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ومبدأا،مؤسساتنفيعلياكقيمةالمجتمعوخدمةوالتطوعالخيرحبغرسهدفنا»
«أبنائناحياةفيأساسي

الشيخ خليفة زايد بن سلطان آل نهيان/ السمو صاحب 

"حفظه هللا"رئيس الدولة 

فيهانعيشيالتبيئتنا.حولهفيمنحقيقيافرقايحدثأنإمكانيةلديهشخصكل»
أوومبيأوبساعةتطوع..التطوعدوريأتيوهنا..الخيرمنالكثيرمناتحتاج
طوعت..طاقتِكمنبشيءتطوع..بعلمأوبكفاءةأوبمهارةتطوع..بأسبوع
«مجتمعكفي  فرقا  وأحدثتطوع..مشورةأوبنصيحة

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم/ صاحب السمو 

"رعاه هللا"نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

تتكاملبمكانته،والنهوضالمجتمعتنميةروافدمنأساسيرافدالتطوعيالعمل»
معانيغأبللتجسداألفكارحولهوتتالقىالجهود،خاللهمنوتتضافراألدواربه

«والوطناإلنسانبناءلصالحوالعطاءالبذلوروحوالتعاونالتآزر

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / السمو صاحب 

"رعاه هللا"ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
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المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالتطوع

(الوطنخدمة..التطوع..االجتماعيةالمسؤولية)الخيرعام...2017•

التطوعيالعملمجالفيالخيراستراتيجية

(المصيرفيمتحدون..المسؤوليةفيمتحدون)2021اإلماراترؤية•

(هويتهعلىومحافظمتالحممجتمع)الوطنيةاألجندة•

لسنة(18)رقمالوزارءمجلسقرار)«المجتمعيللموظف»االتحاديةالجهاتتقدير•

(االتحاديةالحكومةلموظفيوالحوافزالمكافآتمنحنظامبشأن2015

جائزة..يزالمتمالحكوميلألداءدبيبرنامج..التطوعيللعملالشارقةجائزة)المحليةالجوائز•

(للسيداتاإلمارات
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للدليلالرئيسةاألهداف

العمل التطوعيتوضيح مفهوم التطوع وأهدافه ومجاالت •

المؤسسيتوضيح مكونات برنامج التطوع •

المؤسسيتحديد األدوار والمسؤوليات المتعلقة بأنشطة عمل التطوع •

المؤسسيتفنيد حقوق وواجبات المتطوع وكذلك طرق جذبه للعمل التطوعي •

برنامج التطوع المؤسسيفعالية لضمان الرئيسة عدد من مؤشرات األداء عرض •



5

مفهوم التطوع

المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي•

معالعمللخالمنالمستدامةالتنميةفيبالمساهمةالتجاريةالنشاطاتأصحابالتزام:المجتمعيةالمسؤولية

فيالتنميةمويخدالتجارةيخدمبأسلوبالناسمعيشةمستوىلتحسينالمحليومجتمعهموعائالتهمموظفيهم

.(الدوليالبنك:المصدر)واحدآن
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مفهوم التطوع

العمل التطوعي

قانونمشروع:المصدر)أجرأومقابلدونعامةمنفعةتحقيقإلىيهدفجماعيأوفرديجهدكل

.(التطوع

التخصصيوالتطوعالعامالتطوع

المؤسسيوالتطوعالفرديالتطوع
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أهداف التطوع
على مستوى المجتمع على مستوى جهة العمل على مستوى الفرد

