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 الملخص 
 

على الرغم من احتمال حدوث انتھاكات أخالقیة عند إجراء بحث مع السكان المتأثرین   :الخلفیة
بالنزاع، إال أن ھناك معلومات محدودة حول كیفیة ومدى دمج االعتبارات األخالقیة الخاصة بإجراء 

بادئ البحوث مع ھؤالء السكان في إرشادات األخالق الوطنیة والدولیة، وبالتالي، كیفیة ترجمة ھذه الم
تھدف ھذه الدراسة إلى سد ھذه الفجوة من خالل التحلیل المنھجي إلرشادات . التوجیھیة إلى ممارسة

أخالقیات البحث الحالیة للبلدان اإلنسانیة المانحة، والبلدان المتضررة من النزاعات، ووكاالت األمم 
لمقاالت البحثیة حول السكان ، ووكاالت التمویل، باإلضافة إلى تقاریر األخالقیات في ا)UN(المتحدة 

 .المتضررین من النزاع المنشورة في المجالت التي یراجعھا النظراء
 

من المبادئ التوجیھیة ألخالقیات البحث ولوائح المنح من وكاالت  32تم إجراء مراجعة لـ  :األسالیب
مارسات األخالقیة لـ  األمم المتحدة والوكاالت المانحة والحكومات، وتم تحلیل تقاریر اإلجراءات والم

 .مقالة منشورة في المجالت التي راجعھا النظراء 498
 

٪ منھا السكاَن 87.5من بین المبادئ التوجیھیة واللوائح التي تمت مراجعتھا، لم یذكر   :النتائج
بفھرسة التعقیدات المتعلقة بإجراء البحوث مع ) ٪3.1(المتضررین من النزاع، وقام دلیل واحد فقط 

من بین المقاالت البحثیة المنشورة التي تمت مراجعتھا حول السكان . المتضررین من النزاعالسكان 
٪ فقط من 48.2المتأثرین بالنزاعات، تم اإلبالغ عن الحصول على الموافقة األخالقیة أو التنازل في 

في  . ٪ فقط من الدراسات46.6المقاالت، وتم اإلبالغ عن الحصول على الموافقة المستنیرة في 
٪ منھا في  88.5المجموعة الفرعیة من المقاالت التي لم تبلغ عن تلقي الموافقة األخالقیة، تم نشر 

 . المجالت التي تتطلب اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة
 

سلطت ھذه الدراسة الضوء على فجوة في إرشادات البحث الحالیة ولوائح المنح بشأن  :االستنتاجات
 السلوك األخالقي للبحث مع السكان المتأثرین بالنزاع وأوضحت الحاجة إلى دمج مثل ھذا التوجیھ في

عالوة على ذلك، أظھرت ھذه الدراسة أن ھناك حاجة إلى تطبیق  . الوثائق الحاكمة وممارسات البحث
أكثر صرامة 
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لمتطلبات إعداد التقاریر من قبل المجالت للتأكد من أن البحث مع السكان المتضررین من النزاع یفي 
ت المؤسسیة والوكاالت المانحة ویمكن للشراكات بین لجان األخالقیا. بالمعاییر األخالقیة المطلوبة

 . والمجالت أن تضمن حمایة حقوق السكان المتأثرین بالنزاع
 

                ™   AMA PRA Category 1 Credit لـ  تحدد الجمعیة الطبیة األمریكیة نشاط التعلیم الطبي المستمر المستند إلى المجالت بحد أقصى
 . یجب أن یطالب األطباء فقط باالئتمان المتناسب مع مدى مشاركتھم في النشاط . TM AMA Ed Hubالمتاح من خالل 

 
 نقاط الضعف الفریدة 

مجموعة متنوعة من الظروف المختلفة، بما لدى األفراد من السكان المتضررین من النزاع نقاط ضعف فریدة بسبب  
تشمل ھذه  1. في ذلك تاریخھم الشخصي، وحالة المواطنة، ومسار النزوح، والوضع االجتماعي واالقتصادي

نظًرا لتزاید عدد األفراد  . المجموعة األفراد الالجئین أو المشردین داخلیًا وأولئك الذین یعیشون في مناطق النزاع
. فقد زاد أیًضا البحث الذي یركز على ھذه المجموعة 2اع إلى مستویات غیر مسبوقة، المتضررین من النز

تم وصف المخاطر المتزایدة لممارسات البحث االستغاللیة التي یعاني منھا الالجئون والسكان   10، 8،9، 6،7، 3،4،5
  الحصول على الموافقة المستنیرةسلطت ھذه المجموعة من األدبیات الضوء على تعقیدات  11. المتأثرون بالنزاع

من أجل حمایة حقوق السكان المتضررین من  15، 1،12،13،14. وإمكانیة اإلكراه غیر المتعمد، بالنظر إلى فروق القوة
ومع ذلك، وعلى الرغم من إمكانیة وجود . النزاع، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة للموافقة األخالقیة

