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»افتحوا أبوابكم للمتطوعين .....
ورسخوا ثقافة التطوع وخدمة الوطن عبر مناجنا ومدارسنا وفي شبابنا

من أقوال
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

رعاه اهلل
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»التطوع قيمة حضارية وفطرة إنسانية تعكس جوهر اإلنسان وعطاءه وبذله 
وحبه للخير ونفع الناس.. والحمد هلل هذه الفطرة متأصلة في مجتمع اإلمارات. 
نربى عليها أبناؤنا ونسعى لترسيخها وتنظيمها عبر مشاريع ومبادرات وطنية«

من أقوال
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان





راعي الجائزة

الشيخ الدكتور
محمد بن مسلم بن حم العامري
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رؤية الجائزة 
 العمل التطوعي شريان التنمية المجتمعية 



رسالة الجائزة
ــي ،  ــل التطوع ــي العم ــع ف ــراد المجتم ــة أف ــاركة كاف ــعى لمش نس

ــبل  ــير س ــتوياتها و تيس ــاف مس ــاركات باخت ــى المش ــم عل و تحفيزه
ــي . ــل التطوع العم
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الشعار
التطوع حياة 

القيم
الصدق  - العطاء - الشراكة - المهنيـة - اإلخاص - التسـامـح.

الفئات المستهدفة من الجائزة 
الجمعيــات   - المجتمــع  أفــراد   - الجنســين  مــن  المتطوعــون 

التطوعيــة. والبرامــج  والشــركات  والمنظمــات 



أهداف الجائزة 
- تحفيز التنافس في العمل التطوعي.

- دعم وتشجيع األعمال التطوعية الفردية والمؤسسية.
- نشر وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.

- إثراء المحتوى المعرفي في التطوع.
- اإلسهام في التنمية المجتمعية المستدامة.

- رفع مستوى التميز في المبادرات التطوعية
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مقدمة 

         ُيعّبــر العمــل التطوعــي عــن إحســاس عــاٍل بالمســؤولية مــن األفراد 
تجــاه محيطهــم االجتماعــي وتجــاه اإلنســانية بشــكٍل عــام، وهــو 
ــي  ــر إيجاب ــن أث ــه م ــان أن يحدث ــن لإلنس ــذي يمك ــدار ال ــى المق ــدل عل ي
فــي حيــاة اآلخريــن دون انتظــار أي مقابــل مــادي أو معنــوي مــن عملــه .

أبــرز أوجــه التكافــل والتاحــم          يمثــل العمــل التطوعــي أحــد 
المجتمعــي الــذي يتمتــع بــه أبنــاء دولــة اإلمــارات كمــا يعكــس مــدى 
تمســكهم بالمبــادئ والقيــم المرتبطــة بالهويــة الوطنيــة ويعــد جزءًا 

ــة. ــه الدول ــت علي ــذي قام ــي ال ــي واالجتماع ــيج الثقاف ــن النس م

           التطــوع عمــل شــائع فــي المجتمــع اإلماراتــي مــن قبــل تأســيس 
الدولــة وقــد اكتســب هــذا العمــل بعــد قيــام الدولــة اهتمامــًا رســميًا 
كبيــرًا علــى مســتوى القيــادة وعلــى مختلــف المســتويات الحكوميــة 

واألهليــة. 
ــس  ــر األب المؤس ــي ذك ــة يأت ــال الخيري ــوع واألعم ــر التط ــد ذك           عن
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رائــد األعمــال اإلنســانية 
فــي العالــم، الوالــد الــذي أرســى مبــادئ الخيــر ومســاعدة اآلخريــن في 
نفــوس أبنــاء اإلمــارات وســار علــى نهجــه عيــال زايــد فــي تقديــم كل 
مــا يمكــن لمســاعدة المحتاجيــن وتقديــم العــون لهــم فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.



