
ورقة سياسة عامة
ما هو حال المؤسسات الخيرية 
الممولة من قبل دولة االمارات 

العربية المتحدة؟ 
ناتاشا ريدج ، سوزان كيبلز

عشر  الخمسة  طيلة  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  شهدت 
الخيرية،  مؤسساتها  عدد  في  ملحوظة  زيادة  الماضية  عام 
تقديمها  تم  التي  التبرعات  نسبة  بأن  الدراسات  نتائج  وتشير 
من قبل المؤسسات الخيرية في دولة االمارات قد بلغت 40% 
من إجمالي التبرعات الخيرية التي قدمت من منطقة الخليج 
العربي )Coutts، ٢٠١٥أ( . في الوقت الحالي، توجد 34 مؤسسة 
ما  يدار  و  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  في  رسمية  خيرية 
يقارب نصفها من قبل الدولة )صبري، ٢٠١4(، وقد تم تأسيس 
أفراد األسر الحاكمة، وتم  هذه المؤسسات من قبل عدد من 
تحديد أنشطتها لتكون مماثلة ألنشطة المؤسسات الخيرية 
األخرى في العالم، على سبيل المثال مؤسسة بيل غيتس. 
الدولة، لم  الخيرية داخل  زيادة عدد المؤسسات  وبالرغم من 
المعلومات  أو تقييمات من أجل جمع  أية دراسات  إجراء  يتم 
التي  الطريقة  أو  الخيرية،  أنشطتها  طبيعة  عن  والبيانات 
المعلومات  من  وغيرها  حققتها،  التي  النتائج  أو  بها،  تعمل 
حول  المتوفرة  العامة  المعلومات  تعتبر  وبالتالي،  المهمة. 
المؤسسات الخيرية في دولة االمارات العربية المتحدة ضئيلة 

للغاية.  

تهدف ورقة السياسة هذه إلى إجراء بحث عن طبيعة أعمال 
العربية  االمارات  دولة  قبل  من  الممّولة  الخيرية  المؤسسات 
من  المزيد  إجراء  على  الباحثين  تشجيع  وكذلك  المتحدة، 
البحوث من أجل التوصل إلى المعلومات التي تحتاجها هذه 
نطاق  وتوسيع  الخيرية  أنشطتها  لتعزيز  ذلك  و  المؤسسات 
إستناداً  مستدام،  بشكل  أفضل  خدمات  وتقديم  أعمالها 
والتقييمات.  األبحاث  نتائج  من  المتوفرة  المعلومات  على 
ونود  خيرية،  مؤسسة   )١١( على  الضوء  بتسليط  الورقة  تبدأ 
اإلشارة هنا إلى أنه تم تأسيس )9( من هذه المؤسسات في 
عام ٢٠٠3 فصاعداً، ومعظمها ممولة من قبل شخصيات بارزة 
في الدولة أو من قبل جهات حكومية ذات الصلة. بعد ذلك 
من  الباحثون  إليها  توصل  قد  التي  النتائج  بمناقشة  تقوم 
والمسؤولين  المدراء  من  عدد  مع  للمقابالت  إجرائهم  خالل 
التنفيذيين الذين يعملون في المؤسسات الخيرية، باإلضافة 
المواقع  وزيارة  المتوفرة،  والبيانات  التقارير  على  اإلطالع  إلى 
بعد  اإلنترنت.  شبكة  على  المؤسسات  لهذه  اإللكترونية 
زيادة  ظاهرة  ودراسة  المتوفرة  البيانات  تحليل  تم  ذلك، 
التعرف  بهدف  االمارات  دولة  في  الخيرية  المؤسسات  عدد 
ومجاالت  المؤسسات  هذه  فيها  تعمل  التي  الطريقة  على 
إهتمامها، وطبيعة عالقاتها مع أصحاب المصلحة، والتحديات 
وزيادة  المستقبلية  بخطتها  يتعلق  فيما  تواجهها  التي 
تختتم  أخيراً،  الدولة.  داخل  أعمالها  نطاق  وتوسيع  أنشطتها 
الورقة بتقديم بعض اإلقتراحات ورفع التوصيات حول الطرق 
من  اإلستفادة  الخيرية  المؤسسات  خاللها  من  تتمكن  التي 
نتائج البحوث أثناء تخطيطها للمهام واألنشطة المستقبلية 
للخدمات  تقديمها  وضمان  أعمالها  نطاق  توسيع  بهدف 

المتميزة بشكل فّعال ومستدام.  

المقدمة  
االمارات  دولة  قبل  من  المقدمة  الخيرية  التبرعات  نسبة  كانت   ،٢٠١4 عام  في 
دول  قدمتها  التي  التبرعات  جميع  بين  من  نسبة  أكبر  ثاني  المتحدة  العربية 
إجمالي  بأن  الدراسات  نتائج  فتشير  ٢٠١٥أ(١.   ،Coutts( الخليجي  التعاون  مجلس 
مبلغ التبرعات التي قدمت من قبل مجموعة من األفراد والمؤسسات والشركات 
في دولة االمارات العربية المتحدة بلغت 337 مليون دوالر أمريكي، وهو ما يقارب 
3٨٪ من إجمالي التبرعات المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في 
ذلك العام )Coutts، ٢٠١٥أ(. واتسمت الخمسة عشر سنة الماضية بمشاهدة زيادة 
ملحوظة في عدد األعمال الخيرية في جميع أنحاء دولة االمارات العربية المتحدة، 

خصوصًا فيما يتعلق باألعمال الخيرية الممولة من قبل الدولة. 

وتقدم ورقة السياسة هذه نتائج دراسة إستكشافية قد أجريت على )11( مؤسسة 
زيادة  بمناقشة  وتبدأ  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  قبل  من  ممولة  خيرية 
األعمال الخيرية في العالم عمومًا، واألسباب التاريخية وراء تأسيس المؤسسات 
الخيرية على نطاق واسع في الدول الغربية. ومن ثم تقوم بتسليط الضوء على 
الخيرية  المؤسسات  وضع  التحديد،  وجه  وعلى  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
التي  الطرق  بعض  توضيح  يتم  ذلك،  بعد  المتحدة.  العربية  االمارات  دولة  في 
أصحاب  وبين  بينها  العالقة  وطبيعة  المحلية،  الخيرية  المؤسسات  فيها  تعمل 
برفع  الورقة  تختتم  وأخيراً،  الرئيسية.  وتركيزها  اهتمامها  ومجاالت  المصلحة، 
الحلول  إيجاد  المعنيين على  المسؤولين  التي من شأنها مساعدة  التوصيات 
للتحديات والمشاكل القائمة التي تعاني منها المؤسسات الخيرية والهيئات 
خدمات  وتقديم  أدائها  تسحين  على  مساعدتها  أجل  من  الصلة،  ذات  المحلية 

أفضل داخل المجتمع المحلي بشكل فّعال ومستدام.