ين ترسيخ مبدأ التكافل والتضامن ب

أفراد المجتمع؛

 االجتهاد والعمل الدؤوب في سبيل

تحقيق األهداف المجتمعية؛

عية اإلسهام الفعال في التنمية االجتما

ل عبر المحافظة على القيم والفضائ

ة التي يتميز بها المجتمع، والتنمي

االقتصادية من خالل ترسيخ مفهوم

البذل والسخاء والمساهمة في بناء 

مؤسسات الخدمات العامة مثل 

.  المدارس والمستشفيات وغيرها

ات؛االستثمار األمثل للموارد واإلمكاني

رفع مستوى روح العمل الجماعي؛

 زيادة معدل اإلنتاجية وخفض

مستويات التغيب؛

 تحسين مستوى مشاركة وتناغم

الموظفين والرفاه الوظيفي؛

اكتساب الجهة سمعة مؤسسية طيبة

ة ونشر الوعي بالمسؤولية المجتمعي

للجهة مما يدعم جذب واستقطاب 

الكفاءات للعمل لديها؛

 االستفادة من الكفاءات والمواهب

البشرية في تحقيق األهداف 

.االستراتيجية

تعزيز االنتماء الوطني؛

 صقل المهارات والمعارف والخبرات

واكتساب الجديد منها؛

 إقامة عالقات اجتماعية مبنية على

حب الخير والعطاء دون مقابل؛

ن الشعور بمستوى أعلى من الرضا ع

.النفس وتحقيق الذات



مل فوائد برامج التطوع الوظيفي المدعوم من قبل جهة الع

SHRM



العمل التطوعي هو عمل دون مقابل(:1)المبدأ 
لقيادة إظهار التزام الجهة بنهج العمل التطوعي وتقديرها له من خالل رسالتها ورؤيتها وقيمها المؤسسية وسلوكيات ا•

.العليا فيها

:توضيح الفوائد التي تعود على المتطوع بما يتوافق مع ما يحفزه للقيام بالعمل التطوعي، مثال  •

.تحديد المهارات الضرورية للقيام بالعمل التطوعي وتلك التي يمكن للجهة أن تطورها لدى المتطوع•

:ومراجعة السياسات واإلجراءات بطريقة تجعل من العمل التطوعي جزءا  ال يتجزأ من كيان الجهةتطوير •
سسي؛المؤالتطوعيالعملتخدمالتي(وغيرهاالنفسي،القياساختباراتمثل)االختباراتاستخداميمكن:االختيار

؛المتاحالتطوعمجالفيإمكانياتهمناالستفادةوإمكانيةالمرشحميولوكفاءةوقدراتعلىالتعرف

التطوعمجالفيالمرشحإسهاماتعلىالتعرف.

اكتسابهاللموظفيمكنالتيالسلوكيةأو/والتخصصيةبالكفاءاتالفرديالتطويرخطةربطعلىالعمل:التعلم والتطوير

؛(وغيرهاالتواصل،ومهاراتفريق،ضمنالعملمثل)التطوعيالعملخاللمنوتطويرها

ةالجهفيالتطوعيالعملتخدمالتيالتخصصيةوكذلكاألساسيةوالتدريبالتعلمفرصتوفير.

الجهة؛فياألداءإدارةبنظاموربطهاللموظفينالتطوعيبالعملتتعلقذكيةأهدافوضع:إدارة األداء

للمتطوعين؛األداءقياسمعاييروتوضيحالمتوقعةوالمخرجاتالتطوعيالنشاطأهدافتحديد

أداءهميخصمافيالتطويرومجاالتالقوةنواحيعلىيتعرفونبحيثالمتطوعينلكافةالراجعةالتغذيةتوفير.

:مثلالتطوعيالعملعلىتشجعالتيوالحوافزبالمزاياتتعلقبنودتفعيل:المكافآت والحوافز

o؛(إلخالمتميزين،المتطوعينأسماءنشرالتقدير،شهاداتمثل)الماليةوغيرالماليةالمكافآت

oخارجهاأوالجهةداخلمنسواء  المتطوعيننجاحقصصإبراز

:ساعات الدوام الرسمي
وانتاجيةكفاءةعلىيؤثرالبماالتطوعيةاألنشطةفيللمشاركةتسهيال  أمكن،كلماالمرن،الدوامساعاتتطبيق

.الحكوميالعمل

السن؛فيالكباروالمتقاعدينالهممأصحابمنللمتطوعينداعمةبيئةتوفير:األمن والصحة والسالمة

بها؛التزامهممنوالتأكدللمتطوعينبالنسبةوالسالمةوالصحةاألمنإجراءاتوتوضيحتحديد

لهاالفعالوالتطبيقاألزماتحاالتفيالطوارئخططوجودمنالتأكد.