عن الجائزة

           تعــد جائــزة محمــد بــن حــم للعمــل التطوعــي واحــدة مــن 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــانية ف ــة واإلنس ــادرات الخيري المب
والمســؤولية  االجتماعــي  التكافــل  ترســيخ  فــي  تســاهم  التــي 
المجتمعيــة وتعزيــز مفهــوم األخــوة اإلنســانية و إرســاء مفاهيــم 
الخيــر ومســاعدة الغيــر فــي نفــوس أفــراد المجتمــع متمثلــة بالقيــم 
ــيخ  ــس الش ــه األب المؤس ــور ل ــها المغف ــي غرس ــمحة الت ــة الس النبيل
البــذل والعطــاء  ثــراه فــي  بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل  زايــد 
ــادرات  ــكلت مب ــرت وش ــي ازده ــم الت ــذه القي ــاج ه ــاعدة المحت ومس
ــن  ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــود صاح ــل جه ــة بفض ــانية عالمي إنس
ــارات. ــكام اإلم ــه ح ــه اهلل وإخوان ــة حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي زاي
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تأسيس الجائزة
    

               جــاء تأســيس جائــزة محمــد بــن حــم للعمــل التطوعــي رافــدًا 
الدولــة محليــًا وعالميــًا  تبذلهــا  التــي  الكبيــرة  اإلنســانية  للجهــود 
للمســاهمة فــي تخفيــف المعانــاة عــن المحتاجيــن وتقديــم العــون 
الــازم لهــم فالعمــل التطوعــي هــو أحــد مظاهــر النشــاط الخيــري 
واإلنســاني الــذي تمارســه الدولــة علــى الصعيــد الخارجــّي، فــي ظــل 
حــرص حكومــة دولــة اإلمــارات واهتمامهــا ودعمهــا الامحــدود 
للعمــل التطوعــي ومؤسســاته، ولجهــود جمعيــات النفــع العــام 

التطوعّيــة وبرامجهــا.



شروط االشتراك في الجائزة

1.أن يكــون نطــاق العمــل التطوعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
. المتحــدة 

2. أن يكــون المشــارك مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
أو مقيمــا داخــل الدولــة.

3. أن يكــون العمــل التطوعــي مرخصــًا مــن الجهــات المختصــة فــي 
الدولــة.

ــات  ــن الجه ــة م ــة ومختوم ــق مصدق ــهادات والوثائ ــون الش 4. أن تك
ــة  ــرة الزمني ــال الفت ــي خ ــل التطوع ــون العم ــا و أن يك ــادرة عنه الص

ــارس 2020 م ــى 30 م ــر 2017  حت ــن 1 يناي م
5. أن تكــون المشــاركة فــي العمــل التطوعــي طواعيــة و بــا مقابــل 

ويكــون لهــا أثــرًا علــى المجتمــع .
6. إرســال تفاصيــل العمــل التطوعــي فــي ملــف إلكتروني يرســل على 

البريــد اإللكترونــي للجائــزة الجائــزة للتقييــم وفق الفئــات المحددة.
التواصــل  وســائل  علــى  التطوعــي  العمــل  مشــاركة  تتــم  أن   .7

بوســم مرفقــة  االجتماعــي 
 #جائزة_محمد_بن_حم_للعمل_التطوعي
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فئات الجائزة 

أوال : فئــات المؤسســات و الفــرق التطوعيــة ) تفعــل مــن 
الــدورة الثانيــة (

 
1 – فئة المؤسسات و الفرق التطوعية التعليمية.

2 – فئة المؤسسات و الفرق التطوعية غير التعليمية ) يفعل من الدورة الثانية (.



ثانيا : فئات األفراد:-
1 - فئة المتطوعين من طاب المدارس و الجامعات. 

2 -  فئة مشرف عام التطوع على مستوى النطاق.

3 -  فئة مشرف التطوع على مستوى المدرسة .

4 - فئة أولياء األمور .يذ الجائزة

ويتم تنفيذ الجائزة وفق الخطوات التالية : 

1 - اإلعان عن الجائزة - سبتمبر 2019 م.

