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      أهداف السياسة: 

األهداف  بتحقيق  وذلك  أبوظيب  إمارة  وفعالة يف  كفؤة  تطوعية  بيئة  ايجاد  إىل  السياسة   تهدف هذه 
الرئيسة التالية

نرش الوعي وزيادة املشاركة يف العمل التطوعي
تعزيز العمل التطوعي التخصيص والخدمي

ترويج ثقافة العمل التطوعي لتعزيز التماسك والتالحم االجتماعي بما يعود بالنفع عىل املجتمع ككل
 تشجيع العمل التطوعي بمعايري مهنية وثابتة

تمكني قطاع العمل التطوعي من خالل التكنولوجيا
وضع الضوابط اليت تكفل تشجيع وحماية املتطوعني

 الركائز األساسية:

يرتكز العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب عىل خمس ركائز اساسية هي:

 ترسيخ العمل التطوعي كعنرص رئييس يف نسيج مجتمع إمارة أبوظيب
 العمل التطوعي يساهم يف التالحم والتماسك االجتماعي نظرا ملساهمته االيجابية الكبرية يف التطور

االجتماعي واالقتصادي والثقايف والسيايس يف مجتمع إمارة أبوظيب

 املشاركة يف العمل التطوعي لتعزيز شمول جميع الفئات يف املجتمع
 غرس ثقافة وحس العمل التطوعي كمعيار مجتمعي يخلق مجتمعا موحدا ويعمل عىل معالجة
الفجوات املجتمعية الحالية او الناشئة بما يعود بالنفع عىل كافة الفئات يف مجتمع إمارة أبوظيب

  تعزيز املساواة والتنوع للعمل التطوعي
 تشجيع األفراد من كافة الخلفيات والجنسيات والفئات العمرية واألعراق واالمكانات واملهارات عىل

املشاركة يف العمل التطوعي

تأسيس بيئة آمنة للعمل التطوعي
 توفري بيئة آمنة وساملة للمتطوعني وفرق التطوع والجهات اليت تستعني باملتطوعني، يتوفر فيها
 ايضا التدريب املناسب والتعريف عىل املعلومات واالهداف االساسية للعمل التطوعي وتعمل عىل

 حماية الصحة والسالمة املهنية واملحافظة عىل الخصوصية والرسية

 جعل إطار العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب نموذجا اقليميا وعاملياً
 يتبىن إطار العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب أفضل املمارسات ويهدف ليكون نموذجا اقليمياَ وعاملياَ

يقتدى به ملختلف أنواع املبادرات التطوعية واملبادرات اليت تسعى لتعزيز التماسك والتالحم االجتماعي

 نطاق السياسة:

 تضع هذه السياسة األساسات اليت تحكم البيئة التطوعية يف إمارة أبوظيب وتنطبق عىل أي فرد أو جهة
 ترغب بممارسة العمل التطوعي وانشطته يف إمارة أبوظيب تحدد السياسة ما ييل

تعريف التطوع حسبما سيتم تطبيقه يف إمارة أبوظيب
دور الدائرة بصفتها الجهة الرقابية املسؤولة عن تنظيم القطاع االجتماعي يف إمارة أبوظيب وصالحياتها

وجوب الحصول عىل ترخيص للعمل التطوعي يف إمارة أبوظيب

1.1
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1.3
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املصطلحات الرئيسة املستخدمة:2.



 سياسـة العمــل التطـوعي | 6

اإلصدار األول يونيو 2020

 مصطلحات رئيسة أخرى:
 يف تطبيق هذه السياسة يكون للعبارات التالية املعاين املوضحة لكل منها:

 التطوع:

تعرّف هذه السياسة التطوع كما ييل:

“تخصيص الوقت والجهد طوعاً دون مقابل مادي أو وظيفي لخدمة ومنفعة املجتمع“
 باستثناء ما قد يرد رصاحة خالف ذلك، تخضع لهذه السياسة كافة أشكال العمل التطوعي، بما يف
 ذلك التطوع للمساهمة يف انجاح الفعاليات العامة اليت تعود باملنفعة عىل املجتمع، بغض النظر عما

إذا كان لتلك الفعاليات هدفاً تجارياً مبارشاً  أو غري مبارش

 ال تشمل هذه السياسة العمل بدون أجر الذي يقوم به أفراد العائلة املبارشون أو األقارب أو العمل
بدون أجر الذي يقوم به املتدربون بغرض اكتساب الخربة يف العمل أو بغرض التدريب عىل العمل

2.1

2.2

املتطوعالدائرة

املتطوع الزائر

قائد الفريق التطوعي

الفريق التطوعي

الرتخيص

الرشوط واألحكام

العمل التطوعي

قاعدة بيانات التطوع

Volunteers.ae

 دائرة تنمية املجتمع وهي
 الجهة الرقابية املسؤولة عن

 العمل التطوعي يف إمارة
أبوظيب

 الشخص الطبيعي الذي
 يسخر جزء من وقته وجهده

 طواعية و دون أجر ألداء عمل
يعود بالنفع عىل املجتمع

 املوافقة الخطية الصادرة
 عن الدائرة ألغراض ممارسة

 انشطة تطوعية يف إمارة
أبوظيب

 كل نشاط فردي أو جماعي
 بدون مقابل مادي أو وظيفي

 يهدف إىل تحقيق منفعة
عامة

 منصة التطوع املركزية عىل
 الشبكة املعلوماتية اليت تديرها

 وترشف عليها مؤسسة اإلمارات
 بالرشاكة مع وزارة تنمية

املجتمع

 الرشوط واألحكام النموذجية اليت
 يقبل بها مقدم طلب الحصول
 عىل ترخيص عند التسجيل يف

املنصة

الرشوط واألحكام اإلضافية
 أية رشوط وأحكام اضافية يتفق 

 عليها املتطوعون أو فرق املتطوعني
 مع الجهات اليت تستعني باملتطوعني

 بخصوص أية فرصة تطوع معينة، وفق
ما يقتضيه السياق

 قاعدة بيانات تديرها وترشف
 عليها دائرة تنمية املجتمع إلصدار

 الرتاخيص واالحتفاظ بكافة
 السجالت املرتبطة بالرتاخيص

 كل فرد لديه تأشرية دخول
  للدولة، تطوع بمحض إرادته
 دون مقابل مادي أو وظيفي

 املتطوع الذي يكون له الدور 
 االداري والقيادي يف الفريق
 التطوعي والذي يرد اسمه

 كقائد للفريق يف ترخيص الفريق
التطوعي

 مجموعة من خمس أشخاص 
  طبيعيني أو أكرث يشكلون فريقا

 للقيام بأعمال تطوعية  تهدف
 لتحقيق املنفعة العامة وبموجب

ترخيص فريق تطوع تصدره الدائرة

.1

.2
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 أنواع العمل التطوعي:

 هناك أنواع مختلفة ملمارسة العمل التطوعي، ومنها:

2.3

 التطوع التقليدي: التطوع من جانب األفراد أو
 الجهات اليت ال تستعني باملهارات االختصاصية
الالزمة الرتاخيص  الحصول عىل  تتطلب   واليت 
النوع هذا  ويشمل  املعنية.  الجهات   من 
من وواسعة  متنوعة  مجموعة  التطوع   من 
الشواطئ كتنظيف  التطوعية   األنشطة 

