
 أخالقیات البحث العلمي
 لدلیل مفصّ  

) االتفاقیات األساسیة التي ینبغي للباحثین أن یأخذوھا في االعتبار 1یبرز المخطط االنسیابي، لكل مرحلة من مراحل عملیة البحث، (
 ھمالرسمیة/المبادئ التوجیھیة التي یمكنالوثائق و) 3النظر فیھا* (یھم رجعیة من األسئلة التي ینبغي عل) وقائمة م2ویلتزموا بھا؛ (
 وینبغي استخدامھا باالقتران معھ. أخالقیات البحث العلمي: دلیل توجیھي عمليتلخص ھذه األداة مستند الرجوع إلیھا. 

 
 . تصمیم البحوث األخالقیة1
  یجب أن یكون الھدف من البحث ھو إفادة المشاركین فیھ. ویجب دائًما

 خاطر المحتملة.أن تفوق الفوائد الم
  ،ویجب أن یجري إطالع المشاركین على أھداف البحث وأسالیبھ

 وكیف سیتمكنون من الوصول إلى النتائج.
  ویجب أن یكون جمیع الموظفین المعنیین مؤھلین ومدربین على إجراء

 البحث.
  ُجھ مراعیة للسیاق فضًال عن ویجب أن تكون أسالیب البحث وأدواتھ ونُھ

 العتبارات النوع االجتماعي واالعتبارات االجتماعیة والثقافیة.مراعاتھا 

 ھل البحث ضروري، ووفق أي معاییر؟؟ 
ا كمشروع، وإدماجھ في ھل جرى تخطیط البحث جیدً ؟ 

 برنامج عمل عملي؟
ما ھي األنظمة المعتمدة لضمان التعلم من تجربة المشروع ؟ 

 البحثي؟
جمیع ھل أنتم على درایة واستعداد لتطبیق ؟ 

السیاسات واإلجراءات التنظیمیة ذات الصلة، 
بما في ذلك حمایة البیانات، والمحافظة علیھا، 

 ومراجعة األخالقیات؟
المبادئ التوجیھیة لمنظمة أوكسفام  | االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة المتحدةفي مجلس البحوث  إطار أخالقیات البحث العلمي :المراجع

إجراء البحوث ؛ إدماج النوع االجتماعي في تخطیط البحوث؛ الشروط المرجعیة لنموذج البحث العلمي؛ كتابة الشروط المرجعیة للبحوثبشأن 
 .لحمایة البیانات وسیاسات البیانات المسؤولةسیاسات منظمة أوكسفام بریطانیا  | مع مسؤولي االحصاء

 
 

 إجراء تحلیل المخاطر واعتماده . 2
  یعتمده جمیع أعضاء الفریق یجب إجراء تحلیل المخاطر وأن

 .المركزي والمحلي المعنیین قبل بدء البحث
  ّمن احتمال وقوع ضرر غیر  ویتمثل الھدف من ذلك في الحد

مقصود. ویجب تحدید جمیع المخاطر المحتملة واستراتیجیات 
 التخفیف ذات الصلة كما یجب مراجعة تحلیل المخاطر بانتظام.

 مخاطر القصیرة والطویلة األجل ویجب أن ینظر ھذا التحلیل في ال
على حد سواء؛ وفي المخاطر التي یتعرض لھا كل من المشاركین 

والباحثین؛ وفي الحاجة المحتملة إلى خرق سریة المشاركین 
 ألسباب قانونیة ودواعي السالمة.

  ویجب إدراج أسماء/تفاصیل االتصال الخاصة بالباحثین
التحرش واالستغالل وبالمسؤولین عن تنسیق الحمایة من 

 واالعتداء الجنسي.

 ھل جّمعتم القضایا األخالقیة المحددة التي أثیرت؟  
من مشروعكم أثناء تقییم المخاطر وحددتم استراتیجیات التخفیف 

 لكل منھا؟
ھل جرى اعتماد تقییم المخاطر، بما في ذلك من قبل الموظفین  ؟

 المحلیین الذین یعرفون سیاق البحث جیًدا؟
كیف تخططون لمراقبة سالمة الباحثین والمشاركین في البحث  ؟

 على حد سواء؟
كیف ستراقبون التزام الباحثین بمدونة قواعد السلوك الخاصة  ؟

 بمنظمة أوكسفام؟ ماذا سیحدث إذا لم یجري التمسك بھا؟
ھل أنتم على درایة واستعداد لتطبیق جمیع السیاسات واإلجراءات  ؟

من  ة، بما في ذلك حمایة البیانات، والحمایةالتنظیمیة ذات الصل
 ، ومراجعة األخالقیات؟التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي

| سیاسات  إجراء البحوث مع مسؤولي االحصاءمنظمة أوكسفام | المبادئ التوجیھیة لمنظمة أوكسفام بشأن  مدونة سلوك موظفيالمراجع: 
 .كاإلبالغ عن إجراءات التشغیل الموحدة لسوء السلو؛ للحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيمنظمة أوكسفام بریطانیا 

 
 إختیار المشاركات/ین في البحث . 3
  ال یجب أن یشارك المشاركون إال في األبحاث التي قد تعود

 علیھم ببعض الفوائد.
  ویحتاج المشاركون إلى فھم الغرض من البحث فھًما صحیًحا

حتى یتمكنوا من إصدار حكم عن علم واطالع بشأن فوائده 
 المحتملة.

