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 تحليل سياسة التطوع والعمل اإلنساني 
 في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ودوره في تعزيـز التنمية املستدامة

منى جواد سلمان

 خبيـر التميـز والتطويـر املؤس�سي 
 مركز املعالي لالستشارات والدراسات اإلدارية 

الشارقة - دولة اإلمارات العربية املتحدة 

امللخص 1

فــي  يهــدف ملخــص السياســات إلــى تحليــل سياســة التطــوع والعمــل اإلنســاني وتأثيـــره علــى تعزيـــز التنميــة املســتدامة 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتكمــن األهميــة فــي تســليط الضــوء علــى جهــود حكومــة دولــة اإلمــارات وأنشــطتها فــي تمكيــن 
الشــباب للتعامــل مــع املتغيـــرات التــي أفرزتهــا العوملــة، ودعــم الجهــات الخيـــرية والتطوعيــة، مــن خــالل صياغــة التشــريعات 
واالستـــراتيجيات والسياســات االجتماعيــة املالءمــة لجعــل التطــوع والعمــل اإلنســاني ممارســة حياتيــة فــي الدولــة. وقــد أوجــدت 
 فــي األعمــال التطوعيــة واإلنســانية، حيــث حققــت 

ً
النتائــج التحليليــة، أن دولــة اإلمــارات تعــد مــن أكثـــر دول العالــم مشــاركة

الريــادة وحافظــت علــى املرتبــة األولــى عاملًيــا كأكبـــر مانــح للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية علــى مــدى أكثـــر مــن خمــس أعــوام 
متتاليــة، قياًســا بدخلهــا القومــي اإلجمالــي. وأن هنــاك جهــود ومبــادرات اســتثنائية علــى جميــع املســتويات لتعزيـــز مفهــوم العمــل 
التطوعــي واإلنســاني. كمــا وجــدت النتائــج عالقــة إيجابيــة بيــن السياســات التــي تضعهــا الدولــة وتوجيــه دفــة العمــل التطوعــي، 
بينها وبين تـزايد حجم املتطوعين في املبادرات املحلية بين كال الجنسين، وارتفاع إحصائيات األعمال التطوعية واإلنسانية؛ 

مــا ينعكــس إيجاًبــا علــى تعزيـــز التنميــة املســتدامة ويحافــظ علــى مكانــة الدولــة عاملًيــا.

واختتــم امللخــص بعــدد مــن التوصيــات، مــن أبـــرزها: توفيـــر مصــادر ومعلومــات مكثفــة حــول سياســة العمــل التطوعــي 
واإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات لكافــة فئــات املجتمــع، ووضــع تشــريعات واضحــة ومحــددة لضمــان حقــوق األطــراف املعنيــة بعمليــة 
التطــوع، وتوســعة حمــالت توجيــه الشــباب اإلماراتــي لالنخــراط أكثـــر فــي األعمــال اإلنســانية والتطوعيــة والتضحيــة واإليثــار 
وتعزيـــز روح العمــل اإلنســاني، وإعــداد ورش تدريبيــة وتثقيفيــة لرفــع نســبة املتطوعيــن، وورش توعيــة ألوليــاء األمــور، وتوســعة 
قاعدة الحلقات الشبابية املشاركة في صنع القرار لصياغة سياسات فعالة للعمل التطوعي واإلنساني، وتفعيل دور املرأة في 
األعمــال اإلنســانية بكافــة صورهــا وأشــكالها، وأخيـــًرا التـركيـــز علــى فئــة الناشــئة فــي العمــل التطوعــي، وعمــل دراســات مســتقبلية 

لقيــاس أبـــرز العوامــل التــي تســاعد علــى تفعيــل سياســة العمــل التطوعــي واإلنســاني إيجابًيــا لتعزيـــز التنميــة املســتدامة.

الكلمات املفتاحية: التطوع، العمل اإلنساني، تحليل السياسات، دولة اإلمارات العربية املتحدة، التنمية املستدامة.

املقدمة
يمثــل اإلنســان املحــور الرئيــس فــي عمليــات التنميــة املســتدامة التــي تعنــي بالتحســين املســتمر لتحقيــق مســتويات الرفــاه 
هــا. ويـــركز مفهــوم التنميــة املســتدامة علــى تطويـــر الثـــروات واملــوارد، 

ّ
االجتماعــي، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم لشــرائح املجتمــع كل

لصالح اإلنســان، أو إعادة تصنيعها، مع املحافظة على بيئة نظيفة وصالحة لألجيال املســتقبلية. ولعل التعريف األكثـــر شــهرة 
للتنميــة ينــص: »هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر مــن دون النيــل مــن قــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا« 
 وأخيـــرا إلى توفيـــر نمط حياة لألفراد باستثمار الثـــروات 

ً
)الهيتي، 2014: 14(، مما يعني أن عملية التنمية املستدامة تهدف أوال

واملــوارد الطبيعيــة وحمايتهــا مــن االستنـــزاف. وقــد دعــت كافــة املنظمــات حــول العالــم، وخاصــة فــي الــدول الناميــة، إلــى تعزيـــز 

تم استالم البحث في يناير 2021، وقبل للنشر في مارس 2021، وسيتم نشره في ديسمبـر 2023.    *
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يهدف ملخص السياسات إلى تحليل سياسة التطوع والعمل اإلنساني وتأثيـره على تعزيـز التنمية املستدامة في دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة. وتكمــن األهميــة فــي تســليط الضــوء علــى جهــود حكومــة دولــة اإلمــارات وأنشــطتها فــي تمكيــن الشــباب للتعامــل مــع 
املتغيـــرات التــي أفرزتهــا العوملــة، ودعــم الجهــات الخيـــرية والتطوعيــة، مــن خــالل صياغــة التشــريعات واالستـــراتيجيات والسياســات 
االجتماعيــة املالءمــة لجعــل التطــوع والعمــل اإلنســاني ممارســة حياتيــة فــي الدولــة. وقــد أوجــدت النتائــج التحليليــة، أن دولــة اإلمــارات 
 فــي األعمــال التطوعيــة واإلنســانية، حيــث حققــت الريــادة وحافظــت علــى املرتبــة األولــى عاملًيــا 

ً
تعــد مــن أكثـــر دول العالــم مشــاركة

كأكبـــر مانــح للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية علــى مــدى أكثـــر مــن خمــس أعــوام متتاليــة، قياًســا بدخلهــا القومــي اإلجمالــي. وأن هنــاك 
جهــود ومبــادرات اســتثنائية علــى جميــع املســتويات لتعزيـــز مفهــوم العمــل التطوعــي واإلنســاني. كمــا وجــدت النتائــج عالقــة إيجابيــة 
بيــن السياســات التــي تضعهــا الدولــة وتوجيــه دفــة العمــل التطوعــي، بينهــا وبيــن تـــزايد حجــم املتطوعيــن فــي املبــادرات املحليــة بيــن كال 
الجنسين، وارتفاع إحصائيات األعمال التطوعية واإلنسانية؛ ما ينعكس إيجاًبا على تعزيـــز التنمية املستدامة ويحافظ على مكانة 
. وتوصلــت الدارســة إلــى  توفيـــر مصــادر ومعلومــات مكثفــة حــول سياســة العمــل التطوعــي واإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات 

