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هاُت الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساينِّ  البحوث األوليَّة األخالقية التي ُتجِريَها الجِّ
بريسكا بيِنلِّ وتارا ُلو

يزداد َحْذُو الهيئات اإلنسانية َحْذَو األوساط األكادميية بتأليف لجان مراجعة لألخالقيات، وهاهنا إحدى 
هذه الهيئات تعرض لفوائد ذلك وعيوبه.

ــه  ــن وأول مثانينات ــرن العرشي ــبعينيات الق ــر س ــني آخ كان ب
أْن طفقــت الهيئــات الغربيــة للبحــوث والحكومــات الغربيــة 
تألــف لجــان مراجعــة لألخالقيــات الداخليــة فأصبحــت هــذه 
اللجــان اليــوَم الســبيل الرئيســية التــي بهــا تعالــج املؤسســات 
غــري  املنظــامت  يف  ــا  أمَّ األخالقيــة.  همومهــا  األكادمييــة 
الحكوميــة، فعــىل الرغــم مــن إجــراء جمــع البيانــات األوليــة 
فيهــا وهــو جــزٌء مــن تقديــر الحاجــات والرصــد والتقييــم، مل 
يــَر كثــرٌي منهــا ســابقاً يف البحــوث أنَّهــا جوهــر رســالتها. وكان 
ــانية  ــة اإلنس ــادئ التوجيهي ــو أنَّ املب ــرتاٌض وه ــاً اف ــا أيض فيه
ــواء  ــاد واملعاملــة بالسَّ مــن مثــل حــب الخــري لإلنســان والِحَي
كافيــة مــن حيــث هــي إطــار أخالقــيٌّ واســع ألنشــطة 

البحــث. 

ولكــْن نظــراً إىل أنَّ البحــث بــات أكــرث تعقيــداً ومهنيــة 
ــة  ــات الفاعل ــاطات الجه ــاً يف نش ــزءاً جوهري ــه ج وازداد كون
يف ميــدان العمــل اإلنســاين ســواٌء يف امليــدان أو يف املنــارصة، 
ــة  ــوَم أنظم ــة الي ــري الحكومي ــامت غ ــن املنظ ــرٌي م ــُئ كث ُتنِش
األوســاط  ٌطــُرَق  مــا  حــدٍّ  إىل  متتبعــًة  بحوثهــا،  لتســديد 
األكادمييــة. ويؤثــر املانحــون أيضــاً يف هــذا االتجــاه فهــم 
ــرشوط  ــوا ال ــم أْن يلتزم لونه ــن مُيوِّ ــاٍد إىل الذي ــون بازدي يطلب

األخالقيــة الرســمية. 

ويف أكتوبر/ترشيــن األول ســنة 2018، أطلقــت منظمــة إنقــاذ 
ــة يف  ــة العام ــة املتحــدة )SCUK(1 السياس ــل يف اململك الطف
ــات  البحــث والتقييــم وضعتهــا هــي، وفيهــا أحــكاٌم يف أخالقيَّ
البحــث، وألَّفــت لجنــة مســتقلة ملراجعــة األخالقيــات ِقواُمهــا 
ــون. وتوجــب هــذه السياســة أن ُتراِجــَع اللجنــة  خــرباٌء خارجيُّ
كلَّ بحــٍث أويلٍّ تشــرتك فيــه منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة 
املتحــدة. وبعــد مــدة وجيــزة مــن إطــالق السياســة العامــة، 
ــث  ــن بح ــن م ــام جزأي ــمك زم ــا أْن نس ــا زمالؤن ــب إلين طل
ــن ذلــك البحــث َجْمــَع بيانــات نوعيــة يف نيجرييــا  . وتضمَّ أويلِّ
ــن  ــال املترضري ــن األطف ــة م ــو الدميقراطي ــة الكونغ وجمهوري
مــي رعايتهــم، وكان ذلــك جــزءاً مــن عمــل  مــن النــزاع ومقدِّ
منظمــة إنقــاذ الطفــل لحاميــة األطفــال يف النــزاع. ويف جــزء 
مــن ذلــك عملنــا مــع زمالئنــا يف تبيــني اســتعراضني مكتبيــني 
ــرات  ــدِّ الثغ ــىل ق ــات ع ــَع البيان ــَل َجْم ــبياًل لُنفصِّ ــْدرَِك س لُن