المبادئ الرئيســة للعمل التطوعي

9



تابع

العمل التطوعي هو عمل يخدم المجتمع(:2)المبدأ 
د تتعلق توضيح كيفية مساهمة الدور التطوعي في تحقيق رسالة الجهة وأهدافها المؤسسية والتي ق•

الوطنيةالقضايا .القضايا اإلنسانيةالقضايا المجتمعية؛القضايا البيئية؛:مثلبأمور 

العمل التطوعي هو عمل طوعي وغير إجباري(:3)المبدأ 

تفضيالتهوميولهعلىالتعرفمنالجهةتتمكنبحيثالتطوعيالدورتصميمفيالمتطوعمشاركة

لديه؛رالمتوفالزمنيالوقتضمنجهودهمنالقصوىاالستفادةوكذلكالتطوعيالعمليخصفيما

أمكننإحياته،أسلوبمعويتواءمالمتطوععملفيالمرونةمننوعا  يضمنبحيثالدورتصميم.

تضحيأنفيجبالطوارئ،حاالتمثلمحددةمدةالمتطوعوجودتتطلبالتيالتطوعحاالتفيأما

.المتطوعدوروصفبطاقةفيجليا  ذلك

متنوعةطوعيةتفرصفيوالمشاركةقدراتهبتطويرللمتطوعيسمحبشكلالتطوعيةاألدوارتصميم

.أكبرتحد  وفيها
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المبدأ 

(4:)
العمل التطوعي داعم الستقرار بيئة العمل و حافز لالنتاجية و المشاركة

داءألمهمةلهاالحاجةأنكماالجهةإنشاءمنالهدفلتحقيقوضروريةمهمةكاملبدوامالوظيفةتعتبر

الذينينللمتطوعالتطوعفرصالجهةتوفربينمابالجهةالمنوطةالرئيسيةاألدوارواالختصاصات

بشكلتمعالمجيخدموبماالجهةاحتياجاتتالئمبطريقةوخبراتهمومهاراتهممعارفهمتقديمفييرغبون

مباشر؛

رصدعالمتطوعمليتطلبالبينمالشغلهاموظفلتعيينموازنةرصدكاملبدوامالوظيفةتتطلب

شبيهة؛موازنة

فيالواردةولاألصوفقمعالجتهايستوجبتبعاتكاملبدوامالوظيفةلشاغلالمتدنياألداءعلىيترتب

الدولة؛فيلةالصذاتوالقوانيناللوائحمخالفةعدموااللتزاميستدعيالتطوعيالعملبينماالتشريعات

انكاذابأنهعلماللجهاتتحديدهايتركمعينساعاتعددوضمنمحدودةلمددالتطوعيالعمليكون

الرسميالدوامساعاتاثناءاليكونفردياالتطوع
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أمثلة لمجاالت العمل التطوعي

مجال الرياضة

مجال الدعم اإلداري 

والتقني

مجال تعزيز االنتماء 

الوطني

مجال البيئة

مجال الثقافة والتراث

مجال التعليم

مجال الصحة

مجال العمل اإلنساني 

واإلغاثي

المجال االجتماعي



13

الحكوميالقطاعفيالتطوعيالعمل

برنامج التطوع المؤسسي

رســالة البرنامج•

تطبيقهيجب أن تكون رسالة البرنامج واضحة وموثقة بحيث تتضح الغاية العامة من 

البنية التحتية •

والقوانيناللوائحومنهاالبرنامج،أهدافتخدمبحيثجيدبشكلمدروسةتحتيةبنيةوجودعلىالبرنامجنجاحيعتمد