ً
الدولــة عامليــا

لكافــة فئــات املجتمــع، ووضــع تشــريعات واضحــة ومحــددة لضمــان حقــوق األطــراف املعنيــة بعمليــة التطــوع، وتوســعة حمــالت توجيــه 
الشــباب اإلماراتــي لالنخــراط أكثـــر فــي األعمــال اإلنســانية والتطوعيــة والتضحيــة واإليثــار وتعزيـــز روح العمــل اإلنســاني، وإعــداد ورش 
تدريبيــة وتثقيفيــة لرفــع نســبة املتطوعيــن، وورش توعيــة ألوليــاء األمــور، وتوســعة قاعــدة الحلقــات الشــبابية املشــاركة فــي صنــع القــرار 
لصياغــة سياســات فعالــة للعمــل التطوعــي واإلنســاني، وتفعيــل دور املــرأة فــي األعمــال اإلنســانية بكافــة صورهــا وأشــكالها، وأخيـــرا 
التـركيـــز علــى فئــة الناشــئة فــي العمــل التطوعــي، وعمــل دراســات مســتقبلية لقيــاس أبـــرز العوامــل التــي تســاعد علــى تفعيــل سياســة 

العمــل التطوعــي واإلنســاني إيجابًيــا لتعزيـــز التنميــة املســتدامة.



تحليل سياسة التطوع والعمل اإلنساني في دولة اإلمارات العربية املتحدة ودوره في تعزيز التنمية املستدامة 

86

التنميــة املســتدامة التــي تعــد محــور اهتمــام جميــع الــدول فــي الوقــت الحالــي؛ ومــن هــذه املنظمــات: منظمــة التعــاون االقتصــادي 
)OECD(، بـــرنامج األمــم املتحــدة اإلنمائــي )UNDP(، وحمايــة البيئــة )UNEP(، )Morris & Ashby, 2020(. وجامعــة امللــك عبــد 

العزيـــز والهيئــات املختصــة باملــوارد الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة، واملؤتمــرات الدوليــة والعامليــة لالســتدامة.

أما دولة اإلمارات العربية املتحدة، فقد تجذرت فيها مفاهيم التنمية املستدامة والحفاظ على املوارد الطبيعية، منذ 
قيــام دولــة اإلمــارات عــام 1971 مــن خــالل خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الطموحــة التــي وضعهــا اآلبــاء املؤسســون، 
 من النهج الذي أر�ســى قواعده 

ً
وجهودهم في دفع عجلة التنمية من خالل تفعيل العمل التطوعي بين أفراد املجتمع. انطالقا

القائــد املؤســس، املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا ثـــراه، فــي تقديــم كافــة أشــكال املســاعدة للشــعوب 
الفقيـــرة واملحتاجــة ومســاعدتها فــي تلبيــة احتياجاتهــا ومتطلباتهــا، وســارت علــى النهــج ذاتــه القيــادة الرشــيدة بـــرئاسة صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه هللا، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه هللا، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي 
عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، وأصحــاب الســمو أعضــاء املجلــس األعلــى لالتحــاد، حــكام اإلمــارات. األمــر 
الــذي وضعهــا مبكــًرا علــى خريطــة التنميــة املســتدامة، ورســخت هــذه املمارســات، لتصبــح اإلمــارات أنموذًجــا يحتــذى بــه ليــس 

فــي املنطقــة فحســب وإنمــا علــى مســتوى دول العالــم.  

 علــى أوســمة 
ً

وقــد كان املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا ثـــراه، مــن أكثـــر زعمــاء العالــم حصــوال
وشــهادات فــي مجــال املحافظــة علــى البيئــة ومنهــا: جائــزة رجــل البيئــة واإلنمــاء عــام 1993. وفــي اآلونــة األخيـــرة، كثفــت الدولــة 
اهتمامهــا بالعمــل التطوعــي كأداة رئيســة لنجــاح مسيـــرة التنميــة فــي الدولــة، ووضعــت تشــريًعا وقانوًنــا لتعزيـــز مبــادرات التطــوع 
علــى جميــع املســتويات الفرديــة واملؤسســية، وفــي تصريــح لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه هللا، عــن تشــجيع وتعزيـــز مبــادرات وسياســات العمــل التطوعــي والعمــل 
اإلنســاني فــي الدولــة؛ والتــي تعكــس إيجابًيــا علــى تعزيـــز التنميــة املســتدامة. صــرح ســموه عــن اعتمــاد )10( مبــادرات تحــت مظلــة 
االستـــراتيجية الوطنيــة لعــام الخيـــر، مــا يعكــس جهــود الدولــة فــي دعــم العمــل التطوعــي، وتشــجيع الشــباب علــى املبــادرات 
اإلنســانية. وقــال ســموه »نهــدف الســتدامة الخيـــر فــي اإلمــارات عبـــر )5( تشــريعات جديــدة وخطتيــن وطنيتيــن طويلتــي األمــد 
و)10( أنظمــة مســتدامة فــي مجــاالت التطــوع ومســئولية الشــركات وتعزيـــز دور املؤسســات اإلنســانية«. وجــاء هــذه الدراســة 
لتحليــل سياســة التطــوع والعمــل اإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، كإحــدى السياســات االجتماعيــة التــي تحقــق 

الرفــاه االجتماعــي فــي الدولــة. وتهــدف إلــى:

إيجاد تأثيـر سياسة التطوع والعمل اإلنساني على تعزيـز التنمية املستدامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة.- 

تســليط الضــوء علــى جهــود حكومــة دولــة اإلمــارات وأنشــطتها فــي تمكيــن الشــباب للتعامــل مــع املتغيـــرات التــي أفرزتهــا - 
العوملــة ودعــم الجهــات الخيـــرية والتطوعيــة.