ــم  ــر 2020 و يت ــهر يناي ــال ش ــزة خ ــي بالجائ ــاء التعريف ــد اللق 2 - عق

ــزة .  ــات الجائ ــر فئ ــرض معايي ــه ع ــن خال م

3 - تســجيل الجهــات و األفــراد الراغبيــن فــي المشــاركة فــي الجائــزة 

مــن خــال اســتمارة التســجيل اإللكترونيــة و يعــد التســجيل فــي 

ــزة.  ــي الجائ ــاركة ف ــيا للمش ــرًطا أساس ــدد ش ــت المح الوق

4 - قيــام المشــاركون بنشــر صــور و شــهادات مشــاركتهم علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي مرفقــة بالوســم

 #جائزة_محمد_بن_حم_للعمل_التطوعي

5 - يقــدم المشــاركون ملفاتهــم للتقييــم فــي موعــد غايتــه 5 

ــر  ــن 1 يناي ــة م ــال التطوعي ــة األعم ــون كاف ــى أن تك ــارس 2020 عل م
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2017 حتــى تاريــخ تقديــم الملــف .

6 - تخضــع جميــع األعمــال المقدمــة للتأكيــد مــن اســتيفاء الشــروط 

و يعلــن عــن المقابــات فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر مــارس 2020م

7 - يتم عقد المقابات الشخصية في نهاية شهر مارس 2020 م.

8 - يتم اإلعان عن الفائزين في بداية شهر إبريل 2020م

9 - يقام حفل التكريم خال شهر إبريل 2020م.



أوال : فئات المؤسسات

1 – فئة المؤسسات و الفرق التطوعية التعليمية.
     المؤسســات التعليميــة يقصــد بهــا الجهــات التــي تقــدم خدمــات 
ــة  ــل الدول ــة داخ ــات المختص ــدى الجه ــا إح ــرف عليه ــة و تش تعليمي
كذلــك  و  العالــي  التعليــم  وزارة  و  التعليــم  و  التربيــة  وزارة  مثــل 

الجامعــات. المعاهــد و 

خطوات المشاركة
1 – تكويــن فريــق جائــزة محمــد بــن حــم التطوعــي داخــل المدرســة 
بحيــث يتكــون مــن عشــرين طالــب و عــدد 2 مشــرفين ممــن لديهــم 

شــغف بالعمــل التطوعــي.
2 – يتــم تســجيل أســماء الفريــق فــي اســتمارة التســجيل اإللكترونيــة 

و إرســال رســالة مختومــة و موقعــة بأســماء الفريــق .
ــة و  ــال التطوعي ــي األعم ــاركة ف ــا بالمش ــق متكام ــوم الفري 3 – يق
تصــدر شــهادات المشــاركة موضحــا فيهــا اســم الفريــق أو شــهادات 
فرديــة ألســماء ثمانيــة مــن أعضــاء الفريــق علــى األقــل و تحســب 

ــهادات . ــي الش ــة ف ــاعات المثبت ــق الس ــق وف ــاعات الفري س
مثــال – ثمانيــة مــن أعضــاء الفريــق تــم اثبــات ان الســاعات التطوعيــة 

فــي شــهاداتهم ثاثــة ســاعات يحســب للفريــق ثاثــة ســاعات. 
4 – يتم تقديم الملف اإللكتروني للفريق و يتكون من التالي 

اسم النشاط التطوعي .
عدد ساعات التطوعي للفريق كاما .
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األدلــة علــى تنفيــذ النشــاط التطوعــي موثقــة بالســاعات و تكــون إمــا 
شــهادة باســم الفريــق كامــا أو شــهادات مفــردة لثمانيــة مــن أعضاء 

الفريــق المســجلين فــي االســتمارة اإللكترونيــة للجائــزة.
5 – بعــد تحكيــم الملــف اإللكترونــي المقــدم تتــم مقابلــة  أكثــر 
عشــرة فــرق قامــت بســاعات تطوعيــة و مناقشــتهم حــول مفاهيــم 

ــي .  ــل التطوع العم
6 – يتــم تحديــد أكثــر ثاثــة فــرق حققــوا درجــات فــي المقابلــة 
للتكريــم خــال الحفــل الختامــي للجائــزة و يشــرط أن يكونــوا األكثــر 
فــي عــدد الســاعات التطوعيــة للفــرق مــا لــم تقــدم لجنــة التحكيــم 

ــك . ــرر لذل مب
7 – يسمح ألعضاء الفريق الدخول في فئات األفراد .

