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قصتنا
تلتــزم دائــرة تنميــة املجتمــع بتحقيــق نظــام متكامــل مــن العمــل االجتماعــي يف اإلمارة 
و تشــجيع الجهــات العاملــة يف القطــاع االجتماعــي و مســاندتها لتمكينهــا مــن تحقيــق 
ــي  ــل االجتماع ــاركة يف العم ــة املش ــول أهمي ــي ح ــادة الوع ــى زي ــل ع ــا و العم أهدافه
العــام و تعزيــز قيــم خدمــة املجتمــع. وهــي تسرتشــد يف ذلــك برؤيــة الوالــد املؤســس 
املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل ثــراه« الــذي شــدد 
ــة لتمكــني ازدهــار ونمــو املجتمعــات. ونحــن  ــة االجتماعي ــاه والتنمي ــة الرف عــى أهمي
نهتــدي بقيــم االحــرتام واملصداقيــة والتعاطــف واملســؤولية وحــب العطــاء واإلحســان، 

ونطمــح إىل توفــر حيــاة كريمــة للجميــع.

ــكار  ــه ويؤمــن باالبت ــاء مجتمــع فاعــل ومســؤول يحتــن جميــع أبنائ نحــن ننشــد بن
ســبيالً لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة. ونعــّول يف ذلــك عــى اســتعداد مجتمعنــا 
لتبــي تغيــر إيجابــي هــادف والقضــاء عــى كافــة املعوقــات. وأولويتنــا األساســية هــي 
ــا يف تنظيــم  التعريــف باملســائل االجتماعيــة الــي تمــس إمــارة أبوظــي. ويتمثــل دورن
ــن  ــة م ــات املعني ــني الهيئ ــي، وتمك ــة يف أبوظ ــة واالجتماعي ــة املجتمعي ــاع التنمي قط

ــا. ــاء مجتمعن ــع أبن ــة لجمي ــات االجتماعي ــة والخدم ــر الرعاي توف

بــني  مشــرتكة  مســؤولية  هــي  االجتماعيــة  التنميــة  بــأن  إيماننــا  مــن  وانطالقــاً 
ــذا نعمــل مــع املؤسســات الحكومــة ورشكات  ــات املجتمــع، ل ــع مكون الحكومــة وجمي
القطــاع الخــاص واملؤسســات غــر الربحيــة لتمكــني مشــاركة الجميــع يف رفــد ســوق 
ــة، وضمــان حشــد قدراتهــم للمســاهمة يف تطــور اإلمــارة.  العمــل بالكفــاءات املطلوب
ــوغ أقــى  ــة لتحقيــق االزدهــار وبل ــك أن يتيــح للجميــع فرصــاً متكافئ ومــن شــأن ذل

إمكاناتهــم، وبالتــايل املســاهمة يف بنــاء دولــة مســتدامة إجتماعيــاً واقتصاديــاً.

وتضطلــع دائــرة تنميــة املجتمــع بهــذه املســؤولية بصفتهــا املنّظــم الرئيــي للقطــاع 
االجتماعــي يف أبوظــي. وانطالقــاً مــن هــذا الدور، نعمــل عى وضع وتطبيق السياســات 
املناســبة الــي تضمــن تقديــم خدمــات جيــدة، وتوفــر الدعم بشــكل منصــف، واالهتمام 
ــى  ــا ع ــة عملن ــز منهجي ــات. وترتك ــع القطاع ــر جمي ــف ع ــة األضع ــات االجتماعي بالفئ

األســس العلميــة والــرؤى الغنيــة املكتســبة مــن املجتمــع بمختلــف قطاعاتــه.
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قانون رقم )12( لسنة 2018

بشأن  إنشاء دائرة تنمية املجتمع 
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قانون رقم )12( لسنة 2018

بشأن  إنشاء دائرة تنمية املجتمع 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظيب.

بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز الحكومــي يف 	 

إمــارة أبوظــي وتعديالتــه.

وعى القانون رقم )2( لسنة 1971 يف شأن املجلس االستشاري الوطي وتعديالته.	 

وعــى القانــون رقــم )2( لســنة 2000 يف شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد املدنيــة 	 

إلمــارة أبوظــي وتعديالتــه.

وعى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن املوارد البرشية يف إمارة أبوظي. 	 

وعى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام املايل لحكومة أبوظي.	 

وعى القانون رقم )3( لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظي التنفيذي.	 

وبناًء عى ما ُعرض عى املجلس التنفيذي، وموافقة املجلس عليه.  	 
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الباب األول 
تعريفـــات

مـادة )1(
ــة  ــاين املوضح ــة املع ــارات التالي ــات والعب ــون للكلم ــون، يك ــذا القان ــكام ه ــق أح يف تطبي

ــك: ــدل ســياق النــص عــى خــالف ذل ــم ي ــا ل ــا، م ــن كل منه قري

الدولــــــــــــــــــــة : 

اإلمـــــــــــــــــــارة  :  

املجلس التنفيذي : 

الدائــــــــــــــــــــرة : 

القطاع االجتماعي :

الجـهـات التـابعــة  : 

املنشــآت الخاصــة :

اإلمارات العربية املتحدة. 

إمارة أبوظي.

املجلس التنفيذي لإلمارة.

دائرة تنمية املجتمع. 

ــذي  ــام ال ــي الع ــل االجتماع ــن العم ــل م ــام متكام نظ
يهــدف لرعايــة وتنميــة األفــراد واألرس واملجتمــع مــن 
كافــة النواحــي ويشــمل الجهــات العامــة والخاصــة، 
خدمــات  تقــدم  الــي  الربحيــة،  وغــر  منهــا  الربحيــة 
للقطــاع االجتماعــي والــي تعــى بشــؤون األرسة بوجــه 
عــام واملــرأة والطفــل بوجــه خــاص كمــا تعــى بشــؤون 
القــر واأليتــام واملحتاجــني وأصحــاب الهمــم والشــباب 

ــب. ــويل النس ــن ومجه ــار ال وكب

الجهــات العاملــة يف القطــاع االجتماعــي التابعــة للدائرة 

والــي تخضــع لرقابتهــا وإرشافهــا ويصــدر بتحديدهــا 

قــرار مــن املجلــس التنفيــذي.

ــي  ــاع االجتماع ــل يف القط ــي تعم ــة ال ــات الخاص الجه

ــام.  ــع الع ــات ذات النف ــمل الجمعي وتش
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الباب الثاين

إنشاء الدائرة وأهدافها واختصاصاتها

مـادة )2(

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى “دائرة تنمية املجتمع”.

مـادة )3(
تهــدف الدائــرة إىل تحقيــق نظــام متكامــل مــن العمــل االجتماعــي يف اإلمــارة وتشــجيع 
ــا  ــق أهدافه ــن تحقي ــا م ــاندتها لتمكينه ــي ومس ــاع االجتماع ــة يف القط ــات العامل الجه
والعمــل عــى زيــادة الوعــي حــول أهميــة املشــاركة يف العمــل االجتماعــي العــام وتعزيــز 

قيــم خدمــة املجتمــع. 

مـادة )4(

 تبارش الدائرة يف سبيل تحقيق أهدافها االختصاصات اآلتية:	 
اقــرتاح الخطــط االســرتاتيجية والتنفيذيــة للقطــاع االجتماعــي يف اإلمــارة واعتمادهــا . 1

مــن املجلــس التنفيــذي واإلرشاف عــى تنفيذهــا.
متابعــة التــزام الجهــات التابعــة بتنفيــذ الخطــط االســرتاتيجية والتنفيذيــة للقطــاع . 2

االجتماعــي. 
ــد . 3 ــا والعوائ ــن ميزانياته ــرف م ــة كال ــات التابع ــة الجه ــى كاف ــة واإلرشاف ع الرقاب

الــي تحققهــا والتزامهــا بواجباتهــا واختصاصاتهــا وإقــرار خططهــا االســرتاتيجية 
والتنفيذيــة.

تنظيــم القطــاع االجتماعــي مــن كافــة النواحــي من خــالل وضــع السياســات واملعاير . 4
واألنظمــة والقــرارات والتعاميــم التنفيذية والتشــغيلية املنظمــة للقطاع.
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الرقابــة عــى القطــاع االجتماعــي واإلرشاف عليــه وفقــاً للترشيعــات واالتفاقيــات . 1

واملعاهــدات املعنيــة املعمــول بهــا محليــاً ودوليــاً يف القطــاع وبالتنســيق مــع الجهــات 

ــة وخارجهــا.  ــة يف الدول ذات الصل

ترخيــص كافــة املؤسســات والجهــات والــرشكات واألشــخاص العاملــني يف القطــاع . 2

ــات  ــودة الخدم ــل يف ج ــتوى األمث ــر املس ــا بتوف ــدى التزامه ــة م ــي ومراقب االجتماع

ــة.  ــاً للترشيعــات الســارية وبالتنســيق مــع الجهــات ذات الصل ــي تقدمهــا وفق ال

اقــرتاح الرســوم والتعرفــات واألثمــان املتعلقــة باختصاصاتهــا ورفعهــا للمجلــس . 3

التنفيــذي لالعتمــاد وفــق النظــم املتبعــة.

رفــع التقاريــر الدوريــة والدراســات التحليليــة ملكتــب أبوظــي التنفيــذي فيمــا يتعلــق . 4

باختصاصــات الدائــرة.

تشــجيع االســتثمار والرشاكــة مــع القطــاع الخــاص للمشــاريع املتعلقــة باختصاصات . 	

الدائــرة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقة. 

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من املجلس التنفيذي. . 6

ــد بعضهــا  ــة أخــرى أو تعهي ــض بعــض اختصاصاتهــا ألي جهــة حكومي ــرة تفوي للدائ

ــذي. للقطــاع الخــاص بعــد موافقــة املجلــس التنفي

مـادة )5(

يصدر رئيس املجلس التنفيذي قراراً بتحديد االختصاصات اإلضافية للدائرة.	 

للمجلــس التنفيــذي التعديــل عــى اختصاصــات الدائــرة الــواردة يف هــذا القانــون أو 	 

أي ترشيــع آخــر بالحــذف أو اإلضافــة أو النقــل.

مـادة )6(

عــى كافــة األشــخاص والجهــات والــرشكات الحكوميــة والخاصــة بمــا يف ذلــك 	 

املنشــآت الخاصــة واملؤسســات تزويــد الدائــرة باملســتندات واملعلومــات الــي تطلبهــا 

ــا. ــذ اختصاصاته ــارشة أو تنفي ملب
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مـادة )7(

يصــدر املجلــس التنفيــذي قــراراً بتحديــد الجهــات التابعــة والــي تخضــع لرقابــة وإرشاف 

الدائــرة. 

الباب الثالث
أحكام عامة

مـادة )8(

يصــدر رئيــس دائــرة القضــاء - أبوظــي باالتفــاق مــع رئيــس الدائــرة قــراراً بتحديــد موظفــي 

الدائــرة ممــن لهــم صفــة مأمــوري الضبــط القضــايئ بالنســبة للجرائــم الــي تقــع يف دائــرة 

اختصاصاتهــم ويكــون لهــم حــق التفتيــش والرقابــة عــى الجهــات والــرشكات واألشــخاص 

ــذا  ــكام ه ــذ أح ــن تنفي ــق م ــك للتحق ــي، وذل ــاع االجتماع ــة يف القط ــات العامل واملؤسس

القانــون واللوائــح والنظــم والقــرارات والتعاميــم الصــادرة تنفيــذاً لــه.  

مـادة )9(

يحظر عى املنشآت الخاصة ما ييل: 	 

ممارســة أي أنشــطة يف القطــاع االجتماعــي باإلمــارة إال بعــد الحصــول عــى . 1

موافقــة الدائــرة. 

مخالفة اللوائح واألنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة. . 2

يحظــر عــى الشــخص الطبيعــي ممارســة أي مهنــة يف القطــاع االجتماعــي - 	 

وإن كان عــى ســبيل التطــوع - إال بعــد الحصــول عــى موافقــة الدائــرة. 
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مـادة )10(

مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تفــرض غرامــة 	 

إداريــة ال تزيــد عــى  )10,000,000( عــرشة ماليــني درهــم عــى كل مــن يخالف 

أحــكام هــذا القانــون ولوائحــه التنظيميــة والتنفيذيــة والنظــم والسياســات 

والقــرارات والتعاميــم املنفــذة لــه.

تتــوىل الدائــرة تحصيــل الغرامــات اإلداريــة، ويصــدر رئيــس الدائــرة بعــد 	 

موافقــة املجلــس التنفيــذي جــدوالً يحــدد املخالفــات والغرامــات اإلداريــة 

ــادة. ــذه امل ــا يف ه ــوص عليه ــة املنص ــاوز الغرام ــا ال يتج ــا، وبم ــكل منه ــررة ل املق

يجــوز لرئيــس الدائــرة أو مــن يفوضــه بذلــك عــرض التصالح عــى املخالف عى 	 

أن يثبــت ذلــك يف محــر اإلجــراءات، وعــى املخالــف الــذي يقبــل التصالــح أن 

يســدد غرامــة تعــادل )%	7( مــن إجمــايل الغرامــة اإلداريــة املحــددة للمخالفــة 

يف مهلــة ال تتجــاوز ســتني يومــاً مــن تاريــخ عــرض التصالــح عليــه.

يف جميــع األحــوال إذا لــم يلتــزم املخالــف بإزالــة آثــار املخالفــة يف املوعــد املحدد، 	 

تقــوم الدائــرة بإزالتهــا عــى نفقــة املخالف.

تحــدد اللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة لهــذا القانــون إجــراءات التصالح املشــار 	 

إليــه أعــاله بمــا يف ذلــك مــدده الزمنيــة.   

مـادة )11(

 للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات اإلدارية التالية: 	 

لفت نظر.. 1

اإلنذار.. 2

وضع املنشأة تحت اإلرشاف املايل واإلداري والفي.. 3

تعليق النشاط مؤقتاً.. 4

إلغاء أو وقف الرتخيص.. 	
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إغالق املنشأة مؤقتاً أو نهائياً.. 6

يجــوز التظلــم مــن الجــزاءات اإلداريــة أمــام الدائــرة خــالل ســتني يومــاً مــن 	 

تاريــخ تبليــغ املتظلــم بهــا، ويعتــر عــدم البــت يف التظلــم خــالل تســعني يومــاً 

مــن تاريــخ تقديمــه بمثابــة قبــول للتظلــم.

تحــدد اللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة لهــذا القانــون إجــراءات وضوابــط 	 

تطبيــق الجــزاءات اإلداريــة املشــار إليهــا أعــاله. 

مـادة )12(

تتــوىل الدائــرة اقــرتاح هيكلهــا التنظيمــي ورفعــه للمجلــس التنفيــذي لالعتمــاد 

وفــق النظــم  املتبعــة.

مـادة )13(

ترسي عى الدائرة القوانني والنظم املالية املعمول بها يف اإلمارة.	 

تــرسي عــى موظفــي الدائــرة قوانــني ونظــم املــوارد البرشيــة املعمــول بهــا يف 	 

اإلمارة.

ــة 	  ــد املدني ــآت التقاع ــون معاشــات ومكاف يــرسي عــى املواطنــني منهــم قان

ــه يف اإلمــارة. املعمــول ب

مـادة )14(

يصــدر رئيــس الدائــرة بعــد موافقــة املجلــس التنفيــذي اللوائــح التنظيميــة 	 

والتنفيذيــة لهــذا القانــون.

والتعاميــم 	  والقــرارات  واللوائــح  واألنظمــة  بالسياســات  العمــل  يســتمر 

الســارية بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون وذلــك لحــني صــدور 

ــم املنفــذة ألحــكام هــذا  ــح والقــرارات والتعامي السياســات واألنظمــة واللوائ

القانــون.
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التنفيذيــة 	  والتعاميــم  والقــرارات  السياســات  الدائــرة  رئيــس  يصــدر 

القانــون.   هــذا  أحــكام  لتنفيــذ  الالزمــة  والتشــغيلية 

مـادة )15(

عــى كافــة األشــخاص واملنشــآت الخاصــة الخاضعــني ألحــكام هــذا القانــون 

توفيــق أوضاعهــم خــالل ســنة مــن تاريــخ العمــل بأحكامــه، ويجــوز تمديــد هــذه 

ــذي.  ــس التنفي ــن املجل ــرار م ــدة بق امل

مـادة )16(

ــف أو 	  ُيلغــى مــن ترشيعــات إنشــاء الجهــات التابعــة كل نــص أو حكــم يخال

ــون. يتعــارض مــع أحــكام هــذا القان

ُيلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.	 

مـادة )17(

 ُينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

خليفه بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظيب

صدر عنا يف أبوظي 

بتاريخ :   20 - فراير - 2018 م.

املوافـق : 4 - جمادى اآلخرة - 1439 هـ.
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قرار رئيس املجلس التنفيذي

رقم )59( لسنة 2018 

تنميــة  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات  بشــأن 

ملجتمــع ا
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قرار رئيس املجلس التنفيذي

رقم )59( لسنة 2018 

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية املجتمع

املجلــس  رئيــس  العهــد  نهيــان، ويل  آل  زايــد  بــن  نحــن محمــد 
التنفيــذي.

بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )1(  لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز 	 

الحكومــي يف  إمــارة أبوظــي وتعديالتــه.

وعى القانون رقم )12( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية املجتمع.	 

