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َوْضُع مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للبحوث
كريستينا كالرك-َكزَاك

ُد ميدان البحث  نَة أخالقيَّاٍت دوليًة ُتسدِّ أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( ُمدوَّ
ت مناقشًة ُمسَتمرًة فيها. يات التي ثارت يف خالل َوْضِعَها استحقَّ رين. ولكنَّ التحدِّ عن شؤون املهجَّ

واسٌع  رحٌب  القرسية  الهجرة  دراسات  ميدان  أنَّ  صحيح 
ولكْن مل يكن فيه مبادئ توجيهية أخالقية لتسديد البحث 
قد  وإذ  اليوم.  قريٍب من  رين حتَّى وقت  املهجَّ عن شؤون 
الالجئني يف جامعة أكسفورد وافق عىل  كان مركز دراسات 
مباِدَئ توجيهية أخالقيَّة للمامرسة الحسنة يف البحث،1 فقد 
قبُل  عامة موجودة من  أحكام  املبادئ عىل  اعتمدت هذه 
الُكِمنولث، ومل  االجتامعي يف  اإلنسان  رابطة علامء علم  يف 
اليوَم  وتنَشُأ  القرسية خصوصاً.  الهجرة  أحوال  تناسب  تكن 
أْعوَز  ولكْن  التهجري2  يف  األخالقيَّات  حول  تدور  مؤلَّفات 
يف  ُيجِمُع  شاملة  عمليَّة  توجيهية  مبادئ  مجموُع  الباحثنَي 

أمرها الناس يف اختصاصات متعددة وقطاعات متعددة.

بكندا  الباحثني  عيون  أمام  ظاهراً  خرقاً  هذه  صارت  وقد 
عامي 2015  بني  كندا  السوريني يف  توطني  إعادة  أحوال  يف 
الشعب  عموم  عند  االهتامم  مزيد  كشف  إذ  و2016. 
البحثية  املشاريع  وتكاثر  هو  مجموعاً  والحكومة،  واإلعالم 
محوره  الذي  الفهم  يف  خرق  عن  السوريني،  حول  الدائرة 
الطوعية  للموافقة  العامة  األخالقية  املبادئ  تطبيق  كيفية 
‘االمتناع  وملقاربة  الخصوصية،  والحرتام  ِعْلٍم،  عن  الصادرة 
كثرٌي  ُخصَّ  فقد  القرسية.  الهجرة  أحوال  عىل  اإلرضار’،  عن 
، الذين مل يكن  من األكادمييني والباحثني يف املجتمع املحيلِّ
لهم سابق عمٍل يف شؤون الالجئني، بأنَّهم يقلُّ عندهم إدراك 
التحديات األخالقية املحددة التي يثريها َوْضُع غري املواطنني 
والحكومات  الخاصني  الكفالء  عىل  واعتامدهم  القانوينُّ 

مي الخدمات. ومقدِّ

بجامعة  الالجئني  دراسات  َمرَكُز  لذلك  استجابًة  وَتَشارََك 
يورك واملجلس الكندي لشؤون الالجئني )CCR(3 والرابطة 
 )CARFMS( القرسية الالجئني والهجرة  الكندية لدراسات 
التي  للبحوث  أخالقية  اعتبارات  وضع  يف  جميعاً  تشاركوا 
تدور حول الالجئني4 فضاًل عىل أدوات للمنظامت املجتمعية 
ولالجئني الذين ُيطَلب إليهم املشاركة يف البحث5. وبناًء عىل 
هذه املبادئ التوجيهية التي يف حدود كندا، أخذت الرابطة 
الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM( عىل نفسها أن 
عٍة6، وهي التي اعتمدها األعضاء  نة أخالقيَّاٍت موسَّ تضع مدوَّ

يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين سنة 2018 وُأورُِدها فيام ييل.

وعديدٌة هي الدروس التي ميكن استخراجها من تطوير هذه 
واسع  والتعاون  التشاور  كان  أوالً:  والعامل.  كندا  يف  الوثائق 
رين  املهجَّ نظر  وجهات  َفْهِم  أجل  من  أساسياً  أمراً  النطاق 
واملنظامت غري الحكومية )َمن فيها من املستجيبني وحرَّاس 
ابات والباحثني( والباحثني، وَفْهِم حاجاتهم أيضاً. وأتاحت  البوَّ
لنا الورشات واملؤمترات يف املجلس الكندي لشؤون الالجئني 
والهجرة  الالجئني  لدراسات  الكندية  والرابطة   )CCR(
الهجرة  لدراسة  الدولية  الرابطة   )CARFMS( القرسية 
أصحاب  من  مجموعة  إىل  نصل  أْن   )IASFM( القرسية 
اختالف وجهات  األمر عىل  ُنجِمَع يف  وأْن  املعنيني  املصلحة 

النظر. 

