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ممارسات أخالقيات البحث والنزاهة والثقافة في سياق بيان مبادئ و 

  النتائج السريعة ذاتث و البح

 تمهيد

 يةاملسؤولالبحثي املتسم بيستند إلى السلوك  ونشرهافي العلوم  الناجح للمعرفة التوليدإن 

كل من  يةوالشفاف يةاملسؤولاملتسم بيفيد النشاط البحثي األخالقي و  .بالنزاهة العنايةواألخالق مع 

جراء البحوث ل طر األ . تشكل املبادئ واملمارسات و ثقة الجمهور في العلومعلى كما يحوز وكاالت التمويل والباحثين والحكومات واملجتمع العاملي 

  .1ومجلس البحوث العاملي والحكوماتالوكاالت  اغتهايص وعملت على، التمويل تعمل وكاال  ة فياألخالقية املسؤولة حجر الزاوي

 تعملالتي الطرق  للتعرف علىحاجة متزايدة  فإن ثمةمجتمع البحث العلمي بسرعة متزايدة ملعالجة األزمات العاملية امللحة والناشئة،  سيري وفيما

املسؤولية  إطار تحددوممارسات هذا البيان ثمانية مبادئ يتضمن و  .ذات النتائج السريعةث و البحسياق  ضمنبها هذه املبادئ واملمارسات 

ضمان نزاهة البحوث لوالحكومات الوطنية  (؛غير الربحيةو  الربحيةاملنظمات البحثية العامة والخاصة )و  والباحثين التمويلالجماعية لوكاالت 

كما يمكن  ،تجيرالتإلى إلى النشر  الفكرة مرحلة من والدولية،البحث الوطنية  أنشطةجميع جوانب ذات النتائج السريعة. يتناول هذا البيان 

أبحاث إجراء تؤدي الحاجة إلى  اليجب أأنه  ،األول . أساسينن يعلى مفهوم املبادئ الثمانية جميعها تعتمدو البحث.  مخرجاتتعزيز استخدامه ل

 اختصارإلى املتبعة في األبحاث سريعة النتائج يمكن أن تؤدي جراءات ال  فمع أنتجاهل أو إلغاء أي من املبادئ أو املمارسات. إلى  جالنتائسريعة 

،في صميم العمل. أن تظل املمارسات واملبادئ هذه ال بد ل إال أنه الزمنية، الخطط
ً
قصوى الهمية األ  العدالةالنصاف و  إعطاء قضاياال بد من  ثانيا

 .تفعيل املبادئ واملمارساتفي 

 بادئ واملمارساتامل

 والثقافات املعاير 

. ةوالجماعي ةالفرديسواء ث و لبحل ةخالقياأل مارسة املتدعم التي ثقافات العايير و املوضع التعاون ل ؤسساتاملو والباحثين التمويل  وكاالتيجب على 

هذه املعايير  قيتطبإضافة إلى  ،املؤسساتفي  الثقافات واملعايير للسلوك األخالقيتعزيز و  ،ألخالقياسلوك الفردي للالتوقعات وهذا يشمل وصف 

ز تبني املعايير والثقافات اليجابية وكذلك وصف املمارسات يوتعز تحفيز السياسات  يجب على. هوجوانب أنواع البحث العلمي كافة علىوالثقافات 

 .التي تتعارض معها املستخدمة ملعالجة السلوكيات الجراءات ، وكذلك وصفالتي تقع خارج حدود هذه املعايير
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 النزاهة

كذلك و  مؤسسات البحوثالتعاون مع وكاالت هذه العلى  ينبغيو . يةنزاهة البحثالالطرق التي يتم بها تفعيل  وصف التمويلعلى وكاالت  ينبغي

جوانب  كافةفي  الجيد الداري  والشراف االندماجو والنصاف  ةلاوالعدواملساءلة واللباقة املهنية  األمانة معايير تبني يةكيف لوصفالباحثين، 

لبحوث سياق افي غير تتالعمليات قد  أن وتيرة هذهعلى الرغم من و  النشر. وحتى تمويلال مرحلة إلى البحثي املقترحإنشاء مرحلة العملية العلمية، من 

 البحثية. هةاالنز من جوانب هذه الاملحافظة على من  إال أنه ال بدذات النتائج السريعة 

 الجدارة تقييم

 الجدارةبشأن مراجعة  مجلس البحوث العامليلبحث العلمي بطرق تتفق مع بيان مبادئ اتقييم مقترحات  بغيني

