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الج ُ
هات الفاعلة يف ميدان العمل اإلنسا ِّين
البحوث األول َّية األخالقية التي ُتج ِريهَا ِّ
بريسكا بي ِن ِّل ومتارا ُلو

يزداد َح ْذوُ الهيئات اإلنسانية َح ْذ َو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات ،وهاهنا إحدى
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.
كان بــن آخــر ســبعينيات القــرن العرشيــن وأول مثانيناتــه املحــددة ،ثــم َّ
تبــن لنــا رسيعــاً أن بعــض جوانــب البحــث
ْأن طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة ا ُمل َّ
ٌ
ً
خطــط إلجرا ِئــه معلومــة أصــا ،والشــكر هنــا لدراســات
تألــف لجــان مراجعــة لألخالقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه أجرتهــا جهــات فاعلــة أخــرى.
اللجــان اليــو َم الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج املؤسســات
ٌ
رضورة؟
األكادمييــة همومهــا األخالقيــة .أ َّمــا يف املنظــات غــر ِأف بحــوث البيانات األولية
الحكوميــة ،فعــى الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات األوليــة ليــس البحــث ’الســيئ‘ يفتقــر إىل الدقــة الكافيــة فحســب،
فيهــا وهــو جــز ٌء مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم ،مل فهــو يشــمل أيضــاً البحــوث التــي تجمــع البيانــات األوليــة
يـ َر كثـ ٌر منهــا ســابقاً يف البحــوث أ َّنهــا جوهــر رســالتها .وكان لإلجابــة عــن أســئلة معلوماتهــا موجــودة أصــ ًا .ويزيــد
فيهــا أيضــاً
ٌ
افــراض وهــو َّأن املبــادئ التوجيهيــة اإلنســانية الطلــب إىل الجهــات الفاعلــة يف ميــدان العمــل اإلنســاين أن
ـم مبــا ُيحت َمــل مــن ‘متلمــل مــن التقييــم’ وأن
مــن مثــل حــب الخــر لإلنســان ِ
والح َيــاد واملعاملــة َّ
بالســواء تكــون عــى علـ ٍ
أخالقــي واســع ألنشــطة تقلــل جمــع البيانــات األوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار
ٌّ
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجـراء التقييــم
البحــث.
املشــرك للحاجــات أو ِكال األمريــن معــاً .ويجــب أن يبــدأ
أخالقــي مبراجعــة املصــادر الثانويــة لضــان ْأن ال
ولكــنْ نظــراً إىل َّأن البحــث بــات أكــر تعقيــداً ومهنيــة كل اعتبــار
ٍّ
وازداد كونــه جــزءاً جوهريــاً يف نشــاطات الجهــات الفاعلــة ُت ْج َمــع البيانــات األوليــة إال عنــد رضور ٍة ليــس بعدهــا رضورة.
يف ميــدان العمــل اإلنســاين ســوا ٌء يف امليــدان أو يف املنــارصةَّ ،أمــا اســتعامل البيانــات ،فســوء إدارة املعرفــة وارتفــاع معــدل
نشــئُ كثــ ٌر مــن املنظــات غــر الحكوميــة اليــو َم أنظمــة مــدة تبــدُّ ل املوظفــن اإلنســانيني يعنــي َّأن الدرايــة بالبيانــات
ُت ِ
ٌ
ً
ٌ
َ
ْ
لتســديد بحوثهــا ،متتبعــة إىل حــ ٍّد مــا طــ ُرق األوســاط ضعيفــة ،وهــذا يح ـ ِّد ُد مــن االســتعامل املحتمــل .ويف األزمــات
األكادمييــة .ويؤثــر املانحــون أيضــاً يف هــذا االتجــاه فهــم اإلنســانية ،حيــث تتطــ َّور األحــوال باســتمرار ،وال ســ َّيام يف
يطلبــون بازديــا ٍد إىل الذيــن ُي ِّولونهــم ْأن يلتزمــوا الــروط األزمــات التــي أمدهــا طويــل ،يتحــ َّدى منظــات اإلغاثــة