نبذة: نمو المؤسسات الخيرية في الغرب
شهد مطلع القرن العشرين زيادة ملحوظة في عدد األعمال الخيرية في الغرب، 
التعليم  في  للنهوض  كارنيجي  مؤسسة  مثل  مؤسسات  تأسيس  تم  حيث 
)1905(، و مؤسسة روكفلر )1913(، ومؤسسة فورد )Roelofs( ،)1936، ٢٠٠3(. ومع بداية 
القرن الحادي والعشرين، تم تأسيس العديد من المؤسسات الخيرية في جميع 
أنحاء العالم، و في أكثر من أي وقت مضى )Anheir و Daly، ٢٠٠4(. و في الواقع، تم 
إنشاء أكثر من نصف المؤسسات الخيرية في أوروبا و الواليات المتحدة االمريكية 
بعد عام Spero( 2000، ٢٠١4(، ومن خالل اإلطالع على الشكل رقم 1 يمكن مالحظة 

الملخص التنفيذي

ورقة سياسة عامة رقم  15                                                               يوليو  2016                     

امريكي  دوالر  مليون  قيمتها  تبرعات  قدمت  التي  بالدول  الخاص  كوتس  تقرير  افاد   ،2014 عام  في   1

قدموا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  والشركات  والمؤسسات  األفراد  من  العديد  بأن  فصاعدا، 
تبرعات سخية إلى المؤسسات الخيرية والمحتاجين )لمعرفة المزيد حول هذا التقرير، الرجاء اإلطالع 

   .)٢٠١٥ ،Methodology على



ة؟ 
حد

مت
 ال

ية
عرب

 ال
ت

ارا
الم

ة ا
ول

ل د
قب

ن 
 م

لة
مو

لم
ة ا

ري
خي

 ال
ت

سا
س

مؤ
 ال

ل
حا

و 
 ه

ما

2

1905

1913

1936

1950

1980

1990

2000

2012

أن في عام 2012 كانت هناك حوالي 86,200 مؤسسة خيرية في 
الواليات المتحدة األمريكية التي امتلكت مدخرات تم تقديرها 

 .)٢٠١4 ،Foundation Center( بحوالي 715 مليار دوالر أمريكي

هذه  من  والمستفيدين  المتبرعين  من  كاًل  أن  حين  وفي 
إيجابية  الخيرية  األعمال  أن  إعتبار  إلى  يميلون  التبرعات 
الدافع  هو  الكرم  أن  اإلفتراض  دومًا  يمكن  ال  أنه  إال  بطبيعتها، 
الرئيسي و الوحيد وراء جميع التبرعات، وبناء على ذلك، يجب 
و  الخيرية.  المؤسسات  تأسيس  وراء  والنوايا  الدوافع  دراسة 
العالمي  بالنموذج  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  تقتدي 
السائد أثناء تأسيسها للمؤسسات الخيرية، وعليه من المهم 
جداً فهم تاريخ تأسس المؤسسات الخيرية في الغرب. تاريخيًا، 
عمومًا  الخيرية  المؤسسات  تأسيس  يقررون  الغرب  في  األفراد 
نتيجة األعباء الناجمة بسبب الضرائب وعليه يسعون جاهدين 
والحصول  بأموالهم  التبرع  خالل  من  األعباء  هذه  تخفيف  إلى 
التي  األخرى  األسباب  وإحدى  الدولة.  قبل  من  اإلعفاءات  على 
المجتمع.  داخل  ايجابية  عامة  عالقات  تعزيز  في  الرغبة  تشمل 
تأسيسهم  سبب  يعود  النفوذ،  وأصحاب  لألثرياء  بالنسبة  أما 
النفوذ  من  المزيد  يمنحهم  ذلك  ألن  الخيرية  للمؤسسات 
 ،٢٠١٢  Brenner( عليها  الحصول  إلى  يسعون  التي  والسلطة 
٢٠٠3 Roelofs، Wood ٢٠١٥، Zunz ٢٠١١(٢. وفي حين تختلف األسباب 
السريعة  الزيادة  بأن  اإلعتبار  بعين  األخذ  يجب  الدوافع،  وتتعدد 
مؤسسة  مثل  الخيرية،  المؤسسات  عدد  في  والملحوظة 
النفوذ  تعزيز  أجل  من  تكون  قد  المثال،  سبيل  على  غيتس 
على مستوى عالمي )Edwards، ٢٠٠9(، وهذا بحد ذاته يعد من 

الدوافع الشائعة للغاية. 

األعمال الخيرية في دول مجلس التعاون 
الخليجي و حالة دولة االمارات العربية 

المتحدة.
التعاون  مجلس  دول  في  الخيرية  للتبرعات  عريق  تاريخ  هناك 
الخليجي، حيث ينص الدين االسالمي على ضرورة دفع الزكاة3   
والتبرع باألموال من أجل مساعدة اآلخرين الذين هم في أمس 
 Sherif ، 2008، Jalbout ، و    Ibrahim( الحاجة إلى هذه التبرعات
2014(، وحرصًا على االلتزام بما نص عليه الدين االسالمي، يقوم 
منطقة  في  والمؤسسات  والجهات  واألسر  األفراد  من  العديد 
األنشطة  مختلف  لدعم  السخية  التبرعات  بتقديم  الخليج 
بلغ  حيث  الدوام،  على  والمحتاجين  الفقراء  ومساعدة  الخيرية 
 .2014 عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   337 التبرعات  هذه  معدل 
التبرعات  معدل  بلغ  حيث   ،2013 عام  في  أعلى  المعدل  وكان 
1.84 مليار دوالر أمريكي )وشمل ذلك تمويل إستثنائي لمنحة 
مدى  على  للتنمية  ظبي  أبو  صندوق  قبل  من  تقديمها  تم 
أ،   Coutts 2015( أمريكي(  خمسة سنوات بقيمة 1.25 مليار دوالر 
المتحدة  العربية  االمارات  دولة  مقارنة  وعند  ب(.   Coutts ، 2015
بغيرها من دول الخليج، تشير البيانات بأن حكومة دولة االمارات 
للغاية  سخية  تبرعات  بتقديم  قاموا  مواطنيها  من  والعديد 

لدعم مختلف األعمال واألنشطة الخيرية.

االمارات  دولة  في  الخيرية  األعمال  طبيعة  استكشاف  بهدف 
للمؤسسات  دراسة  أجرينا  فّعال،  بشكل  المتحدة  العربية 

تم تأسيس مؤسسة 
للنهوض  كارنيجي 

بالتعليم

تم تأسيس مؤسسة 
روكفيلير 

تم تأسيس مؤسسة فورد

وجود أكثر من ٢٠٠٠ مؤسسة 
خيرية

وجود أكثر من ٢٢,١٠٠ 
مؤسسة خيرية بمدخرات 

بلغت 4٨ مليار دوالر أمريكي 

وجود أكثر من 4٠٠,3٢ 
مؤسسة خيرية بمدخرات 

بلغت ١43 مليار دوالر 
أمريكي

وجود أكثر من ٥6,6٠٠ 
مؤسسة خيرية بمدخرات 

بلغت 4٨6 مليار دوالر 
أمريكي

وجود اكثر من ٢٠٠,٨6 
مؤسسة خيرية بمدخرات 

بلغت 7١٥ مليار دوالر 
أمريكي

الشكل رقم 1: نمو المؤسسات الخيرية في 
الواليات المتحدة األمريكية 

 2   لقراءة المزيد حول الدوافع األخرى وراء األعمال الخيرية الغربية، يرجى قراءة الصحيفة كاملة )ريدج، كيبلز، والشامي( التي ستقوم مؤسسة القاسمي بإصدارها 

info@alqasimifounation.rak.ae عن قريب. لطلب نسخة الرجاء إرسال بريد الكتروني إلى

المصادر: مركز المؤسسات، ٢٠١4، الصندوق الوطني لدعم 
المؤسسات الخيرية، ٢٠١٥
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قمنا  بداية،  الدولة.  داخل  الحكومة  قبل  من  الممولة  الخيرية 
التي كان على كل مؤسسة خيرية  الخمسة  المعايير  بتحديد 
إستيفائها من أجل تضمينها في هذه الدراسة، وهذه تضمنت: 

و/أو . 1 اإلماراتية،  الحكومة  قبل  من  المؤسسة  تأسيس  تم 
أحد افراد األسرة الحاكمة.

تطلق على نفسها تسمية »مؤسسة« أو »صندوق دعم« 4. 2

تتلقى معظم تمويلها من قبل الدولة.. 3

والهبات، . 4 والبعثات،  المساعدات،  بتقديم  تقوم 
والتبرعات، والمنح الدراسية، وغيرها من المساعدات. 