املحــددة، ثــم تبــنيَّ لنــا رسيعــاً أن بعــض جوانــب البحــث 
ــط إلجراِئــه معلومــٌة أصــاًل، والشــكر هنــا لدراســات  امُلخطَّ

ــة أخــرى.  أجرتهــا جهــات فاعل

أيِف بحــوث البيانات األولية رضورٌة؟
ــب،  ــة فحس ــة الكافي ــر إىل الدق ــيئ‘ يفتق ــث ’الس ــس البح لي
ــة  ــات األولي ــع البيان ــي تجم ــوث الت ــاً البح ــمل أيض ــو يش فه
ويزيــد  أصــاًل.  موجــودة  معلوماتهــا  أســئلة  عــن  لإلجابــة 
ــاين أن  ــل اإلنس ــدان العم ــة يف مي ــات الفاعل ــب إىل الجه الطل
ــم’ وأن  ــل مــن ‘متلمــل مــن التقيي ــٍم مبــا ُيحتَم تكــون عــىل عل
تقلــل جمــع البيانــات األوليــة مــا اســتطاعت مــن طريــق 
زيــادة تشــارك البيانــات مــع هيئــات أخــرى أو إجــراء التقييــم 
املشــرتك للحاجــات أو ِكال األمريــن معــاً. ويجــب أن يبــدأ 
ــامن أْن ال  ــة لض ــادر الثانوي ــة املص ــيٍّ مبراجع ــار أخالق كل اعتب
ُتْجَمــع البيانــات األوليــة إال عنــد رضورٍة ليــس بعدهــا رضورة. 
ــا اســتعال البيانــات، فســوء إدارة املعرفــة وارتفــاع معــدل  أمَّ
ل املوظفــني اإلنســانيني يعنــي أنَّ الدرايــة بالبيانــات  مــدة تبــدُّ
ُد مــن االســتعامل املحتمــل. ويف األزْمــات  ضعيفــٌة، وهــذا يحــدِّ
ر األحــوال باســتمرار، وال ســيَّام يف  اإلنســانية، حيــث تتطــوَّ
ى منظــامت اإلغاثــة  األزمــات التــي أمدهــا طويــل، يتحــدَّ
ــد  ــة. وإذ ق ــة صالح ــات الحالي ــاء البيان ــدى بق ــم م ــاً فه أيض
كان املانحــون يتوقعــون أن تدعــم البيانــات اقرتاحــات الربامــج 
ــى  ــات إىل أق ــتعامل البيان ــادة اس ــألة زي ــإنَّ مس ــدة، ف الجدي
ــتحق  ــألة تس ــي مس ــات ه ــة البيان ــد أهمي ــع تأكي ــدود م الح
ــل، وهــي مســألة ال ُتعالـَـُج مبراجعــة األخالقيَّــات فحســب.  التأمُّ

َ العمــل بالصفقــة الكــربى2 أكــرَث البحــوث  ُييــرسِّ نأمــل أْن 
إىل  الســعي  عــىل  الجهــود  بتشــجيع  أخالقيــًة  اإلنســانية 
املؤلَّفــات املنشــورة الدائــرة حــول موضــوع البحــث وعــىل 
ــرتك  ــل املش ــة والتحلي ــات وإدارة املعرف ــارك البيان ــني تش تحس
ــة  ــة الثانوي ــت املراجع ــويص بتثبي ــا ن ــم إنَّن ــات. ث ــني القطاع ب