، إال أن آلیات اإلشراف على األبحاث مع السكان المتأثرین بالنزاع  )1انظر الجدول (ممارسات بحثیة مشحونة أخالقیاً 
تملك لجان األخالقیات المؤسسیة في كثیر من األحیان القدرة على رصد ممارسات البحث حیث یجب  ال  13. محدودة

 1،13. أن تعتمد على التوجیھ العلمي والتقني غیر الكافي للسكان المتضررین من النزاع
 

 أمثلة على االعتبارات األخالقیة في البحث مع السكان المتأثرین بالنزاع . 1الجدول 
 القضیة األخالقیة  أمثلة

وقد یسھم انعدام الثقة في السلطات في إحجام األفراد عن التوقیع على  
قد ال یفھم األفراد   1.استخدامھا لالستفادة منھم االستمارات خوفا من احتمال

الذین یفرون من البلدان التي تشتھر حكوماتھا بممارسات قسریة وانتھاك  
قكما أن   12. حقوق اإلنسان أنھم قادرون على رفض المشاركة في الدراسات

تماد على الجھات الفاعلة اإلنسانیة لتوفیر السكن والمؤن والخدمات الطبیة االع
 13،14قد یجبر األفراد عن غیر قصد على المشاركة في البحوث 

 الموافقة المسبقة 

أدت حاالت انتھاك السریة إلى عدم ثقة العلماء األجانب وعدم الرغبة في  
في ضرر   تسببت خرق الثقة ھذه في بعض األحیان 15. المشاركة في األبحاث

ال یمكن إصالحھ للمشاركین، بما في ذلك الحاالت التي كشفت فیھا مجموعات  
البحث عن ھویات النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب، مما أدى إلى تعرضھن 

للعار واالحتقار من قبل المجتمع، أو الكشف عن ھویة الجئة وناشطة، مما 
 14. باشریعرضھن لخطر م

 تاریخ االنتھاكات األخالقیة

قد ال تعمل مجالس مراجعة األخالقیات في بعض حاالت النزاع أو قد تكون 
وفي ھذه الحاالت، قد تعتمد الوكاالت على سیاساتھا الخاصة  . غائبة تماًما

الستعراض األخالقیات، والتي قد ال تتفق مع المعاییر أو القوانین الدولیة  
 16 .لحقوق اإلنسان

مجلس المراجعة المؤسسیة غیر 
 الوظیفي

یمكن أن یؤدي الضغط السیاسي لحجب البیانات أو تغییرھا إلى معضالت 
ومن األمثلة الحدیثة والمعروفة  1.أخالقیة ولھ آثار خطیرة على سالمة الباحثین

اعتقال بول فورمان، رئیس منظمة أطباء بال حدود في ھولندا، وفینسنت  
ھویدت، المنسق اإلقلیمي لدارفور في جنوب السودان، لنشرھما تقریًرا عن  

   17.  عملیات االغتصاب في دارفور

 الضغط السیاسي 

لى شخص ما على أنھ  في حاالت النزاع، قد ال یكون من الممكن أن یُنظر إ
محاید، خاصة عندما یكون االستقطاب في المجتمع قویًا لدرجة أنھ إذا لم یحبذ  

 18.  المرء مجموعة معینة، سیُنظر إلیھ على أنھ العدو

  التوترات مع الحیاد

https://edhub.ama-assn.org/ama-journal-of-ethics/module/2792288
https://journalofethics.ama-assn.org/article/can-consent-participate-clinical-research-involve-shared-decision-making/2020-05
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وعلى عكس السیاقات اإلنسانیة التي یمكن أن تتطور فیھا احتیاجات السكان 
مراجعة األخالقیات طویلة وبطیئة كما قد بسرعة، یمكن أن تكون عملیات  

 19. تؤدي إلى انفصال بین تصمیم البحث وتنفیذه

 السیاق الدینامیكي 

وتتطلب أوجھ الضعف والمخاطر المتزایدة المرتبطة بالمشاركة في البحوث 
في أماكن النزاع أن یكون أي بحث مدفوعا باحتیاجات السكان وأن یفي 

 . 20كان بمستوى أعلى من الفائدة للس

 الحتمیة المزدوجة  

 
مع وجود إرشادات محدودة حول التوترات األخالقیة التي یمكن أن تظھر عند إجراء البحث مع السكان المتضررین 

. من النزاع، یكافح العدید من مجالس مراجعة األخالقیات مع مراجعة التطبیقات التي تحدد البحث مع ھؤالء السكان
وإدراًكا لھذه الفجوة، كانت ھناك جھود عالمیة متزایدة لتقنین وإنشاء مبادئ توجیھیة للبحوث األخالقیة مع   19، 14

من بین ھذه الجھود ما قامت بھ منظمة العمل على تعزیز التعلم والبحث من أجل . السكان المتضررین من النزاع
قیات البحث في شكل سلسلة من األسئلة التي تسمح المساعدة اإلنسانیة، وھي منظمة غیر ربحیة أنشأت أداة أخال

