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مقدمة
خصوصا
تُع ّد دولة قطر من الدول السخ ّية يف تقديم املساعدات واملعونات يف مواجهة الكوارث واألزمات حول العامل،
ً
يف العقدين املاضيني ،حيث تضاعفت الجهود الخريية واإلنسانية املقدمة ،ال سيام يف مجال العمل اإلنساين واإلغاثة
الطارئة ،مع تزايد التجاوب والتفاعل الكبريين مع تلك التحديات واألزمات اإلنسانية ،مثل النزاعات والكوارث ،سواء
سخي وتجاوب كبري
يف العامل العريب أو خارجه .وال شك يف أن جهود املنظامت اإلنسانية القطرية حظيت بدعم ّ
من رشائح متعددة من املجتمع القطري يف ظل تنامي التحديات اإلنسانية واألزمات املتالحقة يف املنطقة العربية،
خصوصا يف السنوات التي تلت ما أطلق عليه "ثورات الربيع العريب" يف عدد من الدول العربية ،التي خلفت أزمات
ً
معقدة ،مثل أزمة النازحني والالجئنيً ،
فضل عن تزايد الحاجات اإلنسانية والتنموية واألمنية ،وإنهاء النزاعات عقب
الحروب وإعادة اإلعامر يف الوقت نفسه.
بلغ إجاميل ما قدمته املنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية القطرية ،يف املدة  2014-2010ما يعادل 5,765,532,451
ً
ريال قطر ًّيا ،أي ما يتجاوز املليار ونصف املليار دوالر أمرييك خالل هذه السنوات الخمس (ينظر الجدول  .)1وبالرجوع
إىل التقارير السنوية لثالث منظامت قطرية :قطر الخريية ومؤسسة التعليم فوق الجميع والهالل األحمر القطري،
نجد أنها ق ّدمت ،مجتمع ًة ،يف املدة  ،2019-2017ما يعادل مليار دوالر أمرييك يف دعم قطاعات حيوية ،مثل قطاعات
اإلغاثة يف الطوارئ والتعليم والصحة ،والعديد من مشاريع التنمية املستدامة خارج دولة قطرً .
علم أن دولة قطر
كانت تعيش تحت وطأة حصار السعودية واإلمارات والبحرين ومرص ،بل واجهت املنظامت اإلنسانية والجمعيات
الخريية القطرية اتهامات كثرية يف وسائل إعالم متعددة ،أجنبية وتابعة لتلك الدول ،بتمويل اإلرهاب وغسل األموال.
الجدول ()1
املساعدات الخارجية للمنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية القطرية يف املدة 2014-2010
السنة

املساعدات الخريية واإلنسانية املقدمة من املنظامت اإلنسانية والجمعيات القطرية
(بالريال القطري)

2010

799,690,991

2011

806,333,139

2012

993,794,178

2013

1,328,081,637

2014

1,833,532,506
اإلجاميلً 5,765,532,451 :
ريال
املصدرً :
نقل عن تقارير وزارة الخارجية القطرية.