وبناًء عى ما ُعرض عى املجلس التنفيذي، وموافقة املجلس عليه.	 

أصدرنا القرار اآليت:

املـادة )1(

تبارش الدائرة يف سبيل تحقيق أهدافها االختصاصات اإلضافية اآلتية:	 

ــات املحتاجــة للدعــم يف اإلمــارة . 1 ــح الالزمــة لدعــم وتمكــني الفئ اقــرتاح اللوائ

ــاد. ــذي لالعتم ــس التنفي ــا للمجل ورفعه

واملســاهمة . 2 املجتمعيــة  للمشــاركة  الالزمــة  السياســات  وإقــرار  وضــع 

االجتماعــي. القطــاع  يف  واالبتــكار  االســتثمار  وتعزيــز  االجتماعيــة 

وضــع األطــر والقواعــد املختلفــة لرصــد وتتبــع ومعالجــة املشــاكل والظواهــر . 3

املجتمعيــة الســلبية يف اإلمــارة واإلرشاف عــى تنفيذهــا بالتنســيق مــع 

ــة.  الجهــات املعني

اقــرتاح وتقديــم برامــج الدعــم العيــي واملــادي للمواطنــني مــن الفئــات . 4

املحتاجــة للدعــم يف اإلمــارة بعــد اعتمادهــا مــن املجلــس التنفيــذي.
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املشــاركة والتنســيق مــع الجهــات املعنيــة لوضــع الرامــج لزيــادة ونــرش . 	

ــز  ــة وتعزي ــاهمة االجتماعي ــة واملس ــاركة املجتمعي ــة املش ــول أهمي ــي ح الوع

ــة.  ــم الوطني ــي والقي ــل التطوع ــع والعم ــة املجتم ــم خدم قي

ــط . 6 ــال مجهــويل النســب والضواب ــة األطف ــر لرعاي وضــع السياســات واملعاي

والــرشوط الــي تحكــم األرس  الحاضنــة ودور الرعايــة والجهــات املســؤولة 

ــارية. ــات الس ــاً للترشيع ــة ووفق ــات املعني ــع الجه ــيق م ــا، بالتنس عنه

وضــع اإلطــار القانــوين املنظــم لتأســيس دور العبــادة والجمعيــات ذات . 7

التزامهــا  عــى  واإلرشاف  الرياضيــة  واملؤسســات  والنــوادي  العــام  النفــع 

باملعايــر والنظــم الســارية بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة ووفقــاً للترشيعــات 

ــارية. الس

وضــع املعايــر الخاصــة بالرتخيــص والتفتيــش والتدقيــق عــى دور العبــادة . 8

والجمعيــات ذات النفــع العــام والنــوادي واملؤسســات الرياضيــة بالتنســيق 

مــع الجهــات املعنيــة ووفقــاً للترشيعــات الســارية.

وضــع السياســات الهادفــة لرفــع ومشــاركة أفــراد املجتمــع بالفعاليــات . 9

ــاء  ــني واالرتق ــني املحلي ــم الرياضي ــة ودع ــرش الرياضــة املجتمعي ــة ون الرياضي

ــة. ــة الدولي ــد الرياض ــى صعي ــارة ع ــة اإلم بمكان

أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها الدائرة من املجلس التنفيذي. . 10

املـادة )2(

ُيلغى كل نص أو حكم ُيخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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املـادة )3(

ُينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

محمد بن زايد آل نهيان

ويل العهد

رئيس املجلس التنفيذي

صدر عنا يف أبوظي

بتاريخ :  ا - أغسطس - 2018 م.

املوافـق : 19 -ذي القعدة  - 1439 هـ.
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قانون رقم )5( لسنة 2019 

بإنشاء هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي
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قانون رقم )5( لسنة 2019 

بإنشاء هيئة أبوظيب للدعم االجتماعي

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظيب.
بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز 	 

وتعديالتــه. أبوظــي  إمــارة  يف  الحكومــي 

ــون رقــم )2( لســنة 1971 يف شــأن املجلــس االستشــاري الوطــي 	  وعــى القان

ــه. وتعديالت

ــون رقــم )2( لســنة 2000 يف شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد 	  وعــى القان

املدنيــة إلمــارة أبوظــي وتعديالتــه.

وعى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن املوارد البرشية يف إمارة أبوظي.	 

وعى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام املايل لحكومة أبوظي.	 

وعى القانون رقم )12( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية املجتمع.	 

بشــأن 	   2018 لســنة   )	9( رقــم  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  قــرار  وعــى 

املجتمــع. تنميــة  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

وبناًء عى ما ُعرض عى املجلس التنفيذي، وموافقة املجلس عليه.	 

أصدرنا القانون اآليت:

مادة )1(

يف تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املوضحة 

قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص عى خالف ذلك:

اإلمـارة                   : إمارة أبوظي.

الحكومـة               : حكومة أبوظي.
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املجلس التنفيذي : 

الدائــــــــــــــــــــرة : 

الهيئـــــــــــــــــــة  :  

املدير الــــــعــــام   :  

الدعم االجتماعي  : 

خط االستحقــاق  :  

الدعـــــــــــم املايل :

  

الدعم العينـــــــي : 

املستحـــــــــــــــق : 

مادة )2(

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى “هيئة أبوظي للدعم االجتماعي”، 

ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع باألهلية القانونية الكاملة 

للترف، وتتبع الدائرة.

للمجلس التنفيذي تغير تبعية الهيئة ألي جهة يحددها. 

مادة )3(

مقر الهيئة الرئيي مدينة أبوظي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع أو 

مكاتب لها داخل اإلمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة املجلس التنفيذي.

املجلس التنفيذي لإلمارة.

دائرة تنمية املجتمع. 

هيئة أبوظي للدعم االجتماعي.

مدير عام الهيئة.

إىل  الحكومــة  تقدمــه  الــذي  العيــي  أو  املــايل  الدعــم 

يعتمدهــا  الــي  واملعايــر  الضوابــط  وفــق  املســتحقني 

التنفيــذي. املجلــس 

مبلغ تحدده الدائرة كحد أدىن ملتوسط الدخل الشهري 

ويتخذ أساساً الستحقاق الدعم االجتماعي يف حال عدم 

تحققه.

املبلغ النقدي الذي يمنح للمستحق وذلك إما بشكل 

دوري أو متقطع.

املساعدات واملعونات غر املادية الي تمنح للمستحق.

عــى  الحصــول  عليهــم رشوط  تنطبــق  أو أرسة  فــرد  أي 

االجتماعــي. الدعــم 
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مادة )4(

تهــدف الهيئــة إىل تقديــم الدعــم االجتماعــي للمســتحقني، ولهــا يف ســبيل 	 

ذلــك مبــارشة االختصاصــات اآلتيــة: 

إعــداد االســرتاتيجية والسياســة العامــة للهيئــة ورفعهــا إىل الدائــرة تمهيــداً . 1

العتمادهــا مــن املجلــس التنفيــذي.

اقــرتاح الضوابــط واملعايــر الالزمــة لتقديــم الدعــم االجتماعــي مــن قبــل . 2

مــن  العتمادهــا  تمهيــداً  الدائــرة  إىل  ورفعهــا  املســتحقني  إىل  الحكومــة 

التنفيــذي. املجلــس 

تقديم الدعم املايل للمستحقني وفق الضوابط املعتمدة.. 3

إجــراء البحــوث االجتماعيــة والدراســات املتعلقــة بمجــاالت عملهــا بالتنســيق . 4

مــع الجهــات املعنيــة ولهــا يف ســبيل ذلــك طلــب البيانــات واملعلومــات منهــا.

املســاهمة مــع الجهــات املعنيــة يف وضــع الرامــج الالزمــة لدعــم املســتحقني . 	

وتمكينهــم مــن الوصــول إىل االكتفــاء واالســتقالل املــايل.

إعداد سجل يحتوي عى بيانات املستحقني لرامج الدعم االجتماعي.. 6

نــرش ثقافــة اإلدارة املاليــة لــدى املســتحقني، لتعزيــز الوعــي املــايل لديهــم . 7

وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.

دراســة كافــة أشــكال الدعــم االجتماعــي وتأثراتهــا املاليــة واالجتماعيــة ورفــع . 8

املقرتحــات بشــأنها إىل الدائــرة.

النظــر يف الحــاالت االســتثنائية لطلبــات الدعــم االجتماعــي وفــق الضوابــط . 9

املعتمــدة مــن املجلــس التنفيــذي.

 البــت يف التظلمــات املقدمــة مــن أصحــاب املصلحــة للطعــن يف القــرارات . 10

الصــادرة عــن الهيئــة وذلــك وفــق الضوابــط واإلجــراءات الــي يحددهــا املديــر 

العــام.
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للمجلــس التنفيــذي التعديــل عــى اختصاصــات الهيئــة الــواردة يف هــذا 	 

القانــون أو أي ترشيــع آخــر بالحــذف أو اإلضافــة أو النقــل.

ــد 	  ــرى أو تعهي ــة أخ ــة حكومي ــا ألي جه ــض اختصاصاته ــض بع ــة تفوي للهيئ

ــذي.  ــس التنفي ــة املجل ــد موافق ــاص بع ــاع الخ ــا للقط بعضه

مادة )5(

يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس املجلس التنفيذي 

ويكون مرشفاً عى اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام. 

للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأية اختصاصات أو مهام أخرى. 

                                                   مادة )6(

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس املجلس التنفيذي يتوىل 

تسير أعمال الهيئة واإلرشاف عليها، وله عى األخص ما يأيت:  

اقرتاح الخطط االسرتاتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها لالعتماد وفقاً . 1

للترشيعات السارية.

متابعة تنفيذ الخطط االسرتاتيجية والتنفيذية للهيئة والرامج واملشاريع . 2

الي تقوم بإدارتها أو تنفيذها.

إدارة وتطوير وتنفيذ كافة املهام االسرتاتيجية والتنفيذية املوكلة للهيئة . 3

إما مبارشة أو من خالل فرق العمل الي يعينها أو يعهد إليها بمهام، 

وذلك بما ال يتعارض مع الترشيعات السارية. 

اقرتاح املبادرات والرامج واملشاريع والدراسات والتوصيات الي لها عالقة . 4

بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها لالعتماد وفق اإلجراءات املتبعة لدى 

الدائرة. 

اقرتاح مرشوع املوازنة السنوية للهيئة ورفعها لالعتماد وفقاً للترشيعات . 	

السارية.
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اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لالعتماد وفقاً للترشيعات . 6

السارية.

تعيني الخراء واالستشاريني والفنيني بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد . 7

أتعابهم وله االستعانة بمن يراه من خراء ومؤسسات ومكاتب 

استشارية.

فتح الحسابات املرفية باسم الهيئة وفقاً للترشيعات السارية.. 8

تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بني موظفي الهيئة ومن خارجها . 9

وتحديد مهامهم وإجراءات سر عملهم.

اقرتاح الترشيعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات . 10

والقرارات والتعاميم بما يف ذلك املخالفات والغرامات اإلدارية املتعلقة 

باختصاصات الهيئة ورفعها لالعتماد وفقاً للترشيعات السارية. 
الهيئــة . 11 باختصاصــات  املتعلقــة  الرســوم والتعرفــات واألثمــان  اقــرتاح 

للترشيعــات الســارية. ورفعهــا لالعتمــاد وفقــاً 
تمثيل الهيئة أمام القضاء والغر.. 12
أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من املجلس التنفيذي. . 13

للمديــر العــام أن يفــوض بعــض اختصاصاتــه ألي مــن كبــار موظفــي الهيئــة 	 
رشيطــة أن يكــون التفويــض كتابيــاً.

للمجلــس التنفيــذي تفويــض أي مــن اختصاصــات املديــر العــام ألي لجــان أو 	 
فــرق عمــل يعينهــا مــن بــني موظفــي الهيئــة أو مــن خارجهــا. 

مادة )7(
يجــوز أن يكــون للهيئــة مجلــس أمنــاء ال يقــل عــن ثالثــة وال يزيــد عــى ســبعة 	 

أعضــاء بمــن فيهــم رئيــس مجلــس األمنــاء، يصــدر بتعيينهــم وتحديــد 
ــذي.   مكافآتهــم قــرار مــن املجلــس التنفي

يقــوم مجلــس األمنــاء بتقديــم النصــح واملشــورة لــكل مــن الدائــرة والهيئــة 	 
التوصيــات  ويقــدم  الهيئــة  اختصاصــات  بعــض  أو  بــكل  يتعلــق  فيمــا 
واملقرتحــات لهمــا بشــأن الخطــط والرامــج واملشــاريع واألنشــطة الــي تــرشف 
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ــا. ــا أو تنفيذه ــوم بإدارته ــا أو تق عليه
يعقــد مجلــس األمنــاء اجتماعاتــه وفــق النظــم واللوائــح املعتمــدة مــن قبــل 	 

رئيــس الدائــرة. 
يجــوز لرئيــس الدائــرة تكليــف مجلــس األمنــاء بمتابعــة أعمــال املديــر العــام 	 

إذا اقتضــت رضورة العمــل ذلــك.

مادة )8(

ترفع الهيئة إىل الدائرة كل ثالثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً عن 
أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها اإلدارية واملالية ومراحل التقدم الي 

حققتها يف تنفيذ االختصاصات واملهام املوكلة إليها.

مادة )9(

يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتوىل الدائرة تقديم الدعم اللوجيسي وكافة 
األعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات املساندة وتشمل شؤون املوارد 

البرشية واملالية واملشرتيات واألنظمة اإللكرتونية وغرها من األعمال والخدمات 
املتعلقة بالشؤون املؤسسية الخاصة بالهيئة.

مادة )10(

تتكون املوارد املالية للهيئة من اآليت:
االعتمادات السنوية الي تخصص لها من الحكومة.	 
الهبات والترعات الي تقدم لها بعد موافقة املجلس التنفيذي.	 
أية إيرادات أخرى يعتمدها املجلس التنفيذي.	 

مادة )11(
تبدأ السنة املالية للهيئة يف أول يناير وتنتهي يف آخر ديسمر من كل عام، 

باستثناء السنة املالية األوىل فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي يف آخر 
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ديسمر من العام التايل.
مادة )12( 

يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكرث من املدققني املعتمدين، لتدقيق 

الحسابات والبيانات املالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من 

رئيس الدائرة وفقاً للترشيعات السارية يف اإلمارة.

مادة )13(

ترسي عى الهيئة القوانني والنظم املالية املعمول بها يف اإلمارة. 	 

ترسي عى موظفي الهيئة قوانني ونظم املوارد البرشية املعمول بها يف 	 

اإلمارة.

يرسي عى املواطنني منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد املدنية 	 

املعمول به يف اإلمارة.

مادة )14(

ُيلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مادة )15(

ُينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وُينرش يف الجريدة الرسمية.

خليفه بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظيب

صدر عنا يف أبوظي

بتاريخ: 31 يناير 2019

املوافق:   	2 جمادى األوىل 	144     
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قانون  رقم )6( لسنة 2019 

بإنشاء هيئة املساهمات املجتمعية )معاً(
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قانون  رقم )6( لسنة 2019 

بإنشاء هيئة املساهمات املجتمعية )معاً(

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظيب.

بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز 	 

وتعديالتــه.  أبوظــي  إمــارة  يف  الحكومــي 

ــون رقــم )2( لســنة 1971 يف شــأن املجلــس االستشــاري الوطــي 	  وعــى القان

وتعديالتــــــــــه.

ــون رقــم )2( لســنة 2000 يف شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد 	  وعــى القان

املدنيــة إلمــارة أبوظــي وتعديالتــه.

وعى القانون رقم )6( لسنة 2016 بشأن املوارد البرشية يف إمارة أبوظي.	 

وعى القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام املايل لحكومة أبوظي.	 

وعى القانون رقم )12( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية املجتمع.	 

بشــأن 	   2018 لســنة   )	9( رقــم  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  قــرار  وعــى 

املجتمــع. تنميــة  لدائــرة  إضافيــة  اختصاصــات 

وبناًء عى ما ُعرض عى املجلس التنفيذي، وموافقة املجلس عليه.	 

أصدرنا القانون اآليت:

مادة )1(

يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعــاين 

املوضحــة قريــن كل منهــا، مــا لــم يــدل ســياق النــص عــى خــالف ذلــك:

اإلمـــــــــــــــــــــارة :   إمارة أبوظي.

الحكومـــــــــــــــــة :   حكومة أبوظي.
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املجلس التنفيذي :  املجلس التنفيذي لإلمارة.

الدائـــــــــــــــــــرة  :   دائرة تنمية املجتمع.

الهيئــــــــــــــــــــة :   هيئة املساهمات املجتمعية )معاً(.

املدير الــــــعـــــام :   مدير عام الهيئة.

مادة )2(
تنشــأ بموجــب أحــكام هــذا القانــون هيئــة تســمى » هيئــة املســاهمات 	 

اعتباريــة مســتقلة وتتمتــع  لهــا شــخصية  »، ويكــون  املجتمعيــة )معــاً( 

باألهليــة القانونيــة الكاملــة للتــرف، وتتبــع الدائــرة.
للمجلس التنفيذي تغير تبعية الهيئة ألي جهة يحددها.	 

مادة )3(

ــرة إنشــاء  ــة أبوظــي، ويجــوز بقــرار مــن رئيــس الدائ ــة الرئيــي مدين مقــر الهيئ

ــك بعــد موافقــة املجلــس  ــا داخــل اإلمــارة أو خارجهــا، وذل فــروع أو مكاتــب له

التنفيــذي.