البحــوث األخالقيــة واعتباراتهــا.  رشطــاً يف إجــراءات 

عملية رفع الطلب
يف بحثنــا الدائــر حــول األطفــال يف النــزاع، تحققنــا مــن املصــادر 
نــا اســتامرة طلــب لرنفعهــا إىل لجنــة مراجعة  الثانويــة ثــم حرضَّ
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األخالقيــات. ويف االســتامرة تحليــل لألخطــار املحتملــة عــىل 
املشــاركني وعوامــل تخفيفهــا، واألمــور التــي قــد تثــور 
ــة، واملوافقــة  ــة يف اإلحال ــوات املحتمل ــني املشــاركني والقن ب
الخارجــة عــن علــٍم. وإذ قــد كان أكــرث مــا عــىل الــورق هــو 

ــي  ــادًة، فف ــل ع ــه يف العم ــا منارس م
هنــاك  املتباينــة،  األولويــات  ظــلِّ 
لهــذه  التخطيــط  بتأجيــل  إغــراٌء 
ــي  ــة. فف ــر لحظ ــى أخ ــب حتَّ الجوان
اإلنســاين،  العمــل  ميــدان  أحــوال 
ــة إىل األدلــة  يكــون للحاجــة امُللحَّ
األدوات  إىل  الحاجــة  عــىل  ــْبُق  السَّ
َجْمــِع  وُطــُرق  التخطيــط  جيــدة 
البيانــات، وهــذا يعنــي أنَّ أوجهــاً 
مــن مثــل املوافقــة الخارجــة عــن 
وحفــظ  الُهويَّــة،  وإخفــاء  علــٍم، 
البيانــات، وتدريــب منــدويب التعــداد 
قــد تصبــح أمــوراً تخطــر يف البــال 
بعــد حــني. لذلــك وجدنــا أنَّ رشط 
ــارات  ــذه االعتب ــة كل ه ــم كتاب تقدي
ُيِتيــُح مراجعــًة ِجــدَّ مفيــدة لتحقيــق 
مــن  املدعــوم  البحــث  يفــي  أْن 

منظمــة إنقــاذ الطفــل باململكــة املتحــدة بالحــدِّ األدىن مــن 
الــرشوط األخالقيــة. 

ومــع ذلــك، ففــي بعــض الحــاالت، كان مــن املتعــب 
ــَح للمراجعــني الخارجيــني بعــض املعلومــات  للِفْكــر أْن نوضِّ
ــل  ــاذ الطف ــة إنق ــل يف منظم ــا لزمي ــو كان توضيحه ــي ل الت
ــف  ــا أْن نص ــال، كان علين ــبيل املث ــىل س ــرس، فع ــكان أي ل
الخطــوات التــي نتَّخذهــا لتحقيــق الرسيَّــة لكــنَّ كثــرياً مــن 
تلــك الخطــوات هــي إجــراءات معياريــة يف منظمــة إنقــاذ 
ــوٍب  ــول إىل كل حاس ــى الدخ ــل أن ُيحَم ــن مث ــل، م الطف
بكلمــة مــرور. ففــي أحــوال ميــدان العمــل اإلنســاين، مــن 
الــرضوري أن تكــون عمليــات رفــع الطلبــات هــذه بســيطة 
ــة ال  ــة معياري ــادئ توجيهي ــا مب ــون معه ــزة وأن يك وموج
ــدة يف  ــات مفي ــون عملي ــا املوظف ــى يراه ــا حتَّ ــس فيه لب

ــاً.  ــاً إداري ــث ال عبئ البح

فائدة لجنة املراجعة
يف لجنــة مراجعــة األخالقيَّــات، قيَّــم خبــريان خارجيــان 
تصميــم البحــث واقرتحــا لــه تحســينات. فــكان ذلــك 
مفيــداً يف تســليط الضــوء عــىل مــا غــاب عــن فكرنــا، 
ــا  ــني يدين ــريان ب م الخب ــدَّ ــك أْن ق ــن ذل ــري م ــد بكث واألفي