جاءت فكرة املؤمتر انطال ًقا من ندرة األبحاث والدراسات التي تتناول العمل اإلنساين يف قطر ،ووجود فجوة واضحة
بني البحث العلمي واملامرسة يف القطاع اإلنساين ،يف وقت ُيع ّد فيه العمل اإلنساين القطري بيئة خصبة للبحث
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العلمي؛ فقد قدمت املنظامت اإلنسانية القطرية خالل العقدين املاضيني مليارات الدوالرات .ومت ّكنت من االستجابة
للكثري من األزمات يف العديد من املناطق؛ ما م ّكنها من إحداث تأثري إيجايب يف حياة عرشات املاليني من املستفيدين،
وأتاح لها كذلك فرص االحتكاك املبارش والتفاعل عن قرب مع العديد من املجتمعات .وهذا يوفر بيئة خصبة للبحث
العلمي من خالل جمع املعلومات ،وتقديم العديد من التجارب وقصص النجاح يف سياقات وبيئات اجتامعية
متنوعة ،ملصلحة العديد من الفئات يف عدد من املناطق الجغرافية املختلفة .وبحسب سلطان بركات فإنه" :ال شك
يف أن تفعيل دور البحث العلمي يف هذا اإلطار سوف ينعكس باإليجاب عىل العمل اإلنساين القطري؛ إذ سيوفر له
منهجية علمية تساعد يف تحديد توجهاته وتقييم أدائه وتعظيم مخرجاته ،وهو ما يجعله يحقق قيم ًة مضاف ًة لجميع
املشاركني يف منظومة العمل اإلنساين من جانب ،ويسهم يف تطوير دور الدبلوماسية العامة لدولة قطر من جانب
آخر ،كام يساعد يف تجنيب املنظامت اإلنسانية القطرية مخاطر الوقوع يف األخطاء ،أو التعرض لتحديات العمل يف
مناطق النزاعات املسلحة العنيفة أو املناطق التي تنشط فيها كيانات مصنفة عىل قوائم اإلرهاب من جانب الدول
واملنظامت الدولية".
ال تزال الدراسات واألبحاث املعنية بالعمل اإلنساين والخريي الصادرة عن املجتمع البحثي األكادميي يف دولة قطر،
مثل الجامعات والكليات ومراكز األبحاث ،بالغة التواضع .فلم ُيظهر املجتمع األكادميي والبحثي االهتامم الكايف
مبجال العمل الخريي واإلنساين القطريّ ،إل يف حاالت نادرة .ومع ذلك ،ينحرص ّ
جل تلك األبحاث والدراسات األكادميية
يف مجال العمل االجتامعي .كام أن املنظامت الخريية واإلنسانية القطرية ال تصدر أبحا ًثا ودراسات علمية وأكادميية؛
ما يعني أن البحث األكادميي والدراسات العلمية مل ّ
توجهات ص ّناع الرأي والقرار يف
تحتل املساحة املالمئة للتأثري يف ّ
ُعب هذه الحالة
املنظامت اإلنسانية والخريية القطرية ،ومل ُيدرج ضمن الخطط االسرتاتيجية ،أو ضمن أولوياتها .وت ّ
انقطاع واضح بني البحث العلمي واملامرسة التنفيذية يف قطاع العمل الخريي واإلنساين.
عن
ٍ
ُيع ّد تأسيس مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف عام  2016يف الدوحة ،وبرنامج املاجستري يف إدارة النزاع والعمل
اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،أوىل املحاوالت لرأب الرشخ وجرس الفجوة البحثية يف مجتمع املنظامت
اإلنسانية والخريية يف دولة قطر ،وهو ما أتاح فرص االحتكاك والتفاعل عن قرب مع العديد من تلك املجتمعات.
فرصا استثنائية ،بل هائلة للبحث العلمي؛ من خالل جمع بيانات ومعلومات ال تتاح
ويوفر هذا التواصل عادة ً
للمجتمع البحثي واألكادميي .ويساعد يف تقديم العديد من التجارب وقصص النجاح يف سياقات وبيئات اجتامعية
متنوعة يف عدد من املناطق الجغرافية املختلفة .كام ميكن استثامر تلك الفرص للخروج بنتائج بحثية جوهرية من
شأنها أن تسهم ،وفق منهجية علمية ،يف توجيه التمويالت الخريية اإلنسانية القطرية عىل نحو أشد فاعلية وتأث ًريا،
وتحقيق قيمة مضافة وتعزيز رصيد التأثري اإليجايب للقوة الناعمة لدولة قطر .وميكن أن تسهم كذلك يف تجنيب
خصوصا مخاطر العمل يف بيئات وسياق نزاعات تنشط
املنظامت الخريية واإلنسانية القطرية العديد من املخاطر،
ً
فيها جامعات مسلحة عنيفة ،تص ّنفها املنظومة الدولية يف قوائم اإلرهاب.