مادة )4(

تبارش الهيئة االختصاصات التالية: 	 

جمــع املســاهمات املاليــة والعينيــة الــي تقدمهــا الجهــات واملؤسســات . 1

ــؤوليتهم  ــن مس ــزء م ــراد كج ــاص واألف ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي والهيئ

تجــاه املجتمــع إلنفاقهــا أو توجيههــا يف خدمــة املجتمــع. 

بنــاء  وتطويــر منظومــة متكاملــة للعمــل الخدمــي املجتمعــي يشــمل آليــات . 2

ــة  ــب ورعاي ــرات والتدري ــم الخ ــل  تقدي ــايل مث ــر امل ــايل وغ ــم امل ــر الدع توف

ــر املنشــآت الــي تهــدف إىل خدمــة املجتمــع. وإنشــاء وتطوي

ــول . 3 ــاد حل ــق إيج ــن طري ــك ع ــارة، وذل ــة يف اإلم ــؤولية املجتمعي ــل املس تفعي
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ــع. ــة املجتم ــرة لخدم ــاريع مبتك ومش

ــاص . 4 ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــني الجه ــاون ب ــر التع ــع أط ــم ووض تنظي

ومؤسســات املجتمــع املــدين بمــا يشــمل وضــع األطــر والنمــاذج التعاقديــة 

ــا.  ــة تنفيذه ــي ومتابع ــي املجتمع ــع الخدم ــاريع ذات الطاب للمش

ــز الوعــي باالحتياجــات والخدمــات االجتماعيــة، واملســاهمة املجتمعيــة، . 	 تعزي

بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة.

ــاع . 6 ــي يف القط ــي املجتمع ــل التطوع ــاركة والعم ــرص املش ــر ف ــاد وتطوي إيج

ــة. ــات املعني ــع الجه ــيق م ــاص بالتنس الخ

إنشــاء وإدارة محفظــة تهــدف إىل اســتقطاب املســاهمات االجتماعيــة مــن . 7

املصــادر املختلفــة، واســتثمارها يف املشــاريع االجتماعيــة بمــا يســهم يف 

مواجهــة التحديــات واالحتياجــات االجتماعيــة وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات 

املعنيــة. 

ــة، . 8 ــز مبــادئ التســامح واملســؤولية املجتمعيــة مــن خــالل برامــج توعوي تعزي

وبرامــج املســاهمة املجتمعيــة مــع الجهــات املعنيــة.

إنشــاء رشاكات مــع املؤسســات والجهــات املجتمعيــة املحليــة واالتحاديــة . 9

والدوليــة يف كافــة املجــاالت املرتبطــة بأهدافهــا. 

للمجلــس التنفيــذي التعديــل عــى اختصاصــات الهيئــة الــواردة يف هــذا 	 
القانــون أو أي ترشيــع آخــر بالحــذف أو اإلضافــة أو النقــل.

ــد 	  ــرى أو تعهي ــة أخ ــة حكومي ــا ألي جه ــض اختصاصاته ــض بع ــة تفوي للهيئ
ــذي. ــس التنفي ــة املجل ــد موافق ــاص بع ــاع الخ ــا للقط بعضه

مادة )5(
ــس 	  ــس املجل ــن رئي ــرار م ــه ق ــدر بتعيين ــس يص ــة رئي ــون للهيئ ــوز أن يك يج

ــام.  ــا الع ــة ومديره ــام الهيئ ــات ومه ــى اختصاص ــاً ع ــون مرشف ــذي ويك التنفي
للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأي اختصاصات أو مهام أخرى. 	 



سلسة من الترشيعات  والقوانني املتعلقة يف القطاع االجتماعي |  29

مادة )6(
يكــون للهيئــة مديــر عــام يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس املجلــس التنفيــذي 	 

يتــوىل تســير أعمــال الهيئــة واإلرشاف عليهــا، ولــه عــى األخــص مــا يــأيت:  
ــاً . 1 ــاد وفق ــا لالعتم ــة ورفعه ــة للهيئ ــرتاتيجية والتنفيذي ــط االس ــرتاح الخط اق

للترشيعــات الســارية.
متابعــة تنفيــذ الخطــط االســرتاتيجية والتنفيذيــة للهيئــة والرامــج واملشــاريع . 2

الــي تقــوم بإدارتهــا أو تنفيذهــا.
إدارة وتطويــر وتنفيــذ كافــة املهــام االســرتاتيجية والتنفيذيــة املوكلــة للهيئــة . 3

إمــا مبــارشة أو مــن خــالل فــرق العمــل الــي يعينهــا أو يعهــد إليهــا بمهــام 
وذلــك بمــا ال يتعــارض مــع الترشيعــات الســارية. 

اقــرتاح املبــادرات والرامــج واملشــاريع والدراســات والتوصيــات الــي لهــا عالقــة . 4
بأعمــال ونشــاطات الهيئــة ورفعهــا لالعتمــاد وفقــاً لإلجــراءات املتبعــة لــدى 

الدائــرة. 
اقــرتاح مــرشوع املوازنــة الســنوية للهيئــة ورفعهــا لالعتمــاد وفقــاً للترشيعــات . 	

السارية.
للترشيعــات . 6 للهيئــة ورفعــه لالعتمــاد وفقــاً  التنظيمــي  الهيــكل  اقــرتاح 

الســارية.
ــد . 7 ــة أو دائمــة وتحدي ــة مؤقت ــني بصف ــني الخــراء واالستشــاريني والفني تعي

ومكاتــب  ومؤسســات  خــراء  مــن  يــراه  بمــن  االســتعانة  ولــه  أتعابهــم 
استشــارية.

فتح الحسابات املرفية باسم الهيئة وفقاً للترشيعات السارية.. 8
تشــكيل لجــان وفــرق عمــل داخليــة مــن بــني موظفــي الهيئــة ومــن خارجهــا . 9

وتحديــد مهامهــم وإجــراءات ســر عملهــم.
ــة والنظــم والسياســات . 10 ــة والتنفيذي ــح التنظيمي ــرتاح الترشيعــات واللوائ اق

ــة املتعلقــة  ــك املخالفــات والغرامــات اإلداري ــم بمــا يف ذل والقــرارات والتعامي
ــاً للترشيعــات الســارية.  ــة ورفعهــا لالعتمــاد وفق باختصاصــات الهيئ

 اقــرتاح الرســوم والتعرفــات واألثمــان املتعلقــة باختصاصــات الهيئــة ورفعهــا  . 11
لالعتمــاد وفقــاً للترشيعــات الســارية.
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 تمثيل الهيئة أمام القضاء والغر.. 12
أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من املجلس التنفيذي.  . 13

للمديــر العــام أن يفــوض بعــض اختصاصاتــه ألي مــن كبــار موظفــي الهيئــة 	 
رشيطــة أن يكــون التفويــض كتابيــاً.

للمجلــس التنفيــذي تفويــض أي مــن اختصاصــات املديــر العــام ألي لجــان أو 	 
فــرق عمــل يعينهــا مــن بــني موظفــي الهيئــة أو مــن خارجهــا. 

مادة )7(
يجــوز أن يكــون للهيئــة مجلــس أمنــاء ال يقــل عــن ثالثــة وال يزيــد عــى ســبعة 	 

أعضــاء بمــن فيهــم رئيــس مجلــس األمنــاء، يصــدر بتعيينهــم وتحديــد 
ــذي.   مكافآتهــم قــرار مــن املجلــس التنفي

يقــوم مجلــس األمنــاء بتقديــم النصــح واملشــورة لــكل مــن الدائــرة والهيئــة 	 
التوصيــات  ويقــدم  الهيئــة  اختصاصــات  بعــض  أو  بــكل  يتعلــق  فيمــا 
واملقرتحــات لهمــا بشــأن الخطــط والرامــج واملشــاريع واألنشــطة الــي تــرشف 

ــا. ــا أو تنفيذه ــوم بإدارته ــا أو تق عليه
يعقــد مجلــس األمنــاء اجتماعاتــه وفــق النظــم واللوائــح املعتمــدة مــن قبــل 	 

رئيــس الدائــرة. 
يجــوز لرئيــس الدائــرة تكليــف مجلــس األمنــاء بمتابعــة أعمــال املديــر العــام 	 

إذا اقتضــت رضورة العمــل ذلــك. 

مادة )8(

ــك،  ــرة ذل ــا الدائ ــت منه ــا طلب ــهر أو كلم ــة أش ــرة كل ثالث ــة إىل الدائ ــع الهيئ ترف

تقريــراً عــن أعمالهــا وإنجازاتهــا وموازنتهــا وشــؤونها اإلداريــة واملاليــة ومراحــل 

ــا. ــة إليه ــام املوكل ــات وامله ــذ االختصاص ــا يف تنفي ــي حققته ــدم ال التق

مادة )9(

يجــوز بقــرار مــن رئيــس الدائــرة أن تتــوىل الدائــرة تقديــم الدعــم اللوجيســي 

وكافــة األعمــال التشــغيلية فيمــا يتعلــق بالخدمــات املســاندة وتشــمل شــؤون 
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املــوارد البرشيــة واملاليــة واملشــرتيات واألنظمــة اإللكرتونيــة وغرهــا مــن األعمــال 

ــة. ــة بالهيئ ــية الخاص ــؤون املؤسس ــة بالش ــات املتعلق والخدم

مادة )10(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تفــرض 	 

غرامــة إداريــة عــى كل مــن يخالــف أحــكام الترشيعــات واللوائــح التنظيميــة 
والتنفيذيــة والنظــم والسياســات والقــرارات والتعاميــم الصــادرة عــن الدائــرة 

ــة. ــات الهيئ ــة باختصاص املرتبط
تتــوىل الهيئــة تحصيــل الغرامــات اإلداريــة، ويصــدر رئيــس الدائــرة بعــد 	 

موافقــة املجلــس التنفيــذي جــدوالً يحــدد املخالفــات والغرامــات اإلداريــة 
ــون  ــا يف القان ــوص عليه ــة املنص ــاوز الغرام ــا ال يتج ــا، وبم ــكل منه ــررة ل املق

رقــم )12( لســنة 2018 املشــار إليــه.
تحــدد اللوائــح التنظيميــة والتنفيذيــة الصــادرة عــن الدائــرة إجــراءات التصالح 	 

والجــزاءات اإلداريــة وإجــراءات وضوابــط تطبيقهــا والتظلــم منها. 

مادة )11(

يصــدر رئيــس دائــرة القضــاء - أبوظــي باالتفــاق مــع رئيــس الدائــرة قــراراً بتحديــد 

موظفــي  الهيئــة الذيــن تكــون لهــم صفــة مأمــوري الضبــط القضــايئ بالنســبة 

للجرائــم الــي تقــع يف دائــرة اختصاصاتهــم ويكــون لهــم حــق التفتيــش والرقابــة 

للتحقــق مــن التــزام كافــة الجهــات والــرشكات واألشــخاص بتطبيــق أحــكام 

ــة.  ــة املرتبطــة باختصاصــات الهيئ الترشيعــات املعني

مادة )12(

تتكون املوارد املالية للهيئة من اآليت:
االعتمادات السنوية الي تخصص لها من الحكومة.	 
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أية إيرادات أخرى يعتمدها املجلس التنفيذي.	 

مادة )13(

تبــدأ الســنة املاليــة للهيئــة يف أول ينايــر وتنتهــي يف آخــر ديســمر مــن كل عــام، 

باســتثناء الســنة املاليــة األوىل فتبــدأ مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون وتنتهــي يف 

آخــر ديســمر مــن العــام التــايل.

مادة )14( 

يكــون للهيئــة مدقــق حســابي خارجــي أو أكــرث مــن املدققــني املعتمديــن، لتدقيــق 

ــرار  ــد أتعابهــم ق ــة، ويصــدر بتعيينهــم وتحدي ــة للهيئ ــات املالي الحســابات والبيان

مــن رئيــس الدائــرة وفقــاً للترشيعــات الســارية يف اإلمــارة.

مادة )15(
ترسي عى الهيئة القوانني والنظم املالية املعمول بها يف اإلمارة. 	 
تــرسي عــى موظفــي الهيئــة قوانــني ونظــم املــوارد البرشيــة املعمــول بهــا يف 	 

اإلمارة.
ــة 	  ــد املدني ــآت التقاع ــون معاشــات ومكاف يــرسي عــى املواطنــني منهــم قان

ــه يف اإلمــارة. املعمــول ب

مادة )16(

ُيلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مادة )17(

ُينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وُينرش يف الجريدة الرسمية.
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خليفه بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظيب

 صدر عنا يف أبوظي

  بتاريخ:31 يناير 2019

  املوافق: 	2 جمادى األوىل 	144               
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قرار رئيس دائرة تنمية املجتمع 

رقم )15( لسنة 2020

بشــأن سياســة تصنيــف الــركات ذات الهــدف 

االجتماعــي
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قرار رئيس دائرة تنمية املجتمع

 رقم )15( لسنة 2020

بشأن سياسة تصنيف الركات ذات الهدف االجتماعي

رئيس الدائرة
بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )12( لســنة 2018 بشــأن إنشــاء دائــرة تنميــة 	 

املجتمــع. 

بشــأن 	   2018 لســنة   )	9( رقــم  التنفيــذي  املجلــس  رئيــس  قــرار  وعــى 

املجتمــع تنميــة  لدائــرة  إضافّيــة  اختصاصــات 

املســاهمات 	  هيئــة  إنشــاء  بشــأن   2019 للعــام   )6( رقــم  القانــون  وعــى 

)معــاً(. املجتمعيــة 

أصدرنا السياسة اآلتية:

املـادة )1(

هدف السياسة والتعاريف: 	 

ــالل  ــن خ ــي م ــدف االجتماع ــرشكات ذات اله ــم ال ــة إىل دع ــذه السياس ــدف ه ته

ــز  ــز لتعزي ــآت والحواف ــة مــن املكاف ــا بمجموع ــؤدي إىل تمتعه ــاً ي ــا تصنيف منحه

ــاص يف  ــاع الخ ــل دور القط ــة، وتفعي ــاهمة املجتمعّي ــة واملس ــاركة املجتمعي املش

ــتدام. ــكل مس ــع بش ــة املجتم خدم

إن قــرار الدائــرة منــح تصنيــف للــرشكات املتقدمــة بطلبــات وفــق هــذه السياســة 

هــو قــرار بمنــح أي مــن املزايــا والحوافــز للرشكــة وال يشــكل التزامــاً وجوبيــا عــى 

الدائــرة.
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التعاريف:	 

الدائرة: دائرة تنمية املجتمع.

الهيئة: 	 

هيئة املساهمات املجتمعية )معاً(.

ــة  ــن الجه ــص م ــى ترخي ــزة ع ــة حائ ــة فردي ــة أو مؤسس ــة: رشك ــأة الخاّص املنش

ــادي.  ــاط اقتص ــة نش ــارة ملزاول ــة يف اإلم املختّص

الجهة املختّصة:	 

 تشــمل أي مــن ســلطات الرتخيــص يف اإلمــارة املعنيــة بإصــدار الرتاخيــص 

التجارّيــة وفقــاً ألحــكام الترشيعــات النافــذة، بمــا يف ذلــك تلــك املوجــودة يف 

املناطــق الحــرة املاليــة.

التصنيف: 	 

ــف  ــدار تصني ــى إص ــا ع ــن موافقته ــي تتضم ــرة وال ــن الدائ ــادرة ع ــة الص الوثيق

“رشكــة اجتماعيــة” للمنشــأة الخاصــة، وذلــك بعــد اســتيفاء املتطلبــات والــرشوط 

املعتمــدة وفقــاً ألحــكام السياســة.

الرشكة ذات الهدف االجتماعي: 	 

ــة،  ــة اجتماعي ــق منفع ــه إىل تحقي ــت ذات ــدف يف الوق ــة ته ــة ربحي ــأة خاص منش

ــة نشــاط  ــزة عــى ترخيــص مــن ســلطات الرتخيــص يف اإلمــارة ملزاول وتكــون حائ

ــة. ــرة املالي ــق الح ــودة يف املناط ــك املوج ــك تل ــا يف ذل ــادي، بم اقتص
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الهدف االجتماعي: 	 

مهــام و/ أو أنشــطة اجتماعيــة رصيحــة ومنصــوص عليهــا يف الوثائق التأسيســية 

للمنشــأة الخاصة. 

تقرير األثر االجتماعي: 	 

التقريــر الســنوي الــذي ُتعــّده املنشــأة الخاّصــة للحصــول عــى أو تجديــد تصنيــف 

رشكــة مصنفــة ذات هــدف اجتماعــي وتقدمــه إىل الدائــرة وفــق أحــكام هــذه 

السياســة والــذي يتضّمــن مــا يــيل: 

الشكل القانوين للمنشأة الخاّصة.. 1

الهــدف . 2 تحقيــق  يف  أنشــطتها  أحدثتــه  الــذي  االجتماعــي  األثــر  وصــف 

املنرمــة. املالّيــة  الســنة  خــالل  االجتماعــي 

قائمة بمؤرشات األداء الرئيسة الي وظفتها من أجل قياس ذلك األثر.. 3

ــع . 4 ــة توزي ــة وكيفّي ــطتها التجارّي ــن أنش ــا م ــادر دخله ــنّي مص ــايل يب ــر م تقري

أرباحهــا الصافيــة عــن الســنة املالّيــة املنرمــة ومــدى التزامهــا بأحــكام 

الفقرتــني  ) ج( و  ) د( مــن البنــد ) 1( مــن  0 مــن هــذه السياســة.