 بیّنة من أي مخاطر تتعلق ى ویجب أن یكون الباحثون عل
أي لدى إجراء أجزاء متعددة من  -من البحث  باإلرھاق

البحوث بالتوازي مع قلة المكاسب الملموسة للمجتمعات 
 المحلیة.

ھل نظرتم في االحتیاجات الخاصة لألطفال وغیرھم من الفئات  ؟
 الضعیفة بشكل خاص؟

، بما ھل تقدمون معلومات یسھل الوصول إلیھا عن المشروع؟  
في ذلك كیفیة الوصول إلى المسؤولین عن تنسیق البحث 

 ؟الحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيو
ھل تقدمون معلومات واضحة وسھلة المنال عن فوائد البحث  ؟

 والمخاطر المحتملة للمشاركین؟
أي حواجز محددة، بما في ھل استكشفتم سیاق البحث لتحدید  ؟

 البحث؟من  ذلك اإلرھاق

الموارد . جامعة كالرك. فھم اإلرھاق البحثي في سیاق العالقات بین المجتمع المحلي والجامعة). 2008واي إي. ( المرجع:
 الرقمیة.

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/terms-of-reference-for-research-template-253035
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://oxfam.box.com/s/e253mb6gk4jbt1ibndn5aluqq3secxyt
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
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
https://www.oxfam.org.uk/documents/27/OGB_Reporting_Misconduct_SOP.pdf
https://www.oxfam.org.uk/documents/27/OGB_Reporting_Misconduct_SOP.pdf
https://commons.clarku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=localknowledge


 على موافقة المشاركین/ات. الحصول 4
  یجب الحصول على موافقة المشاركین/كات

 الطوعیة وعن علم واطالع قبل إجراء البحوث.
 یجب أن یكون المشاركون/كات على اطالع و

على البحوث وأن یفھموھا، وأن یعرفوا حقوقھم 
(عدم المشاركة/االنسحاب)، وكیفیة التعبیر عن 

 مخاوفھم.
 عند التماس موافقة یجب توخي عنایة خاصة و

 الفئات الضعیفة، بما في ذلك األطفال.
 یجب أال یُرغم الباحثون أو غیرھم من أعضاء و

 المجتمع المحلي المشاركین على المشاركة.
 على كیفیة استخدام  وافق المشاركونییجب أن و

 منظمة أوكسفام لنتائج األبحاث.

المشاركین، وتسجیلھا كیف یمكن الحصول على الموافقة عن علم واطالع من  ؟
 للرجوع إلیھا الحقًا ورصدھا طول عملیة البحث؟

ھل تقدمون معلومات یسھل الوصول إلیھا عن المشروع، بما في ذلك كیفیة ؟ 
الحمایة من التحرش واالستغالل المسؤولین عن تنسیق البحث و الوصول إلى

 ؟واالعتداء الجنسي
 بیاناتھم؟ھل یفھم المشاركون كیف سیتم استخدام ؟ 
ھذه  ، ھل سیكون من اآلمن لھم حملإذا قدمتم ورقة معلومات للمشاركین؟ 

 ؟معھم األوراق
ما ھو مستوى السریة وكتم الھویة الذي یمكن أن تقدمونھ للمشاركین، وكیف ؟ 

 یمكن إبالغھم بذلك بشكل فاعل؟
االتصال لتقدیم شكوى أو  معاودة ھل یعرف المشاركون أنھم یستطیعون؟ 

 عتراض أو االنسحاب من البحث في أي وقت؟اال
رتم في االحتیاجات الخاصة لألطفال وغیرھم من الفئات الضعیفة ھل فك؟  

 بشكل خاص؟
|  جامعة میشیغان|  إرشادات المحتوى األخالقي لمنظمة أوكسفام: للمزید من االرشادات والنماذج األخرى لتسجیل الموافقة عن علم  واطالع 

 منظمة الصحة العالمیة|  بیانات المملكة المتحدة خدمة|  جامعة مانشستر

 
 إجراء البحث . 5
  یجب تدریب جمیع الباحثین على مدونة قواعد سلوك منظمة أوكسفام وعلى

 المحلي في السیاقات الصعبة.دورھم كنقطة االتصال األولى ألعضاء المجتمع 
 یجب مراقبة ممارسات البحث اآلمن.و 
 یجب إجراء البحوث في أماكن آمنة ومریحة.و 
 ال یوصى عموًما بمنح تعویض مالي، ولكن یعتمد ھكذا قرارات على السیاق.و 
 یجب أن یكون المشاركون قادرین على االتصال بالباحثین بشكل مباشر أو و

 غیر مباشر في أي وقت.
 من التحرش واالستغالل یجب إبالغ المسؤولین عن تنسیق البحث/الحمایة و

عن أي أثر سلبي یبلّغ عنھ المشاركون، والتحقیق في أي  واالعتداء الجنسي
 سوء سلوك للموظفین حسب االقتضاء.