إنها تعمل بشكل نشط. . 5

تاريخ إنشاء المؤسسة الخيرية، والموقع 
الجغرافي، وطريقة التواصل، والكادر 

المهني: 
الخيرية  المؤسسات  حول  شاملة  صورة  تكوين  أجل  من 
باشرت  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  قبل  من  الممولة 
الدراسة بطرح األسئلة حول تاريخ تأسيس كل مؤسسة خيرية، 
وكادرها  اآلخرين،  مع  تواصلها  وسبل  الجغرافي،  وموقعها 
 9 أن  النتائج  ووضحت  الرئيسية.  تركيزها  ومجاالت  المهني، 
 ،2003 عام  بعد  أو  في  تأسست  خيرية  مؤسسة   11 أصل  من 
أن  حقيقة  مع  يتفق  وهذا   .2 رقم  الشكل  في  موضح  هو  كما 
عددها  ضعف  من  أكثر  إلى  ازدادت  الخيرية  المؤسسات  عدد 
 .)٢٠٠3  ،Spero( العالمي  المستوى  على  الفترة  هذه  خالل 
تزايد  في  االمارات  دولة  في  الخيرية  المؤسسات  عدد  أن  ويبدو 
، فعلى سبيل المثال،  القادمة  القليلة  مستمر خالل السنوات 
 ،2015 سنة  في  حميد  بن  العزيز  عبد  مؤسسة  افتتاح  مؤخراً  تم 
أنشطتها  تركز  و  عجمان،  حاكم  إشراف  تحت  تعمل  التي 
عن  شمواًل  أكثر  صورة  إلى  التوصل  وبهدف  الشباب.  على 
دراسة  أجرينا  قد  و  الدولة،  قبل  من  الممولة  المؤسسات 
االمارات  دولة  في  الخيرية  للمؤسسات  الجغرافية  للمواقع 
العربية المتحدة، ووضحت النتائج بأن المقر الرئيسي لمعظم 
تقع  مؤسسات،  ستة  عددها  بلغ  والتي  الخيرية،  المؤسسات 
في عاصمة دولة االمارات، في إمارة أبو ظبي. و يأتي بعد ذلك 
إمارة دبي، التي تعتبر المركز المالي للدولة، وتم فيها تأسيس 
خيرية  مؤسسة  تأسيس  تم  حين  في  خيرية،  مؤسسات  ثالثة 
و  الشارقة  إماراتي  تحديداً  للدولة،  الشرقية  اإلمارات  في  واحدة 
لهذه  الجغرافية  المواقع  على  التعرف  يمكن  و  الخيمة.  رأس 
المؤسسات الخيرية من خالل اإلطالع على الخارطة الموضحة 

في الشكل رقم 3. 

عدد  حيث  من  خيرية  مؤسسة  كل  دراسة  تم  ذلك،  بعد 
كانت  المتوسط،  في  أن  النتائج  وضحت  و  موظفيها. 
من   34 الدولة  قبل  من  الممولة  الخيرية  المؤسسات  لدى 

3 الزكاة واحدة من األركان الرئيسية للدين اإلسالمي، وينص على أن كل شخص عليه التبرع بنسبة 2,5 % من ثرواته لصالح الفقراء والمحتاجين الذين هم في 

أمس الحاجة إليها.

4 باستثناء دبي العطاء، التي تدير أعمالها بصفة مؤسسة خيرية، ولكنها ال تطلق على نفسها تسمية مؤسسة خيرية بأي شكل من األشكال. 
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الشكل رقم 2: تاريخ تأسيس المؤسسات 
الخيرية في دولة االمارات العربية المتحدة.
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الشكل رقم 3: موقع المؤسسات الخيرية في دولة االمارات العربية المتحدة.

موظفين  خمسة  بين  ما  األعداد  هذه  وتراوحت  الموظفين، 
إلى   )Make-A-Wish UAE( اإلماراتية  تمنى  مؤسسة  في 
حين  وفي  اإلمارات.  مؤسسة  في  موظفة   / موظف   100 حوالي 
عن  الكشف  في  ترددت  الخيرية  المؤسسات  من  العديد  أن 
جميع  أن  إلى  توصلنا  المواطنين،  فئة  من  موظفيها  عدد 
باإلضافة  اإلماراتيين  الموظفين  بتوظيف  قامت  المؤسسات 
المدراء  من  العديد  مع  تحدثنا  خالل  ومن  المغتربين.  إلى 
أن  إلى  توصلنا  العليا،  اإلدارة  في  والمسؤولين  التنفيذيين 
المؤسسات  جميع  في  الموظفين  من  العظمى  الغالبية 
عمل  خبرة  لديهم  ليست  الذين  الشباب،  فئة  من  هم  الخيرية 
كبيرة. وقد ذكر أحد المسؤولين: »هناك العديد من الموظفين 
القدرات  بناء  على  التركيز  علينا  ذلك  على  وبناء  الشباب، 
بالشكل  وتمكينهم  مواهبهم  صقل  أجل  من  لديهم  الذاتية 
العديد  تحدث  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والمطلوب«.  الصحيح 
أثناء  منها  يعانون  التي  الصعوبات  عن  المسؤولين  من 
وكيفية  والمتميزين  األكفاء  الموظفين  عن  بحثهم  عملية 
المشكلة  هذه  أن  موضحين  المؤسسة،  داخل  إستبقاءهم 
من  وتعتبر  سواء،  حد  على  والمغتربين  المواطنين  تشمل 

التحديات الرئيسية التي يتمنون إيجاد الحلول لها. 

من حيث المشاكل البرمجية، وجدنا أن المؤسسات الخيرية في 
القضايا  على  التركيز  إلى  تميل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
 ،)٢٠14 ،Coutts( المحلية الملّحة، التي يتعاطف معها المجتمع
وهذه مسألة طبيعية، توجد في جميع المؤسسات في العالم. 
وأكدت 8 من أصل 11 مؤسسة خيرية أن مجال تركيزها الرئيسي 

مواردها  معظم  تكرس  وإنها  المحلية،  القضايا  على  يْنصب 
لصالح إمارة محددة في المقام األول، ومن ثم تخصص الموارد 
ذلك،  إلى  باإلضافة  البالد.  داخل  اإلمارات  من  لغيرها  اإلضافية 
لم تذكر سوى ثالث مؤسسات خيرية بأنها تركز على القضايا 
الدولية )وهي تحديداً صندوق أبو ظبي للتنمية، دبي العطاء، 
وصندوق دعم محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية(، 
مناطق  إلى  واألموال  المنح  توزيع  تشمل  أعمالها  أن  موضحة 

ودول محددة خارج دولة االمارات العربية المتحدة.

تواجهها  التي  األخرى  التحديات  من  التخاطب  لغة  تعتبر  و 
اهتمام  مجاالت  عن  النظر  وبغض  الخيرية.  المؤسسات 
تمت  الذين  الموظفين  جميع  أّكد  المؤسسات،  هذه  وتركيز 
مقابلتهم أنه من المهم جداً التواصل بشكل فّعال مع أصحاب 
المصلحة، وهذه العملية ليست بالسهلة أحيانًا بسبب الحاجة 
لكثرة  نظراً  معًا،  والعربية  االنجليزية  باللغتين  التواصل  إلى 
من  العربية.  اللغة  يتحدثون  ال  الذين  الدولة  داخل  المغتربين 
الجدير بالذكر أن المغتربين في دولة االمارات العربية المتحدة 
»المغتربين  قراءة  )الرجاء  السكان  من  كبيرة  نسبة  يشكلون 
،2011(، وصحيح أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية  يشكلون« 
في دولة االمارات وبقية الدول المجاورة، إال أن جميع المراسالت 
المسؤولين  أّكده  ما  وهذا  والعربية،  اإلنجليزية  باللغة  تتم 
أن  موضحين  مؤسسة،   11 أصل  من  خيرية،  مؤسسات   10 في 
التأكد  خاللها  من  يمكنهم  التي  الوحيدة  الطريقة  هي  هذه 
األفراد  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  للمعلومات  توصيلهم  من 
داخل وخارج المجتمع. وأثناء إحدى المقابالت التي أجريت في 
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مؤسسة ا�مارات
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الشكل رقم 4: مستخدمي وسائل التواصل االجتماعيمن حيث عدد المتابعين 
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تويتر انستجرام فيسبوك

»إن  قائاًل:  المستوى  رفيع  مسؤول  تحدث  قد  و  ظبي،  أبو  إمارة 
التواصل ثنائي اللغة، وال يمكننا إستخدام اللغة العربية على 
إنفراد ألن معظم أفراد المجتمع ال يتحدثون بهذه اللغة، حتى 
المواقع اإللكترونية يجب أن تكون ثنائية اللغة للتأكد من أن 

التواصل يتم بشكل صحيح وفّعال«.  