ثانياً: كان من املهم إيجاد حلٍّ وسط بني الزمالء الذين كانوا 
نات السلوك’ قائلني إنَّها  ون يف ‘املبادئ التوجيهية’ ‘ومدوَّ يشكُّ
دٌة يف أصلها، وبني الذين أرادوا أدوات عملية إيعازية  ُمحدِّ
بحوثهم.  أثناء  يف  األخالقية  الحرية  تعرتيهم  حني  ُدهم  ُتسدِّ
د هذا التحدي األموَر التسليم بأنَّ  وعىل الصعيد الدويل، عقَّ
أساس األخالق الثقافة؛ أي تختلف باختالف الحال. ومن هنا 
فئة من  بها  تفصياًل وُخصَّ  أكرث  الكندية  الوثائق  أْن جاءت 
الرابطة  وضعتها  التي  األخالقيات  نة  مدوَّ ا  أمَّ معيَّنٌة،  الناس 
الدولية لدراسة الهجرة القرسية )IASFM(، فمعياريَّتها أكرث 

وأساسها املبادئ. 

يف  ُمسوِّدوها  يعدل  أْن  الوثائق  هذه  وضع  اقتىض  ثالثاً: 
دارت  وكانت  املعرفة.  إنتاج  يف  السلطة  تباين  معالجة 
منحت  ما  امتيازات  الباحثني  منح  حول  رصيحة  محادثات 
لغريهم، وال سيَّام أهل دول الشامل فأولئك ليس لهم خربة 
ا الحال الكندية، فجيَء فيها  سابقة يف الهجرة القرسية. وأمَّ
عن  االستعامر  رَْفِع  أجل  من  املبذولة  الجهود  من  باإللهام 
مناهج البحث يف السكان األصليني، ومن ذلك َوْضُع مبادئ 
توجيهية أخالقية للبحوث يف األمم األوىل، أي َشْعب امليتيس 
د  فُمسوِّ الجهود،  هذه  من  الرغم  وعىل  اإلنويت.  وشعب 
هذه الوثائق الرَّئيُس هو إنسان أبيض كندي واملوارد الناتجة 
غري  فيها  السلطة  عالقات  محالَة  ال  ستستنسخ  ذلك  عن 
املتكافئة. وِصيَغت الوثائق الكندية ووثائق الرابطة الدولية 
أوالً  ‘االعتبارات’  َصْوَغ   )IASFM( القرسية الهجرة  لدراسة 
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أنَّ  عىل  الضوء  لتسليط  وذلك  ثانياً،  النقدية’  الت  ‘والتأمُّ
البحوث األخالقية عملية ُمستمرٌّ فيها، ومن ثم ينبغي النظر 
والعمل  للتفكري  منها  ُينَطَلُق  التي  املواضع  أنَّها  عىل  إليها 

امُلستمرِّ فيهام. 

cclarkka@uottawa.ca كريستينا كالرك-َكزَاك 

بروفيسورٌة مشاركٌة يف كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة أوَتَوا  
 https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/2796 

 )IASFM( ورئيسُة الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية
 http://iasfm.org 

 Refugee Studies Centre )2007( ’Ethical Guidelines for Good Research .1
 Practice‘, Refugee Survey Quarterly, Volume 26, Issue 3, pp162–172 

 )مباِدٌئ توجيهيٌة أخالقيٌَّة للمامرسة الحسنة يف البحث(   
  https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874 

2. املساهامت يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية هي بعض األمثلة الحديثة؛ فانظر 
أيضاً منها ما هو ُمْدرٌج يف آخر املبادئ التوجيهية األخالقيَّة امُلورَد يف املالحظة الثالثة.

