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األخالق َّيات واملساءلة يف البحث يف شؤون العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد

سارة شينويذ وسارة مار ِتن

يحتاج البحث يف العنف الجنيس ضد الرجال واألوالد يف أوساط العمل اإلنساين إىل سرب آرا ٍء متعارضة
متعددة لها صلة باألخالق َّيات واملساءلة.
يف يناير/كانون الثاين من عام  ،2018أطلقت لجنة الالجئات
مرشوع مناهضة العنف الجنيس وهو مبادرة متتد عىل مدار
هجرين من الرجال
ثالث سنوات تركز عىل العنف الجنيس ضد ا ُمل َّ
واألوالد 1مبن فيهم املثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغيري الجندر
(إل جي يب يت  )+وغريهم من ذوي التوجه الجنيس املتنوع وال ُه ِو َّية
الجندرية و/أو التَّعبري عنها .ويتضمن املرشوع عدة نشاطات من
بينها تطبيق بحث استكشايف تطبيقي عىل الالجئني يف بنغالديش
وإيطاليا وكينيا .ونظراً لحساسية موضوع البحث ،كان استضعاف
املشاركني بالبحث واحتاملية تعرضهم للرضر والتصدي لقضايا
السالمة والبعد األخالقي يف البحث من األمور املهمة.
ومتثلت الخطوة األوىل يف إج ـراء البحث الــذي يشتمل عىل
األشخاص مبارشة ضامن الحصول عىل املوافقة األخالقية من
الجهة املعنية ،إ َّال َّأن مجالس مراجعة الشؤون األخالقية األكادميية
والحكومية مل تكن يف كثري من األحيان عىل اطالع بالبحوث يف
البيئات اإلنسانية بل رمبا كانت متيل إىل حجب منح موافقتها.
ثم َّإن الجهات الفاعلة اإلنسانية غالباً ما تعاين من ضعف داخيل
َّ
يف القدرات البحثة وقد يتضافر ذلك مع شح التمويل والضغوط
عىل الوقت بسبب متطلبات املانحني والحاجات اإلنسانية امللحة.
ورمبا ُن ِظر إىل السعي وراء املوافقة األخالقية إلجراء البحث عىل
أ َّنها مضيعة للوقت أو أ َّنها أصعب من أن يدروسوا أمرها أو أ َّنها
غري رضورية أساساً .لكنَّ تلك الخطوة كانت محورية خاصة نظراً
لغياب منظومات الحامية الفاعلة يف كثري من البيئات اإلنسانية.
وإذا ما ُح ِصل عىل املوافقة األخالقية من مؤسسة ما خارج بلد
الدراسة ،فال بد وقتها من البحث عن موافقة من مجلس وطنية
للمراجعة املؤسسية أو أي هيئة اعتامد محلية أخرى( .يف البيئات
التي تتسم فيها مجالس املراجعة األخالقية بالفساد أو ضعف
الفعالية أو التي ال تكون تلك املجالس موجودة فيها أص ًال ،قد
ال يكون الحصول عىل املوافقة املحلية أمراً مفيداً وميكن وقتها
البحث عن بدائل أخرى).
فعىل سبيل املثال ،يف إطار مرشوع مناهضة العنف الجنيس للجنة
الالجئات ،متكنا من الحصول عىل املوافقة األخالقية من جامعة
نيو ساوث ويلز يف أسرتاليا ومن هيئة البحوث الوطنية (كيمري)
يف كينيا .لكنَّنا مع ذلك واجهنا معوقات مختلفة يف الحصول عىل
املوافقة األخالقية يف كل من إيطاليا وبنغالديش ،وكذلك واجهتنا