املـادة )2(

رشوط منح التصنيف: 

للدائرة أن تصدر تصنيف دائم للمنشأة الخاّصة الي ترغب يف الحصول عى . 1

هذا النوع من التصنيف إذا ما استوفت الرشوط التالية: 

أن تكــون حائــزة عــى ترخيــص ملزاولــة نشــاط اقتصــادي يف اإلمــارة مــن الجهة 	 

املختّصــة بإصــدار الرتاخيــص التجارّيــة وفقاً ألحــكام الترشيعــات النافذة. 

أن تنــص الوثائــق التأسيســية للمؤسســة عــى هــدف اجتماعــي رصيــح 	 

لتحقيــق منفعــة اجتماعيــة مــن خــالل خدمــة واحــدة أو أكــرث.
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أن يكــون دخلهــا املتحقــق مــن نشــاطها االقتصــادي ذو الهــدف االجتماعــي 	 

عــن الســنة املالّيــة الســابقة لتقديــم الطلــب ال يقــّل عــن )%40( أربعــني يف 

املائــة مــن كامــل دخلهــا.

ــا 	  ــب م ــم الطل ــى تقدي ــابقة ع ــة الس ــنتها املالّي ــت يف س ــد أنفق ــون ق أن تك

ــتثماره  ــادة اس ــايف إلع ــا الص ــن ربحه ــة م ــني يف املائ ــن )%30( ثالث ــّل ع ال يق

يف نشــاطها االقتصــادي ذو الهــدف االجتماعــي لضمــان اســتمرارية هدفهــا 

ــي. االجتماع

األثــر 	  تقريــر  بإعــداد  مالّيــة مــن ســنواتها  نهايــة كل ســنة  تقــوم يف  أن 

ــة. ــذه السياس ــكام ه ــاً ألح ــرة وفق ــه للدائ ــنة وتقدم ــذه الس ــن ه ــي ع االجتماع

ويجــوز للدائــرة أن تقبــل أن يكــون هــذا االلتــزام وارد يف قــرار مكتــوب وموثــق 	 

حســب االصــول مــن قبــل ُمــالك املنشــأة الخاّصــة يتــّم اتخــاذه وفقــاً 

ــايس  ــّية/نظامها األس ــا التأسيس ــددة يف وثيقته ــة املح ــراءات، وباألغلبي لإلج

ــوالً. ــادر أص ــح ص ــرار صحي ــدار ق ــة إلص الالزم

للدائرة أن تصدر تصنيفاً مؤقتاً للمنشأة الخاّصة الي ترغب يف الحصول   .2

عى التصنيف ولم يمكنها من استيفاء الرشطني الواردين يف البندين  ) ج( و  ) د( 

من البند ) 1( من هذه املاّدة إذا ما استوفت الرشوط التالية: 

أن تكــون حائــزة عــى ترخيــص ملزاولــة نشــاط اقتصــادي يف اإلمــارة مــن الجهة 	 

املختّصــة بإصــدار الرتاخيــص التجارّيــة وفقاً ألحــكام الترشيعــات النافذة. 

أن تنــص الوثائــق التأسيســية للمؤسســة عــى هــدف اجتماعــي رصيــح 	 

لتحقيــق منفعــة اجتماعيــة مــن خــالل خدمــة واحــدة أو أكــرث.

األثــر 	  تقريــر  بإعــداد  مالّيــة مــن ســنواتها  نهايــة كل ســنة  تقــوم يف  أن 

ــة.  ــذه السياس ــكام ه ــاً ألح ــرة وفق ــه للدائ ــنة وتقدم ــذه الس ــن ه ــي ع االجتماع
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ويجوز للدائرة أن تقبل أن يكون هذا االلتزام وارد يف قرار مكتوب من قبل املالك/

ُمالك املنشأة الخاّصة يتّم اتخاذه وفقاً لإلجراءات، وباألغلبية املحددة، يف الوثيقة 

التأسيسّية/النظام األسايس الالزمة إلصدار قرار صحيح صادر أصوالً، ويتعنّي أن 

يكون لهذه السياسة موثق أصوالً.

املـادة )3(

إجراءات تقديم طلب التصنيف والنظر فيه

م طلــب الحصــول عــى التصنيــف إىل الدائــرة عــى النمــوذج املُعــّد لديهــا . 1 ُيقــدَّ

لهــذه الغايــة.

يرفق بالطلب املستندات التالية: . 2

صــورة عــن الرتخيــص ســاري املفعــول الصــادر للمنشــأة مــن الجهــة املختّصة 	 

يف اإلمــارة ملزاولــة نشــاط اقتصادي. 

صــورة عــن الوثيقــة التأسيســية/النظام األســايس للمؤسســة والــذي ينــص 	 

عــى هــدف اجتماعــي رصيــح لتحقيــق منفعــة اجتماعيــة مــن خــالل خدمــة 

واحــدة أو أكــرث.

الخارجــي مــن املدققــني 	  نســخة أصلّيــة مــن تقريــر مدقــق الحســابات 

املعتمديــن لتدقيــق الحســابات عــن الســنة املالّيــة الســابقة والــي تبــني أن 

ــابقة ال  ــة الس ــنة املالّي ــن الس ــادي ع ــاطها االقتص ــن نش ــق م ــا املتحق دخله

يقــّل عــن )%40( أربعــني يف املائــة مــن كامــل دخلهــا، وأن تكــون قــد خصصت 

يف ســنتها املالّيــة الســابقة مــا ال يقــّل عــن )%30( ثالثــني يف املائــة مــن ربحهــا 

الصــايف إلعــادة اســتثماره يف نشــاطها االقتصــادي لضمــان اســتمرارية 

ــي. ــدف االجتماع اله

تقرير األثر االجتماعي إذا كانت ترغب يف الحصول عى تصنيف.	 

الطلــب مــن 	  البنــد  )الثالــث( يخــول مقــدم  الــوارد يف  الــرشط  اســتيفاء 
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الدائــم. التريــح  عــى  الحصــول 

يجــوز للدائــرة طلــب أي مســتندات أو توضيحــات أخــرى، وذلــك لكــي تتمكــن 	 

مــن البــّت يف الطلــب.

املـادة )4(

منح التصنيف: 	 

تصــدر الدائــرة قرارهــا يف شــأن طلــب التصنيــف خــالل )30( ثالثــني يــوم . 1

عمــل مــن تاريــخ تقديمــه أو مــن تاريــخ موافــاة مقــدم الطلــب باملســتندات أو 

املعلومــات املنصــوص عليهــا يف  0 مــا لــم ُتخِطــر الدائــرة مقــدم الطلــب خــالل 

هــذه املــّدة بتمديــد أجــل البــت 

يف الطلــب ملــدة محــددة ال تزيــد عــى )30( ثالثــني يــوم عمــل إضــايف، وُيعتــر . 2

الطلــب مرفوضــاً ضمنــاً إذا لــم يصــدر القــرار خــالل هــذه املــدة.

يف حالــة موافقتهــا عــى منــح التصنيــف، تقــرر إصــدار تصنيــف مؤقــت أو دائــم 

وفقــاً ألحــكام  0 مــن هــذه السياســة.

املـادة )5(

مّدة التصنيف: 	 

تكــون مــّدة التصنيــف عــى الوجــه التــايل: اســتيفاء الــرشط الــوارد يف البنــد  ) ج( 

يخــول مقــدم الطلــب مــن الحصــول عــى التريــح الدائــم.

تمنــح الدائــرة تصنيفــاً دائمــاً ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد ســنوياً . 1

للمنشــأة الخاّصــة الــي تســتوِف جميــع رشوط منــح هــذا التصنيــف وفقــاً 

ــة.  ــذه السياس ــكام ه ألح

تمنــح الدائــرة تصنيفــاً مؤقتــاً ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد ســنوياً بحــد . 2
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أقــى )3( ثــالث ســنوات. فــإذا لــم تحقــق املنشــأة الخاّصــة جميــع الــرشوط 

ــة  ــذه السياس ــن ه ــن  0 م ــد ) 1( م ــن البن ــني  ) ج( و  ) د( م ــددة يف الفقرت املح

بنهايــة ســنة التجديــد الثالثــة فــال يجــوز منــح أي تجديــد.

يقــدم طلــب الحصــول عــى تغيــر التصنيــف إىل الدائــرة عــى النمــوذج املُعــّد . 3

لديهــا لهــذه الغايــة وذلــك قبــل انتهــاء مــّدة التصنيــف الســارية بشــهر عــى 

ــا ألحــكام هــذه  ــم وفق ــف الدائ ــع رشوط التصني ــل وبعــد اســتيفاء جمي األق

السياســة. 

املـادة )6(

تجديد التصنيف أو رفض الطلب: 	 

م طلــب الحصــول عــى تجديــد التصنيــف إىل الدائــرة عــى النمــوذج املُعــّد 	  ُيقــدَّ

لديهــا لهــذه الغايــة وذلــك قبــل انتهــاء مــّدة التصنيــف الســارية بشــهر عــى 

األقل. 

يرفق بالطلب املستندات املذكورة يف املادة )3(. . 1

يجوز ملوظفي الدائرة أثناء نظر طلب التجديد طلب أي مستندات أو . 2

توضيحات أخرى، وذلك لكي تتمكن من البّت يف طلب التجديد. عى سبيل 

املثال ال الحر طلب أي معلومات أو بيانات حول أّي من محتويات تقرير 

األثر االجتماعي، وتقرير املدقق الخارجي املعتمد. 

يجوز للدائرة رفض طلب تجديد التصنيف يف حال عدم توفر الرشوط املنصوص 

عليها يف هذه السياسة. أو العتبارات املصلحة العاّمة.
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املادة )7(

إلغاء التصنيف ووقف العمل به : 

يجوز للدائرة أن تصدر قراراً بوقف العمل بالتصنيف املمنوح ملنشأة خاّصة. . 1

يحدد القرار مّدة الوقف. فإذا ما زادت املّدة األصلّية للوقف أو مّدة تجديده 

عى )60( ستني يوم عمل متواصلة دون صدور قرار من الدائرة بإلغاء قرارها 

السابق، فيعتر ذلك ضمنياً بمثابة قرار بإلغاء التصنيف. 

تصدر الدائرة قراراً بإلغاء التصنيف يف أّي من األحوال التالية:. 2

بناًء عى طلب من املنشأة الخاّصة الي تقرر وقف نشاطها كمنشأة خاّصة . 3

مصنفة. 

عند حّل املنشأة الخاّصة املصنفة.. 4

عند صدور قرار من جهة مختّصة بمنع املنشأة الخاّصة املصنفة من مزاولة . 	

أنشطتها.

“للدائرة إلغاء التصنيف الذي منحته للمنشأة الخاصة أو وقفه دون إبداء . 6

األسباب. 

تقوم الدائرة بإبالغ املنشأة الخاّصة املعنّية بالقرار الصادر وفقاً ألحكام البنود . 7

) 1( أو ) 2( أو ) 3( من هذه املاّدة خالل مّدة )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ 

صدوره. ويرسي هذا اإللغاء من تاريخ تبليغه إىل املنشأة الخاّصة املعنّية.

يرتتب عى صدور القرار بإلغاء التصنيف أو وقفه وقف رسيان أي من املزايا . 8

أو الحوافز املمنوحة للمنشأة الخاّصة املعنّية وفقاً ألحكام املادة )8( من هذه 

السياسة.
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املادة )8(

املزايا والحوافز: 

للمنشأة الخاّصة املصنفة كرشكة ذات هدف اجتماعي أن تتقدم بطلب . 1

إىل الدائرة ملنحها أّي من املزايا أو الحوافز املقررة وفقاً ألحكام هذه السياسة 

والسياسات واملعاير املعتمدة لتلك املزايا أو الحوافز. 

املزايا أو الحوافز الي قد تمنح للمنشأة الخاّصة بعد صدور قرار بمنحها . 2

التصنيف، سواًء كان تصنيفاً مؤقتاً أو دائماً، تقدم من قبل الهيئة بالتنسيق 

والتعاون مع الجهات ذات الصلة وفقاً للترشيعات السارية والسياسات 

املعتمدة وتشمل ما ييل:

خدمات التدريب التقي أو املهي إما مبارشًة أو عن بعد.	 

برامج اإلرشاد والتوجيه.	 

جوائز تنافسية لحل مشاكل اجتماعية محددة.	 

فرص التواصل وتكوين عالقات عمل.	 

مساعدات أو تسهيالت لتيسر الحصول عى الرتاخيص الالزمة.	 

مكاتب مشرتكة إلدارة األعمال.	 

برامج لحضانة وتحفيز نمو املشاريع.	 

أي مزايا أو حوافز وفقاً ملا تراه الدائرة والهيئة مناسباً.	 

تصدر الدائرة القرارات والنظم الالزمة الي تبنّي إجراءات طلب أّي من هذه . 3

الحوافز أو املزايا ورشوط منحها وأحوال وقفها أو إنهائها وأي رشوط أخرى 

مرتبطة بذلك.
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املادة )9(

اإلفصاح والشفافّية: 

تلتزم املنشاة الخاّصة املصنفة كرشكة ذات هدف اجتماعي بمعاير . 1

الشفافية والعالنّية واإلفصاح فيما يتعّلق بهدفها االجتماعي- بما يف ذلك 

توضيح وتعداد األنشطة واملبالغ املالّية املخصصة لها وتلك الي رصفت 

من أجل تحقيق الهدف االجتماعي- يف تقرير األثر االجتماعي وتقرير مدقق 

الحسابات الخارجي املعتمد عن كل سنة من سنواتها املالّية.

عى املنشأة الخاّصة املصنفة كرشكة ذات هدف اجتماعي أن تحتفظ . 2

بالوثائق واملستندات والسجالت الي تتعّلق  بهدفها االجتماعي أو 

بصور طبق األصل عنها. وتقوم بتصنيفها وتبويبها تصنيفاً وتبويباً زمنياً 

وموضوعياً وبشكل يسهل مراجعتها والتعرّف عى البيانات الواردة فيها إن 

لزم األمر من قبل الدائرة. 

املادة )10(

التظّلم: 

يجوز لذي املصلحة التظّلم خطّياً لدى الدائرة عى قرار رفض طلب التصنيف . 1

أو إلغاء التصنيف أو وقفه أو منح تصنيف غر مناسب من قبل الدائرة 

وذلك خالل )60( ستني يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

تقوم الدائرة بالبّت يف التظّلم املشار إليه يف البند ) 1( من هذه املادة خالل . 2

)90( تسعني يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأن التظّلم 

نهائّياً، وال يحول ذلك من الطعن قضائياً عى القرارات القابلة للطعن لدى 

املحكمة املختّصة.

ال يحول التظلم عى القرار دون رسيانه وتنفيذه خالل مدة تقديم الطعن أو . 3

نظره.
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املادة )11(

النفاذ: 

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينرش يف الجريدة الرسمية.	 

   د. مغري خميس الخيييل

رئيس دائرة تنمية املجتمع

صدر يف أبوظي:  

بتاريخ 14 مايو 2020 م
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قرار رئيس دائرة تنمية املجتمع

رقم )19( لسنة 2021 

بشــأن اعتمــاد سياســة العمــل التطوعــي يف إمــارة 

أبوظيب
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قرار رئيس دائرة تنمية املجتمع
رقم )19( لسنة 2021 

بشأن اعتماد سياسة العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب

رئيس دائرة تنمية املجتمع:
بعــد االطــالع عــى القانــون رقــم )1( لســنة 1974 بإعــادة تنظيــم الجهــاز 	 

وتعديالتــه. أبوظــي  إمــارة  يف  الحكومــي 

وعى القانون رقم )12( لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية املجتمع.	 

ــات 	  ــأن اختصاص ــنة 2018 بش ــم )9	( لس ــذي رق ــس التنفي ــرار املجل ــى ق وع

ــع. ــة املجتم ــرة تنمي ــة لدائ إضافي

وعــى قــرار اداري رقــم )19( لســنة 2020 بشــأن تعديــل القــرار اإلداري رقــم )16( 	 

لعــام 2020 بشــأن اعتمــاد سياســة العمــل التطوعــي يف إمــارة ابوظــي.

وبناء عى ما عرضه وكيل الدائرة.	 

وعى مقتضيات العمل واملصلحة العامة.	 

قرر ما ييل:  	 

املـادة )1(

تعتمد سياسة العامل التطوعي املعدلة واملرفقة بهذا القرار

 املادة )2(

يلغي القرار االداري رقم )19( لسنة 2020 املشار اليه

املادة )3(

يرسي هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية

د. مغري خميس الخيييل
    رئيس دائرة تنمية املجتمع

صدر يف: 21 مارس 2021
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 سياسة العمل التطوعي يف إمارة أبوظيب

1.  مقدمة:  

1.1  أهداف السياسة
 تهــدف هــذه السياســة )»السياســة«( إىل ايجــاد بيئــة تطوعيــة كفــؤة وفعالــة يف 

إمــارة أبوظــي وذلــك بتحقيــق األهــداف الرئيســة التاليــة: 

نرش الوعي وزيادة املشاركة يف العمل التطوعي. 	 

تعزيز العمل التطوعي التخصيص والخدمي .	 