3. مجموعٌة جامعٌة من املنظامت غري الحكومية التي تعمل يف شؤون الالجئني
 Clark-Kazak C )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in .4

Situations of Forced Migration‘, Refuge, 33)2(
رين قرساً(   )االعتبارات األخالقيَّة: إجراء البحث عىل ناٍس ُمهجَّ

bit.ly/Refuge-ClarkKazak-2017-ethics
 https://ccrweb.ca/en/ethical-considerations-research .5

IASFM Code of Ethics )2018( bit.ly/IASFM-code-ethics .6

 :)IASFM( نُة األخالقيَّات يف الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القرسية  ُمدوَّ
الت نقديَّة يف البحث األخالقيِّ يف أحوال الهجرة القرسية  تأمُّ

السياق:

خاصة  أخالقية  تحديات  قرساً  رين  املهجَّ شؤون  يف  البحث  ُينِشُئ 
بسبب عالقات السلطة التي ال تكافؤ فيها، والَوْضِع القانوينِّ الهشِّ 
األساس، والفقر املدقع، والعنف، وتجريم الهجرة، وأحوال البحث 
امُلسيَّسة، والصلة بالسياسات يف بحوثنا، واالعتامد عىل الخدمات 
الحكومية وغري الحكومية وعىل التميول، ُكلُّ ذلك وارٌد أو بعضه. 
بهذه  دوماً  تدري  ال   )REBs( البحوث  أخالقيَّات  مجالس  ولكنَّ 
واملؤسسات  البالد  بعض  يف  فليس  الخاصة؛  األخالقية  املسائل 
تخضع  ال  البحوث  رضوب  وبعض  البحث،  ألخالقيَّات  مجالٌس 
هذه  يف  كان  ما  كان  قد  وإذ  البحث.  أخالقيَّات  مجلس  ملوافقة 
واملسؤولية  البحوث،  عىل  الخطر  احتامل  فيها  يزيد  التي  الحال 
املؤسسيَّة التي ال تكافؤ فيها عن أخالقيَّات البحث، تعرض الرابطة 
أخالقيَّات  نَة  ُمدوَّ  )IASFM( القرسية  الهجرة  لدراسة  الدولية 
ت  رين قرساً. ومن قبيل الكيفية التي ضمَّ البحث يف شؤون املهجَّ
األخالِق  يف  ًة  عامَّ فكرًة  بها  األصليني  ان  السكَّ يف  البحث  مَناِهُج 
وبِفعل  السلطة  يف  بالتمييز  وتعرتف  االنتباه  تشدُّ  نقديًة  عميقًة 
 ُ ُتبنيِّ الوثيقة  هذه  أنَّ  االستغاللية،  البحوث  تاريخ  يف  املشاركني 
مبادَئ هي مَواضُع ُينطَلُق منها يف البحوث املحرتمة.1 والنيَّة بيان 
املعلومات  املشرتكون يف جمع  وفيهم  أعضائنا،  يف  الواسع  التنوع 
يف  املشاركة  إليهم  ُطِلَب  والذين  مجتمعياً-  أم  كان  -أكادميياً 
البحوث. وإذ قد كان األمر كذلك، فإننا نعرتف بأنَّ هذه الوثيقة 
االلتزام  يف  منه  ُينَطَلُق  َمْوِضٌع  هي  وإمنا  لة،  مفصَّ وال  شاملة  غري 

االً مؤثِّراً.  باملسائل األخالقية التزاماً فعَّ

التعريفات:2

ُيعرَّف البحث أنَّه نشاط فيه جمع بيانات وإنشاء معرفة، وهو يجري 
رين أو من أجلهم أو يجرونه هم أنفسهم. ومن ذلك  يف شؤون املهجَّ
زة،  امُلركَّ الجامعية  واملناقشات  املقابالت،  الحر،  ال  املثال  سبيل  عىل 
ملفات  عىل  والحصول  والرصد،  والتجارب،  االستقصائية،  والدراسات 
البيانات اإلدارية. ولنئ كان ُيحتَمل أال تخضع كل هذه  القضايا وعىل 
مبادئ  الوثيقة  هذه  نت  تضمَّ فقد  رسمية،  أخالقية  ملوافقة  األنشطة 
هامة تنطبق عىل أيِّ شخٍص يشارك يف األنشطة التي لها صلة بالبحث 

رين قرساً. يف شؤون املهجَّ

واألكادمييُّون  الطالب  ذلك:  ومن  بحثاً،  يجري  أحٍد  أيُّ  هو  والباحث 
ُبغَية  البيانات  يجمعون  الذين  الخدمة  مو  ومقدِّ املزاولون  والعلامء 

تحصيل االعتامد أو التقرير أو التحليل أو التقييم أو كل ذلك معاً. 