صعوبات أخرى بسبب ندرة مجالس املراجعة األخالقية التي تراجع
األبحاث غري الطبية ومحدودية متويل املرشوع ومحدودية الوقت
املتاح .وريثام تتم عملية املراجعة الرسمية ،أسسنا مجموعات
مرجعية تضم باحثني محليني وخرباء يف الحامية ملراجعة بروتوكول
البحث وأدواته وتوفري اإلرشادات التوجيهية بشأن القضايا الثقافية
والسياسية وتقديم املشورة العامة حول املخاوف األخالقية .ويف
إيطاليا ،رغم إعالمنا َّ
بأن جامعة بالريمو ليس فيها مجلس مراجعة
أخالقية للبحوث العلمية الوطنية ،توجهنا إىل قسم علم النفس
واالجتامع والخدمات الرتبوية فيها وطلبنا إليهم إعداد مراجعة غري
رسمية وتقديم موافقتهم الخطية لربوتوكول املرشوع .إضافة إىل
ذلك ،عقدنا اجتامعاً تشاورياً عاملياً بحضور  12خبرياً فنياً ملراجعة
الربوتوكول واألدوات وإثرائنا مبعطياتهم حول االعتبارات األخالقية.

االمتثال لإلرشادات التوجيهية األخالقية

تشري منظمة الصحة العاملية يف إرشاداتها التوجيهية األخالقية
إىل عدم جواز إجراء املقابالت مع ضحايا العنف الجنيس إال إذا
انعدمت البدائل .ومن جهتنا ،مل تكن مقابالت الناجني َضو َر ًة
لتحقيق أهدافنا البحثية ومل تكن أمراً يوافق األخالق نظراً لحالة
االستضعاف التي مير بها املشاركون واحتاملية وقوع آثار سلبية
فيهم .بل كانت املعلومات املستقاة من مصادر ثانوية وثالثية
كافية .إ َّال أ َّنه رغم الرتكيز للمشاركني بأنه ليس من املطلوب منهم
أن يتحدثوا عن خرباتهم الشخصية يف العنف ،عمد بعضهم إىل
اإلفصحاح عفوياً عن تلك التجارب وكان منهم من فعل ذلك من
مجموعات الرتكيز إذ باحوا بقصصهم ألفراد املجتمع املحيل.
2

