تقرير تأسيس وحدة التطوع:
انحًذهلل سب انؼانًٔ ٍٛانظالج ٔانغالو ػهٗ أششف األَثٛاء عٛذَا يحًذ ٔػهٗ آنّ ٔطحثّ
أجًؼ.ٍٛ
ئَطالها يٍ سؤٚح انًًهكح  2030انر ٙحشطد ػهٗ أٌ ذشًم انجٕاَة اإلَغاَٛح ٔاإلجرًاػٛح
ضًٍ أْذاكٓأ ,حلضخ جًٛغ انجٓاخ (انحكٕيٛح ٔانوطاع انخاص ٔانوطاع انشتح ) ٙنرحوٛن ْزِ
األْذافٔ ,حٛث أٌ يأعغح انؼًم انرطٕػ ٙكاٌ يٍ أْى انًثادساخ انر ٙذذػى انجاَة اإلَغاَٙ
ٔاإلجرًاػٙ؛ نزا حشطد ٔصاسج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح ذثُْ ٙزِ انخطٕج انًثاسكح ٔذلؼٛهٓا
ك ٙجًٛغ هطاػاخ انذٔنح ٔأًْٓا انوطاع انثانث ( انـٛش ستح.)ٙ
ٔيٍ خالل يراتؼح ٔصساج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح نهجًؼٛح انخٛشٚح تًكح انًكشيح حثد ػهٗ
انران:ٙ
 ذأعٛظ هطاع نألػًال انرطٕػٛح.
 انًشاسكح يغ أحذ انجٓاخ راخ انخثشج نرأعٛظ ٔذشـٛم انٕحذج انرطٕػٛحٔ ,هذ أٔطد
( تًإعغح ػطاء انرطٕػٛح) نهوٛاو تذساعح ثاترّ ٔخطح ػًم نهٕحذج انرطٕػٛح.
 ذؼ ٍٛٛيذٚش نٕحذج األػًال انرطٕػٛح.
ٔ ضغ انلشص انرطٕػٛح.
َٔضٔال ػُذ سؿثح ٔصاسج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح ذى انرُغٛن يغ يإعغح ػطاء انرطٕػ ّٛنروذٚى
يششٔع ٔػشع عؼشٚرُاعة يغ ككشج انًششٔع ٔأتجذٚاذّ.
ٔتؼذ اإلطالع ػهٗ انًششٔع انًوذو يٍ هثهٓى ٔجذَا أَّ أْرى تجًٛغ انُٕاح ٙاإلداسٔ ّٚانلُٛح يٍ
ٔطق ػاو نهًششٔع ( ذأعٛظ ٔحذج ػًم ذطٕػ + ٙذذسٚة انًرطٕػٔ ,)ٍٛذٕطٛق أَشطح
انًششٔع ٔػشع عؼش (  )255000يائرٔ ٍٛخًغ ٍٛأنق لاير.
ٔيٍ تاب حشص انجًؼٛح انخٛشٚح تًكح انًكشيح ػهٗ يٕاسدْا كوذ ذوشس انران:ٙ
ذأعٛظ ٔحذج اػًال ذطٕػٛح ٔرنك ب:
 ذؼ ٍٛٛيذٚشا نهرطٕع تراسٚخ ْ1441 /1/13ـ
 تُاء ْٛكهح ذُظًٛٛح نهوطاع انرطٕػ.ٙ
 دساعح احرٛاجاخ انجًؼٛح ٔٔضغ كشص ذطٕػٛح تُاءاً ػهٗ ذهك اإلحرٛاجاخ.