8 – ارسال المشاركات على البريد االلكتروني
mbhva@mohamedbinham.com



المعايير العامة للتقييم :  
1 – عــدد الســاعات التطوعيــة التــي قــام بهــا الفريــق كامــا بحــد 
أدنــى ثمانيــة متطوعيــن مــن الفــرق فــي المناســبة التطوعيــة الواحــدة 
فيقــوم الفريــق متكامــا بالمشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة و تصــدر 
شــهادات المشــاركة موضحــا فيهــا اســم الفريــق أو شــهادات فرديــة 
ألســماء ثمانيــة مــن أعضــاء الفريــق علــى األقــل و تحســب ســاعات 

ــهادات . ــي الش ــة ف ــاعات المثبت ــق الس ــق وف الفري
ــة  ــاعات التطوعي ــات ان الس ــم اثب ــق ت ــاء الفري ــن أعض ــة م ــال – ثماني مث

ــاعات. ــة س ــق ثاث ــب للفري ــاعات يحس ــة س ــهاداتهم ثاث ــي ش ف
2 -نشــر صور و شــهادات مشــاركتهم على وســائل التواصل االجتماعي 

مرفقة بالوسم   #جائزة_محمد_بن_حم_للعمل_التطوعي
3 – تجــاوز المقابلــة الشــخصية و إظهــار فهــم العمــل التطوعــي و 

ــه.  أهداف

 30            
 -  

    
     

1

 20             2

 10                
_ _ _ _ _ #

 

3

 10    4
 10    5

 10        6

 10         10



awnakyawatan

ثانيا : فئات األفراد 

1 – فئة المتطوعين من طالب المدارس و الجامعات .
يقصــد بهــم المتطوعيــن الذين يدرســون فــي المــدارس و الجامعــات داخل 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و ترشــحهم الجهــة التــي يدرســون فيهــا 

بخطــاب موثــق و معتمــد و يكــون لــكل مشــارك مشــرف.

خطوات المشاركة
1 – الترشــيح مــن الجهــة التــي يــدرس فيهــا الطالــب و ال يوجــد حــد 

أقصــى للمرشــحين مــن كل مؤسســة 
تعليميــة .

الفريــق  أســماء  تســجيل  يتــم   –  2
ــة و  ــجيل اإللكتروني ــتمارة التس ــي اس ف
إرســال رســالة مختومــة و موقعــة مــن 

التعليميــة. المؤسســة  إدارة 
ــف  ــم المل ــوع بتقدي ــوم المتط 3 – يق
أنشــطته  يثبــت  الــذي  التطوعــي 

المحــددة. الفتــرة  فــي  التطوعيــة 
4 – يتــم تقديــم الملــف اإللكترونــي 

للمتطــوع و يتكــون مــن التالــي 
وعــدد   ، التطوعــي  النشــاط  اســم 
. كامــا  للفريــق  التطوعــي  ســاعات 
ــة علــى تنفيــذ النشــاط التطوعــي  األدل

ــاعات . ــة بالس موثق



5 – بعــد تحكيــم الملــف اإللكترونــي المقــدم تتــم مقابلــة  أكثــر 
عشــرة متطوعيــن قامــوا بســاعات تطوعيــة و مناقشــتهم حــول 

مفاهيــم العمــل التطوعــي . 
6 – يتــم تحديــد أكثــر ثاثــة متطوعيــن حققــوا درجــات فــي المقابلــة 
للتكريــم خــال الحفــل الختامــي للجائــزة و يشــرط أن يكونــوا األكثــر 
فــي عــدد الســاعات التطوعيــة ما لــم تقدم لجنــة التحكيم مبــرر لذلك .

7 – يسمح ألعضاء الفريق الدخول في فئات األفراد .
mbhva@mohamedbinham.com  8 – ارسال المشاركات على البريد االلكتروني
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المعايير العامة للتقييم :

وفــق  المتطــوع  بهــا  قــام  التــي  التطوعيــة  الســاعات  عــدد   –  1
الســاعات المثبتــة فــي الشــهادات فالفائــزون هــم أصحــاب اكبــر عــدد 

مــن الســاعات التطوعيــة المعتمــدة.