جلسات املؤمتر
أدار أعامل املؤمتر سلطان بركات ،وع َرض مقدمة حول املؤمتر وأهدافه ،تضمنت رضورة تقييم الدور الذي ميكن أن
يؤديه البحث القائم عىل األد ّلة  Evidence-based Researchلدعم النشاطات اإلنسانية يف قطر .وأشار إىل تطوير
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املنظامت القطرية خطة للعمل املشرتك لتحديد أولويات السياسة العامة والبحث األكادميي حول النشاطات اإلنسانية
والخريية ،وقيام الجهات املعنية بدعم األبحاث يف القطاع اإلنساين ورعايتها .ومن ثم ،كانت الكلمة الرئيسة إلبراهيم
خصوصا فيام يتعلق بتنفيذ
عبد الله الدهيمي الذي أوضح بدوره دور هيئة تنظيم األعامل الخريية وصالحياتها،
ً
اسرتاتيجية العمل الخريي واإلنساين بالدولة ،وف ًقا لرؤية قطر الوطنية  ،2030واسرتاتيجية التنمية الوطنية بالتعاون
والتنسيق الوطني مع الجهات الرقابية والجهات املتخصصة يف الدولة .فقد وضعت الهيئة العديد من التدابري واللوائح
واإلرشادات التي تع ّزز الحوكمة والنزاهة والشفافية يف قطاع الجمعيات واملؤسسات الخاصة الخريية واملنظامت
غري الهادفة إىل الربح؛ لحاميتها من االستغالل يف األعامل غري املرشوعة وتحديد املخاطر التي تتعرض لها وتقييمها،
من أجل دعم ثقة الجمهور بهذا القطاع وإصدار التعليامت والضوابط الرقابية املنظمة للعمل الخريي واإلنساين
واملنظامت غري الهادفة إىل الربح والتعاون معها وتقديم الدعم الالزم لرفع قدراتها ،إىل جانب اإلرشاف والرقابة عىل
األعامل الخريية واإلنسانية والعمليات املالية وجمع التربعات وتحويل األموال وإنشاء سجل للجمعيات واملؤسسات
الخاصة الخريية واملنظامت غري الهادفة إىل الربح ،واالحتفاظ باإلحصاءات عن التدابري املعتمدة والعقوبات املط ّبقة،
ونرشها عىل موقع الهيئة اإللكرتوين .واستنا ًدا إىل قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم األعامل الخريية رقم ( )1لسنة
وح ّددت اختصاصاتها .ووف ًقا للامدة رقم ()17
ُ ،2021أنشئت أقسام يف الوحدات اإلدارية التي تتألف منها الهيئة ُ
تم النص رصاحة عىل إعداد الدراسات لتحديد حاجات
بشأن اختصاصات قسم التنمية والدعم ،فقرة رقم ( )1و(ّ ،)3
منظامت العمل الخريي واإلنساين وأولوياته ،وتنمية الربامج واألعامل اإلنسانية ودعمها.
أصبح املنهج العلمي نتيجة هذا التح ّول والتط ّور امللحوظ الذي شهده العمل الخريي واإلنساين يف دولة قطر ،إحدى
الركائز املهمة التي يستند إليها تطوير العمل الخريي واإلنساين ،وذلك باالعتامد عىل نتائج األبحاث والدراسات
العلمية والتطبيقية لتطوير نظم اإلرشاف والرقابة وتعزيز القدرات املؤسسية وترسيخ الحوكمة ورفع االلتزام مبعايري
النزاهة والشفافية وجودة األداء وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الدويل ،واعتامد النهج التنموي املستدام وفق
أفضل املامرسات العاملية .إن الطريق املثىل نحو تنظيم العمل الخريي واإلنساين ،إمنا تكون باتّباع أفضل التطبيقات
واملامرسات العاملية التي ال ميكن التوصل إليها ّإل بعملية تالقح وتعاون بني األبحاث والدراسات وتقييم الخربات
واملامرسات التطبيقية امليدانية.
بعد ذلك ،ق ّدم حاتم مهني عرضً ا ،تناول فيه جهود الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يف تحقيق االسرتاتيجية
الوطنية للبحث العلمي وموقع العمل الخريي واإلنساين فيها .ثم ق ّدم عيل عبد الله األنصاري عرضً ا تقدمي ًّيا مصحو ًبا
خصوصا يف مجال البحث العلمي.
بفيديو تعريفي تناول إنجازات الهيئة والرشاكات املختلفة التي قامت بها،
ً
أ ّما سورتشا أوكاالهان ،فقد ق ّدمت عرضً ا حول ترجمة البحث العلمي إىل سياسات ومامرسات .فتناولت دور معهد
التنمية الدولية وطبيعة األبحاث والدراسات التي يقوم بها واملبادئ األساسية التي يعمل وف ًقا لها .وتناول عرضها
أيضً ا فلسفة املعهد التي تعتمد عىل القيام بأبحاث مع ّمقة ومستق ّلة حول القضايا الرئيسة التي تؤثر يف السياسة
واملامرسات اإلنسانية .وأوضحت أن املعهد يقدم خدمات استشارية من خالل الخرباء لدعم السياسات والتعلم ،مر ّكزة
عىل نهج تقديم الحلول .ويعتمد املعهد أيضً ا ،بحسب أوكاالهان ،عىل عقد اجتامعات رفيعة املستوى ومتع ّددة،
مع أصحاب املصلحة من أجل ترجمة األفكار إىل قرارات عملية والربط بني األكادمييني وأصحاب القرار واملامرسني
يف برنامج رائد للبحوث والشؤون العامة واالتصاالت؛ من خالل متويل عدد من الجهات املانحة .ومتتد دورة البحث
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عامني ،مع الرتكيز عىل القضايا األشد أهمية للقطاع اإلنساين .وتتميز دراسات املعهد باالستقاللية والروح النقدية
البناءة واالرتكاز عىل األطر التحليلية عىل مستوى الدولة واالستفادة من الخربات العملية واملامرسات.
ستاند وأنتونيو دي الوري عرضَ ني تناوال فيهام موضوع التعاون بني املراكز البحثية يف مجال
إثر ذلك ،ق َّدم كل من آرين ْ
العمل اإلنساين يف الرنويج ،وكيفية إقامة شبكة واحدة متناغمة لضامن نجاح العمل وتعظيم دور البحث العلمي
يف مجال العمل الخريي واإلنساين بالتنسيق مع العديد من الرشكاء .وأ ّكد املشاركان أهمية وجود خربات متنوعة يف
العمل اإلنساين مبا يساعد يف التغلب عىل مختلف التحديات يف هذا املجال.
وأ ّكد إبراهيم الدهيمي أن هيئة تنظيم األعامل الخريية حريصة عىل االستفادة من إمكانات املراكز البحثية من
خالل حرص األبحاث والدراسات التي تناولت العمل اإلنساين والخريي وتحديد جوانب االستفادة منها ،مربزًا أن الهيئة
ستف ّكر يف تنظيم مؤمتر ثانٍ يف هذا اإلطار لبحث تحديد الحاجات إىل األبحاث املستقبلية .كام أكد أنّ انتهاج العمل
اإلنساين للبحث العلمي ،سيع ّزز هذه الجهود ويسهم يف تعظيم مخرجات العمل اإلنساين يف مختلف املجاالت؛
فاملوضوعات واملداخالت واملناقشات التي شهدها املؤمتر ،طرحت العديد من القضايا التي ميكن بحثها يف إطار
