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 عمليتوجیھي أخالقیات البحث العلمي: دلیل 
 التوجیھي الدلیل اھذ أھمیة

ن في وشاركالذین یشخاص األیجب أن یتبع أي بحث علمي المبادئ األخالقیة، ال سیما حین یتعلق األمر ب
البحوث ویكون من المرجح أن یؤثر فیھم. إنھا ممارسة معیاریة في البحوث األكادیمیة وشرط قانوني في 

التجارب الطبیة، ولكنھا تنطبق أیًضا على البحوث التي تجریھا منظمة أوكسفام. ویركز عمل منظمة أوكسفام على 
من المخاطر و الكوارث أ اتعنزاال مثل النزوح أو -، ویجري في ظل ظروف صعبة االسكان األشد ضعفً 
البحوث في سیاقات الضعف والھشاشة ھذه، یتعین استیفاء معاییر أخالقیة عالیة وتكییفھا  ىجرالطبیعیة. وعندما تُ 

 .حالةوفقًا للخصائص المحددة لكل 

المطلوبة في جمیع حدد المعاییر األخالقیة الدنیا یھذه التعقیدات في االعتبار، و التوجیھي الدلیل اأخذ ھذیو
نطبق على جمیع موظفي منظمة ی ھا منظمة أوكسفام. ولذلك، فإنھإجرائالبحوث التي تجریھا أو تدیرھا أو تكلف ب

ن (المشار إلیھم باسم "الباحثین" في ھذه فام وشركائھا، بمن فیھم االستشاریین و/أو الباحثین والمتعاقدیأوكس
 الوثیقة، بھدف التبسیط).

إطار عمل مجلس البحوث االقتصادیة واالجتماعیة ألخالقیات البحث جزئیًا إلى  التوجیھي الدلیل اھذستند یو
، تماشیًا مع التزام منظمة أكادیمیو العلوم االجتماعیة في المملكة المتحدة. وثمة إضافات ھامة یعتمدهالذي  العلمي

أوكسفام بإنھاء النظرة االستعماریة في البحوث والمنشورات الحدیثة التي تسلط الضوء على قضایا إضافیة 
). عالوة على ذلك، وبما أن 2019لمعاییر البحوث األخالقیة في مجال البحوث اإلنمائیة (ماكدیرموت وآخرون، 

وطنیة، یجب على الباحثین أن یلتزموا بأي المنظمات مجموعة من البیًرا لمنظمة أوكسفام تعمل بوصفھا اتحاًدا ك
 توجیھات أو بروتوكوالت خاصة بالسیاق وأكثر تفصیًال تقدمھا المنظمات المنتسبة أو الشركاء.

التوجیھي من قبل المنظمات غیر الحكومیة األخرى ومنظمات ا الدلیل وترحب منظمة أوكسفام بتكییف ھذ
ھشة ومع المجتمعات المحلیة الضعیفة. وینبغي قراءة المبادئ السیاقات المحلیة والباحثین العاملین في المجتمعات ال

طانیا ذات بروتوكوالت منظمة أوكسفام وأوكسفام بریمع غیرھا من سیاسات و ھذه جنبًا إلى جنب التوجیھیة
(مع  المبادئ التوجیھیة لكتابة الشروط المرجعیة للبحوثالصلة (على النحو المحدد في الوثیقة)، بما في ذلك 

إجراء وأخیًرا  لبحوثاإدماج النوع االجتماعي في تخطیط و)، النموذج المرافق للشروط المرجعیة للبحوث
 .اإلحصاء قیّمین علىالبحوث مع 
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 العلمي البحث أخالقیات

 أخالقیات البحث العلمي ھي ما 

م بھا أي التوجیھیة التي تشكل وتوجھ الطریقة التي تُصمَ أخالقیات البحث العلمي ھي مجموعة من المبادئ العامة والمبادئ 
بحوث تشمل الكائنات الحیة (أي الناس والحیوانات) وطریقة إجرائھا وإدارتھا واستخدامھا ونشرھا. وفي ھذه المبادئ 

االجتماعیة ذات  التوجیھیة، یُستخدم مصطلح "البحث" على نطاق واسع: فھو یشمل التحقیقات التشخیصیة واالستقصائیة للقضایا
األھمیة، فضًال عن العمل المنجز كجزء من مسؤولیات المراقبة والتقییم والمساءلة والتعلم التي تركز على جھود محددة 

 (التدخل، والسیاسة، والبرنامج).
 ما ھي المبادئ األساسیة ألخالقیات البحث العلمي؟

 ، كما حددھا مجلس البحوث االقتصادیة واالجتماعیة:المبادئ الرئیسة الستة للبحوث األخالقیةفي ما یلي، نورد 
 حد؛حقق البحوث أقصى قدر ممكن من الفائدة لألفراد والمجتمع، وأن تقلل المخاطر والضرر إلى أدنى ینبغي أن تُ  •
 یجب إحترام حقوق األفراد والجماعات وكرامتھم؛ •
 ، وأن تكون على القدر المالئم من العلم واالطالع؛1ال بد من أن تكون المشاركة طوعیة، حیثما أمكن •
 ینبغي إجراء البحوث بنزاھة وشفافیة؛ •
 یجب تحدید خطوط المسؤولیة والمساءلة بوضوح؛  •
 وحیث یستحیل تجنب تضارب المصالح، ینبغي إبراز ھذا التضارب. - وال بد من الحفاظ على استقاللیة البحوث •

 القوةوباالعتراف بموقع  -عالوة على ذلك، وتماشیًا مع مھمة منظمة أوكسفام في العمل من أجل عالم خال من الظلم والفقر 
 ینبغي للبحث العلمي األخالقي أن: - الذي تتمتع بھ منظمة أوكسفام في ما یتعلق بالمجتمعات المحلیة التي تخدمھاالمتمیز والثقة 
 ى أي شكل من أشكال التحرش أو التمییز أو التخویف أو االستغالل أو اإلساءة؛ یتحدّ  •
  سمح بإساءة استخدام مواقع السلطة وعالقات القوة غیر المتكافئة بأي شكل من األشكال.یال  •

لب إجراءه لصالحھا، من الضروري االمتثال للمعاییر ولضمان توجیھ ھذه المبادئ ألي بحث تجریھ منظمة أوكسفام أو تط
 واإلجراءات الواردة في ھذه المبادئ التوجیھیة طول دورة حیاة مشاریع البحوث.

 أخالقیات البحث العلمي في الممارسة العملیة

بنى  في إطار الحیز المدني أوسیاقات تتسم بالفقر وفي ظل تراجع الجنوب العالمي في جري منظمة أوكسفام البحوث في ما تُ  غالبًا
بة الحكومات القمعیة. وال تقتصر ھذه الشروط على توضیح اوغالبًا تحت رق - الھشاشة أو انعدام األمن وأتحتیة محدودة للحقوق 

درجة كبیرة. ومن لؤثر أیًضا في طریقة تطبیق ھذه المعاییر، وتجعلھا محددة بالسیاق ، بل تالحاجة إلى معاییر البحوث األخالقیة
  ظھر الموظفون المحلیون قدرة على الوفاء بمعاییر البحوث األخالقیة.الضروري أن یُ 

 وینبغي التقید بالمعاییر التالیة طول دورة حیاة المشاریع البحثیة:

 تصمیم البحوث األخالقیة .1

                                                        

 أن قبل المشاركین من واطالع علم عن موافقة على الحصول الحاالت بعض في یتعذر قد ،واالجتماعیة االقتصادیة البحوث مجلس یوضح كما   1
 شأن من یكون حین التجریبیة، الدراسات أو) الشعبیة واالحتجاجات المظاھرات دراسةك( كبیرة مجموعات تشمل التي تلك مثل - البحوث في یشاركوا
 اعتمادھا یجبال  كما بخفة، أو دوري بشكل الخادعة أو السریة البحوث استخدام تجنب وینبغي. المشاركین سلوك یغیّر أن مفصلة معلومات عن الكشف

 .ممكن آخر نھج ثمة یكون ال حین إال

 

https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/our-core-principles/
http://democracyinafrica.org/can-make-research-ethical/
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/frequently-raised-questions/what-if-it-is-not-possible-to-obtain-informed-consent/
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من الفائدة للمشاركین مثل تحسین ظروف العمل في مصنع ممكن یجب تصمیم البحوث بھدف تحقیق أقصى قدر  •
 .للمالبس. ویجب أن تفوق الفوائد المحتملة دائًما المخاطر المحتملة

ن من واجب منظمة أوكسفام أن تبلغ المشاركین بأھداف البحث وأسالیبھ، وكذلك بالكیفیة والشكل اللذین یمكنھم أ •
 .یتوقعوا بھما معرفة النتائج

ینبغي ألي موظف یجري البحوث بالنیابة عن منظمة أوكسفام أن یكون مؤھًال ومدربًا إلنجاز ھذه المھمة. كما یجب  •
 .حسن التخطیط لتوظیف الباحثین

إلى ذلك)،  یجب أن تراعي  أسالیب البحث وأدواتھ (مثل أسئلة االستقصاء/المقابالت، وأنشطة مجموعات التركیز، وما •
والتدریب وحلقات العمل لموظفي البحوث المحلیین سیاق العمل فضًال عن مراعاة النوع االجتماعي واالعتبارات 

 .االجتماعیة والثقافیة

 إجراء تحلیل المخاطر واعتماده. 2
المعنیین بعد وضع مخطط البحث، ال یمكن بدء المشروع إال بعد أن یُجري جمیع أعضاء الفریق المركزي والمحلي  •

فرق البرنامج المحلي و/أو المناصرة، باالقتران مع إحدى یعتمدونھ. وعادة ما تكون ھذه الفرقة أن تحلیل المخاطر و
 قیادة البحوث. 