رين قرساً” هاهنا ِنطاٌق للتَّهجري عريٌض، ففيه طالبو  ويف مصطلح “املهجَّ
اللجوء، وطالبو اللجوء الذين رفعوا طلباتهم، واملمنوحون صفة الالجئ، 
واملرفوضة طلبات لجوئهم، واألشخاص امُلتََّجُر بهم، والنَّازحون داخلياً. 
ترك  أُْجرِبَ عىل  َمن  كل  األبحاث يف شؤون  الوثيقة عىل  وتنطبق هذه 
منزله - -من غري نظٍر إىل سبب تهجريه- فهي ال تكتفي بتصويب االنتباه 

إىل املمنوحني صفة الالجئ.

سميٍّ  غري  أو  رسمياً  اًم  تحكُّ يتحكم  أحٍد  كلُّ  هو  ابة  البوَّ وحــارس 
رين قرساً. ومثال ذلك: السلطات الحكومية، »وقادة«  بالوصول إىل املهجَّ
مو الخدمة، والقامئون  بنَي أنفسهم، ومقدِّ ِبنْيَ أو امُلنصِّ املجموعات امُلنصَّ

عىل األرسة أو شؤون املنزل.

 See Kirkness V J and Barnhardt R )1991( ’First Nations and  .1
 higher education: The four R‘s—Respect, relevance, reciprocity,

responsibility‘, Journal of American Indian Education, 1–15.
)األمم األوىل والتعليم العايل: ُرباعيَّة االحرتام ومطابقة مقتىض الحال واملعاملة باملثل 

واملسؤولية(

2. هذه التعريفات ُمَقرٌَّة ومستنسخٌة بإذٍن من املجلس الكندي لشؤون الالجئني 
)CCR( والرابطة الكندية لدراسات الالجئني والهجرة القرسية )CARFMS( وَمرَكِز 

)CRS( دراسات الالجئني بجامعة يورك
  )2017( ’Ethical Considerations: Research with People in Situations of

Forced Migration – Executive Summary‘
 ) ٌص تنفيذيٌّ رين قرساً - ُملخَّ  )االعتبارات األخالقيَّة: إجراء البحث عىل ناٍس ُمهجَّ

bit.ly/ethics-summary

http://www.fmreview.org/ar/ethics
http://iasfm.org/
https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874
https://bit.ly/Refuge-ClarkKazak-2017-ethics
https://ccrweb.ca/en/ethical-considerations-research
https://bit.ly/Refuge-ClarkKazak-2017-ethics
https://bit.ly/ethics-summary
ell3sf
FMR cc



14 نرشة الهجرة القرسية 61َنْشَُة األخالقيَّات14

www.fmreview.org/ar/ethics2019 يونيو/حزيران

نة األخالقيَّات:  ُمدوَّ

ــالت نقديَّــة يف البحــث األخالقــيِّ يف أحــوال الهجــرة القرسيــة. تأمُّ
ــة  ــة الرئيســية للموافق ــادئ األخالقي ــرُّ املب ــق وُنق ــنثبِّت ونطبِّ س
التــي تخــرج عــن علــٍم، وللرسيَّــة والخصوصيــة،  الطوعيــة 
“ولالمتنــاع عــن اإلرضار” يف األحــوال املحــددة للهجــرة القرسيــة. 
ــَن بحوثنــا أحــوال النــاس  ونلتــزم أيضــاً العمــَل يف ضــامن أْن ُتحسِّ
كلــام أمكــن ذلــك. وُنِقــرُّ أنَّ احتــامل الخطــر الزائــد الــذي ُتنِشــئه 
ــك  ــني )وكذل ــن املشــاركني والباحث ــة عــىل كلٍّ م الهجــرة القرسي
يــاً  الذيــن يجمعــون بــني األمريــن( يقتــيض التزامــاً اســتباقياً ِجدِّ