ترويــج ثقافــة العمــل التطوعــي لتعزيــز التماســك والتالحــم االجتماعــي 	 

بمــا يعــود بالنفــع عــى املجتمــع ككل.

تشجيع العمل التطوعي بمعاير مهنية وثابتة. 	 

تمكني قطاع العمل التطوعي من خالل التكنولوجيا.	 

وضع الضوابط الي تكفل تشجيع وحماية املتطوعني .	 

1.2  الركائز األساسية 
يرتكز العمل التطوعي يف إمارة أبوظي عى خمس ركائز اساسية هي: 

ترســيخ العمــل التطوعــي كعنــر رئيــي يف نســيج مجتمــع إمــارة 	 

أبوظــي 

العمــل التطوعــي يســاهم يف التالحــم والتماســك االجتماعــي نظــرا 	 

واالقتصــادي  االجتماعــي  التطــور  يف  الكبــرة  االيجابيــة  ملســاهمته 

أبوظــي.  إمــارة  والثقــايف والســيايس يف مجتمــع 

املشاركة يف العمل التطوعي لتعزيز شمول جميع الفئات يف املجتمع 	 

يخلــق 	  التطوعــي كمعيــار مجتمعــي  العمــل  ثقافــة وحــس  غــرس 

مجتمعــا موحــدا ويعمــل عــى معالجــة الفجــوات املجتمعيــة الحاليــة او 

ــي.  ــارة أبوظ ــع إم ــات يف مجتم ــة الفئ ــى كاف ــع ع ــود بالنف ــا يع ــئة بم الناش

تعزيز املساواة والتنوع للعمل التطوعي  	 
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ــة 	  ــات العمري ــيات والفئ ــات والجنس ــة الخلفي ــن كاف ــراد م ــجيع األف تش

ــي.  ــل التطوع ــاركة يف العم ــى املش ــارات ع ــات وامله ــراق واالمكان واألع

تأسيس بيئة آمنة للعمل التطوعي	 

ــي 	  ــة آمنــة وســاملة للمتطوعــني وفــرق التطــوع والجهــات ال توفــر بيئ

تســتعني باملتطوعــني، يتوفــر فيهــا ايضــا التدريــب املناســب والتعريــف 

وتعمــل  التطوعــي  للعمــل  االساســية  واالهــداف  املعلومــات  عــى 

ــة  ــى الخصوصي ــة ع ــة واملحافظ ــالمة املهني ــة والس ــة الصح ــى حماي ع

ــة. والرسي

جعل اطار العمل التطوعي يف إمارة أبوظي نموذجا اقليميا وعامليا 	 

يتبــى اطــار العمــل التطوعــي يف إمــارة أبوظــي افضــل املمارســات 	 

ويهــدف ليكــون نموذجــا اقليميــا وعامليــا يقتــدى بــه ملختلــف أنــواع 

املبــادرات 

والتالحــم 	  التماســك  لتعزيــز  تســعى  الــي  واملبــادرات  التطوعيــة 

عــي.  االجتما

1.3  نطاق السياسة 
تضــع هــذه السياســة األساســات الــي تحكــم البيئــة التطوعيــة يف إمــارة أبوظــي 
وتنطبــق عــى أي فــرد أو جهــة ترغــب بممارســة العمــل التطوعــي وانشــطته يف 

إمــارة أبوظــي تحــدد السياســة مــا يــيل: 

تعريف التطوع حسبما سيتم تطبيقه يف إمارة أبوظي.	 

دور الدائــرة بصفتهــا الجهــة الرقابيــة املســؤولة عــن تنظيــم القطــاع 	 

االجتماعــي يف إمــارة أبوظــي وصالحياتهــا. 

وجوب الحصول عى ترخيص للعمل التطوعي يف إمارة أبوظي. 	 
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2.  املصطلحات الرئيسة املستخدمة يف هذه السياسة:  

2.1  التطوع 
تعرّف هذه السياسة التطوع كما ييل: 

»تخصيــص الوقــت والجهــد طوعــاً دون مقابــل مــادي أو وظيفي لخدمــة ومنفعة 
املجتمع“.

باســتثناء مــا قــد يــرد رصاحــة خــالف ذلــك، تخضــع لهــذه السياســة كافــة أشــكال 
العمــل التطوعــي، بمــا يف ذلــك التطــوع للمســاهمة يف انجــاح الفعاليــات العامــة 
الــي تعــود باملنفعــة عــى املجتمــع، بغــض النظــر عمــا إذا كان لتلــك الفعاليــات 

هدفــاً تجاريــاً مبــارشاً أو غــر مبــارش. 
ال تشــمل هــذه السياســة العمــل بــدون أجــر الــذي يقــوم بــه أفــراد العائلــة 
ــرض  ــون بغ ــه املتدرب ــوم ب ــذي يق ــر ال ــدون أج ــل ب ــارب أو العم ــارشون أو األق املب

اكتســاب الخــرة يف العمــل أو بغــرض التدريــب عــى العمــل. 

2.2  مصطلحات رئيسة أخرى 
يف تطبيــق هــذه السياســة يكــون للعبــارات التاليــة املعــاين املوضحــة قريــن كل 

منهــا: 

ــن 	  ــؤولة ع ــة املس ــة الرقابي ــي الجه ــع وه ــة املجتم ــرة تنمي ــرة: دائ الدائ

العمــل التطوعــي يف إمــارة أبوظــي.

ــده 	  ــه وجه ــن وقت ــزء م ــخر ج ــذي يس ــي ال ــخص الطبيع ــوع: الش املتط

ــع. ــى املجتم ــع ع ــود بالنف ــل يع ــر ألداء عم ــة ودون أج طواعي

ــة، تطــوع بمحــض 	  ــه تأشــرة دخــول للدول ــر: كل فــرد لدي املتطــوع الزائ

ــل مــادي أو وظيفــي. ــه دون مقاب إرادت

الفريــق التطوعــي: مجموعــة مــن خمــس أشــخاص طبيعيــني أو أكــرث 	 

يشــكلون فريقــا للقيــام بأعمــال تطوعيــة تهــدف لتحقيــق املنفعــة 

ــرة.  ــدره الدائ ــوع تص ــق تط ــص فري ــب ترخي ــة وبموج العام

قائــد الفريــق التطوعــي: املتطــوع الــذي يكــون لــه الــدور االداري والقيادي 	 

يف الفريــق التطوعــي والــذي يــرد اســمه كقائــد للفريــق يف ترخيــص 
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الفريــق التطوعــي.

ــرة ألغــراض ممارســة 	  الرتاخيــص: املوافقــة الخطيــة الصــادرة عــن الدائ

انشــطة تطوعيــة يف إمــارة أبوظــي. 

العمــل التطوعــي: كل نشــاط فــردي أو جماعــي بــدون مقابــل مــادي أو 	 

وظيفــي يهــدف إىل تحقيــق منفعــة عامــة.

Volunteers.ae: منصــة التطــوع املركزيــة عــى الشــبكة املعلوماتيــة الي 	 

ــة  ــع وزارة تنمي ــة م ــارات بالرشاك ــة اإلم ــا مؤسس ــرشف عليه ــا وت تديره

املجتمــع والــي يجــب عــى املتطوعــني والفــرق التطوعيــة والجهــات الــي 

تســتعني 

باملتطوعــني ان يســجلوا عليهــا للحصــول عــى تراخيصهــم قبــل القيــام بأيــة 
تســتعني  الــي  للجهــات  يجــوز  كذلــك  فيهــا.  املشــاركة  أو  تطوعيــة  انشــطة 
باملتطوعــني نــرش فــرص التطــوع ويجــوز لــكل مــن املتطوعــني والفــرق التطوعيــة 

ــة. ــى املنص ــوع ع ــرص التط ــى ف ــول ع ــات للحص ــدم بالطلب ان تتق

تديرهــا 	  بيانــات  قاعــدة  بالدائــرة:  الخاصــة  التطــوع  بيانــات  قاعــدة 

ــاظ  ــص واالحتف ــدار الرتاخي ــع إلص ــة املجتم ــرة تنمي ــا دائ ــرشف عليه وت

بكافــة الســجالت املرتبطــة بالرتاخيــص. قاعــدة البيانــات مرتبطــة رقميــاً 

بـــ Volunteers.ae لتمكــني تبــادل ونقــل البيانــات املتعلقــة باملتطوعــني 

والفــرق التطوعيــة والجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني ممن يســجلون 

عــى املنصــة.

الــروط واألحــكام: الــرشوط واألحــكام النموذجيــة الــي يقبــل بهــا مقدم 	 

طلــب الحصــول عــى ترخيــص عنــد التســجيل يف املنصة.

الــروط واألحــكام اإلضافيــة: أيــة رشوط وأحــكام اضافيــة يتفــق عليهــا 	 

املتطوعــون أو فــرق املتطوعــني مــع الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني 

بخصــوص أيــة فرصــة تطــوع معينــة، وفــق مــا يقتضيــه الســياق. 
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2.3  أنواع العمل التطوعي 
هناك أنواع مختلفة ملمارسة العمل التطوعي، ومنها: 

ال 	  الــي  الجهــات  أو  األفــراد  جانــب  مــن  التطــوع  التقليــدي:  التطــوع 

تســتعني باملهــارات االختصاصيــة والــي تتطلــب الحصــول عــى الرتاخيــص 

الالزمــة مــن الجهــات املعنيــة. ويشــمل هــذا النــوع مــن التطــوع مجموعــة 

ــواطئ  ــف الش ــل تنظي ــة )مث ــطة التطوعي ــن األنش ــعة م ــة وواس متنوع

ــايض(. ــب الري ــه والتدري والتوجي

التطــوع يف الفعاليــات: التطــوع يف انشــطة وفعاليــات ومبــادرات ملناســبة 	 

واحــدة )مثــل اليــوم الوطــي واأللعــاب األوملبيــة الخاصــة وســباق الفورموال 

1 وغرهــا(. 

ــه موظفــي الجهــة ســواء 	  ــذي يشــارك في ــي: التطــوع ال ــوع املؤس التط

مــن القطــاع العــام أو الخــاص أو القطــاع الثالــث، والــذي يكــون عــادة جــزءا 

مــن برنامــج املســؤولية املجتمعيــة للــرشكات )CSR(. وعــادة مــا تكــون 

ــادرات مجتمعيــة. ــة أو مب هــذه االنشــطة خري

التطــوع للشــؤون االجتماعيــة: التطــوع ملســاعدة أو مســاندة جهــود 	 

مؤسســة مــن القطــاع العــام أو الخــاص أو القطــاع الثالــث تعــى بخدمات 

ــار الــن(.  ــة العامــة لكب ــة االجتماعيــة )مثــل الرعاي الرعاي

ــم أداؤهــا عــن بعــد باســتخدام 	  ــة يت التطــوع االفــرتايض: انشــطة تطوعي

الشــبكة االلكرتونيــة كليــا أو جزئيــا. ويعــرف التطــوع االفــرتايض أيضــا 

التطــوع  أو  بعــد  عــن  التطــوع  أو  املعلوماتيــة  الشــبكة  عــر  بالتطــوع 

االلكــرتوين )مثــل التعليــم عــر االنرتنــت، الدعــم الرقمــي ألصحــاب الهمــم، 

انشــاء خدمــات رقميــة لخدمــة املجتمــع(. 

ــة 	  ــارات التخصصي ــى امله ــد ع ــذي يعتم ــوع ال ــي: التط ــوع التخص التط

ــة،  ــب الحصــول عــى الرتاخيــص الالزمــة مــن الجهــات املعني ــي تتطل وال

واملحامــني  األطبــاء  )مثــل  مهنيــا  املرخصــني  األشــخاص  تشــمل 

وغرهــم(.  واملستشــارين  واملهندســني 
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التطــوع يف حــاالت الطــوارئ: انشــطة تطوعيــة قصــرة األجــل أو حســب 	 

املــدة املطلوبــة تتــم ممارســتها يف حــاالت الطــوارئ واالزمــات والكــوارث.

تطــوع الزائريــن: التطــوع مــن غــر املقيمــني يف الدولــة لجهــات محــددة أو 	 

قضايــا مجتمعيــة معينــة يف إمــارة أبوظــي.

املتطوعــن يف الخــارج: التطــوع مــن جانــب مواطــي الدولــة أو املقيمــني 	 

فيهــا وهــم يمثلــون إمــارة أبوظــي او دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة يف 

انشــطة تطوعيــة تتــم خــارج الدولــة. 

ــال، قــد  ــواع األخــرى، عــى ســبيل املث ــواع التطــوع مــع األن قــد تتداخــل بعــض أن
يتضمــن التطــوع يف الفعاليــات تطوعــا تخصصيــا، وقــد يتــم تقديــم التطــوع 
التخصــيص عــى شــكل تطــوع افــرتايض. أمــا األنــواع األخــرى مــن التطــوع فهــي 
حريــة فيمــا بينهــا. عــى ســبيل املثــال، ال يتضمــن التطــوع التقليــدي اســتخدام 

ــي يتضمنهــا التطــوع التخصــيص.  ــة ال املهــارات التخصصي

3.  أدوار الجهات:  

3.1  دائرة تنمية املجتمع “الدائرة”
تأسســت الدائــرة بموجــب القانــون رقــم )12( لســنة 2018 يف إمــارة أبوظــي 
وتتمتــع  وتمكينــه،  أبوظــي  إمــارة  يف  االجتماعــي  القطــاع  عــى  لــإلرشاف 

التاليــة:  بالصالحيــات 

ــات ألغــراض اصــدار الرتاخيــص للمتطوعــني واالرشاف 	  انشــاء قاعــدة بيان

عليهــا. 

ــارة 	  ــي يف إم ــل التطوع ــى العم ــق ع ــي تنطب ــكام ال ــرشوط واألح ــي ال تب

ــي.  أبوظ

نــرش الوعــي وترويــج ثقافــة العمــل التطوعــي لتعزيــز التماســك والتالحــم 	 

االجتماعــي بمــا يعــود بالنفــع عــى املجتمــع ككل.

املكرســة 	  والســاعات  التطــوع  فــرص  يف  املتطوعــني  مشــاركة  توثيــق 

ملمارســتها واعتمادهــا مــن قبــل الجهــة املختصــة يف الفرصــة التطوعيــة 
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الــي  والجهــات  املتطوعــني  مســاهمات  وتثمــني  وتقديــر  املطروحــة، 

التطوعيــة. والفــرق  باملتطوعــني  تســتعني 

التطــوع 	  وتعزيــز  تنظيــم  بغــرض  املعنيــة  القطاعــات  مــع  التنســيق 

التخصــيص بحســب القطــاع املعــي بمــا فيــه ذلــك مــن خــالل برامــج 

املســؤولية املجتمعيــة والتطــوع مــن جانــب الجهــات يف قطاعــات التعليــم 

والرعايــة الصحيــة والبيئــة وغرهــا مــن القطاعــات، وتشــمل أيــة قطاعــات 

ــه(.  ــة وخالف ــون والهندس ــب والقان ــل الط ــة )مث منظم

التواصــل والتنســيق مــع أيــة جهــات رقابيــة ودوائــر وســلطات حكوميــة 	 

ــة منظمــات تطوعيــة تعمــل  عــى املســتويني املحــيل واالتحــادي، ومــع أي

ــة إمــارة أخــرى، بغــرض  بتكليــف مــن الحكومــة يف إمــارة أبوظــي أو يف أي

تبــادل املعلومــات املحفوظــة يف ســجالت كل منهــا بخصــوص الرتاخيــص 

الصــادرة للمتطوعــني والجهــات الــي تســتعني بهــم وللفــرق التطوعيــة 

وفــرص التطــوع.

تطويــر وانفــاذ اآلليــات الالزمــة لقياس التطــوع يف إمارة أبوظــي ومراجعته 	 

وتقييمــه، وتحليــل نواتــج العمل التطوعــي واملنفعــة الناتجة عنه. 

ــتعني 	  ــي تس ــات ال ــني والجه ــكاوى املتطوع ــتالم آراء وش ــة الس ــع آلي وض

باملتطوعــني واملســتفيدين مــن التطــوع والجمهــور بخصــوص العمــل 

التطوعــي واصــدار القــرارات بخصــوص تلــك املســائل.

اتمــام بكافــة املهــام والوظائــف األخــرى الــي يعهــد بهــا مجلــس أبوظــي 	 

ــرة.  التنفيــذي للدائ

3.2  هيئة املساهمات املجتمعية “معا”
تأسســت هيئــة املســاهمات املجتمعيــة “معــاً “بموجــب القانــون رقــم )6( لســنة 
التعــاون والرشاكــة  2019 يف إمــارة أبوظــي لتتــوىل مســؤولية تعزيــز ثقافــة 
التكامليــة بــني القطاعــني العــام والخــاص واملجتمــع املــدين، وتقديــم حلــول 
مبتكــرة للتحديــات االجتماعيــة، باإلضافــة إىل تحفيــز مختلــف فئــات املجتمــع مــن 
ــق مســتويات أعمــق مــن املشــاركة واملســاهمة  أفــراد وجهــات للتعــاون، وتحقي
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املجتمعيــة. وفقــا لهــذه السياســة، تــؤد ”معــا” دورا هامــا يف دعــم الدائــرة والبيئــة 
التطوعيــة يف إمــارة أبوظــي مــن خــالل مــا يــيل: 

 نرش ثقافة التطوع واستقطاب فرص التطوع يف إمارة أبوظي.	 