خصوصا فيام يتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتوفري منهجية تنظيمية
البحث العلمي املستقبيل،
ً
ومتوازنة يف التعامل مع القطاع اإلنساين بتوفري بيئة فعالة ضد مخاطر االستغالل والحفاظ عىل استقاللية العمل
اإلنساين والبعد به عن أي أعامل غري مرشوعة ،وكذلك يف مجال تنمية األعامل اإلنسانية ودعمها وتشجيعها ،وزيادة
الوعي بالعمل اإلنساين وتنميته بني أفراد املجتمع ،إضافة إىل تنسيق الجهود وتوحيدها بني الجهات العاملة يف
مجال األعامل اإلنسانية.
وذهب سلطان بركات إىل أنّ للقطاع الخريي واإلنساين القطري حضو ًرا دول ًيا مم ّي ًزا؛ ما يع ّزز فرص الرشاكات البحثية
اإلقليمية والعاملية .وش ّدد عىل رضورة تجسري الفجوة بني البحث العلمي وواقع العمل الخريي واإلنساين ،مش ًريا إىل
أهمية التفكري يف وضع خطة بحثية مبشاركة الجهات الفاعلة واملعنية بدعم صندوق رعاية البحث العلمي ومنظامت
العمل اإلنساين يف دولة قطر .وأضاف" :نتطلع إىل وضع أجندة بحثية للعمل اإلنساين ،يتم من خاللها تناول مختلف
املوضوعات والخروج بنتائج علمية رصينة تسهم يف ترشيد أداء العمل اإلنساين القطري وإكسابه القيمة املضافة التي
خصوصا مع تنوع البيئات واملجاالت التطبيقية إلسهامات العمل اإلنساين القطري" .وهناك اتفاق عىل
يستحقها،
ً
خصوصا يف مجال تقييم أثر املرشوعات اإلنسانية والخريية ،وأكد
أهمية البحث العلمي يف املجال اإلنساين والخريي،
ً
امللحة إىل إيجاد منصة ،أو شبكة ،ميكن أن تستفيد منها املنظامت اإلنسانية والخريية ،مع رضورة توافر
عىل الحاجة ّ
مصادر للتمويل املشرتك ،بنا ًء عىل أن قضية التمويل من التحديات األساسية يف هذا املجال.
أشار حاتم مهني إىل وجود فرص كربى لتفعيل دور البحث العلمي يف املجال اإلنساين والخريي ،كام ن ّوه بإمكان
استحداث املؤسسات اإلنسانية والخريية مكت ًبا للبحث العلمي فيها ،أو التعاون مع الجهات التي فيها مكتب للبحث
العلمي ،مثل جامعة قطر أو معهد الدوحة للدراسات العليا ،حيث تجري مراجعة مرشوعات األبحاث املقدمة
والتأكد من توافقها مع املعايري املطلوبة من جانب الصندوق القطري للبحث العلمي وغريه من الجهات .ثم ملّح إىل
وجود عدد من املوضوعات التي تصلح ألنْ تكون مجاالت للبحوث املستقبلية ،مثل حوكمة القطاع اإلنساين والخريي
كمنظومة متكاملة ،وعالقة العمل اإلنساين بالعالقات الجيوسياسية لقطر من خالل إجراء دراسات أنرثوبولوجية
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لدوافع قطر يف العمل اإلنساين والخريي ،وكذلك مساهمة التمويل القطري يف تحسني أوضاع الفئات الضعيفة ،نظ ًرا
إىل الدور القطري الرائد يف هذا املجال.
فرصا للتعاون والرشاكة بني مراكز البحث العلمي واملنظامت اإلنسانية.
من جانبه ،أشار محمد الغامدي إىل أنّ هناك ً
لكن ،يكمن التحدي يف أن البحث العلمي يستغرق وق ًتا ويتط ّلب توافر التمويل الذي رمبا ال يتوافر لدى املنظامت
اإلنسانية ،بحكم أن متويالت املؤسسات الخريية واإلنسانية تكون مق ّيد ًة ملشاريع محددة .وأشار إىل أن البحث
العلمي شديد األهمية يف املجال الخريي واإلنساين ،ألنه يوفر مخرجات علمية وبحثية تسهم يف تغيري الواقع ،وهو
ما ُيع ّد أحد إنجازات البحث العلمي يف املجال الخريي واإلنساين .وأشاد بالتجربة الربيطانية يف هذا املجال ،الف ًتا
امللحة يف العمل اإلنساين والخريي ،مثل أهمية وجود توثيق علمي منهجي
االنتباه إىل أنّ هناك عد ًدا من القضايا ّ
لإلنجازات التي تقوم بها منظامت العمل الخريي واإلنساين .وأشار إىل أن البحث العلمي يساعد ص ّناع القرار؛ نظ ًرا
إىل أن مخرجاته سوف تسهم يف ترشيد القرارات التي ُت َّتخذ .وهذا أمر محوري ،حيث يجب أن تكون القرارات مبن ّية
عىل تجارب واقعية مو ّثقة ،وعىل درجة عالية من الدقة .وأضاف أن لقطر الخريية خرب ٍ
ات عدة يف مجال البحث
العلمي ،من خالل تعاونها مع معهد دراسات النزوح((( يف عام  2016الذي أمثر عن صدور تقرير النزوح ،أول مرة ،يف
عام  2020باللغة العربية .وأشار أيضً ا إىل تعاون قطر الخريية مع مكتب األمم املتحدة املعني بالجرمية واملخدرات.
قدم إبراهيم املاليك مداخلة بشأن دور الهالل األحمر القطري يف العمل اإلنساين والخريي ،مؤك ًدا إميان هذه املؤسسة
بدور البحث العلمي .وعرض بعض اإلنجازات يف هذا املجال؛ من بينها املشاركة يف دراسات عدة ،بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وأضاف أنّ هناك اتفاقي َة تعاونٍ مع معهد الدوحة للدراسات العليا لتبادل الخربات
واالستشارات البحثية ،الف ًتا االنتباه إىل أن مؤمتر االبتكار يف العمل اإلنساين ُيع ّد مثرة لنجاح البحث العلمي يف هذا
املجال؛ بطرح العديد من املوضوعات من خالل عدة أوراق بحثية .وأعرب عن اعتزام الهالل األحمر القطري تنظيم
مؤمتر ثانٍ حول موضوع االبتكار يف العمل اإلنساين ،بالتنسيق مع الصندوق القطري للبحث العلمي.
أشارت سلوى املناعي إىل أن اسرتاتيجية مؤسسة التعليم فوق الجميع تهدف إىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة
وتنويع رشاكاتها املحلية والعاملية ،وتطمح إىل خلق التأثري العايل الجودة يف حياة األشخاص األكرث تهميشً ا؛ ما جعل
البحث العلمي من أولويات املؤسسة التي نرشت عد ًدا من الدراسات والبحوث والكتب بعدة ٍ
لغات .وأضافت أن
مؤسسة التعليم فوق الجميع تعاونت مع اليونسكو لعرض وثيقة توجيهية كانت مرج ًعا لصوغ االتفاقية العاملية
لالعرتاف مبؤهالت الالجئني واملهاجرين يف الدولة املضيفة بعد توقيع إعالن نيويورك يف عام  .2016كام أشارت إىل
اهتامم املؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات ترصد السياسات التعليمية حول العامل ،بوصفها من السياسات الفعالة لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