تھدف تحلیالت المخاطر إلى الحد من احتمال وقوع ضرر غیر متعمد. ویجب تحدید جمیع المخاطر المحتملة  •
یفھا. وینبغي تحدیث تحلیل المخاطر باستمرار طول فترة أي مشروع بحثي. وفي وتسجیلھا، واقتراح استراتیجیة لتخف

عتقد في البدایة بالنسبة ألي مجموعة أو حتى لشخص واحد، البحث ینطوي على خطر أكبر مما كان یُ  ظھر أنحال 
یمكن المضي بالبحث ینبغي إعادة تصمیم ھذا البحث لمعالجة تلك المخاطر والحد منھا. وإذا لم یكن ذلك ممكنًا، ال 

 قدًما.
ز تحلیل المخاطر بین المخاطر القصیرة األجل (على سبیل المثال، المخاطر المباشرة التي قد تنشأ أثناء یجب أن یمیّ  •

العمل المیداني) والمخاطر الطویلة األجل (على سبیل المثال، أھلیة المشاركین في المستقبل للحصول على البدالت 
بأدوار  االقرار). كما یجب أن ینظر التحلیل في المخاطر التي یتعرض لھا الباحثون (أنظروا مجمن البرنا والتعویضات

 )، بما یتماشى مع واجب منظمة أوكسفام في رعایة الموظفین. الباحثین
 كتملحد من سریة المشاركین (أي إلى ابالحاجة المحتملة للباحثین  ةتعلقالمعتبارات الیجب أن یتضمن تحلیل المخاطر ا •

). ویشمل ذلك استكشاف ما یمكن أن الھویة كتمالسریة وھویاتھم) ألسباب تتعلق بالسالمة أو ألسباب قانونیة (أنظروا 
یؤدي إلى الحد من السریة وتحدید بروتوكول ینبغي اتباعھ في ھذه الحاالت، بما في ذلك إجراءات اإلرشاد واإلبالغ 

 الجنسي.  واالعتداء واالستغالل یة من التحرشوتفاصیل االتصال بالجھة المسؤولة عن الحما
الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي ینبغي أن تُذكر أسماء جمیع جھات المسؤولة عن البحث وعن  •

 ).الموافقة عن علم واطالع(أنظروا بھم وتفاصیل االتصال 

 إختیار المشاركین .3
التي یمكن أن تحقق بعض الفائدة بالنسبة لھم. وقد تكون النتائج المحتملة، ینبغي أن یشارك المشاركون فقط في البحوث  •

ن كذلك. وقد ومثل مجتمع أكثر أمنًا أو ظروف عمل أفضل على المدى الطویل من بین الفوائد إذا اعتبرھا المشارك
 لسرد قصصھم. ولكن یُترك األمر لھم لیقرروا ذلك. المجال لھم إتاحةیشعر بعض المشاركین بفائدة بمجرد 

م عن علم واطالع بشأن الفوائد المحتملة التي قد تعود علیھم بھا البحوث احكاأللضمان قدرة المشاركین على إصدار  •
(مثل  ما فائدة یتوقعونالمعنیة، یجب علیھم فھم الغرض منھا على النحو الصحیح. ومن المھم أن نتذكر أنھم قد 

 ساعدة العینیة أو المادیة) مقابل المشاركة.الم
ھذه  ث بالتوازي أو حین تكونوإنتبھوا للسیاقات التي قد یكون فیھا ثمة خطر إرھاق بحثي، أي حین تُجرى عدة بح •

). وقد ینطوي ذلك على زیادة 2013متقاربة مع القلیل من المكاسب الملموسة للمجتمعات المحلیة (واي،  البحوث
 ال یرى المشاركون فائدة واضحة من المشاركة في بحث آخر.قد في االجابات، إذ ز فرص التحیّ 

 الحصول على موافقة المشاركین .4
یجب على الباحثین الحصول على موافقة المشاركین الطوعیة عن علم واطالع قبل إجراء البحوث. ویعني ذلك  •
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یكونوا قادرین على فھمھا، وأن یكونوا أحراًرا وجوب تلقي المشاركین جمیع المعلومات ذات الصلة عن البحث وأن 
المستمر إلى الوسائل  في اختیار المشاركة أو عدمھا أو االنسحاب من البحث في أي وقت، وإتاحة إمكانیة الوصول

ھم. وسیتوقف عمق عملیة أخذ الموافقة ھذه على الموضوع ومدى تأثیر مخاوفالتعبیر عن  من خاللھا ھمالتي یمكن
 یاة المشاركین.البحث في ح

 اأو أولیاء أمورھم أیضً في حال كان البحث یشمل األطفال، على النحو الذي یحدده القانون الوطني، یجب على والدیھم  •
أن یعطوا موافقتھم. ومن األفضل الحصول على ھذه الموافقة خطیًا، خشیة نشوب خالفات في وقت الحق. وینبغي 

 لمقدمة بشأن البحث مناسبة للعمر.أیًضا الحرص على ضمان كون المعلومات ا
 ، مثل السجناء أو الناجین من االعتداء الجنسي.الضعیفةالشدیدة یجب إیالء عنایة خاصة عند التماس موافقة الفئات  •
على المشاركة، على سبیل المثال من قبل صاحب العمل أو اآلباء  (ة)یجب على الباحثین ضمان عدم إجبار أي مشارك •

 أو قادة المجتمع المحلي أو الشیوخ.
 ھا منظمة أوكسفام في استخدام نتائج البحث والموافقة بي البحث فھم الطریقة التي ترغب یجب على المشاركین ف •

 خصیة في ھذه العملیة.علیھا وإلى أي مدى یمكن أن تشیر منظمة أوكسفام إلى المعلومات الش

 .وكتم الھویة السریةو الموافقة عن علم واطالع قسمي ویرد مزید من اإلرشادات بشأن ھذه المواضیع في

 إجراء البحوث. 5
 التي یُطلب إلیھم التوقیع علیھا.  مدونة قواعد السلوكعلى منظمة أوكسفام توفیر التدریب الكافي للباحثین، حتى یفھموا  •
والمبادئ  مراقبة ممارسات البحوث اآلمنةیجب على منظمة أوكسفام مراقبة ممارسات البحوث اآلمنة (أنظروا  •

 ). اإلحصاء إجراء البحوث مع مسؤولین عنیھیة بشأن التوج
لیس فقط على البحوث التي ستجرى، ولكن أیًضا على ما یعنیھ كونھم جھة  اإلحصاء نع المسؤولینینبغي تدریب  •

دون من االتصال األولى ألفراد المجتمع في الحاالت الصعبة، وحیث یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أن تعمل أصًال 
سي، وإساءة استخدام الجنواالستغالل واالعتداء المعاییر المقبولة (مثل إساءة السلوك، وقضایا الحمایة من التحّرش 

 السلطة، وما إلى ذلك).
وحیث یكون  -وینبغي إجراء البحوث في أماكن آمنة ومریحة اجتماعیًا لكل من المشاركین والباحثین على حد سواء  •

 المشاركون قادرین على التحدث بحریة قدر اإلمكان.
الل ھدایا رمزیة مثل القسائم أو ھدیة مناسبة إذا كان المشاركون قد تكبدوا تكالیف مالیة مباشرة، یمكن تعویضھم من خ •

البحث. وال توصي منظمة أوكسفام عموًما بالتعویض المالي، إذ یمكن  یتطلبھللسیاق تتناسب مع مقدار الوقت الذي 
اعتبار ذلك شكًال من أشكال اإلكراه على المشاركة في البحوث. غیر أن ذلك یتوقف على السیاق إلى حد كبیر، 

 االمثال، عندما یستغرق البحث وقتً لمحلیون ھم أفضل من یعرف ماھیة التعویض المناسب. على سبیل والموظفون ا
سداد مبلغ معقول على أساس  األخالقيأن یكون من  لذا، قد .كین أن یمضوه في عمل مدفوع األجریمكن للمشار

على شكل رصید الھاتف المحمول،  ضالتعوی تقدیم. كما قد یكون مناسبًا البحث وقت وبحسبحسابات الدخل المحلي 
 ال سیما بالنسبة للمقابالت الھاتفیة.