والتوجيه والتدريب الريايض

يشارك الذي  التطوع  املؤسيس:   التطوع 
القطاع من  سواء  الجهة  موظفي   فيه 
 العام أو الخاص أو القطاع الثالث، والذي
املسؤولية برنامج  من  جزءاً  عادة   يكون 
 املجتمعية للرشكات         وعادة ما تكون
هذه االنشطة خريية أو مبادرات مجتمعية

تطوعية انشطة  االفرتايض:   التطوع 
الشبكة باستخدام  بعد  عن  أداؤها   يتم 
التطوع ويعرف  جزئيا.  أو  كليا   االلكرتونية 
الشبكة عرب  بالتطوع  أيضا   االفرتايض 
التطوع أو  بعد  التطوع عن  أو   املعلوماتية 

االلكرتوين مثل التعليم عرب االنرتنت

انشطة يف  التطوع  الفعاليات:  يف   التطوع 
اليوم مثل  واحدة  ملناسبة  ومبادرات   وفعاليات 
وسباق الخاصة  األوملبية  واأللعاب   الوطين 

الفورموال 1 وغريها

التطوع ملساعدة االجتماعية:  للشؤون   التطوع 
 أو مساندة جهود مؤسسة من القطاع العام أو
 الخاص أو القطاع الثالث تعىن بخدمات الرعاية

االجتماعية مثل الرعاية العامة لكبار النس

عىل يعتمد  الذي  التطوع  التخصيص:   التطوع 
الحصول تتطلب  واليت  التخصصية   املهارات 
املعنية، الجهات  من  الالزمة  الرتاخيص   عىل 
 تشمل األشخاص املرخصني مهنيا مثل األطباء

واملحامني واملهندسني واملستشارين وغريهم

جانب من  التطوع  الخارج:  يف   املتطوعني 
 مواطين الدولة أو املقيمني فيها وهم يمثلون
 إمارة أبوظيب او دولة االمارات العربية املتحدة

 يف انشطة تطوعية تتم خارج الدولة

يف املقيمني  غري  من  التطوع  الزائرين:   تطوع 
مجتمعية قضايا  أو  محددة  لجهات   الدولة 

معينة يف إمارة أبوظيب

انشطة الطوارئ:  حاالت  يف   التطوع 
املدة حسب  أو  األجل  قصرية   تطوعية 
 املطلوبة تتم ممارستها يف حاالت الطوارئ

واالزمات والكوارث

 قد تتداخل بعض أنواع التطوع مع األنواع األخرى، عىل سبيل املثال، قد
 يتضمن التطوع يف الفعاليات تطوعا تخصصيا، وقد يتم تقديم التطوع
التطوع من  األخرى  األنواع  أما  افرتايض.  تطوع  شكل  عىل   التخصيص 
 فهي حرصية فيما بينها. عىل سبيل املثال، ال يتضمن التطوع التقليدي

استخدام املهارات التخصصية اليت يتضمنها التطوع التخصيص

(CSR)
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 أدوار الجهات:3.



 سياسـة العمــل التطـوعي | 9

اإلصدار األول يونيو 2020

”دائرة تنمية املجتمع ‘‘ الدائرة:

  تأسست الدائرة بموجب القانون رقم )12( لسنة 2018 يف إمارة أبوظيب لإلرشاف عىل القطاع االجتماعي
يف إمارة أبوظيب وتمكينه، وتتمتع بالصالحيات التالية:

 انشاء قاعدة بيانات ألغراض اصدار الرتاخيص للمتطوعني واالرشاف عليها
 تبين الرشوط واألحكام اليت تنطبق عىل العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب

 نرش الوعي وترويج ثقافة العمل التطوعي لتعزيز التماسك والتالحم االجتماعي بما يعود بالنفع عىل
املجتمع ككل

 توثيق مشاركة املتطوعني يف فرص التطوع والساعات املكرسة ملمارستها واعتمادها من قبل الجهة
 املختصة يف الفرصة التطوعية املطروحة، وتقدير وتثمني مساهمات املتطوعني والجهات اليت تستعني

باملتطوعني والفرق التطوعية
 التنسيق مع القطاعات املعنية بغرض تنظيم وتعزيز التطوع التخصيص بحسب القطاع املعين بما فيه
 ذلك من خالل برامج املسؤولية املجتمعية والتطوع من جانب الجهات يف قطاعات التعليم والرعاية
 الصحية والبيئة وغريها من القطاعات، وتشمل أية قطاعات منظمة مثل الطب والقانون والهندسة

 وخالفه
 التواصل والتنسيق مع أية جهات رقابية ودوائر وسلطات حكومية عىل املستويني املحيل واالتحادي،
 ومع أية منظمات تطوعية تعمل بتكليف من الحكومة يف إمارة أبوظيب أو يف أية إمارة أخرى، بغرض
 تبادل املعلومات املحفوظة يف سجالت كل منها بخصوص الرتاخيص الصادرة للمتطوعني والجهات

اليت تستعني بهم وللفرق التطوعية وفرص التطوع اليت
 تطوير وانفاذ اآلليات الالزمة لقياس التطوع يف إمارة أبوظيب ومراجعته وتقييمه، وتحليل نواتج العمل

 التطوعي واملنفعة الناتجة عنه
 وضع آلية الستالم آراء وشكاوى املتطوعني والجهات اليت تستعني باملتطوعني واملستفيدين من التطوع

والجمهور بخصوص العمل التطوعي واصدار القرارات بخصوص تلك املسائل
 اتمام بكافة املهام والوظائف األخرى اليت يعهد بها مجلس أبوظيب التنفيذي للدائرة

”هيئة املساهمات املجتمعية ”معا:ً

 تأسست هيئة املساهمات املجتمعية “معاً“ بموجب القانون رقم (6) لسنة 2019 يف إمارة أبوظيب لتتوىل
 مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والرشاكة التكاملية بني القطاعني العام والخاص واملجتمع املدين، وتقديم
 حلول مبتكرة للتحديات االجتماعية، باإلضافة إىل تحفيز مختلف فئات املجتمع من أفراد وجهات للتعاون،
 وتحقيق مستويات أعمق من املشاركة واملساهمة املجتمعية. وفقا لهذه السياسة، تؤدي “معا“ دوراً هاماً

 يف دعم الدائرة والبيئة التطوعية يف إمارة أبوظيب من خالل ما ييل

نرش ثقافة التطوع واستقطاب فرص التطوع يف إمارة أبوظيب  
ايجاد وتطوير فرص املشاركة والعمل املجتمعي التطوعي يف اإلمارة بالتنسيق مع الجهات املعنية

 تعمل هيئة “معاً “عىل توفري جلسات تعريفية للمتطوعني الغري متخصصني، وتعمل بالرشاكة مع
مؤسسة االمارات إلعداد وتنفيذ الدورات التدريبية للمتطوعني املتخصصني