كجزء من جهودها الرامية إلى التفاعل مع أصحاب المصحلة، 
العديد  الخيرية  المؤسسات  من  العظمى  الغالبية  تستخدم 
لتعزيز  اإلجتماعية  اإلعالم  ووسائل  والمواقع  القنوات  من 
وسائل  أكثر  أن  خيرية  مؤسسة   11 أكدت  فقد  أنشطتها. 
موقع  هو  باستخدامها  قامت  التي  اإلجتماعية  الوسائط 
اليوتيوب، حيث قاموا بتحميل ما ال يقل عن مقطع فيديو واحد 
على هذا الموقع خالل العام 2014 – 2015  6. ويوضح الشكل رقم 
4 كيف تقوم المؤسسات الخيرية باإلستفادة من مواقع مثل 
تعزيز  أجل  من  متفاوتة  بدرجات  وتويتر  وفيسبوك  انستجرام 
ويوضح  المحلي.  المجتمع  أفراد  مع  المجتمعية  المشاركة 
أكثر  أن في عام 2015، كان موقع فيسبوك هو  رقم 4  الشكل 
عددهم  وصل  الذين  المشاركين،  قبل  من  إستخدامًا  المواقع 
يقوم  فيسبوك  موقع  وألن  ومشاركة.  مشارك   16،094 إلى 
بجذب فئات متنوعة من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، 
أثناء  الترويجية  اإلعالنات  الخيرية  المؤسسات  تستخدم بعض 
الموقع. وكحد متوسط، يعتبر  إعالنها عن مبادراتها على هذا 
المتابعين،  عدد  حيث  من  موقع  أكبر  ثاني  هو  توتير  موقع 

الذين بلغ عددهم 12,630، يلي ذلك موقع انستجرام )2319  من 
المؤسسات  في  الموظفين  من  العديد  وأكد  المتابعين(. 
الخيرية أن هناك تزايداً في شعبية موقع انستجرام في الوقت 
الحالي، ويرون أن هذا الموقع بمثابة منصة ذات أهمية بالغة 
أحد  وأّكد  الشباب.  فئة  من  المتابعين  مع  تواصلهم  أثناء 
»أن  ظبي  أبو  في  المصلحة  أصحاب  من  المسؤولين  كبار 
انستجرام يتمتع بأهمية خاصة وذلك ألن عدد كبير من  موقع 
الشباب نشطون على هذا الموقع مقارنة بغيره من المواقع«. 
»لقد  أخرى  خيرية  مؤسسة  في  الموظفين  أحد  أّكد  وبالمثل، 
تمكنا  حيث  انستجرام،  لموقع  افتتاحنا  بعد  كبير  نجاح  حققنا 
الذين  المحلي  الشباب  من  المتابعين  من  العديد  جذب  من 

كانوا نشطين على هذا الموقع« 7. 

المنح واألنشطة البرمجية الرئيسية
عند دراسة المنح واألنشطة البرمجية الرئيسية، وجدنا أن جميع 
المؤسسات الخيرية في دولة االمارات نشطة في هذا المجال. 
العادة تقدم  أنها في  الخيرية  المؤسسات  أّكدت معظم  وقد 
خاللها  يقوم  التي  عليها،  المتعارف  الرسمية  بالطرق  المنح 
التي  محددة  لشروط  وفقًا  طلباتهم  بتقديم  المرشحين 
المرشحين  بإختيار  تقوم  ثم  ومن  إستيفائها،  عليهم  ينبغي 
أّكدت  كما  المطلوبة.  والمعايير  للشروط  إستيفائهم  بعد 
التي تقوم فيها  الحاالت  الخيرية أن هناك بعض  المؤسسات 
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5 في ورقة السياسة هذه، عبارة »يستخدم بنشاط« إشارة إلى تحميل فيديو واحد خالل الفترة ما بين 9 اغسطس 2014 ولغاية 9 اغسطس 2015.

6   تم أخذ األرقام من المواقع اإللكترونية الخاصة بالمؤسسات الخيرية خالل الفترة الزمنية 20 – 28 مايو 2015.
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بحصر المنح على المواطنين اإلماراتيين فقط، وقد تشمل هذه 
المنح إبتعاثهم إلى الخارج إلستكمال دراستهم بعد أن تقوم 
دولية،  عمل  ورش  في  مشاركتهم  دعم  أو  دراستهم،  بتمويل 
ويتم  األجنبية.  الدول  في  للعمل  التطوع  على  تشجعيهم  أو 
استخدام برنامج المنح أيضًا لجذب المواهب والخبرات األجنبية 
الخيرية، من أجل تشجيعهم على  والمحلية إلى المؤسسات 
تعقد  التي  التدريبية  البرامج  في  المشاركة  أو  البحوث،  إجراء 
البرمجية  األنشطة  من  العديد  إدارة  أو  القصير،  المدى  على 
األنشطة  معظم  إن  الخيرية  المؤسسات  أّكدت  ولقد  األخرى. 
المشاركين  تشجيع  بهدف  مجانية  هي  بتقديمها  تقوم  التي 

على المشاركة في األنشطة والفعاليات التي تقدمها. 

تنظمها  التي  األنشطة  إن  الخيرية  المؤسسات  جميع  أّكدت 
المجتمع  أفراد  جميع  إلى  العادة  في  متاحة  الدولة  داخل 
تخصيصها  يتم  التي  البرامج  بعض  هناك  ولكن  المحلي، 
مؤسسة  برامج  بعض  المثال،  سبيل  )على  محددة  فئات  إلى 
اإلماراتي  للشباب  األول  المقام  في  تصميمها  تم  اإلمارات 
للمجاالت   بالنسبة  الذاتية(.  وقدراتهم  مهاراتهم  تعزيز  بهدف 
التي تركز عليها المؤسسات الخيرية، وجدنا أن مجاالت التركيز 
والثقافة  والفنون  والصحة  والشباب  التعليم  هي  الرئيسية 

والبنية التحتية، كما هو موضح في الشكل رقم 5. 

