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Research Ethics Initiative
Funded by the International Dev elopment Research Centre (IDRC)
Project Description:
The Arab Council for the Social Sciences (ACSS) launched a pilot project, supported by
the International Development Research Centre (IDRC), to promote regional collaboration on
appropriate research ethics guidelines, practices and structures.
The IDRC funded a small pilot project to support the ACSS to lead a regional reflection on the
adaptability to the local context of the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for
Research Involving Humans (TCPS-2). With the aim of strengthening the capacity of research
ethics in the MENA/Arab region, the following expected results were put forth by IDRC:







Roadmap towards a successful adaptation of the TCPS2 for the MENA region
Strengthened capacity of the Arab Council for the Social Sciences to address research
ethics issues in grant documents (e.g.: language around confidentiality)
Strengthened networking and collaboration on issues related to research ethics between
research institutions, including think tanks and NGOs
Strengthened research ethics infrastructures in the MENA region
Documentation and mapping of the available training opportunities in research ethics in
the MENA region
Internal capacity building within IDRC through the reinforcement of staff’s
understanding of the ethical issues relevant to funded work in the MENA region.

With the likely results in mind, the ACSS organized a one day planning meeting on 17
December 2015 in Beirut at the Gefinor Rotana Hotel, funded by the IDRC, with participation by
Mudar Kassis and Rita Giacaman from the Research Ethics Committee at Birzeit University
(REC-BZU). Experts and scholars from around the region reflected on the ethical and political
implications of research practices in local contexts and shared their visions for developing a
culture of research ethics in the region. It was agreed that an educational tool modeled after the
TCPS-2 would be useful for our aims. However, a tutorial involving case-studies and principles
developed through a participatory process from the region, it was agreed, would be more
effective. Likewise, the online tutorial or guidelines, modeled after the TCPS-2, could not stand
alone or be translated verbatim if they were to be relevant to the context. It was stressed that in
addition to a tutorial and guidelines, more in-person trainings, panels, and discussions would be
needed to increase demand for such tools as well as develop the capacities of individuals and
institutions in the region to encourage regular conversation around the ethical considerations
involved in research.
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Based on the recommendations of the participants in the planning meeting, the ACSS conducted
the following activities starting in December 2015:
1. Build a network of individuals and institutions that can contribute to the development of a
culture of research ethics in the region.
The ACSS started this process by partnering with the Research Ethics Committee at Birzeit
University (REC-BZU) for various activities in the pilot project.
Action Item

Deliverables

Launch pilot project
convening experts and
scholars around
research ethics in the
Arab region with a
focus on the social
sciences

ACSS & REC-BZU
Planning Meeting

Responsible
Parties
ACSS with
participation
from RECBZU

Comments
December 17, 2015
(completed)

Significance: The planning meeting generated serious interest among scholars, representing various
institutions in the region, in encouraging a culture of research ethics in MENA. Several organizations,
including the Asfari Institute and the Institute for Palestine Studies, agreed to host research ethics panels
at their public events to encourage dialogue and expand the networks involved in collaborating on
appropriate research ethics guidelines, practices and structures. The meeting also allowed for the
successful launch of an ACSS-REC-BZU partnership for the pilot phase.
Building on the discussions in the planning meeting, the ACSS and REC-BZU were able to come up
with a work plan for the pilot phase that took into consideration the local needs of various actors and
institutions in the region (detailed below).
Build a network of
individuals and
institutions (including
research institutions,
NGOs, IOs, and
Universities)
committed to
encouraging culture of
research ethics in the
region

List of institutions that have
committed to formulating,
adopting and encouraging the use
of: research ethics
guidelines/tutorials/questionnaires

ACSS

ACSS
UNESCO approached the ACSS
to partner in a project together
with the CNRS to expand the
regional network of universities
signing onto the “Charter of ethics

Ongoing/long-term.

Ongoing.

2|Page

Research Ethics Initiative
F u n de d b y t he I nt e r na t io na l
D e ve lo p me n t R e s e a rc h C e n t re ( I D R C )

and guiding principles of
scientific research in Lebanon”.

ACSS

Revised and Completed in
December 2017
(completed) (see
appendix 1 for details)

ACSS

A pilot workshop for
NGOs and IOs was
organized on December 9,
2016 entitled “Research
Ethics and Action
Research” and focused
specifically on projects
researching Syrian
refugees in Lebanon (see
appendix 2 for details)

A joint preamble and sets of
research ethics guidelines, through
a participatory process, that can be
adopted by universities and
research institutions;

Learning from the process of
developing guidelines/tutorials for
universities and research
institutions, the ACSS will lead
the way for NGOs/IOs and
individual researchers to develop
research ethics guidelines that can
be adopted by similar
institutions/individuals in the
region.

Significance: Promoting partnerships with active or potential institutions and individuals in the region
leads to the likely success of developing a community committed to long-term mutual contributions to
the culture of research ethics. Local implementing partners throughout the region would foster more
locally specific approaches to research ethics in context, in conversation with global and regional
discussions of research ethics.
The ACSS would be able to introduce various training and capacity-building methods based on
learnings in the pilot project.
This is a long-term commitment on the part of ACSS, that will lead to other committed partners, and
that will continue well-beyond the pilot phase. The ‘network’ is now conceived of in relation to the
online platform (see below) with institutions contributing to the content and successful adoption of this
platform.

2. Conduct a desk review and mapping of the research ethics landscape in the Arab World
(this would include a review of university curricula to see how research ethics is taught to
young researchers).
Deliverable

Responsible
Parties

Comments
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Report on university practices (including
curricula) to see how research ethics are
implemented for faculty as well as how they are
taught to young researchers in a sample of
universities in the region

ACSS

Originally planned to be
completed by July 30,
2016 but now delayed
till July 30, 2018.
Accessing this kind of
information is extremely
time consuming and
labor intensive.
However, we have been
fortunate in working
with Dr. Jihad Makhoul
of AUB who had
conducted a survey of 60
university websites to
document protocols for
Human Subjects
Research Protection. Her
report gives us a solid
base on which to build
further documentation.
Significance: Our aim is to contribute to a better understanding of how research ethics is
currently being practiced and taught in regional universities. With such a mapping, we hope to
identify partners, link to, learn from and support existing training programs, as well as create
new training programs for students and faculties in universities where they are lacking in terms
of pedagogy, resources or tools. We would begin by reviewing curricula in a few universities in
select countries in the Arab world in the pilot phase before we expand and try to cover more
ground.

3. Instead of organizing one large conference around research ethics, the roundtable
participants in the planning workshop (17 December 2015) recommended organizing a
series of panel discussions, roundtables, workshops and trainings with partner
organizations around the topic. This strategy would serve to expand ACSS’s reach with
increased access to different audiences and greater engagement from scholars connected
to different institutions as well as an array of social science research interests. Through
our participation in in panel discussions, roundtables, trainings and other activities with
partner organizations around the topic of research ethics, we hope to increase reflexive
engagement with research ethics issues and develop the research ethics guidelines, a
research ethics questionnaire, and other tools that work toward the aim of fostering the
culture of research ethics in the region.
“The University and Beyond:
Power, Ethics, and Academic
Freedom”: an ACSS panel at
the Asfari Institute’s 2nd

ACSS

March 12, 2016 (completed)
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Annual Conference, titled,
Academia and Social Justice.
March 11-13, 2016
Significance: Rania Masri, Associate Director of the Asfari Institute at the American University
of Beirut, was invited to participate in the ACSS & REC-BZU Planning Meeting on December
17. Building on the discussions in the planning meeting, and in agreement with the need to
increase engagement and build awareness around research ethics, the ACSS was invited to
organize a panel around research ethics in the region titled, “The University and Beyond: Power,
Ethics, and Academic Freedom” at the Asfari Institute’s 2nd Annual Conference, titled,
Academia and Social Justice. Eileen Kuttab from Birzeit University, Ramy Aly from the
American University of Cairo, and Perla Issa from the Institute for Palestine Studies engaged
with ethical issues in their local contexts. Researchers stressed the difficulty of maintaining
academic integrity whilst navigating the complex ethical issues that necessarily arise in settings
of conflict, through data collection, dissemination, and in thinking about the implications of their
research results. This panel served to emphasize the importance of adapting ethical guidelines to
protect the researcher in addition to protecting research participants in contexts of conflict and
authoritarian governance. Issues of gender, the politics of donor funding, and the university
structure were also marked as priorities for the region, in terms of developing best practices for
responsible and ethical research.
Panel at the Institute for
ACSS
May 12, 2016 (completed)
Palestine Studies’ workshop
entitled, Towards Engaged
and Responsible Research:
The Case of the Palestinian
Refugee Camps of Lebanon.
Beirut, Lebanon. May 5,6,
2016. The panel was entitled,
“Consultation: Research
Ethics and Vulnerable
Populations: Responsibilities
of Individual Researchers,
Research Institutions and
Universities”.
Significance: Perla Issa from the Institute for Palestine Studies spoke on our panel at the
Academia and Social Justice conference on March 12 and was also invited to participate in the
ACSS & REC-BZU Planning Meeting on December 17. Our aim is to develop long-term
relationships with active individuals and institutions through repeated exchanges around
research ethics.
The panel was focused on the particularities of engaging in research in Palestinian camps in
Lebanon. The discussions we took part in highlighted the need to develop ethical guidelines for
the complicated and context-specific power relations that exist between foreign and local
researchers, researchers and donor organizations, as well as between researchers and ‘vulnerable
populations’. Developing an understanding of ‘vulnerable populations’ in different geo-political
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contexts and different moments in time was indicated as a high priority in our efforts to develop
relevant research ethics guidelines. Additionally, because some areas are over-researched by
academics, NGOs and IOs alike, especially contexts considered in need of ‘development’, it was
reaffirmed that we cannot think about the ethical concerns involved in ‘academic’ research,
without also building a culture of research ethics among all professionals engaging in policyoriented, non/academic research.
All of our activities should eventually be tailored to academic researchers as well as to, for
example, NGO researchers, and researchers researching in emergency situations, or freelance
researchers or journalists.
“Ethics of Research in the
ACSS
May 20, 2016 (completed)
Arab Region” training
workshop at The Third
Annual Social Science
Conference Inequality and
Marginality in Local,
Regional and Global Contexts.
Al Akhawayn University in
Ifrane, Morocco. May 20-22.
Significance: This one-day training workshop, titled “Ethics of Research in the Arab Region”,
targeted 14 doctoral students and one ACSS grantee, in various phases of their research, from
Morocco and Palestine. The day was divided amongst three trainers with interactive instruction
throughout. The first part of the workshop, led by Seteney Shami, was devoted to introducing
the history of research ethics. She highlighted the intersections of research ethics in social
science research with human rights discourse, ethics in the medical sciences as well as how
research ethics concerns change and stay in each social science discipline, with their differing
methods and fields of study.
Introducing the ethics of knowledge production, the second trainer, Nahda Shehada helped
students develop a critical understanding of a number of models of academic inquiry, including
positivism, post-positivism, and feminism. She also introduced the politics of writing and
researching in the Arab region, the possibility of critical research, and the concept of giving back
to the community being researched. Shehada discussed the power relations between the
researcher and the researched that need to be reflected upon while discussing the ethics of
research, in conversation with the particularities of the Arab region.
In the second half of the workshop, Jamil Mouawad introduced the general principles of research
ethics, along with three contextually relevant research ethics case studies, commissioned by the
ACSS and modeled after the TCPS-2 online tutorial. Students were then divided into three
groups of four and were asked to answer questions. This was followed by presentations from the
participants and a general discussion.
It was a highly successful event and students reported back positively, asking to be invited to
similar trainings in the future and for more resources. Serving multiple aims, the research ethics
6|Page