بيان أهمية التطوع وتدريب وتأهيل املتطوعين لخدمة املجتمع- 

اإلطار النظري وتحليل املمارسات املحلية والعاملية في العمل التطوعي
العمل التطوعي واإلنساني

أفــراد  بيــن  التـــرابط االجتماعــي  تطــور املجتمــع وارتقائــه، ويســاعد علــى  فــي  البنيــة األساســية  التطوعــي  العمــل  يشــكل 
املجتمــع. ويـــرتكز املبــدأ األسا�ســي لســلوك التطــوع علــى الرغبــة الذاتيــة لألفــراد فــي تقديــم املعونــة أو املشــورة بمختلــف أشــكالها 
طلــب. فســلوك التطــوع نـــزعة ذاتيــة 

ُ
لبــت منهــم أم لــم ت

ُ
املعرفيــة واملهاريــة والعينيــة واملاديــة، إلــى مــن هــم بحاجــة إليهــا، ســواء ط

تنبــع مــن حــب الخيـــر، والتعاطــف الداخلــي للفــرد مــع املواقــف املختلفــة فــي الحيــاة. وال يشتـــرط فيهــا مذهــب محــدد أو ِعــرق أو 
حــزب سيا�ســي أو طائفــة مجتمعيــة، حيــث يـــرتبط بســلوك وقيــم "اإلنســانية" فــي املجتمعــات.

ل مــن أفــراد املجتمــع، 
َ

بــذ
ُ
ــن جهــوًدا إنســانية ت ع علــى أنــه "ظاهــرة اجتماعيــة وجــدت منــذ ِبــْدِء الخلــق، وتتضمَّ يعــرف التطــوُّ

بصــورة فرديــة أو جماعيــة، وتعتمــد علــى الرغبــة والدافــع الذاتــي ســواء أكان هــذا الدافــع شــعورًيا أم ال شــعورًيا. ويـــراها ظاهــرة 
م الشــعوب واملجتمعــات".  ــًرا للحكــم علــى مــدى تقــدُّ ِ

ّ
ــذ مؤش

َ
مهمــة للداللــة علــى حيويــة النــاس وإيجابيتهــم، ولذلــك فهــو ُيؤخ

ملســاعدة  وأرواحهــم  وأموالهــم  أنفســهم  نــذروا  أشــخاص  هــم  املتطوعيــن  أنَّ  »املنصــوري«  ويـــرى  ص23(   ،2010 )الهطالــي، 
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اآلخريــن، باختيارهــم؛ بهــدف خدمــة املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. ويـــرى أنهــا وســيلة لراحــة النفــس والشــعور باالعتـــزاز والثقــة 
عنــد املتطــوع )املنصــوري، 2015(. أمــا »روبــي« فيـــرى أن التطــوع جهــًدا إرادًيــا يقــوم بــه الفــرد عــن طريــق تقديــم فكــره أو وقتــه 
أو خبـــرته بدافــع مســاعده مجتمعــه دون انتظــار لعائــد مــادي. وللتطــوع جــذور قديمــة وأشــكال متنوعــة تبــدأ مــن أنشــطة 
تطوعيــة علــى املســتوى الفــردي ألنشــطة مــن خــالل منظمــات وجمعيــات أهليــة. ومــع هــذا التنــوع فــي أشــكال التطــوع وأنواعــه 
إال أنــه يمكننــا أن نتفــق علــى معاييـــر عامــة ملفهــوم التطــوع )روبــي، 2013(. أمــا العامــر فيذكــر أنَّ العمــل التطوعــي هــو إرادة 
الشــعب فــي التغييـــر اإليجابــي والســعي للتقــدم وازدهــار الدولــة، وتشيـــر إلــى مبــادرات لحــل املعوقــات واألزمــات التــي تواجههــا 
الدولــة، واملســاعدة فــي وضــع حلــول مجديــة لهــذه املشــكالت. فهــي عالقــة ديناميكيــة وحيويــة بيــن املواطــن وأفــراد مجتمعــه 

.)Morris & Ashby, 2020 ؛Caillouet, et al., 2021 العامــر، 2004؛(

وبحسب ما ورد في التعريفات، نجد أن التطوع فردًيا كان أو جماعًيا، واملتطوعين أفراًدا وجماعات وهيئات ومنظمات 
دوليــة وعامليــة، تتخــذ أشــكال جمعيــات النفــع العــام وخدمــة املجتمــع املدنــي؛ جميعهــا تنصــب حــول مفهــوم العمــل طواعيــة، 
بــال مقابــل، لتحقيــق الســعادة وراحــة الــذات. ومــن هنــا نالحــظ إزيــاد الحمــالت التطوعيــة وارتفــاع حجــم األعمــال الخيـــرية 
فــي العالــم حيــث تعــد مقياًســا لتقــدم الــدول وازدهارهــا. ويمكــن تصنيــف أبعــاد العمــل التطوعــي، علــى النحــو اآلتــي: أفــراد 
يقدمــون خدمــة تطوعيــة ألفــراد - أفــراد يقدمــون خدمــة تطوعيــة لجماعــة أو مؤسســات - جماعــة تقــدم خدمــات تطوعيــة 
ألفــراد - جماعــة تقــدم خدمــة تطوعيــة لجماعــات أو مؤسســات. بينمــا تختلــف مجــاالت العمــل التطوعــي، حســب رغبــة وميــول 
الكــوارث والحــروب  فــي حــال  أو  للدولــة،  فــي حــال اســتقرار الوضــع االجتماعــي والسيا�ســي  لهــا، ســواء  املتطوعيــن، والحاجــة 
السياســية، فإنهــا غالًبــا تنصــب فــي مجــال البيئــة، والصحــة واألمــن والســالمة والرياضــة، والتعليــم والعمــل االجتماعــي والثقافــي 

.)Fernandez, et، al, 2006؛ Paret، et al., 2021( والتـــراثي

امتداد سلوك التطوع عبـر األزمان

لــه دولــة، أو شــعب، أو جماعــة  يـــرتبط بتاريــخ قــوم، أو حقبــة مــن الزمــان، وال يوجــد  حقيقــة، إن ســلوك التطــوع ال 
وطائفــة، حيــث ُعــرف التطــوع كســلوك تعايــش وتعــاون بيــن النــاس مــذ أن خلــق هللا تعالــى البشــرية. فالحاجــة اإلنســانية بيــن 
 لتطــور اإلنســانية ومــا 

ً
أفــراد املجتمــع، تحتــم وجــود عالقــات متبادلــة لخدمــة املجتمــع. “وتطــورت هــذه املمارســة اإلنســانية تبعــا

 لتقديــم مــا بوســعه مــن خدمــات ألخيــه اإلنســان مــن أجــل التغلــب 
ً
رافقتهــا مــن مشــكالت تطلــب مــن اإلنســان أن يبــادر طوعــا

.)Yarris, Garcia-Millan, Schmidt-Murillo, 2020 علــى الصعــاب واملشــكالت املتـــزايدة" )الجحنــي، علــي بــن فايـــز،2014: 7؛