لقد أّكدت جميع المؤسسات الخيرية في دولة االمارات العربية 
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الشكل رقم 5: 

والشباب،  التعليم  هم  عليهما  تركز  مجالين  أكثر  أن  المتحدة 
ستة  مهام  أن  الحظنا  حيث  دراستنا،  نتائج  مع  يتوافق  وهذا 
المجاالت.  من  غيرها  دون  المجال  هذا  على  تركز  مؤسسات 
تدير  أنها  الخيمة،  راس  إمارة  في  القاسمي،  مؤسسة  وذكرت 
المدارس في دولة  التعاون مع جميع  برامجها من خالل  جميع 
البرنامجية  األنشطة  تنظيم  التعاون  هذا  ويشمل  االمارات، 
الخاصة  المدارس  في  واإلداريين  والمعلمين  للطالب 
مؤسسة  من  كل  أّكدت  كما  سواء.  حد  على  والحكومية 
سالمة  ومؤسسة   )ADMAF( والفنون  للموسيقى  ظبي  أبو 
األنشطة  بتنظيم  يقومان  أيضًا  أنهما  نهيان  آل  حمدان  بنت 
التعليمية بعد ساعات الدوام الرسمية من أجل تشجيع الطالب 
وأسرهم والمعلمين على المشاركة في األنشطة والفعاليات 
أبو ظبي. وأضافت مؤسسة سالمة  إمارة  التي يقدمونها في 
الجامعات  من  العديد  مع  أيضًا  تتعاون  بأنها  حمدان  بنت 
الطفولة  برامج  تطوير  أجل  من  ييل،  جامعة  مثل  الدولية، 
المبكرة في إمارة أبو ظبي. ونظراً لوجود العديد من الشباب 
 45،000 عددهم  يبلغ  والذي  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  في 
تأسيس  إلى  جاهدة  االمارات  مؤسسة  سعت  و  وشابة،  شاب 
أثناء  تستخدمها  التي  الشباب  بفئة  خاصة  بيانات  قاعدة 
الموجهة  التعليمية  البرامج  من  سلسلة  إلنشاء  تخطيطها 
والتي  االمارات،  دولة  أنحاء  جميع  في  الشباب  لفئة  خصيصًا 
مثل  ومفيدة  مهمة  مواضيع  على  بالتركيز  خاللها  من  تقوم 
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التطوعية  واألعمال  والقيادة،  والتوجيه  التجارية،  األعمال  ريادة 
الشارقة،  إمارة  إلى  بالنسبة  القضايا.  من  وغيرها  المنظمة، 
التعليمية  البرامج  تدير  بأنها  للفنون  الشارقة  مؤسسة  ذكرت 
دبي  مؤسسة  ذكرت  حين  في  الفنون،  بمادة  تتعلق  التي 
سياقات  ضمن  التعليم  على  تركز  أعمالها  مهام  أن  للعطاء 
دولية، وتمويل مشاريع التعليم اإلبتدائي )على سبيل المثال، 
إنشاء المكتبات، وترجمة الكتب، وبناء المدارس( في أكثر من 

35 دولة حول العالم. 

الصحة هو المجال الرئيسي الثاني الذي تركز عليه المؤسسات 
الخيرية في دولة االمارات العربية المتحدة. فقد أّكدت مؤسسة 
الجليلة إن الصحة هو محور اهتمامها الرئيسي والوحيد، سواء 
كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. حيث تقوم المؤسسة بدعم 
ودعم  الدراسية  المنح  توفير  خالل  من  الصحية  االهتمامات 
اإلماراتية  تمنى  مؤسسة  إلى  بالنسبة  الحال  أما  البحوث. 
مجال  على  تركز  أعمالها  جميع  أن  أكدت   ،)Make-A-Wish(
الصحة، وهي تتعاون مع المستشفيات من أجل تحقيق أماني 
بعض األطفال المصابين بأمراض خطيرة التي تهدد حياتهم 
وذكرت  سنة.   18  –  3 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  والذين  بالخطر، 
حمالت  بإطالق  تقوم  أنها  حمدان،  بنت  سالمة  مؤسسة 
التوعية الصحية، ودعم المنح البحثية، وتقييم النظم الصحية 

بالتعاون مع المسؤولين في هيئات الصحة العامة.        

أعمالها  أن  الخيمة،  راس  إمارة  القاسمي، في  ذكرت مؤسسة 
المنح  بتقديم  تقوم  حيث  الصحة،  قطاع  على  تركز  أيضًا 
ذكرت  بينما  العامة.  الصحة  مجال  في  الزائرين  للباحثين 
مؤسسة دبي العطاء، إنها ال تركز فقط على الصحة المحلية، 
بل تتعدى أعمالها ذلك لتركز على تمويل برامج الصحة العامة 
في بالد الخارج، مثل مشاريع التخلص من الديدان لدى األطفال 

في البلدان النامية، مثل الهند وانغوال وليبيريا. 

المؤسسات  عليها  تعمل  التي  األخرى  المجاالت  إحدى  من 
حيث  والثقافة،  الفنون  مجال  هو  االمارات  دولة  في  الخيرية 
هذا  دعم  أجل  من  الجهود  وتكريس  المبالغ  بتخصيص  تقوم 
بشكل  تركز  التي  الخيرية  والمؤسسات  فيه.  واإلرتقاء  المجال 
الشارقة  مؤسسة  هي  والثقافة  الفنون  قضايا  على  خاص 
فتقوم  والفنون.  للموسيقى  ظبي  أبو  ومؤسسة  للفنون 
الفنية،  المشاريع  ودعم  بتنظيم  للفنون  الشارقة  مؤسسة 
والمنشورات،  الفنية  األعمال  من  متنوعة  مجموعة  ونشر 
التركيز  الدولة، مع  الفنية داخل  وتنظيم األنشطة والفعاليات 
مؤسسة  تقوم  بينما  األول.  المقام  في  الشارقة  إمارة  على 
تعزيز  على  جهودها  بتركيز  والفنون  للموسيقى  أبوظبي 
والفعاليات  األنشطة  وعقد  المجتمعية،  والتوعية  التعليم 
على  التركيز  مع  االمارات،  دولة  أنحاء  جميع  في  الفنية 
اإلهتمام  أن  من  وبالرغم  األول.  المقام  في  ظبي  أبو  إمارة 
حمدان  بنت  سالمة  ومؤسسة  القاسمي  لمؤسسة  الرئيسي 
هاتين  أن  إال  والثقافة،  الفنون  على  األولى  بالدرجة  ليست 
المؤسستين تسعيان جاهدة إلى عقد العديد من الفعاليات 
المشاركة  على  المحلي  المجتمع  وتشجيع  والثقافية  الفنية 
في هذه األنشطة والفعاليات. فعلى سبيل المثال، مؤسسة 
في  واحدة  فعالية  عن  يقل  ال  ما  عقد  على  تحرص  القاسمي 
أفراد  جميع  بتشجيع  وتقوم  شهر،  كل  والثقافة  الفنون  مجال 
المجتمع المحلي على حضور هذه الفعاليات والمشاركة في 

األنشطة المقدمة. كما أن مؤسسة القاسمي تفتخر بكونها 
السنوي  الخيمة  رأس  مهرجان  تنظيم  عن  المسؤولة  الجهة 
والزّوار  المشاركين  من  الكثير  يجمع  الذي  والثقافة  للفنون 
المحلية  للفنون  دعمها  جانب  وإلى  البالد.  أنحاء  مختلف  من 
المنح  حمدان  بنت  سالمة  مؤسسة  تقدم  الثقافية،  والبرامج 
والمقيمين  المواطنين،  من  لكل  الفنون  مجال  في  الدراسية 
أجل  من  الزمن،  من  طويلة  لفترة  البالد  في  أقاموا  الذين 

مساعدتهم على إستكمال دراستهم خارج الدولة.

إن المجال الرئيسي األخير الذي تركز عليه المؤسسات الخيرية 
في دولة االمارات العربية المتحدة هو البنية التحتية. فقد أّكد 
كل من صندوق أبو ظبي للتنمية ومؤسسة دبي للعطاء أن 
أعمالهم تركز بشكل كبير على تحسين البنية التحتية. وأّكدت 
مؤسسة دبي للعطاء إنها قدمت الدعم للعديد من مشاريع 
في  المدارس  إنشاء  دعم  المثال،  سبيل  على  التحتية،  البنية 
الدول النامية. بينما تركز أعمال صندوق أبو ظبي للتنمية على 
دعم المساعدات المقدمة من قبل حكومة أبو ظبي إلى دول 
أخرى في العالم، بإعتبارها الوكالة الرئيسية لدعم المساعدات 
المقدمة من قبل دولة اإلمارات لمشاريع البنية التحتية الدولية، 
وهي تقوم بذلك من خالل تمويل بناء الطرق والمنازل فضاًل 
جميع  في  األخرى  التحتية  البنية  مبادرات  من  العديد  دعم  عن 
القاسمي  مؤسسة  تدعم  أصغر،  نطاق  وعلى  العالم.  أنحاء 
الخاصة  للبحوث  تمويلها  خالل  من  التحتية  البنية  مشاريع 

بقضايا التخطيط العمراني في إمارة راس الخيمة. 