توصيات املؤمتر
يف نهاية املؤمتر ،لخّ ص سلطان بركات أهم األفكار والنقاط التي ُطرحت خالل الجلسات التي خرجت بتوصيات
عدة ،أجمع عليها املتحدثون واملشاركون املمثلون عن الجمعيات واملنظامت اإلنسانية املحلية والدولية ،والتي ُت ّكن
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تاسايس قاروأو ريراقت
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األكادمييني والباحثني من البدء يف التفكري يف كيفية استخدام األولويات الوطنية والبحثية لدعم املامرسني اإلنسانيني
العاملني يف املجال الخريي ،وكيف ميكن الجمعيات الخريية واإلنسانية تقديم الدعم إىل الباحثني واألكادمييني يف هذا
املجال .ومن أهم هذه التوصيات:
 .1وضوح مفهوم البحث العلمي

تتنوع مفاهيم مفردة "البحث العلمي" يف القطاع اإلنساين والخريي ،حيث يتم تص ّورها بأشكال متعددة يف بيئة
املامرسة وحقلها .فرمبا تكون بعيدة عن حقيقتها وكنهها يف الحقل األكادميي البحثي .وهناك من قد يتج ّنب استخدامها،
ميت إىل الواقع بصلة ،وأن غايات البحث
نظ ًرا إىل تصورات مسبقة عنها ،وأنها ذات طابع نظري أكادميي بحت ،ال ّ
العلمي ،وما يؤدي إليه ،ال يفيدان ص ّناع القرار أو السياسة يف القطاع الخريي واإلنساين الذي يتعامل مع تحديات
الواقع وتق ّلباته الرسيعة واملتغرية باستمرار ،عىل نح ٍو يجعله ال ينتظر نتائج األبحاث والدراسات العلمية التي
تتطلب بطبيعتها تر ً
ً
معقول لعدد من الدراسات أيضً ا ،ومد ًدا طويلة نسب ًّيا لتصل إىل مرحلة الربهان Evidence
اكم
 .Basedومن هنا ،قد نالحظ حالة االفرتاق بني الفريقني؛ ص ّناع القرار واملامرسني من جهة ،والباحثني األكادمييني من
جهة أخرى .وقد مينع ذلك االفرتاق ،ولو نظر ًّيا ،اإلنضاج الكايف لعملية اتخاذ القرارات .كام يحول ،يف نهاية املطاف،
دون حدوث األثر املأمول  Expected Impactوفق نظرية التغيري  Theory of Changeلنتائج املشاريع اإلنسانية
والتنموية ومآالتها .ويتطلّب تدثّر مفردة البحث العلمي بتلك الحمولة واألسبقية املفاهيمية ،االنطالق ً
أول من
رسا ،مع رضورة عرض خالصات األبحاث التطبيقية بأساليب مش ّوقة ،تصل بسالسة إىل
األبحاث التطبيقية بوصفها ج ً
أصحاب القرار واملامرسني يف بيئة العمل اإلنساين والخريي ،عىل نحو يو ّلد التأثري الالزم يف أساليب اتخاذ القرار .ويجب
أال يستغرق هذا التصور األخري وق ًتا ً
طويل أو تر ً
اكم معرف ًّيا؛ إذ إنه ميكن أن يسهل عملية تجسري اله ّوة وتقريب
التفكري بشكل براغاميت .وبذلك ،ميكن فك االلتباس وإطالق القدرات الخبيئة يف مجتمع البحث العلمي ،وكسب دعم
املامرسني وص ّناع القرار اإلنساين لعملية البحث العلمي.
 .2البيانات واملعلومات يف القطاع اإلنساين والخريي