)Merit_Review_2018__AR_.pdf (globalresearchcouncil.org-Statement_of_Principles_on_Peer_2 ي يتضمن االهتمام بتقييم والذ

 ومن املرجح  .واالندماجالتنوع و ، بالجنس، والسرية، والنزاهة، واالعتبارات األخالقية، واملساواة فيما يتعلق ، واملالءمة، والشفافيةيةالخبراء، والحياد

جدارة التقييم التمويل وضع مبادئ توجيهية تحكم  يجب على وكاالتلذلك الجدارة.  تقييمأن يتم تسريع عملية  النتائج ةث سريعو في سياق البح

 .امللحة اتخالل أوقات الحاجالتقييم تسريع لمبتكرة والنظر في طرق  ،بشفافية لبحوث سريعة النتائجل

 التخفيف من النزاعات

جزًءا من مجموعة أوسع من  ةاملحتملات على تضارب املصالح وااللتزام ذات األثراألنشطة واملعلومات  كافةالكامل والشفاف عن الفصاح يعد 

يفي  وحتىيشوه عملية البحث. يمكن أن  3وااللتزامات 2حتضارب املصالفإن  ،تم إدارته بعنايةيإذا لم و . مسؤوليات الباحثين لضمان نزاهة البحث

بحاث ل يمكن لو   .وكيفية ذلكالتمويل توضيح املعلومات التي ينبغي الكشف عنها ومؤسسات يجب على وكاالت  الفصاح، فيتهم ياالباحثون بمسؤول

لكشف عن النزاعات املحتملة ليتطلب اهتماًما إضافًيا  قدوالذي بدوره  األطراف،النتائج السريعة أن تزيد من الحاجة إلى التعاون متعدد ذات 

وكاالت التمويل فيما يتعلق بمتطلبات الكشف عن برامج النتائج السريعة أمر  الوضوح واالتساق من جانبإن   .وفهمها والتخفيف من حدتها

 .ضروري 

  امللكية الفكرية

كذلك في و  ،ثو البحتنفيذ السياسات التي تحمي خصوصية املعلومات الشخصية وامللكية الفكرية الواردة في مقترحات  تمويلالعلى وكاالت  ينبغي

تشمل املخاطر و ث. و البح سرقة ملنع أو للعموماملخصصة ملنع الكشف غير املالئم عن النتائج غير  ، وذلكوبيانات ما بعد املنح بيانات املراجعة

لتهديدات الناشئة ، وإنتاج منتجات ملموسة ملواجهة اثو لنشر نتائج البح الضغوطمخاطر النتائج السريعة ذات بحاث األ  عناملتعلقة بالفصاح 

مبادئ توجيهية  تطويرتمويل العلى وكاالت  ينبغيو علمي.  بحثبين القطاعين العام والخاص لجراء  ةشراكالوالحاجة إلى  ،يةالزمن ةيلحساسذات ا

 .للعمومالعلمية  صداقيةامللنتائج لضمان تقييم جدارة اتتعلق بتبادل املعلومات والحاجة إلى  أخرى مخصصةعامة و 

 املبني على املبادئالتعاون 

لعلم لتوسيع الحدود األمامية املتقدمة لضرورية الدول بين  وأ والخاصة،بين الكيانات العامة  وأ، بين املؤسساتواسعة الالتعاون أوجه عد ت

 جوهريمثل هذا التعاون ويعد السريعة.  النتائج ذات بحاثاأل  فيواجهة التحديات الناشئة ملو 
ً
تشجيعه بشكل العمل على  وينبغي البحثملنظومة  ا

ملعايير التوقعات وااألطراف ب العمل على تيسير إحاطة التمويلعلى وكاالت  ينبغيو . عدة دول  تشملذات النتائج السريعة التي  بحاثاأل خاص في 

                                                      
 دعم للبحث. ه الحاالت التي يكون فيها للفراد أو املنظمات مصالح مالية أو مصالح أخرى قد توثر بشكل واضح ومباشر على تصميم أو توجه أو تبليغ أويعرف تضارب املصالح على ان 2
 ن أو الكيانات األخرى.يعرف تضارب االلتزامات على أنها الحاالت التي يقبل فيها الفرد أو يتحمل التزامات متضاربة بين أو فيما بين العديد من موظفي 3
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لتوفير  التعاون  نيالوكاالت والباحث على ينبغي. السليمة البحوثفي إجراء  ناسبامل، إلى جانب وضع حدود للتدخل غير الخاصة بمثل هذا التعاون 