وقــد جــاء اإلســالم لتحديــد معالــم التعايــش والتعامــل بيــن النــاس، وأر�ســى نهًجــا واضًحــا لتعزيـــز العمــل التطوعــي، ولنــا 
فــي القــرآن الكريــم وســنة نبيــه محمــد صلــى هللا عليــه وســلم شــواهد كثيـــرة تدعــو إلــى عمــل الخيـــر والتطــوع وتنفيــس كــرب 
 ملعنــى التطــوع فقــد شــارك صلــى هللا عليــه وســلم قبــل بعثتــه فــي مــا يســمى بحلــف الفضــول الــذي 

ً
املؤمنيــن، "وضــرب لنــا مثــال

يمكــن أن نصفــه بلســان العصــر )منظمــة أو هيئــة حقوقيــة أو جمعيــة إصــالح( إيمانــا منــه صلــى هللا عليــه وســلم بجــدوى 
التضامــن والتــآزر، وضــرورة التطــوع فــي نصــرة املظلــوم، وإيثــارا للمشــاركة العامــة مــع اآلخريــن" )املنصــوري، أحمــد، 2015(. 
بدونهــا"  اإلنســان  إنســانية  تكمــل  ال  التــي  اإليمانيــة  الشــعائر  إحــدى  اإلســالمي  النظــام  ظــل  فــي  التطوعــي  العمــل  "وعــد 
7( فأصبــح العمــل التطوعــي عنــد العــرب واملســلمين قيمــة وشــيمة مــن شــيم الرجــال،   :2014 )الجحنــي، علــي بــن فايـــز، 

حيــث يفزعــون لتقديــم العــون واملســاعدة بدوافــع وقيــم األلفــة والتـــرابط املجتمعــي.

العمل التطوعي والتنمية املستدامة

ممــا ال شــك فيــه أن التنميــة فــي أيــة مجــاٍل لهــا تعبـــر عــن فعــٍل مطــور يقــوم بــه إنســان، والتطــوع يعبـــر – كمــا ذكرنــا أعــاله - 
عــن فعــٍل ينبــع مــن ذات اإلنســان، وكالهمــا يشيـــران إلــى رغبــة ذاتيــة فــي تحســين اإلنســان لوضعــه الحالــي لوضــع أفضــل فــي جميــع 
املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والتقنيــة والبيئيــة. مــا يعنــي أن التنميــة املســتدامة تقــوم علــى الجهــد البشــري؛ ونجــاح خطــط 
أي دولة في مجاالت التنمية املستدامة، يعتمد على جهودها في حشد املتطوعين وغرس مفاهيم العمل التطوعي لرفاه املجتمع.

عــّرف تقريـــر "بـــرونتالند" الصــادر عــن اللجنــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة فــي عــام 1987، التنميــة املســتدامة "أنهــا التنميــة 
بالعربــي:  )ســيو  احتياجاتهــم"  إشــباع  علــى  التاليــة  األجيــال  قــدرة  للخطــر  يعــرض  أن  دون  الحاضــر  احتياجــات  تلبــي  التــي 
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مايــو2015( وتشــمل فــي مفهومــا اســتمرارية النهــوض بالجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة والتقنيــة فــي املجتمعــات. 
وعّرفتها جامعة امللك عبد العزيـــز - وكالة الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي - )2006( التنمية املســتدامة، إنها قدرة 
األفــراد الحالييــن علــى العمــل لتلبيــة احتياجاتهــم الحاليــة مــع أخذهــم بعيــن االعتبــار احتياجــات األجيــال القادمــة، وذلــك بعــدم 

اســتهالك الكــم الكبيـــر مــن الثـــروات واملصــادر الطبيعيــة، واملبــادرة علــى املحافظــة عليهــا بأق�ســى طاقاتهــم.

االتجاهات العاملية للعمل التطوعي

والــذراع  املتحــدة،  لألمــم  للمتطوعيــن، كجهــاز مســاعد  بـــرنامًجا   1970 منــذ  اإلنمائــي،  املتحــدة  األمــم  بـــرنامج  اعتمــد 
 للتطــوع واملتطوعيــن، ويهــدف البـــرنامج 

ً
التطوعــي ملنظومــة األمــم املتحــدة، واعتبـــر يــوم الخامــس مــن ديسمبـــر فــي كل عــام، يومــا

إلــى تشــجيع املســاهمات التطوعيــة، وزيــادة االهتمــام العالمــي بثقافــة العمــل التطوعــي، وذلــك مــن خــالل مكاتبــه الحكوميــة، 
ووكاالت األمــم املتحــدة، وبنــوك التنميــة واملنظمــات غيـــر الحكوميــة، ومنظمــات املجتمعــات املحليــة فــي كافــة أنحــاء العالــم، 
حيث يـــركز على التنمية املســتدامة. ينتمي للبـــرنامج أكثـــر من 4000 متطوع من أكثـــر من 140 جنســية على مســتوى العالم، 
يعملــون  اآلخريــن.  لخدمــة  والحافــز  والخبـــرة  العلميــة  املؤهــالت  مــن  رفيعــة  وبمســتويات  املرموقــة  التخصصــات  فئــة  مــن 
115 مجــال، منهــا: الصحــة، التعليــم، الزراعــة، التقنيــة  فــي  فــي بلدانهــم، يقدمــون خبـــراتهم  كأخصائييــن وطنييــن متطوعيــن 
والتكنولوجيــا، الشــئون االجتماعيــة، التدريــب والتمكيــن، اإلغاثــة اإلنســانية، ورعايــة املنكوبيــن.. إلــخ )بـــرنامج األمــم املتحــدة 

اإلنمائــي فــي الــدول العربيــة، تاريــخ الزيــارة: أكتوبـــر، 2020(.

وجمعيــات  ربحيــة،  غيـــر  ومحليــة،  دوليــة  هيئــات  توجــد  كمــا 
تنشــط  العربــي،  والوطــن  العالــم  مســتوى  علــى  اإلنســانية  لإلغاثــة 
اإلنســانية  واملســاعدات  التبـــرعات  جمــع  بهــدف  التطــوع  حركــة 
وتقديمهــا لضحايــا الحــروب والــدول املنكوبــة، مثــل: اللجنــة الدوليــة 
الصليــب األحمــر ومكاتبهــا فــي العالــم )الهــالل األحمــر( الــذي تأســس فــي 
جنيــف منــذ قــرن مــن الزمــان فــي 1864، كمنظمــة مســتقلة ومحايــدة 
تقــوم بمهــام الحمايــة اإلنســانية وتقديــم املســاعدة لضحايــا الحــرب 
والعنــف املســلح. واتحــاد املنظمــات األهليــة فــي العالــم اإلســالمي التــي 
مارســت أنشــطتها فــي إطــار العمــل التطوعــي كهيئــة إغاثــة إنســانية عــام 
 )Nesbit, Brudney, 2013( وغيـــرها.  إســطنبول،  ومقرهــا   ،1992
تقريـــر  حددهــا  كمــا  البشــرية  التنميــة  أبعــاد   )1( الشــكل  ويوضــح 
علــى  املســتدامة  التنميــة  تقــوم  حيــث   ،  )2015( البشــرية  التنميــة 
عــدة خيــارات والتــي تؤكــد علــى أن الحيــاة والعمــل ال تقــل أهميــة عــن 
 فــي حيــاة األفــراد ويشــكل الحيـــز 