تُع ّد مسألة دقة وجودة البيانات واملعلومات املتعلقة بالحاجات اإلنسانية والتنموية األولية ،مثل دراسات تحليل
الحاجات  Needs Assessmentوتفاصيل املشاريع اإلنسانية والتنموية ،مبنزلة العمود الفقري ألي دراسة أو مرشوع
إنساين وتنموي ،قبل أن يكون مرشو ًعا بحث ًّيا .ويف حال غياب البيانات أو املعلومات الدقيقة ،أو افتقارها إىل الجودة
والصدقية ،تصبح عملية البحث العلمي غري يسرية .وعىل املنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية تطوير آليات
جمع البيانات وتصنيفها وتسجيلها واسرتجاعها عند الحاجة إليها .كام قد تفتقر العديد من منظامت القطاع الخريي
واإلنساين إىل نظم وقواعد البيانات املتطورة التي تكون مبنزلة مستودعات للبيانات  Data warehousesيف ظل
التقدم الهائل لنظم املعلومات وتكنولوجيتها.
إنّ تب ّني مناهج اإلحصاء وتطبيقاته املتنوعة لدى منظامت قطاع العمل اإلنساين والخريي ،سوف يكون مفي ًدا
للباحثني يف هذا القطاع ،ويس ّهل مهامتهم البحثية.
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 .3االستثامر يف ثقافة الرقابة والتقييم والتعلّم