 ھل تقدمون تعویضات للمشاركین؟ ؟
ھل یفھم المشاركون أنھم یستطیعون معاودة ؟ 

أو االعتراض أو  االتصال لتقدیم لشكوى
 االنسحاب من البحث في أي وقت؟

كیف تخططون لمراقبة سالمة الباحثین ؟ 
 والمشاركین؟

كیف ستراقبون التزام الباحثین بمدونة قواعد ؟ 
سلوك منظمة أوكسفام؟ ماذا سیحدث إذا لم 

 یجري االلتزام بھا؟

|  اءإجراء البحوث مع مسؤولي االحصمنظمة أوكسفام | المبادئ التوجیھیة لمنظمة أوكسفام بشأن  مدونة سلوك موظفيالمراجع: 
 .للحمایة من التحرش واالستغالل واالعتداء الجنسيسیاسات منظمة أوكسفام بریطانیا 

 
 . استخدام نتائج البحوث6
  بسریة یجب أن یكون التعامل مع البیانات

وتخزینھا بأمان، وذلك باتباع القوانین المحلیة 
واإلقلیمیة/الوطنیة ذات الصلة المتعلقة بحقوق 

 الخصوصیة والمعلومات.
 یجب أن یكون المشاركون في المشاریع التي و

تدیرھا منظمة أوكسفام قادرین على االستفسار 
عن النتائج أو التراجع عن المشاركة، حتى بعد 

 حث.االنتھاء من الب
 ن تستخدم منظمة أوكسفام شھادات أیمكن و

المشاركین عالنیة من دون كتم ھویاتھم فقط 
في حال موافقتھم الصریحة على ذلك. ویُحظر 

 كشف ھویة األطفال نھائیًا.

ما ھو مستوى السریة وكتم الھویة الذي یمكن أن تقدمونھ للمشاركین، وكیف  ؟
 یمكن إبالغھم بذلك بشكل فاعل؟

األدوات التي تخططون الستخدامھا لتخزین المعلومات ومعالجتھا؟ ھل ما ھي ؟  
 ھي مدعومة وآمنة؟

كیف ستضمنون تلقي المشاركین في البحث التغذیة الراجعة بالمعلومات بشكل  ؟
 مناسب؟

ھل یعرف المشاركون أنھم یستطیعون معاودة االتصال لتقدیم شكوى أو ؟ 
 وقت؟االعتراض أو االنسحاب من البحث في أي 

بما في ذلك إبالغ المشاركین وأي اتفاقات أو  -ھل فكرتم في اآلثار المترتبة ؟ 
على أي مشاركة للبیانات أو نتائج االستبیانات بین المنظمات  -عقود ضروریة 

 المنتسبة أو مع شركاء خارجیین؟
| ویمكن االطالع على اإلشارة إلى الحق في الخصوصیة  مفیدة لعدم الكشف عن الھویةبروتوكوالت : تقدم خدمة بیانات المملكة المتحدة المراجع

 |  األساسیة للحقوق األوروبي االتحاد میثاق؛ إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسانفي 
 :إلتزامات حمایة البیانات والخصوصیة

لتنمیة لحمایة البیانات تشریعات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة وا|  الالئحة العامة لحمایة البیانات في االتحاد األوروبي (أوكسفام بریطانیا)
 من أوكسفام بریطانیا |  البیانات المسؤولة في سیاسة البرنامجو سیاسة حمایة البیانات | العالمحول والخصوصیة 

سیاسة منظمة أوكسفام |  سیاسة الحمایة الرقمیة من منظمة أوكسفام | إرشادات المحتوى األخالقي لمنظمة أوكسفام: إستخدام الصور/الفیدیو
 الجنسي واالعتداء واالستغالل التحرش منلحمایة الشباب 

 )2009جرى تكییف القائمة المرجعیة من المبادئ التوجیھیة ألخالقیات البحوث لدى أوكسفام أسترالیا (آب/أغسطس  *

https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/ethical-content-guidelines-upholding-the-rights-of-the-people-in-the-pictures-i-620935
https://research-compliance.umich.edu/informed-consent-guidelines
https://www.staffnet.manchester.ac.uk/rbe/ethics-integrity/ethics/app-prep/
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms
https://www.who.int/ethics/review-committee/informed_consent/en/
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
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://www.oxfam.org.uk/about-us/tackling-abuse-information-and-updates/keeping-people-safe/
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/anonymisation.aspx
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/#%3A%7E%3Atext%3DNo%20one%20shall%20be%20subjected%20to%20arbitrary%20interference%20with%20his%2Cagainst%20such%20interference%20or%20attacks
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://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://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-at-oxfam-translating-oxfams-responsible-data-policy-into-pract-620257
https://www.oxfam.org.uk/documents/49/OneOxfamDigitalSafeguardingPolicy_EN.pdf
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/46/OneOxfamYouthSafeguardingPolicy_EN.pdf
https://www.oxfam.org.uk/documents/46/OneOxfamYouthSafeguardingPolicy_EN.pdf