ــاًل نقديــاً ُمســتَمّراً فيــه.  وتأمُّ

منا ذكره مبا ييل: ا بعُد، فنخصُّ ما قدَّ أمَّ

ــة  ــة طوعي ــة صحيح ــىل موافق ــول ع ــون يف الحص ــن أن يك ميك
ــبب  ــة بس ــرة القرسي ــوال الهج ــدٍّ يف أح ــم تح ــن عل ــة ع خارج
مــي  عالقــات الســلطة التــي ال تكافــؤ فيهــا واالعتــامد عــىل مقدِّ
ــني  ــات أيضــاً أو باحث اب ــون حــرَّاس بوَّ ــد يكون ــن ق ــة الذي الخدم
ــانية  ــار النفس ــون لآلث ــد يك ــه. ولق ــت نفس ــك يف الوق أو كل ذل
ُتْحِدُثهــا الهجــرة القرسيــة، فضــاًل عــىل  واالجتامعيــة التــي 
االختالفــات الثقافيــة واللغويــة، تأثــري يف قــدرة النــاس عــىل فهــم 
مــا تقــوم عليــه املوافقــة مــن أجــل أْن يتَّخــذوا قــرار مشــاركتهم 
ــروا مليــاً  يف البحــوث عــن علــٍم. إذ ال بــدَّ للباحثــني مــن أْن يفكِّ
يف كيفيــة تطبيــق املوافقــة عنــد التعامــل مــع الوثائــق والبيانــات 
ــا،  ــون والســلطان وغريه ع ــا املتخصصــون واملتطوِّ ــأيت به ــي ي الت
ــم  ــت له ــص ال مت ــات وقص ــىل معلوم ــًة ع ــون مبني ــي تك والت

ــة.  بصل

ــان عــىل الخصــوص حــني  الرسيَّــة والخصوصيــة أمــران هامَّ
تكــون نتائــج البحــث تعــرِّض وضــع هجــرة املشــاركني وحريتهــم 
وســالمتهم للخطــر، واألمــر ذاتــه ينطبــق عــىل أصدقائهــم 
وأرسهــم ومــن لــه صلــة بهــم. فينبغــي للباحثــني أْن ينتبهــوا إىل 
ُســُبل اإلنرتنــت يف جمــع البيانــات، تلــك الُســُبل التــي قــد تكــون 
ــة  ــوال قانوني ــىل أح ــاًل ع ــني، فض ــرق الرَّْقمي ــاع الط ــًة لُقطَّ عرض
معيَّنــة قــد تقتــيض اإلبــالغ عــن أنشــطة غــري قانونيــة أو ضــارَّة. 
وينبغــي أن ُيعَلــَم املرتجمــون الشــفويون واملســاعدون عــىل 
شــؤون البحــث وحــرَّاس البوابــات مبســائل الرسيَّــة والخصوصيَّــة 
ــِظ  ــة لِحْف ــر، اتفاقي ــيض األم ــا يقت ــب م ــىل حس ــوا، ع ع أو يوقِّ

األرسار.

“االمتنــاع عــن اإلرضار” يف البحــوث الدائــرة حــول الهجــرة 
القرسيــة يعنــي اســتباق َوْضــِع كرامــة املشــاركني والــرشكاء 
ــىل  ــاعدين ع ــفويني واملس ــني الش ــني واملرتجم ــاعدي الباحث ومس
األولويــات.  يف  حالهــم  وُحســَن  وســالمتهم  البحــث  شــؤون 
وينبغــي إيــالء اهتــامم خــاصٍّ بالطــرق التــي ميكــن فيهــا للبحــث 
، بطريــق مبــارش أو غــري مبــارش،  أن يعيــد اإلرضار النفســاينَّ
ــن  ــب وتجري ــة األجان ــة وكراهي ــب العنري فضــاًل عــىل أْن يجل

ــي  ــائل الت ــاٍن يف الرس ــري بإمع ــني التفك ــي للباحث ــرة. وينبغ الهج
ــد وســائل اإلعــالم وصانعــي  ــن خــالل التفاعــالت عن ســُتنرَشُ م
ــرَّد  ــوا أنَّ مج ــن أْن ُيْدرُِك ــاً م ــني أيض ــدَّ للباحث ــات. وال ب السياس
وجودهــم يف مــكاٍن مــا قــد يزيــد احتــامل الخطــر عــىل العــامل 

ــرساً.    ــن ق ري واملهجَّ

فإذا طبَّقنا أخالقيَّات البحث، ثبَّتنا املبادئ اآلتية:

ريــن قــرساً أْن يتَّخــذوا  االســتقالل بالنَّفــس: ســنحرتم حــقَّ املهجَّ
يف  مشــاركتهم  ويف  حياتهــم  شــؤون  يف  القــرارات  بأنفســهم 
مشــاريع البحــث ويف الكيفيــة التــي مُيثَّلــون بهــا يف نتائــج 
البحــوث، وســرُنقِّي أحــوال كل ذلــك أيضــاً. وُنقــرُّ أنَّــه ُيْكــرَثُ 
يف تعيــني باحثــي الهجــرة القرسيــة »خــرباَء« بحيــاة النــاس 
ث هــؤالء الباحثــون بلســان حــال  ومعاناتهــم، وُيْكــرَثُ يف أْن يتحــدَّ

ــم. ــة عنه ــرساً أو بالنياب ــن ق ري املهجَّ

ــري  ــا غ ــلطُة فيه ــٍة السُّ ــات متقاطع ــود عالق ــرُّ بوج ــْدُل: ُنق الَع
متكافئــة، وأنَّهــا تــزداد ســوءاً يف أحــوال الهجــرة القرسيــة، وأنَّنــا 
ســوف نتَّخــذ خطــوات للتخفيــف مــن تأثريهــا يف العالقــات 
البحثيــة ويف نتائــج البحــوث. إذ ُنــدرُِك أنَّــه ال ميكــن حــلُّ 
ى  ــزِم أنفســنا أْن نتحــدَّ ــا ُنل عالقــات الســلطة حــاًل كامــاًل، ولكنَّن

ــة. ــة القامع ــى االجتامعي ــوٍة البن بق

القرسيــة  الهجــرة  يف  املعانــاة  صــور  ع  بتنــوُّ ُنقــرُّ  ع:  َنــوُّ التَّ
وأخالقيَّــات البحــث التــي تراعــي الفــوارق الثقافيــة. لــذا ســُندِرُج 
ــني  ش ــب امُلهمَّ ــُنَباِدُر بطل ــر وس ــات النظ ــن وجه ــرياً م ــدداً كث ع

ــوث. ــرارات والبح ــاذ الق ــع اتِّخ ــن مواض ــن م وامُلبَعدي

األحــوال  تناســب  منهجيَّــة  مقاربــات  سنســتعمل  األهليَّــة: 
د مــن  الثقافيــة التــي نحــن عليهــا يف عملنــا، فضــاًل عــىل امُلحــدَّ
يــات يف الهجــرة القرسيــة. وســنضمن تدريــب كل  الفــرص والتحدِّ
َمــن هــو يف مشــاريع البحــوث تدريبــاً وافيــاً، ومــن ذلــك الطــالب 
الشــفويُّون  البحــث واملرتجمــون  واملســاعدون عــىل شــؤون 

ــات. اب ــرَّاس البوَّ وح

امُلشــارَكُة: كثــرياً مــا ُتِفيــُد ِمْنَحــُة الهجــرة القرسيــة الذيــن هــم 
ــا  ــراً إفــادًة غــري متناســبة. وإذ قــد كنَّ أقــل املتأثريــن بالتَّهجــري تأثُّ
نريــد تخفيــف هــذه املشــكلة واالرتقــاء إىل أعــىل مراتــب اإلفادة 
ــل  ــني يف مراح ــنضمُّ رشكاَء معني ــوث، فَس ــاركة يف البح ــن املش م
ــط  ــث والتخطي ــئلة البح ــوغ أس ــك ص ــن ذل ــا، وم ــث كله البح
وجمــع البيانــات والتحليــل والنَّــرْش. وســيكون يف ميزانيــات 
ــى  ــم حتَّ ــرشكاء جميعه ــه ال ــوَّل ب ــٌل مُي ــوث متوي ــاريع البح مش
يكــون لهــم يف البحــوث وقــت ويظهــروا املوهبــة واملســاهامت. 
ولقــد يــرى الباحثــون أْن يســاهموا مبــا لهــم مــن وقــٍت وجهــٍد 
الــة يف املشــاريع أو النشــاطات أو األحــداث أو  مســاهمة فعَّ
اإلجــراءات التــي ال صلــة بينهــا وبــني البحــوث، ولكــْن يقــوم بهــا 

ــا البحــث. ــي يجــري عليه ــة الت ــات املحلي ــرشكاء أو املجتمع ال
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