يجب أن تتب ّنى املنظامت اإلنسانية والخريية القطرية املرجعية واملعايري الدولية؛ من خالل تخصيص املوارد املالية
والكوادر البرشية املدربة للقيام بعمليات الرصد والتقييم والتعلم ،للمشاريع اإلنسانية والتنموية كلها ،بصفتها جز ًءا
أساس ًّيا من منهجية إدارة املشاريع؛ ففي حني أن هناك زيادة ملحوظة يف نشاط الرصد والتقييم لدى منظامت القطاع
اإلنساين والخريي ،فإنها ال تزال أقل كث ًريا مام هي عليه يف األنظمة اإلنسانية املثيلة ،يف اململكة املتحدة أو أوروبا عىل
تخصص ما بني  5و 10يف املئة من ميزانيات املشاريع بشكل روتيني للرصد والتقييم .و ُيع ّد عنرص
سبيل املثال ،حيث َّ
التوقيت أم ًرا بالغ األهمية؛ إذ يجب دمج الرصد والتقييم يف دورة املرشوع .وعملية الرصد والتقييم هي خطوة أولية
وقريبة من عملية البحث العلمي .وال شك يف أن منظامت القطاع اإلنساين والخريي التي تكون عملية الرصد والتقييم
جز ًءا من ثقافتها يف إدارة املشاريع ،سوف يكون األمر يس ًريا عليها عند القيام بأبحاث ودراسات؛ نظ ًرا إىل تقارب َ
مجال
الرصد والتقييم والبحث العلمي بشكل عام.
 .4بناء قدرات الباحثني

يبقى االستثامر يف التدريب املنهجي بعد التخرج الجامعي مسألة بالغة األهمية .وعىل املجتمع البحثي األكادميي
َّأل يرتدد يف االستثامر يف منظومة وطنية صارمة للتدريب املنهجي عىل مستوى الدراسات العليا ،ال سيام يف العلوم
االجتامعية .وميكن تع ّلم الكثري من تجربة مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية  -هيئة متويل العلوم االجتامعية
الرائدة يف اململكة املتحدة  -التي تعتمد برامج تدريب املاجستري والدكتوراه التي تل ّبي معايري التدريب البحثي.
كام ميكن أن يسهم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ،بالرشاكة مع وزارة التعليم والتعليم العايل يف دولة
قطر ،يف ضامن مشاركة الجيل املقبل من الباحثني وصانعي السياسات واملامرسني املدربني والحاصلني عىل املاجستري،
يف تأسيس مشرتك ملفاهيم البحث األساسية والتطبيقية واألبحاث العابرة الحقول املعرفية التي تربط بني املامرسة
والنظرية .كام ميكنهم املشاركة والتعاون من خالل القطاعات مبستوى عالٍ من الدقة املنهجية.
سيكون من املفيد استقطاب املامرسني يف مجال العمل اإلنساين والخريي ضمن مراكز بحثية أكادميية يك ّ
يطلعوا
عىل بيئة العمل واألولويات البحثية ومناهج األبحاث والدراسات .كام سيكون مفي ًدا استصحاب الباحثني األكادمييني
من املراكز البحثية يف زيارات ميدانية إىل املنظامت اإلنسانية والخريية يك ّ
يطلعوا ويعايشوا بأنفسهم املجتمعات
املستفيدة وأساليب تنفيذ املرشوعات التنموية ومقارباتها ،وطرائق الرصد والتقييم وأساليبهام؛ إذ سوف يشكل ذلك
فرصا حقيقية لتقريب وجهات النظر بني مجتمع الباحثني واملامرسني.
كله ً
 .5التمويل الطويل املدى