Research Ethics Initiative
F u n de d b y t he I nt e r na t io na l
D e ve lo p me n t R e s e a rc h C e n t re ( I D R C )

workshop expanded the growing network of active individuals and institutions committed to the
development of locally relevant research ethics trainings and resources. Dean of the Faculty of
Humanities and the Social Sciences at Al-Akhawayn University, Nizar Messari, expressed his
gratitude for the workshop in the conference keynote, reiterating the importance of such
exercises and the students’ appreciation of the event.
The workshop also allowed us to test and evaluate our training methods, going beyond our
previous efforts to encourage ethical research amongst our grantees, as well as to assess the
usefulness of the research ethics case studies we are in the process of developing for future
tutorials/trainings. We plan on developing a number of trainings that could serve as models for
research ethics trainings for other institutions. We are hoping to modify and improve our
teaching methods through an iterative process, targeting faculty researchers, senior and junior
researchers, as well as undergraduate and masters students.
Two panels at the ACSS
ACSS & REC-BZU
June 2-3, 2016 (completed)
Biennial Research ForumResearch Ethics Panel.
Algiers, Algeria. June 2-4
Significance: During the first 3-hour session, led by ACSS and REC-BZU, we introduced the
research ethics initiative and presented our progress, plans, and the tools we plan on developing
during the pilot phase. Mudar Kassis (BZU-REC) also presented the draft “preamble” for a joint
statement that could be adopted by different regional universities. The discussion following this
presentation illustrated clearly the difficulties of drafting a common statement addressing the
specificity of the region that would be accepted by different institutions.
In the second session we presented six research ethics case studies developed by the ACSS and
REC-BZU (three each). The feedback of the grantees was invaluable in thinking about how to
amend and improve them for use in tutorials and trainings on research ethics in the region.
Several ACSS grantees also volunteered to present ethical issues that they have faced in their
own research and this led to interesting discussions.
ACSS-REC-BZU day-long
research ethics training
workshop in Amman. Open
call: Priority given to BZU
students and ACSS grantees.

ACSS & REC-BZU

October 2016. This idea was
cancelled due to the lack of
remaining funding, and given
the planned trainings in
Palestine.

ACSS-Focal Point and RECBZU 1-2 day research ethics
training workshop in
conjunction with ACSS Focal
Point workshop on research
proposal writing in the West
Bank and in Gaza.

ACSS Focal Point in Palestine
+ REC-BZU

Completed: Originally planned
for end October-Beginning
November, this actually took
place in December and January
in two sessions: one session
was held as part of a “Study
Day” organized by the Focal
Point on December 10 with
around 50 participants from
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different universities and
research institutions. The
session was presented by Dr.
Lina Meari of REC-BZU. The
second session was held as part
of the “Proposal Writing”
workshop held on January 2830 with 18 junior scholars and
was led by Dr. Rita Giacaman
of REC-BZU.

A 3 hour session as part of the
“Summer Institute” for
undergraduate students from
ACSS
Oman, Morocco, Egypt and
Lebanon who took part in the
ACSS online course “The City
is Ours: An Introduction to
Arab Cities”

July 19, 2016 - Jamil
Mouawad led a 3 hour session
on research ethics, presenting
the 3 case studies to
undergraduate students
participating in the first ACSS
summer institute held between
July 14-26, 2016
Significance: Building from our learnings during all these research ethics training activities we
have been modifying our teaching strategies and testing out our tools for developing a culture of
research ethics in the region, such as the research ethics case-studies and institutional/individual
research ethics guidelines. By inviting researchers to train other researchers in the region, and
collaborate with us on the iterative improvement of educational practices, we will
simultaneously continue to expand our network of committed individuals dedicated to capacitybuilding of other researchers, allowing for the sustainability and continuity of our research ethics
endeavors. We will encourage these research instructors to carry out similar trainings in their
institutions, modeled after our continuously revised workshops.

4. Develop 5 sample case-studies that can be modified for use for a research ethics tutorial.
Deliverable
Develop 5 sample case-studies that can be
modified for use for a research ethics tutorial
through a participatory process with researchers
post-doctoral students throughout the region

Responsible
Parties
ACSS & RECBZU

Comments

Planned for July 30,
2016 – the number was
increased to 6. The three
ACSS case studies have
been finalized, however
we are still waiting on
delivery of the RECBZU case studies.
Significance: Our aim is to develop case-studies to be used in tutorials and trainings on
research ethics, with questions/answers, through a participatory process, through consultations
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with researchers and students from around the region. For our first three case-studies, produced
by the ACSS, our preliminary testing ground was “Ethics of Research in the Arab Region”
training workshop at The Third Annual Social Science Conference Inequality and Marginality
in Local, Regional and Global Contexts, Al-Akhawayn University (May 20). The research
ethics roundtables at the Research Forum (June 2-4), served as another testing ground and
finally the case studies were presented to undergraduate students at the first ACSS summer
institute on July 14-26.
One case-study litmus test involves assessing whether or not participants are pushed to reflect
on and question their own research practices as they are completing the exercises. Three of the
five case studies that were first presented at the research ethics training workshop in AlAkhawayn proved to be successful, in that students were rethinking their methodological
approaches in conversation with these case studies. These same case-studies were examined
again at the Research Forum and new research ethics case-studies developed by REC-BZU
were also presented and assessed for relevance and effectiveness.
The case studies and the research ethics principles were written in Arabic. We aim to develop
all resources (online and offline) in English, Arabic and French because these are the most
common working languages in the region. Of course, it will take time to develop the correct
vernacular or vocabulary in each language. We would do this through an exploratory phase and
a participatory process, as we develop the online tutorials and ask researchers from all over the
Arab world and from different social science disciplines to give their input.
5. Develop an online platform for researchers to share research ethics concerns (writing,
podcast, video) and for audiences to contribute with advice, references, and discussion
Deliverable
Create an online platform/forum on research
ethics in the region

Responsible
Parties
ACSS

Comments
Proposal completed in
December 2017(see
appendix 3 for details),
launching of this
platform is planned for
September 15, 2018.

Significance: We have made significant headway in planning an online platform where people
can share their personal research ethics concerns, tied to the specificities of the context they are
working in, through text, video, and audio. We will ask researchers from the region to comment
and partake in the discussion around these individual case studies. This will allow us to develop
tutorials through a participatory process and see what the issues are that are of concern to
researchers here, in place of importing research ethics principles or case studies that might not
be as relevant.
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6. Strengthen ACSS’s own capacity to integrate research ethics into its own activities,
especially grants programs
Deliverable
Finalize ACSS ethical guidelines and
questionnaire for grantees

Responsible
Parties
ACSS

Comments
December 2017
(completed). The revised
guidelines and
questionnaire was used
for the 4th cycle of the
Research Grants
Program as well as for
the upcoming 5th cycle.

Ongoing. Through the
various sessions
organized, ACSS staff
Sensitize ACSS staff, Board of Trustees and
and associates
committees to ethical issues in all activities
(committee members
etc. ) have learnt a great
deal about how and
when ethical issues need
to be taken into
consideration in ACSS
activities including
workshops, committee
meetings etc.
Significance: ACSS has strengthened its internal practices to take into account ethical
considerations. The guidelines and questionnaire distributed to grantees have been strengthened
and research ethics will become a standard part of every grantee workshop and Research
Forum. In addition, ACSS can also be a model for other research and granting bodies in the
region.
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Appendix 1: Research Ethics Guidelines and Questionnaire
أخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية
المبادئ التوجيهية واستمارة خاصة بالمشاريع البحثية
المقدّمة
يعتبر "المجلس العربي للعلوم االجتماعية" بأن أخالقيات البحث العلمي جزء ال يتجزأ من مصداقية البحث العلمي ،وعلى الباحثين
مراعاتها ،قدر اإلمكان ،في المحطات المتعددة من مراحل المشاريع البحثية.
ويولي المجلس اهتماما ً كبيراً باحترام القواعد األخالقية في البحوث العلمية ،إضافة إلى الجوانب المتعددة للعمل والممارسة األكاديمية،
وذلك بما يتوافق مع مبادئ أخالقيات البحث العلمي التي تتب ّناها مؤسسات مماثلة.
ال يهدف هذا الكتيب إلى تقديم المبادئ العامة المتعلقة بأخالقيات البحث العلمي بشكل يعيق عمل الباحثين ،أو يضع قواعد ملزمة ،لكن
يهدف إلى مواكبة النقاش حول ضرورة االخذ بعين االعتبار ألخالقيات البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية وعدم اقتصار هذه
المبادئ على حقل العلوم الطبية والمخبرية.
يعي المجلس بأن العلوم االجتماعية تتجه أكثر فأكثر نحو تخصصية متعددة المناهج .وبالتالي من الصعب جداً تحديد مبادئ وتوجيهات
أخالقية تتعلق بتخصص معين (علوم سياسية ،علم االجتماع ،االنثروبولجيا ،)...وبالتالي يقارب المجلس منهجيات العلوم االجتماعية
باعتبارها منهجيات مرنة تتطور في الميدان مع أولوية قصوى من أجل الحفاظ على حقوق وحريات الباحثين والمشاركين في البحث
والمجتمع بشكل عام.
ويهدف هذا الكتيب إلى تقديم بعض القواعد االرشادات العامة للمستفيدين من المنح التي يقدمها المجلس (أفراد أو مجموعات) ،إضافة إلى
استمارة عامة للوقوف حول مدى مراعاة المشاريع البحثية ألخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية.
ت ّم إعداد "المبادئ التوجيهية" لتكون وثيقة مرنة تخضع للنقاش والمراجعة المستمرّين ،تغنيها خبرات الباحثين الزمالء ،وأصحاب المنح،
ّ
والموظفين في المجلس العربي للعلوم االجتماعية.
وأعضاء اللجان المحكمة،
ويأمل "المجلس العربي للعلوم االجتماعية" أن يشكل هذا الكتيب منصة من أجل فتح النقاش حول أهمية أخالقيات البحث العلمي في
العلوم االجتماعية في العالم العربي.