.واألصولالتكنولوجية،والمواردالمالية،والمواردالبشرية،المواردوالسياسات،

أهداف البرنـــامج•

األنشــــطة التطوعيـــة•

المتطوعون؟يقدمهاالتيالمساعدةنتيجةالجهةستجنيهامضافةقيمةهناكهل

تحفيزهم؟فييسهممماالمتطوعينلعملحقيقيةقيمةالتطوعيةالفرصةستضفيهل

الجهة؟فيالعملكفاءةتحسينإلىالتطوعيالعملسيؤديهل

التطوع؟فرصةضمنالمطلوبةوالمسؤولياتبالمهامالجهةفيالحاليينالموظفينأحديقوم/قامهل



14

التطوعيـــةاألنشــــطة •

عبرلديهاةالمتاحالتطوعوفرصبياناتهابتسجيلتقومأنالجهةعلىللتطوع،الوطنيةالمنصةالستخدام

.امارات.متطوعين/volunteers.aeالموقع
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تحديد الشركاء•

منكولذلالخاص،القطاعمؤسساتأو/وحكوميةجهاتمعشراكاتإقامةالمؤسسيالتطوعبرنامجنجاحيتطلب

.بالشركاءالمتعلقةوتلكوقيمهاالجهةرؤيةبينتوافقهناكيكونأنالمهم

تقييـــــم البرنامج•

توافق برنامج التطوع المؤسسي مع استراتيجية الجهة

دعمم القيادة العليا لبرنامج التطوع المؤسسي

خطط التواصل الداخلي والخارجي

الثقافة المؤسسية

تقييم المخرجات

مشاركة الموظفين
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تقييـــــم البرنامج•
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التــقدير•

إنجاحبيلسفيوالجهدالوقتكرسواالذينالمجتمعوأفرادلموظفيهاالتطوعيةالمساهماتتقديرالجهةعلى

.بهاالمعمولواللوائحللقوانينوفقا  المؤسسيالتطوعبرنامج

االتحاديةالحكومةلموظفيالحوافزوالمكافآتمنحنظامبشأن2015لسنة(18)رقمالوزراءمجلسقرار:مثال

(المتحدةالعربيةاإلماراتدولة)

:"المجتمعيالموظف"فئة:النقديةالمكافآتفئات

عملهخاللمنالمجتمعخدمةمجالفياالتحاديةالجهةأوالوزارةدورإبرازفيساهمالذيللموظفُتمنح

.المجتمعتخدمجمعياتفيعضويتهأوالتطوعي
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فيما يخص العمل التطوعياألدوار والمسؤوليات

لجهة، تقوم االعمل على برنامج التطوع المؤسسي التزام ودعم ومتابعة عدد من الموظفين والوحدات التنظيمية في يتطلب 

أعضاء من 7إلى 5يتألف من  ”Volunteering Champions“–بتشكيل فريق يختص بالعمل التطوعي بعض الجهات

(.يعتمد عدد األعضاء على نطاق العمل وحجمه)مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة 

االدارة العليا 

 في الجهة؛2021التأكد من توفير كل ما يدعم تطبيق االستراتيجية الوطنية للتطوع

اعتماد خطة التطوع المؤسسي الخاصة بالجهة بما فيها الموزانة؛

التأكد من تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمل التطوعي؛

 ؤسسات القطاع مثل م)بناء عالقات عمل إيجابية وبناءة مع الشركاء االستراتيجين في تنفيذ العمل التطوعي

؛(الخاص، وغيرها

ي؛المشاركة الفاعلة في األنشطة التطوعية وتشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على العمل التطوع

أي خطط متابعة األهداف ومؤشرات األداء الرئيسة الخاصة بالعمل التطوعي والمرتبطة به والتوجيه بوضع

.أو التصحيحية/استباقية و



التطوعيالعملفريق 

إعداد وتطوير وتحديث خطة التطوع المؤسسي بحيث تتواءم مع استراتيجية وأهداف الجهة؛

لة في الدولة؛تطبيق السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي بما يتوافق مع المنظومة التشريعية ذات الص

توى حصر وتحديد فرص التطوع المتاحة في الجهة بالتعاون مع الوحدات التنظيمية األخرى، ومن ثم مراقبة مس

إنجازها 

توثيق أدوار ومسؤوليات وواجبات كل دور من أدوار

أسلوب االطالع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال العمل التطوعي المؤسسي بهدف تحديث وتطوير

العمل؛

  نشر ثقافة العمل التطوعي آخذين بعين االعتبار أفضل الممارسات محليا  وعالميا

طوعين ألغراض التنسيق مع الجهات المعنية في المنصة الوطنية للتطوع وكذلك البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب المت

اختيار المتطوعين المناسبين والعمل على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع خطة التطوع المؤسسي؛

متابعة شؤون المتطوعين والعمل على توفير الدعم الالزم لهم.