ً
 مهمــا

ً
االقتصــاد، فالعمــل يلعــب دورا

األكبـــر مــن اهتماًماتهــم. وبحســب تقريـــر التنميــة البشــرية )2015( أنــه مــن بيــن 7.3 مليــار شــخص فــي العالــم، هنــاك 3.2 مليــار 
شــخص يعمــل فــي الوظائــف املختلفــة، بينمــا اآلخــرون يعملــون فــي الوظائــف التطوعيــة أو الخدميــة أو الرعائيــة، وهنــاك فئــة 

.)Caillouet et al., 2021( فــي األعمــال التطوعيــة علــى االســتعداد للمشــاركة 

أمــا "العمــل التطوعــي بوجــه عــام يوجــه الطاقــات املهــدرة ويســخرها لخدمــة البنــاء والتنميــة االقتصاديــة مــن خــالل 
 عليــه بيــن 

ّ
عــي، والحــِث مــة علــى تـــرسيخ مفهــوم العمــل التطوُّ َوُل املتقِدّ املؤسســات واملنظمــات الخيـــرية ؛ لــذا حَرصــت الــدُّ

للعطــاِء  األفــراد  كِلّ  لتشــجيِع  املالئــم  املنــاخ  وخلــق  أشــكاله،  بمختلــف  املختلفــِة،  االجتماعيــة  ــرائِح  والشَّ الفئــات  جميــع 
ُع واإلبــداع، وخلــق الحوافــز  صــٍة لتحديــد املجــاالت التــي يمِكــُن مــن خالِلهــا التطــوُّ ــٍة متخِصّ واإلبــداِع، وتخصيــِص إدارة عامَّ
 Urrea, Yoo, ى املجــاالت" )مجلــة أمــل وألــم: تاريــخ الزيــارة أكتوبـــر 2017 ؛ املاديــة واملعنويــة؛ لرفــع نســبة املتطوعيــن فــي شــتَّ

.)Dollery, Kinoshita, Amazaki, 2020 2021 ؛

تشيـــر الدراســات إلــى أن الــدول املتقدمــة تعــزز طاقــات مواطنيهــا للمســاهمة فــي املسيـــرة التنمويــة مــن خــالل تفعيــل 
املثــال: معــدل ســاعات  الالربحيــة(، علــى ســبيل  )املؤسســات  العــام  النفــع  فــي مؤسســات  التطوعــي، والعمــل  العمــل  قنــوات 

 التنمية البشرية أبعاد 1الشكل   
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التطــوع املبــذول فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة يــوازي عمــل تســعة مالييــن موظــف، وُيقــدر مجمــوع الوقــت الــذي تــم التطــوع 
بــه فــي إحــدى الســنوات مــا قيمتــه 176 بليــون دوالر. وبلغــت مــوارد إحــدى منظمــات التطــوع األمريكيــة منظمــة املتطوعيــن 
األمريكييــن 532 مليــون دوالر أمريكــي. وتوجــد بهــا أكثـــر مــن مليــون ونصــف املليــون مؤسســة خيـــرية غيـــر ربحيــة، ويبلــغ عــدد 
الذيــن ينخرطــون فــي أعمــال تطوعيــة، نحــوا مــن ثالثــة وتســعين مليــون متطــوع، أي قرابــة )30%( مــن الســكان، وهــم يقدمــون 
نحــوا مــن عشــرين مليــار ســاعة عمــل ســنويا، وتســتقبل املؤسســات الخيـــرية ســنويا مــن األمــوال مــا يـــزيد علــى مائتــي مليــار دوالر 
ا تطوعيا منظما كل عام، وتبلغ ســاعات 

ً
أمريكي. وفي بـــريطانيا أكثـــر من عشــرين مليون شــخص من البالغين يمارســون نشــاط

العمــل التطوعــي الرســمي نحــوا مــن تســعين مليــون ســاعة عمــل كل أســبوع، وتقــدر القيمــة االقتصاديــة للتطــوع الرســمي 
بأربعيــن مليــار جنيــه إستـــرليني ســنويا. وتشيـــر اإلحصــاءات إلــى أن نحــوا مــن )45%( مــن األملــان ممــن تجــاوزوا الخامســة عشــرة 
 إلــى أن فــي أملانيــا تســعمائة اتحــاد ومنظمــة شــبابية، ينتظــم فيهــا حوالــي ربــع 

ً
ينخرطــون فــي أعمــال تطوعيــة، كمــا تشيـــر أيضــا

ســكان أملانيا، وتســاعد على تجنيد آالف الشــباب للعمل الخيـــري. كما تذكر بعض الدراســات أن في والية )نيوجر�ســي( وحدها 
أكثـــر مــن )270 ألــف( موظــف يعملــون فــي املؤسســات الالربحيــة، وهــذا العــدد يفــوق العامليــن فــي أي قطــاع مــن قطاعــات 
األعمــال، مثــل قطــاع البنــاء والنقــل، والقطــاع املالــي، وهــم يعبـــرون عبـــر )25000( مؤسســة خيـــرية، وغيـــر ربحيــة. مجلــة أمــل 

.)Nesbit, Brudney, 2013; Fleischmann, L. & Steinhilper, 2017( وألــم: تاريــخ الزيــارة أكتوبـــر 2017؛