ايجــاد وتطويــر فــرص املشــاركة والعمــل املجتمعــي التطوعــي يف اإلمــارة 	 

بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة. 

تعمــل هيئــة “معــاً “عــى توفــر جلســات تعريفيــة للمتطوعــني الغــر 	 

متخصصــني، وتعمــل بالرشاكــة مــع مؤسســة االمــارات إلعــداد وتنفيــذ 

الــدورات التدريبيــة للمتطوعــني املتخصصــني.

تطويــر املبــادرات لتعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف العمــل التطوعــي ودعم 	 

تطويــر قــدرات القطــاع الثالــث بخصــوص العمــل التطوعي.

واملســاهمة 	  االجتماعيــة،  والخدمــات  باالحتياجــات  الوعــي  تعزيــز 

املعنيــة.   الجهــات  مــع  بالتنســيق  املجتمعيــة، 

3.3  مؤسسة االمارات
ــارة  ــنة 	200 يف إم ــم )8( لس ــون رق ــب القان ــارات بموج ــة االم ــت مؤسس تأسس
  .2008 لســنة   )1	( رقــم  القانــون  بموجــب  تنظيمهــا  اعــادة  وتمــت  أبوظــي 
Volunteers. مؤسســة االمــارات هــي الجهــة االرشافيــة والتشــغيلية عــى منصــة

ae، وهــي منصــة مركزيــة عــر االنرتنــت لتســجيل وتمكــني املتطوعــني يف كافــة 

ــة. ــارات الدول إم
وفقــا لهــذه السياســة، تــؤدي مؤسســة االمــارات، دورا هامــا يف دعــم الدائــرة 

ــيل: ــا ي ــالل م ــن خ ــي م ــارة أبوظ ــة يف إم ــة التطوعي والبيئ

تشــجيع التطــوع وتمكــني املتطوعــني مــن الحصــول عــى فــرص التطوع 	 

.Volunteers.ae عى منصــة

ــى 	  ــة ع ــرق التطوعي ــني والف ــتعني باملتطوع ــي تس ــات ال ــجيع الجه تش

.Volunteers.ae ــة ــى منص ــوع ع ــرص التط ــرش ف ن

تطويــر الرامــج والنظــم والشــبكات الرقميــة، وتشــمل األدوات املتواجدة 	 

ــن  ــا م ــات وغره ــات واملنص ــة والتطبيق ــبكة املعلوماتي ــى الش ــا ع رقمي
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الوســائل التقنيــة الحديثــة لتمكــني التطــوع يف إمــارة أبوظــي، بمــا فيهــا 
املســاهمة مــع الدائــرة يف االدارة واإلرشاف عــى  تراخيــص التطــوع.

ــات التطــوع الخاصــة 	  ــط قاعــدة بيان ــرة بخصــوص رب التعــاون مــع الدائ
ــرة مــن ادارة اجــراءات الرتاخيــص. بهــا لتمكــني الدائ

ادارة آليات اآلراء واملالحظات الواردة من مختلف أصحاب الشأن.  	 

4.  قاعدة بيانات التطوع  
 Volunteers.ae قاعــدة بيانــات التطــوع، هــي قاعــدة بيانــات الدائــرة املرتبطــة بـــ
ــات واملســتندات  ــة( لإلطــالع عــى الطلب ــة الرقمي ــة للبواب ــة الخلفي ــر الهيكلي )ع
املقدمــة مــن مقدمــي الطلبــات واصــدار الرتاخيــص للمتطوعــني وفــرق التطــوع 

والجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني. 
ــوص  ــات بخص ــى معلوم ــرة ع ــة بالدائ ــوع الخاص ــات التط ــدة بيان ــتمل قاع تش
الرتاخيــص الصــادرة عنهــا. عــى وجــه الخصــوص، تتضمــن قاعــدة بيانــات التطــوع 

الخاصــة بالدائــرة البيانــات التاليــة:

أســماء كافــة األفــراد والفــرق والجهــات الــي تحمــل الرتاخيــص وبيانــات 	 

االتصــال بهــم.

تاريــخ اصــدار كافــة الرتاخيــص وانتهائهــا، ونطــاق الرتاخيــص والغــرض 	 

منهــا ورشوطهــا.

ــال 	  ــات االتص ــا، وبيان ــني دون نس 18 عام ــور املتطوع ــاء أم ــماء أولي أس

بهــم. 

5.  الرتاخيص
تــدرك الدائــرة قيمــة املنصــة Volunteers.ae وأهميتهــا للبيئــة التطوعيــة يف 
ــرة  ــوي يف إجــراءات اصــدار الرتاخيــص. تشــجع الدائ ــارة أبوظــي ودورهــا الحي إم
ــرش  ــي تســتعني باملتطوعــني عــى ن ــة والجهــات ال املتطوعــني والفــرق التطوعي
فرصهــم عــر Volunteers.ae بوصفهــا الطريــق الرســمي لطلــب الرتاخيــص.  
Volun� ىللحصــول عــى  ترخيــص، يجــب عــى مقــدم الطلــب التســجيل أوالً عــ

ــك تراجــع  ــات التســجيل الخاصــة بهــا. وعقــب ذل ــاع كافــة متطلب teers.ae واتب
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الدائــرة املعلومــات الخاصــة بمقــدم الطلــب واملســتندات الثبوتيــة وتقــوم إمــا )1( 
بإصــدار الرتخيــص أو )2( بطلــب الحصــول عــى معلومــات إضافيــة مــن مقــدم 

ــب. ــض الطل ــب أو )3( برف الطل

3.4  أنواع الرتاخيص
يلتــزم أي شــخص مشــارك يف العمــل التطوعــي يف إمــارة أبوظــي بالحصــول عــى 
Volunteers. ترخيــص مــن الدائــرة، وتــدار اجــراءات الحصــول عــى الرتخيــص عــر

.ae

هناك ثالثة أنواع من الرتاخيص: 

ترخيص املتطوع - والذي يصدر لألفراد الراغبني بالتطوع.	 

ترخيــص الفريــق التطوعــي - والــذي يصــدر ملجموعــة تتألــف مــن 	 أفــراد 	 

فأكــرث مــن الراغبــني يف ممارســة العمــل التطوعــي.

ترخيــص الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني - والــذي يصــدر للجهــات 	 

القانونيــة )ســواء مــن القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو القطــاع 

ــا.  ــا أو برامجه ــني يف عملياته ــارشاك املتطوع ــب ب ــي ترغ ــث( ال الثال

3.5  متطلبات الحصول عىل الرتخيص 
متطلبات حصول املتطوع عى الرتخيص: 

  يكــون األفــراد املواطنــون أو املقيمــون يف الدولــة مؤهلــني للحصــول عــى ترخيص 
متطــوع بــرشط اســتيفاء مــا ييل: 

ــة أو يحمــل إقامــة ســاريًة فيهــا، 	  أن يكــون مواطنــاً مــن مواطــي الدول

ويســتثى مــن ذلــك املتطــوع الزائــر.

حصــول األفــراد دون نس 18 ســنة عــى موافقــة أوليــاء أمورهــم، أو 	 

االوصيــاء عليهــم .

وفقــا للنشــاط التطوعــي املطلــوب، افصــاح األفــراد للمنظمــات العاملــة 	 

ــة ذات  ــاالت صحي ــة ح ــن أي ــي ع ــق التطوع ــوع أو للفري ــال التط يف مج

عالقــة قــد تؤثــر عــى ســالمتهم و/أو ســالمة اآلخريــن و/أو قدرتهــم عــى 

ممارســة نشــاط التطــوع.
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يكــون املتطوعــون الزائــرون مؤهلــني للحصــول عــى ترخيــص تطــوع بــرشط 
ــيل:  ــا ي ــتيفاء م اس

 	Volun� ــالل ــن خ ــرة م ــن الدائ ــة م ــة خاص ــى موافق ــرد ع ــول الف  حص

.teers.ae

ــل 	  ــن يق ــوز مل ــة ويج ــنة ميالدي ــن س ــد و عرشي ــن واح ــره ع ــل عم أال يق

عمــره عــن ذلــك التطــوع بموافقــة ويل أمــره  أو الــويص عليــه.

الــي 	  للجهــات  األفــراد  افصــاح  املطلــوب،  التطوعــي  للنشــاط  وفقــا 

تســتعني باملتطوعــني أو للفريــق التطوعــي عــن أيــة حــاالت صحيــة ذات 

عالقــة قــد تؤثــر عــى ســالمتهم و/أو ســالمة اآلخريــن و/أو قدرتهــم عــى 

ــي. ــاط التطوع ــة النش ممارس

متطلبات حصول الفريق التطوعي عى الرتخيص: 
الفريــق  )أي قائــد  التطوعــي  الفريــق  بقيــادة نشــاط  الراغبــني  يجــوز لألفــراد 
ــن  ــة ع ــي بالنياب ــق تطوع ــص فري ــى ترخي ــول ع ــب للحص ــم طل ــي( تقدي التطوع

أعضــاء الفريــق اآلخريــن بــرشط اســتيفاء مــا يــيل: 

ــدم 	  ــوع، أو أن يتق ــص متط ــى ترخي ــال ع ــب حاص ــدم الطل ــون مق أن يك

بطلــب ترخيــص متطــوع مســتقل يرفــق بطلــب ترخيــص الفريــق 

التطوعــي.

أن يتألــف الفريــق مــن 	 أفــراد عــى األقــل )مــن ضمنهــم مقــدم الطلب( 	 

ــال  ــي حاص ــق تطوع ــكيل فري ــني بتش ــراد الراغب ــن األف ــون كل م وأن يك

عــى ترخيــص تطــوع، أو مقدمــاً لطلــب ترخيــص متطــوع مســتقل يرفــق 

بطلــب ترخيــص الفريــق التطوعــي.

أن يتــم تقديــم وثيقــة موافقــة مــن كافــة األفــراد الراغبــني بالعمــل 	 

كجــزء مــن الفريــق التطوعــي. 

3.6  ارشادات خاصة بالرتاخيص: 
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1.  ارشادات عامة لكافة أنواع الرتاخيص: 

يجــب عــى كافــة األشــخاص والجهــات الحصــول عــى ترخيــص ســاري 	 

املفعــول قبــل املشــاركة يف أي عمــل تطوعــي. 

ــوع 	  ــن اي ن ــص، م ــى ترخي ــول ع ــات للحص ــي الطلب ــى مقدم ــب ع يج

 Volunteers.ae كان، التســجيل وتقديــم كافــة املســتندات املطلوبــة عــر

ــص. ــدار الرتخي ــم إص ــن ث ــة وم ــات الالزم ــى املوافق ــول ع للحص

ــة 	  ــر قابل ــددة وغ ــة مح ــت ولغاي ــددة بوق ــون مح ــص تك ــض الرتاخي بع

ــد. للتجدي

تخضــع الرتاخيــص القابلــة للتجديــد عنــد انتهــاء املــدة املحــددة لهــا لــذات 	 

إجــراءات اصــدار الرتخيــص مــن حيــث الحصــول عــى املوافقــات الالزمــة 

ومــن ثــم اصــدار الرتخيــص.

2.  ارشادات خاصة باملتطوع:  

هناك ترخيص عام ألي فرد يرغب بالتطوع.  	 

ــص 	  ــص الرتخي ــم ين ــا ل ــه )م ــددا يف غرض ــس مح ــوع لي ــص املتط ترخي

ــة  ــوع ممارس ــص للمتط ــددة( و يرخ ــدة مح ــرض أو م ــده بغ ــى تحدي ع

أيــة انشــطة تطوعيــة يف إمــارة أبوظــي، بــرشط التزامــه بــرشوط وأحــكام 

الرتخيــص، مثــل التطــوع الــذي يتطلــب منــه الحصــول عــى الرتاخيــص 

الالزمــة مــن الجهــات املعنيــة.

يجــوز للفــرد حامــل الرتخيــص ممارســة التطــوع مــن خــالل جهــة 	 

تســتعني باملتطوعــني تحمــل ترخيصــا خاصــا بالجهــات الــي تســتعني 

ــي.  ــق تطوع ــن فري ــزءاً م ــون ج ــأن يك ــار ب ــه االختي ــوز ل ــني ويج باملتطوع

3.  ارشادات خاصة بالفريق التطوعي:  

ترخيــص الفريــق التطوعــي خــاص باألنشــطة التطوعيــة الــي يمارســها 	 

خمســة أفــراد فأكــرث ممــن يرغبــون بالتطــوع. 

عــى قائــد الفريــق وكل عضــو فيــه ان يحمــل ترخيــص تطــوع ســار 	 
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ومســتقل.

يمكــن للفــرق التطوعيــة ممارســة انشــطة تطوعيــة لغــرض معــني 	 

ــد الغــرض مــن  ــرة.  ويجــب عــى فــرق التطــوع تحدي توافــق عليــه الدائ

يرغبــون بممارســتها عنــد تقديــم طلــب  الــي  التطوعيــة  االنشــطة 

للحصــول عــى ترخيــص يف Volunteers.ae ويكــون بإمكانهــم ممارســة 

ــا.  ــراض املرخــص به ــاء عــى األغ ــك االنشــطة بن تل

ــق 	  ــد فري ــات، قائ ــة األوق ــي، ويف كاف ــق تطوع ــكل فري ــون ل ــب أن يك يج

واحــد عــى األقــل يكــون مســؤوال عــن تقديــم طلــب الحصــول عــى 

ــق  ــم والتنســيق مــع أعضــاء الفري ــي والتنظي ــق التطوع ترخيــص الفري

التطوعــي. 

بعــد تشــكيل الفريــق التطوعــي، يجــب أن يكــون لــه بصــورة دائمــة قائــدا 	 

للفريــق، فــإن لــم يكــن هنــاك قائــد للفريــق التطوعــي ينقــي ترخيــص 

Volun�  الفريــق التطوعــي.  ويمكــن تغيــر قائــد الفريــق التطوعــي عــر

.teers.ae

يمكــن لقائــد الفريــق التطوعــي اســتخدام Volunteers.ae إلضافــة 	 

هــؤالء  يكــون  أن  بــرشط  التطوعــي،  الفريــق  إىل  جــدد  متطوعــني 

تطــوع.  ترخيــص  عــى  حاصلــني  املتطوعــون 

4.  ارشادات خاصة برتخيص الجهات اليت تستعن باملتطوعن:  

يجــب عــى الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني مــن أي قطــاع )القطــاع 	 

ــث( الحصــول عــى ترخيــص  العــام أو القطــاع الخــاص أو القطــاع الثال

جهــة تســتعني باملتطوعــني الســتضافة فرصــة تطــوع.

ــي 	  ــي تســتعني باملتطوعــني ســاريا للمــدة ال يكــون ترخيــص الجهــة ال

ــرة. ــا الدائ تحدده

ــن 	  ــرض م ــد الغ ــني تحدي ــتعني باملتطوع ــي تس ــات ال ــى الجه ــب ع يج

االنشــطة التطوعيــة الــي ترغــب بممارســتها عنــد تقديمهــا طلــب 
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الحصــول عــى ترخيــص عــى Volunteers.ae. تصــدر تراخيــص الجهــات 
ــرة. ــاء عــى األغــراض املعتمــدة مــن الدائ ــي تســتعني باملتطوعــني بن ال

3.7  طلب الحصول عىل ترخيص:  
Volun� ــواع الرتاخيــص عــر ــوع مــن أن ــات الحصــول عــى أي ن ــم طلب ــم تقدي  يت
teers.ae بالنمــوذج والشــكل الذيــن تحددهمــا الدائــرة ومؤسســة اإلمــارات. 

1.  طلب الحصول عىل ترخيص متطوع 
يتــم تقديــم طلــب الحصــول عــى ترخيــص متطــوع مــن قبــل الشــخص الطبيعــي 

ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى املعلومــات واملســتندات التالية: 
ــخ ميــالده مــع 	  االســم الكامــل ملقــدم الطلــب وجنســيته وجنســه وتاري

ــة. ــتندات الثبوتي املس
ــوان الســكن 	  ــف وعن ــات االتصــال ملقــدم الطلــب شــاملة رقــم الهات بيان

ــده االلكــرتوين. ــد وبري ــدوق الري ورقــم صن
يف حالة كان مقدم الطلب موظفاً:	 

االسم الكامل للجهة الي يعمل بها.. 1
بيانات االتصال الخاصة بالجهة الي يعمل بها. . 2

يف حالة كان مقدم الطلب طالب يف مؤسسة تعليمية:	 
االسم الكامل للمؤسسة التعليمية.. 1
بيانات االتصال الخاصة باملؤسسة التعليمية. . 2

يف حالــة كان مقــدم الطلــب غــر ملتحــق بجهــة عمــل أو مؤسســة 	 
تعليميــة:

االسم الكامل لكفيل مقدم الطلب.. 1
بيانات االتصال بالكفيل. . 2

املؤهالت واملهارات الي يملكها املتطوع.	 
تفاصيــل أيــة مؤهــالت ومهــارات مهنيــة أو تجاريــة يرغــب مقــدم الطلــب 	 

تطويرهــا مــن خــالل التطــوع.
آية بيانات اخرى قد تحددها الدائرة.	 