بعد اإلطالع على كل ما تقدم أعاله، يمكننا مالحظة أن جميع 
المؤسسات الخيرية في دولة االمارات العربية المتحدة تسعى 
القطاعات  من  متنوعة  مجموعة  على  العمل  إلى  جاهدة 
التحسينات عليها، وبفضل جهودها  واألنشطة بهدف إضفاء 
في  النجاحات  من  الكثير  تحقيق  من  تمكنت  هذه  المتميزة 
والثقافة  والفنون  والصحة  التعليم  مثل  مهمة  قطاعات 
والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ومع ذلك، خالل إجرائنا 
الخيرية تركز  العديد من المؤسسات  الدراسة، إتضح بأن  لهذه 
غيرها،  دون  القطاعات  من  محددة  مجموعة  على  جهودها 
وهناك العديد من القطاعات األخرى التي لم تحظى على ما 
أجل  من  فيها  اإلستثمار  ينبغي  والتي  مساعدات  من  تحتاجه 
على  إيجابيًا  يؤثر  ذلك  ألن  واإلرتقاء  النهوض  على  مساعدتها 
الدولة  بشكل كامل. بناء على ذلك، سعت هذه الدراسة إلى 
تسليط الضوء على القطاعات والجهات التي تتطلب المزيد 

من  الرعاية ، من أجل إيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة.

المجاالت التي تم االستثمار فيها بشكل 
مفرط والمجاالت التي لم يتم االستثمار 

فيها بالشكل المطلوب
مشاريعها  تنفيذ  من  الخيرية  المؤسسات  تتمكن  لكي 
عملية  في  أكبر  بشكل  والمساهمة  فّعال،  بشكل  الخيرية 
التنمية الوطنية لدولة االمارات العربية المتحدة، ينبغي عليها 
إستناداً  القطاعات  مختلف  لصالح  المالية  مواردها  تخصيص 
مساعدة  أجل  ومن  قطاع.  لكل  النسبية  االحتياجات  على 
بالشكل  المالية  الموارد  تخصيص  على  الخيرية  المؤسسات 
إلى  التمهيدية  الدراسة  هذه  سعت  والمطلوب  الصحيح 
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تسليط الضوء على المجاالت التي تم اإلستثمار فيها بشكل 
مفرط، والمجاالت التي تتطلب المزيد من اإلستثمار. 

الممولة  الخيرية  للمؤسسات  الرئيسية  األنشطة  دراسة  عند 
التعليم  بأن  إتضح  المتحدة،  العربية  االمارات  دولة  قبل  من 
معظم  عليها  تركز  التي  الرئيسية  المجاالت  من  والشباب 
من  أكثر  أعمال  جدول  يركز  الحالي  الوقت  في  المؤسسات، 
وجه  وعلى  المجالين.  هذين  على  الخيرية  المؤسسات  نصف 
الشباب  تستهدف  التعليمية  البرامج  أن  مالحظة  تم  التحديد،  
اإلماراتيين من فئة المتفوقين في جميع أنحاء البالد، حيث تم 
يتم  التي  لهم،  الموجهة  والبرامج  الفرص  من  العديد  توفير 
تمويلها من قبل الوزارات، والهيئات الحكومية المحلية وغيرها 
من الكيانات. ومن خالل دراستنا للنتائج بدا لدينا أن إحتياجات 
هذه الشريحة من السكان اإلماراتي قد تم الوفاء فيها بشكل 
هذا  في  اإلستثمار  زيادة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  ونود  نسبيًا.  جيد 
التنافس  إلى  الخيرية  المؤسسات  دفع  إلى  يؤدي  قد  المجال 
الخبرات،  أفضل  على  الحصول  أجل  من  البعض  بعضها  مع 
الشباب  من  المستفيدين  على  سلبيًا  يؤثر  قد  بالتالي  وهذا 
الموهوبين. باإلضافة إلى ذلك، الحظنا أن هناك حاجة ماسة 
من  هذه  وتعد  للخطر،  المعرضين  الشباب  على  التركيز  إلى 
المجاالت المهمة للغاية التي لم يتم اإلستثمار فيها بالشكل 
الوحيدة  الجهة  إن  الحالي،  الوقت  في  والمطلوب.  الصحيح 
التي تدعم هذه المجموعة السكانية هي مؤسسة القاسمي 
اإلختبار  معدالت  من  بالرغم  ولألسف،  الخيمة.  رأس  إمارة  في 
المدارس  من  التسرب  معدالت  وارتفاع  المنخفضة  الدولية 
بين الشباب اإلماراتي من فئة الذكور في دولة االمارات العربية 
المتحدة، لم تحظى هذه الشريحة المهمة في المجتمع على 
و  ريدج   ،٢٠١4  Dhal( ينبغي  كما  المطلوبة،  والجهود  اإلهتمام 

Farah و Shami ٢٠١3، ريدج ٢٠١4(. 

و تمثل فئة كبار السن من المجاالت األخرى المهمة التي ينبغي 
الحالي،  الوقت  في  عليها.  التركيز  الخيرية  المؤسسات  على 
المملكة  في  الخيرية  المؤسسات  من   25% من  يقارب  ما 
السن  كبار  فئة  على  جهودها  تكرس  و  المتحدة  البريطانية 
يختلف  الحال  ولكن   ،)٢٠١4،  Jenkins و   Goddard و   Pharoah(
في دولة االمارات العربية المتحدة، حيث ال تقوم أية مؤسسة 
الفئة العمرية، بالرغم من أن  خيرية بتركيز جهودها على هذه 
حوالي  من  ازدادت  االمارات  دولة  في  المتوقع  العمر  متوسط 
53 عامًا بالنسبة إلى فئة النساء، و 73 عامًا بالنسبة إلى فئة 
من  الثمانينيات  إلى  الستينيات  بين  ما  السنوات  في  الرجال، 
أتضح  للنتائج،  دراستنا  خالل  من   .)٢٠١٥  ،Khaishgi( القرن  هذا 
إلى  قليلة  السن  كبار  فئة  على  تركز  التي  البرامج  أن  لدينا 
منعدمة تمامًا، وعليه هناك حاجة ماسة إلى التركيز على هذه 
داخل  المسنين  عدد  لزيادة  نظراً  المهمة  السكانية  الشريحة 
الرعاية الصحيحة المطلوبة  المجتمع، من أجل ضمان تقديم 

 .)٢٠١٥ Khaishgi ،٢٠١4 Bell( لهم

من أحد المجاالت األخرى التي لم يتم اإلستثمار فيها بالشكل 
القضايا  من  العديد  هناك  البيئة.  قضايا  هي  المطلوب 
االمارات  دولة  في  اإلنتباه  تستدعي  التي  والملّحة  الخطيرة 
ونذكر  السريع،  التدخل  إلى  تحتاج  والتي  المتحدة  العربية 
المهددة  الحيوانات  أعداد  وزيادة  العذبة،  المياه  نقص  منها 

 Al Rashed( باالنقراض، والنظم اإليكولوجية المهددة بالخطر
 Nayeem  ،٢٠١٥  Goursi و   Rapaie و   Mehmood  ،٢٠٠٠   Sherif و 
٢٠١4(. في الوقت الحالي، الجهة الوحيدة التي تركز على البيئة 
زايد  بن  محمد  صندوق  هو  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في 
للمحافظة على الكائنات الحية، ولكن أكثر مهام أعمال هذه 
ينبغي  ذلك،  على  وبناء  االمارات.  دولة  خارج  هو  المؤسسة 
الدولة  قبل  من  الممولة  اإلماراتية  الخيرية  المؤسسات  على 
إيجاد  بهدف  والملّحة  الخطيرة  البيئية  القضايا  على  التركيز 

الحلول للمشاكل القائمة داخل الدولة.