:تابع
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ادارة الموارد البشرية 

لعمل التطوعي؛التأكد من فعالية عمليات االستقطاب والتعيين بحيث يتم توظيف المرشحين الذين يتبنون ثقافة ا

ومن بينها )نظيمية علمية والورش التوعوية لكافة موظفي الجهة بالتعاون مع الوحدات التدريبية والتتحديد االحتياجات الت

ل التطوعي؛ضمن اإلطار الزمني المحدد، باإلضافة إلى متابعة تطبيق اإلجراءات الخاصة بالعم( فريق العمل التطوعي

ة، وبتأمين توضيح اإلجراءات الضرورية عند الشروع في العمل التطوعي مثل تلك المتعلقة باألمن والصحة والسالم

(Public Liability Insurance)المسؤولية العامة 

التي يتمتعون تأسيس وتطوير وتحديث قاعدة بيانات الموظفين بحيث توضح الكفاءات والمهارات والمعارف المختلفة

وبالتالي إمكانية االستفادة منهم في أنشطة التطوع التخصصي ؛( بنك المهارات)بها 

االحتفاظ بسجالت المتطوعين وفقا  لمنهجية إدارة السجالت في الجهة؛

ظفين على العمل المساهمة في بناء ثقافة العمل التطوعي في الجهة من خالل وضع مبادرات تتعلق بتشجيع وتحفيز المو

(.مثال  مكافأة الموظف المجتمعي، إلخ)التطوعي 

:تابع
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:تابع

ادارة تقنية المعلومات ادارة االستراتيجية والمستقبل

لى التنسيق مع فريق العمل التطوعي للتعرف ع

طة االحتياجات التقنية التي تسهم في تحقيق خ

التطوع المؤسسي؛

يات ضمان توافق وتكامل األنظمة التقنية والبرمج

مع متطلبات المنصة الوطنية للتطوع؛

تيحها الجهة توفير الدعم التقني لفرص التطوع التي ت

وذلك ضمن اإلطار الزمني المحدد؛

مكن من تسهيل وصول الموظفين إلى التقنية التي ي

خاللها الحصول على معلومات حول فرص التطوع

.المتاحة وكذلك للتسجيل كمتطوعين

ة التأكد من مواءمة خطة التطوع المؤسسي مع الخط

االستراتيجية للجهة؛

 مراجعة األهداف ومؤشرات األداء المتعلقة بالعمل

التطوعي للتأكد من دقتها وفعاليتها؛

 متابعة نتائج مؤشرات األداء ومراجعة تقارير

حسين اإلنجاز المتعلقة بالعمل التطوعي لضمان الت

المستمر؛

 المشاركة مع الوحدات التنظيمية األخرى داخل

.الجهة لمراجعة وتعديل أي عمليات تطويرية
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:تابع

الوحدات التنظيمية األخرى ادارة االتصال الحكومي

فاصيل حصر وتحديد الفرص التطوعية مع ذكر كافة الت

؛(مثل الوصف، والمهام المطلوبة، إلخ)المتعلقة بها 

بيل تقديم الدعم الالزم لفريق العمل التطوعي في س

تطبيق خطة عمله بشكل فعال؛

 (  تمعسواء  من الموظفين أو أفراد المج)دعم المتطوعين

النشاط وتذليل الصعاب التي قد يواجهونها أثناء قيامهم ب

التطوعي؛

لة في تحفيز وتشجيع الموظفين على المشاركة الفعا

.العمل التطوعي

 التنسيق مع فريق العمل التطوعي وإدارة الموارد

البشرية وإدارة تقنية المعلومات بخصوص خطة 

ي الجهة التواصل المتعلقة بالفرص التطوعية المتاحة ف

؛(هامثل الرسائل الرئيسة، وقنوات التواصل، وغير)