سياسات التطوع والعمل اإلنساني في حكومة دولة اإلمارات

عليــه  قامــت  الــذي  النســيج الثقافي واالجتماعي  مــن  جــزًء  املتحدة، يعــد  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  التطوعــي  العمــل 
الدولــة منــذ أن تأسســت فــي 1971 علــى يــد بانيهــا ومؤسســها - طيــب هللا ثـــراه - الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي أوجــد 
منافــذ العمــل التطوعــي بيــن أفــراد املجتمــع الداخلــي وفــي سياســته الخارجيــة مــع الــدول املجــاورة والعامليــة، وفــق األعــراف 
واألســس الدوليــة للعمــل التطوعــي، مــن خــالل دعــم مكاتــب التطــوع فــي الدولــة، واســتحداث املبــادرات ذات الطابــع اإلنســاني 
والخيـــري، بصــرف النظــر عــن االختــالف العرقــي والدينــي والسيا�ســي.  وقــد ســار علــى نهجــه وسياســته، صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة - حفظــه هللا - فــي دعــم سياســة التطــوع، والتأكيــد علــى تطبيــق 
القيــم الدينيــة والوطنيــة واإلنســانية لدعــم العطــاء والخيـــر علــى املســتوى املحلــي والعالمــي، حتــى صــارت دولــة اإلمــارات األولــى 
عاملًيــا  كأكبـــر مانــح للمســاعدات اإلنمائيــة الرســمية، مقارنــة بدخلهــا القومــي اإلجمالــي لعــدة أعــوام متتاليــة، وفــق مــا جــاء فــي 
تقريـــر لجنــة املســاعدات اإلنمائيــة »DAC« التابعــة ملنظمــة االقتصــاد والتنميــة »OECD«، محققــة بذلــك قفــزة تاريخيــة فــي 
مجــال منــح املســاعدات الخارجيــة. حيــث يتكــون قطــاع املســاعدات الخارجيــة اإلماراتيــة مــن أكثـــر )30( جهــة مانحــة ومؤسســة 
خيـــرية تقــدم مســاعدات تنمويــة وإنســانية خارجيــة، باإلضافــة للجهــات الحكوميــة. منهــا: )مؤسســة دبــي العطــاء/ مؤسســة زايــد 

لألعمــال اإلنســانية/ مؤسســة خليفــة بــن زايــد لألعمــال اإلنســانية/ الهــالل األحمــر/ نــور دبــي وغيـــرها... إلــخ(.

التنمية املســتدامة، وبنــاء  التطوعي لتعزيـــز  ثقافة العمــل  نحــو نشــر  جــه سياســة دولــة اإلمــارات  تتَّ مــن جهــة أخــرى، 
مســتقبل أفضل لألجيال الجديــدة، وتحقيــق رؤيتهــا )أن نكــون األفضــل بحلــول 2021(، لتســاهم بفاعليــة فــي تحقيــق مؤشــراتها 
الوطنيــة والعامليــة، وإيجــاد حلــول واقعيــة ومفيــدة لتلبيــة احتياجــات األفــراد مــن خــالل مشــاركة الجهــات القائمــة علــى األعمــال 
التطوعيــة واإلنســانية فــي الدولــة؛ فــي رســم خطــط املبــادرات التطوعيــة. حيــث تشــكل القوانيــن والتشــريعات إطــاًرا قانونًيــا 
لــكل البـــرامج واألنشــطة املحليــة التــي يجــب أن يعمــل بهــا لتحقيــق التــوازن بيــن املتطلبــات التنمويــة واملحافظــة علــى املــوارد 
الطبيعيــة، وفــي هــذا الســياق أصــدرت الدولــة عــدًدا مــن القوانيــن والتشــريعات. كمــا تعمــل حكومــة دولــة اإلمــارات علــى عقــد 
الخيـــرية واإلنســانية والقائميــن عليهــا واألفــراد والشــباب،  بيــن املؤسســات  الذهنــي، والتشــاور والتحــاور  العصــف  جلســات 
لتوليــد األفــكار املبتكــرة بمشــاركة الفكــر الشــبابي، ورفــع توصيــات تضمــن نجــاح األعمــال التطوعيــة وتطويـــرها، حيــث تعــد 
لهــا لتكــون األولــى عربًيــا فــي مؤشــر رأس املــال البشــري العالمــي 2017.  الركيـــزة األساســية لتحقيــق التنميــة املســتدامة، مــا أهَّ

)الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة، 2017(.

وفــي ديسمبـــر 2016، أعلنــت الدولــة عــن مبــادرة )عــام الخيـــر( بهــدف غــرس مفاهيــم التطــوع وعمــل الخيـــر، وتوعيــة 
املجتمــع بأهميــة املســئولية املجتمعيــة، حيــث يتناغــم عــام الخيـــر بمــا نصــت عليــه األجنــدة الوطنيــة فــي اإلمــارات، بتمكيــن 
عالقــات األفــراد فيمــا بينهــم بالتـــراحم والتواصــل علــى فعــل الخيـــر، وامل�ســي قدًمــا بمــا جــاء بــه اآلبــاء املؤسســون، فــي محوريــن: 
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"متحدون في املصيـر" و"متحدون في املسئولية"، والتأكيد على بناء مجتمع متالحم ومتـرابط ومحافظ على هويته، والتشديد 
علــى بقــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األكثـــر عطــاًء عاملًيــا؛ لــذا صاغــت الدولــة سياســات توجيهيــة شــاملة لتعزيـــز التنميــة 
الخــاص  القطــاع  وتشــجيع  األعمــال،  هــذه  وتوســعة  واإلنســاني،  التطوعــي  العمــل  فــي  املبذولــة  الجهــود  وتنســيق  املســتدامة 
لالنخــراط واالندمــاج فــي األعمــال التطوعيــة، إضافــة إلــى نشــر حمــالت توعويــة لألفــراد بأهميــة العمــل اإلنســاني  والتطوعــي  

مــن خــالل تفعيــل دور اإلعــالم فــي دعــم هــذا الفكــر املتحضــر ونشــره )البوابــة الرســمية لحكومــة اإلمــارات، 2017(.

كمــا أطلقــت الدولــة مبــادرات اســتثنائية لدعــم العمــل التطوعــي، محلًيــا وعاملًيــا، منهــا علــى ســبيل املثــال: إطــالق املنصــة 
ل أحد أهم محاور عام الخيـــر، وتستهدف )200( ألف متطوع.  ِ

ّ
 مجتمعًيا وإنسانًيا، وهي تمث

ً
الوطنية للتطّوع فــــــــي )14( مجاال

وقد سجل موقع هيئة تنمية املجتمع )83( ألف متطوع خالل األسبوع األول من إطالق املنصة، بنسبة زيادة عدد املتطوعين 
بلغــت 451% عــن الربــع األول لعــام 2017. )صحيفــة اإلمــارات اليــوم 2017(، وتــم تدشــين مؤسســة اإلمــارات للشــباب التــي 
تعمــل علــى حشــد جهــود الشــباب للمســاهمة فــي اكتشــاف األبعــاد الكاملــة إلمكانيــة تقديــم قيــم وخدمــات اجتماعيــة وخيـــرية 
وتطوعيــة فــي )6( مجــاالت، منهــا: تكاتــف، وســاند، وكفــاءات، وبالعلــوم نفكــر، ومبــادرة مليــون مبـــرمج عربــي التــي تهــدف إلــى رســم 
مستقبل مشرق مستدام في مجال التكنولوجيا وصناعة واقع مستدام لشباب الوطن العربي متمكًنا من أدوات املستقبل، 
ــم ألجــل اإلمــارات( التــي تســتهدف فئــة التـــربويين واإلدارييــن 