2.  طلب ترخيص فريق تطوعي
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يتــم تقديــم طلــب الحصــول عــى ترخيــص فريــق تطوعــي مــن قبــل قائــد الفريــق 
املرشــح ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى املعلومات واملســتندات التاليــة، باإلضافة 

اىل ايــة بيانــات اخــرى قــد تحددهــا الدائــرة:
تفاصيــل شــكل وطبيعــة الفريــق التطوعــي، شــاملة األهــداف واملصالــح 	 

العامــة املرجــوة. 
تحديد الغرض من االنشطة التطوعية الي يرغبون بممارستها.	 
تفاصيل النشاط املطلوب واألنشطة املطلوبة للفريق التطوعي.	 
أســماء أعضــاء الفريــق التطوعــي )الــذي يجــب أن يكــون كل منهــم 	 

حاصــال بشــكل مســتقل عــى ترخيــص متطــوع ســاري املفعــول، او أن 
يرفــق مــع طلــب ترخيــص الفريــق التطوعــي طلبــا مســتقل لرتخيــص 

ــق غــر حاصــل عــى ترخيــص متطــوع(. ــكل عضــٍو يف الفري متطــوع ل
املؤهالت واملهارات الي يملكها الفريق التطوعي.	 
الفريــق 	  يرغــب  أو تجاريــة  أيــة مؤهــالت ومهــارات مهنيــة  تفاصيــل 

التطــوع. خــالل  مــن  بتطويرهــا  التطوعــي 

3.  طلب الحصول عىل ترخيص جهة تستعن باملتطوعن 
ــرة، يجــب أن يشــتمل طلــب  ــات اخــرى قــد تحددهــا الدائ ــة بيان باإلضافــة اىل اي
الحصــول عــى ترخيــص جهــة تســتعني باملتطوعــني كحــد أدىن عــى املعلومــات 

ــة: واملســتندات التالي
ــات االتصــال 	  ــوان املســجل وبيان ــم التســجيل والعن االســم الكامــل ورق

)وتشــمل رقــم الهاتــف املســجل وعنــوان املكتــب ورقــم صنــدوق الريــد 
ــة ملقــدم الطلــب. ــد االلكــرتوين( ومســتندات التأســيس الثبوتي والري

تفاصيل أية رخص مهنية أو تجارية تحملها الجهة.	 
تفاصيــل نشــاط التطــوع املطلــوب أو االنشــطة التطوعيــة املطلوبــة 	 

ــة. ــت معلوم ــا إن كان ــة له ــدة املتوقع وامل
تفاصيــل املتطلبــات املتوقعــة بخصــوص املتطوعــني مــن حيــث عددهــم 	 

التطوعــي )خاصــة يف حــال  ومســتوى مؤهالتهــم الالزمــة للنشــاط 
ــني(.  ــني تخصصي ــوء اىل متطوع اللج

أي معلومات أو مستندات أخرى تحددها الدائرة.	 
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3.8  الطلبات الخاضعة إلجراءات معززة 
قــد تفــرض بعــض أنــواع التطــوع مخاطــر اضافيــة و/أو مخــاوف مــن حيــث نوعيــة 
املتطوعــني والجمهــور. تســعى الدائــرة إىل تخفيــف هــذه املخاطــر واملخــاوف 
وذلــك بطلــب معلومــات ومســتندات اضافيــة مــن مقــدم الطلــب قبــل اصــدار 

الرتخيــص وذلــك ألنــواع التطــوع التاليــة: 
عــى 	  الحصــول  طلبــات  مقدمــي  عــى  يجــب  التخصــي:  التطــوع 

الرتاخيــص الراغبــني بالتطــوع التخصــيص الحصــول عــى املوافقــات 
املحليــة  الرقابيــة  الجهــات  مــن  الالزمــة  والرتاخيــص  واالعتمــادات 
املســؤولة عــن التخصــص والنشــاط )عــى ســبيل املثــال يجــب عــى 
املوافقــات  عــى  الحصــول  الطــب  مجــال  يف  املتطوعــني  األطبــاء 

أبوظــي(. الصحــة  دائــرة  مــن  الالزمــة  والرتاخيــص  واالعتمــادات 
التطــوع يف الحــاالت الطارئــة: لــدى الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ 	 

واألزمــات والكــوارث معايرهــا الخاصة لتشــغيل املتطوعــني.  ولذلك، يتم 
تنســيق كافــة أعمــال التطــوع يف هــذه الحــاالت بــني الدائــرة ومؤسســة 
ــب  ــوارث. يج ــات والك ــوارئ واألزم ــة إلدارة الط ــة الوطني ــارات والهيئ اإلم
ــوع يف  ــني بالتط ــص الراغب ــى تراخي ــول ع ــات الحص ــي طلب ــى مقدم ع
الطــوارئ  إلدارة  الوطنيــة  الهيئــة  بمعايــر  االلتــزام  الطــوارئ  حــاالت 
واألزمــات والكــوارث ومتطلباتهــا ذات العالقــة )مثــل تدريب/شــهادة 
يف االســعافات األوليــة، رخصــة تشــغيل مركبــة ثقيلــة يف حــاالت انهيــار 

املبــاين أو غــر ذلــك مــن التدريــب عــى إجــراءات الســالمة(. 
تطــوع الزائريــن: يجــب عــى مقدمــي طلبــات الحصــول عــى الرتاخيــص 	 

الراغبــني بالتطــوع مــن غــر املقيمــني يف الدولــة تقديــم معلومــات 
اضافيــة عــن خلفيتهــم شــاملة ملــا يفيــد حــن الســرة والســلوك 
مــن الدولــة املقيمــني فيهــا، مــع صــورة مــن هويــة االقامــة يف الخــارج، 
ــنة،  ــب دون نس 21 س ــدم الطل ــر إن كان مق ــة ويل األم ــات موافق واثب
وخطــاب مرجعــي او دعــوة مــن مواطــن أو مقيــم يف الدولــة و/أو خطــاب 

مــن مدرســة أو صاحــب عمــل يف بلدهــم األم. 
التطــوع يف الخــارج: نظــرا ألن املتطوعــني يف الخــارج يمثلــون امــارة 	 
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أبوظــي ، يجــب أن يكــون مقدمــو طلبــات الحصــول عــى ترخيــص 
للتطــوع يف الخــارج بــن 21 ســنة فأكــرث، ويجــب عليهــم تقديــم مرجــع 
ــن  ــك م ــر ذل ــم أو غ ــب عمله ــم أو صاح ــن جامعته ــخيص م ــم ش تقيي

املؤسســات املجتمعيــة املشــاركني فيهــا.
يتم تنسيق فرص التطوع يف الخارج مع الجهات الرسمية املختصة.	 

3.9  اجراءات إصدار الرتخيص: 
ــا  ــي تقــوم خالله ــة ال ــك مــن الفــرتات الزمني ــام وغــر ذل ــدد األي ــرة ع تحــدد الدائ
ــك  ــا عــى تل ــات الحصــول عــى الرتاخيــص و/أو إصــدار موافقته ــرد عــى طلب بال
الطلبــات أو أن تطلــب معلومــات أو بيانــات إضافيــة أو ان ترفــض تلــك الطلبــات 

خاللهــا .
يعتر عدم الرد عى الطلب خالل تلك الفرتة ردا ضمنيا برفض الطلب.

يمكــن أيضــا تقديــم طلبــات الحصــول عــى الرتاخيــص عــى أســاس مســتعجل 
ملحــة  حقيقيــة  حاجــة  وجــود  اثبــات  الطلــب  مقــدم  بإمــكان  يكــون  حــني 
ومســتعجلة توجــب املوافقــة عــى الرتخيــص واصــداره بفــرتة زمنيــة أقــر مــن 

ــاد.  املعت
Vol�  يف حــال قبلــت الدائــرة الطلــب، تصــدر الرتخيــص ملقــدم الطلــب )مــن خــالل

unteers.ae( متضمنــا مــدة رسيانــه ورشوطــه وقيــوده.

الفرتة االنتقالية 
ــني عــى  ــني أو غــر حاصل ــوا حاصل ــة الجهــات واألشــخاص ســواء كان ــزم كاف تلت
تراخيــص بتاريــخ اعتمــاد هــذه السياســة بتوفيــق أوضاعهــم والحصــول عــى 
ــخ اعتمــاد هــذه  ــرة خــالل مــدة ال تتجــاوز 12 شــهراً مــن تاري تراخيــص مــن الدائ

ــك: ــمل ذل ــة ويش السياس
كافة الجهات الي تستعني بمتطوعني.	 
كافة األشخاص الذين يمارسون التطوع.	 
الفرق الي تعلن عن نفسها كفرق تطوعية.	 

ــرتة  ــالل الف ــات خ ــك الجه ــى تل ــا ع ــم تطبيقه ــي يت ــراءات ال ــرة اإلج ــدد الدائ تح
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االنتقاليــة.

6.  الروط واألحكام

3.10   طبيعة الروط واألحكام:
يجــب عــى املتطوعــني وفــرق التطــوع والجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني 
ــب  ــم طل ــد تقدي ــا عن ــة عليه ــكام واملوافق ــرشوط واألح ــى ال ــرار ع ــة واالق املوافق
الحصــول عــى الرتخيــص عــى منصــة Volunteers.ae، ويكــون ذلــك االقــرار وتلــك 
ــطة  ــاركة يف أي انش ــص واملش ــدار الرتخي ــر يف إص ــبقا للنظ ــا مس ــة رشط املوافق

ــة.  تطوعي
ــي  ــد بالــرشوط واألحــكام ال ــا كان نوعــه، التقي يجــب عــى كل حامــل ترخيــص، أي

ــا والــي تهــدف إىل مــا يــيل: تعتــر ملزمــة لــه قانون
اعالمه بوضوح بما هو متوقع من العمل التطوعي.	 
ضمــان التــزام كافــة املتطوعــني وفــرق التطــوع والجهــات الــي تســتعني 	 

باملتطوعــني باألنظمــة واملعايــر املحــددة. 
الشعور باملسائلة والشفافية بني ذوي الشأن.	 
ــي 	  ــة ال ــوع والجه ــني املتط ــل ب ــة عم ــكام عالق ــرشوط واألح ــئ ال ال تن

تســتعني باملتطوعــني أو بــني جهــة تســتعني باملتطوعــني والفريــق 
التطوعــي أو بــني األفــراد مــن أعضــاء الفريــق التطوعــي. 

يكــون للدائــرة الغــاء الــرشوط واألحــكام املبينــة عــى الرتخيــص أو تعديلها 	 
أو تغيرهــا يف أي وقــت لتحقيــق أهــداف هــذه السياســة، أو املصلحــة 

العامــة. 

3.11  مضمون الروط واألحكام: 
ــوع  ــد أدىن للمتط ــة كح ــات التالي ــوق وااللتزام ــكام الحق ــرشوط واألح ــن ال تتضم

ــي تســتعني باملتطوعــني:  ــي والجهــة ال ــق التطوع والفري
ــة 	  النطــاق: يرخــص لحامــل الرتخيــص التطــوع ضمــن الحــدود الجغرافي

ــجيل أو  ــرى التس ــارة أخ ــة إم ــوع يف أي ــب التط ــد يتطل ــي.  ق ــارة أبوظ إلم
الحصــول عــى موافقــة مــن الســلطة املختصــة يف تلــك االمــارة. يرخــص 
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لحامــل الرتخيــص املشــاركة يف التطــوع يف خــارج الدولــة رشيطــة النــص 
عــى ذلــك يف الرتخيــص. 

ــم 	  ــا ل ــداره، م ــخ اص ــن تاري ــنتني م ــدة س ــاريا مل ــص س ــون الرتخي ــدة: يك امل
ــات  ــح الجه ــني تمن ــر. يف ح ــول أو اق ــدة أط ــص مل ــرة الرتخي ــح الدائ تمن
املعفــاة مــن هــذه السياســة وفقــا الحــكام البنــد 8.	 اعــاله ترخيصــا ملــدة 

غــر محــددة.
االلتــزام: يجــب عــى حامــل الرتخيــص االلتــزام بكافة أحــكام هذه السياســة 	 

وكافــة الترشيعــات الســارية بمــا يف ذلــك االمتنــاع عــن أي عمــل يخالــف 
النظــام العــام أو اآلداب العامــة أو بشــكل تحريضــاً عــى العنريــة أو اثــارة 
ــع حامــل الرتخيــص عــن ارشاك أي  ــة، ويمتن ــة أو الديني النعــرات العصبي
افــراد آخريــن أو جهــات أخــرى يف التطــوع مــا لــم يحمــل هــؤالء ترخيصــا 

صالحــا وســاريا. 
الغــرض: ممارســة انشــطة تطوعيــة لغــرض معــني توافــق عليــه الدائــرة 	 

والــذي يتــم تحديــده مــن قبــل الجهــة الــي تســتعني باملتطوعــني أو مــن 
ــم طلــب للحصــول عــى ترخيــص  ــد تقدي قبــل فــرق التطــوع، ويحــدد عن
يف Volunteers.ae ويكــون بإمكانهــم ممارســة تلــك االنشــطة بنــاء عــى 

األغــراض املرخــص بهــا.
أيــة طلــب 	  مــع  التجــاوب  الرتاخيــص  عــى حملــة  يجــب  التغيــرات: 

بأيــة  الدائــرة عــر Volunteers.ae، وااللتــزام  عــن  للمعلومــات يصــدر 
قــرارات تصــدر عنهــا، ويف حــال وجــود أي تغيــر يف بيانــات الفــرد أو الجهــة، 
أو معلومــات االتصــال أو وضــع االقامــة، يجــب عليهــم تلقائيــا تقديــم 
ــر  Volunteers.ae خــالل  ــرة ع ــة إىل الدائ املعلومــات واملســتندات املحدث

ــر. ــوع التغي ــخ وق ــن تاري ــاً م ــاوز )30( يوم ــدة ال تتج م
املســؤولية: يجــب عــى حملــة الرتاخيــص التــرف بشــكل مســؤول أثنــاء 	 

التطــوع، حيــث تكــون الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني مســؤولة 
عــن االرشاف عــى املتطوعــني وعــن توفــر التدريــب املناســب وتعليمــات 

الســالمة املناســبة لهــم.
املزايــا املاليــة: يجــب أن يمتنــع حملــة الرتاخيــص أثنــاء التطــوع، عــن عــرض 	 

أيــة بضائــع أو خدمــات أو تقديمهــا أو الرتويــج لهــا أو االعــالن عنهــا بقصــد 
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تحقيــق مزايــا ماليــة أو مكاســب شــخصية لهــم أو لغرهــم.
التطــوع التخصــيص: قبــل البــدء بالتطــوع، يتوجــب عــى حملــة الرتاخيــص 	 

ــة، وعــدم وجــود اجــراءات  ــان تراخيصهــم املهني التأكــد مــن اســتمرار رسي
تأديبيــة قائمــة بحقهــم واثبــات ذلــك باملســتندات الصــادرة مــن قبــل 

ــة. الجهــة الرقابي
الشــكاوي: يجــوز للمتطوعــني اثــارة أيــة تحفظــات قــد تكــون لديهــم 	 

ــتعني  ــي تس ــة ال ــأن الجه ــكوى بش ــك أي ش ــا يف ذل ــوع، بم ــأن التط بش
باملتطوعــني أو بشــأن الفريــق التطوعــي، وذلــك مــن خــالل اجــراءات 

التظلــم الــي تضعهــا الدائــرة. 
التــزام حامــل الرتخيــص بالــرشوط واألحــكام عنــد 	  ينقــي  االنقضــاء: 

تحقــق اي مــن الحــاالت التاليــة أوالً: انتهــاء الرتخيــص، أو الغائــه قبــل 
تاريــخ انتهائــه مــن جانــب حامــل الرتخيــص يف أي وقــت كان، أو عنــد إنهــاء 

ــرة.  ــب الدائ ــن جان ــص  م الرتخي

3.12  الروط واألحكام االضافية 
ــع  ــني وم ــع املتطوع ــاق م ــني االتف ــتعني باملتطوع ــي تس ــات ال ــى الجه ــب ع يج
فــرق التطــوع عــى رشوط وأحــكام اضافيــة تكــون خاصــة بفرصــة تطــوع معينــة، 

والــي يجــب أن تشــمل تفاصيــل وافيــة حــول: 
طبيعة فرصة التطوع، تاريخ وساعة بدئها وانتهائها ومدتها.	 
وصــف واضــح لــألدوار واملســؤوليات املناطــة باملتطــوع بخصــوص فرصــة 	 

التطــوع.
عدد الساعات املتوقع تكريسه من قبل املتطوع.	 
التكاليــف والنفقــات وغرهــا مــن املزايــا الــي ســتتحملها الجهــة الــي 	 

تســتعني باملتطوعــني نيابــة عــن املتطــوع أثنــاء التطــوع.
تفاصيل أية أدوات أو معدات يجب تقديمها اىل املتطوع أو منه.	 
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ــب 	  ــني يج ــوع وأي تأم ــة التط ــا فرص ــوي عليه ــر تنط ــة مخاط ــة أي طبيع
ــني. ــن الطرف ــب أي م ــن جان ــه م ــول علي الحص

وصــف أليــة مهــارات أو تدريــب أو مؤهــالت خاصــة يتمتــع بهــا املتطــوع يف 	 
حالــة التطــوع التخصــيص.

واألحــكام، 	  الــرشوط  مخالفــات  بخصــوص  تطبيقهــا  الواجــب  التدابــر 
وتشــمل كيفيــة التعامــل مــع التظلمــات واآلراء واملالحظــات والتحفظــات 

ــول األداء. ــواردة ح ال
طريقة انهاء الرشوط واألحكام والنتائج املرتتبة عى ذلك االنهاء. 	 