 التنسيق مع الجهات اإلعالمية والتأكد من مشاركة

ية مثل االستراتيج)الجهة في المبادرات ذات الصلة 

، "مبادرة فرسان الخير"و2017الوطنية لعام الخير 

؛(وغيرها

نوية تجميع كافة األنشطة والفعاليات التطوعية الس

للجهة وضمان عرضها من خالل المواقع والتطبيقات

ن اإللكترونية ذات بحيث تصل إلى أكبر شريحة م

.المجتمع
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المتطوعحقوق 

المرجوة؛والنتائجالتطوعيالنشاطبأهدافالتعريف•

؛عليهاالمتفقالتطوعيةوالمسؤولياتبالمهامللقيامالثقةومنحهباحترامالمتطوعمعالتعامل•

المتطوع؛وقتضياععدملضمانالتطوعيللنشاطالزمنيةبالخطةالجهةالتزام•

؛(تخصصيا  يكنلمحالفي)المطلوبالتطوعيالنشاطأداءعلىوالتدريبالتأهيل•

التطوعي؛العملإلنجازالالزمةالمواردتوفير•

؛الحظاتالم/المقترحاتبرفعالمتعلقةاإلجراءاتعلىوإطالعهللمتطوعالالزماإلشرافيالدعمتوفير•

للمتطوع؛الشخصيةالبياناتسريةعلىالمحافظة•

التطوع؛موقعفيالمتطوعوسالمةوصحةأمنعلىالمحافظة•

.التطوعيةبمشاركتهالمتعلقةالتفاصيلتوضحالجهةمنخطيةإفادةالمتطوعمنح•

، أن (volunteers.ae/ امارات.متطوعين: عبر)يتوجب على المتطوعين الذين ينضمون لمنصة التطوع الوطنية 

.الواردة فيهومن ثم الموافقة على الشروط واألحكامإبراء الذمة والتعهد يقرأوا وثيقة سلوك المتطوع المتمثلة في 
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المتطوعواجبات 

الوطنية؛التطوعمنصةفيللتسجيلالمطلوبةالبياناتكافةاستيفاء•

إليه؛الموكلةالتطوعيةالمهامتخصتفاصيلأيقراءةأو/وتعريفيةجلساتأيحضور•

التطوعي؛بالعملقيامهأثناءعليهايحصلالتيوالمعلوماتالبياناتسريةعلىالمحافظة•

المحدد؛الزمنياإلطاروضمنوجهأكملعلىإليهالموكلةوالمسؤولياتبالمهامالقيام•

يعودمماالتطوعيالعملممارسةأثناءوخدماتسلعأيعناإلعالنأوالترويجأوتقديمأوعرضعدم•

شخصية؛مكاسبتحقيقأولهالماديةبالمنفعةعليه

التطوعية؛خدماتهتقديمخاللمعهايتعاملالتيالفئاتجميعحقوقبمراعاةااللتزام•

والسالمة؛والصحةاألمنبتعليماتااللتزام•

المطلوب؛التطوعيبالعملللقياماستخدامهاحالفيالجهةأصولعلىالمحافظة•

التطويرية؛المقترحات/المالحظاتتقديم•

ءالزمالمعمتوازنةعالقاتوبناءاألخرىالثقافاتكافةتجاهالحميدةالسلوكياتإظهارعلىالحرص•

.معهاوالمتعاملينالجهةفيوالعاملين
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المتطوعينجذب 

موسعةجذبحملة•

محددة؛مهمةلتغطيةقصيرةزمنيةلفترةالمتطوعينمنكبيرعددإلىالحاجة

الجهةيامقاألمريستلزمبحيثالتطوعيبالعملللقيامالمطلوبةالمهاراتعلىالحصولسهولة

.المطلوبةالتطوعيةباألعمالللقياممحدودبتدريب

مستهدفةجذبحملة•

رهم؛غيدونالتطوعيالعملفيإشراكهمفيترغبالذينالمتطوعينمنقليلعددإلىالحاجة

متخصصةوخبراتمهاراتإلىالحاجة.