الثالث القطاع  قدرات  تطوير  ودعم  التطوعي  العمل  يف  املجتمعية  املشاركة  لتعزيز  املبادرات   تطوير 
بخصوص العمل التطوعي

تعزيز الوعي باالحتياجات والخدمات االجتماعية، واملساهمة املجتمعية، بالتنسيق مع الجهات املعنية
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مؤسسة االمارات:

 تأسست مؤسسة االمارات بموجب القانون رقم (8) لسنة 2005 يف إمارة أبوظيب وتمت اعادة تنظيمها
 بموجب القانون رقم (15) لسنة 2008.  مؤسسة االمارات هي الجهة االرشافية والتشغيلية عىل منصة

Volunteers.ae وهي منصة مركزية عرب االنرتنت لتسجيل وتمكني املتطوعني يف كافة إمارات الدولة

 وفقا لهذه السياسة، تؤدي مؤسسة االمارات، دوراً هاماً يف دعم الدائرة والبيئة التطوعية يف إمارة أبوظيب
من خالل ما ييل

3.3

 تشجيع التطوع وتمكني
 املتطوعني من الحصول عىل

 فرص التطوع عىل منصة
Volunteers.ae

 تشجيع الجهات اليت تستعني 
 باملتطوعني والفرق التطوعية

 عىل نرش فرص التطوع
عىلمنصة

 Volunteers.ae

 التعاون مع الدائرة
 بخصوص ربط قاعدة بيانات
 التطوع الخاصة بها لتمكني

 الدائرة من ادارة اجراءات
الرتاخيص

 ادارة آليات اآلراء
 واملالحظات الواردة من
مختلف أصحاب الشأن

 تطوير الربامج والنظم
 والشبكات الرقمية،

 وتشمل األدوات املتواجدة
 رقميا عىل الشبكة

 املعلوماتية واملنصات
 وغريها

:
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  قاعدة بيانات التطوع:4.
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قاعدة بيانات التطوع:
 

لإلطالع الرقمية)  للبوابة  الخلفية  الهيكلية  (عرب  بـ                     املرتبطة  الدائرة  بيانات  قاعدة   هي 
التطوع للمتطوعني وفرق  الرتاخيص  الطلبات واصدار  املقدمة من مقدمي  واملستندات  الطلبات   عىل 

  والجهات اليت تستعني باملتطوعني

 تشتمل قاعدة بيانات التطوع الخاصة بالدائرة عىل معلومات بخصوص الرتاخيص الصادرة عنها. عىل
وجه الخصوص، تتضمن قاعدة بيانات التطوع الخاصة بالدائرة البيانات التالية

4.1

:

 أسماء كافة األفراد
 والفرق والجهات اليت

 تحمل الرتاخيص وبيانات
االتصال بهم

 تاريخ اصدار كافة الرتاخيص
 وانتهائها، ونطاق الرتاخيص

والغرض منها
ورشوطها

 أسماء أولياء أمور
 املتطوعني دون نس 18
 عاما، وبيانات االتصال

 بهم

Volunteers.ae
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الرتاخيص:5.
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 تدرك الدائرة قيمة منصة                           ,وأهميتها للبيئة التطوعية يف إمارة أبوظيب ودورها الحيوي
تستعني اليت  والجهات  التطوعية  والفرق  املتطوعني  الدائرة  تشجع  كما  الرتاخيص.  اصدار  إجراءات   يف 
      باملتطوعني عىل نرش فرصهم عرب                           بوصفها الطريق   الرسمي لطلب الرتاخيص.  كما يجب
 عىل مقدم الطلب التسجيل أوالً عىل منصة                             من خالل اتباع كافة اجراءات التسجيل وبعد
 ذلك تراجع الدائرة املعلومات الخاصة بمقدم الطلب واملستندات الثبوتية وتقوم إما (1) بإصدار الرتخيص

 أو (2) بطلب الحصول عىل معلومات إضافية من مقدم الطلب أو (3) برفض الطلب

أنواع الرتاخيص:

 يلتزم أي شخص مشارك يف العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب بالحصول عىل ترخيص من الدائرة، وتدار
اجراءات الحصول عىل الرتخيص عرب

هناك ثالثة أنواع من الرتاخيص:

5.1

.1

.2

.3

 ترخيص املتطوع
 والذي يصدر لألفراد 

الراغبني بالتطوع

ترخيص الفريق التطوعي
 والذي يصدر ملجموعة 

 تتألف من 5 أفراد فأكرث
 من الراغبني يف ممارسة

العمل التطوعي

 ترخيص الجهات اليت تستعني
باملتطوعني

 والذي يصدر للجهات القانونية
 (سواء من القطاع العام أو
 القطاع الخاص أو القطاع
 الثالث) اليت ترغب بارشاك
 املتطوعني يف عملياتها أو

 برامجها

Volunteers.ae
Volunteers.ae

Volunteers.ae

Volunteers.ae  
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 متطلبات الحصول عىل الرتخيص:

متطلبات حصول املتطوع عىل الرتخيص:

 يكون األفراد املواطنون أو املقيمون يف الدولة مؤهلني للحصول عىل ترخيص متطوع برشط استيفاء ما  
ييل

أن يكون املتطوع مواطناً من مواطين الدولة أو يحمل إقامة ساريًة فيها، ويستثىن من ذلك املتطوع الزائر
 حصول األفراد دون نس 18 سنة عىل موافقة أولياء أمورهم، أو االوصياء عليهم

للفريق أو  التطوع  مجال  يف  العاملة  للمنظمات  األفراد  افصاح  املطلوب،  التطوعي  للنشاط   وفقا 
 التطوعي عن أية حاالت صحية ذات عالقة قد تؤثر عىل سالمتهم و/أو سالمة اآلخرين و/أو قدرتهم عىل

 ممارسة نشاط التطوع

يكون املتطوعون الزائرون مؤهلني للحصول عىل ترخيص تطوع برشط استيفاء ما ييل:
حصول الفرد عىل موافقة خاصة من الدائرة من خالل  

 أال يقل عمره عن واحد و عرشين سنة قمرية ويجوز ملن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ويل
أمره أو الويص عليه

 وفقاً للنشاط التطوعي املطلوب، افصاح األفراد للجهات اليت تستعني باملتطوعني أو للفريق التطوعي
 عن أية حاالت صحية ذات عالقة قد تؤثر عىل سالمتهم و/أو سالمة اآلخرين و/أو قدرتهم عىل ممارسة

النشاط التطوعي

5.2

 متطلبات حصول الفريق التطوعي عىل الرتخيص:

 يجوز لألفراد الراغبني بقيادة نشاط الفريق التطوعي )أي قائد الفريق التطوعي( تقديم طلب للحصول
عىل ترخيص فريق تطوعي بالنيابة عن أعضاء الفريق اآلخرين برشط استيفاء ما ييل

 أن يكون مقدم الطلب حاصال عىل ترخيص متطوع، أو أن يتقدم بطلب ترخيص متطوع مستقل يرفق
بطلب ترخيص الفريق التطوعي

 أن يتألف الفريق من 5 أفراد عىل األقل (من ضمنهم مقدم الطلب) وأن يكون كل من األفراد الراغبني
يرفق لطلب ترخيص متطوع مستقل  أو مقدماً   بتشكيل فريق تطوعي حاصال عىل ترخيص تطوع، 