إهمالها  تم  التي  األخرى  المجاالت  من  األسرة  رفاهية  تعتبر  و 
إن  الحالي،  الوقت  في   .)5 رقم  الشكل  إلى  )انظر  نسبيًا 
هي  األسرة  رفاه  مشاكل  تخاطب  التي  الوحيدة  المؤسسة 
مؤسسة دبي للمرأة والطفل )DFWC(. و تعتبر هذه المؤسسة 
دولة  في  واألطفال  النساء  إليواء  رسميًا  مخصص  مأوى  أول 
اإلمارات العربية المتحدة، وقد تم إنشائه من أجل تقديم الدعم 
وكذلك  للخطر  المعرضين  واألطفال  للنساء  والمساعدة 
هناك  حين  وفي  بالبشر.  االتجار  مكافحة  مجال  في  المساعدة 
قضايا  على  تعمل  التي  الحكومية  المبادرات  من  العديد 
بذل  إلى  حاجة  هناك  أن  إال  الدولة،  أنحاء  جميع  في  األسرة 
نتيجة  رفاهية األسرة  االهتمام والجهود تجاه قضايا  المزيد من 
بالبشر، ألن هذه  زيادة معدالت الطالق والعنف األسري واالتجار 
السلبية  المشاكل  من  بالعديد  تتسبب  الخطيرة  المشاكل 
 Webster( األخرى التي تؤثر على رفاهية المجتمع بشكل كامل

 .)٢٠١١ Thomas ،٢٠١4 Wam ،٢٠١٥

المجاالت التي ينبغي تنميتها واالستثمار 
فيها

من خالل دراستنا لوضع المؤسسات الخيرية اإلماراتية الممولة 
التأثير  المؤسسات  هذه  بإمكان  أن  وجدنا  الدولة،  قبل  من 
والقضايا.  القطاعات  من  واسعة  مجموعة  على  أكبر  بشكل 
التركيز  عليها بشكل مفرط،  التي تم  باإلضافة إلى المجاالت 
التركيز  يتم  لم  التي  المجاالت  من  العديد  هناك  أن  الحظنا 
من  المزيد  بذل  إلى  حاجة  هناك  وعليه  كاف،  بشكل  عليها 
القائمة  للمشاكل  الجذرية  الحلول  إيجاد  أجل  من  الجهود 

بصورة مستدامة. وتشمل هذه اإلقتراحات كل مما يلي: 

تتمكن  التي  السبل  لدراسة  الجهود  من  المزيد  استثمار   •
من خاللها المؤسسات الخيرية من الحصول على الدعم 

المالي المستقل وكيفية إستدامة هذه األموال، 

زيادة دعم عمليات التقييم،   •

إضفاء التحسينات على عملية اختيار الموظفين،   •

تعزيز التعاون.   •

المؤسسات  خاللها  تتمكن  التي  السبل  دراسة  ينبغي  أوال، 
الخاص  المالي  الدعم  من  المزيد  على  الحصول  من  الخيرية 
المدى  على  األموال  تدفق  على  المحافظة  وكيفية  بها، 
بالوقت  أنه  لدينا  اتضح  للنتائج،  دراستنا  خالل  من  البعيد. 
اعمالها  بإدارة  فقط  واحدة  مؤسسة  سوى  تقوم  ال  الحالي 
اعتمادا على وقف خيري، مما يعني أنها مستقلة ماليًا وليس 
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أو  المالي  الوضع  اإلعتبار  عين  في  االخذ  عليها  الضروري  من 
االولويات السياسية المتغيرة داخل البالد. ونتيجة لذلك، هذه 
المؤسسة بإمكانها تركيز جهودها على عملياتها اليومية من 
دون قلق. وتشمل التغيرات التي يمكن إضفاءها على جميع 
المؤسسات الخيرية في هذا المجال هو كيفية اإلستفادة من 
التي يتم جمعها وفقًا لمبادئ  الخيرية  أموال األوقاف )األموال 
على  المؤسسات  هذه  مساعدة  بهدف  اإلسالمي(،  الدين 
جهة  على  اإلعتماد  وعدم  الذاتي  المالي  اإلستقالل  تحقيق 

واحدة فقط للتمويل. 

والتقييمات  الدراسات  من  المزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك  ثانيًا، 
حول البرامج واألنشطة الخاصة بالمؤسسات الخيرية اإلماراتية، 
للباحثين  السماح  أجل  من  الدراسات  هذه  نتائج  توفير  وينبغي 
واإلستفادة  المعلومات  هذه  على  اإلطالع  من  القرار  وصّناع 
منها، ألن ذلك يساعدهم بالتالي على رفع التوصيات وتقديم 
الحلول المدروسة والفّعالة للمشاكل القائمة. كشفت نتائج 
تقييمات  أية  إجراء  الحالي  الوقت  في  يتم  ال  أنه  المقابالت 
الخيرية  المؤسسات  التي تحققها  النتائج  المدى على  طويلة 
يصعب  وعليه  البرمجية،  واألنشطة  للمشاريع  تنفيذها  أثناء 
التي  والمنح  البرامج  أداء  وكفاءة  فعالية  على  التعرف  عمومًا 
النتائج المرجوة.  تقدمها، أو معرفة إن كانت المؤسسة تحقق 
أن  من  التأكد  على  التقييم  نتائج  تساعد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
جميع األموال التي تم تخصيصها للمشاريع واألعمال المختلفة 
هذه  هدر  يتم  ال  وأنه  والمطلوب  الصحيح  بالشكل  تستخدم 
التقييمات  إجراء  أن  الموظفين  من  العديد  أكد  وقد  األموال. 
بغض  هذا  تأكيدهم  وجاء  للغاية،  ومطلوبة  مهمة  مسألة 

النظر إن كانت مؤسساتهم تجري أو ال تجري التقييمات حاليًا. 

الخاصة  التقييمات  حول  الدراسات  من  العديد  إجراء  تم  لقد 
 Beer و Coffman ،١999 Backer( بالمؤسسات الخيرية في الغرب
Thompson ٢٠١3(، التي بإمكان المؤسسات الخيرية  Patriz و  و 
في دولة االمارات العربية المتحدة اإلستفادة منها أثناء إعدادها 
التقييمات  إعداد  يتم  العادة  وفي  فيها.  الخاصة  للتقييمات 
على  خيرية  مؤسسة  كل  وأنشطة  أعمال  مهام  إلى  استناداً 
حدا، مما يساعدها على تحديد فعالية أدائها وكذلك التخطيط 

للمشاريع والخطط المستقبلية المصممة خصيصًا لها. 

و يشمل المجال الثالث الذي باإلمكان إضفاء التحسينات عليه 
منهم،  المهارات  ذوي  خصوصًا  الموظفين،  إختيار  عملية  هو 
مع  اللقاءات  خالل  المؤسسة.  داخل  إستبقائهم  وكيفية 
اإلماراتية  الخيرية  المؤسسات  في  المسؤولين  من  مجموعة 
حيث أّكد الكثير منهم أن إيجاد الموظفين المحليين المحترفين 
و إستبقائهم يعتبر من التحديات الرئيسية التي يتمنون إيجاد 
الموظفين  دوران  عملية  إن   .)٢٠١٥  ،Al Subaihi( لها  الحلول 
يؤدي إلى وجود شعور سلبي داخل المؤسسة ألنه يقلل من 
و   Hinkin( عزيمتهم  من  ويحبط  الموظفين،  بقية  معنويات 
يؤثر  بالتالي  كله  وهذا  إنتاجيتهم،  من  يقلل  مما   )٢٠٠٠  ،Tracey
سلبيًا على العالقات الجيدة التي عززتها المؤسسة مع أصحاب 
المصلحة ويعيق العمل عمومًا )Guthrie، ٢٠٠١(. بناء على ذلك، 
المسألة  هذه  حول  البحوث  من  المزيد  إجراء  إلى  حاجة  هناك 
من أجل فهم الطريقة التي يتم فيها إختيار الموظفين داخل 
هذه  تحددها  التي  المعايير  ودراسة  الخيرية،  المؤسسات 
المدة  ودراسة  للموظفين،  واختيارها  بحثها  أثناء  المؤسسات 

الزمنية التي يواصل فيها الموظفين العمل داخل المؤسسة، 
أجل  من  العمل  بيئة  داخل  التحسينات  إضفاء  يمكن  وكيف 
المؤسسة  داخل  العمل  مواصلة  على  الموظفين  تشجيع 
التفكير في البحث عن العمل في  بمعدالت مستدامة وعدم 

مكان آخر. 