 ئتالؽ ٔصاسج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح تثشٚذ انكرشَٔ ٙتخطاف ذكهٛق يذٚش انرطٕع
ٔئخطاسْى تأٌ انٕحذج هٛذ انرأعٛظ.
 تؼذ اإلجرًاع كٕٚ ٙو انخًٛظ انًٕاكن ْ1441 /2/18ـ ذى اإلذلام ػهٗ ذؼ ٍٛٛيغ عؼادج
د /ػٛغٗ سٔاط ٔعؼادج األعرار  /كإاد عهٛى ٔيذٚش انرطٕع ُْ /اد٘ سيضاَ ٙذى اإلذلام
ػهٗ ذؼ ٍٛٛأخظائ ٙئعروطاب يرطٕػ ٍٛػهٗ أٌ ٚكٌٕ يرطٕػا ً.
 ذى ػًم دساعح يغرلٛضح هايد تٓا يذٚش انرطٕع ُْ /اد٘ سيضاَ ٙذخرض ترأعٛظ
انٕحذج انرطٕػٛح احرٕخ ػهٗ انران:ٙ
 أًْٛح انؼًم انرطٕػ ٙك ٙسؤٚح ٔ 2030ػالهرّ تانرًُٛح انًغرذايح.
 تُاء ْٛكم ذُظٚ ًٙٛخض انوطاع انرطٕػ.ٙ
ٔ ضغ ذٕطٛق ٔظٛل ٙنهؼايه ٍٛك ٙانوطاع.
 ذظًٛى يٛثام خاص تانجًؼٛح ٔانًرطٕػ.ٍٛ
 ذحذٚذ انحوٕم ٔانٕاجثاخ نهًرطٕػ.ٍٛ
 تُاء الئحح ذُظًٛٛح نٕحذج انؼًم انرطٕػ.ٙ
ٔ ضغ خطح اعروطاب نهًرطٕػ.ٍٛ
 انؼًم ػهٗ ٔضغ دنٛم ئجشائ ٙنٕحذج انرطٕع.
 ذى ذحذٚذ انلشص انرطٕػٛح تُاء ػهٗ احرٛاجاخ انجًؼٛح ٔذٕطٛق نٓا
ٔانًرطهثاخ انخاطح تٓا تٕاعطح د /ػٛغٗ سٔاط.
 جاس٘ انؼًم ػهٗ ٔضغ خطح انروٛٛى ٔانركشٚى.
ٔتُاء ػهٗ ياعثن ٔيواسَح تؼشع عؼش يإعغح ػطاء انرطٕػٛح الحظُا أَُا هذ هًُا ترـطٛح
جًٛغ يحأس انًششٔع انًوذيح يٍ هثهٓى ٔتذٌٔ ذكهلّ يادٚح ػهٗ انجًؼٛح انخٛشٚح ٔانر ٙذحشص
ػهٗ أٌ ذضغ يٕاسدْا ك ٙانًكاٌ انًُاعة.
ٔإلكًال انًشحهح انواديح إلطالم انًششٔع كاَُا َٕط ٙتانران:ٙ
ئَشاء ساتظ ذغجٛم ك ٙيٕهغ انجًؼٛح انخٛشٚح ٚغرطٛغ انًرطٕػ ٍٛانرغجٛم ٔانروذٚى يٍ خالنّ.
( ٔرنك نح ٍٛتُاء يُظح ٔصاسج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح).
انؼًم ػهٗ ٔضغ شؼاس ٔئعى نهًششٔع ٚرٕاكن يغ ئعى انجًؼ.ّٛ
انؼًم ػهٗ اإلػالٌ ػٍ انًششٔع يٍ خالل يٕاهغ انرٕاطم االجرًاػ.ٙ

يالحظح:
ئٌ ككشج ئَشاء يُظح داخهٛح ك ٙيٕهغ انجًؼٛح انخٛشٚح عٛكهق انجًؼٛح يثانؾ كثٛشِ يٓذسج ٔرنك
تغثة انًُظح انر ٙعروٕو تٓا ٔصاسج انؼًم ٔانرًُٛح اإلجرًاػٛح ٔانرٚ ٙلرشع أٌ ذكٌٕ جاْضج
نهؼًم ك ٙؿضٌٕ أشٓش هظٛشج ,يًا ٚغرٕجة ػهٗ انجًؼٛح انرغجٛم ك ٙانًُظح كجٓح ياَحح
ٔٔضغ انلشص انرطٕػٛح يٍ خالنٓا نرغٓٛم انرغجٛم ػهٗ انًرطٕػٔ ٍٛػًم ئحظائٛح نؼذد
انًرطٕػ ٍٛداخم انًًهكح.
ٔيٍ خالل انًلاًْح يغ انجًؼٛاخ األخشٖ كَ ٙلظ انُشاط تهـُا أَّ ال ضشٔسج نؼًم انًغح
األيُ ٙحانٛا ٔرنك تغثة أٌ جًٛغ انلشص انرطٕػٛح ال يغاط نٓا تاأليٍ انؼاوٚٔ ,كرل ٙاإلحرلاظ
تثٛاَاخ انًرطٕع ْٕٔٚرّ انٕطُٛح ٔئيكاَٛح انٕطٕل ئن.ّٛ
ٔٚكرلٗ حانٛا تشاتظ ذغجٛم ٚوٕو تّ هغى انحاعة األنٗ نرجٓٛضِ ٔئَطالم انثشَايج تذٌٔ أ٘ ذكهلح
يادٚح.
كًٛا عثن ذى ذـطٛح جًٛغ يا ذى ػه ّٛانؼًم ك ٙانلرشج انغاتوح.
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انراسٚخ ْ1441 /2/22ـ

هنادي رمضاني