بطلب ترخيص الفريق التطوعي
أن يتم تقديم وثيقة موافقة من كافة األفراد الراغبني بالعمل كجزء من الفريق التطوعي

 إرشادات خاصة بالرتاخيص:

 إرشادات عامة لكافة أنواع الرتاخيص:

 يجب عىل كافة األشخاص والجهات الحصول عىل ترخيص ساري املفعول قبل املشاركة يف أي عمل
تطوعي

 يجب عىل مقدمي الطلبات للحصول عىل ترخيص، من اي نوع كان، التسجيل وتقديم كافة املستندات
املطلوبة عرب                            للحصول عىل املوافقات الالزمة ومن ثم إصدار الرتخيص

بعض الرتاخيص تكون محددة بوقت ولغاية محددة وغري قابلة للتجديد
 تخضع الرتاخيص القابلة للتجديد عند انتهاء املدة املحددة لها لذات إجراءات اصدار الرتخيص من حيث

الحصول عىل املوافقات الالزمة ومن ثم اصدار الرتخيص

5.3

 Volunteers.ae
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 إرشادات خاصة باملتطوع:

هناك ترخيص عام ألي فرد يرغب بالتطوع

 ترخيص املتطوع ليس محدداً يف غرضه (ما لم ينص الرتخيص عىل تحديده بغرض أو مدة محددة)
وأحكام برشوط  التزامه  برشط  أبوظيب،  إمارة  يف  تطوعية  انشطة  أية  ممارسة  للمتطوع   ويرخص 

الرتخيص، مثل التطوع الذي يتطلب منه الحصول عىل الرتاخيص الالزمة من الجهات املعنية

 يجوز للفرد حامل الرتخيص ممارسة التطوع من خالل جهة تستعني باملتطوعني تحمل ترخيصاً خاصاً
بالجهات اليت تستعني باملتطوعني ويجوز له االختيار بأن يكون جزءاً من فريق تطوعي

 إرشادات خاصة بالفريق التطوعي:

 ترخيص الفريق التطوعي خاص باألنشطة التطوعية اليت يمارسها خمسة أفراد فأكرث ممن يرغبون
بالتطوع

عىل قائد الفريق وكل عضو فيه ان يحمل ترخيص تطوع سار ومستقل

 يمكن للفرق التطوعية ممارسة انشطة تطوعية لغرض معني توافق عليه الدائرة.  ويجب عىل فرق
 التطوع تحديد الغرض من االنشطة التطوعية اليت يرغبون بممارستها عند تقديم طلب للحصول عىل

ترخيص عرب                            ويكون بإمكانهم ممارسة تلك االنشطة بناء عىل األغراض املرخص بها

األوقات، قائد فريق واحد عىل األقل يكون مسؤوال عن أن يكون لكل فريق تطوعي، ويف كافة   يجب 
تقديم طلب الحصول عىل ترخيص الفريق التطوعي والتنظيم والتنسيق مع أعضاء الفريق التطوعي

 بعد تشكيل الفريق التطوعي، يجب أن يكون له بصورة دائمة قائداً للفريق، فإن لم يكن هناك قائد
للفريق التطوعي ينقيض ترخيص الفريق التطوعي ويمكن تغيري قائد الفريق التطوعي عرب املنصة

 يمكن لقائد الفريق التطوعي استخدام املنصة إلضافة متطوعني جدد إىل الفريق التطوعي، برشط أن 
 يكون هؤالء املتطوعون حاصلني عىل ترخيص تطوع

 إرشادات خاصة برتخيص الجهات اليت تستعني باملتطوعني:

 يجب عىل الجهات اليت تستعني باملتطوعني من أي قطاع (القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع
الثالث) الحصول عىل ترخيص جهة تستعني باملتطوعني الستضافة فرصة تطوع

يكون ترخيص الجهة اليت تستعني باملتطوعني ساريا للمدة اليت تحددها الدائرة 

 يجب عىل الجهات اليت تستعني باملتطوعني تحديد الغرض من االنشطة التطوعية اليت ترغب 
الحصول عىل ترخيص عىل الجهات Volunteers.ae بممارستها عند تقديمها طلب  تراخيص   تصدر 

اليت تستعني باملتطوعني بناء عىل األغراض املعتمدة من الدائرة

Volunteers.ae
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 طلب الحصول عىل ترخيص:

 يتم تقديم طلبات الحصول عىل أي نوع من أنواع الرتاخيص عرب املنصة بالنموذج والشكل الذين تحددهما
الدائرة ومؤسسة اإلمارات

 طلب الحصول عىل ترخيص متطوع:
 يتم تقديم طلب الحصول عىل ترخيص متطوع من قبل الشخص الطبيعي ويجب أن يشتمل الطلب

 عىل املعلومات واملستندات التالية
االسم الكامل ملقدم الطلب وجنسيته وجنسه وتاريخ ميالده مع املستندات الثبوتية

بيانات االتصال ملقدم الطلب شاملة رقم الهاتف وعنوان السكن ورقم صندوق الربيد وبريده االلكرتوين
يف حالة كان مقدم الطلب موظفاً:

 •   االسم الكامل للجهة اليت يعمل بها  
 •   بيانات االتصال الخاصة بالجهة اليت يعمل بها

يف حالة كان مقدم الطلب طالب يف مؤسسة تعليمية:

 •   االسم الكامل للمؤسسة التعليمية
 •   بيانات االتصال الخاصة باملؤسسة التعليمية

يف حالة كان مقدم الطلب غري ملتحق بجهة عمل أو مؤسسة تعليمية:

 •   االسم الكامل لكفيل مقدم الطلب
 •   بيانات االتصال بالكفيل

املؤهالت واملهارات اليت يملكها املتطوع
تفاصيل أية مؤهالت ومهارات مهنية أو تجارية يرغب مقدم الطلب تطويرها من خالل التطوع

          آية بيانات اخرى قد تحددها الدائرة

 طلب ترخيص فريق تطوعي:

املرشح ويجب أن يشتمل الفريق   يتم تقديم طلب الحصول عىل ترخيص فريق تطوعي من قبل قائد 
الطلب عىل املعلومات واملستندات التالية، باإلضافة اىل اية بيانات اخرى قد تحددها الدائرة

تفاصيل شكل وطبيعة الفريق التطوعي، شاملة األهداف واملصالح العامة املرجوة

تحديد الغرض من االنشطة التطوعية اليت يرغبون بممارستها

تفاصيل النشاط املطلوب واألنشطة املطلوبة للفريق التطوعي

يكون كل منهم حاصال بشكل مستقل عىل ترخيص أن  الذي يجب  التطوعي  الفريق  أعضاء   أسماء 

 متطوع ساري املفعول، او أن يرفق مع طلب ترخيص الفريق التطوعي طلبا مستقل لرتخيص متطوع

لكل عضٍو يف الفريق غري حاصل عىل ترخيص متطوع

املؤهالت واملهارات اليت يملكها الفريق التطوعي

تفاصيل أية مؤهالت ومهارات مهنية أو تجارية يرغب الفريق التطوعي بتطويرها من خالل التطوع