التحديات التي  أخيراً، و كشفت نتائج المقابالت أن إحدى أهم 
الخيرية يشمل المحافظة على عالقات  تواجهها المؤسسات 
أّكد  فقد  األخرى.  المؤسسات  مع  المدى  طويلة  منفعة  تبادل 
عدد من الموظفين الذين تم مقابلتهم أنهم يواجهون بعض 
من  عدد  مع  والتعاون  التواصل  محاولتهم  أثناء  الصعوبات 
كانت  وإن  األخرى،  الحكومية  والهيئات  والوزارات  المؤسسات 
السبب  أحيانًا  يكون  أن  الحكومة، موضحين  ممولة من قبل 
وراء ذلك هو وجود تضارب في المصالح عند محاولتهم جمع 
البيانات أو تشغيل برامج معينة. و وضحوا أن هذه الصعوبات 
المطلوب،  بالشكل  فّعال  لتعاون  تحقيقهم  دون  تحول 
يخدم  ذلك  ألن  المشكلة  لهذه  الحلول  إيجاد  يتمنون  وأنهم 

الصالح العام عمومًا. 

المشاكل  جميع  دراسة  خالل  ومن  تقدم،  ما  كل  على  بناء 
أن  شأنها  من  التي  الحلول  إلى  التوصل  باإلمكان  القائمة، 
الفردية  والمهام  المسؤوليات  وتحديد  توضيح  على  تساعد 
الجهات  مع  عالقتها  بطبيعة  يتعلق  فيما  مؤسسة  لكل 

الحكومية األخرى.

توصيات السياسة:
من خالل التوصل إلى فهم أعمق للقضايا والمشاكل التي تم 
ذكرها أعاله، سوف يكون من الممكن مساعدة المؤسسات 
فّعال  بشكل  القائمة  للمشاكل  حلول  إيجاد  على  الخيرية 
العام  بالوضع  اإلرتقاء  على  يساعد  بالتالي  وهذا  ومستدام، 
أكبر  منفعة  يضمن  مما  الدولة  داخل  الخيرية  للمؤسسات 
واألسر  الحكومة  تقوم  المطاف،  نهاية  في  العام.  للصالح 
الحاكمة في دولة االمارات العربية المتحدة بمواصلة جهودها 
الخيرية  للمؤسسات  والدعم  المساعدة  تقديم  إلى  الرامية 
تقديم  من  بالتالي  المؤسسات  تتمكن  حتى  الدولة  داخل 
النظر  بغض  المجتمع،  أفراد  جميع  لصالح  الخدمات  أفضل 
أجل  ومن  المقيمين.  أو  اإلماراتيين  المواطنين  من  كانوا  إن 
ضمان تحقيق ذلك، يتحتم على الحكومة وأصحاب المصلحة 
التركيز على مجموعة من المشاكل والقضايا التي تستدعي 
اهتمامهم من أجل إيجاد الحلول الجذرية لها. وفيما يلي بعض 

التوصيات التي نود اإلشارة إليها:

تكريس . 1 على  الجديدة  أو   / القائمة  المؤسسات  تشجيع 
داخل  إهمالها  تم  التي  المحلية  القضايا  على  جهودها 
من  القضايا  هذه  على  التعرف  أجل  ومن  المجتمع. 
للقطاعات  المعمقة  والبحوث  الدراسات  إجراء  الضروري 
التي لم تحظى على إهتمام كبير من قبل المؤسسات 
ورفاهية  المسنين،  ورعاية  البيئة،  قطاع  مثل  الخيرية، 

األسرة.  

بحث ودراسة المجاالت التي يتم فيها بذل جهود إزدواجية . 2
من قبل المؤسسات الخيرية، على سبيل المثال، البرامج 
التي تخدم الطالب اإلماراتيين من فئة الموهوبين الذين 



بين  جيد  تنسيق  وجودة  لضمان  عالية،  معدالت  حققوا 
ومكررة  مزدوجة  جهود  بذل  وتجنب  الخيرية  المؤسسات 

لألنشطة البرمجية التي تقدمها. 

تمكين المؤسسات ماليًا للتأكد من أنها تصبح مستقلة . 3
و  مستدام.  نحو  على  مالي  تمويل  على  وتحصل  ماليًا 
تتلقى المؤسسات الخيرية  حاليًا التمويل من قبل الدولة 
على أساس سنوي. ويمكن أن يشمل الحل جمع األموال 
دعم  على  المؤسسات  لمساعدة  أوقاف  شكل  على 

أهدافها الطويلة  المدى. 

تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث والدراسات   .4
إستناداً على المعايير الخاصة بكل مؤسسة خيرية داخل 
الدولة، وكذلك اإلستفادة من أفضل الممارسات الخاصة 
العالم.  أنحاء  الربحية في بقية  الخيرية غير  بالمؤسسات 
التركيز  التي ينبغي  الرئيسية  البحثية  المجاالت  و تشمل 

عليها:

الدراسية  بالمنح  الخاصة  التقييمات  وتطوير  بحث   •
واألنشطة البرمجية. 

مجموعة  جذب  شأنها  من  التي  السياسات  دراسة   •
واسعة ومتنوعة من المواهب، سواء كانت وطنية 
في  للعمل  اختيارهم  أجل  من  الوافدين،  من  أو 

المؤسسات الخيرية اإلماراتية في الدولة. 

أن  شأنها  من  التي  واإلجراءات  السياسات  دراسة   •
المؤسسات  بقية  مع  المؤسسية  الشراكات  تعزز 

والهيئات الحكومية. 

األعمال  مراكز  أهم  إحدى  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  تعتبر 
الخيرية في العالم، فهي تسعى جاهدة إلى تقديم المساعدة 
لجميع أفراد المجتمع سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارجها. 
المساعدة  بتقديم  المؤسسات  تستمر  أن  المتوقع  ومن 
ودولي،  محلي  مستوى  على  أعمالها  نطاق  وتوسيع  لآلخرين 
المزيد  على  الحصول  عليها  يتحتم  ذلك،  ضمان  أجل  ومن 
الدراسات  نتائج  على  تستند  التي  واإلستشارات  الدعم  من 
والبحوث، حتى تتمكن من أن تصبح نموذجًا لألعمال الخيرية 

في المنطقة والعالم أجمع. 

الشيخ  مؤسسة  في  باحثون  هم  كيبلز  وسوزان  ريدج  نتاشا 
راس  إمارة  في  السياسة،  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود 

الخيمة في دولة االمارات العربية المتحدة. 

صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  سياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 
القاسمي لبحوث السياسة إلى نشر نتائج البحوث التي أجريت 
من قبل مجموعة متميزة من الباحثين من جميع أنحاء العالم، 
والمهتمين  المعنيين  واألفراد  المؤسسات  مساعدة  أجل  من 
اإلشارة  ونود  العربي.  العالم  في  العامة  السياسات  بتطوير 
ينبغي  وال  بالمؤلفين  خاصة  واآلراء  النتائج  جميع  أن  إلى  هنا 
نسبها إلى مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث 

السياسة بأي شكل من األشكال.  
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