11 | P a g e

Research Ethics Initiative
F u n de d b y t he I nt e r na t io na l
) D e ve lo p me n t R e s e a rc h C e n t re ( I D R C

القسم األول :القواعد العامة
تشكل قواعد البحث العلمي جزءاً ال يتجزأ من المشروع البحثي .يولي المجلس العربي للعلوم االجتماعية اهتماما ً كبيراً للجوانب األخالقية
المتعلقة بالبحث العلمي ،إضافة إلى الجوانب المتعددة للعمل والممارسة األكاديمية ،وذلك بما يتوافق مع مبادئ أخالقيات البحث العلمي
التي تتب ّناها مؤسسات مماثلة.


العلوم االجتماعية أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي ،وبالتالي عليها مراعات مبدأ الشمولية لكافة المصالح ،والقيم ،والمناهج.
وعلى العلوم االجتماعية أن تحافظ على استقاللية الباحثين ،والمشاركين في البحث على حد سواء وذلك من خالل واحترام
التعددية ،والكرامة االنسانية ،لألفراد ،المجموعات أو المجتمع.



الحرية االكاديمية التي تعتمد على المصداقية العلمية جزء ال يتجزأ من أخالقيات البحث العلمي في المنطقة العربية أيضاً.



يتو ّجب على علماء االجتماع الذين يجرون بحوث ميدانية في المنطقة العربية ا ّتخاذ اإلجراءات من أجل حماية المشاركين في
بحثهم من أي أذى في سياق اجتماعي ،وثقافي ،وسياسي معيّن.



بشكل عام فإن منهجية البحث في العلوم االجتماعية هي دينامية ومرنة ويمكن أن تصطدم بعوائق معينة أو بحاالت غير متوقعة
لدى تصميم المنهجية ،ويمكن أن تظهر خالل البحث أو العمل الميداني .وبالتالي ،فإن أخالقيات البحث العلمي ال تقتصر فقط
على تصميم المشروع ،انما أيضا ً على الباحث أن يوضح كيف سيراعي أخالقيات البحث العلمي من خالل ثالث المراحل
المتعددة لمشروعه )1:تطوير المشروع )2 ،تجميع المعلومات ،و )3وحماية المعلومات و )4نشرها.



على المشاريع أن تكون شفافة وتستخدم أفضل السبل والمنهجيات الممكنة وأنسبها من أجل تنفيذ المشروع.



على الباحث في حقل العلوم االجتماعية أن يكونوا مدركين لمسؤولياتهم االجتماعية وتجاه المشاركين في البحث خالل مرحلة
تطوير المشروع ،تنفيذ المشروع ونشر نتائجه.



على البحث أن يقدم أقصى قدر من المنفعة لألفراد أو المجموعات ،وعليه أن يقلل من المخاطر واألذى التي يمكن أن تنتج عن
هذا البحث ،وأن يحفظ حقوق وكرامة المجموعات المستهدفة (أفراد أو جماعات.)...



على المشاركة في البحث أن تكون طوعية ومستنيرة وعلى البحث أن يتم بكل شفافية ومصداقية .والحفاظ على استقاللية البحث
ضرورية جداً ،وفي حال وجود ما ينافي هذه االستقاللية ،على الباحث أن يوضح ذلك خالل عمله الميداني.



المصداقية العملية ،ال تتعلق فقط بحماية المشاركين في البحث ،أو المجتمع ،انما أيضا ً العاملين في الفريق البحثي .وبالتالي،
على المسؤولية العاملين أن تحكم العالقات داخل الفريق الواحد ،أكانوا طالب ،طلبة دكتوراه ،او زمالء وأساتذة.
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القسم الثاني :أخالقيات البحث العلمي في العلوم االجتماعية
يأتي هذا الدليل ليعوض عن النقص في المعلومات المتوفرة حول أخالقيات البحوث المتعلقة بالعلوم االجتماعية في المنطقة .فقواعد
أخالقيات البحث العلمي السائدة حاليا ً تعتمد وتنبثق حصراً من علوم الصحة العامة والعلوم الحيوية الطبية (أبو زيد وغيره 2009؛ قنديل
وغيره 2011؛ نقّاش وغيرها 2009؛ أوغوز 2003؛ رماحي وغيره  .)2009وسنناقش فيما يلي استثنا ًء واحداً ملفتاً ،من مجال العلوم
السياسية (كارابيشيو .)2006
مع أنّ ا ّتخاذ القرارات األخالقية ال يشكل حتى اآلن محور نقاش بين علماء االجتماع ،إال إنه ينطبق في منهجيات البحث العلمي المتعددة:
السير الذاتية ،ودراسات الحالة ،واإلثنوغرافيا ،واالختبارات ،ومجموعات الحوار المر ّكزة ،وتقييمات اآلثار ،والسِ ير ،والتاريخ الشفهي،
والمراقبة الميدانية ،وبحوث العمل التشاركي ،وتحليل السجالت الشخصية ،وتقييم البرامج ،واالستبيانات ،ولعب األدوار ،وتحليل البيانات
ّ
المنظمة ،والمسح عبر المقابالت الشخصية ،أو عبر الهاتف ،أو البريد اإللكتروني ،أو
الثانوية ،وتحليل الشبكة االجتماعية ،والمالحظات
اإلنترنت ،والبحث البصري (ويشمل الصور واألفالم).
يُجمع علماء االجتماع في العالم العربي ،كما في مجتمعات أخرى من العلماء ،عموما ً حول ما يجوز وما ال يجوز اعتماده في سياق
إجراء البحوث .ويوافق معظمهم على أ ّنه يجب معاملة المشاركين في البحث بطريقة تحترم حقوقهم األساسية المتعلقة بالكرامة والسالمة،
والتي تح ّد من تعرضّهم لألذى .وتش ّكل هذه المعايير المشتركة أساس البحث األخالقي (رابطة الباحثين على اإلنترنت 2012؛ بابي
.)2007
لكل مجتمع معايير أخالقية أو قواعد عامة حول الصواب والخطأ .وفي مجال البحوث ،برزت مسألة وضع قواعد أخالقيات البحث
العلمي في منتصف القرن العشرين ،كرد على اإلساءات التي شهدتها االختبارات الحيوية الطبية قبل الحرب العالمية الثانية وفي خاللها،
ً
قباحة تجارب مرض الزهري التي جرت في مدينة توسكيجي في الواليات المتحدة األميركية ،والبحوث الطبية التي جرت في
وأكثرها
معسكرات االعتقال النازية في أوروبا (بابي  .)2007واعتمدت هذه المبادئ التوجيهية في مواثيق معترف بها دوليا ً ومأثورة منها قانون
نورمبرغ ( ،)1947واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( ،)1948وإعالن هلسنكي ( ،)1964وتقرير بيلمونت .ومع أنّ الحافز وراء وضع
قوانين تراعي أخالقيات البحث العلمي اقتصرت على مجال البحوث الحيوية الطبية ،فان االعتبارات األخالقية ُتعتبر اليوم أساسية في أي
مسعى بحثي ،في كافة االختصاصات والمنهجيات البحثية.
قد تعتبر العديد من المعايير األخالقية معايير عالمية ،إال أنّ السياق التي تجرى فيه بحوث العلوم االجتماعية يطرح العديد من االسئلة
منها ما يش ّكل تحديات معيّنة أمام أخالقيات البحث العلمي .تعتبر االستقاللية الشخصية مثالً ،أي تح ّكم الفرد بشؤونه الخاصة ،من األسس
األساسية للمعايير الدولية حول شروط المشاركة الطوعية؛ إال أنّ الباحثين في مجال الصحة العامة من تركيا ولبنان ش ّككوا بهذا
االفتراض (نقاش وغيره 2009؛ أوغوز  .)2003كذلك ،وبشكل ينطبق تحديداً على العلوم االجتماعية ،تساءل الباحثون في مجال الصحة
العامة حول الطريقة األنسب لكسب موافقة المشاركين األميين المحتملين في البحوث .وتزداد مسؤولية الباحثين لحماية المشاركين في
البحث من األذى خصوصا ً في العالم العربي ،وهي تعتبر من األولويات أمام كل باحث ،خصوصا ً في ظل وجود بعض األنظمة الحاكمة
غير الديمقراطية ،وغير المستقرة .لذا يستجيب علماء االجتماع إلى الواجبات األخالقية في سياقات مختلفة يتعرض فيها المشاركين في
البحث للخطر خصوصا ً هؤالء الذين لديهم توجهات سياسية معينة ،أو هشاشة قانونية ،أو توجّهات جنسية معيّنة ....وأخيراً ،وتبعا ً
للتحليل المنطقي الذي ا ّتبعه أه ّم علماء االجتماع (دينزين ولينكولن  ،)2011تقترح كارابيشيو ( )2006أن يسأل الباحث نفسه ما إذا كان
يستطيع أن يكون أخالقيا ً ويكتفي بالتحليل؛ هل يجب أن يُلزم الباحث بموجب المعايير األخالقية بأن يستخدم البحث إلحداث فارق إيجابي
في حياة األشخاص الذين تشملهم دراسته؟
ال تعتبر أو تدعي المبادئ التوجيهية التي وضعها المجلس العربي للعلوم االجتماعية بأنها قانونا ً عالميا ً يجب تطبيقه في بحوث علم
االجتماع في العالم العربي ،وليست بنموذج تنظيمي مسقط ت ّتبعه مجالس المراجعة المؤسساتية أو لجان أخالقيات البحث في الجامعات .بل
تتب ّنى هذه المبادئ مقاربة تختلف بحسب السياق الذي يتم فيه إجراء البحث .بكلمات أخرى ،يجب أن يش ّكل التفكير األخالقي وا ّتخاذ
القرارات األخالقية جزءًا من عملية البحث من البداية حتى النهاية .وتقع على عاتق الباحث مسؤولية ا ّتخاذ تلك األحكام األخالقية عند
وضع فكرة المشروع والتخطيط له ،وإعداد أسئلة البحث ،والوصول إلى األفراد والمعلومات ،وإدارة البيانات وحماية المعلومات
الشخصية ،وتحديد األدوات التحليلية ،وعرض النتائج في المنشورات والعروض ووسائط أخرى .يجوز ا ّتخاذ أحكام عدّة ،وال تخلو هذه
العملية من بعض الغموض والشكوك (رابطة الباحثين على اإلنترنت .)2012
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تتناول الوثيقة في الجزء التالي مناقشة للمبادئ الثالثة المؤسسة لمبادئ أخالقيات البحث العلمي ،ث ّم تسلّط الضوء على المسائل التي يجب
أخذها في عين االعتبار عند تطبيق هذه المبادئ على بحوث علم االجتماع .ث ّم ُتصاغ تلك المسائل في أسئلة يجب أن يطرحها باحثو
المجلس العربي للعلوم االجتماعية عند التخطيط لبحثهم وتحضيره ونشره .وفي نهاية الوثيقة مسرد بالمصطلحات الرئيسية.