ّ
واملبــادرة املشتـــركة بيــن وزارتــي التـــربية والتعليــم وتنميــة املجتمــع )عل

املتقاعديــن لالســتفادة مــن خبـــراتهم فــي مجــال التعليــم، مبــادرة صنــاع األمــل وتهــدف إلــى تعزيـــز العمــل التطوعــي فــي الوطــن 
العربــي بتكريــم جنــود الخيـــر املجهوليــن الذيــن يعملــون مــن أجــل صالــح اإلنســانية، حيــث اســتقطبت مــا يـــزيد علــى )65( ألــف 
مشــاركة مــن )22(  بلــًدا عربًيــا، مبــادرة دبــي العطــاء لتعزيـــز فــرص حصــول األطفــال في البلــدان النامية علــى التعليــم األسا�ســي 
الســليم، التــي غطــت مــا يـــزيد علــى )8( مليــون طفــل مــن )31( بلــًدا نامًيــا وتدريــب مــا يـــزيد علــى )23( ألــف معلــم ومعلمــة. إلــخ. 
ولتشــجيع نجــاح املبــادرات التطوعيــة ودعمهــا، وتحفيـــز أفــراد املجتمــع والجهــات تعمــل الدولــة علــى تكريــم املتطوعيــن، أفــراًدا 
وفــرق عمــل ومؤسســات، وتطلــق جوائــز تحفيـــزية وتقديـــرية فــي هــذا املجــال، منهــا: جائــزة الشــارقة للعمــل التطوعــي - التــي تعــد 
أول جائــزة وضعــت فــي هــذا املجــال فــي 2001 -، جائــزة املــرأة اإلماراتيــة املتميـــزة فــي الخيـــر والعطــاء، جائــزة التـــربوي املبــادر، 

وســام أوائــل اإلمــارات، جائــزة اإلمــارات للســيدات )الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة، 2017(.

مــن خــالل العــرض، تتضــح الجهــود الكبيـــرة التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي تعزيـــز مفهــوم العمل التطوعي 
واإلنســاني، وتتضــح العالقــة بيــن توجهــات الدولــة وسياســاتها نحــو العمــل التطوعــي، وبيــن انتشــار ثقافــة التطــوع فــي املجتمــع 

وارتفــاع عــدد املتطوعيــن، مــا ينعكــس إيجاًبــا علــى تعزيـــز التنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

املعوقات التي تواجه التطوع والعمل اإلنساني في دولة اإلمارات

علــى الصعيــد املحلــي، تبــذل حكومــة دولــة اإلمــارات جهــوًدا مكثفــة لنشــر ثقافــة العمــل التطوعــي واإلنســاني بيــن أفــراد 
املجتمــع بالتعــاون مــع املؤسســات التطوعيــة والخيـــرية فــي الدولــة، وتطــرح مبــادرات اســتثنائية، كمــا ســبق أن ذكرنــا. بينمــا 
تـــرى لوتــاه، أنــه بالرغــم مــن الجهــود العامليــة والدوليــة للتشــجيع علــى العمــل التطوعــي إال أن بعًضــا مــن فئــة الشــباب يصعــب 
اســتقطابه للعمــل التطوعــي، وأشــارت لوتــاه إلــى التـركيـــز علــى نشــر ثقافــة األعمــال التطوعيــة لــدى الناشــئة )لوتــاه، 2014(. 
كمــا تعتـــرض الدولــة معوقــات ومحــددات تمنعهــا مــن تقديــم املعونــة بالشــكل األمثــل علــى املســتوى العالمــي، ففــي عــام 2015 
اشتـــركت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي "املشــاورة اإلقليميــة للشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا" والتــي تهــدف إلــى معرفــة 
املعوقــات التــي تعيــق عمــل املؤسســات الخيـــرية واإلنســانية، وتحــد مــن العمــل التطوعــي فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، 

وانتهــت فــي تحديــد هــذه املعوقــات نذكرهــا علــى ســبيل املثــال ال الحصــر )القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاني، 2015(:

وجود صراعات في بعض البلدان العربية تعيق عملية إيصال املساعدات اإلنسانية لألفراد املتضررة أو املحتاجة، - 
حيــث ال تســتطيع املنظمــات والجهــات الخيـــرية املرســلة مــن شــتى بقــاع األرض إلــى حمايــة نفســها مــن االعتــداءات 
املتواصلــة عليهــا مــن قبــل الجهــات الضالــة فــي تلــك الــدول، وبذلــك ال تتمكــن أساًســا مــن حمايــة املعونــات وإيصالهــا.

عــدم احتـــرام مبــادئ العمــل التطوعــي واإلنســاني لــدى بعــض املؤسســات الخيـــرية، وبالتالــي تـــرفض تلــك املؤسســات - 
فــي سياســة  أبـــرز املبــادئ اإلنســانية  البلــدان ألســباب دينيــة وسياســية. فواحــدة مــن  وصــول املســاعدات لبعــض 

العمــل التطوعــي هــو عــدم االكتـــراث لالنتمــاء السيا�ســي والدينــي لألفــراد ســواء املتطوعيــن أو متلقــي املســاعدة.
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ضعــف االســتعداد للمخاطــر والكــوارث الفجائيــة لــدى بعــض جهــات التطــوع أو حمــالت اإلغاثــة، وبالتالــي تحــول دون - 
نجــاح العمــل التطوعي.

عــدم التنســيق الكافــي بيــن املعونــات الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة، ملــا لــه مــن أهميــة فــي معرفــة دور كل جهــة فــي تلبيــة - 
احتياجــات األفــراد املتضــررة أو املحتاجــة.

التوصيات
توفيـــر مصــادر ومعلومــات مكثفــة حــول سياســة العمــل التطوعــي واإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات، ويمكــن صياغــة هــذه - 

املصــادر واملعلومــات علــى شــكل مــواد إخباريــة وإعالنيــة بهــدف الوصــول لكافــة شــرائح املجتمــع.

وضــع تشــريعات واضحــة ومحــددة لضمــان حقــوق املتطوعيــن واألطــراف املعنيــة بالعمــل املقــدم، خــالل تأديــة واجــب - 
التطــوع، وبعــد االنتهــاء منــه.

توســعة حمــالت توجيــه الشــباب اإلماراتــي لالنخــراط فــي األعمــال اإلنســانية والتطوعيــة، والتضحيــة واإليثــار، بعمــل - 
ورش تدريبيــة وتثقيفيــة؛ لرفــع نســبة املتطوعيــن، وتعميــم بـــرامج وأنشــطة العمــل التطوعــي واألعمــال اإلنســانية، 
وأهميتهــا لبنــاء مجتمــع متكامــل ومتـــراحم ومتـــرابط ثقافًيــا واجتماعًيــا وسياســًيا، ممــا يضمــن امل�ســي قدًمــا فــي تقــدم 

الدولــة وازدهارهــا وتحقيــق رؤيتهــا.