توصيــات عمليــة. ولكــْن عنــى افتقارهــام الحتمــيُّ مقارنــًة 
بغريهــام إىل معرفــة طــرق العمــل واملــوارد يف منظمــة 
التحســيناِت  أنَّهــام أحيانــاً أســقطا مــن  إنقــاذ الطفــل 
تحســيناٍت محتملــة أو ُســُباًل لــردم الثغــرات، وعنــى أيضــاً 
أنَّهــام وضعــا اقرتاحــات غــري ممكنــة 
ــال  ــال، إىل ح ــبيل املث ــىل س ــراً، ع نظ
البلــد الــذي ُنــِوَي أن ُيجــَرى البحــث 
ــخصياً أنَّ يف  ــعر ش ــا نش ــا. وإنَّن عليه
ــْن  ــع ولك ــني مناف ــني الخارجي املراجع
ــوا محــلَّ املراجعــني  ال ينبغــي أن يحلُّ
الداخليــني. فــإنَّ وجــود خبــرٍي لــه 
اإلنســاين  العمــل  ميــدان  خــربة يف 
املنظمــة  عمــل  أســاليَب  عــارٍف 
ــي هــي موضــوع البحــث  ــَد الت والبل
ألمــٌر شــأنه عظيــم يف إخــراج بحــث 

ــه.  ــل في ــهل التعام ــٍد س جيِّ

كثــري  يف  خربتنــا،  كانــت  قــد  وإذ 
ــة  ــورًة يف منظم ــا، محص ــن جوانبه م
املتحــدة،  باململكــة  الطفــل  إنقــاذ 
ــىل  ــة ع ــات الفاعل ــا نحــثُّ الجه فإنن
ــيِّ  ــاع األخالق ــوا اتِّب ق ــة ليحقِّ ــدة وعملي ــرق مفي ــاد ط إيج
مــن اإلجــراءات واملامرســة مــن أجــل حاميــة املشــاركني يف 
ــم.3  ــث إفادته ــراُد بالبح ــن ُي ــاس الذي ــم الن ــوث ودع البح

 P.Benelli@savethechildren.org.uk ِّبريسكا بيِنل 
مديرٌة يف البحث والتعلُّم يف ميدان العمل اإلنساين 

 t.low@savethechildren.org.uk تارا ُلو 
مستشارٌة يف شؤون فعالية األدلة وشؤون املساءلة 

منظمة إنقاذ الطفل باململكة املتحدة 
www.savethechildren.org.uk

1. ُيقَصد باللفظة األوائيلية SC )أي منظمة إنقاذ الطفل( يف املقاالت التي ترد فيها 
إىل اإلخبار عن الجوانب التي لها صلة بحركة إنقاذ الطفل بُكلَِّيتها )التي تتبعها مثانية 

ا اللفظة األوائيلية SCUK فتشري إىل منظمة إنقاذ الطفل باململكة  وعرشون منظمة(، أمَّ
املتحدة خصوصاً. وملنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية )SCUS( سياسة 
عامة يف املراجعة ونظام للمراجعة منذ سنة 2016. وبني سياستي منظمة إنقاذ الطفل 
باململكة املتحدة ومنظمة إنقاذ الطفل بالواليات املتحدة األمريكية وإجراءاتهام أوجه 

هام متباينتان وتعمالن بطرق مختلفة، ونحن يف وقت كتابة هذه املقالة  تشابه ولكنَّ
ن يف املوافقة بينهام أو يف دمج إحداهام يف األخرى. نتمعَّ

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 .2
مُة اململكة املتحدة للبحث واالبتكار )UKRI( بتمويٍل ورَد  3. َدَعَم كتابَة هذه املقالة ُمنظَّ

.ES/P010873/1 ورقم املنحة ،)GCRF( يات العامليَّة من صندوق البحث يف التحدِّ

مخيَُّم بكايسِّ للنَّازحني داخلياً يف مايدوغوري بنيجرييا.
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