 كافةمن السلطات الحكومية أو الكيانات الخاصة أو املجموعات املجتمعية في  مفرطأو  مناسبلحماية من الضغوط التي قد تشكل تأثيًرا غير ا

 .الجدارةقييم عملية تباشر على املتأثير العلى نتيجة معينة أو  املتوقفةالدراسات  تمويلك ،يةالبحثعملية الجوانب 

 التخفيف من مخاطر النزاهة

على انتهاكات املترتبة لدارة العواقب  السياسات والجراءات املناسبة للنزاهة البحثية والسالمة عمليات لتحفيز تأسيس تمويلاليجب على وكاالت 

 ؤسساتاملو  تمويلالوكاالت  فيما بين بالنزاهة البحثية والسالمةتبادل املعلومات املتعلقة  وصف آلياتهذا العمل  ويشمل. السياسات املذكورة

الحوار والتعليم للحاالت آلليات  إعطاء األفضليةمع  ،مع االنتهاكيتناسب بما  التصرف وإدارتهمعالجة سوء ينبغي و . التنفيذيةسلطات الالبحثية و 

 األقل خط
ً
ية وتخفف نزاهة البحثالالتي تهدد املخاطر  على للتعرف يجتمع البحثاملنشر أدوات ملساعدة  تمويلاليمكن لوكاالت  ذلك،. إضافة إلى را

 .السريعة النتائج ذات بحاثاأل لتمويل  الخطط الزمنيةدعم تسريع ، بما في ذلك التدابير االستباقية التي من شأنها من خطورتها

 تدريبال

أن يتناول محتوى  ينبغي. ألجراء البحثتطوير معايير للتدريب تتعلق بالسلوك املسؤول واألخالقي  املؤسسات،بالتعاون مع  ،تمويلاليجب على وكاالت 

الوحدات  تضمين ينبغيالتعاون.  قواعد ومعايير ،والسالمة البحث،بما في ذلك أخالقيات  الوثيقة،التدريب جميع جوانب املبادئ املوضحة في هذه 

 .رئةللبحوث الطا لنتائج السريعة واملشهد البحثي العامليث ذات او البحبسياقات واملحتوى الخاص 

 مما يرجى اعتباره

تعزيز املبادئ واملمارسات املوضحة بهدف البحوث املشاركة  تمويل قاش املستمر والتعاون بين وكاالتالن لرعاية مكانة جيدة جلس البحوث العامليمل

في التطوير املستمر ألفضل  وتعاونهالوكاالت املشاركة ا ممكنة وبقوة لتبادل املعلومات بينأربعة مجاالت  ثمة الخصوص،على وجه و في هذه الوثيقة. 

،املمارسات. 
ً
برامج البحث ذات النتائج ها لتأطير في  تمويلالمشاركة السياسات والجراءات والبروتوكوالت التي استخدمتها وكاالت  على نشجعإننا  أوال

حول مؤهالت الباحثين وااللتزامات لدعم الفحص السريع  فيما بينها تبادل املعلومات آلياتالنظر في  تمويلالت على وكاال  ينبغي ثانًيا،السريعة. 

ا،تعزيز التعاون البحثي متعدد األطراف بشكل أقوى. لملقدمي طلبات التمويل و 
ً
دولية جديدة  يةقات تعاونتطوير عال لتمويلاعلى وكاالت  ينبغي ثالث

الصلة عندما ال تكون ذوي الجدارة  تقييمبخبراء  املحلية التمويل ربط وكاالت دعم العمل لهذايمكن  ،األخصعلى و الجدارة. تقييم  لدعم عمليات

 السريعة النتائجذات  وثشاركة في كيفية إنشاء ونشر مواد التدريب املشتركة لدعم البحامل التمويلوكاالت  نظرتقد  أخيًرا،. محلياهذه الخبرة قوية 

حول أفضل السبل لتحفيز  الحوار تعزيزمع التركيز بشكل خاص على تعزيز الحوافز لالنخراط في املمارسة األخالقية. يمكن ملواد التدريب هذه 

 .عند حدوثه ما يناقض ذلكوالبالغ عن  ةالبحثخالقيات األ مارسات امللدعم ؤسساتهم ومالباحثين 

 