القسم الثالث :المبادئ الرئيسية
تر ّكز المؤسسات والمجموعات التحكيمية ،ووكاالت تمويل البحوث ،في نقاشها حول أخالقيات البحث على ثالثة مبادئ ،أال وهي :احترام
األشخاص ،حسن المعاملة ،والعدالة( .الجمعية األميركية لعلم األجناس البشرية 2012؛ رابطة الباحثين على اإلنترنت 2012؛ الجمعية
األميركية لعلم النفس 2002؛ الجمعية األميركية لعلم االجتماع 2008؛ بابي 2007؛ كانيال ولينكولن 2011؛ كريستيانز 2011؛ اللجنة
الوطنية لحماية البشر في في البحوث الحيوية الطبية والسلوكية 1979؛ وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األميركية  .)2009يحدّد هذا
القسم المبادئ الثالث هذه ويسلّط الضوء على مشاكل البحث المترّتبة على كل مبدأ .يمكن الرجوع إلى المسرد الستيضاح معنى
المصطلحات الواردة بخط مائل.
يستوجب مبدأ احترام األشخاص دخول المشارك في البحث بإرادته وبعد الحصول على المعلومات الكافية حول البحث .فيجب اطالعه
على أهداف البحث وطبيعته ونتائجه (إلى أقصى حد يمكن التكهن بالمخاطر) .و ُتعتبر الموافقة ّ
المطلعة المسبقة ،وهي ربّما أكثر المعايير
المعتمدة ، ،أساسية لمبدأ احترام األشخاص.
ّ
المطلعة ،أي أنّ المشاركين في البحث ،بصفتهم بشر ،يملكون الحق األساسي بالحرية
يتجسّد مفهوم االستقاللية الشخصية في الموافقة
وبالتح ّكم بمصيرهم .وتنصّ المطبوعات الدولية على أنّ األشخاص ذوي استقالل ذاتي محدود ،كاألطفال أو السجناء ،مخوّ لون الحصول
على حماية خاصة بموجب مبدأ احترام األشخاص .بمعنى آخر ،أولئك األشخاص الذين ال يملكون الحرية ليقرّروا بنفسهم المشاركة في
البحث ال يجب أن يستغلهم من يملك السلطة عليهم .وفي تعقيب حديث أدلى به باحثو الصحة العامة من تركيا ولبنان ،توقفوا عند مسألة
التركيز على االستقالل الذاتي لألفراد في سياق ثقافي أو اجتماعي-اقتصادي حيث نادراً ما نجد فيه خيارات االستقالل الشخصي (نقّاش
وغيرها 2009؛ أوغوز .)2003
ونعني باحترام األشخاص ،أو الحرية الشخصية ،أ ّنه يجب أن يوافق المشاركون المحتملون في البحث على المشاركة من دون ضغوطات
اجتماعية أو إكراه جسدي أو نفسي .ولإلنصاف بحق المشارك ،تعوّ ض مشاريع البحث المشاركين عن األجور الضائعة أو بدل النقل أو
غيرها من التكاليف المتر ّتبة .لكن هذه الدفعات قد ُتعتبر إكراهية إذا ّ
حثت المشاركين في البحث على المشاركة في مشروع كانوا أصالً
متردّدين في االنضمام إليه .وكمثال آخر على اإلكراه ،قد يشعر الطالب الذين يطلب منهم أستاذهم المشاركة في دراسة ما أ ّنهم مجبورون
على المشاركة خوفا ً من أن ّ
يؤثر ذلك على نتائجهم الدراسية.
ّ
المطلعة والمستنيرة ألنّ المشاركة عندها ال تكون طوعية وال
يخالف الخداع أو التضليل وسوء التمثيل وجمع البيانات سراً مفهوم الموافقة
تستند إلى معلومات كاملة عن البحث (األهداف .)...ومع أنّ استخدام الخداع أو التضليل في البحث ممنوع عموماً ،توجد حاالت كثيرة ال
يمكن فيها اإلفصاح عن معلومات شاملة حول أهداف البحث إلى جميع المشاركين في البحث .ويدور النقاش حول هذا الموضوع في
المطبوعات التي تتناول أخالقيات البحث .وإذا كان البحث يتطلّب الخداع ،ننصح بإبالغ المشاركين بالموضوع .بعبارات أخرى ،إذا كان
من الضروري جمع البيانات من دون إطالع المشاركين بالكامل لكي ال يؤثر ذلك سلبا ً على جمع البيانات ،عندها يجب إطالع المشاركين
استباقيا ً وقبل استخدام المعلومات أو نشرها بذلك الموضوع ،وهم يقررون حينها المشاركة من عدمها.
ويتطلّب احترام األشخاص أيضا ً حماية خصوصية المشاركين في البحث عند إجراء البحث وكتابة نتائجهُ .تنتهك الخصوصية عند مراقبة
ً
خفية ،ح ّتى على اإلنترنت ،أو عند استراق السمع إلى المحادثات الخاصة ،أو عندما يكشف الباحث عن هوية األفراد المشاركين
السلوك
ّ
في بحثه فحين أنهم طلبوا عدم اإلفصاح عن ذلك ،أو عند الكشف عن بيانات الفرد أو تشاطرها مع الغير .وفي حال تطلب إعداد التقرير
بالنتائج تسمية أبرز األفراد ،عليهم أن يقدّموا اإلذن بتسميتهم.
يت ّم التعبير عن حسن المعاملة عاد ًة بقاعدتين :عدم إيذاء أحد ،أو زيادة الفوائد المحتملة إلى أقصى حد وتخفيف األذى المحتمل إلى أدنى
حدّ .من الصعب توضيح حدود حسن المعاملة دائماً ،وقد تتعارض ادعاءات مختلفة تندرج تحت هذا المبدأ و ُتجبر على ا ّتخاذ قرارات
صعبة .مثالً ،تظهر مشكلة أخالقية صعبة عند احتمال أن تسبب البحث ببعض األذى أو الضرر للمشاركين األفراد لكي يعد بفوائد
مستقبلية للمجتمع برمّته .لكن علماء األخالق يحتجّون بأنّ الموجبات تجاه المشاركين في البحث أساسية ،وكلما كانوا ضعفاء ،كلما كان
هذا الواجب ضرورياً.
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تتوقّف قابلية التعرّض لألذى على السياق الذي يجرى البحث فيه ،وقد ترتبط بالجنس ،والفئة االجتماعية ،والجنسية ،والتوجّه الجنسي،
وااللتزامات السياسية ،والحالة القانونية ،وغيرها من المواصفات الفردية أو الجماعية .على سبيل المثال ،حيث ُتعتبر العالقات الحميمية
بين الجنس الواحد غير قانونية أو النقد السياسي يُعاقب بالسجن ،ال ب ّد من وضع إجراءات خاصة لحماية المشاركين في البحث من أي
أذى على يد السلطات .ويتطلّب ذلك إجراءات سرية خاصة لحماية البيانات.
تسعى العدالة إلى توزيع أعباء البحث وفوائده بشكل عادل بحيث ال يتحمّل أفراد أو جماعات معيّنة المخاطر بينما غيرهم يستفيد من
الفوائد .وبموجب مبدأ العدالة ،تت ّم معاينة اختيار المشاركين في البحث للتأكد مما إذا كانت بعض الجماعات قد اختيرت ببساطة بسبب
توافرها بسهولة ،أو بسبب موقعها الهش ،أو بسبب التالعب بها ،عوضا ً عن أسباب متعلّقة مباشرة بالمشكلة قيد الدراسة.
تشدّد العدالة االجتماعية على دعوة بعض باحثي علوم االجتماع إلى تطبيق المعارف الناتجة عن البحوث من أجل إحداث تحوّ ل اجتماعي.
هذه المقاربة المشتقة من علوم االجتماع األساسية تستوجب من الباحث إعادة تحديد هدف البحث في سياق المحاربة من أجل تحقيق
المساواة والعدالة .فيصبح السؤال :إلى أي حد يستفيد المشاركون في البحث من البحث وما الموجبات المتر ّتبة على الباحث من أجل
تطبيق النتائج التي توصل إليها لصالح المشاركين في الدراسة؟ ويدعو منظور العدالة االجتماعية إلى أخالقيات البحث إلى دراسة سؤال
البحث نفسه :من يه ّم البحث أكثر ،الباحث والمشاركين في البحث على ح ّد سواء؟ وتشجّع نظرة العدالة االجتماعية إلى األخالقيات الباحث
على التفكير بموقعه وقدرته في سياق عملية البحث.

القسم الرابع :تطبيق المبادئ األخالقية على بحوث علم االجتماع

ننظر في هذا القسم إلى أهم المعايير األخالقية لبحوث علم االجتماع.