5.4
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 طلب الحصول عىل ترخيص جهة تستعني باملتطوعني:

الدائرة، يجب أن يشتمل طلب الحصول عىل ترخيص جهة اية بيانات اخرى قد تحددها   باإلضافة اىل 
تستعني باملتطوعني كحد أدىن عىل املعلومات واملستندات التالية

 االسم الكامل ورقم التسجيل والعنوان املسجل وبيانات االتصال (وتشمل رقم الهاتف املسجل وعنوان

املكتب ورقم صندوق الربيد والربيد االلكرتوين) ومستندات التأسيس الثبوتية ملقدم الطلب

تفاصيل أية رخص مهنية أو تجارية تحملها الجهة

تفاصيل نشاط التطوع املطلوب أو االنشطة التطوعية املطلوبة واملدة املتوقعة لها إن كانت معلومة

الالزمة مؤهالتهم  ومستوى  عددهم  حيث  من  املتطوعني  بخصوص  املتوقعة  املتطلبات   تفاصيل 

 للنشاط التطوعي  خاصة يف حال اللجوء اىل متطوعني تخصصيني

أي معلومات أو مستندات أخرى تحددها الدائرة

 الطلبات الخاضعة إلجراءات معززة:

 قد تفرض بعض أنواع التطوع مخاطر اضافية و/أو مخاوف من حيث نوعية املتطوعني والجمهور. تسعى
 الدائرة إىل تخفيف هذه املخاطر واملخاوف وذلك بطلب معلومات ومستندات اضافية من مقدم الطلب

 قبل اصدار الرتخيص وذلك ألنواع التطوع التالية

 التطوع التخصيص: يجب عىل مقدمي طلبات الحصول عىل الرتاخيص الراغبني بالتطوع التخصيص
 الحصول عىل املوافقات واالعتمادات والرتاخيص الالزمة من الجهات الرقابية املحلية املسؤولة عن
 التخصص والنشاط (عىل سبيل املثال يجب عىل األطباء املتطوعني يف مجال الطب الحصول عىل

(املوافقات واالعتمادات والرتاخيص الالزمة من دائرة الصحة أبوظيب

 التطوع يف الحاالت الطارئة: لدى الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث معايريها الخاصة
 لتشغيل املتطوعني.  ولذلك، يتم تنسيق كافة أعمال التطوع يف هذه الحاالت بني الدائرة ومؤسسة
 اإلمارات والهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث. يجب عىل مقدمي طلبات الحصول عىل
 تصاريح الراغبني بالتطوع يف حاالت الطوارئ االلتزام بمعايري الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
 والكوارث ومتطلباتها ذات العالقة مثل تدريب/شهادة يف االسعافات األولية، رخصة تشغيل مركبة

ثقيلة يف حاالت انهيار املباين أو غري ذلك من التدريب عىل إجراءات السالمة

 تطوع الزائرين: يجب عىل مقدمي طلبات الحصول عىل الرتاخيص الراغبني بالتطوع من غري املقيمني
 يف الدولة تقديم معلومات اضافية عن خلفيتهم شاملة ملا يفيد حنس السرية والسلوك من الدولة
 املقيمني فيها، مع صورة من هوية االقامة يف الخارج، واثبات موافقة ويل األمر إن كان مقدم الطلب
 دون نس 21 سنة، وخطاب مرجعي او دعوة من مواطن أو مقيم يف الدولة و/أو خطاب من مدرسة

أو صاحب عمل يف بلدهم األم

يكون مقدمو أن  ، يجب  أبوظيب  امارة  يمثلون  الخارج  املتطوعني يف  نظرا ألن  الخارج:   التطوع يف 
 طلبات الحصول عىل ترخيص للتطوع يف الخارج بنس 21 سنة فأكرث، ويجب عليهم تقديم مرجع
تقييم شخيص من جامعتهم أو صاحب عملهم أو غري ذلك من املؤسسات املجتمعية املشاركني فيها

يتم تنسيق فرص التطوع يف الخارج مع الجهات الرسمية املختصة

5.5
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اجراءات إصدار الرتخيص:

الحصول بالرد عىل طلبات  تقوم خاللها  اليت  الزمنية  الفرتات  ذلك من  وغري  األيام  عدد  الدائرة   تحدد 
 عىل الرتاخيص و/أو إصدار موافقتها عىل تلك الطلبات أو أن تطلب معلومات أو بيانات إضافية أو ان

ترفض تلك الطلبات خاللها
يعترب عدم الرد عىل الطلب خالل تلك الفرتة ردا ضمنيا برفض الطلب

الرتاخيص عىل أساس مستعجل حني يكون بإمكان مقدم  يمكن أيضا تقديم طلبات الحصول عىل 
بفرتة واصداره  الرتخيص  عىل  املوافقة  توجب  ومستعجلة  ملحة  حقيقية  حاجة  وجود  اثبات   الطلب 

زمنية أقرص من املعتاد
 يف حال قبلت الدائرة الطلب، تصدر الرتخيص ملقدم الطلب من خالل                           متضمنا مدة

رسيانه ورشوطه وقيوده
 

 الفرتة االنتقالية:

هذه اعتماد  بتاريخ  تصاريح  عىل  حاصلني  أوغري  حاصلني  كانوا  سواء  واألشخاص  الجهات  كافة   تلتزم 
 السياسة بتوفيق أوضاعهم والحصول عىل تصاريح من الدائرة خالل مدة ال تتجاوز 12 شهراً من تاريخ

اعتماد هذه السياسة ويشمل ذلك
كافة الجهات اليت تستعني بمتطوعني 
كافة األشخاص الذين يمارسون التطوع 
الفرق اليت تعلن عن نفسها كفرق تطوعية 

تحدد الدائرة اإلجراءات اليت يتم تطبيقها عىل تلك الجهات خالل الفرتة االنتقالية
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الرشوط واألحكام:6.
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طبيعة الرشوط واألحكام:

الرشوط عىل  واالقرار  املوافقة  باملتطوعني  تستعني  اليت  والجهات  التطوع  وفرق  املتطوعني  عىل   يجب 
 واألحكام واملوافقة عليها عند تقديم طلب الحصول عىل الرتخيص عىل منصة                            ويكون ذلك

االقرار وتلك املوافقة رشطا مسبقا للنظر يف إصدار الرتخيص واملشاركة يف أي انشطة تطوعية

 يجب عىل كل حامل ترخيص، أيا كان نوعه، التقيد بالرشوط واألحكام اليت تعترب ملزمة له قانوناً واليت 
تهدف إىل ما ييل

اعالمه بوضوح بما هو متوقع من العمل التطوعي
واملعايري باألنظمة  باملتطوعني  تستعني  اليت  والجهات  التطوع  وفرق  املتطوعني  كافة  التزام   ضمان 

املحددة
الشعور باملسائلة والشفافية بني ذوي الشأن

 ال تنئش الرشوط واألحكام عالقة عمل بني املتطوع والجهة اليت تستعني باملتطوعني أو بني جهة تستعني
باملتطوعني والفريق التطوعي أو بني األفراد من أعضاء الفريق التطوعي