                                  ط    
(       .       /volunteers.ae )             ب    
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قياس وتقييم برنامج التطوع المؤسسي

مثــال على المؤشــر نوع المؤشــر

المؤسسيالتطوعخطةيخصفيمااالستثمارعلىالعائد•

تطوعالمنالمستفيدةالجهات/للجهةوالتشغيليةاإلداريةالتكلفةفيالوفوراتحجم•

(Retention)المتطوعينمنالموظفينعلىالحفاظمعدل•

مؤشــرات استراتيجية

:باألنشطةتتعلقمؤشرات

(مسجلينالمقابلالفعالياتفيالمشاركينالمتطوعينعدد)النشطينالمتطوعيننسبة•

لزمإنالجهةخارجمنالمتطوعيننسبة•

والدولةالجهةقبلمنالمكرمينالمتطوعينعدد•

لهاالمخططمقابلبنجاحالُمنفذةالتطوعيةالفرصعدد•

المتاحةالتطوعيةالفرصفيالعلياالقيادةفريقمشاركةمراتعدد•

:البشريةبالمواردتتعلقمؤشرات

الجهةمنالمنفذةالتطوعيةالبرامجعنالموظفينرضانسبة•

الجهةموظفيقبلمنالمنفذةالتطوعساعاتعدد•

:المؤسسيبالعملتتعلقمؤشرات

(إلخوالشركاء،المجتمع،وأفرادالمتعاملين،):مثلالمستفيدينرضامعدل•

مؤشــرات تشــــغيلية
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:الخالصة

:التطوعيللعملاألساسيةالمبادئاالعتباربعينتأخذأنالجهةعلىيتوجب

مقابلدونعملهوالتطوعيالعمل:األولالمبدأ•

المجتمعيخدمهوعملالتطوعيالعمل:الثانيالمبدأ•

إجباريوغيرطوعيعملهوالتطوعيالعمل:الثالثالمبدأ•

ةالمشاركولالنتاجيةحافزوالعملبيئةالستقرارداعمالتطوعيالعمل:الرابعالمبدأ•
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المرفقات
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المتطوعيناختيار 

المقابالت الشخصية

رعبالجهةفيالمتاحةالتطوعيةالفرصعناإلعالنبعد

/امارات.متطوعين)الوطنيةالتطوعمنصة

volunteers.ae)،المتطوعيناختيارمرحلةتبدأ

معالمقابالتبإجراءالجهةتقومالغرضولهذا.المناسبين

.الحاجةحسبتطوعيدورلكلالمحتملينالمتطوعين

متطوعون من خارج الجهة الحكومية متطوعون من داخل الجهة الحكومية
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استرشادية الختيار المتطوعينمعايير 

الشخصيةلمقابلةاواجتيازوالخبراتوالمهاراتالمعارفناحيةمنالتطوعيللعملاألساسيةالمتطلباتاستيفاءيعتبر

للتطوعمنيةالزبالمدةااللتزامعلىوالقدرةبالعملالقيامفيالرغبةتوفروكذلكصلة،ذاتاختباراتوأي(لزمإن)

:أنالمتطوععلىيتوجبذلك،إلىباإلضافةأنهإال.المتطوعينلقبولالمهمةالعناصرمنوتوقيته،

:بأنهتفيدالتيالمستنداتيقدم•

oدراسيأوعلميمؤهلعلىحاصل

oصحيا  الئق

oوالسلوكالسيرةحسن

o(ُوجدتإن)المتاحالتطوعيالمجالفيالخبرة

(ُوجدإن)سابقا  معهاتطوعقدجهاتمعاالتصالومعلوماتبياناتيوفر•

التطوعيالعملتخصتدريبيةعملورشأيحضورعلىيوافق•

.(ُوجدإن)المصالحفيتضاربأيبوجوديصرح•



كمشـــــكراً على حسن استماعكم ومشاركت