یجب أن یتمكن المشاركون من االتصال بالباحثین، سواء مباشرة، من خالل الشركاء المحلیین أو غیرھا من طرق  •
نھم أحرار في التواصل المعتادة. ویشمل جزء من الحصول على الموافقة عن علم واطالع التأكد من فھم المشاركین بأ

 في أي وقت. إجراء اتصاالت
یجب  -لإلیذاء الجسدي  مثل فقدان وظیفة أو التعرض -ركة عن أي آثار سلبیة خطیرة نتیجة للمشا ونإذا أبلغ المشارك •

الجنسي. وإذا كانت ھذه واالستغالل واالعتداء إبالغ الجھة المسؤولة عن البحث أو عن تنسیق الحمایة من التحرش 
اآلثار السلبیة قد نتجت عن إساءة سلوك صدرت عن أحد موظفي البحوث، ینبغي اتباع إجراءات اإلبالغ الداخلیة 

 )، حسب االقتضاء.بأدوار الباحثین االقرار(أنظروا 

 إستخدام نتائج البحوث. 6
التعامل مع البیانات التي یتم الحصول علیھا من البحوث األخالقیة بشكل سري وتخزینھا بأمان، بما یتماشى مع یجب  •

حمایة معاییر حمایة البیانات الداخلیة وأي قانون محلي أو وطني ذي صلة بخصوصیة أو حقوق المعلومات (أنظروا 

https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/doing-research-with-enumerators-620574
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 أوكسفام معاییرھا الخاصة لحمایة البیانات والخصوصیة. ). ولدى العدید من البلدان التي تعمل فیھا منظمةالبیانات
حتى بعد االنتھاء من البحث، یجب أن یتمكن المشاركون من االتصال بالجھة المسؤولة لدى منظمة أوكسفام عن  •

 بذلك. ھمقیام لدى االرتیاحالقدر الكافي من ب ایشعروأن تنسیق البحوث لالستفسار عن النتائج و
ھویة األشخاص المعنیین. وإذا جرى االتفاق على إمكانیة استخدام كل  كتموتُخزن البیانات عادة وتُحلل ویُبلَّغ عنھا مع  •

منظمة أوكسفام ھویاتھم، یجب تسجیل ھذا االلتزام بوضوح  تكتمعلنًا من دون أن  ھاأو جزء منشھادات المشاركین 
وال ینبغي أبًدا الكشف عن ھویة األطفال، حتى بموافقة أولیاء أمورھم واحترامھ، فضًال عن تقییم المخاطر بالكامل. 

 ).الھویة كتمالسریة و(أنظروا 
 

 البیانات إدارةو واطالع علم عن الموافقة

 واطالع علم عنالموافقة 

قدرتھم على إن قدرة المشاركین على فھم الغرض من البحث ھي عملیًا جزء ال یتجزأ من الموافقة عن علم واطالع، وكذلك 
أو األسئلة. ویطغى على عملیة الحصول على الموافقة عن علم واطالع اختالل توازن  مخاوف، وإثارة المن البحث االنسحاب

القوى بین الباحثین والمشاركین وأصحاب المصلحة اآلخرین. وتقع على عاتق القائمین على البحوث مسؤولیة معالجة ھذا 
 منھ قدر اإلمكان، بما في ذلك من خالل إبرازه في تقییم المخاطر. االختالل في توازن القوى والحد

ولضمان قدرة الناس على اتخاذ قراراتھم عن علم واطالع بشأن مشاركتھم في البحوث، من األھمیة بمكان تزوید المشاركین 
ت، مثًال من خالل وثائق الرجوع إلى ھذه المعلومامن بمعلومات كافیة عن المشروع البحثي. وینبغي أن یتمكنوا  أیًضا 

قبل بدء البحث، وأن یفعلوا ذلك بأمان (على سبیل المثال، عندما یكون موضوع التحقیق حساًسا إلیھم المعلومات التي تُسلَّم 
 بشكل خاص، مثل العنف القائم على النوع االجتماعي).

 عطى للمشاركین المحتملین ما یلي:وینبغي أن تُفّصل المعلومات التي تُ 
 البحث؛ إلجراء بیاناتھم یجمعون منظمة أو أشخاص أي •
  ؛موضوع الدراسة •
 األنشطة التي سیشارك فیھا المشاركون (مثل المقابالت، ومجموعات التركیز، والدراسات االستقصائیة)؛ •
 اإلنترنت أو الورقیة)؛ بر، أو الدراسات االستقصائیة عالفیدیوالبیانات (مثل التسجیالت الصوتیة أو  كیفیة تسجیل •
 ؛ وف یجري مشاركتھاس البلدان أي وفي من معوكیفیة تخزین البیانات  •
 ؛)األكادیمیة المخرجات أو اإلعالم وسائط أو السیاسات مثل( البحث نتائج استخدم كیفیة •
الھویة، حسب االقتضاء، وما ھي الظروف التي قد تتطلب خرق السریة (أنظروا  كتمكیفیة الحفاظ على السریة و •

 )؛ حدود السریة
 .مخاوفالتعبیر عن ال تسجیل شكوى أو كیفیة االنسحاب من البحث أو •

 المشاركة. وینبغي تقدیم تفاصیل االتصال بالجھات التالیة المسؤولة عن تنسیق:طوعیة كما ینبغي التشدید على 

: مثًال للسؤال عن كیفیة استخدام البحث أو كیفیة الوصول إلى النتائج في المستقبل. ویجب على ھذا الشخص البحوث •
المسؤول عن تنسیق البحوث أن ینسق مع فریق أمن المعلومات في حال وجود مسائل تتعلق باستخدام البیانات 

تتعلق بالحمایة  مخاوففي حال وجود أي ي الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسالشخصیة، ومع فریق 
 الجنسي. واالستغالل واالعتداءمن التحرش 

: مثًال لتنبیھ الفریق إلى أن الموظفین یتصرفون بصفة تتعارض الجنسي واالستغالل واالعتداء الحمایة من التحرش •
على سبیل المثال  یمكن .ات الصلةمع مدونة قواعد السلوك. وإذا توفرت آلیات داخلیة، ینبغي تقدیم تفاصیل االتصال ذ

التابع لمنظمة أوكسفام بریطانیا عبر عنوان  الجنسي واالستغالل واالعتداء التحرشالتواصل مع فریق الحمایة من 
یتوفر نموذج عبر كما ؛ SpeakUp@oxfam.org.uk أو safeguarding@oxfam.org.ukالبرید اإللكتروني 

mailto:safeguarding@oxfam.org.uk
mailto:SpeakUp@oxfam.org.uk
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https://oxfam.clue- االنترنت إلبالغ عن إساءة  السلوك عبر الموقع
 webforms.co.uk/webform/misconduct/en . وإذا لم تتمكن منظمات غیر حكومیة أخرى أو باحثون مستقلون

الجنسي، ینبغي توفیر تفاصیل االتصال  واالستغالل واالعتداءمن الوصول إلى فریق داخلي للحمایة من التحرش 
 بشأن فریق البحث. مخاوفبالموظفین غیر المشاركین مباشرة في مشروع البحث، حتى یتمكنوا من إثارة أي 

 من یكون قد. المسؤولین إلى إیصالھا أو الخصوصیة بشأن المخاوف عن للتعبیر المثال، سبیل على: البیانات حمایة •
 ولكن ،)البیانات حمایة تنسیق عن محلي مسؤول الفرق لدى یكون قد( محلیًا التنسیق عن مسؤول إدراج المناسب

 المثال، سبیل على. المنظمات أو المنظمة في البیانات حمایة بمسؤول الخاصة االتصال تفاصیل توفیر دائًما یجب
 العنوان على بریطانیا أوكسفام لمنظمة التابع الخصوصیة فریق إلى إلكتروني برید إرسال یمكن

privacy@oxfam.org.uk. 

عبر موذج وینبغي أن یتاح االتصال بالمسؤولین عن التنسیق ھؤالء من خالل أكثر من وسیلة (مثل البرید اإللكتروني، والن
 .قدرة على صنع القراراتوال االتصال لسھولة المخاطر تحلیل في االعتبار إیالء وینبغي - االنترنت، ورقم الھاتف)

 ومن المھم أن نتذكر أن الموافقة عن علم واطالع تعني ما یلي:
ر تضرّ أن تیتمتع المشاركون بحریة إعطاء موافقتھم أو االنسحاب في أي وقت من دون تعرضھم للضرر أو  •

 مشاركتھم الحالیة أو المستقبلیة مع منظمة أوكسفام والشركاء؛
طوًعا، أي أنھ ال یجوز ممارسة أي ضغط أو إكراه، وال یوعد المشاركون بأي مكافآت من موافقة  أيیجب أن تُعطى  •

 أي نوع كمقابل؛
على صنع القرارات، مثل  المتدنیةینبغي إیالء اھتمام خاص عند إجراء البحوث بشأن الفئات الضعیفة ذات القدرة  •

 األطفال أو القصر أو األشخاص الذین یعانون من إعاقات أو مرض عقلي أو السجناء أو األقلیات العرقیة أو النازحین
ینبغي توفیر المعلومات بطریقة یمكن للفئات التي یجرى البحث معھا أن تتاح لھا، على سبیل المثال، من خالل  •

 .لسن المشاركینة والترجمات المناسبة استخدام الصور واللغ
 إجراء عند خاصة الوقت، مرور مع التفاوض إعادة إلى تحتاج قد بل واحدة؛ لمرة إجراء مجرد الموافقة لیست •

 .االنسحاب أجل من للمشاركین الفرصة وإتاحة البحث في تغییرات أي عن االبالغ لضمان طولیة، دراسات

 واطالع إماویجب تسجیل الموافقة عن علم 
 ھذا ھو المفضل ولكنھ لیس دائًما خیاًرا ممكنًا؛ –كتابة (توقیع استمارة الموافقة أو وضع إشارة علیھا)  •
ویمكن الحصول  .أو لفظیًا، ویجب تسجیل ذلك صوتیّا واإلشھاد علیھ، على سبیل المثال على جھاز لوحي أو ھاتف •

 الرئیسیین أو حین یكون المشاركون أمیّین. على ذلك، على سبیل المثال، قبل مقابالت المشاركین

مراقبة الحصول على الموافقة عن علم واطالع وفق ھذه المعاییر في جمیع عملیات جمع البیانات. ویجب أن  ومن الضروري
تجري تلك المراقبة إما عن طریق اإلشراف الشخصي أو عن طریق وسیط، وفي حال جمع البیانات الرقمیة یمكن دعمھا 

للحصول على  حصاءاإل، على سبیل المثال، من خالل قیاس الوقت الذي یقضیھ المسؤول عن بالتحقق اآللي من البیانات
 موافقة.