لتحقيق أي وقت  تغيريها يف  أو  تعديلها  أو  الرتخيص  املبينة عىل  واألحكام  الرشوط  الغاء  للدائرة   يكون 
أهداف هذه السياسة، أو املصلحة العامة

 مضمون الرشوط واألحكام:

 تتضمن الرشوط واألحكام الحقوق وااللتزامات التالية كحد أدىن للمتطوع والفريق التطوعي والجهة اليت
 تستعني باملتطوعني

 النطاق: يرخص لحامل الرتخيص التطوع ضمن الحدود الجغرافية إلمارة أبوظيب.  قد يتطلب التطوع
االمارة. يرخص تلك  املختصة يف  السلطة  الحصول عىل موافقة من  أو  التسجيل  أخرى  إمارة  أية   يف 

لحامل الرتخيص املشاركة يف التطوع يف خارج الدولة رشيطة النص عىل ذلك يف الرتخيص

 املدة: يكون الرتخيص سارياً ملدة سنتني من تاريخ اصداره، ما لم تمنح الدائرة الرتخيص ملدة أطول أو
 اقرص، يف حني تمنح الجهات املعفاة من هذه السياسة وفقاً الحكام البند 5.8 اعاله ترخيصا ملدة غري

محددة

 االلتزام: يجب عىل حامل الرتخيص االلتزام بكافة أحكام هذه السياسة وكافة الترشيعات السارية بما
 يف ذلك االمتناع عن أي عمل يخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو بشكل تحريضاً عىل العنرصية أو
 اثارة النعرات العصبية أو الدينية، ويمتنع حامل الرتخيص عن ارشاك أي افراد آخرين أو جهات أخرى يف

التطوع ما لم يحمل هؤالء ترخيصاً صالحاً وسارياً

 الغرض: ممارسة انشطة تطوعية لغرض معني توافق عليه الدائرة والذي يتم تحديده من قبل الجهة
 اليت تستعني باملتطوعني أو من قبل فرق التطوع، ويحدد عند تقديم طلب للحصول عىل ترخيص يف

املنصة ويكون بإمكانهم ممارسة تلك االنشطة بناء عىل األغراض املرخص بها
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التغيريات: يجب عىل حملة الرتاخيص التجاوب مع أية طلب للمعلومات يصدر عن الدائرة عرب املنصة 
معلومات  أو  الجهة،  أو  الفرد  بيانات  يف  تغيري  أي  وجود  حال  ويف  عنها،  تصدر  قرارات  بأية   وااللتزام 
عرب الدائرة  إىل  املحدثة  واملستندات  املعلومات  تقديم  تلقائيا  عليهم  يجب  االقامة،  وضع  أو    االتصال 

املنصة خالل مدة ال تتجاوز (30) يوماً من تاريخ وقوع التغيري

 املسؤولية: يجب عىل حملة الرتاخيص الترصف بشكل مسؤول أثناء التطوع، حيث تكون الجهات اليت
وتعليمات املناسب  التدريب  توفري  وعن  املتطوعني  عىل  االرشاف  عن  مسؤولة  باملتطوعني   تستعني 

السالمة املناسبة لهم

 املزايا املالية: يجب أن يمتنع حملة الرتاخيص أثناء التطوع، عن عرض أية بضائع أو خدمات أو تقديمها
أو الرتويج لها أو االعالن عنها بقصد تحقيق مزايا مالية أو مكاسب شخصية لهم أو لغريهم

رسيان استمرار  من  التأكد  الرتاخيص  حملة  عىل  يتوجب  بالتطوع،  البدء  قبل  التخصيص:   التطوع 
الصادرة من باملستندات  واثبات ذلك  تأديبية قائمة بحقهم  اجراءات  املهنية، وعدم وجود   تراخيصهم 

قبل الجهة الرقابية

 الشكاوي: يجوز للمتطوعني اثارة أية تحفظات قد تكون لديهم بشأن التطوع، بما يف ذلك أي شكوى
 بشأن الجهة اليت تستعني باملتطوعني أو بشأن الفريق التطوعي، وذلك من خالل اجراءات التظلم اليت

تضعها الدائرة

االنقضاء: ينقيض التزام حامل الرتخيص بالرشوط واألحكام عند تحقق اي من الحاالت التالية:
 أوالً: انتهاء الرتخيص، أو الغائه قبل تاريخ انتهائه من جانب حامل الرتخيص يف أي وقت كان، أو عند 

إنهاء الرتخيص  من جانب الدائرة

 الرشوط واألحكام االضافية:

 يجب عىل الجهات اليت تستعني باملتطوعني االتفاق مع املتطوعني ومع فرق التطوع عىل رشوط وأحكام
اضافية تكون خاصة بفرصة تطوع معينة، واليت يجب أن تشمل تفاصيل وافية حول

طبيعة فرصة التطوع، تاريخ وساعة بدئها وانتهائها ومدتها
وصف واضح لألدوار واملسؤوليات املناطة باملتطوع بخصوص فرصة التطوع

عدد الساعات املتوقع تكريسه من قبل املتطوع
 التكاليف والنفقات وغريها من املزايا اليت ستتحملها الجهة اليت تستعني باملتطوعني نيابة عن املتطوع

أثناء التطوع
تفاصيل أية أدوات أو معدات يجب تقديمها اىل املتطوع أو منه

أي من الحصول عليه من جانب  تأمني يجب  وأي  التطوع  عليها فرصة  تنطوي  أية مخاطر   طبيعة 
الطرفني

وصف ألية مهارات أو تدريب أو مؤهالت خاصة يتمتع بها املتطوع يف حالة التطوع التخصيص
 التدابري الواجب تطبيقها بخصوص مخالفات الرشوط واألحكام، وتشمل كيفية التعامل مع التظلمات

واآلراء واملالحظات والتحفظات الواردة حول األداء
طريقة انهاء الرشوط واألحكام والنتائج املرتتبة عىل ذلك االنهاء
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الحقوق والواجبات:7.
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 حقوق وواجبات املتطوعني:

يتمتع املتطوعون بعدد من الحقوق الهامة اليت تحميها هذه السياسة.  يكون للمتطوعني الحق بما ييل

تسجيل اهتمامهم بأية فرصة للتطوع عىل                          أو عىل أية منصة أخرى
تقديم طلب لاللتحاق بأي فريق تطوعي

 املعاملة عىل أساس املساواة والعدل من جانب الجهات اليت تستعني باملتطوعني والفرق التطوعية
واملتطوعني اآلخرين

 الحرية لتحديد عدد الساعات اليت يرغبون بتكريسها لفرصة التطوع وأداء تلك الساعات بما يتناسب
 مع فرص التطوع، برشط أال يتجاوز عدد تلك الساعات الحد األقىص لساعات العمل املحددة للعمال

بموجب قانون العمل االمارايت
 الحصول عىل ملخص توضيحي ألية فرص تطوع وتعريفهم عىل املعدات واملرافق الالزمة ألداء النشاط

التطوعي بكفاءة
فرصة بخصوص  التطوعي  الفريق  أو  باملتطوعني  تستعني  اليت  الجهة  من  واالرشاف  التدريب   تلقي 