التواصــل  وســائل  علــى  مشــاركتهم  شــهادات  و  صــور  -نشــر   2
بالوســم مرفقــة  االجتماعــي 

 #جائزة_محمد_بن_حم_للعمل_التطوعي

ــي و  ــل التطوع ــم العم ــار فه ــخصية و إظه ــة الش ــاوز المقابل 3 – تج
ــه.  أهداف
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 فئة منسق التطوع المتميز على مستوى النطاق :

فئة مشرف التطوع المتميز على مستوى المدرسة :
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4 . فئة ولي األمر  المتميز: 
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الجوائز و الحوافز

أوال : فئات المؤسسات التعليمية 
الخدمــة  وســام   ( علــى  الفائــزة  التعليميــة  المؤسســات  تحصــل   .  1
المجتمعيــة فــي مجــال التعليــم ( و يكــرم فريــق المؤسســة بشــارات 
متقدمــة فــي العمــل التطوعــي و تكــون القيــم الماديــة للمؤسســات 

الفائــزة علــى النحــو التالــي : 
المركز األول 25  ألف درهم إماراتي . 
المركز الثاني 15 ألف درهم إماراتي . 
المركز الثالث 10 آالف درهم إماراتي. 

الحوافز 
يتــم ارفــاق أوجــه الصــرف مــع القيمــة الماديــة للجائــزة بحيــث يحصــل 
مشــرف المدرســة الفائــزة بالمركــز األول علــى جائــزة ماديــة قيمتهــا عشــرة 
آالف درهــم مناصفــة مــع منســق التطــوع و شــارة التميــز فــي تقديــم العمــل 
التطوعــي و تقــل القيــم فــي المراكــز اآلخــرى وفــق أوجــه الصــرف المحــددة(

ثانيا : فئات األفراد 
1 . فئة الطالب 

يحصــل الطــاب الفائزيــن بالمركــز الثاثــة األولــى علــى وســام التميــز 

فــي العمــل التطوعــي و تكــون القيــم الماديــة للجوائــز علــى النحــو 

التالــي  : 

المركز األول : 5 آالف درهم إماراتي 

المركز الثاني :4 آالف درهم إماراتي 

المركز الثالث : 3 آالف درهم إماراتي 
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2 . فئة منسق التطوع المتميز على مستوى النطاق 
يحصــل الثاثــة الفائــزون فــي هــذه الفئــة علــى وســام منســق التطوع 
المتميــز علــى مســتوى النطــاق و يحصــل صاحــب المركــز األول علــى 

جائــزة ماديــة بقيمــة خمســة آالف درهــم إماراتــي. 

3 . فئة مشرف التطوع المتميز على مستوى المدرسة 
مشــرف  وســام  علــى  الفئــة  هــذه  فــي  الفائــزون  الثاثــة  يحصــل 
ــز  ــب المرك ــل صاح ــة و يحص ــتوى المدرس ــى مس ــز عل ــوع المتمي التط

األول علــى جائــزة ماديــة بقيمــة خمســة آالف درهــم إماراتــي. 

4 . فئة ولي األمر  المتميز: 
ــر  ــي األم ــام ول ــى وس ــة عل ــذه الفئ ــي ه ــزون ف ــة الفائ ــل الثاث يحص
ــة  ــة بقيم ــزة مادي ــى جائ ــز األول عل ــب المرك ــل صاح ــز و يحص المتمي

خمســة آالف درهــم إماراتــي. 

الحوافز
الذيــن  المراحــل األولــى و  الفائزيــن فــي  1. يحصــل كافــة األفــراد 
يتجــاوزون نســبة 80 %  علــى شــارة التميــز فــي العمــل التطوعــي 

حتــى و لــو لــم يفــوزوا فــي المرحلــة النهائيــة.
2 . يحصــل جميــع المشــاركين فــي الجائــزة و الذين يســلمون الملفات 
فــي الوقــت المحــدد علــى شــهادات مشــاركة بشــرط تجــاوز الملــف 

نســبة 50 % فــي التقييــم.
اللجنــة  تقــرره  مــا  وفــق  للمتميزيــن  خاصــة  تكريمــات  توجــد   .  3

للجائــزة. المنظمــة 