جامعة و منظمة الصحة العالمیةلمزید من اإلرشادات والنماذج لتسجیل الموافقة عن علم واطالع، أنظروا ھذه األمثلة من 
 .أوكسفام لمنظمة األخالقي المحتوى بشأن التوجیھي الدلیلو دائرة البیانات في المملكة المتحدةو جامعة میشیغانو مانشستر

 

 الھویة كتمو السریة 

بعدم كشف الباحثین عن أي معلومات تعریفیة قد تؤدي إلى تعرف اآلخرین على  ةث االجتماعیوتتعلق السریة في البح
 المشاركین في البحث.

https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/en
https://oxfam.clue-webforms.co.uk/webform/misconduct/en
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620522/cs-going-digital-data-quality-data-collection-240718-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/ethics/review-committee/informed_consent/en/
https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/ethics-integrity/ethics/app-prep/
https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/ethics-integrity/ethics/app-prep/
https://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms
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عن  إدارة البیانات بحرص (أي تخزین البیانات بشكل آمن وفصل المعلومات التي یمكن التعرف إلیھاتستدعي السریة كما 
البیانات األخرى)، وضمان حفاظ جمیع األشخاص الذین یمكنھم الولوج إلى أي معلومات شخصیة على المعاییر نفسھا (على 

 سبیل المثال: أعضاء فریق البحث وناسخو محتواه).

 أي إخفاء خالل من البحوث في المشاركین ھویات حمایة في للمساعدة الباحثون یتخذھا خطوة ھو البیانات ھویة كتم إن
 المخاطر تحلیل في االعتبار إیالء وینبغي. باألفراد الضرر إلحاق خطر من للحد قویة أداة وھو. علیھا التعرف یمكن معلومات

 على( الضرر إلحاق خطر إلى تؤدي قد المحلي المجتمع مستوى على البیانات كانت إذا ما وكذلك الھویة، كتم قوة مدى إلى
 ). العرقیة المجموعات أو جنسیًا المختلفة السكان مجموعات من الضعیفة الفئات تحدد كانت إذا المثال، سبیل

 التي البیانات ولیس تحدیدھا، یمكن التي البیانات على فقط ینطبق الشخصیة المعلومات سحب في الحق أن إلى اإلشارة وتجدر
 نھائیًا موعًدا المشاركین إعطاء وینبغي. المشاركین أحد على التعرف الممكن من یعود ال عندما أي تماًما، ھویتھا إخفاء تم

 الشخصیة المعلومات حذف موعد عن واضح زمني جدول جانب إلى ،)الھویة كتم قبل أي( البحث من االنسحاب فیھ یمكن
 .للتعرف علیھا القابلة البیانات من وغیرھا

. ومن المھم للغایة المستطاعالھویة قدر  كتمومن الضروري التعامل مع البیانات المجّمعة بسریة تامة، وتخزینھا بشكل آمن مع 
ركین لفریق البحث وأال یُكشف عنھا علنًا، ما لم یتم االتفاق على ذلك صراحة مع المشا متاحة فقطأن تكون معلومات التعریف 

 على سبیل المثال، لتوضیح المنشورات بسرد أّولي. - أثناء عملیة الموافقة

 اإلشارة الى أنھ یجب دائًما سؤال المشاركین، وأن تتاح لھم حریة االختیار ویجب أن یوافقوا على إمكانیة:وتجدر 
 وھو النھج المتبع األكثر شیوًعا عند تقدیم نتائج البحث؛ -من أقوالھم بشكل مجھول في مواد منظمة أوكسفام  قتباساال •
 إستخدام أسمائھم الحقیقیة في مواد منظمة أوكسفام؛  •
 سیاسة الحمایة الرقمیةاستخدام أي صور و/أو تسجیالت فیدیو لھم في مواد منظمة أوكسفام. ویتوافق ذلك مع  و/أو •

 .أوكسفام لمنظمة األخالقي المحتوى بشأن التوجیھي الدلیلو لمنظمة أوكسفام

 ام.في منظمة أوكسف سیاسة حمایة الشباب، بما یتماشى مع منعًا باتًا االفصاح عن ھویات األطفالمنع مالحظة: ی

 عملیًا، ثمة ثالثة "مستویات" من البیانات المخزنة:
 وتتضمن األسماء وأرقام الھواتف والصور والعناوین. المعلومات الشخصیة. •
من إعادة تحدید ھویة المشارك  ویعني ذلك إزالة عناصر التعریف المباشرة، مع إمكانیة مستعارة. بأسماء البیانات •

مجموعة المعلومات المدرجة في البیانات، مثل المواقع أو الحسابات التفصیلیة (على سبیل رقم المرجع و خالل
 المقابلة). محتوىالمثال: 

ویعني ذلك إزالة جمیع عناصر التعریف لیصبح من المستبعد جًدا إعادة تحدید الھویة  الھویة تماًما. كتومةالبیانات الم •
 نظًرا لالستخدام المتوقع.

سب المستوى الدقیق لألمن المطلوب لتخزین البیانات مع الخطر الذي یمكن أن یشكلھ إذا وصل إلیھ الشخص أن یتنا وینبغي
 جمیع الباحثین دائًما: علىالخطأ. ومع ذلك، یجب 

 حصر امكانیة الوصول إلى البیانات الخام أو النتائج في فریق البحث واألشخاص المخولین بذلك فقط.  •
تخزین البیانات داخل برامج أو حواسیب مركزیة معتمدة، والتي عادة ما تحظر معظم منصات مشاركة الملفات  •

في حال أو  مساحات التخزین المحمولةوأیضا الحواسیب الشخصیة وأي أجھزة غیر مشفرة (على سبیل المثال: 
 خدام أجھزة مشفرة.ویجب في ھذه الحاالت است مسجالت الصوت)اضطرار الباحثین إلى استخدام 

الھویة  مكتومةأو  باستخدام أسماء مستعارةإما  یجري ذلكعند مشاركة نتائج البحث أو البیانات، أثناء التحلیل مثًال، یجب أن و
 تماًما. من أجل ذلك یجب:

 بیانات عن أي معلومات شخصیة یمكن التعرف إلیھا؛فصل ال •
 استخدامھا إلعادة تحدید ھویة األفراد؛حصر مشاركة مجموعات المعلومات التي یمكن  •

https://www.oxfam.org.uk/%7E/media/Files/OGB/What%20we%20do/About%20us/Plans%20reports%20and%20policies/Safeguarding/OneOxfamDigitalSafeguardingPolicy_EN.ashx
https://www.oxfam.org.uk/%7E/media/Files/OGB/What%20we%20do/About%20us/Plans%20reports%20and%20policies/Safeguarding/OneOxfamYouthSafeguardingPolicy_EN.ashx
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ع أن تتیح إعادة تحدید ھویة المشاركین، بما في ذلك الجم من شأنھاالتي تعریفیة حذف جمیع المعلومات الشخصیة وال •
 الھویة بالكامل)؛كتم مع البیانات المتاحة للجمھور (

والتي یمكنھم من ن خارج فریق البحثین شخاص مأن تؤخذ بعین االعتبار المعلومات األخرى التي ستكون متاحة أل •
(على سبیل المثال، إذا كانت البیانات المصنفة تسمح  ةقدممخاللھا استنتاج الروابط أو بناؤھا بما یتجاوز البیانات ال

 مجموعة صغیرة من األشخاص أو األفراد)  ھویةبتحدید 
من خالل  ةستراتیجیالومحاولة "تزییف" ا حثالب مراجعة مخرجاتتتیح  ةعملیالالتأكد من إضافة نقطة تفتیش إلى  •

 البیانات. تعریفمحاولة إعادة 

البریطانیة على سبیل المثال ، تقدم خدمة البیانات  -لكتم ھویة البیانات ثمة العدید من التقنیات التي یمكن استخدامھا 
 .الھویة كتمبروتوكوالت مفیدة ل

 

 حدود السریة 

 وجود بعض القیود على السریة:احتمال من البدیھي 
حترام واجبنا في الرعایة، على سبیل المثال عندما یكون ثمة خطر على المشاركین أو الباحثین (وفي حال ُوجد، ال •

واإلبالغ عن الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي معالجة المشكلة بأنفسھم من خالل آلیات یمكنھم 
 ، عند االقتضاء)؛االنتھاكات

نیة أخرى أو مسائل تتعلق بالمصلحة العامة، مثل منع الجریمة، أو حمایة الموظفین من إذا كان ثمة التزامات قانو •
 قانونیة؛ بموجب إجراءات التحّرش الجنسي، أو اإلجراءات القضائیة، أو قد یكون ذلك 

ویة، الھ كتمعندما تتعلق البیانات بمسائل وتجارب محددة للغایة قد تجعل المشاركین عرضة للتمییز على الرغم من  •
مثل المقابالت مع الخبراء أو التقاریر عن القادة السیاسیین. یصبح حینھا من الضروري شرح مشاركة المعلومات 

 غیر مجھولة الھویة والموافقة علیھا من قبل المشاركین أثناء عملیة الموافقة عن علم  واطالع.

یستوجب أخذ احتمالیة انتھاك الذي  وھو األمرء الجنسي الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداتتعلق ب مسائلعندما تبرز و
 السریة بعین االعتبار:

یجب دائًما  -كل من المشاركین والباحثین ھ على یصبح من المھم للغایة تقییم مخاطر وأضرار اإلبالغ أو عدم •
أي إجراءات، إلجراء جنسي قبل اتخاذ لاواالستغالل واالعتداء نظمة أوكسفام للحمایة من التحرش ماالتصال بفریق 

 تقییم كامل للمخاطر یشمل األشخاص الذین یبلغون عن مسألة ما؛
 ومن انتھاك السریة بدون ھذه االستشارات؛ ال یجوز –یجب استشارة المشاركین وإعالمھم قبل الشروع في أي إبالغ  •

ً  الممكن     ).التالیة النقطة وانظرأ( الھویة عن الكشف دونمن  اإلبالغ جريی أن أیضا
وتقدیم الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي یحق للمشاركین رفض اإلبالغ عن أي قضیة تتعلق ب •

معلومات تكشف  مع عدم تقدیمستمر وجوب اإلبالغ عن المشكلة ی . فذ ھذه الحالة،شكوى مع الكشف عن ھویتھم
مع بسریة الجنسي، حتى یتمكن من التعامل واالستغالل واالعتداء الھویة لفریق منظمة أوكسفام للحمایة من التحرش 

المسألة العامة التي أثیرت من خالل اعتماد اجراءات التخفیف للحد من المخاطر. وسیحاول الفریق دائًما العمل مع 
 األشخاص المبلغین الذین یحق لھم رفض المشاركة.

فال أو كون أشخاص آخرین عرضة لضرر كبیر في حال لم قد تنطوي الظروف االستثنائیة على إساءة معاملة أط •
الجنسي  واالستغالل واالعتداء في مثل ھذه الحاالت، یعمل فریق منظمة أوكسفام للحمایة من التحرش .یُتخذ أي إجراء

 الباحثین على ینبغي كما ذات الصلة. العقوباتي الھویة أثناء اتخاذ كتومإبقائھم آمنین ومألجل مع المتقدمین بالشكاوى 
 أو البیانات تبادل بشأن جدیة قانونیة/أخالقیة مخاوف لدیھم یكون حین بھم الخاص البیانات حمایة بموظف االتصال

 .محددة سیاقات في استخدامھا

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
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التي قد تدفع  إلى الحد الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي تتعلق ب مخاوفوحین یصبح الباحثون على درایة ب
 واالستغالل واالعتداءمن السریة، یجب علیھم العمل عن كثب مع المشاركین وفریق منظمة أوكسفام للحمایة من التحرش 

 عقبات أمام إجراء البحوث بأمان. الجنسي من أجل التخفیف من الضرر المحتمل، وتقییم احتمال كون المخاطر تشكل

 سبلھا أو المحتملة الكشف  حدود ذلك في بما - البحث عملیة في الھویة وكتم السریة تھدد التي بالمخاطر اإلقرار یجب: مالحظة
 .واطالع علم عن الموافقة عملیة من كجزء للمشاركین وشرحھا المخاطر تقییم في -

 

  البیانات حمایة
 المتعلقة بالمعلومات التحكم في اإلنسان حق أي( ،إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسانثمة حق صریح في الخصوصیة في 

المیثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وكذلك في ) ذلك من والغرض بیاناتھ ھذه معالجة یمكنھ من ذلك في بما بالذات،
ت المادة الثامنة من ر، وفي العدید من االتفاقیات واألطر القانونیة الوطنیة والدولیة. وفي االتحاد األوروبي كذلك، قرّ والسیاسیة

 الحق في حمایة البیانات الشخصیة. میثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة

 حمایة قانون" باسم إلیھا المشار لیةوالدو الوطنیة القانونیة واألطر االتفاقیات من العدید في القانون في مدون الحق وھذا
 استخدام عند قراراتھم اتخاذ على األفراد قدرة لحمایة عام بشكل مصممة البیانات/الخصوصیة حمایة مبادئ إن". البیانات
 .منعھ أو الضرر من والحد المنظمات، بمساءلة المطالبة إلى باإلضافة بھا، المتعلقة البیانات

 التزامات حمایة البیانات والخصوصیة من ثالثة مصادر رئیسة:ومن المرجح أن تأتي 
، االمنطقة الالقتصادیة األوروبیةالقانون في البلدان التي تأسست فیھا منظمة أوكسفام أو حیث لدیھا تسجیل أولي. وفي  .1

ھا اتوتطبیقإطار منظمة أوكسفام بریطانیا وفي ، لحمایة البیاناتالئحة االتحاد األوروبي العامة یعني ذلك بشكل أساسي 
 ).2018في قانون المملكة المتحدة (قانون حمایة البیانات لعام 

مجموعة متنوعة من األطر القانونیة التي تنطبق على البیانات القانون المطبق في الدول التي تُجمع البیانات فیھا. ثمة  .2
 .على المستوى الدولي

سیاسة  مثلالسیاسات وأطر العمل الداخلیة لمنظمة أوكسفام، والتي یمكن أن تتضمن متطلبات تتماشى مع ھذه األطر،  .3
 .سیاسة البیانات المسؤولةو افي منظمة أوكسفام بریطانی حمایة البیانات

ثمة مجاالت عدة تتداخل فیھا مبادئ الخصوصیة وقانون حمایة البیانات مع مبادئ أخالقیات البحث وتضخمھا. وسیضمن و
 والمساءلة والموافقة والمخاطر السریة بشأن سیما ال - إذا جرى اتباعھا العدید من التوصیات الواردة في ھذه التوجیھاتكذلك 

 االمتثال لمبادئ الخصوصیة. -

 أمًرا یعتبر ذلك كان وإذا البیانات؛ حمایة تشریعات معظم في رئیسي موضوع ھو واألضرار المخاطر على العام یزالترك إن
 .كبیر حد إلى لألصول ومطابقة آمنة ستكون البحوث أن المرجح فمن للبحث، التخطیط في جیدًا

 الصلة، ذات المحلیة والقوانین واألنشطة البیانات من مختلفة أنواع حول محددة متطلبات أو قیود أي تحدید إلى الباحثون ویحتاج
 .مناسب قانوني مستشار أو المنظمة، في التنسیق مسؤول/البیانات حمایة مسؤول من المناسبة المشورة على الحصول وكذلك

 البحوث خالل السالمة
 مراقبة ممارسات البحث اآلمنة

لعملیتین بالخبرة ا رفد وینبغي ).2020(غریم وآخرون،  لبحوث الجاریةاناقًصا من دون مراقبة  المباشریعتبر تحلیل المخاطر 
ضرًرا قد لحق بالمشاركین أو الباحثین، وجب مراجعة البحث وإیقافھ فوًرا إن  ثمةالمحلیّة. وإذا اتّضح خالل عملیة البحث بأّن 

ا  لزم سیاقات قمعیة أوھشة أو خالل البحث في في  ضعفاءعند العمل مع مشاركین  خاصةبصفة األمر. ویعّد ھذا االمر ھام�
 مواضیع حساسة.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx
https://oxfam.box.com/s/e253mb6gk4jbt1ibndn5aluqq3secxyt
https://oxfam.box.com/s/e253mb6gk4jbt1ibndn5aluqq3secxyt
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-at-oxfam-translating-oxfams-responsible-data-policy-into-pract-620257
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حد  ىللمشاركین والباحثین عل المستخدمة للحصول على الموافقة عن علم واطالع البحث ویجب أن تضمن ورقة معلومات
وعن حمایة  الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيالمسؤولین عن تنسیق سواء معرفة طریقة التواصل مع 

 .تأو مشكال مخاوففي أي وقت عن أي  ھمإبالغیتمكنوا من ل المعلومات

تنطبق على جمیع أنواع  الجنسي واالستغالل واالعتداء سیاسات شاملة للحمایة من التحرش ابریطانیأوكسفام منظمة تمتلك و
ا كان سیاقھا. ومجدًدا، یجب على جمیع الموظفین والشركاء أن یكونوا على داریة بھذه السیاسات أو ما یعادلھا في البحوث أیً 

 . وینطبق ذلك أیًضا على السیاسات المتعلقة بالسلوك فيتسترشد بھذه السیاسات ثوالبحوا كون ضمنوأن یمكاتبھم ومنظماتھم 
 توقیعالي ینبغي لجمیع الموظفین تمنظمة أوكسفام وال سلوك موظفي قواعد مدونةمثل السلوك الجنسي  ةءاسإالعمل و مكان

 . اھعلی

مجرد ھذه السیاسات والعمل بھا عوًضا عن ب الوفاءمراقبة ممارسات البحث لضمان بر منظمة أوكسفام ییمعا ویتمثل أحد 
السیاسات  جمیععلى التوقیع السطحي)  ولیس مجرد( والتدریبھا. ویمكن تحقیق ذلك عن طریق المناقشات المعّمقة علی توقیعال

 ذات الصلة ولجمیع المشاركین في المشاریع البحثیّة.

 قرار بأدوار الباحثیناال

وجب تقییم المخاطر التي تواجھ الباحثین  الباحثین كما تجاه المشاركین، لذجب رعایة تجاه اتعتقد منظمة أوكسفام بأن لدیھا وا 
المعاییر ألخالقیات البحث أو أعلى ب حاالتال في بعضووضع استراتیجیات مناسبة للتخفیف منھا. وقد ال یلتزم فیھا الباحثون 

 أو من دون قصد.  عمًدا، سواء كان ذلك على الوجھ المطلوب منظمة أوكسفام سلوك قواعد مدونةال یتبعون 

 ذلك:بما في  ن مصادر مختلفة،علمخاطر التي یواجھھا الباحثون ا تنجمأن  ویمكن
 لتھدید أو االعتداء الجسدي.  ل تشكل مصدًرابیئات عمل غیر آمنٍة  •
 والذي یشمل في بعض األحیان الصدمات النفسیة والعاطفیة.  -استیعاب العبء العاطفي للمشاركین  •
 .حثین عن حاالت الخطر أو االعتداءلباان وغ المشاركأن یبلحتمال إ •
مثل الوقت اإلضافي والعمل خالل األعیاد  ،تحتملال  لق ظروف عملالتي تخ الصارمةالمیزانیات وجداول العمل  •

 العامة.   وأالمحلیة أو الدینیة 
من  ابالنسبة للباحثین الذین یشكلون جزءً  ال سیمازیادة التعرض لمخاطر الحیاة الیومیة والتفاعالت االجتماعیة،  •

 . حلي المعنيالمجتمع الم

 ر:ولتخفیف أكبر عدد ممكن من ھذه المخاط
. في إطارهل للسیاق الذي یعمل الباحثون یفصتحة واصرب یشیریجب على تحلیل المخاطرالذي یُجَرى قبل البحث أن  •

 كما یجب اقتراح استراتیجیات لتخفیف المخاطر ومراقبة البحوث الجاریة. 
، وأیًضا عبر المباشرینتقدیم الدعم المعنوي للباحثین من خالل التواصل المنتظم مع أعضاء الفریق والمدیرین  •

 التابعة لمنظمة أوكسفام، إن كان األمر متاًحا. للمنظمات لى موارد صحة الموظفین إ اإلرشاد
ینبغي لتدریب الباحثین أن یتضمن كیفیة الوصول لھذا الدعم وطریقة االصغاء والتصرف في حال التعرض لتجارب  •

، إذا الجنسي واالستغالل واالعتداء من التحرش ام للحمایةوكیفیة إبالغ فریق منظمة أوكسف واالعتداءاتالصدمات 
 .إلى ذلك دعت الحاجة

تنسیق یعمل الباحثون في أزواج، مع ف - تھاوزیاد نظام الزمیل" لمراقبة السالمة الجسدیة للباحثین"د ماتعیمكن ا •
رفع ترة زمنیة مقبولة، یمكن أو ضمن فالمتفق علیھ إذا تعذّر االتصال بأحد الباحثین خالل الوقت و. ساعات الدوام

 مبنیة على المخاطر.مسبقة  آلیةالظروف، وذلك عن طریق بحسب  ،إلى مستوى تراتبي أعلىلمسألة ا

ھ في الحال، وذلك لضمان ل حلإیجاد جب إیقافھ ومعالجة الخطر الفوري ویأن البحث یسبب أذى جسیًما للباحثین  ظھروإذا 
 ال.  والبحث أف انئاستجرى سالمة الباحثین سواًء 

 اعن غیر قصد ضررً مثًال الباحثون سبب حین ی ،حاالت ینتھك فیھا سلوك الباحثین معاییر أخالقیات البحثثمة وقد یكون أیًضا 
عن على الموافقة  للحصولأو حین ال یتبعون اإلجراءات المالئمة  ،ھأو سیاق البحثلآلخرین عن طریق محتوى  اأو جسدیً  انفسیً 

https://www.oxfam.org.uk/safeguarding-at-oxfam
https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
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لھا ومراقبة البحوث عن  مباشر، للتخفیف من ھذه المخاطر یجب إجراء تحلیل امثًال. مجددً  بسبب ضیق الوقت، علم واطالع
 ھا. ول فوریة لحلإیجاد و توذلك لمعالجة المشكال كثب

 وبحسبمنظمة أوكسفام، اقتضى إیقاف البحث،  سلوك مدونة قواعدعن قصٍد بما یتعارض مع  ینباحثال تصرف أحد وإذا
الحمایة من مسؤول تنسیق جب تدخل ی كمامكافحة الفساد. أحد أفراد  أو، قد یتدّخل أحد موظفي الموارد البشریة االنتھاك

التشغیل  إجراءات وتقدمأوكسفام للتحقیق واتخاذ االجراءات المالئمة.  منظمة فيالتحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي 
ي كیفیة اإلبالغ عن شكوك ف بخصوصإرشادات واضحة  افي منظمة أوكسفام بریطانی السلوك ةءاسإالمعیاریة لالبالغ عن 

  الموظفین.أحد عن  ةصادر ةبشرییتعلق بالموارد السلوك جنسي أو مالي أو  ةءاسإ

 الذینبین الموظفین المحلیین  میزان القوةجلي في  خلل ثمةإلى جوانب السالمة والرفاه والسلوك، غالبًا ما یكون  باإلضافة
. البحثإلى اإلخالل بأخالقیات وقد تؤدي ھذه التباینات  .دولیین الموظفون یكون عندما وخاصة وممّولیھا، ثوالبح یجرون

أو احتكار المنشورات  الباحثین، أو المحلیّة الجھات أو الشركاء مع البحث نتائج مشاركة عدم المثال سبیل علىذلك  یتضمنو
 تعترض كمشكلة ھذه التوازن باختالالت االعتراف ویتزاید. إلنجازھاالناتجة من دون اإلقرار بجھود الباحثین الذین عملوا 

األخالقي بالدور الذي یمارسھ األشخاص بأكثر الطرق مالئمة  البحث ویقرّ ). 2020 ،وآخرون كابالن( التنمویة البحوث
 للسیاق.

 وتكییفھ الدلیل ھذا ستخدامإ
ھذا المستند المعاییر الدنیا للبحث األخالقي  یستعرضوأوكسفام كاتحاٍد لمنظمات خیریة مستقلة في دول مختلفة. منظمة  تعمل

 وباالمكانفي ذلك مع الشركاء واالستشاریین.  بما أوكسفام، منظمة في بحثًا یجري موظفٍ  ألي دلیًال الذي یجب أن یكون 
لھشة والباحثین الذین یعملون في السیاقات ا المحلي المجتمع ومنظمات الحكومیة غیر المنظمات قبل من كمرجع استخدامھ

  .الضعیفة المحلیة والمجتمعات

 یجب تفصیًال، أكثر و/أو محدد بسیاق مرتبطة بارشادات الباحثین شركاؤھا أو أوكسفام لمنظمة التابعة المنظمات تزّود عندما
 .ذلك وإثبات الصلة ذات واالجراءات بالبروتوكوالت االلتزام الباحثین ھؤالء على

سرعة و الواقعیةیستلزم كثیًرا من  بلدان مختلفة في البحوثجري تالتي  جھاتال عن تعدد الناجمأوكسفام  منظمة عمل إن تعقید
 :المثال سبیل علىف. حركةال

بالتعاون مع موظفین محلیین وأي  ،المباشر المخاطر تحلیل ذلك في بما األخالقي، البحث أبعاد جمیع دتُحدّ  أن ینبغي •
 بالسیاق. ممكنة صلة  قصىأ قبل البدء بالبحث، وذلك لضمانآخرین شركاء 

. ویجب تنفیذ ھذه البروتوكاالت بالتعاون ینالمعنی أصحاب المصلحةباختالف  عادةاألخالقیة  البروتوكوالت تختلف •
   .أحد األطراف دلیلعوًضا عن الرجوع إلى  أصحاب المصلحةبین 

 في، مثًال ھافیتكی ومتى یجبواقعیة بال التي تتسم معاییرالجراءات واإل ما أفضل وجھٍ  على المحلیون الموظفون یعلم •
الكثیر من یتطلب العمل بقیود كھذه و. المرتفعةللمجموعات ذات مستویات األمیة  عن علم واطالعحاالت الموافقة 

 لمعاییر األخالقیة. ا ن یتسبب ذلك بإسقاطأواقعیة ولكن من دون ال
 ملورش الع تصممیجب أن  المثال، سبیل فعلى. األخالقیة البحث معاییرب اوثیقً  ارتباًطا والثقافة اللغة بطتتر •

مع كّل سیاق. لتتناسب بدقٍة  ،مسؤولین عن اإلحصاءللالتدریبیة، والتي تحدد المستوى المتوقع للممارسات األخالقیة 
  .بھم الموثوق للشركاءذلك الثقة وتفویض المعاییر األخالقیة المشتركة  ویستلزم