التطوع
أداء الواجبات املبينة يف الرشوط واألحكام االضافية

أداء العمل التطوعي يف بيئة آمنة وساملة
تستعني اليت  الجهة  من  الكرتوين  أو  خطي  إثبات  استالم  خطي،  طلب  عىل  بناء  او  تلقائية   بصورة 
 باملتطوعني أو من الفريق التطوعي بعد انجاز فرصة التطوع بنجاح، يتضمن اسم املتطوع واسم الجهة
 اليت تستعني باملتطوعني أو الفريق التطوعي وطبيعة فرصة التطوع وعدد الساعات اليت أتمها املتطوع

بنجاح
تقديم األفكار والتحفظات إىل الدائرة أو أي جهة مسؤولة عن التطوع

املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير

  كما يلتزم املتطوعون أيضا بعدد من الواجبات الهامة اليت يجب عليهم التقيد بها. عىل وجه الخصوص،
يلتزم املتطوعون بما ييل

االلتزام بالرشوط واألحكام

أداء الواجبات واملسؤوليات اليت يتم االتفاق عليها مع الجهة اليت تستعني باملتطوعني والفريق التطوعي

الحرص عىل قبول مهام التطوع اليت تكون ضمن مستوى اختصاصهم أوقدراتهم فقط

التطوع من  واملستفيدين  باملتطوعني  تستعني  اليت  الجهات  معلومات  كافة  رسية  عىل   املحافظة 

وبياناتهم واليت قد يطلع عليها املتطوع أثناء أداء العمل التطوعي

فرصة انتهاء  عند  باملتطوعني  تستعني  اليت  للجهة  وغريها  والبيانات  واملعدات  األدوات  كافة   إعادة 

التطوع أو عند انهاء اتفاقية التطوع، أيهما أسبق

احرتام األعراف والتقاليد يف املجتمع املحيل والتعامل مع املستفيدين من التطوع باحرتام

االلتزام بهذه السياسة وبقوانني دولة االمارات العربية املتحدة وقوانني إمارة أبوظيب وبالرشوط واألحكام
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حقوق وواجبات الفرق التطوعية:

 للفرق التطوعية الحصول عىل فرص التطوع يف إمارة أبوظيب مع أية جهة تستعني باملتطوعني ويكون
لها الحق بما ييل

اختيار املتطوعني حاميل الرتخيص عرب
طلب اآلراء واملقرتحات من املتطوعني

تقديم األفكار والتحفظات واملخاوف إىل الدائرة
الوصول اىل مجموعات االدوات وكتيبات العمل واالرشادات املتاحة للفرق التطوعية عىل املنصة 

االطالع عىل التقارير واألبحاث املتاحة للفرق التطوعية عىل
املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير

يكون للمتطوعني األعضاء يف الفريق التطوعي الحقوق التالية:
املشاركة يف التطوع جماعيا مع أعضاء الفريق التطوعي اآلخرين

أداء التطوع من الطبيعة والنوع الذي توافق عليه الدائرة ووفقاً لهذه السياسة

 حقوق وواجبات قائد الفريق التطوعي:

 باالضافة إىل الحقوق اليت يتمتع بها قائد الفريق التطوعي بصفته عضو يف الفريق التطوعي، تكون لقائد
)قادة( الفريق التطوعي الحقوق التالية

 تقديم طلب الحصول عىل ترخيص الفريق التطوعي من خالل
قبول املتطوعني يف الفريق التطوعي أو رفضهم برشط التزامه بسياسة عدم التمييز

 اضافة أشخاص آخرين إىل الفريق التطوعي عرب                           برشط أن يكون هؤالء األشخاص من
حملة الرتاخيص

 تسجيل االهتمام بفرص التطوع اليت تعرضها الجهات اليت تستعني باملتطوعني برشط أن تكون تلك
الفرص ضمن الغرض املوافق عليه من الدائرة

انهاء مركزه كقائد الفريق التطوعي من خالل
 تسجيل عضو من الفريق التطوعي كنائب قائد الفريق التطوعي من خالل

عىل قائد الفريق التطوعي واجبات اضافية معينة. يلتزم قائد الفريق التطوعي بما ييل : 

علم عىل  والحرص  بها  البدء  قبل  التطوعية  االنشطة  حول  للمتطوعني  توضيحي  ملخص   تقديم 
املتطوعني بواجباتهم ومسؤولياتهم بموجب هذه السياسة

حفظ سجالت فرص التطوع واملتطوعني وساعات عمل املتطوعني
اإلرشاف عىل املتطوعني يف أداء النشاط التطوعي

 تلقائياً أو بناء عىل طلب خطي، منح املتطوع إثبات خطي أو الكرتوين بعد انجاز فرصة التطوع بنجاح،
 يتضمن ما ييل: اسم املتطوع واسم جهة اليت تستعني باملتطوعني (إن وجدت) وطبيعة فرصة التطوع

وعدد الساعات اليت أتمها املتطوع بنجاح
الحرص عىل أن يكون املتطوعون جميعا عىل علم بالرشوط واألحكام
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 حقوق وواجبات الجهات اليت تستعني باملتطوعني:

للجهات اليت تستعني باملتطوعني الحاصلة عىل ترخيص الحقوق التالية:

ترويج فرص التطوع يف إمارة أبوظيب من خالل أية منصة تختارها
استقطاب املتطوعني املسجلني عىل                            بخصوص فرص التطوع 
 تقديم رشوط وأحكام لفرص التطوع املحددة، برشط أال تتضارب تلك الرشوط واألحكام مع هذه السياسة

أو مع أي من قوانني دولة االمارات العربية املتحدة، أو مع ترخيص التطوع
 قبول املتطوعني ممن يحملون ترخيص تطوع يف فرص التطوع وابرام الرشوط واألحكام مع من يقبل

منهم ذلك العرض
رفض املتطوعني يف فرص التطوع

أن ال تتضارب باملتطوعني واجراءاتها، برشط  اليت تستعني  الجهة  بالتقيد بسياسات  املتطوعني   إلزام 
 تلك السياسات واالجراءات مع هذه السياسة أو مع الرشوط واألحكام أو مع أية أنظمة أو سياسات

صادرة عن الدائرة
طلب آراء ومقرتحات ومدخالت املتطوعني واستالمها عرب

تقديم األفكار واآلراء والتحفظات إىل الدائرة
تقديم أي مكافأة أوتقدير للمتطوعني عن أدائهم املتميز يف انشطة تطوعية

املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير

تلتزم الخصوص،  آمنة وممكنة وعىل وجه  تطوع  بيئة  بتوفري  باملتطوعني  اليت تستعني  الجهات   تلتزم 
الجهات اليت تستعني باملتطوعني بما ييل

االلتزام بالرشوط واألحكام
االلتزام بأي دليل لسلوكيات التطوع يصدر عن الدائرة

التقيد بهذه السياسة وبقوانني دولة االمارات العربية املتحدة وإمارة أبوظيب يف ادارة املتطوعني
ارشاك األشخاص من حملة الرتاخيص فقط دون غريهم يف التطوع