ولتوجيه املرشفني نحو املساعدة ،ط َّورنا أوراق معلومات املشاركني
(وترجمناها إىل اللغات املطلوبة) وتضمنت تلك األوراق جهات
اإلحالة املحلية للرعاية الصحية والنفسية-االجتامعية وراجعها
ودققها متخصصون يف مجال العنف القائم عىل الجندر و/أو
الحامية و/أو الصحة .و ُتقدَّم تلك األوراق إىل جميع املشاركني
بغض النظر عام إذا كانوا قد أفصحوا عن تجاربهم الشخصية
حول العنف أم ال .وتعمدنا حذف عبارة ‘العنف الجنيس’ من
االستامرة للرتويج لرسية املعلومات وخفض احتاملية الوصم بالعار
إىل الحد األدىن وخفض أي تبعات سلبية محتملة أخرى .كام وضعنا
بوتوكوالً 3معدالً لطلب االستغاثة ملساعدة الباحثني يف تحديد
مؤرشات طلب االستغاثة خالل املقابلة أو خالل جلسة املجموعة
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املركزة واالستجابة لها كام هو مطلوب .وطلبنا تقديم املشاركة املتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسف) يف إيطاليا فط َّورنا معهم
ملوافقة مدروسة يف بداية جلسة مجموعة الرتكيز وتأكدنا من ملخصاً صديقاً لفئة املراهقني واملراهقات لتلك النتائج باستخدام
ذلك مع املشاركني من خالل إثارة النقاش لتأيك حقهم يف العزوف لغة مناسبة ورسوم تصويرية.
عن اإلجابة عن أي أسئلة ال يحبون اإلجابة عنها وأخربناهم أن ال
سرب األخالقيات والعواطف الوجدانية
تعبات سلبية عليهم بسبب ذلك اإلحجام.
إننا نشعر َّ
بأن مسؤولية أخالقية عميقة تقع عىل عاتقنا بأن
االعتبارات األخالقية املرتتبة عىل مشاركة املراهقني
نضمن التزامنا باملسؤولية تجاه توثيق أصوات املشاركني وتجاربهم
ً
توجب اإلرشــادات التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية تقديم والتشارك بها .فكثريا ما يقول لنا بعضهم “أخربوا الناس عام حدث
ضامنات إضافية يف حالة املشاركة املبارشة لألطفال يف البحث .يل ليك يتمكن أحدهم من فعل يشء إزاء ذلك” .فاملشاركون يف
وكان من املهم الحصول عىل إفادات املراهقني للوقوف عىل طبيعة البحث يستذكرون قصص العنف والفقدان الرهيبة التي حدثت
العنف الجنيس املامرس ضد األوالد وفهم خصائصه وآثاره إضافة معهم بل انفجر بعضهم باكياً وهو يتحدث عام جرى له .وكذلك
إىل تحديد العوائق والجوانب التي تروج إلقبالهم عىل الخدمة .األمر بالنسبة ملقدمي الخدمات الذين قد يكشفون يف معرض
وتفادياً إلعادة إنتاج أوجه القصور يف البحث األويل حول العنف حديثهم ما يختلج أنفسهم من عواطف وجدانية .وذات مرة،
املامرس ضد املرأة الذي تجاهل لدرجة كبرية املراهقات ،أدخلنا انفجر أحد مقدمي الخدمات باكياً عندما استذكر قصة الجئ فتى
اعتبارات أخالقية إضافية يف عملية البحث لضامن اشتامله عىل تعمد الناس أن يشوهوا وجهه ألنه كان بشوشاً كثري االبتسام.
املشاركات املراهقات (الفئة العمرية  17–15عاماً).
ومثل هذه القصص قد يكون لها وقع عاطفي عىل أكرث عاميل
َّ
الخدمات اإلنسانية خربة كام أن الحزن واألىس قد يصبحان تحصيل
وقبل جميع البيانات ،طلبنا املوافقة املدروسة من ذوي املراهقات حاصل عندما يعود املرء فيتحدث عن قصص العنف والظلم يف
واملراهقني أما يف حالة القارصين غري املصحوبني ببالغني فطلبنا معرض تنقيته للبيانات وترميزها وتحليلها.
املوافقة من منظومة الرعاية املؤسسية كالباحث االجتامعي أو
املستشار النفيس .وحرض جميع جلسات مجموعات َّ
التكيز التي ومن هذا املنطلق ،نعمل عىل تحديد سلم أولويات الرعاية