أيضــاً فهــم مــدى بقــاء البيانــات الحاليــة صالحــة .وإذ قــد
األخالقيــة الرســمية.
كان املانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقرتاحــات الربامــج
ويف أكتوبر/ترشيــن األول ســنة  ،2018أطلقــت منظمــة إنقــاذ الجديــدةَّ ،
فــإن مســألة زيــادة اســتعامل البيانــات إىل أقــى
الطفــل يف اململكــة املتحــدة ( 1)SCUKالسياســة العامــة يف الحــدود مــع تأكيــد أهميــة البيانــات هــي مســألة تســتحق
ـج مبراجعــة األخالق َّيــات فحســب.
البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي ،وفيهــا أحـ ٌ
ـكام يف أخالق َّيــات التأ ُّمــل ،وهــي مســألة ال ُتعالَـ ُ
البحــث ،وأ َّلفــت لجنــة مســتقلة ملراجعــة األخالقيــات ِقوا ُمهــا
يــر العمــل بالصفقــة الكــرى 2أكــ َر البحــوث
راجـ َ
خــرا ٌء خارج ُّيــون .وتوجــب هــذه السياســة أن ُت ِ
ـع اللجنــة نأمــل ْأن ُي ِّ َ
ً
َّ
ـث أو ٍّيل تشــرك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة اإلنســانية أخالقيــة بتشــجيع الجهــود عــى الســعي إىل
كل بحـ ٍ
َّ
املتحــدة .وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــاق السياســة العامــة ،املؤلفــات املنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــى
طلــب إلينــا زمالؤنــا ْأن نســمك زمــام جزأيــن مــن بحــث تحســن تشــارك البيانــات وإدارة املعرفــة والتحليــل املشــرك
ـع بيانــات نوعيــة يف نيجرييــا بــن القطاعــات .ثــم إ َّننــا نــويص بتثبيــت املراجعــة الثانويــة
أو ِّيل.
وتضمــن ذلــك البحــث َج ْمـ َ
َّ
ً
وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة مــن األطفــال املترضريــن رشطــا يف إجــراءات البحــوث األخالقيــة واعتباراتهــا.
مــن النــزاع ومق ِّدمــي رعايتهــم ،وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحاميــة األطفــال يف النــزاع .ويف جــزء عملية رفع الطلب
مــن ذلــك عملنــا مــع زمالئنــا يف تبيــن اســتعراضني مكتبيــن يف بحثنــا الدائــر حــول األطفــال يف النـزاع ،تحققنــا مــن املصــادر
ُفص َ
ــع البيانــات عــى قــ ِّد الثغــرات الثانويــة ثــم َّ
حضنــا اســتامرة طلــب لرنفعهــا إىل لجنــة مراجعة
ــل َج ْم َ
لنُــدْ ِر َك ســبي ًال لن ِّ
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ـي مقارنـ ًة
توصيــات عمليــة .ولكــنْ عنــى افتقارهــا الحتمـ ُّ
بغريهــا إىل معرفــة طــرق العمــل واملــوارد يف منظمــة
التحســينات
إنقــاذ الطفــل أ َّنهــا أحيانــاً أســقطا مــن
ِ
ـينات محتملــة أو ُس ـ ُب ًال لــردم الثغــرات ،وعنــى أيض ـاً
تحسـ ٍ
أ َّنهــا وضعــا اقرتاحــات غــر ممكنــة
نظــراً ،عــى ســبيل املثــال ،إىل حــال
البلــد الــذي ُن ـ ِويَ أن ُيج ـ َرى البحــث
عليهــا .وإ َّننــا نشــعر شــخصياً َّ
أن يف
املراجعــن الخارجيــن منافــع ولكــنْ
ال ينبغــي أن يح ُّلــوا محـ َّ
ـل املراجعــن
الداخليــنَّ .
فــإن وجــود خبــ ٍر لــه
خــرة يف ميــدان العمــل اإلنســاين
أســاليب عمــل املنظمــة
عــارف
ٍ
َ
والبل ـ َد التــي هــي موضــوع البحــث
ألمـ ٌـر شــأنه عظيــم يف إخــراج بحــث
ج ِّيــ ٍد ســهل التعامــل فيــه.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /رحيمو غامبو

