة بعلم السياسة وكل ما يتصل بها من العلوم؛ لتكون 
مت  قس� ولذلك،  وقارئ.  مختص  لكل  ومعتمد  موثوق  مرجع 

الموسوعة السياسّية إهدافها إلى:

1. إنشاء أكبر قاموس سياسي إلكتروني مجاني على اإلنترنت باللغة 
العربية عن طريق نشر أبحاث ومقاالت علمية سياسية ليكون؛ مرجع 
العلمي  العربي  المحتوى  زيادة  في  مساهمًا  أكاديمي  علمي 

السياسي.

والتدريبات  الدراسية  المنح  وصول  في  للمساهمة  منصة  إنشاء   .2
المتصلة بعلم السياسة إلى جميع الناطقين باللغة العربية، لتشجيع 
البحث العلمي بشكل عام والبحث العلمي في علم السياسة بشكل 

خاص، ودعمه وتمويله إن أمكن.

السياسّية  الكتب  من  عددًا  تضم  إلكترونية  مكتبة  إنشاء   .3
العقبات  لتسهيل  ضة  ُمخف� بأسعار  والُمباعة  المجانية  اإللكترونية 

أمام ُطالب العلم.

الفئات  لتدريب  اإلنترنت  على  إلكتروني  تدريب  منصة  إنشاء   .4
الشبابية حول العديد من المواضيع السياسّية، مساهمة بدعم ورفع 
الطرق  بمختلف  العربية  باللغة  ناطق  لكل  السياسي  الوعي 

والمجاالت العلمية األكاديمية.



القسم الثاني:
شارة الموسوعة السياسّية



المادة 1: شارة الموسوعة السياسية

الموسوعة  كلمة  تخطيط  من  السياسية  الموسوعة  شارة  تتألف   .1
السياسية باللغة العربية  بالخط الديواني، باإلضافة إلى رؤوس نجمة 
السياسية   للموسوعة  الثمانية  المبادئ  تمثل  بها  تحيط  ثمانية 
(المصداقية، الملكية الفكرية، اإلستقاللية، التطوعية، اللغة العربية، 
اسم  جانبها  إلى  يكتب  العلمية).  المنهجية  ز،  التحي� الحياد،عدم 
الموسوعة السياسية باللغة العربية بالخط ( A Sardar Hoor) واللغة 
المادة  في   (2)  -  (1) للشكلين  تطبيقًا   ،Harabara)) بالخط  اإلنجليزية 

الثالثة من القسم الثاني.

2. تضم شارة الموسوعة السياسية ثالثة ألوان وهي:

رؤوس  لتلوين  الفيروزي  اللون  يستخدم   :Turquoise  - الفيروزي   •
النجمة المحيطة بتخطيط الموسوعة السياسية التي تمثل المبادئ 
باللغة  الثمان للموسوعة، وكذلك لتلوين اسم الموسوعة السياسية 

.(Political Encyclopedia) اإلنجليزية

الموسوعة  لتخطيط كلمة  األسود  اللون  يستخدم   :Black  - •األسود 
السياسية بالخط العربي الديواني، وتلوين كلمة الموسوعة السياسية 

باللغة العربية بالخط (A Sardar Hoor). وُأختير اللون األسود.

•الفضي - Gray: يستخدم اللون الفضي لتلوين التشكيل على كلمة 
الموسوعة السياسية.
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وفقًا  المستخدمة  المقابلة  التلوين  صيغ  يوضح  جدول  يلي  وفيما 
األحمر  مزج  وأسلوب   four - colour process األربع  األلوان  ألسلوب 

.Web Colours وأسلوب التلوين على RGB process واألخضر واألزرق
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Pantone Colour 

Four-color process 

RGB process 

Web colours 

 

Gray - الفضي

425 C

#878787 #00a984 #1d1d1b

7479  C Black 6 C

Turquoise - الفيروزي Black - األسود

C: 00
M: 00
Y: 00
K: 60

C: 80
M: 00
Y: 60
K: 00

C: 00
M: 00
Y: 00
K: 100

R: 135
G: 135
B: 135

R: 00
G:169
B:132

R: 29
G: 29
B: 27



المادة 2: دالالت استخدام ألوان الموسوعة السياسّية

المادة 3: طرق استخدامات شارة اللموسوعة السياسية

د استخدام اللون الفيروزي الممزوج ما  -الفيروزي - Turquoise: تعم�
اللونين  بإعتبارهم  الطبيعة)   (ألوان  واألخضر  األزرق  اللونين  بين 
زيادة  الفيروزي على  اللون  ، فضًال عن مساعدة  البشر  المحببين لدى 
النشاط العقلي والقدرة على اإلبداع وكونه لون مريح للعين خصوصًا 

إذا أمضى الشخص وقتًا طويًال في قراءة المقاالت.

تستخدم شارة الموسوعة السياسّية وفق شكلين رئيسيين: 

كلمة  تخطيط  التالي:  الشكل  على  الشارة  فيها  تكون  •األولى: 
الموسوعة السياسية في الجانب األيمن لكلمة الموسوعة السياسية 
الترجمة  أعلى  العربية  اللغة  (وتكون  واإلنجليزية  العربية  باللغة 

اإلنجليزية) كما موضح بالشكل رقم (1).

ُمضيفًا  والكتابة  للتخطيط  األسود  اللون  استخدم   :Black  - -األسود 
لألحرف العربية صبغة كالحل تبرز أصالتها وجمالية زخرفة حروفها.

ليضفي  والزخرفات  للتشيكل  الفضي  اللون  أختير   :Gray  - -الفضي 
األخرى  األلوان  إظهار  في  دوره  عن  فضًال  والجمال،  األناقة  طابع 

كالفيروزي واألسود واألبيض أكثر إشراقًا.
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•الثانية: تكون فيها شارة تخطيط كلمة الموسوعة السياسية أعلى 
(وتكون  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  السياسية  الموسوعة  كلمتي 

اللغة العربية أعلى الترجمة اإلنجليزية) كما موضح بالشكل رقم (2).

الشكل رقم (1)

الشكل رقم (2)



القسم الثالث:

الهيكلية ونطاق العمل
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المادة 1: هيكلية الموقع

المتوفرة  الُمعطيات  مع  يتوائم  بما  السابقة  األهداف  لتحقيق 
للموسوعة تم تقسيم الموقع على الشكل التالي:

ة  تعريفي� مفاهمية  مقاالت  ويضم  السياسي:  القاموس  قسم   .1
ة لُتحدد نشأتها وتطورها في  ة أكاديمية، تبحث في مواضيع ِعد� علمي�
مة بمصادر ومراجع علمية َمْوُثْوَقة، ليتم ترتيبها  كافة جوانبها ُمدع�
السياسّية،  الموسوعة  منصات   عبر  مفيد  بشكل  للقارئ  وتقديمها 

قة بمرجعيتها. موث�

التدريبية  الفرص والمنح  ويضم عددًا من  الدراسية:  المنح  2. قسم 
الدكتوراه)  الماجستير،  (البكاليريوس،  درجاتها  بكافة  والدراسية 
طالب  منها  يستفيد  أن  الممكن  من  التي  الزماالت  لفرص  باإلضافة 

يجي العلوم السياسّية. وخر�

الُمتصلة  العلمية  الكتب  وتضم عدد من مختلف  3. قسم المكتبة: 
ة  بعلم السياسة والنشرات والدوريات والمجالت والتي قد تكون مجاني�
ة الفكرية وحقوق  أو مأجورة باسعار رمزية مع ضمان إحترام الملكي�

النشر.

4. قسم منصة التدريب: سيتم توفير دورات تدريبية عن بعد (أونالين) 
وتدريب  لتثقيف  القسم  هذا  في  رمزية  بأسعار  مأجورة  أو  ة  مجاني�

المهتمين حول مواضيع أكاديمية ُمحددة.
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المادة 2: الهيكل اإلداري

تم تقسيم الهيكل اإلداري مبدئيًا على الشكل التالي:

المدير العام

فريق الموارد 
البشرية

فريق العالقات 
العامة واإلعالم

فريق التقني 
والبرمجي

فريق التسويق

قسم القاموس 
السياسي

قسم المنح 
والفرص

ة  قسم منص�
التدريب

منسق القسم قائد فريق قائد فريق

مساعد 5 مساعدين 5 مساعدين

مدربين

قائد فريق 1

10 ُكّتاب

1 مدقق لغوي

10 ُكّتاب

1 مدقق لغوي

قائد فريق 2

قائد فريق 3

قائد فريق 4

منسق القسم

قسم المكتبة

10 ُكّتاب

1 مدقق لغوي

10 ُكّتاب

1 مدقق لغوي
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المادة 3: توصيف الهيكل اإلداري

الّنشاطات والعملّيات  العام: يعمل على اإلشراف على كاّفِة  المدير 
وُمستمّر  دائم  بشكٍل  ُمتابعتها  طريق  عن  الموسوعة  في  اليومّية 
للوصول إلى األهداف الُمحددة وكذالك وضع األهداف الخاّصة بكاّفة 
الفرق، وقياس مدى نجاح األداء في تنفيذها، وُمتابعة الّتقارير الخاّصة 

بها، وسد الثغرات قدر الُمستطاع.

ضمان  على  البشرية  الموارد  فريق  يعمل  البشرية:  الموارد  فريق 
المتطوعين واختيار  التي تتضمن استقطاب  العمليات  جودة وسالمة 
وتقييمهم،  عملهم،  مهام  على  وتدريبهم  منهم،  األكفئ 
تنفيذ  ومتابعة  وواجباتهم،  بحقوقهم،  وتعريفهم  ومكافأتهم، 
قوانين العمل المختلفة، والعديد من المهام والوظائف األخرى التي 
تضمن وجود جو محفز للجميع، باإلضافة إلى دراسة مختلف المشاكل 
لهذه  الناجحة  الحلول  إيجاد  على  والعمل  المتطوعين،  تواجه  التي 

المشاكل.

العامة  العالقات  فريق  يعد  واإلعالم:  العامة  العالقات  فريق 
واإلعالم صلة الوصل بين الموسوعة السياسية وأي طرف آخر، ويعمل 
على توثيق الصلة بين الموسوعة وجماهيرها الداخلية والخارجية بكل 

وسائل التعريف المتاحة لتنمية الثقة وتحقيق التعاون.



المادة 4: توصيف األقسام

ضمان  عن  األول  المسؤول  التسويق  فريق  ُيعد  التسويق:  فريق 
وصول منشورات الموسوعة السياسّية وخدماتها إلى الجميع وتوكل 
الموسوعة  حسابات  إدارة  واإلعالم  العامة  العالقات  جانب  إلى  إليه 

السياسّية اإللكترونية على مواقع التواصل اإلجتماعي.

بأربع  السياسي  القاموس  قسم  يعمل  السياسي:  القاموس  قسم 
اب وُمدقق لغوي) يرأس كل منهم قائد فريق  فرق (كل فريق 10 ُكت�
واحد  مفاهيمي  مقال  كاتب  كل  م  ُيقد� ق.  ُمنس� األربع  الفرق  ويرأس 
ليتم  تدقيقه  على  الفريق  قائد  يعمل  سابقًا،  عليه  ُمتفق  شهريًا 

إرساله فيما بعد التدقيق اللغوي ومن ثم إلى ُمنسق الفريق للنشر.

خمسة  من  مكون  بفريق  القسم  يعمل  والفرص:  المنح  قسم 
دراسية  ومنح  فرص  عن  المساعدون  يبحث  فريق،  وقائد  مساعدين 
البحثية  والمراكز  والجامعات  المنظمات  تعرضها  ومؤتمرات  وندوات 
لُيعدوها بقالب ُمخصص وترسل إلى قائد الفريق لتدقيقها وتنسيقها 
الموسوعة  ومنصات  موقع  عبر  لنشرها  جهوزيتها  من  والتأكد 

السياسّية. 

متابعة  والبرمجي  التقني  فريق  يتولى  والبرمجي:  التقني  فريق 
وبرامج  الموقع   وتحديث  وتصميم  برمجة  من  البرمجية  األمور 

الموسوعة السياسية، وضمان سيرها على ما يرام
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يعمل القسم بفريق مكون من خمسة مساعدين  قسم المكتبة: 
وقائد فريق، يبحث المساعدون عن الُكتب والمجالت والدوريات التي 
ات وموقع الموسوعة السياسّية مع مراعاة  ُيمكن نشرها عبر منص�
توصيف  مع  ُمخصص  بقالب  لُيعدوها  الفكرية  ة  الملكي� حقوق 
من  والتأكد  وتنسيقها  لتدقيقها  الفريق  قائد  إلى  وترسل  للكتاب، 

جهوزيتها لنشرها عبر موقع ومنصات الموسوعة السياسّية.

ُمنسق،  من  مكون  بفريق  القسم  يعمل  التدريب:  منصة  قسم 
وجدول  مواعيد  وتحديد  ِبِيْن  ُمَدر� مع  التنسيق  تهم  ُمهم� ومساعد، 
المواد  جهوزية  من  والتأكد  للطرح  ة  الُمرتب� والتدريبات  الدورات 

العلمية والترتيب لكافة األمور اللوجستية.
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القسم الثالث:

العضوية وشروط اإلنتساب



المادة 1: الحقوق العامة لإلنتساب

المادة 2: الشروط العامة لإلنتساب

يحق لكل فرد من مختلف الجنسيات واألعراق واألديان تقيديم طلب 
اإلنضمام إلى الموسوعة السياسّية، وذلك حسب اإلجراءات المنصوص 

عليها في هذا البروتوكول وفي المادة الثانية من القسم الرابع.

يتمتعوا  أن  السياسّية  الموسوعة  لمبادرة  باإلنضمام  الراغبين  على 
بالصفات التالية:

1. أن يكون قد تجاوز الـ 18 عامًا على األقل.

أو  العلمية  الكليات  أو  المعاهد  أحد  في  طالب  أو  جامعي  خريج   .2
األدبية بمختلف درجاتها العلمية / ليسانس، ماستر، دكتوراه/.

3. إجادة اللغة العربية بشكل أساسي واإلنجليزية أو الفرنسية أو أي 
النصوص  ترجمة  من  الباحث  يمكن  بشكل  بجانبها  ُأخرى  أجنبية  ُلغة 

العلمية.

4. االطالع على المنهجية العلمية وااللتزام بها التزامًا تامًا.

ساعات  أربع  ه  أقل� السياسّية  للموسوعة  عمل  وقت  تخصيص   .5
أسبوعيًا.

التي  األقسام  ولوائح  والقوانين  الموسوعة  ببروتوكول  اإللتزام   .6
يعمل بها، والخطط السنوية المرسومة.

7. يتطلب من المنتسب ملئ إستمارة التطوع وتقديم السيرة الذاتية 
الخاصة به، وتبيان الخبرات السابقة للتأكد من مواءمتها مع الفريق.
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المادة 3: الحقوق العامة لألعضاء

والدينية  الشخصية  آراءه  كافة  بابداء  الحق  كامل  للمتطوع   .1
للموسوعة  يحق  وال  المبادرة  نطاق  خارج  والسياسية  والجنسية 
السياسّية التدخل بها ما لم ُتْحِدْث مشاكل داخل الفرق، أو ما لم يتم 

ذكرها أو اإلشارة إليها داخل إطار العمل.

2. للمتطوع كامل الحق في رفض تحرير أو كتابة أو تدقيق أي مقال 
يتعارض مع معتقداته سواء كانت الدينية أو السياسية أو الجنسية أو 

العرقية.

3. للمتطوع كامل الحق في إبداء أي رأي أو أن يدعوا ألي نقاش داخل 
أن  على  منها  العلمية  أو  اإلدارية  األمور  عن  للحديث  العمل  فريق 
العلمية  السوية  إحترام  مع  اللباقة  أصول  داخل  الحديث  يكون 

واإلدارية وآراء اإلختصاصيين ضمن الفرق فيما يخص مجال خبرتهم.

4. للمتطوع كامل الحق في أن ُيْعَلْم وُيْسَتَشار في األمور التي تؤثر 
ِبشكٍل ُمباشر أو غير مباشر على عملهم كالتغيرات في آلية العمل 
إنجاز  أو  الفريق  ضمن  وظيفية  ُمسميات  إنشاء  أو  فريقهم  ضمن 

خطوة جديدة بخصوص الموسوعة ككل.

على  الحصول  بالتطوع   والراغبين  المتطوعين  لكافة  يحق   .5
المعلومات الدقيقة والصحيحة عن الموسوعة السياسّية من نشأتها 

وتمويلها وتوجهها وكل ما يتعلق بها.



22

المادة 4: الواجبات العامة لألعضاء

6. يحق لكل المتطوعين الوصول إلى المعلومات المرتبطة بعملهم 
هذا  من  آخر  مبدأ  أي  أو  العمل  متطلبات  مع  تتعارض  كانت  إذا  إال 

النظام.
7. يحق لكل المتطوعين أن ُتقدم لهم اإلستشارة والنصح عند طلبها، 

وأن يدربوا على المهام التي يتطلبها عملهم إن لزم ذلك.

متعلقة  ودورات  عمل  لورشات  الترشح  المتطوعين  لكل  يحق   .8
ويتم  السياسّية،  الموسوعة  مع  بالتعاقد  تقام  والتي  بإختصاصه 
وأفضلية  المنعقد  الورشة  أو  الدورة  مكان  ألولويات  تبعًا  اإلختيار 

الحاجة العلمية.

أسبوعيًا  ساعات  أربع  ه  أقل� عمل  بمقدار  اإللتزام  المتطوع  على   .1
للوفاء بواجباته ومهامه.

2. على المتطوع إحترام الحاجة إلى تحقيق وصول المواد إلى أكبر 
شريحة من المتابعين لتحقيق أهداف المبادرة عبر استخدام كلمات 

معبرة وبسيطة يسهل وصول المعلومة للقارئ والمختص.

السنوية،  السياسّية  الموسوعة  ة  بُخط� اإللتزام  المتطوع  على   .3
وإنجاز المهام المترتبة عليه دون تأخير.

4. على المتطوع عدم نشر أي مادة عبر أي وسيلة قبل نشرها عبر 
وسائل الموسوعة السياسّية.
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المادة 5: حقوق الموسوعة السياسّية

المادة 6: أحكام ختامية

الموارد  لفريق  صحيح  بشكل  بياناته  كامل  تزويد  المتطوع  على   .5
البشرية.

يخالف  شخص  أي  وفصل  مساءلة  السياسّية  للموسوعة  حق   .1
الفكرية  الملكية  أصول  مخالفة  إلى  باإلضافة  المذكورة،  القوانين 
في البحث واإلعداد العلمي، أو يخالف أصول األخالق وأدآب النقاش 
صفحته  وتحدد  فصل  قرار  بحقه  الموقع  على  وينشر  الفريق.  داخل 

بتاريخ بداية عمله وتاريخ إنتهائه.

ومسار  وفرق  آلليات  المنظم  الدستور  البروتوكول  هذا  يعتبر   .1
المحتوى  إغناء  في  هدفها  تحقيق  بغية  السياسية،  الموسوعة 
من  به  يرتبط  ما  وكل  السياسة  علم  في  موثوقة  بمصادر  العربي 

علوم.

ْل هذا الدستور ويضاف إليه بنود بناءًا على المتطلبات الالزمة  2.  ُيعد�
لضمان سير العمل بمهنية أكبر. 

متطوعوا  قبل  من  السياسية  للموسوعة  ُمَعد  مقال  كل  يعتبر   .2
بأسم  السياسية  للموسوعة  ُملكًا  السياسية،  الموسوعة  وأفراد 
الُمِعد لهذا المقال، وال يحق له أن يطلب حذفه إال لسبب وجيه وبعد 

موافقة اإلدارة. 