أجريت مع القارصين غري املصحوبني ببالغني ويص أو/و باحث الشخصية ،بعدة طرق ،منها تضييق الوقت املمنوح للمشاركة
اجتامعي و/أو مستشار نفيس و/أو خبري يف شؤون العنف القائم بالبيانات الصعبة وبناء الدعم اإليجايب خارج العمل .ونعمل
جمع تدريبي (موديول) بالتعاون مع منظمة األمم
عىل الجندر .أما بخصوص املراهقني املستضعفني من ذوي الحامية عىل تطوير ُم َّ
والدعم املحودين مثل القارصين والقارصات غري املصحوبني املتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسف) لدعم الوسطاء الثقافيني
حسن استجابتتنا لحاالت اإلفصاح عن
ببالغني الذين يعيشون يف التجمعات غري الرسمية ،فقد استثنيناهم (ا ُمل َف ِّسين الشفويني) ليك ُن ِّ
من عينة البحث.
العنف الجنيس أو خفض حاالت تكرار الشغور بالصدمة النفسية
غري املبارشة ،بينام نقدم يف بنغالديش الدعم يف مرشوع مع منظمة
ومع تقدم العمل يف املرشوع ،بدأنا عملية التأمل حول الطرق اإلجراء القانوين العاملية لتطوير نقاط االرتباط للروهينغيا لتحسني
األفضل أخالقياً إلرشاك املشاركني من مراهقني ومراهقات .وعدا ربط الناجني من الذكور والجنس الثالث مع الخدمات ويتضمن
عن أننا طلبنا إىل املراهقني من الجئني والجئات بأن يقدموا لنا ذلك ُمك ِّوناً خاصاً بالرعاية الذاتية لنقاط االرتباط.
أمقلة عن رفض املوافقة ،وجدنا من الناجع أن نقدم لهم عدداً
متنوعاً من األمثلة امللفوظة التي تفيد برفض املوافقة واإلحجام ضامن املساءلة إزاء النِّساء والفتيات
عن اإلجابة والقرار باالنسحاب ،وبذلك نضمن قدرة املراهقني نظراً لتزايد االهتامم املمنوح للعنف الجنيس ضد الرجال واألوالد،
واملراهقات عىل التعبري عىل الفور عن رفضهم عندما يريدون ال بد من إيالء األولوية أيضاً للنِّساء والفتيات والرتويج للمساواة يف
ذلك ،وبالفعل استخدم بعض املراهقني واملراهقات تلك التعبريات الجندر .ويعني ذلك ،عىل سبيل املثال ،ضامن عدم تعزيز الربامج
واملنارصة الخاصة بالناجني الذكور للمعايري االجتامعية الذكورية
اللغوية يف القفز عن بعض األسئلة أو تجاهلها خالل النقاش.
الضارة أو املامرسات املرتبطة بها وال ينبغي يف الوقت نفسه من
ثم إ َّننا ترجمتا ملخصات عن البحث وشاركنا بها املستجيبني أن يكون ذلك عىل حساب املوارد أو االهتامم باملرأة والفتاة.
واملستجيبات ورشكاء البحث التنفيذيني لغاية تعميمها بهدف وتخصيص املساحات والتمويالت والربامج مخصصة للنِّساء
ضامن حصول الالجئني ومقدمي الخدمات املحليني عىل معلومات والفتيات من األمور ا ُملح َد َثة يف القطاع اإلنساين ،كام أ َّنها ليست
مدروسة حول النتائج والتوصيات .وتعاونا مع منظمة األمم من اإلنجازات التي ميكن تحقيقها بسهولة ،إ َّال َّأن تزايد االهتامم
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رتجم بعد إىل واقع ملموس
العاملي واملنارصة حول املرأة والفتاة مل ُي َ
يف التمويل الثابت أو تقديم الخدمات املمنهج .ونحن نعمل عىل
تبديد اإلميان الخاطئ َّ
بأن خدمات ما بعد التعرض للعنف الجنيس
متاحة عىل نطاق واسع للمرأة والفتاة دون الرجال والفتيان .وعرب
مختلف البيئات اإلنسانية ،هناك حاجة ماسة لتعزيز تلك الخدمات
لجميع الناجني والناجيات .وبذلك ،ال تقترص منارصتنا وال خدماتنا
عىل الناجني الذكور وحدهم ،بل نركز أيضاً عىل تقديم الخدمات
الشاملة والتكميلية التي تلبي حاجات الناجني والناجيات من
العنف الجنيس ،إناثاً ُكنَّ أم رجاالً ،إضافة إىل األشخاص عىل اختالف
توجههم الجنيس وتعبريهم أو هُ ِو َّيتهم الجندريني.