المشاركة الطوعية/الموافقة ّ
المطلعة
ّ
المطلعة" ،القاعدة المشتركة" (وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األميركية  ،)2009البحوث
يوجّه المعيار األكثر تفصيالً للموافقة
الحيوية الطبية ،وينطبق أحيانا ً على المسوحات الكمية في مجال العلوم االجتماعية .وينصّ االلتزام الصارم بالقاعدة المشتركة على أنهّ
يجب أن يدرك المشتركون ما يلي (برايمان :)2008:133
 موضوع البحث
 أهداف البحث
 من يرعى البحث أو يموله
 طبيعة مشاركتهم في البحث
 المدّة التي ستستغرقها مشاركتهم
 المشاركة طوعية
 يمكنهم االنسحاب من المشاركة في أي وقت
 ماذا سيحدث للبيانات (كيف سيت ّم االحتفاظ بها)

تشمل األسئلة المتعلقة بالبيانات التي تستعين بالمقابالت ما إذا يجب تالوة المعلومات بصوت مرتفع أو تشاركها خطياً ،وكيف يجب
ّ
المطلعة قدرة المشاركين على فهم
تسجيل الموافقة .وتشمل العوامل االجتماعية الثقافية لتطبيق المبادئ التوجيهية الصارمة للموافقة
المعلومات المقدّمة إليهم وفهمهم لقدرتهم الخاصة على اتخاذ القرارات.
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ّ
المطلعة ويتطلّب مقاربة سياقية أكثر إذ يشمل المجتمعات وليس األفراد فحسب ،ويتطلّب عاد ًة
يتحدّى البحث اإلثنوغرافي مفهوم الموافقة
عملية مراقبة مطوّ لة للمشاركين مختلفة كليا ً عن مقابلة لمرة واحدة .وعلى الرغم من هذه االختالفات ،يجب أن توجّه روح الموافقة
ّ
المطلعة عملية البحث :من خالل تقديم تفسيرات صادقة ومنفتحة ،وكسب ثقة قادة الرأي ومشاركين آخرين (فلوير-لوبان .)1994
ّ
المطلعة في
وفي حال كان اإلفصاح المحدود عن أهداف البحث ضروريا ً للبحث ،سواء أكان كميا ً أم نوعياً ،يجب أخذ تضمينات الموافقة
عين االعتبار بما أنّ حذف معلومات مهمّة عن البحث قد يؤثر على قرارات المشاركين باالنخراط في البحث.
ويجب أن يقرّر علماء االجتماع أيضا ً ما معنى المشاركة الطوعية والموافقة المطلعة في سياق البحوث المتعلقة باإلنترنت أو شبكات
التواصل االجتماعي .وتطرح مراقبة موقع على اإلنترنت ،أو مراقبة المشاركين على موقع إلكتروني ،السؤال حول كيفية التفكير بالموقع:
هل هو عمومي ومفتوح أمام البحوث أم ال؟ ماذا نعني بالمشاركة الطوعية في هذا السياق؟ كيف يتواصل الباحث مع المشاركين؟ ومع من
يتواصلّ ،
ك في أنّ مبادئ توجيهية أخرى ستظهر في
منظمي الموقع أو المشاركين األفراد؟ وهذا المجال من البحث يتطوّ ر بسرعة ،وال ش ّ
ً
ً
السنوات المقبلة .أمّا حاليا ،فالدليل األكثر شموال هو "اتخاذ القرارات األخالقية والبحث على اإلنترنت :توصيات اللجنة العاملة المعنية
باألخالقيات التابعة لرابطة الباحثين على اإلنترنت" (النسخة .2012 ،)2.0

حماية الخصوصية
ً
خفية ،أو عند استراق السمع إلى المحادثات
ُتعتبر الخصوصية مفهوما ً عاما ً أكثر من السريةُ .تنتهك الخصوصية عند مراقبة السلوك
الخاصة ،أو عند كش ف هوية األشخاص من دون إذنهم ،أو عند تشاطر البيانات عن فرد ما ألهداف غير نشر نتائج البحث .أمّا السرية،
فمتعلّقة بالبيانات ،وتتطلّب إجراءات معيّنة لحماية الوصول غير المسموح به إلى البيانات واستخدامها.
وفي الدول االستبدادية وغير الديمقراطية ،قد تهدّد عمليات بيروقراطية معيّنة للتح ّكم بالبحث وبالباحثين خصوصية المشاركين في البحث،
وقد تهدّد ح ّتى بإيذائهم .في هذه السياقات ،يجب أن يتو ّخى علماء االجتماع الحذر حول البيانات التي يوافقون على تسليمها عند طلب
الحصول على اإلذن.
تتحوّ ل الخصوصية إلى مشكلة عند احتمال سماع المقابالت التي تشمل أسئلة شخصية أو حسّاسة .ويصعب عاد ًة الحفاظ على الخصوصية
في سياق البحث األسري أو المجتمعي ،إال أ ّنه يتوجّب على الباحث احترام الخصوصية من أجل حماية كرامة المجيب.
على اإلنترنت ،تثير الخصوصية المشاكل حول توقعات المشاركين في الموقع .فالمعلومات الخاصة هي معلومات قدّمها الفرد متوقّعا ً أ ّنه
لن يت ّم اإلفصاح عنها علناً .وتفترض المعلومات الخاصة حول السلوك أ ّنه ال تت ّم مراقبة المشارك أو تسجيل المشاركة.
ويجب أن يضع الباحثون الذين يجرون المسح آليات للحفاظ على سرية بياناتهم ،أي فصل األسماء وغيرها من البيانات الشخصية عن
اإلجابات على أسئلة المسح خالل تحليل البيانات وإعداد تقارير بالنتائج .ويجب ا ّتخاذ القرار حول كيفية فصل البيانات الشخصية.
و ُتعتبر حماية الخصوصية مهمة أيضا ً في البحث النوعي/مراقبة المشاركين .كيف نحمي هويات األفراد والعائالت والمجتمع بنفسه في
المنشورات والعروض؟ ويجب أن يحرص الباحثين أيضا ً على أنّ المعطيات األولية من المالحظات الميدانية أو التسجيالت أو الصور أو
أي مادة تشمل معلومات شخصية ،ستكون بعيدة عن متناول الغير.
تصبح سرية البيانات معقّدة أكثر عند إشمال المستشارين ،ومساعدي الباحث ،والمترجمين ،والنسّاخين في جمع البيانات وتحليل النتائج.
قد يطلب قادة البحث من أي شخص يملك قدرة الوصول إلى البيانات التوقيع على اتفاقية سرية.

الحماية من األذى
يفترض البحث الحيوي الطبي ،المستند إلى نموذج التجارب السريرية ،أنّ المشاركين في البحث قد ّ
يتأذوا من عملية البحث بح ّد ذاتها،
كتناول الدواء أو إتمام إجراءات معيّنة .وقد تنطبق بعض االختبارات في مجال علم النفس تحت هذا االفتراض العام .لكن بالنسبة إلى
معظم العلوم االجتماعية ،على األرجح أن يتأذى المشارك في البحث عند تشارك نتائج البحث أو نشرها .يجب أن يف ّكر كل عالم اجتماع
ما إذا كانت بعض نتائج البحوث ،وتحديداً تلك الحساسة أو المثيرة للجدل ،قد تؤذي األفراد أو المجتمعات قيد الدرس .وعالو ًة على
16 | P a g e

Research Ethics Initiative
F u n de d b y t he I nt e r na t io na l
) D e ve lo p me n t R e s e a rc h C e n t re ( I D R C

إجراءات الحماية المتعلقة بالخصوصية والسرية ،هل يجب ا ّتخاذ أي خطوات أخرى من أجل ضمان عدم ّ
تأذي أي من المشاركين في
البحث بنتائجه؟
بالنسبة إلى البحوث على اإلنترنت ،يجب تقييم األذى الذي قد يتعرّض له األفراد والمجتمع قيد الدراسة على اإلنترنت .وفي الحاالت التي
تكون فيها هوية المشاركين وس ّنهم وغيرها من المواصفات مجهولة أو مستترة ،وال يمكن تحديد قابلية التعرض لألذى مسبقاً ،كيف يمكن
معالجة األذى كاعتبار أخالقي في الدراسة؟

العدالة
بالنسبة إلى علماء االجتماع ،تتعلّق أه ّم مسائل العدالة باستخدام نتائج البحث :سواء أكانت ستؤثر مباشرة أو غير مباشرة على المشاركين
في البحث ،وسواء ما إذا كانت المعلومات الناتجة ستساهم في تحقيق المساواة والعدالة.
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االستمارة
الرجاء ملئ االستمارة بشكل دقيق ومفصل .ومن خالل اإلجابة على األسئلة يؤكد الباحث أو الفريق البحثي بأن مشروع البحث
(المنهجية ،والعمل الميداني وتجميع المعلومات ودراستها ونشرها) تراعي القواعد األساسية المتعلقة بأخالقيات البحث العلمي.
يشدد المجلس العربي للعلوم االجتماعية على التدقيق في حاالت السلوك العلمي مثل التلفيق ،والتزوير ،والنسخ ،أو تحريف البيانات،
والتي قد تظهر خالل مدة المنحة .أي خرق للمبادئ من قبل الباحثين لهذه المبادئ ،يمكن أن يعاقب عليه من خالل توقيف المنحة ،أو
تخفيضها ،أو تعليقها إلى حين يتم مراجعة البحث.
تقع على عاتق الباحث أهمية قصوى في أخذ هذه القواعد والمبادئ المذكورة أعاله بعين االعتبار ومراجعة المجلس في حال ظهر أي
اشكال ميداني يعتقد الباحث أو الفريق البحثي من خالله بأن العمل الميداني يخالف هذه المبادئ ،والتي ال تصدر عن سوء النية أو ضرر
مقصود من قبل الباحث أو الفريق البحثي إنما عن طبيعة العمل الميداني وخصوصياته.

أوالً :المنهجية
ما هي منهجية البحث المتعلقة بتجميع المعلومات التي سيت ّم استخدامها (المقابالت ،االستبيانات ،السجالت والمستندات ،اإلحصاءات،
إلخ؟) ،وما هي مبررات استخدام هذه المنهجية؟

بنا ًء على المنهجية المعتمدة في المشروع البحثي ،كيف ،وأين ومن سيشارك في تحديد المشاركين في البحث ،وما هي طرق الوصول
إليهم ،وسبل اقناعهم في المشاركة في البحث؟

كيف تراعي المنهجية خصوصيات المشاركين في البحث (أفراد أو جماعات)؟
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هل تعتقد بأن المشروع البحثي يمكن أن يسبب بانتهاكات لقواعد االخالقيات ويسبب بالضرر على المجتمع أو األفراد؟ وكيف ستعمل
للتخفيف من هذا الضرر؟

ثانياً :المشاركون في البحث
إذا كان المشاركون في البحث من بين الجماعات الهشة أو المهمشة ،ما هي إجراءات الحماية اإلضافية المرتقبة من قبل الباحث ،أو
الفريق البحثي ،للح ّد من أي ضرر محتمل على هؤالء؟

ما هي الوسائل المعتمدة الطالع المشاركين في البحث على أهداف البحث (تلخيص شفهي أو مكتوب ،)...ومن سيقوم بهذا التلخيص؟ هل
يمكن للمشاركين االنسحاب من البحث ،وما هي القواعد التي ترعى لهم هذا الحق؟

هل سيت ّم تقديم أي تعويض إلى المشاركين ،وما هي حدود هذا التعويض؟
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ثالثاً :البحث والسياق المؤسساتي
ما التصاريح الالزمة ألجراء البحث على المستوى الرسمي (الوزارات ،السلطات المحلية ،)...ومستوى المجتمع ،ومستوى المؤسسات
(المدارس ،العيادات وغيرها) أو من المؤسسات الدولية أو المحلية؟ هل تتطلّب أي من التصاريح معلومات قد تهدّد خصوصية المشاركين
في البحث وتسبّب لهم األذى؟

هل خضع البحث ،أو سيخضع ،لعملية موافقة مجلس المراجعة المؤسساتي؟ لدى أي مؤسسة؟ وما هي الخطوات المعتمدة؟

رابعاً :الموافقة المسبقة
هل سيتم نيل الموافقة المسبقة من المشاركين المحتملين في البحث ،وكيف؟ وهل من أسباب ال تدعي نيل الموافقة المسبقة؟ (على الجواب
ان يكون مرتبط بمنهجية البحث المعتمدة)

في حال وجود مشاركين في البحث غير قادرين (قاصرين ،أصحاب الحاجات الخاصة )...على اعطاء الموافقة المسبقة ،كيف سيقارب
البحث هذا الشق؟ وكيف تحفظ حرية الفرد على مستوى الفرد أو مستوى المجتمع؟
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خامساً :حماية الخصوصية وحماية المعلومات
صف السبل التي ستستعين بها لحماية خصوصية األفراد في أثناء جمع البيانات ،أو حفظها؟

صف اإلجراءات للحفاظ على سرية البيانات في أثناء التحليل ،أو في مرحلة النشر .ما اإلجراءات التي ستستخدمها للبيانات اإللكترونية
والبيانات المطبوعة؟ هل ستتشاطر تلك البيانات مع أي شخص آخر؟

هل البحث يرتكز على تجميع معلومات شخصية عن المشاركين في البحث؟ كيف سيتم تجميعها ،وكيف ستحفظ السرية ،الخصوصية؟

هل سيتم نشر أسماء المشاركين في البحث ،او استعمال اسامي مستعارة؟ (برر في كلتا الحالتين)
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سادساً :إنتاج البحث ونشره
هل تتوقّع أن تصيب أي عواقب سلبية المشاركين (األفراد أو المجتمع) جرّاء المطبوعات الناتجة عن البحث؟ ما الخطوات التي ست ّتخذها
لتج ّنب تلك العواقب أو الح ّد منها؟

إلى أي حد سيستفيد المشاركون في البحث من البحث؟ كيف س ُتنشر نتائج الدراسة إلى المشاركين في الدراسة بح ّد ذاتهم ،وبأي لغة؟

سابعاً :العمل ضمن فريق بحثي
في حال يقوم بالبحث شخصين أو أكثر ،هل تم االتفاق على آليات النشر ،وإذا ما كانت البحوث ستشمل أسامي العاملين في البحث وعلى
أي أساس؟
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المصطلحات
(من بابي 2007؛ برايمان 2008؛ جوب 2006؛ لويس-بيك ،برايمان ولياو 2004؛ معجم أوكفورد اإلنجليزي اإللكتروني 2013؛
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األميركية )2009

























اإلثنوغرافيا .تستند إلى مزيج من المناهج التي تتشاطر فرضية أنّ التفاعل الشخصي مع المشارك في البحث ضروري لفهم
ثقافة معيّنة أو وضع اجتماعي معيّن .و ُتعتبر مراقبة المشارك العنصر األكثر شيوعا ً لإلثنوغرافيا ،لكنها تشمل أيضا ً المقابالت،
وتحليل المحادثات والخطابات ،وتحليل األفالم الوثائقية ،واألفالم والتصوير ،والمحطات الحياتية.
االختبار .أداة بحثية مستخدمة الستخالص النتائج حول أثر متغيّرات التد ّخل على متغيّرات النتائج.
األذى .له عدّة أبعاد :األذى الجسدي؛ اإلذالل؛ اإلجهاد أو القلق أو الشقاء؛ تهديد السالمة الشخصي؛ أو دفع المشاركين في
البحث إلى القيام بأفعال مُستهجنة (مثل اختبارات ميلغرام النفسية في الستينات من القرن الماضي ،التي اختبرت انصياع
الراشدين إلى األوامر وعرّضت اآلخرين ً
ألذى واضح).
االستقاللية الشخصية .حرية ا ّتباع المرء إلرادته ،وحرية تح ّكم المرء بشؤونه الخاصة ،وتحرّره من النفوذ الخارجي.
اإلغفال .يتحقّق اإلغفال في مشروع بحثي عندما ال يستطيع الباحث وال قرّاء نتائج البحث ايعاز إحدى اإلجابات إلى أحد
المجيبين المشاركين في الدراسة .يختلف اإلغفال عن السرية.
ً
اإلكراه .يعني إجبار أحد على التص ّرف بطريقة معيّنة .قد يأخذ شكل اإلجبار الجسدي أو أشكاال أخرى تشمل الضغط النفسي أو
االجتماعي .على سبيل المثال ،قد يُعتبر دفع المال للمشاركين في البحث إكراهياً ،إذا كانت تلك الدفعات ّ
تحثهم على المشاركة
ّ
في بحث كانوا متردّدين في االنضمام إليه ،أو قد يشعر الطالب الذين يطلب منهم أستاذهم المشاركة في اختبار ما بأنهم
مجبورون على المشاركة خوفا ً من أن ّ
يؤثر ذلك على عالمتهم.
البحث .إ ّنه عبارة عن تحقيق نظامي هدفه تطوير المعرفة القابلة للتعميم أو المساهمة فيها.
بحث العمل التشاركي .يشمل بحث العمل التشاركي فهم الوضع (خلق المعرفة) إلى جانب تغيير ذلك الوضع أو العمل بموجبه،
من خالل االستعانة بمناهج تشاركية ،األمر الذي يتحدّى االنقسام بين الباحثين والخاضعين للبحث.
التاريخ الشفهي .منهجية هدفها ّ
شق طرق جديدة لفهم الماضي ،والعالقة بين الماضي والحاضر وحياة اآلخرين مع مرور
الزمن ،من خالل اإلصغاء إلى أصوات أفراد يتحدّثون بالتفاصيل عن أحداث وتجارب عاشوها .أمّا الشكل الذي يُستخدم غالبا ً
لجمع المعلومات حول التاريخ الشفهي ،فهو المقابالت المعمّقة.
تحليل البيانات الثانوي .إ ّنه التحليل اإلضافي لمجموعة قائمة من البيانات بهدف معالجة مسألة بحثية مختلفة عن المسألة
االصلية التي ت ّم جمع البيانات بشأنها ،وتقديم تفسيرات وخالصات جديدة.
تحليل السجالت الشخصية .تحليل المتغيّرات االجتماعية ،واالقتصادية ،والديمغرافية وغيرها من المتغيّرات الواردة في
السجالت الخطية ،ودراسة االختالفات واالرتباطات في ما بينها.
تحليل الشبكة االجتماعية .تحليل أنماط العالقات بين األفراد أو المجموعات أو المؤسسات أو أي مجموعات اجتماعية أخرى.
تقييم األثر .عملية تقييم التغيرات الناتجة عن تد ّخل ما.
تقييم البرنامج .إ ّنه تحديد وتقييم اآلثار الناتجة عن برنامج ما بشكل نظامي (يمكن تطبيق التقييم أيضا ً على العالجات
والسياسات والممارسات والمنتجات).
الخداع أو التضليل .يحدث عندما يعرض الباحث عمله عرضا ً مغايراً للحقيقة .نادراً ما يمكن تزويد المشاركين في البحث
بصورة شاملة عن ماهية البحث .وفي بعض الحاالت ،قد ّ
يؤثر اإلفصاح الكلي عن أهداف البحث على البحث بح ّد ذاته .لكن
الخداع يش ّكل مشكلة إذا ّأثر على قرار المشاركين باالنخراط في البحث.
ً
خفية ،أو عند استراق السمع
الخصوصية .إ ّنها مفهوم شامل أكثر من اإلغفال أو السريةُ .تنتهك الخصوصية عند مراقبة السلوك
إلى المحادثات الخاصة ،أو عندما يكشف الباحث عن هوية األفراد المشاركين في بحثه ،أو عند الكشف عن بيانات الفرد أو
تشاطرها مع الغير.
الخطر األدنى .يعني أنّ احتمال اإلصابة باألذى أو االنزعاج وحجمهما في سياق البحث ال يفوقان بح ّد ذاتهما األذى أو
االنزعاج اللذين يصادفهما المرء في الحياة اليومية.
ً
ً
دراسات الحالة .تحقيقا ً معمّقا ً لظاهرة اجتماعية سائدة ،عبر االستعانة بمصادر بيانات عدّة .وقد تكون الحالة فردا ،أو حدثا ،أو
نشاطا ً اجتماعياً ،أو جماعة ،أو ّ
منظمة ،أو مؤسسة.
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دراسة تعرّضية .تتألّف الدراسة التعرّضية من أي شكل من أشكال البحوث الطولية ،التي تش ّكل الدراسة الطولية الجماعية حالة
خاصة منها .وبشكل عام أكثر ،تشير إلى مراقبة عيّنة مستعرضة من السكان عبر فترة من الزمن.
ّ
ً
السرية .يحمي الباحث السرية عندما يكون باستطاعته تحديد إجابات شخص ما لكنه يعد بعدم القيام بذلك علنا .تتطلب السرية
إجراءات مع ّينة لحماية البيانات.
ُ
ً
السيرة الذاتية .عملية تسجيل أحداث وظروف حياة شخص آخر ،وتحديدا لغرض نشرها؛ تسجيل محطات حياة فرد ما ،وتعتبر
السيرة الذاتية نوع من أنواع الكتابة أو التاريخ االجتماعي.
ّ
الشخص المشارك في البحث .فرد حي يقوم الباحث بإجراء البحث حوله ،ويحصل على المعلومات من خالل التدخل أو التفاعل
مع الفرد ،أو من خالل معلومات شخصية محدّدة.
لعب األدوار .إ ّنه أسلوب يستخدمه الباحث الذي يدرس السلوك بين األشخاص ،فيعيّن الباحث المشاركين في البحث في أدوار
معيّنة ويملي عليهم التصرّف وكأنّ مجموعة الشروط المفروضة حقيقية.
ً
ً
مجلس المراجعة المؤسساتية .عبارة عن مجلس متعدّد االختصاصات لمراجعة أخالقيات البحث ،وعادة يكون تابعا لجامعة ما.
وتنصّ وكاالت عدة تقدّم المنح أ ّنها لن تموّ ل البحث إال بعد نيل موافقة مجلس المراجعة المؤسساتية .وينتقد علماء االجتماع
غالبا ً هذه المقاربة على أ ّنها شبيهة جداً بالمقاربة الحيوية الطبية.
ّ
مجموعات الحوار المر ّكزة .إ ّنها طريقة لجماع البيانات النوعية من خالل مقابلة جماعية حول موضوع يختاره الباحث .تتألف
مجموعة الحوار المر ّكزة عاد ًة من نقاش مسجّل على شريط بين س ّتة إلى ثمانية مشاركين يجري مشرف المقابالت معهم.
مراقبة المشاركين .منهجية نوعية للتقصّي االجتماعي ،يشارك فيها الباحث في الحياة اليومية لوضع اجتماعي ما ،ويسجّل
تجاربه ومالحظاته.
المسح .منهجية للبحث االجتماعي ذات ثالث مواصفات رئيسية هي نوع المحتوى ،وشكل البيانات ،وطريقة التحليل
المستخدمة .يكون محتوى المسح اجتماعيا ً (عن سلو البشر ،ومعرفتهم ،ومزاياهم ،ومعتقداتهم ،ومواقفهم) ،وشكل البيانات
ّ
نظاميا ً
(منظم ويتمحور حول المتغيّرات) وطريقة التحليل تعاين نظاميا ً االختالف والترابط بين المتغيّرات وتقارن بين
المجموعات .يمكن إجراء المسح عبر المقابالت الشخصية ،أو عبر البريد اإللكتروني ،أو الهاتف ،أو اإلنترنت.
المعلومات الخاصة .هي معلومات عن السلوك تحدث في سياق يتوقّع الفرد منطقيا ً أ ّنه ال تجري في المراقبة أو التسجيل ،إلى
جانب معلومات قدّمها الفرد ألغراض معيّنة ويتوقّع منطقيا ً بأ ّنها لن ُتكشف إلى العلن.
ّ
ً
ّ
المنظمة .إ ّنها منهجية منظمة لجمع البيانات ،تتناول الكثير من األسئلة المحدّدة مسبقا ،وتتخذ المالحظة شكل تسجيل
المالحظات
زمن حدوث السلوكيات المحدّدة مسبقا ً وتواترها ومدّتها .نعني بالمراقبة عاد ًة المشاهدة واإلصغاء ،مع أ ّنها قد تشمل إمّا
ّ
المنظمة في األوضاع االختبارية ،واالجتماعية ،وعلى اإلنترنت.
المشاهدة أو األصغاء .يمكن إجراء المالحظات
الموافقة ّ
المطلعة .يوافق األشخاص على المشاركة طوعا ً في البحث استناداً إلى فهم ماهية البحث ،ودورهم فيه ،والمخاطر
ّ
المحتملة المترتبة عليهم.
البحث البصري .يشمل استخدام الصور والتقنيات البصرية مثل الفيديو ،واألفالم ،والتصوير ،والفنّ  ،والرسم ،والنحت في
البحوث االجتماعية إلنتاج المعرفة وتمثيلها .والبحث البصري هو وسيلة توثيق إلنتاج السجالت البصرية ،وفي المقابالت
الستنباط المالحظات من المجيبين ،وفي مراقبة المشاركين إليجاد سبل المشاهدة والفهم ،وتحليل الثقافة البصرية والمادية،
وإضافة الوسائط البصرية لتمثيل نتائج البحث.
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Appendix 2: Pilot Workshop: Research Ethics and Action Research
In order to promote reflection on research ethics in crisis situations such as war and
displacement, the ACSS organized a one-day workshop in Beirut on December 9, 2016, to tackle
the question of action research and ethics with regards to refugees in Lebanon.
The objectives of this workshop were fourfold:
1) To question whether the production of reports and recommendations pertaining to the
situation of refugees takes into account the main principles of ethics such as confidentiality,
consent, or the consequences of research on refugees.
2) To inquire whether refugees themselves participate or do not participate in surveys, whether
qualitative or quantitative;
3) To produce a set of recommendations related to refugees, ethics and NGOs; and
4) To initiate a network of institutions and individuals, which would shed light on the importance
of ethics in research, specifically in action research.
The workshop gathered researchers (university professors or independent researchers), NGO
activists (Syrian, Palestinians and Lebanese), in addition to international organizations or private
companies that are conducting data collection on refugees.
The workshop was conducted in Arabic and took place at the ACSS offices in Beirut.
During the workshop, several themes were discussed such as the requirements of action research
and ethics, how action research is contributing to the construction of a specific discourse related
to refugee(ness), and finally the implications of action research on the quality of work produced
(time, budget etc).
International agencies explained the ethical considerations they adopt in their work. Questions
were raised around the ownership of the data produced, and whether data or findings should be
published or kept confidential in order not to irritate governments who are often partners with the
international community. Here, the discussion was oriented towards finding a balance between
maintaining a close partnership with governments, since the ultimate objective of the
international non-governmental organizations (INGOs) is to provide support to vulnerable
populations (refugees, women, children), and exposing the policies of ministries in order to
spread awareness of the negative impact on these populations.
In addition, the workshop tackled the question of reports produced by INGOs related to refugees.
These reports often do not address the refugees themselves; most of them are in English, and
when they are translated, the translation often misses the gist of the report. What is more, these
reports rarely involve Syrians – as Syrian researchers do not feel empowered enough to take part
in these reports as authors.
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Another discussion revolved around how these reports construct a question of “refugee(ness)”. It
was argued that reports do not give voice to the refugees but rather “speak” about refugees. The
majority of these reports keep the voices of refugees silent and deal with them as a “number”,
whereas many studies are being conducted to measure the perception of the Lebanese society
towards the Syrians and not the opposite.
Also, the workshop discussed how some organizations are working on the ground and discussed
their strategies in documenting torture within Syrian refugee camps in Lebanon. This case study
raised many questions on the link between the commitment to research ethics and the need to
work on the ground in a sensitive context.
Finally, a session was dedicated to unpacking the relationship between the non-governmental
organizations (NGOs), which have specific mandates and timeframes to implement a project, and
researchers/consultants, who seek to be faithful to the quality of work they are producing.
At the end of the workshop, several recommendations were presented, among them:
1) the need to develop a set of general guidelines related to ethics and refugees; these
ethics are intended to empower local NGOs facing the imperatives usually imposed
on them by donors
2) the need to publish in Arabic and develop a set of rules on how to link research to
policy (Arabic, easy language etc.)
3) the need develop guidelines on when and why we should publish the data and
findings of studies often produced but concealed by INGOS and organizations in
order to protect their partnerships with governments and ministries.
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Appendix 3: The Platform for Ethical Research in the Arab Region
Executive Summary
The Arab Council for the Social Sciences (ACSS) is proposing to initiate, set up and launch an
interactive online platform with the objective to promote, foster and open the debate on ethics
principles for social science research in the Arab World: “The Arab Platform for Research Ethics
in Social Sciences”.
The ACSS is well-positioned and equipped to undertake this mission, provided its very own
mission of empowering social sciences in the Arab world, its well-established and grounded
network of institutions and scholars, its experience in providing grants and supporting research
projects. Finally, the ACSS has been working since 2015 on ethics in the social sciences and this
platform is the result of these activities.
This platform is divided into two parts. The first part provides an overview of the background,
goals, objectives and philosophy of the platform. The second part presents the content and
structure of the platform and the design of the contents. The third part proposes a road map and
required human resources for the implementation of the platform.