عالوة على    21. للباحثین بالتأمل في أخالقیات عملھم في مراحل مختلفة من عملیة البحث، من التخطیط إلى النشر
،  القضایا األخالقیة:  البحث في حاالت الطوارئ الصحیة العالمیةذلك، أنشأ تقریر مجلس نوفیلد ألخالقیات البیولوجیا، 

بوصلة أخالقیة لتوجیھ ممارسات البحث التي تسلط الضوء على مبادئ مثل اإلنصاف واالحترام المتساوي وتقلیل  
وقد بدأت أیًضا جھود مماثلة من قبل مجالس مراجعة األخالقیات المستقلة، مثل تلك التي أنشأتھا منظمة   22. المعاناة

 1.أطباء بال حدود
 

الجھود التي تبذلھا المنظمات المستقلة، ال یُعرف سوى القلیل عن مدى وطرق عمل المبادئ  على الرغم من ھذه 
ھدفت . التوجیھیة لألخالقیات الوطنیة والدولیة على تضمین إرشادات للبحوث المتعلقة بالسكان المتأثرین بالنزاع

خالقیة الحالیة للبلدان المانحة اإلنسانیة، دراستنا إلى سد ھذه الفجوة من خالل التحلیل المنھجي للمبادئ التوجیھیة األ
كنا نھدف أیًضا إلى فھم كیفیة ترجمة . والبلدان المتضررة من النزاعات، ووكاالت األمم المتحدة، ووكاالت التمویل

المبادئ التوجیھیة إلى ممارسة من خالل تحلیل ممارسات البحث في المقاالت التجریبیة حول السكان المتأثرین 
من خالل مراجعة شاملة لإلرشادات وترجمتھا إلى ممارسة، تضیف دراستنا إلى مجموعة صغیرة ولكن . بالنزاع

 23.متزایدة من المؤلفات حول أخالقیات البحث للسكان المتضررین من النزاع 
 

 الطرق 
باستخدام عملیات البحث المستھدفة ووظائف البحث في غوغل على مواقع الوكاالت، وجدنا  . مصادر البیانات

أسترالیا، بلجیكا، كندا، الدنمارك، االتحاد األوروبي، فرنسا،  (دولة واتحاد مانح إنساني  17إرشادات بحثیة وطنیة لـ 
من  ) ، المملكة المتحدة، إسبانیا، والوالیات المتحدة ألمانیا، أیرلندا، إیطالیا، الیابان، ھولندا، النرویج، السوید، سویسرا

دولة تساھم في المساعدة اإلنسانیة على النحو المحدد في تقریر المساعدة اإلنسانیة العالمیة لعام  20قائمة أفضل 
وعالوة على ذلك، باستخدام عملیات البحث المستھدفة على غوغل ووظائف البحث على مواقع الویب  24. 2018
بنغالدیش، لبنان، لیبیریا، نیجیریا، باكستان، (دول متضررة من النزاعات  8میة، وجدنا إرشادات وطنیة من الحكو

تم تحدید ستة عشر بلداً متضرراً من . دولة تم تحدیدھا 20من ) جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مالي، وأوكرانیا
ولم یتم استخراج مبدأین . بلدان بوسائل أخرى 4و   25،  1820النزاعات باستخدام القائمة المنسقة للحاالت الھشة لعام 

أوكرانیا  (مبادئ توجیھیة من البلدان المتأثرة بالصراع  3و ) إسبانیا وألمانیا (توجیھیین من البلدان المانحة اإلنسانیة 
باستخدام عملیات بحث مماثلة، تم تضمین  . ألنھما لیسا باللغة االنكلیزیة) وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ومالي

مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة،   -وكاالت تابعة لألمم المتحدة  3إرشادات البحث في التحلیل من  
من بین الوكاالت التسع النشطة في حاالت النزاع التي تم تحدیدھا   -، والیونیسیف )WHO(ومنظمة الصحة العالمیة 

مؤسسة بیل  (وكاالت مانحة  9ولوائح المنح في التحلیل من  24، 2018اعدة اإلنسانیة العالمي لعام من تقریر المس
ومیلیندا جیتس، وصندوق ویلكم، ومجلس البحوث الطبیة، والمعاھد الوطنیة للصحة، وقیادة الدفاع الجوي ألمریكا  

عالمي للقاحات والتحصین، والصندوق العالمي، الشمالیة، والوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي، والتحالف ال 
من ھیئات تمویل البحوث الرئیسیة والممولین  10من قائمة ) 1انظر الملحق ) (والمركز الدولي لبحوث التنمیة

 ).تم استبعاد مرفق التمویل العالمي(الوطنیین 
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تحتوي قاعدة بیانات  .لتحدید المقاالت للمراجعة BRANCH Consortiumاستخدمنا قاعدة بیانات 
BRANCH حول مجموعة من التدخالت الصحیة  2018مارس  31و  1990ینایر  1على مقاالت نُشرت بین ،

.  المقدمة للنساء واألطفال والمراھقین من السكان المتضررین من النزاع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
و   Embaseو  MEDLINEات بحث تم إجراؤھا في عملی 6استندت قاعدة البیانات إلى  10، 8،9، 6،7، 3،4،5

CINAHL  وPsychINFO   باستخدام الكلمات الرئیسیة ومصطلحات عناوین الموضوعات الطبیة)MeSH (
ویولیو   2018تم إجراء عملیات البحث النھائیة بین أبریل . (المتعلقة بالنزاع والصحة والنساء واألطفال والمراھقین

تم استبعاد المقاالت التي لم تُنشر باللغة ). 2018مارس   31و  1990ینایر  1 عن أوراق منشورة بین 2018
اإلنجلیزیة أو في المجالت التي یراجعھا النظراء، والتي أبلغت عن أفراد عسكریین، والتي كانت تقاریر حالة لمریض 

والمبادئ التوجیھیة ودراسات النمذجة كما تم استبعاد المراجعات المنھجیة واالفتتاحیات ومقاالت الرأي . واحد
ن التحلیل ما مجموعھ . االقتصادیة أو الریاضیة  .مقالة منشورة في المجالت التي یراجعھا النظراء 498تضمَّ

 
تمت مراجعة التوجیھات من البلدان المانحة والبلدان المتأثرة بالنزاع لذكر المبادئ . استخراج البیانات وتحلیلھا

طلحات ذات الصلة، مثل سالمة الباحث، والسریة، والصالحیة العلمیة، والشراكات التعاونیة، األخالقیة والمص
والموافقة المستنیرة، والمخاطر األمنیة، والقیمة االجتماعیة، وسلوك ما بعد البحث، والمشاركة المجتمعیة ونسبة  

لمحلیة وكیفیة المضي قدًما عندما ال تعمل كما تم استخالص البیانات حول عملیة مراجعة األخالقیات ا. الضررللمنفعة
باإلضافة إلى ذلك، قمنا بمراجعة المبادئ التوجیھیة ألخالقیات البحث أو لوائح المنح . مجالس األخالقیات داخل البلد

من وكاالت األمم المتحدة وھیئات التمویل لتحدید ما إذا كان یجب أن تأخذ الدراسات في االعتبار أیًا من المبادئ 
ألخالقیة المذكورة أعاله لتكون مؤھلة للحصول على التمویل كوسیلة للمساعدة في فصل الدور الذي تلعبھ الوكاالت  ا

، .ل.س(من المؤلفین  3تم إجراء استخراج البیانات الفردیة بواسطة . المانحة في تحدید األخالقیات ممارسة البحث
 .).س.أ.، ن.ع.ح.م
 

بیانات حول اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والموافقة المستنیرة وأنواع الموافقة المستنیرة  استخرجنا من المقاالت  
تم استخدام اإلحصائیات الوصفیة . حددت عملیات بحث إضافیة المتطلبات األخالقیة للنشر. والتمویل والتعاون

 . افقة المستنیرةلتلخیص المؤشرات الرئیسیة المتعلقة باإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والمو
 النتائج 

كانت اإلرشادات الخاصة بالنزاع غائبة بشكل كبیر عن اإلرشادات البحثیة الصادرة عن  . مراجعة المبادئ التوجیھیة
من المبادئ التوجیھیة واللوائح المتعلقة بأخالقیات   32من بین . الحكومات والوكاالت المانحة ووكاالت األمم المتحدة

الیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة والبیان   -فقط السكان المتضررین من النزاع  4البحث التي تمت مراجعتھا، ذكرت 
  وسیاسة) USAID(الوطني األسترالي بشأن السلوك األخالقي في البحث البشري والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

جمعت  . لم تذكر أي من الدالئل اإلرشادیة البحثیة من البلدان المتأثرة بالنزاع السكان المتأثرین بالنزاع. البحث العلمي
أو الالجئین كمجموعات معرضة للخطر، بما في ذلك سیاسة   /ثالثة مبادئ توجیھیة السكان المتأثرین بالنزاع و 

ومع . ولیة، ومبادئ الیونیسف التوجیھیة، ودلیل منظمة الصحة العالمیةالبحث العلمي للوكالة األمریكیة للتنمیة الد
ذلك، فشلت ھذه المبادئ التوجیھیة في تسلیط الضوء على أي نقاط ضعف محددة للسكان المتضررین من النزاع  

 ). أمثلةمن أجل  1انظر الجدول (تتعلق بتاریخ نزوحھم أو تجاربھم من العنف مقارنة بالفئات الضعیفة األخرى 
 

أشار البیان . وھناك عدد أقل من المبادئ التوجیھیة التي تصف صراحة إجراءات البحث مع السكان المتأثرین بالنزاع
الوطني األسترالي بشأن السلوك األخالقي في البحث البشري فقط إلى كیفیة مراعاة المبادئ األخالقیة المحددة، مثل  

أضافت  . مع الالجئین خصوصیات الموافقة المستنیرةدل للمشاركین، وسریة الباحث والمشارك، واالختیار العا
لالجئین أو األشخاص في حالة نزاع أو في أوضاع ما بعد النزاع یتطلب مراجعة  إرشادات الیونیسف أن أي بحث مع ا

 . إضافیة ولكنھا لم تحدد ما قد یستلزمھ ذلك
 

البیان الوطني األسترالي بشأن السلوك األخالقي في البحث البشري، واإلصدار   -إرشادات فقط  3أخیًرا، وصفت 
السلوك األخالقي للبحث الذي یشمل البشر، وسیاسة صندوق ویلكوم   :الثاني من بیان سیاسة المجلس الكندي الثالثي

كیفیة المضي قدما عندما یكون ھناك مجلس مراجعة مؤسسي غیر   -بشأن البحث الذي یشمل مشاركین بشریین 
ومع ذلك، فإن سیاسة المجلس الكندي الثالثي وسیاسة صندوق ویلكوم لم تربط بشكل ). IRB( وظیفي أو غائب 

 .مجلس المراجعة المؤسسي الغائب بالبحث في أماكن النزاع أو مع السكان المتأثرین بالنزاع صریح بین

https://journalofethics.ama-assn.org/article/limits-informed-consent-overwhelmed-patient-clinicians-role-protecting-patients-and-preventing/2016-09
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المنشورة في المجالت التي یراجعھا النظراء على  498ركزت غالبیة المقاالت الـ . مراجعة الممارسات البحثیة

).  ٪18.7(؛ والصحة النفسیة )٪19.9(؛ صحة األم والولید والصحة الجنسیة واإلنجابیة )٪20.5(األمراض المعدیة 
وجنوب آسیا  ) ٪20.3(وغرب آسیا ) ٪35.7(شملت المناطق الجغرافیة للدراسة أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 

وكان النوع  ، )٪ 37.6(ركزت العدید من المقاالت على صحة الالجئین ). ٪15.5(وجنوب شرق آسیا ) 16.5٪(
 ). 2انظر الجدول ) (٪73.3(األكثر شیوًعا ھو الدراسة القائمة على المالحظة 

 
 مقالة في مجالت علمیة محكمة 498تحلیل  .2الجدول 

 المتغیر )  ن( التردد  )٪(النسبة المئویة 
 سنة النشر    

   
4٫8 24 1990 – 1994 
10٫2 51 1995 – 1999 
11٫8 59 2000 – 2004 
17٫5 87 2005 – 2009 
29٫1 145 2010 – 2014 
26٫5 132 2015 – 2018 

  
 

 المنطقة 

 أفریقیا 18 3٫6
 شمال أفریقیا     

 أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى      178 35٫7

1٫2 
 األمریكتان 6

منطقة البحر  /أمریكا الالتینیة      
       الكاریبي

 آسیا 77 15٫5
 جنوب شرق آسیا      

 جنوب آسیا       82 16٫5
 آسیا الغربیة      101 20٫3

 أوروبا 1 0٫2
 أوروبا الشرقیة      

 جنوب أوروبا       23 4٫6

 أوقیانوسیا  1 0٫2
 میالنیزیا      

 دول متعددة  11 2٫2

  
 نوع الدراسة 

 طرق مختلطة 22 4٫4
 طرق المالحظة 365 73٫3
 الطرق النوعیة  23 4٫6

غیر  /تجربة مضبوطة شبھ تجریبیة  18 3٫6
 عشوائیة
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٪ فقط من المقاالت عن تلقي الموافقة األخالقیة  45.8كان اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة منخفًضا، حیث أبلغت 
، لم یذكر )٪47.3(في ما یقرب من نصف المقاالت . ٪ من المقاالت عن الحصول على تنازل أخالقي2.4وأبلغت 

٪ إضافیة من المقاالت، 2.0وفي . المؤلفون ما إذا كانوا قد سعوا للحصول على موافقة أخالقیة أو تنازل عن دراستھم
٪ من المقاالت، ذكر المؤلفون 2.4فون أنھم لم یسعوا للحصول على موافقة أخالقیة أو إعفاء لدراستھم، وفي ذكر المؤل

لم تذكر أي  . أنھم لم یسعوا للحصول على الموافقة األخالقیة ولكنھم لم یبلغوا إذا كانوا قد سعوا للحصول على تنازل
 .قیھامقاالت أنھا تسعى للحصول على موافقة أخالقیة وعدم تل

 
التي ذكر المؤلفون بشأنھا أنھم لم یسعوا للحصول على موافقة أخالقیة أو تنازل أو أبلغوا   22من بین الدراسات الـ 

أنھم لم یسعوا للحصول على موافقة أخالقیة ولكنھم لم یبلغوا إذا سعوا للحصول على تنازل، تضمنت األسباب  
)  ٪31.8(أو الرسم البیاني المستخدم أو البیانات الثانویة ) ٪54.5(سة المذكورة أن الدراسة كانت مراقبة وتقییم الدرا
٪ المتبقیة من المقاالت، لم یكن من الواضح  9.1بالنسبة للـ ). ٪4.5(أو أنھ ال یوجد مجلس مراجعة مؤسسي نشط 

 .سبب عدم سعي الباحثین للحصول على الموافقة األخالقیة أو التنازل
 

الموافقة األخالقیة اختالفًا كبیًرا بین الدراسات الدولیة والوطنیة، مع تسجیٍل أقل لموافقة  اختلفت معدالت اإلبالغ عن 
).  ٪87.1(مقارنة بالدراسات الوطنیة ) ٪43.0(مجلس الھجرة والالجئین في مجموعة فرعیة من الدراسات الدولیة 

٪ فقط أنھم تلقوا الموافقة األخالقیة من كل من مجلس األخالقیات  38.8من بین الدراسات الدولیة، أفاد المؤلفون بنسبة 
٪، أفاد المؤلفون أنھم تلقوا الموافقة األخالقیة فقط من 28.4في مؤسستھم األم ومجلس األخالقیات في بلد الدراسة؛ في 

 تجربة مضبوطة عشوائیة 70 14٫1

  
 المشاركون في البحث  

15٫5 77  ً  األشخاص المشردون داخلیا
 مختلطون 89 17٫9
 األشخاص غیر المشردین  54 10٫8
 الالجئون 187 37٫6
 الالجئون العائدون  4 0٫8
 المبلغ عنھمغیر  87 17٫5

 التركیز على المجال الصحي     
 األمراض المعدیة 102 20٫5
 اإلصابات 71 14٫3
 الصحة النفسیة 93 18٫7
 االمراض غیر المعدیة 23 4٫6
 التغذیة 31 6٫2

صحة األم  -الصحة اإلنجابیة الجنسیة  99 19٫9
 والولید

 المیاه والصرف الصحي والنظافة  14 2٫8
 مجاالت صحیة متعددة   13٫1

 ـوقع المؤلفینمـ   
 دراسة وطنیة 31 6٫2
 دراسة دولیة  467 93٫8
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ومن المثیر . لد الدراسة٪، أفاد المؤلفون أنھم تلقوا الموافقة األخالقیة فقط من مؤسسة في ب31.8مؤسسة دولیة؛ وفي 
٪ من المقاالت التي لم یبلغ المؤلفون عن حصولھم على الموافقة األخالقیة لھا نُشرت في المجالت  88.5لالھتمام، أن 

دراسة لم تبلغ عن الموافقة األخالقیة، تم نشر دراسة واحدة   236من بین . التي تتطلب اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة
 2016.26في قائمة بیل للناشرین المفترسین لعام  فقط في مجلة مدرجة

 
٪ فقط من جمیع الدراسات البحثیة أنھ تم  46.6كان اإلبالغ عن الموافقة المستنیرة منخفًضا أیًضا، حیث أفادت 

، لم یذكر المؤلفون ما إذا كانوا قد حصلوا  )٪49.0(في ما یقارب نصف الدراسات . الحصول على الموافقة المستنیرة 
٪ من الدراسات، أفاد المؤلفون أنھم لم یحصلوا على موافقة  4.4على موافقة مستنیرة من المشاركین في الدراسة، وفي 

دراسة تم الحصول على الموافقة المستنیرة بشأنھا، كانت أكثر أنواع الموافقة المستنیرة شیوًعا   232 من بین. مستنیرة
، وأبلغت نسبة صغیرة من الدراسات عن أنواع أخرى من  )٪33.2(والموافقة الشفویة ) ٪34.9(ھي الموافقة الكتابیة 

٪ من الدراسات 28.9ولم تبلغ ). ٪3.0(الموافقة، مثل الموافقة الضمنیة أو مزیج من الموافقة الكتابیة والشفویة 
 .اإلضافیة عن كیفیة الحصول على الموافقة المستنیرة

 
وعلى الرغم من المعدالت اإلجمالیة المنخفضة لإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والموافقة المستنیرة، أظھرت النتائج  

یتبع اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والموافقة  ). انظر الصورة(التي توصلنا إلیھا أن اإلبالغ قد زاد بمرور الوقت 
، والتي لدیھا أعلى نسبة من الدراسات  2009و  2005المستنیرة اتجاًھا خطیًا باستثناء المقاالت المنشورة بین عامي 

رة كان  ومن المثیر لالھتمام أن اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والموافقة المستنی. التي أبلغت عن الموافقة المستنیرة
 . متعارًضا، حیث أفادت بعض الدراسات إما بالموافقة األخالقیة أو الموافقة المستنیرة

 
 اإلبالغ عن الحصول على الموافقة األخالقیة والموافقة المستنیرة حسب السنة  .الصورة

 
 

 مناقشة
الحكومیة الوطنیة ووكاالت األمم أظھرت دراستنا بشكل ساحق أن المبادئ التوجیھیة لألخالقیات من المنظمات 

المتحدة ولوائح المنح من وكاالت التمویل ال تتضمن تفاصیًال حول السلوك األخالقي للبحث مع السكان المتضررین 
إلى السكان  )  في المائة 87.5(ولم تشر غالبیة المبادئ التوجیھیة ولوائح المنح التي تمت مراجعتھا . من النزاع

أیا من التعقیدات المتعلقة بإجراء البحوث مع السكان المتأثرین ) في المائة 3.1(ووصف واحد فقط المتأثرین بالنزاع، 
تدعم ھذه النتائج االنتقادات القائلة بأن العدید من لجان األخالقیات المؤسسیة غیر مستعدة بشكل كاٍف لتوفیر  . بالنزاع
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وعلى الرغم من أنھ یجب  13. التي یتم إجراؤھا مع السكان المتضررین من النزاع اإلشراف األخالقي على األبحاث
مالحظة أن نقص التوجیھ ال یعني حدوث ممارسات بحث غیر أخالقیة، إال أنھ یسلط الضوء على فجوة یجب  

ھناك حاجة لدمج إرشادات البحث مع السكان المتضررین من النزاع في المبادئ التوجیھیة الوطنیة . معالجتھا
نؤكد أن مثل ھذه اإلرشادات یجب أن تصف كیفیة التعامل مع   1،21،22. ووكاالت األمم المتحدة والجھات المانحة

التوترات األخالقیة التي قد تنشأ في إجراء البحوث مع السكان المتضررین من النزاع، بما في ذلك كیفیة التفاوض 
.  ر وظیفيعلى المبادئ األخالقیة المتضاربة وكیفیة العمل في البیئات التي یوجد فیھا مجلس مراجعة أخالقیات غی

 .ھناك حاجة أیًضا إلى المزید من البحث لفھم كیف یؤدي عدم وجود إرشادات مفصلة إلى تشكیل ممارسات البحث
 

٪ من المقاالت عن الموافقة على  47.3حددت دراستنا أیضا ممارسات اإلبالغ عن األخالقیات السیئة، حیث لم تبلغ 
ج مع دراسات مماثلة، بما في ذلك مراجعة النطاق األخیرة التي  وتتماشى ھذه النتائ. األخالقیات أو التنازل عنھا

أجراھا مخول وآخرون حول ممارسة البحوث األخالقیة في الدراسات مع الالجئین والسكان المتضررین من الحرب  
ار  وعلى غر  23. ٪ من الدراسات لم تبلغ عن حصولھا على الموافقة األخالقیة 52في العالم العربي، والتي وجدت أن 

مخول واآلخرین، تشیر النتائج التي توصلنا إلیھا إلى أن اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة والموافقة المستنیرة قد تحسن 
واألھم من ذلك،   23. من التسعینیات إلى الوقت الحاضر، مما قد یعكس التغییرات في متطلبات إعداد التقاریر للمجالت

وعة فرعیة من الدراسات الوطنیة والمجموعة الفرعیة من الدراسات الدولیة التي حددت دراستنا تباینًا كبیًرا بین مجم
ھذه النتیجة مثیرة للقلق بشكل خاص، بالنظر إلى تاریخ االنتھاكات األخالقیة من قبل . أبلغت عن الموافقة األخالقیة

 51.العلماء األجانب
 

ومن بین الدراسات التي لم یبلغ فیھا المؤلفون ما إذا كانوا قد تلقوا أو لم یتلقوا الموافقة األخالقیة أو التنازل، تم نشر 
یسلط ھذا التناقض الضوء  . ٪ في المجالت التي راجعھا النظراء والتي تتطلب اإلبالغ عن الموافقة األخالقیة 88.5

وعلى الرغم من أن ضعف اإلبالغ عن الموافقة على  . طلبات اإلبالغعلى الحاجة إلى إنفاذ أكثر صرامة لمت
إال أن احتمال حدوث انتھاكات أخالقیة في البحث مع السكان   29، 28، 27األخالقیات یعكس قضیة منھجیة أوسع نطاقا،

لیة ضمان وتقع على عاتق المجالت مسؤو 13.المتأثرین بالنزاع یتطلب إشرافا أخالقیا أكبر على الممارسات البحث
احتواء جمیع المقاالت المنشورة على تفاصیل حول اإلجراءات األخالقیة، بما في ذلك، على األقل، الموافقة المستنیرة  

قد یؤكد بعض محررو المجالت أن طلبنا یضع أعباًء إضافیة على عاتق  . والموافقة على األخالقیات المؤسسیة
ل ھذه الطلبات تتطلب مطالبًا إضافیة؛ ومع ذلك، فإننا نجادل بأن نحن نتفق على أن مث. المؤلفین وھیئة التحریر

نود أن  . االحتمال المتزاید لالنتھاكات األخالقیة مع السكان المتضررین من النزاع یتطلب معاییر إبالغ أكثر صرامة
یة البحث وكیفیة تعامل نجادل أیًضا في أن التقاریر یجب أن تمتد إلى مناقشة التوترات األخالقیة التي نشأت أثناء عمل

لن تكون ھذه المناقشات ثاقبة لآلخرین الذین یعملون في بیئات معقدة مماثلة فحسب، بل . الباحثین مع ھذه التحدیات
 .ستساعد أیضا في جعل عملیة البحث أكثر شفافیة ومنع أي انتھاكات أخالقیة متعمدة أو غیر مقصودة

 
نا على المعلومات التي أبلغ عنھا المؤلفون في المقاالت ولم نتمكن من القیام بأي اعتمد. دراستنا لدیھا العدید من القیود

عالوة على ذلك،  . اقتصرت دراستنا أیًضا على المقاالت المنشورة في المجالت التي راجعھا النظراء. متابعة إضافیة
صنع القرار، مثل الحكومات والجھات  ونظًرا ألن تركیز دراستنا كان على المبادئ التوجیھیة المشتركة بین ھیئات 

لقد اقتصرنا أیًضا  . المانحة ووكاالت األمم المتحدة، فإننا لم نستخلص إرشادات من أي منظمة غیر حكومیة أو مستقلة
على المبادئ التوجیھیة واللوائح التنظیمیة التي كانت متاحة عبر اإلنترنت، واستبعدنا األدبیات والمبادئ التوجیھیة  

یجب أن نقر أیًضا بأننا استخلصنا فقط متطلبات إعداد التقاریر الدوریة الحالیة، والتي . ة بغیر اللغة اإلنجلیزیةالمكتوب
وأخیًرا، لتحدید المقاالت، استخدمنا قاعدة بیانات تقتصر على المقاالت المتعلقة بتقدیم  .  ربما تغیرت منذ نشر المقالة

ومع ذلك، نعتقد أن . أماكن الصراع ألم والولید واألطفال والمراھقین والتغذیةالتدخالت المتعلقة بالصحة اإلنجابیة وا
استخدام قاعدة البیانات ھذه قد أدى في الواقع إلى إدراج مجموعة واسعة من الدراسات التي تلتقط مجموعة من 

 . الحاالت والسیاقات الصحیة
 

ؤلفین، فإن ھذه ھي الدراسة الوحیدة التي تُقیِّم اإلبالغ عن وعلى حد علم الم. وتقترن ھذه القیود بالعدید من نقاط القوة
باإلضافة إلى ذلك،  . ممارسات البحوث األخالقیة مع إجراء بحوث عن السكان المتأثرین بالنزاع على الصعید العالمي

 . تنظر مراجعتنا بشكل شامل في المراحل المختلفة لعملیة البحث من التوجیھ إلى الممارسة
 

https://journalofethics.ama-assn.org/article/integrating-ethics-science-education-and-research-report-presidential-commission-study-bioethical/2015-01
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یردد عملنا النداءات التي أطلقھا اآلخرون، أي أن تولید البحوث األخالقیة یمتد إلى ما ھو أبعد من دور  وبشكل عام،
یمكن للشراكات بین لجان األخالقیات   22،23. الباحث لیشمل الممولین والمجالت وغیرھم من صانعي القرار السیاسي

حثین بالمبادئ التوجیھیة وحمایة السكان المتضررین من  المؤسسیة والوكاالت المانحة والمجالت أن تضمن التزام البا
یمكننا من خالل التفكیر النقدي والتعاون متعدد التخصصات أن نبدأ في تحویل محادثة األخالق من محادثة . النزاع

 .لتقلیل الضرر إلى أخرى ذات فائدة متبادلة للباحثین والسكان المتأثرین بالنزاع
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 شكر وتقدیر 
لصحة الطفل العالمیة، والذي بصفتھ منسقًا لربط  SickKidsتم دعم ھذا العمل جزئیًا من قبل مركز 

، تلقى تمویًال  )BRANCH(الجسور بین البحث والعمل في حاالت النزاع من أجل صحة النساء واألطفال 
،  )001-108640و  002-108416(ألنشطة أبحاث الفرع، بما في ذلك من المركز الدولي لبحوث التنمیة 

، ومؤسسة بیل ومیلیندا جیتس  )QZA-16/0395(ائي والوكالة النرویجیة للتعاون اإلنم
)OPP1171560( والیونیسیف ،)PCA 20181204 .( 
 

 اإلفصاح عن تضارب المصالح 
 .أي تضارب في المصالح لإلفصاح عنھ) المؤلفین(لم یكن لدى المؤلف 

 
بالضرورة آراء وسیاسات  وال تعكس  ) المؤلفین(وجھات النظر المعبر عنھا في ھذا المقال ھي آراء المؤلف 
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