انطباعات

25
www.fmreview.org/ar/ethics

هناك درجة ملموسة وملحوظة من استطاعة الالجئني املشاركني
الصمو َد يف البحث تجسدت يف تشاركهم يف قصصهم .إ َّال َّأن ذلك
يدعونا للتساؤل فيام إذا كان هؤالء املشاركني قد واجهوا آثاراً
سلبية عاطفية أو اجتامعية بعد نقاشات مجموعات َّ
التكيز ،ما
يدعونا للتساؤل أيضاً عن التدابري اإلضافية التي ميكننا اتخاذها
لتعزيز ُح ْس ِن أحوالهم .ولذلك ،سوف نعمل يف املرحلة الثانية
من املرشوع عىل الرتكيز عىل دعم الناجني والناجيات للوصول
إىل الرعاية الصحية العقلية النوعية والدعم النفيس االجتامعي
إىل غري ذلك من خدمات.
سارة شينويذ svproject@wrcommission.org

ؤس ٌ
سة ومديرة مرشوع مناهضة العنف الجنيس/
ُم ِّ
ومستشارة اللجنة النسائية املعنية بالالجئات

خالل عملية البحث ،أبدى موظفو املرشوع وأعضاء املجموعة
االستشارية انطباعاتهم حول االعتبارات األخالقية واملساءلة وكيف
كان من املمكن تحسينها يف املرشوع .واشتملت انطباعاتهم تحديداً سارة مار ِتن smartindc@gmail.com
ٌ
مستقلة يف شؤون العنف القائم عىل الجندر وعضو ٌة يف
خبري ٌة
عىل ما ييل:
اللجنة االستشارية العاملية مبرشوع مناهضة العنف الجنيس
َّأن املشورع لو راعى اشتامل ممثلني عن النساء املحليات
ومجموعات املثليني واملثليات ومغريي الجندر (جي يب يت )+و .1 /هذه الدراسة مركوز ٌة يف األفراد الذين يُع َّرفون بأ َّنهم رجال أو أوالد أو صنِّفوا من قبل
بذلك .ونستعمل هنا مصطلح ’الرجال واألوالد‘ لسهولة القراءة و ُن ِق ُّر أ َّنه ال يضم كثرياً من
أو الالجئني األعضاء يف لجان املرجعيات الوطنية كان من املمكن ذوي التوجه الجنيس املتنوع وال ُه ِويَّة الجندرية و/أو التَّعبري عنها الذين يشملهم نطاق
أن يعزز من املساءلة تجاه املرأة والفتاة ومجموعات املثليني الدراسة.
واملثليات ومغريي الجندر (جي يب يت .)+ففي أغلب األحيانWHO (2007) Ethical and safety recommendations for researching, .2 ،
documenting and monitoring sexual violence in emergencies
كانت مجالس املراجعة الدولية تضم األكادمييني والخرباء من (توصيات يف األخالق والسالمة للبحث والتوثيق ورصد العنف الجنيس يف حاالت الطوارئ)
دول الشامل العاملي ،وكان قوام تلك املجالس يفتقر إىل متثيل bit.ly/WHO-Sexual-Violence-Emergencies-2007
األفراد القادرين عىل التعبري عن منظورات املشاركني يف البحثBurke Draucker C, Martsolf D S and Poole C (2009) ‘Developing .3 .
Distress Protocols for Research on Sensitive Topics’, Archives of Psychiatric
www.womensrefugeecommission.org

مع أ َّننا عممنا نتائج البحث عىل مقدمي الخدمات ،فقد كان
من املمكن أن نجري متابعة للرتويج لزيادة نطاق تعميمها بني
الفئات السكانية ممن الالجئني.
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( َوضْ عُ بروتوكوالت االستغاثة للبحث يف املواضيع الحساسة)
bit.ly/Distress-Protocols-2009

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية  -أشياء رمبا ال تعرفها...
هل تريد أن تعرف فور صدور عدد جديد أو دعوة للمشاركة
باملقاالت عىل اإلنرتنت؟

سجل اشرتاكك يف التنبيهات اإللكرتونية (التي تتضمن روابط
• ِّ
املقاالت عىل اإلنرتنت)
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
•انضم إلينا عىل تويرت @ FMReviewأو عىل صفحتنا يف فيسبوك
www.facebook.com/FMReview
تذكري :ننرش أعدادنا باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية بنسختيها املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت...

هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة أو عل ترغب يف االستامع إىل
البودكاست؟

•اقرأ كل عدد عىل اإلنرتنت ولك أن تختار قراءة العدد كام ًال
بنسق  PDFأو املقاالت املنفردة بنسقي  HTMLأو PDF:
www.fmreview.org/ar
•استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية
(باإلنجليزية فقط)bit.ly/2Ya5NsO :
•اطلب نسخة مطبوعة من املجلة كاملة أو امللخص امللحق بها
(مع كودات القارئ اآليل  QRوروابط موقع اإلنرتنت):
www.fmreview.org/ar/request/print
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