عمــل دورات تثقيفيــة لآلبــاء واألمهــات بأهميــة حضــور أبنائهــم للــورش التعريفيــة والتدريبيــة عــن التطــوع والعمــل - 
اإلنســاني، وإشــراكهم فــي األعمــال التطوعيــة، ملــا لــه مــن أثـــر علــى تطويـــر شــخصيات األبنــاء وصقلهــا مــن جهــة، وعلــى 

تشــكيل بنيــة أساســية فــي تماســك املجتمــع مــن جهــة أخــرى.

توسعة قاعدة الحلقات الشبابية املشاركة في صنع القرار لصياغة سياسات فعالة للعمل التطوعي واإلنساني.- 

تفعيــل دور املــرأة وتمكينهــا مــن املشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار لصياغــة سياســات العمــل التطوعــي، والتـركيـــز علــى - 
فئــة الناشــئة، مــن خــالل األنشــطة املدرســية والتعليميــة.

التطوعــي -  العمــل  تفعيــل سياســة  تســاعد علــى  التــي  العوامــل  أبـــرز  لقيــاس  عمــل دراســات مســتقبلية وإحصائيــة 
اإلمــارات. دولــة  فــي  املســتدامة  التنميــة  لتعزيـــز  إيجاًبــا  واإلنســاني 

الخاتمة

فــي نهايــة ملخــص السياســات هــذا، التــي أخذنــا فــي رحلــة إلــى تحليــل سياســة التطــوع والعمــل اإلنســاني فــي دولــة اإلمــارات 
أنموذًجــا  غــدت  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أن  يؤكــد  بمــا  نختتــم  املســتدامة،  التنميــة  علــى  وأثـــره  املتحــدة،  العربيــة 
يحتــذى بــه فــي صياغــة السياســات االجتماعيــة ملواجهــة املتغيـــرات العامليــة ومواكبتهــا بمــا يحقــق الرفــاه االجتماعــي، ووضعــت 
التشــريعات والقوانيــن املســّيرة للعمــل االجتماعــي بإشــراك املعنييــن مــن أفــراد ومؤسســات. وأن للدولــة جهــوًدا حثيثــة فــي مجــال 
نشــر سياســات التطــوع والعمــل اإلنســاني، الــذي يعكــس بــدوره رقــي املجتمــع وتقّدمــه، وتمكيــن الشــباب ملواجــه املتغيـــرات 
التــي أفرزتهــا العوملــة واالنفتــاح العالمــي؛ إليمانهــا الشــديد بأهميــة املواطــن اإلماراتــي، ورغبتهــا فــي تنميــة قدراتــه نحــو االتجــاه 
ــر  ــر والنفــع علــى نفســه ووطنــه وعلــى املجتمــع املحلــي والخارجــي؛ وذلــك ضمــن األطــر واألســس واملعاييـ الصحيــح؛ ليعــود بالخيـ
فــي  األفــراد  طاقــات  وتطويـــر  تحســين  فــي  وتتمثــل  املتحــدة،  األمــم  عــن  تصــدر  التــي  واملســتدامة  البشــرية  للتنميــة  الدوليــة 

املجتمعــات، وتلبيــة احتياجاتهــم بمــا يضمــن صياغــة سياســات فعالــة للتنميــة.

لعاميــن متتالييــن كأكبـــر مانــح  العمــل اإلنســاني، وتصــدرت  نحــو  العامليــة  التوجهــات  فــي مواكبــة  الدولــة نجحــت  وإن 
وحقــوق  اإلنســانية  املســاعدات  مجــال  فــي  والعالمــي  اإلقليمــي  املســتوى  علــى  إنجــازات  وحققــت  اإلنســانية،  للمســاعدات 
إقليمًيــا  الدولــة  مكانــة  وإبـــراز  املتوازنــة،  املســتدامة  التنميــة  تعزيـــز  فــي  ســاهمت  وتشــريعات  سياســات  بصياغــة  اإلنســان، 
وعاملًيــا، والتــي تعتمــد بصــورة كبيـــرة علــى الجهــود التطوعيــة واإلنســانية للمجتمــع الداخلــي وأفــراده. وليــس ذلــك فحســب؛ 
بــل قدمــت مبــادرات عامليــة تشــجع األفــراد علــى املســتوى العالمــي للمشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة واإلنســانية، ودعمــت ذلــك 
بطــرح جوائــز ماليــة كبيـــرة لتحفيـــز املتميـــزين وتكريمهــم، وتعزيـــز روح التعــاون والتكافــل وتضافــر جهــود العالــم للم�ســي قدًمــا 

نحــو مســتقبل مشــرق مســتدام.
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 ABSTRACT

The policy brief aims to analyze volunteering and humanitarian action policy and its impact on pro-
moting sustainable development in the United Arab Emirates. Its importance lies in shedding light on the 
efforts and activities of the UAE government to empower youth to deal with the changes brought about by 
globalization, and to support charitable and volunteer bodies, by drafting appropriate legislation, strategies 
and social policies to make volunteering and humanitarian work a life practice in the country. The analyt-
ical results revealed that the UAE is one of most involved countries in volunteer and humanitarian work, 
as it achieved a leading position and maintained the first place in the world as the largest donor of official 
development assistance for more than five consecutive years.  In addition, there are exceptional efforts 
and initiatives at all levels to promote the concept of voluntary and humanitarian work. The results also 
found a positive relationship between the policies set by the government and directing the volunteer work, 
between it and the increase in the number of volunteers in local initiatives between both genders, and the 
high statistics of voluntary and humanitarian work. which is positively reflected in promoting sustainable 
development and preserving the country’s position globally.

The summary concluded with a number of recommendations, the most prominent of which are: Pro-
viding extensive resources and information on volunteer and humanitarian work policy in the UAE for all 
segments of society, setting clear and specific legislations to guarantee the rights of the parties involved in 
the volunteering process, and expanding campaigns directing Emirati youth to engage more in humanitari-
an, volunteer, sacrifice, and altruistic work and promoting the spirit of humanitarian work, preparing train-
ing and educational workshops to raise the percentage of volunteers, and awareness-raising workshops for 
parents, expanding the base of youth circles participating in decision-making to formulate effective policies 
for volunteering and humanitarian work, activating the role of women in humanitarian work in all its forms, 
and finally focusing on the emerging category of volunteer work and conducting prospective studies to 
measure the most important factors that help activate the voluntary and humanitarian policy positively to 
promote sustainable development.

Keywords: Volunteering, Humanitarian work, Policies analysis, United Arab Emirates, Sustainable de-
velopment.