 القائم النزاع(مثل دینامیات  القوة دینامیات تضطلع بھالذي  للدورالباحثین اكتساب فھم عمیق  اتمسؤولیبین ن م •
خالل عملیات  - بصورة عامة وأكثر تحدیًدا في السیاق الذي یبحثون فیھ - النزاععلى النوع االجتماعي) ودینامیات 

كیفیة  قریرمسؤولیة ت الباحثین تقع على عاتق كماركین. اسلبًا في المش دینامیاتال ھذه رثؤت وكیف یمكن أن البحث
 ضمان جودة جمع البیانات. خاللالحّد من دینامیات القوة السلبیة 

 

 البحث ألخالقیات مختلفة نھج  

https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
https://www.oxfam.org.uk/documents/27/OGB_Reporting_Misconduct_SOP.pdf
https://www.oxfam.org.uk/documents/27/OGB_Reporting_Misconduct_SOP.pdf
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تقّر بأن رسالة منظمة أوكسفام وممارستھا  ولكنھا األكادیمي، التقلید نع ةثقبنمال األخالقیة ثوالبح معاییرإلى  الدلیل اھذ یستند
 . لمعاییراذه ھ أن على المنظمة المضي قدًما لتجاوز تعني

ھا مجلس مراجعة أخالقیات عتمد، یراجعھا ویةث األخالقیومجموعة من معاییر البحباعتماد في العادة  ةاألكادیمیاألوساط  تعمل
ث، ولكنھا غالبًا ما تكون واحدةً من الطرق والبح بإجراءأساسیًا للسماح  اجزءً . وتعد عملیة المراجعة ھذه القسمالجامعة أو 
 من دون المریبةمن الممارسات  في ھذا المجال، تاركة وراءھا مجموعة ةث األخالقیوالبح ممارسات تقاس فیھاالقلیلة التي 

  ).2015(ھامفریز ق یقتد

المنظمة في  التي تعتمدھا. فعلى سبیل المثال، تعتبر الممارسة تماًما مختلف هتعمل منظمة أوكسفام في إطارإن الحیز الذي 
ویتمثل الھدف عوًضا عن ذلك  .عة البحوث لضمان الوفاء بالمعاییر األخالقیة أقل تجانًسا منھا في األوساط األكادیمیةجمرا

كسفام بإنھاء النظرة زم منظمة أولتتخلیین وتحلیلھا واعتمادھا. ومراجعة المخاطر مع مختلف أصحاب المصلحة الداب
ث، كما ھو وبحلاالستمرار ر إلزامي مب اختالل توازن القوى الضار ھو أال سیما أّن تجن االستعماریة في الممارسات البحثیة،

ال یجب فقط التوقیع على مدونة قواعد و. المنوط بنا جمیع أصحاب المصلحة في إطار واجب الرعایةدراج الحال بالنسبة إل
بالغ االوالحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي عملیات  إتاحةسلوكنا مقدًما، بل یجب أن نعیش عملیًا وفقھا، مع 

عاییر ھذه الم فيق یقدكثب. كما ینبغي التعن  ھكل ذلك ویجب مراقبة -تكون في متناول جمیع المشاركین لكي  االنتھاكاتعن 
 وتحدیثھا وتحسینھا باستمرار.
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 إضافیة موارد
قضایا أخالقیة معینة في بحوث منظمة أوكسفام، یرجى التواصل عبر العنوان  بشأنأو استفسارات  مخاوفإذا كانت لدیكم 

 .النصائح من لمزید research@oxfam.org.uk التالي

الذي وضعھ مجلس البحوث االقتصادیة  إلى إطار أخالقیات البحثكما ورد أعاله، تستند ھذه المبادئ التوجیھیة جزئیًا 
واالجتماعیة، والذي یوفر المعاییر األساسیة ألبحاث العلوم االجتماعیة الممولة من المملكة المتحدة. وتشمل الموارد اإلضافیة ما 

 یلي:
https://the-مدونة قواعد الممارسات الخاصة بسالمة الباحثین االجتماعیین.  .(ال تاریخ) ،جمعیة البحوث االجتماعیة •

practice.pdf-of-code-safety-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/SRA  
). بیان الممارسة األخالقیة 2017الجمعیة البریطانیة لعلم االجتماع. ( •

https://www.britsoc.co.uk/media/24310/bsa_statement_of_ethical_practice.pdf 
 :الھویة والسریة كتم). 2006ر. ویلز، وج. كرو، وس. ھیث وف. تشارلز. ( •

http://eprints.ncrm.ac.uk/423/1/0206_anonymity%2520and%2520confidentiality.pdf  
والمراقبة ). إدارة التنمیة الدولیة لإلرشاد األخالقي ألنشطة البحث والتقییم 2019( ،إدارة التنمیة الدولیة •

-and-evaluation-research-for-guidance-ethical-https://www.gov.uk/government/publications/dfid
activities-monitoring  

 في منظمة أوكسفام الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي ام، (ال تاریخ). سیاسة وإجراءات منظمة أوكسف •
do/about/safeguarding-we-https://www.oxfam.org/en/what  

practice.oxfam.org.uk/our-https://policy-التوجیھیة للبحوث  منظمة أوكسفام، (ال تاریخ). المبادئ •
guidelines-approach/research/research 

 

 
  

mailto:research@oxfam.org.uk
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/frequently-raised-questions/what-if-it-is-not-possible-to-obtain-informed-consent/
https://the-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/SRA-safety-code-of-practice.pdf
https://the-sra.org.uk/common/Uploaded%20files/SRA-safety-code-of-practice.pdf
https://www.britsoc.co.uk/media/24310/bsa_statement_of_ethical_practice.pdf
http://eprints.ncrm.ac.uk/423/1/0206_anonymity%2520and%2520confidentiality.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-ethical-guidance-for-research-evaluation-and-monitoring-activities
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-ethical-guidance-for-research-evaluation-and-monitoring-activities
https://www.oxfam.org/en/what-we-do/about/safeguarding
https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/research/research-guidelines
https://policy-practice.oxfam.org.uk/our-approach/research/research-guidelines
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 .SAGE المنشورات. المعادیة البیئات في والرقمي البشري لألمن دلیل: االجتماعیة العلوم في أمانًا
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 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104810  . 127 العالمیةاألخالقیة التي یواجھھا موظفو البحوث. التنمیة 

ماكدیرموت، ر. ، وغیبونز، ب. ، ومبانغي، د. ، وماكغراث، س. ، وماركت، أ. ، وكورتیس فیرنادیز، ب. ، وھاریاتي، د. 
بعد الموافقة األخالقیة: تعزیز ممارسات البحوث األخالقیة في مشاریع البحوث المشتركة بین ما ). 2019(وعزیزة، ن. 

القطاعات التي تضم شركاء أكادیمیین وشركاء في قطاع المنظمات غیر الحكومیة. مجلة العمل اإلنساني الدولي 
4)18.(  8-0065-019-https://doi.org/10.1186/s41018  

المحلي والجامعة. رسالة ماجستیر، جامعة كالرك.   فھم اإلرھاق البحثي في سیاق العالقات بین المجتمع). 2013(واي إي. 
s://commons.clarku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=localknowledgehttp 

 

 الروابط
 2020 سبتمبر/أیلول في الروابط جمیع إلى الولوج جرى

إطار مجلس البحوث االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة المتحدة ألخالقیات البحث العلمي: 
ethics/-applicants/research-for-https://esrc.ukri.org/funding/guidance 

for-reference-of-terms-practice.oxfam.org.uk/publications/writing-https://policy- كتابة الشروط المرجعیة للبحوث:
253034-research 

 for-reference-of-practice.oxfam.org.uk/publications/terms-https://policy- :الشروط المرجعیة لنموذج البحث
253035-template-research 

gender-practice.oxfam.org.uk/publications/integrating-https://policy-إدماج النوع االجتماعي في تخطیط البحوث: 
620621-planning-research-in 

 with-research-practice.oxfam.org.uk/publications/doing-https://policy- :مسؤولي إحصاءإجراء البحوث مع 
620574-enumerators 

 ئنا األساسیة:مباد -أخالقیات البحث في مجلس البحوث االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة المتحدة 
principles/-core-ethics/our-applicants/research-for-https://esrc.ukri.org/funding/guidance 

https://policy-، بحثیة تقاریر وممارستھا،  أوكسفام منظمة سیاسات
tions;q2=Research+report;show_all=prof;sort=pupractice.oxfam.org.uk/publications/search?i=1;q1=Publica
blication_date;x1=page_type;x2=publication_type 