Part One: Rationale
This part is divided into four sections: Background, Goals, Objectives, Platform Philosophy and
Methods.
1) Background
1. The Arab Council for the Social Sciences (ACSS) is proposing to initiate, set up and
launch an interactive online platform with the objective to promote, foster and open the
debate on ethics principles for social science research in the Arab World: “The Arab
Platform for Research Ethics in Social Sciences”.
2. The platform is a tool to promote and encourage the ethical conduct of research for
researchers working on the Arab world and/or based in Arabic-speaking institutions. Its
interactive design is intended to maintain a dynamic and evolving platform that reflects
the most recent developments in research and research ethics in the Arab world.
3. In general, the available resources on ethics and social sciences, worldwide and in the
Arab world, are inspired by and suited to medical and bio-medical research and applied
to the social sciences and humanities. There is nevertheless an emerging debate and
heightened interest in the ethical considerations in the social sciences.
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4. Based on its experience, the ACSS notes a deficiency of awareness on issues pertaining
to ethical considerations, whether by designing a research project, or while doing
fieldwork, or issues pertaining to publishing and authorship. Grants applications show
that the ethical dimension is often not sufficiently elaborated or evident.
5. This deficiency is due to many criteria and reasons, whether because researchers lack the
perquisite knowledge of ethics, or information on how they should be applied during
fieldwork.
6. In fact, ethics has become also an integral part of scientific integrity and excellence. For
the ACSS, it is a criterion that ethical rules are an integral part of research evaluation
procedures and funding processes.
7. In the Arab world, there is no open platform to deal with ethics in the social sciences, and
the question of ethics is still embryonic specially the one pertaining to social sciences.
8. Therefore, there is a need to develop guidance notes for researchers in the social sciences
and humanities and to provide them with an open platform to discuss the need or
limitations of ethics guidance.
2) Goals
1. The aim of the project is to promote the discussion of all facets of ethics in social science
research. In particular, it seeks to promote interdisciplinary discussion
among researchers. It also seeks to provide students and researchers working on and in
the Arab world, whether based in the region or not, with general guidance on dealing
with the ethical aspects of the social sciences and humanities. The platform outlines
standards and procedures for research, presents all documents adopted by research
institutions and universities, and provides an interactive discussion on case studies
encountered in the field.
2. The platform is designed to provide a stimulus for conversations among researchers. It
does not intend to impose on researchers a set of rules and criteria pertaining to research
ethics in the Arab world. It is not expected that the researchers adopt the content of this
platform blindly. On the contrary, the objective is to open the door for further debate and
consideration.
3. It aims in fact to empower the social sciences in the Arab world by providing it immunity
and making the social sciences beneficial to the Arab world and society.
4. In addition, the platform aims to promote engagement and dialogue among social science
researchers and various stakeholders, including the public, interest groups, and donors.
5. This platform does not intend to teach or inculcate students or researchers on how to do
ethically correct research nor to provide institutions (universities, public authorities or
research centers) with a tool to censor research under the pretext of ethical
considerations.
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3) Objectives of the Platform
The objectives of the platform are to:
a. Present a vehicle to promote the culture of ethics of research in the Arab world. The
platform will serve as an umbrella to enhance a bottom-up approach and peer-to-peer
learning.
b. Make an online space available for students, researchers and professors to discuss and
share their personal research ethics concerns tied to the specificities of the contexts in
which they are working.
c. Reach out to universities, research institutions, researchers and studies in order to
promote and increase awareness and understanding of the ethics of research in the Arab
world.
d. Offer a multidisciplinary bottom-up approach to discuss issues pertaining to the ethics of
research in the Arab world. This is a complementary component to the guidelines that are
being draft and adopted by research institutions that often set guidelines and norms
without necessarily addressing the specific cases that might arise and be encountered in
the course of conducting research.
e. Present a creative and unique methodology that tackles the ethics of research not related
to disciplines (social sciences, health sciences, medical sciences…). Rather, it will adopt
and present a thematic approach through which all disciplines might be involved in
discussing the case at hand. For instance, themes might be dedicated to study refugees,
women, children etc.
f. Present pedagogic and interactive training modules (for instance, a one-week program) to
introduce the general principles of ethics to university students. These modules could also
be integrated in university research curricula and programs.
g. Create a demand and offer the space to discuss cases related to research ethics in the
region as encountered in the field as these cases are not always anticipated by established
research guidelines.
h. Present and collect case studies from the field, which are considered as region-based case
studies.
i. Set up partnerships with universities, research institutions and all other institutions or
individuals whose work involves research.
j. Present a hub in order to map and compile all resources and activities conducted in the
Arab world, which are directly related to the ethics of research in all fields.
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4) Platform Philosophy and methods