ترويج فرص التطوع من خالل أية منصة عىل ان تتضمن املعلومات التالية كحد أدىن:

•  دور املتطوع ومسؤولياته 
•  نطاق االنشطة التطوعية

•  الساعات املتوقع من املتطوع تكريسها
•  التسجيل عرب

 تحديد املتطوعني واختيارهم لفرص التطوع مع األخذ بعني االعتبار تناسب فرص التطوع مع القدرات
الفكرية والبدنية للمتطوع

 االتفاق مع كل متطوع عىل عدد الساعات اليت سيكرسها املتطوع لفرصة التطوع، واليت يجب أال تتجاوز
الحد األقىص من ساعات العمل املحددة للعمال بموجب قانون العمل االمارايت
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 تقديم التعريف عىل املعلومات االساسية والتدريب للمتطوعني واالرشاف عليهم فيما يتعلق بفرصة
التطوع

توفري امكانية وصول املتطوعني إىل كافة املرافق واملعدات الالزمة خالل ساعات التطوع
تحمل كافة تكاليف ونفقات املتطوع املعقولة يف أداء فرصة التطوع

 اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تقييم مواقع التطوع من حيث الصحة والسالمة واجراء تقييم إلدارة
املخاطر، إن لزم األمر، للحد من مخاطر أية حوادث

 توفري متطلبات الصحة والسالمة للمتطوعني والفرق التطوعية وذلك من خالل وضع اجراءات الوقاية
والسالمة بالتنسيق مع الجهات املعنية

 حماية املتطوعني واملستفيدين من التطوع من مخاطر املرض أو االصابة وذلك بإجراء تقييم للمخاطر
واتخاذ التدابري الوقائية بالتنسيق مع الدائرة ومؤسسة اإلمارات وأية سلطات مختصة غريها

 معاملة املتطوعني بالتساوي وبشكل عادل واجراء التعديالت املناسبة لتشجيع وتمكني مشاركة كافة
فئات املستفيدين، وفق ما تحدده الدائرة

االرشاف عىل املتطوعني يف أداء النشاط التطوعي
ضمان علم املتطوعني بالرشوط واألحكام املتفق عليها ما بني املتطوع والجهة اليت تستعني باملتطوعني

حفظ سجالت فرص التطوع واملتطوعني وساعات عمل املتطوعني
 املحافظة عىل رسية كافة املعلومات والبيانات اليت تطلع عليها الجهة اليت تستعني باملتطوعني أثناء
 اداء التطوع وحفظ ومعالجة املعلومات الشخصية للمتطوعني وللمستفيدين من التطوع حسبما

تحددها الدائرة
االلتزام بواجب رفع التقارير وفق ما تحدده الدائرة

فرصة يف  املتطوع  بمشاركة  الكرتوين  أو  خطي  اثبات  املتطوع  منح  خطي،  طلب  عىل  بناء  أو   تلقائياً 
 التطوع، بعد انجاز نشاط التطوع بنجاح، يتضمن، كحد أدىن، اسم املتطوع واسم جهة اليت تستعني

باملتطوعني وطبيعة فرصة التطوع وعدد الساعات اليت أتمها املتطوع بنجاح
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التأمني:

 تشجع الدائرة الجهات اليت تستعني باملتطوعني والفرق التطوعية عىل الحصول عىل غطاء تأميين قبل 
 املبارشة باألنشطة التطوعية، ويجب أن يكون التأمني مناسبا لنوع التطوع وطبيعته، بما يف ذلك، عىل
 سبيل املثال ال الحرص، التأمني الشامل ضد الغري، والتأمني عىل األخطاء املهنية والتأمني عىل املباين

واملحتويات والتأمني عىل العقارات والتأمني عىل املركبات

 املحافظة عىل رسية املعلومات الشخصية:

تستعني اليت  الجهات  عىل  يجب  التطوعي،  العمل  تأدية  سياق  يف  الشخصية  البيانات  معالجة   عند 
 باملتطوعني والفرق التطوعية واملتطوعني االلتزام بترشيعات أمن املعلومات و حماية البيانات املعمول بها
 يف االمارات وإمارة أبوظيب وأية منطقة حرة يف اإلمارة وأية سياسات أمن املعلومات و حماية البيانات اليت
 تعتمدها الدائرة كحد أدىن، يجب االلتزام بما ييل يف التعامل مع البيانات الشخصية الخاصة باملتطوعني

واملستفيدين من التطوع

معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوين وعادل وبشفافية
جمع البيانات الشخصية فقط ألغراض محددة ورصيحة ومرشوعة

أن تكون البيانات الشخصية كافية وذات عالقة ومحدودة بما يلزم بخصوص األغراض اليت تتم ألجلها
أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وأن يتم تحديثها، إن لزم األم

 عدم حفظ البيانات الشخصية اليت تسمح بتحديد هوية األفراد ملدة أطول من املدة الالزمة لألغراض
اليت تمت معالجة البيانات لها

املناسبة والتنظيمية  الفنية  التدابري  باستخدام  وذلك  أمنها  البيانات بشكل يضمن  تتم معالجة   أن 
أو تلفها  أو  الخطأ  فقدانها عن طريق  املرشوعة ومن  أو غري  بها  املرخص  غري  املعالجة   لحمايتها من 

ترضرها

 ال يجوز للجهات اليت تستعني باملتطوعني والفرق التطوعية واملتطوعني استخدام املعلومات الرسية
  الخاصة بأي طرف آخر ألي غرض بخالف ممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب الرشوط واألحكام أو

لغرض مرتبط بها

 وال يجوز للجهات اليت تستعني باملتطوعني والفرق التطوعية االفصاح عن بياناتهم الشخصية
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 تشكل لجنة تطوع خاصة يف الدائرة لتنظيم البيئة التطوعية يف إمارة أبوظيب ومراقبتها واالرشاف عليها،
 تكون مدعومة من جهات تمكني رئيسة يف البيئة التطوعية، وذلك للحرص عىل تنفيذ هذه السياسة

بشكل مستدام. ويكون الهدف من تشكيل لجنة التطوع الخاصة هو

 مراجعة السياسة:  تتم مراجعة هذه السياسة دورياً كل عام أو استجابة
لقرارات الدائرة

 تأسيس قنوات فعالة لنرش الوعي
 وتثقيف الجمهور بخصوص هذه

السياسة يف االمارة

 ابداء التحفظات واملالحظات
 واملخاوف حول أية تعديالت

وتطويرات عىل السياسة

 يف حال طلب منها ذلك، الفصل يف أي
 نزاع فد ينشأ بني املتطوعني والفرق

 التطوعية والجهات اليت تستعني
 باملتطوعني بخصوص مخالفة الرشوط

واألحكام

 استالم اآلراء واملقرتحات واملدخالت
 والشكاوى من الجهات اليت تستعني

 باملتطوعني ومن الفرق التطوعية ومن
 املتطوعني والبيئة التطوعية بشكل

مجمل

:
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اإلمارات العربية املتحدة 
 إمارة أبوظيب

صادر عن دائرة تنمية املجتمع - أبوظيب
 info@addcd.gov.ae الربيد اإللكرتوين

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة


