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ٜعترب ايعٌُ ايتطٛعٞ زنٝص٠ أضاض١ٝ يف بٓا٤ اجملتُع ْٚػس ايتُاضو االدتُاعٞ بني أفساد اجملتُع ، ٚايعٌُ  

ايتطٛعٞ ممازض١ إْطا١ْٝ ازتبطت ازتباطًا ٚثٝكًا بهٌ َعاْٞ ارتري ٚايعٌُ ايصاحل عٓد نٌ اجملُٛعات 

 ايبػس١ٜ َٓر األشٍ .

تباطا ٚثٝكا بتعايِٝ دٜٓٓا اذتٓٝف ايرٟ أبسش ٖرٙ األعُاٍ ٚمما ال غو فٝ٘ إٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ قد ازتبط از

ايتطٛع١ٝ ارتري١ٜ يف أب٢ٗ صٛزٖا إذ ٜكٍٛ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعايــ٢ : )) َٚٔ تطٛع خريا فإٕ اهلل غانس عًِٝ (( ، 

ٖٚٛ َا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايتطٛع يف أعُاٍ ارتري ٜطتٛدب غهس اهلل يعبادٙ ٚديٌٝ قاطع ع٢ً َػسٚع١ٝ ارتد١َ 

 ع١ٝ ٚاذتح عًٝٗا.ايتطٛ

ايعٌُ ايتطٛعٞ ايفسدٟ: ٖٚٛ عٌُ أٚ ضًٛى ادتُاعٞ ميازض٘ ايفسد َٔ تًكا٤ ْفط٘ ٚبسغب١ َٓ٘ ٚإزاد٠ ٚال  -1

 ٜبػٞ َٓ٘ أٟ َسدٚد َادٟ، ٜٚكّٛ ع٢ً اعتبازات أخالق١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ إْطا١ْٝ أٚ د١ٜٝٓ . 

ايعٌُ ايتطٛعٞ املؤضطٞ : ٖٚٛ أنجس تكدًَا َٔ ايعٌُ ايتطٛعٞ ايفسدٟ ٚأنجس تٓظًُٝا ٚأٚضع تأثريًا يف  -2

اجملتُع ٚ تٛدد يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َؤضطات َتعدد٠ ٚمجعٝات أ١ًٖٝ تطاِٖ يف أعُاٍ تطٛع١ٝ 

 نبري٠ رتد١َ اجملتُع.

ٖرٙ ادتُعٝات اييت تٗتِ بف١٦ ايفكسا٤ ٚاحملتادني ٚتكدّ ٚاسد٠ َٔ  مبشافظ١ ارتسزٚمجع١ٝ ايرب ارتري١ٜ 

 هلِ ٜد ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ َٔ خالٍ بساَر ٚأْػط١ خري١ٜ ٚادتُاع١ٝ .
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 َكابٌ َايٞ . ايتَّطٛع :   ٖٛ ادتٗد ايرٟ ٜبري٘ اإلْطإ عٔ زغب١ ٚاختٝاز بػسض أدا٤ ٚادب ادتُاعٞ دٕٚ تٛقع

املتطٛع : ٖٛ ايػدص ايرٟ ٜتُتع مبٗاز٠ أٚ خرب٠ َع١ٓٝ ٚايرٟ ٜطتددَٗا ألدا٤ ٚادب ادتُاعٞ عٔ طٛاع١ٝ 

 ٚاختٝاز ٚدٕٚ تٛقع َكابٌ َايٞ .

 ايعٌُ ايتطٛعٞ : ٖٛ تكدِٜ ايعٕٛ ٚايٓفع ملٔ حيتاز إيٝ٘ دٕٚ َكابٌ َادٟ أٚ َعٟٓٛ. 

 

تهُٔ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف أْ٘ تعبري َِٗ عٔ س١ٜٛٝ اجملتُع ٚتفاعً٘ َٚد٣ إجيابٝت٘ ، ٚقد أصبح تكدّ 

اجملتُعات اإلْطا١ْٝ ٜكاع عذِ املٓظُات ايتطٛع١ٝ ٚإعداد املتطٛعني بٗا .. ٜٚعد ايتطٛع نعٌُ خريٟ 

ْ٘ فعاي١ٝ تكٟٛ عٓد األفساد ايسغب١ ٚض١ًٝ يساس١ ايٓفظ ٚايػعٛز باالعتصاش ٚايجك١ بايٓفظ عٓد َٔ ٜتطٛع; أل

باذتٝا٠ ٚايجك١ باملطتكبٌ ست٢ أْ٘ ميهٔ اضتدداّ ايعٌُ ايتطٛعٞ ملعادت١ األفساد املصابني باالنت٦اب 

ٚايطٝل ايٓفطٞ ٚاملًٌ ; ألٕ ايتطٛع يف أعُاٍ خري١ٜ يًُذتُع ٜطاعد ٖؤال٤ املسض٢ يف جتاٚش ستٓتِٗ 

ايػدص ٚعالقات٘ ، يٝػعسٚا بأُٖٝتِٗ ٚدٚزِٖ يف تكدّ اجملتُع ايػدص١ٝ ٚايتطاَٞ ضتٛ خري ميظ ستٝط 

 ايرٟ ٜعٝػٕٛ فٝ٘; مما ٜعطِٝٗ األٌَ عٝا٠ ددٜد٠ أضعد سااًل.

.    األصٌ يف ادتٗات ارتري١ٜ قٝاَٗا ع٢ً املتطٛعني يف َٛازدٖا املاي١ٝ ٚايبػس١ٜ يتٛضٝع دا٥س٠ األعُاٍ 1

 املٛمس١ٝ ناملعازض ٚاملٗسداْات. ٚاإلصتاشات ٚخاص١ يف ايرباَر املٛمس١ٝ ٚغري

 .    ايتعسف ع٢ً أنجس ف٦ات اجملتُع ٚطسٜك١ ايتعاٌَ َع٘. 2

.    حتكٝل غ٤ٞ َٔ أٖداف ادتُع١ٝ عٔ طسٜل إغػاٍ ٚقت فساغ املتطٛع ٚتٛفري ايب١٦ٝ ايصاذت١ ي٘ يف 3

 ادتُع١ٝ .

 .    انتػاف ايكٝادات ٚايطاقات املعط١ً ٚصكًٗا ٚاالضتفاد٠ َٓٗا4

 ايتطٛع َكٝاع يٓذاح إداز٠ ايعٌُ ارتريٟ  .  5

 املاد٠ ايجايج١ : أٖداف ايتطٛع يف ادتُع١ٝ:

.    دعِ ٚتطٜٛس ايسٚح ايتطٛع١ٝ يد٣ اجملتُع ٚايرتنٝص ع٢ً ف١٦ ايػباب خاص١ً يبٓا٤ ٚاضتجُاز إَهاْٝاتِٗ 1

 يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ. 

 ٓٝف. .    تعُٝل َعسف١ أبٓا٤ ٖرا ايٛطٔ بايدٜٔ اذت2
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 .    إخالص ايعٌُ هلل عص ٚدٌ، ٚاذترز َٔ ايٛقٛع يف ايسٜا٤ أٚ تكدِٜ سظ ايٓفظ. 3

 .    استطاب األدس َٔ اهلل عص ٚدٌ خصٛصًا عٓد ضػٛط ايعٌُ. 4

 .    إعداد دٌٝ حيٌُ ع٢ً عاتك٘ ِٖ ٖرا ايدٜٔ ْٚػسٙ بني ايٓاع. 5

 .    غسع َفّٗٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف ْفٛع ايػباب.6

 .    إغساى املتطٛعني يف ْػس زضاي١ ادتُع١ٝ. 7

 .    تطٜٛس َٗازات ٚقدزات املتطٛعني ٚتٛدٝٗٗا ضتٛ ساضس َٚطتكبٌ إجيابٞ. 8

 .    إنطاب املتطٛعني َٗازات ددٜد٠. 9

 .    سح املتطٛعني ع٢ً اإلصتاش ٚايتفٛم. 10

 .    ٚقا١ٜ ايػباب َٔ االضتسافات االدتُاع١ٝ ٚايطًٛن١ٝ. 11

 ايعٌُ ع٢ً تٛثٝل ايعالق١ ٚايتعإٚ بني ادتُع١ٝ ٚاملؤضطات األخس٣.    . 12

ٖٚٛ ايػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً االيتصاّ بال٥ش١ ادتُع١ٝ يألعُاٍ ايتطٛع١ٝ ٚتٓفٝر املٗاّ اييت ُتطٓد إيٝ٘ فٝٗا 

 بصف١ دا١ُ٥.

يػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً َطاعد٠ ادتُع١ٝ يف َٛضِ َعني َجٌ َٛضِ زَطإ أٚ َٛضِ اذتر ٚغريٙ َٔ ٖٚٛ ا

 املٛاضِ.

ٖٚٛ ايػدص ايرٟ ٜٛافل ع٢ً تٓفٝر ١َُٗ ذات طابع َعني يتٛفس َٗازات خاص١ يدٜ٘، َجٌ ايطباع١ 

 ٚايتصُِٝ ٚاإلخساز ٚغريٙ.

 َتطٛع َٔ ايدزد١ األٚىل: ٖٚٛ املتطٛع املطتُس.

 َتطٛع َٔ ايدزد١ ايجا١ْٝ: ٖٚٛ املتطٛع املٛمسٞ ٚايرٟ حتت ايطًب
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ّ ي٘ قطِ املتطٛعني : ٖٚٛ املطؤٍٚ عٔ املتطٛعني يف ادتُع١ٝ ; إذا ٜكّٛ ز٥ٝظ ايكطِ باضتكباٍ املتطٛع ٜٚكد

ايُٓٛذز ارتاص باملتطٛعني يٝكّٛ بتعب١٦ ايبٝاْات ارتاص١ ب٘ يتشدٜد َٝٛي٘ ٚقدزات٘، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرٙ ايبٝاْات 

 ٜتِ حتًٜٛ٘ إىل ايكطِ املدتص يالضتفاد٠ َٓ٘.

 ادتُع١ٝ قبٌ َباغست٘ ٚايكدز٠ ع٢ً أدا٥٘..    فِٗ طبٝع١ ايعٌُ يف 1

 .    أخر ايعٌُ َأخر ادتد ٚاملط٦ٛي١ٝ أَاّ ااهلل تعاىل ثِ أَاّ ادتُع١ٝ. 2

 .    االْطباط يف ايعٌُ ) سطب االتفام ( ٚعدّ تسن٘ دٕٚ إغعاز إداز٠ ادتُع١ٝ .3

 .    ايتكٝد بايتعًُٝات ايصادز٠ إيٝ٘ ٚتكبٌ ايتٛدٝ٘ بصدز زسب.4

 االيتصاّ باألخالم اذتطٓ٘ ٚاالْطذاّ َع ايعاًَني بادتُع١ٝ ..    5

 .    احملافظ١ ع٢ً ضس١ٜ املعًَٛات ٚممتًهات ادتُع١ٝ ٚخصٛصٝاتٗا.6

 .    عدّ استهاز ارتربات ٚاملٗازات ٚستاٚي١ إٜصاهلا دتُٝع املتطٛعني َٔ شَال٤ٙ.7

 .    إتباع ايتطًطٌ اإلدازٟ يف اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ .8

 عدّ إضا٠٤ اضتعُاٍ َسنصٙ يف ادتُع١ٝ يتشكٝل فا٥د٠ غدص١ٝ. .   9

  

 .    ايتعسف ع٢ً ادتُع١ٝ ٚإدازاتٗا ْٚػاطاتٗا ٚنريو استٝاداتٗا. 1

 .    حتدٜد َٗاّ ٚاضش١ ٚستدد٠ َٚٓاضب١ إلَهاْٝات املتطٛع.2

 تصاَات٘ ارتاص١..    إعطاؤٙ سك٘ َٔ ايتكدٜس ٚاالٖتُاّ َع َساعا٠ اي3

 .    ايتُهني ٜٚػٌُ ايتذٗٝصات ٚايصالسٝات.4

 .    طًب اذتٛافص مبا ٜسفع َعٜٓٛات5٘

 .    املػازن١ يف ايتدطٝط ٚاختاذ ايكسازات َع ايتكدٜس آلزا٥٘ ٚاقرتاسات٘.6

 .    تكدٜس إصتاشات٘ ٚغهسٙ عًٝٗا.7
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 .    إجياد ب١٦ٝ عٌُ َٓاضب١.8

 َع٘..    ٚدٛد إداز٠ َتعا١ْٚ 9

 .    ٚضٛح أٖداف ادتُع١ٝ ٚبسازتٗا َٚٓاضبتٗا ذتاد١ اجملتُع.10

 .    تٛافل زغب١ املتطٛع َع أٖداف ادتُع١ٝ.11

 ٜتِ االيتشام بػ٦ٕٛ املتطٛعني عرب َاًٜٞ :

 .    تعب١٦ ايُٓٛذز ارتاص بايتطذٌٝ .1

 ايبطاق١ ايػدص١ٝ ..    إسطاز صٛز٠ 2

 ( .٢×٣.    إسطاز صٛزتإ غدص١ٝ )3

 .    ٜتِ عسض ايُٓٛذز ارتاص بطًب ايتطٛع َٔ ِقبٌ إداز٠ غ٦ٕٛ املتطٛعني ع٢ً زتًظ اإلداز٠ يًٓظس فٝ٘  .4

 ٜتِ ايتٛاصٌ َع املتطٛعني عرب أسد ايكٓٛات ايتاي١ٝ :

 ادتٛاٍ . .    عٔ طسٜل 1

 .    ايربٜد االيهرتْٚٞ .2

 .    ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ )  زضا٥ٌ ْص١ٝ ،  ايٛتطاب ، ..... ( 3

 ٜتِ تكِٝٝ املتطٛع َٔ خالٍ :

 .    ايٛقت ايرٟ ٜعطٝ٘ يًذُع١ٝ.1

 .    َد٣ االضتذاب١ ٚايتعإٚ.2

 از يف ايعٌُ ايتطٛعٞ..    إىل أٟ َد٣ ميهٓ٘ االضتُس3

 .    ضًٛنٝات املتطٛع.4

 .    َد٣ نفا٠٤ املتطٛع ٚتفاْٝ٘ يف أدا٤ ايسضاي١. 1

 .    َد٣ اسرتاَ٘ ملٛاعٝد ٚضٛابط ايعٌُ بادتُع١ٝ.2



  الئحة تنظيم عمل املتطوعني

ضسٜإ َد٠ ايبطاق١ ضٝهٕٛ ملد٠ ثالث١ أغٗس فكط ثِ ٜٓظس بعد ذيو يف ٚضع املتطٛع فإٕ زأ٣ ايكطِ ددازت٘ 

ٜتِ جتدٜد ايبطاق١ ي٘ ٚإال فال ٚعًـ٢ َٔ ٜفكد ايبطاق١ ضسع١ إبالغ ايكطِ بريو ست٢ تتدر اإلدسا٤ات 

 ايالش١َ. 

 

 ُع١ٝ إْٗا٤ خدَات املتطٛع خالٍ فرت٠ تطٛع٘ َعٗا يف اذتاالت ايتاي١ٝ: حيل إلداز٠ ادت

 .    شتايفت٘ أْظ١ُ ادتُع١ٝ ٚايتعًُٝات املعٍُٛ بٗا. 1

 .    إذا أخفل املتطٛع يف أدا٤ ايسضاي١ إىل سد ) غري َسض ( ٚفل تكسٜس ٜعدٙ عٓ٘ ز٥ٝط٘ املباغس.2

 ٜتًكاٖا َٔ زؤضا٥٘..    عدّ تكبً٘ أٚ تٓفٝرٙ يًتٛدٝٗات اييت 3

 

 

إٕ يًعٌُ االدتُاعٞ ايتطٛعٞ فٛا٥د عدٜد٠ تعٛد ع٢ً ايفسد املتطٛع ْفط٘ ٚع٢ً اجملتُع بأنًُ٘ ، ٚتؤدٟ إىل 

 اضتػالٍ أَجٌ يطاقات األفساد ٚخاص١ ايػباب يف زتاالت غ١ٝٓ َٚجُس٠ ملصًش١ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ .

 عٞ ٚايٓٗٛض ب٘ زؤ١ٜ ادتُع١ٝ يتطٜٛس ايعٌُ ايتطٛ   

 

أ١ُٖٝ ايتٓػ١٦ االدتُاع١ٝ ايط١ًُٝ يًٓؼ٤ ٚتطافس دٗٛد األضس٠ ٚاملدزض١ ٚاإلعالّ بدٚز َتهاٌَ يػسع  -1

 قِٝ ايتطش١ٝ ٚاإلٜجاز ٚزٚح ايعٌُ ادتُاعٞ يف ْفٛع ايٓاغ١٦ َٓر َساسٌ ايطفٛي١ املبهس٠ .

دتُاعٞ ايتطٛعٞ ٚأُٖٝت٘ ٚدٚزٙ إٔ تطِ املكسزات ايدزاض١ٝ َٛضٛعات تسنص ع٢ً َفاِٖٝ ايعٌُ اال -2

 ايتُٟٓٛ ٚاقرتاْٗا برباَر تطبٝك١ٝ .

دعِ املؤضطات ٚادتٗات ايعا١ًَ يف زتاٍ ايعٌُ ايتطٛعٞ َادًٜا َٚعًٜٓٛا يتُهٝٓٗا َٔ تأد١ٜ زضايتٗا ٚشٜاد٠  -3

 خدَاتٗا .

ارتربات ٚاملٗازات إقا١َ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يًعاًَني َع املؤضطات ايتطٛع١ٝ مما ٜؤدٟ إىل إنطابِٗ  -4

 املٓاضب١ ، ٜٚطاعد ع٢ً شٜاد٠ نفا٤تِٗ ٚ االضتفاد٠ َٔ جتازب اآلخسٜٔ يف ٖرا اجملاٍ.

ايرتنٝص يف األْػط١ ايتطٛع١ٝ ع٢ً ايرباَر ٚاملػسٚعات اييت تستبط بإغباع االستٝادات األضاض١ٝ  -5

 ايرباَر .يًُٛاطٓني ; األَس ايرٟ ٜطاِٖ يف شٜاد٠ اإلقباٍ ع٢ً املػازن١ يف ٖرٙ 



  الئحة تنظيم عمل املتطوعني

قٝاّ ٚضا٥ٌ اإلعالّ املدتًف١ بدٚزٖا  يف تعسٜف أفساد اجملتُع مبا١ٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ َٚد٣ ساد١  -6

اجملتُع إيٝ٘ ٚتبصريِٖ بأُٖٝت٘ ٚدٚزٙ يف ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ، ٚنريو إبساش دٚز ايعاًَني يف ٖرا اجملاٍ بطسٜك١ 

 تهطبِٗ االسرتاّ ايراتٞ ٚاسرتاّ اآلخسٜٔ.

د ايباسجني إلدسا٤ املصٜد َٔ ايدزاضات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ سٍٛ ايعٌُ االدتُاعٞ ايتطٛعٞ; مما تدعِٝ دٗٛ -7

 ٜطِٗ يف حتطني ٚاقع ايعٌُ االدتُاعٞ بػهٌ عاّ، ٚايعٌُ ايتطٛعٞ بػهٌ خاص.

اضتدداّ ايعٌُ ايتطٛعٞ يف املعادت١ ايٓفط١ٝ ٚايصش١ٝ ٚايطًٛن١ٝ يبعض املتعاطني يًُددزات  -8

 ايعاطًني أٚ املٓشسفني ادتُاعًٝا.ٚاملدَٓني أٚ 

اضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ يتٓطٝل ايعٌُ ايتطٛعٞ بني ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ  يتكدِٜ ارتدَات  -9

 االدتُاع١ٝ ٚإعطا٤ بٝاْات دقٝك١ عٔ سذِ ٚاجتاٖات ٚسادات ايعٌُ ايتطٛعٞ األِٖ يًُذتُع .

 ٚباهلل ايتٛفٝل .

 

حيل جملًظ اإلداز٠ سرف أٚ إضاف١ تعدٌٜ َا ٜساٙ ع٢ً ٖرٙ ايال٥ش١ سطب َكتطٝات ايعٌُ ايتطٛعٞ .    1

 بادتُع١ٝ .

.    ٜتِ اضتشداخ قطِ بادتُع١ٝ خاص بػ٦ٕٛ ايتطٛع ٚاملتطٛعني ٜٚتِ إصداز  قساز  إدازٟ بريو يتشدٜد 2

 األغداص املط٦ٛيني عٔ ايكطِ ٚحتدٜد صالسٝاتِٗ .

 ملتطٛعني ع٢ً بٓٛد ٖرٙ ايال٥ش١ يًعٌُ مبٛدبٗا ٚايتٛقٝع بايعًِ عًٝٗا  ..    ٜتِ إطالع ا3

/       5/   10.    مّت اعتُاد ٖرٙ ايال٥ش١ ٚإقساز ايعٌُ بٗا ظُع١ٝ ايرب ارتري١ٜ مبشافظ١ ارتسز اعتبازا َٔ تازٜخ  4

2019.  ّ 

 

                                                                     