1. Unlike ethics in medical and bio-medical research, the standard rules of procedures in
social sciences cannot be followed in a blanket manner and the same principles do not
apply.
2. Thus, a deeper understanding of the peculiarities of the ethical considerations of the
social sciences is required and this should lead to improve guidance for protecting both
the rights and welfare of both the researchers on the field and the participants.
3. The philosophy of the platform in tackling ethics in the social sciences and humanities is
twofold:
a. Adopting a Thematic Approach
i. Ethical considerations significantly vary both among different disciplines
and different national contexts.
ii. The platform will approach ethics from a thematic angle. For instance, it
will try to explore how the theme of refugees and related ethical questions
are approached by different disciplines across the social sciences and
humanities.
b. Ethics as Encounter
i. The platform will present the general guidance and principles in social
sciences, but will also, and most importantly, discuss how researchers in
different contexts have to deal, negotiate, and apply these rules, always by
respecting the welfare and rights of all actors involved in the research.
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Part Two: Content and Structure of the Platform
This part is divided in eight sections: The Platform (an overview), Guiding Ethics Principles for
the Social Sciences in the Arab World, General Ethics Principles and Rules, Ethics as Encounter:
Case studies, Network and Partners, Resources, and Training.
Each Section is divided into two sub-sections: a) the rationale (guiding principles and content)
and b) the activities (or how to move forward and implement and execute each and every
activity).
The platform will be online, inclusive and continuously updated. In addition, ACSS will develop
a training manual (to teach the principles of ethics in the social sciences).
A Sample of the Website Sections
The Platform for Ethical Research in the Arab World
The
General
Platform Ethics
Principles

Case
Studies

Interactive
Platform

Guidelines

Network/Partners

Resources/Links
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1) The Platform: An Overview
a. Rationale
This section presents the general objectives and goals of the platform. It will introduce the reader
to different sections and activities etc.
b. Activities
This part will be draft and finalized by ACSS team. It will be shared with the steering committee
for comments.

2) Guiding Ethics Principles
The ACSS aims to develop a set of guiding principles that are tailored to the context of the Arab
world. The guiding principles respond to three main concerns:
1) the objective and mission of the social sciences in the Arab world;
2) the freedom and rights of the researchers;
3) the rights of the participants in research projects.
a. Rationale
Social sciences occupy a major place in the Arab world. Within the framework of its mandate,
which is centered around the promotion and empowerment of social sciences in the general, the
ACSS proposes to develop a “Guiding Ethics Principles” for the Social Sciences in the Arab
world.
These guiding principles are already developed and adopted by similar platforms in Europe. For
instance, in March 2015, the Academy’s Council in the United Kingdom formally adopted five
guiding ethics principles for social science research.
The Five Principles are:
1. Social science is fundamental to a democratic society and should be inclusive of different
interests, values, funders, methods and perspectives.
2. All social science should respect the privacy, autonomy, diversity, values, and dignity of
individuals, groups and communities.
3. All social science should be conducted with integrity throughout, employing the most
appropriate methods for the research purpose.
4. All social scientists should act with regard to their social responsibilities in conducting and
disseminating their research.
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5. All social science should aim to maximise benefit and minimise harm.
Similarly, the Economic and Research Council, the UK's largest organization for funding
research on economic and social issues six key principles for ethical research are:
1.

Research should aim to maximise benefit for individuals and society and minimise risk
and harm

2.

The rights and dignity of individuals and groups should be respected

3.

Wherever possible, participation should be voluntary and appropriately informed

4.

Research should be conducted with integrity and transparency

5.

Lines of responsibility and accountability should be clearly defined

6.

Independence of research should be maintained and where conflicts of interest cannot be
avoided they should be made explicit.

b. Activities:


The ACSS will develop an online survey that will be sent to a number of university
professors and researchers.



ACSS will compile and summarize the results of this survey and present it in a draft
document.



The document will be shared and subject to roundtable discussions.

The draft can be shared, developed, endorsed by individuals or institutions.
It will be an open document and where appropriate, it will be subject to adaptation, reiteration
and revision.
3) General Ethics Principles
a. Rationale
This section presents the general ethics principles in Arabic (informed consent, confidentiality).
The concepts will not be translated from English, but presented as a glossary in Arabic.
b. Activities
ACSS has already developed a Guiding Principles Manual.
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4) Case Studies
a. Rationale
This section will present case studies from the field. It will evolve in response to the emerging
needs and suggestions of all those who can eventually benefit from the platform, including the
Arabic-speaking research community. The Case Studies Section will also accept submissions
from non-Arabic-speaking researchers working in the Arab world.
The case studies that will be presented in this platform aim to facilitate learning and open debates
among students, professors and researchers. They are presented within the context of realistic
setting. They describe and present situations in which ethical dilemmas arise and present the
readers with opportunities to think through the different scenarios and implications on
researchers. They involve different actors such as public authorities, researchers, students,
publishers and informants etc.
The platform does not intend to provide a clear-cut answer; rather it opens the door for
discussions on what is ethical or unethical and what are the potential consequences on the
research and the actors involved in it.
b. Activities
The coordination team will submit studies pertaining to research ethics in the field, which will be
solicited from researchers. These case studies will be modeled after TCPS2 (ACSS has already
submitted three case studies, both real and hypothetical). The case studies will be both drawn
from the region and/or relevant for the region.
Interactive Platform
The platform will develop a methodology for the case studies. This methodology will be a
guideline to solicit or receive new case studies that can be presented and posted online for further
discussions.
Guidelines
This section will present materials on research ethics and the need or not for research
committees; it will also lay out the need to develop region-based materials.
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5) Network/Partners
a. Rationale:
The objective of the platform is to build and develop a network of institutions in order to
enhance ethics for research in the Arab world. These Arab “partners” based in the region will be
asked to post their logos on the platform, and will be engaged to disseminate this platform and its
methodology within their respective institutions and universities. Networking is necessary in
order to promote the platform and ask universities, institutions and research to be part of it.
b. Activities
ACSS will promote the platform and invite scholars and institutions to be part of it either by
endorsing it or by acting as a partner (logo on the website, training etc)

6) Resources
The section will compile and present all documents related to the topic, specifically those
adopted by research institutions and universities (for instance, the “Charter of Ethics for
Scientific Research” adopted by the Lebanese National Council for Scientific Research
(CNRS)1).

1

http://www.cnrs.edu.lb/index.php?option=com_content&view=article&id=418:charter-of-ethics-of-scientificresearch&catid=1:programs?phpMyAdmin=7bfa771a85ee99dc5988dba03898ebeb&phpMyAdmin=bfb4f9714dcbe
cbb4d0a18d4d0e1dd21&phpMyAdmin=49d52121ce821b8749fd2aa990704e2f&phpMyAdmin=05dbba2ef0e4c89e
a899d6995a764049&phpMyAdmin=c4045775e84bd31d1fae9f55731c5f07&phpMyAdmin=b85dd39e31b819f3fef0
61008341e4a7&phpMyAdmin=52a896ee5d5c34db17ce5e12a617e3fc
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7) Training
a. Rationale:
This section will provide training modules and programs (introductory and/or advanced). The
training design will be developed by specialists and will adopt an interactive methodology. The
training program will eventually present certificates for participants etc.
The training aims to give students and young researchers the opportunity to learn the basic ethics
guidelines but also to exercise these concepts by creative and interactive learning tools that speak
direct to real scenarios. It is based on an action-oriented teaching environment, which requires an
active engagement from both students and teachers.
It aims to raise awareness of graduate students on the ethical encounter beyond the concepts
themselves.
The cases do not present “correct” or “wrong” questions. They rather serve to examine and
provide a variety of answers that can be defended or refuted based on logical argumentation.
The training is not intended to inculcate answers but to raise questions and to allow students to
work through the decision-making process to find the preferred solution.
Each case will be structured as follow:
a) Introduction: presents the case
b) Cases Scenarios: presents the dilemmas that the researcher is facing
c) Questions: presents a set of questions that will be addressed and subject of discussion
b. Activities
Develop a Training Kit:
A set of ten case studies that encompass a variety of ethical dilemmas. These can include:
1) Research misconduct;
2) Protection of human subjects and actors involved in research (informed consent etc.);
3) Conflict of interest;
4) Data protection and management (qualitative and quantitative data);
5) Research grants and private consultancies;
6) Collaborative research (Publishing, Authorship / consultancies and research etc.).
Trainings:
Training will target young researchers, PhD students and graduate students.
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Part Three: The Platform’s Team and Resources
The platform will consist of two main groups: The Steering Committee and the Coordination
Team.
1) The Steering Committee
A steering committee will be nominated and composed of 6 to 8 Arab senior researchers,
preferably representing their institutions (if not, they participate in their individual capacity). The
Steering Committee is consultative and aims to provide feedback and resources on the content
and methodology of the platform. In addition, its role is primarily to disseminate the platform
and work on expanding the network of institutions and partners.
2) The Coordination Team
The platform will require three part-time employees and a group of trainers:
-

A Research Coordinator
o To contribute to the general thinking of the project, jointly identify steering
committee members, identify themes for workshops etc.
o To prepare the first draft of the content.

-

A Project Coordinator
o To follow up on the activities, coordinate with partners etc.

-

Webmaster
o To oversee all the features of the website.

-

Trainers
o To carry out the training modules.
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