 أخالقیة؟ أكثر" العالمي الجنوب" في ثوالبح نجعل أن یمكننا كیف أفریقیا، في الدیمقراطیة
ethical/-research-make-http://democracyinafrica.org/can 

https://doi.org/10.1515/jgd-2014-0016
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104810
https://doi.org/10.1186/s41018-019-0065-8
https://commons.clarku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=localknowledge
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/writing-terms-of-reference-for-research-253034
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/writing-terms-of-reference-for-research-253034
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/terms-of-reference-for-research-template-253035
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/terms-of-reference-for-research-template-253035
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/integrating-gender-in-research-planning-620621
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/integrating-gender-in-research-planning-620621
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/doing-research-with-enumerators-620574
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/doing-research-with-enumerators-620574
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/our-core-principles/
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/search?i=1;q1=Publications;q2=Research+report;show_all=prof;sort=publication_date;x1=page_type;x2=publication_type
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/search?i=1;q1=Publications;q2=Research+report;show_all=prof;sort=publication_date;x1=page_type;x2=publication_type
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/search?i=1;q1=Publications;q2=Research+report;show_all=prof;sort=publication_date;x1=page_type;x2=publication_type
http://democracyinafrica.org/can-make-research-ethical/
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  ؟ عن علم واطالعماذا لو استحال الحصول على موافقة  -مجلس البحوث االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة المتحدة 
-it-if-questions/what-raised-ethics/frequently-applicants/research-for-https://esrc.ukri.org/funding/guidance

consent/-informed-obtain-to-possible-not-is 

and-reports-us/plans-do/about-we-https://www.oxfam.org.uk/what- سلوك موظفي منظمة أوكسفام: قواعد مدونة
conduct-of-policies/code 

 :https://policy-: یانات مع جمع البیانات الرقمیةالتحول إلى الرقمیة: تحسین جودة الب
 620522-collection-data-digital-with-tyquali-data-improving-digital-practice.oxfam.org.uk/publications/going 

 https://www.who.int/ethics/review-: منظمة الصحة العالمیة، نماذج ألشكال الموافقة عن علم واطالع 
 onsent/en/committee/informed_c 

جامعة مانشستر، "الموافقة عن علم واطالع" على إعداد تطبیق األخالقیات: 
prep/-integrity/ethics/app-https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/ethics 

compliance.umich.edu/informed-https://research- شیغان، مبادئ توجیھیة ونماذج الموافقة عن علم واطالع:جامعة می
guidelines-consent 

 data/legal-https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-خدمة بیانات المملكة المتحدة، الموافقة على مشاركة البیانات: 
forms-sharing/consent-data-ethical/consent 

ontentc-practice.oxfam.org.uk/publications/ethical-https://policy-: أوكسفام لمنظمة األخالقي المحتوى إرشادات
620935-i-pictures-the-in-people-the-of-rights-the-upholding-guidelines 

الجنسي" بشأن الخطط  واالستغالل واالعتداء منظمة أوكسفام "سیاسة منظمة أوكسفام واحدة للحمایة الرقمیة من التحرش
 https://www.oxfam.org.uk/documents/49/OneOxfamDigitalSafeguardingPolicy_EN.pdf والتقاریر والسیاسات:

 منظمة أوكسفام "سیاسة منظمة أوكسفام واحدة لحمایة الشباب" بشأن الخطط والتقاریر والسیاسات:
dfhttps://www.oxfam.org.uk/documents/46/OneOxfamYouthSafeguardingPolicy_EN.p 

 data/legal-https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-الھویة:  كتمخدمة البیانات في المملكة المتحدة، 
ethical/anonymisation.aspx 

protection/data-https://edps.europa.eu/data-: البیانات حمایة – األوروبیة البیانات حمایة مشرف
protection_en#Privacy 

  rights/-human-declaration-https://www.un.org/en/universal   اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة: 

 c12 :https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted ،2018 لعام البیانات حمایة قانون

lex.europa.eu/legal-https://eur-میثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي: 
ri=CELEX:12012P/TXTcontent/EN/TXT/?u 

https://eur- للبرلمان األوروبي والمجلس [الالئحة العامة لحمایة البیانات]: 2016/679 مالئحة االتحاد األوروبي التنظیمیة رق
   content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679-lex.europa.eu/legal 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، حمایة البیانات وتشریعات الخصوصیة حول العالم: 
 Laws.aspx-Protection-Data-Legislation/eCom-https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D 

https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/frequently-raised-questions/what-if-it-is-not-possible-to-obtain-informed-consent/
https://esrc.ukri.org/funding/guidance-for-applicants/research-ethics/frequently-raised-questions/what-if-it-is-not-possible-to-obtain-informed-consent/
https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/about-us/plans-reports-and-policies/code-of-conduct
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/going-digital-improving-data-quality-with-digital-data-collection-620522
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/going-digital-improving-data-quality-with-digital-data-collection-620522
https://www.who.int/ethics/review-committee/informed_consent/en#/
https://www.who.int/ethics/review-committee/informed_consent/en#/
https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/ethics-integrity/ethics/app-prep/
https://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
https://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ethical-content-guidelines-upholding-the-rights-of-the-people-in-the-pictures-i-620935
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ethical-content-guidelines-upholding-the-rights-of-the-people-in-the-pictures-i-620935
https://www.oxfam.org.uk/documents/49/OneOxfamDigitalSafeguardingPolicy_EN.pdf
https://www.oxfam.org.uk/documents/46/OneOxfamYouthSafeguardingPolicy_EN.pdf
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#Privacy
https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection_en#Privacy
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx
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 بریطانیا  سیاسة حمایة البیانات في منظمة أوكسفام
https://oxfam.app.box.com/s/e253mb6gk4jbt1ibndn5aluqq3secxyt 

 البیانات المسؤولة في منظمة أوكسفام: ترجمة سیاسة البیانات المسؤولة لمنظمة أوكسفام إلى ممارسة عملیة بعد مرور عامین:
-responsible-oxfams-translating-oxfam-at-data-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-https://policy
  620257-pract-into-policy-data 

 us/tackling-https://www.oxfam.org.uk/about-: في منظمة أوكسفام الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي
safe/-people-updates/keeping-and-information-abuse 

السلوك" عن سیاسات منظمة أوكسفام للحمایة من  سوءتشغیل المعیاریة لإلبالغ عن المنظمة أوكسفام بریطانیا "إجراءات 
الجنسي والسیاسات ذات الصلة:  واالستغالل واالعتداءالتحرش 

  B_Reporting_Misconduct_SOP.pdfhttps://www.oxfam.org.uk/documents/27/OG
 

https://oxfam.app.box.com/s/e253mb6gk4jbt1ibndn5aluqq3secxyt
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-at-oxfam-translating-oxfams-responsible-data-policy-into-pract-620257
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-at-oxfam-translating-oxfams-responsible-data-policy-into-pract-620257
https://www.oxfam.org.uk/about-us/tackling-abuse-information-and-updates/keeping-people-safe/
https://www.oxfam.org.uk/about-us/tackling-abuse-information-and-updates/keeping-people-safe/
https://www.oxfam.org.uk/documents/27/OGB_Reporting_Misconduct_SOP.pdf
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   2020أیلول/سبتمبر  -جمیع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام  ©

 فیھم بمن التنمیة، مجال في والباحثون الممارسون یستخدمھا لكي للبحوث أوكسفام منظمة شبكة يالتوجیھالدلیل  ھذه أعدّ 
 غییت، إلیرین خاص شكر مع غاالندیني، وسیلفیا ماجر فرانزیسكا كتبتھا وقد. ھاؤوشركا أوكسفام منظمة موظفو

 .لمساھماتھم تشیرش وكسارا لي إیتون وجیمس فالتیري، تومكیس وإمیلي فونك، وجایني لومباردیني، وسیمون

بالكامل. انًا ألھداف المناصرة وتنظیم الحمالت والتعلیم والبحث العلمي شریطة ذكر المصدر النص مج ھذا یمكن استخدام
ا في ما یخّص النسخ في أي الستخدامات بھدف تقییم األثر. أممن ھذه ا یّة الفكریّة أن یُحاط علًما بأيویطلب صاحب الملك

 بیتوجألقلمة فال بّد من الحصول على إذن وقد اظروف أخرى أو إعادة االستخدام في منشورات أخرى أو للترجمة أو 
 .policyandpractice@oxfam.org.uk ا:ونیً بدل مالي لقاء ذلك. للتواصل إلكتر

 جانب أي مناقشة في ترغبون كنتم إذا. للبحوث التوجیھیة مبادئھا على الراجعة والتغذیة بالتعلیقات أوكسفام منظمة ترحب
  .research@oxfam.org.uk التالي العنوان عبر إلكترونیًا التواصل یرجى الوثیقة، ھذه جوانب من

 www.oxfam.org.uk/policyandpractice زیارة یرجى ومنشوراتھا، أوكسفام منظمة أبحاث عن المعلومات من لمزید

 للنشر.  صحیحة وقت إرسالھ المنشور االمعلومات الواردة في ھذ

 في  1-691-78748-1-978 أوكسفام الدولیّة تحت الرقم المتسلسل:نشرتھ منّظمة أوكسفام بریطانیا لصالح منّظمة 
 DOI :10.21201/2020.6416 .2020 أیلول/سبتمبر

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

 ).SC039042( اسكتلندا وفي) 202918 رقم( وویلز إنجلترا في مسجلة خیریة مؤسسة ھي أوكسفام منظمة

، وھي جزء من بلًدا 67 منّظمة مترابطة ضمن شبكة واحدة في أكثر من 20یضّم  منّظمة أوكسفام ھي اتحاد دوليّ  
 الفقر. تحارب انعدام المساواة للقضاء على ظلم  ،حركة عالمیّة من أجل التغییر

www.oxfam.org 

http://www.oxfam.org.uk/policyandpractice
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