ُيع ّد توفري التمويل للقيام باألبحاث والدراسات أحد أكرب التحديات التي تواجه القطاع الخريي واإلنساين القطري.
فاملنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية تتلقى متويالت مق ّيدة من أجل تنفيذ مشاريع محددة ،وملصلحة فئات
مترضّرة من جراء الكوارث واألزمات .وال يأيت دعم األبحاث والدراسات يف القطاع الخريي واإلنساين يف ُس ّلم أولويات
املانحني واهتاممهم بشكل عام .وعىل الرغم من دور صندوق رعاية البحث العلمي القطري وإسهاماته البارزة ،فإن
هناك رضورة لتوسيع نطاق أبحاثه ليشمل القطاع االجتامعي والخريي واإلنساين ضمن أولوياته الوطنية البحثية،
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تاسايس قاروأو ريراقت
 يف يناسنإلاو يريخلا عاطقلا يف ةسرامملاب يملعلا ثحبلا ةقالع لوح

وأن يعمد الصندوق أيضً ا إىل توفري منح بحثية مصغرة تش ّكل نواة تأسيسية وحاف ًزا ًّ
مهم لدفع االهتامم باألبحاث
والدراسات يف القطاع الخريي واإلنساين لدى الباحثني واملنظامت اإلنسانية والجمعيات الخريية عىل السواء.
 .6رشاكات إقليمية وعاملية

توفر الرشاكات البحثية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل مزي ًدا من الفرص لتبادل الخربات واملعلومات والتعاون يف
حل العديد من تحديات التنمية والعمل اإلنساين؛ ذلك أنّ لدى املراكز البحثية ،مثل معهد التنمية الدولية  ODIيف
بريطانيا ومعهد  CMIيف الرنويج ،رشاكات واسعة مع رشكاء محليني يف دول جنوب الكرة األرضية ،مثل املؤسسات
البحثية والجامعات .ومن خالل التعاون البحثي منذ عدة سنوات ،يف مناطق وجود املنظامت اإلنسانية القطرية
نفسها ،ميكن إتاحة املزيد من الرشاكات والتعاونً ،
بدل من البدء من نقطة الصفر .فقد مت ّكن العديد من املراكز
البحثية املتخصصة ،ومن خالل الكثري من الرشاكات ،من جرس ه ّوة الفهم تجاه التحديات يف عامل الجنوب؛ مثل الفقر
والجوع وأساليب االستجابة املثىل يف مواجهة األزمات والنزاعات ،وكيفية التأثري يف السياسات التنموية لكبار املانحني،
مثل اململكة املتحدة وعدد من دول االتحاد األورويب ،نحو تبني مقاربات جديدة كانت نتيجة لتلك املشاريع البحثية
القامئة منذ عدة سنوات .فيعمل معهد التنمية الدولية عىل نرشها واس ًعا لتحقيق أكرب أثر ممكن ،وتداول نتائجها
يف تقارير سياسية ،ومن خالل عقد ندوات تجمع الباحثني واملامرسني عىل أعىل املستويات للتباحث بشأن ما يتعلق
بسياسات التنمية الدولية .وعىل املنظامت اإلنسانية القطرية أن توسع إطار رشاكاتها من خالل مركز دراسات النزاع
توصلت إليه تلك األبحاث والنتائج واالستفادة
والعمل اإلنساين للولوج إىل عامل األبحاث والدراسات من خالل آخر ما ّ
باالحتكاك املستمر مع الباحثني من خالل ندوات وورش عمل وغريها من النشاطات العلمية ،عىل نحو يتيح ً
تبادل
جي ًدا لنتائج األبحاث والدراسات والتأثري يف صناع القرار الخريي واإلنساين.
منصة اتصال وتنسيق
.7
ّ

تُع ّد مسألة التواصل والتنسيق املستمر بني الباحثني األكادمييني واملامرسني من املنظامت اإلنسانية والخريية قضية
ملحة .وتتطلب توفري منصة تتيح عقد مؤمترات وندوات وورش عمل بشكل مستمر لتقريب وجهات النظر ،وإمكان
ّ
املنصات
التفكري خارج الصندوق وتجسري اله ّوة بني الفئتني .وعىل املؤسسات املانحة ومراكز البحث تشجيع مثل هذه ّ
خصوصا عىل مستوى املفاهيم والتصورات ،وإتاحة
وهذه النوعية من امللتقيات ودعمها ،بهدف تذليل العقبات؛
ً
توصلت إليه تلك الدراسات واألبحاث
فرص التعاون والرشاكات املحلية واإلقليمية والدولية ،واالطالع عىل أحدث ما ّ
من نتائج جديدة ،أو ما راكمته من معطيات سابقة ومامرسات إيجابية .وميكن أن تنطلق نواة هذه الفكرة من
مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين ،وبرعاية صندوق رعاية البحث العلمي القطري ،وبالرشاكة مع معاهد علمية
إقليمية ودولية.
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