األخالقيــات .ويف االســتامرة تحليــل لألخطــار املحتملــة عــى
املشــاركني وعوامــل تخفيفهــا ،واألمــور التــي قــد تثــور
بــن املشــاركني والقنــوات املحتملــة يف اإلحالــة ،واملوافقــة
ـم .وإذ قــد كان أكــر مــا عــى الــورق هــو
الخارجــة عــن علـ ٍ
مــا منارســه يف العمــل عــاد ًة ،ففــي
ِّ
ظــل األولويــات املتباينــة ،هنــاك
إغــرا ٌء بتأجيــل التخطيــط لهــذه
الجوانــب حتَّــى أخــر لحظــة .ففــي
أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين،
لحــة إىل األدلــة
يكــون للحاجــة ا ُمل َّ
الســ ْبقُ عــى الحاجــة إىل األدوات
َّ
جيــدة التخطيــط ُ
ــع
وطــ ُرق َج ْم ِ
أن أوجهــاً
البيانــات ،وهــذا يعنــي َّ
مــن مثــل املوافقــة الخارجــة عــن
علــم ،وإخفــاء الهُو َّيــة ،وحفــظ
ٍ
البيانــات ،وتدريــب منــدويب التعــداد
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر يف البــال
بعــد حــن .لذلــك وجدنــا َّ
أن رشط
وإذ قــد كانــت خربتنــا ،يف كثــر
ً
تقديــم كتابــة كل هــذه االعتبــارات
مــن جوانبهــا ،محصــورة يف منظمــة
ـق
ـح مراجع ـ ًة ِجــدَّ مفيــدة لتحقيـ
إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة،
ُي ِتيـ ُ
ً
بكاس للنَّازحني داخليا يف مايدوغوري بنيجرييا.
مخيَّمُ ِّ
ُّ
ْ
أن يفــي البحــث املدعــوم مــن
فإننــا نحــث الجهــات الفاعلــة عــى
ِّ
ِّ
األخالقــي
منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة بالحـ ِّد األدىن مــن إيجــاد طــرق مفيــدة وعمليــة ليحققــوا اتبــاع
ِّ
الــروط األخالقيــة.
مــن اإلجــراءات واملامرســة مــن أجــل حاميــة املشــاركني يف
3
البحــوث ودعــم النــاس الذيــن يُــرادُ بالبحــث إفادتهــم.
ومــع ذلــك ،ففــي بعــض الحــاالت ،كان مــن املتعــب
لل ِف ْكــر ْ
أن ِّ
ـح للمراجعــن الخارجيــن بعــض املعلومــات بريسكا بي ِن ِّل P.Benelli@savethechildren.org.uk
نوضـ َ
ُّ
ٌ
التــي لــو كان توضيحهــا لزميــل يف منظمــة إنقــاذ الطفــل مديرة يف البحث والتعلم يف ميدان العمل اإلنساين
لــكان أيــر ،فعــى ســبيل املثــال ،كان علينــا ْ
أن نصــف
ُ
ً
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق الرس َّيــة لكــنَّ كثــرا مــن متارا لو t.low@savethechildren.org.uk
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة يف منظمــة إنقــاذ مستشار ٌة يف شؤون فعالية األدلة وشؤون املساءلة
حاســوب
الطفــل ،مــن مثــل أن ُيح َمــى الدخــول إىل كل
ٍ
بكلمــة مــرور .ففــي أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين ،مــن منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة
الــروري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة www.savethechildren.org.uk
وموجــزة وأن يكــون معهــا مبــادئ توجيهيــة معياريــة ال
 .1يُقصَ د باللفظة األوائيلية ( SCأي منظمة إنقاذ الطفل) يف املقاالت التي ترد فيها
لبــس فيهــا حتَّــى يراهــا املوظفــون عمليــات مفيــدة يف إىل اإلخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل ُبك ِّل َيتها (التي تتبعها مثانية
وعرشون منظمة) ،أ َّما اللفظة األوائيلية  SCUKفتشري إىل منظمة إنقاذ الطفل باململكة
البحــث ال عبئــاً إداريــاً.

فائدة لجنة املراجعة

يف لجنــة مراجعــة األخالق َّيــات ،ق َّيــم خبــران خارجيــان
تصميــم البحــث واقرتحــا لــه تحســينات .فــكان ذلــك
مفيــداً يف تســليط الضــوء عــى مــا غــاب عــن فكرنــا،
واألفيــد بكثــر مــن ذلــك ْ
أن قــدَّ م الخبــران بــن يدينــا

املتحدة خصوصاً .وملنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية ( )SCUSسياسة
عامة يف املراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة  .2016وبني سياستي منظمة إنقاذ الطفل
باململكة املتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية وإجراءاتهام أوجه
تشابه ولك َّنهام متباينتان وتعمالن بطرق مختلفة ،ونحن يف وقت كتابة هذه املقالة
نتم َّعن يف املوافقة بينهام أو يف دمج إحداهام يف األخرى.
www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
َ .3دع ََم كتاب َة هذه املقالة ُم َّ
نظم ُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار ( )UKRIبتمويلٍ ورَد
من صندوق البحث يف التحدِّيات العامل َّية ( ،)GCRFورقم املنحة .ES/P010873/1
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