7.  الحقوق والواجبات

3.13  حقوق وواجبات املتطوعن 
ــا هــذه السياســة.   ــي تحميه ــوق الهامــة ال ــون بعــدد مــن الحق ــع املتطوع يتمت

ــيل:  يكــون للمتطوعــني الحــق بمــا ي
ــى 	  ــى Volunteers.ae أو ع ــوع ع ــة للتط ــة فرص ــم بأي ــجيل اهتمامه تس

أيــة منصــة أخــرى.
تقديم طلب لاللتحاق بأي فريق تطوعي.	 
املعاملــة عــى أســاس املســاواة والعــدل مــن جانــب الجهات الي تســتعني 	 

باملتطوعــني والفــرق التطوعية واملتطوعــني اآلخرين.
الحريــة لتحديــد عــدد الســاعات الــي يرغبــون بتكريســها لفرصــة التطــوع 	 

وأداء تلــك الســاعات بمــا يتناســب مــع فــرص التطــوع، بــرشط أال يتجــاوز 
ــال  ــددة للعم ــل املح ــاعات العم ــى لس ــد األق ــاعات الح ــك الس ــدد تل ع

ــون العمــل االمــارايت. بموجــب قان
الحصــول عــى ملخــص توضيحــي أليــة فــرص تطــوع وتعريفهــم عــى 	 

املعــدات واملرافــق الالزمــة ألداء النشــاط التطوعــي بكفــاءة.
تلقــي التدريــب واالرشاف مــن الجهــة الــي تســتعني باملتطوعــني أو الفريق 	 

التطوعــي بخصــوص فرصــة التطوع. 
أداء الواجبات املبينة يف الرشوط واألحكام االضافية. 	 
أداء العمل التطوعي يف بيئة آمنة وساملة. 	 
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بصــورة تلقائيــة او بنــاء عــى طلــب خطــي، اســتالم إثبــات خطــي أو 	 
الكــرتوين مــن الجهــة الــي تســتعني باملتطوعــني أو مــن الفريــق التطوعــي 
بعــد انجــاز فرصــة التطــوع بنجــاح، يتضمــن اســم املتطــوع واســم الجهــة 
الــي تســتعني باملتطوعــني أو الفريــق التطوعــي وطبيعــة فرصــة التطــوع 

وعــدد الســاعات الــي أتمهــا املتطــوع بنجــاح.
تقديم األفكار والتحفظات إىل الدائرة أو أي جهة مسؤولة عن التطوع. 	 
املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير. 	 
ــب 	  ــي يج ــة ال ــات الهام ــن الواجب ــدد م ــا بع ــون أيض ــزم املتطوع ــا يلت كم

ــيل:   ــا ي ــون بم ــزم املتطوع ــوص، يلت ــه الخص ــى وج ــا. ع ــد به ــم التقي عليه
االلتزام بالرشوط واألحكام.	 
ــي 	  ــة ال ــع الجه ــا م ــاق عليه ــم االتف ــي يت ــؤوليات ال ــات واملس أداء الواجب

تســتعني باملتطوعــني والفريــق التطوعــي. 
مســتوى 	  ضمــن  تكــون  الــي  التطــوع  مهــام  قبــول  عــى  الحــرص 

فقــط. قدراتهــم  أو  اختصاصهــم 
املحافظــة عــى رسيــة كافــة معلومــات الجهــات الــي تســتعني باملتطوعني 	 

ــوع  ــا املتط ــع عليه ــد يطل ــي ق ــم وال ــوع وبياناته ــن التط ــتفيدين م واملس
أثنــاء أداء العمــل التطوعــي. 

ــي تســتعني 	  ــات وغرهــا للجهــة ال ــة األدوات واملعــدات والبيان ــادة كاف إع
ــة التطــوع،  ــد انهــاء اتفاقي ــد انتهــاء فرصــة التطــوع أو عن باملتطوعــني عن

أيهمــا أســبق.
احــرتام األعــراف والتقاليــد يف املجتمــع املحــيل والتعامــل مــع املســتفيدين 	 

مــن التطــوع باحــرتام.
االلتــزام بهــذه السياســة وبقوانــني دولــة االمــارات العربية املتحــدة وقوانني 	 

إمــارة أبوظــي وبالــرشوط واألحكام.

3.14  حقوق وواجبات الفرق التطوعية:
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للفــرق التطوعيــة الحصــول عــى فــرص التطــوع يف إمــارة أبوظــي مــع أيــة جهــة 
تســتعني باملتطوعــني ويكــون لهــا الحــق بمــا يــيل:

 	.Volunteers.ae اختيار املتطوعني حاميل الرتخيص عر
طلب اآلراء واملقرتحات من املتطوعني.	 
تقديم األفكار والتحفظات واملخاوف إىل الدائرة.	 
الوصــول اىل مجموعــات االدوات وكتيبــات العمــل واالرشــادات املتاحــة 	 

.Volunteers.ae للفــرق التطوعيــة عــى
 	Volun� ــة عــى ــر واألبحــاث املتاحــة للفــرق التطوعي  االطــالع عــى التقاري

.teers.ae

املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير.	 
يكون للمتطوعني األعضاء يف الفريق التطوعي الحقوق التالية: 	 
املشاركة يف التطوع جماعيا مع أعضاء الفريق التطوعي اآلخرين.	 
أداء التطــوع مــن الطبيعــة والنــوع الــذي توافــق عليــه الدائــرة ووفقــا 	 

لهــذه السياســة.

3.15   حقوق وواجبات قائد الفريق التطوعي: 
باإلضافــة إىل الحقــوق الــي يتمتــع بهــا قائــد الفريــق التطوعــي بصفتــه عضــو يف 

الفريــق التطوعــي، تكــون لقائــد )قــادة( الفريــق التطوعــي الحقــوق التاليــة: 
 	Vol�  تقديــم طلــب الحصــول عــى ترخيــص الفريــق التطوعــي مــن خــالل

 .unteers.ae

التزامــه 	  بــرشط  رفضهــم  أو  التطوعــي  الفريــق  يف  املتطوعــني  قبــول 
التمييــز. عــدم  بسياســة 

 	 ،Volunteers.ae اضافــة أشــخاص آخريــن إىل الفريــق التطوعــي عــر
بــرشط أن يكــون هــؤالء األشــخاص مــن حملــة الرتاخيــص. 

تســجيل االهتمــام بفــرص التطــوع الــي تعرضهــا الجهــات الــي تســتعني 	 
باملتطوعــني بــرشط أن تكــون تلــك الفــرص ضمــن الغــرض املوافــق عليــه 

مــن الدائــرة. 
 	.Volunteers.ae انهاء مركزه كقائد الفريق التطوعي من خالل
تســجيل عضــو مــن الفريــق التطوعــي كنائــب قائــد الفريــق التطوعــي مــن 	 
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 .Volunteers.ae خالل 
 عــى قائــد الفريــق التطوعــي واجبــات اضافيــة معينــة. يلتــزم قائــد الفريــق 	 

التطوعــي بمــا يــيل: 
تقديــم ملخــص توضيحــي للمتطوعــني حــول االنشــطة التطوعيــة قبــل 	 

البــدء بهــا والحــرص عــى علــم املتطوعــني بواجباتهــم ومســؤولياتهم 
ــة. ــذه السياس ــب ه بموج

حفظ سجالت فرص التطوع واملتطوعني وساعات عمل املتطوعني. 	 
االرشاف عى املتطوعني يف أداء النشاط التطوعي.	 
تلقائيــا او بنــاء عــى طلــب خطــي، منــح املتطــوع إثبــات خطــي أو الكــرتوين 	 

بعــد انجــاز فرصــة التطــوع بنجــاح، يتضمــن مــا يــيل: اســم املتطــوع واســم 
ــوع  ــة التط ــة فرص ــدت( وطبيع ــني )إن وج ــتعني باملتطوع ــي تس ــة ال جه

وعــدد الســاعات الــي أتمهــا املتطــوع بنجــاح.
الحرص عى أن يكون املتطوعون جميعا عى علم بالرشوط واألحكام. 	 

3.16   حقوق وواجبات الجهات اليت تستعن باملتطوعن: 
للجهات الي تستعني باملتطوعني الحاصلة عى ترخيص الحقوق التالية: 

ترويج فرص التطوع يف إمارة أبوظي من خالل أية منصة تختارها. 	 
بخصــوص 	   Volunteers.ae عــى  املســجلني  املتطوعــني  اســتقطاب 

فــرص التطــوع.
تقديــم رشوط وأحــكام لفــرص التطــوع املحــددة، بــرشط أال تتضــارب تلــك 	 

الــرشوط واألحــكام مــع هــذه السياســة أو مــع أي مــن قوانــني دولــة 
ــوع. ــص التط ــع ترخي ــدة، أو م ــة املتح ــارات العربي االم

قبــول املتطوعــني ممــن يحملــون ترخيــص تطــوع يف فــرص التطــوع 	 
وابــرام الــرشوط واألحــكام مــع مــن يقبــل منهــم ذلــك العــرض.

رفض املتطوعني يف فرص التطوع .	 
ــي تســتعني باملتطوعــني 	  ــد بسياســات الجهــة ال ــزام املتطوعــني بالتقي إل

واجراءاتهــا، بــرشط أن ال تتضــارب تلــك السياســات واالجــراءات مــع هــذه 
السياســة أو مــع الــرشوط واألحــكام أو مــع أيــة أنظمــة أو سياســات 

ــرة. صــادرة عــن الدائ
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 	Volun� ــر ــتالمها ع ــني واس ــالت املتطوع ــات ومدخ ــب آراء ومقرتح  طل
 .teers.ae

تقديم األفكار واآلراء والتحفظات إىل الدائرة.	 
تقديــم أي مكافــأة أو تقديــر للمتطوعــني عــن أدائهــم املتميــز يف انشــطة 	 

تطوعية.
املشاركة يف برامج الجوائز والتقدير.	 
ــة 	  ــوع آمن ــة تط ــر بيئ ــني بتوف ــتعني باملتطوع ــي تس ــات ال ــزم الجه تلت

تســتعني  الــي  الجهــات  تلتــزم  الخصــوص،  وجــه  وعــى  وممكنــة 
باملتطوعــني بمــا يــيل: 

االلتزام بالرشوط واألحكام.	 
االلتزام بأي دليل لسلوكيات التطوع يصدر عن الدائرة.	 
التقيــد بهــذه السياســة وبقوانــني دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة وإمارة 	 

أبوظــي يف ادارة املتطوعني.
ارشاك األشخاص من حملة الرتاخيص فقط دون غرهم يف التطوع.	 
رويــج فــرص التطــوع مــن خــالل أيــة منصــة عــى ان تتضمــن املعلومــات 	 

التاليــة كحــد أدىن: 
دور املتطوع ومسؤولياته.. 1
نطاق االنشطة التطوعية.. 2
الساعات املتوقع من املتطوع تكريسها.. 3
4 ..Volunteers.ae التسجيل عر
تحديــد املتطوعــني واختيارهــم لفــرص التطــوع مــع األخــذ بعــني االعتبــار 	 

تناســب فــرص التطــوع مــع القــدرات الفكريــة والبدنيــة للمتطــوع.
االتفــاق مــع كل متطــوع عــى عــدد الســاعات الــي سيكرســها املتطــوع 	 

ــاعات  ــن س ــى م ــد األق ــاوز الح ــب أال تتج ــي يج ــوع، وال ــة التط لفرص
ــون العمــل االمــارايت. العمــل املحــددة للعمــال بموجــب قان

تقديــم التعريــف عــى املعلومــات االساســية والتدريــب للمتطوعــني 	 
واالرشاف عليهــم فيمــا يتعلــق بفرصــة التطــوع.

ــة 	  ــدات الالزم ــق واملع ــة املراف ــني إىل كاف ــول املتطوع ــة وص ــر امكاني توف
ــوع. ــاعات التط ــالل س خ
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تحمل كافة تكاليف ونفقات املتطوع املعقولة يف أداء فرصة التطوع. 	 
اتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان تقييــم مواقــع التطــوع مــن حيــث 	 

الصحــة والســالمة واجــراء تقييــم إلدارة املخاطــر، إن لــزم األمــر، للحــد مــن 
ــة حــوادث. مخاطــر أي

توفــر متطلبــات الصحــة والســالمة للمتطوعــني والفــرق التطوعيــة 	 
وذلــك مــن خــالل وضــع اجــراءات الوقايــة والســالمة بالتنســيق مــع 

الجهــات املعنيــة.
حمايــة املتطوعــني واملســتفيدين مــن التطــوع مــن مخاطــر املــرض أو 	 

االصابــة وذلــك بإجــراء تقييم للمخاطــر واتخــاذ التدابر الوقائية بالتنســيق 
مــع الدائــرة ومؤسســة اإلمــارات وأيــة ســلطات مختصــة غرهــا.

معاملــة املتطوعــني بالتســاوي وبشــكل عــادل واجــراء التعديــالت املناســبة 	 
ــات املســتفيدين، وفــق مــا تحــدده  لتشــجيع وتمكــني مشــاركة كافــة فئ

الدائــرة.
االرشاف عى املتطوعني يف أداء النشاط التطوعي.	 
ضمــان علــم املتطوعــني بالــرشوط واألحــكام املتفــق عليهــا مــا بــني املتطوع 	 

والجهــة الــي تســتعني باملتطوعني.
حفظ سجالت فرص التطوع واملتطوعني وساعات عمل املتطوعني.	 
املحافظــة عــى رسيــة كافــة املعلومــات والبيانــات الــي تطلــع عليهــا الجهة 	 

الــي تســتعني باملتطوعــني أثنــاء اداء التطــوع وحفــظ ومعالجــة املعلومــات 
الشــخصية للمتطوعــني وللمســتفيدين مــن التطــوع حســبما تحددهــا 

الدائــرة.
االلتزام بواجب رفع التقارير وفق ما تحدده الدائرة.	 
تلقائيــا او بنــاء عــى طلــب خطــي، منــح املتطــوع اثبــات خطــي أو الكــرتوين 	 

بمشــاركة املتطــوع يف فرصــة التطــوع، بعــد انجــاز نشــاط التطــوع بنجــاح، 
يتضمــن، كحــد أدىن، اســم املتطــوع واســم جهة الــي تســتعني باملتطوعني 

وطبيعــة فرصــة التطــوع وعــدد الســاعات الــي أتمهــا املتطــوع بنجــاح. 

8.  ارشادات اضافية 
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3.17  التأمن: 
تشــجع الدائــرة الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني والفــرق التطوعيــة عــى 
الحصــول عــى غطــاء تأميــي قبــل املبــارشة باألنشــطة التطوعيــة، ويجــب أن 
يكــون التأمــني مناســبا لنــوع التطــوع وطبيعتــه، بمــا يف ذلــك، عــى ســبيل املثــال 
ال الحــر، التأمــني الشــامل ضــد الغــر، والتأمــني عــى األخطــاء املهنيــة والتأمــني 

عــى املبــاين واملحتويــات والتأمــني عــى العقــارات والتأمــني عــى املركبــات.

3.18  املحافظة عىل رسية املعلومات الشخصية: 
عنــد معالجــة البيانــات الشــخصية يف ســياق تأديــة العمــل التطوعــي، يجــب 
عــى الجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني والفــرق التطوعيــة واملتطوعــني االلتــزام 
بترشيعــات أمــن املعلومــات و حمايــة البيانــات املعمــول بهــا يف االمــارات وإمــارة 
أبوظــي وأيــة منطقــة حــرة يف اإلمــارة وأيــة سياســات أمــن املعلومــات و حمايــة 

البيانــات الــي تعتمدهــا الدائــرة ..

كحــد أدىن، يجــب االلتــزام بمــا يــيل يف التعامــل مــع البيانــات الشــخصية الخاصــة 
باملتطوعــني واملســتفيدين مــن التطــوع: 

معالجة البيانات الشخصية بشكل قانوين وعادل وبشفافية.	 
جمع البيانات الشخصية فقط ألغراض محددة ورصيحة ومرشوعة.	 
ــزم 	  ــا يل ــدودة بم ــة ومح ــة وذات عالق ــخصية كافي ــات الش ــون البيان أن تك

ــم ألجلهــا. ــي تت بخصــوص األغــراض ال
أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وأن يتم تحديثها، إن لزم األمر. 	 
عــدم حفــظ البيانــات الشــخصية الــي تســمح بتحديــد هويــة األفــراد ملــدة 	 

أطــول مــن املــدة الالزمــة لألغــراض الــي تمــت معالجــة البيانــات لهــا.
أن تتــم معالجــة البيانــات بشــكل يضمــن أمنهــا وذلــك باســتخدام التدابر 	 

الفنيــة والتنظيميــة املناســبة لحمايتهــا مــن املعالجــة غــر املرخــص بهــا أو 
غــر املرشوعــة ومــن فقدانهــا عــن طريــق الخطــأ أو تلفهــا أو تررهــا. 

ال يجــوز للجهــات الــي تســتعني باملتطوعني والفرق التطوعيــة واملتطوعني 	 
اســتخدام املعلومــات الرسيــة الخاصــة بــأي طــرف آخــر ألي غــرض بخــالف 
ــرض  ــكام أو لغ ــرشوط واألح ــب ال ــه بموج ــه وأداء التزامات ــة حقوق ممارس
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مرتبــط بهــا. 
وال يجــوز للجهــات الــي تســتعني باملتطوعــني والفــرق التطوعيــة االفصــاح 	 

عــن بياناتهــم الشــخصية . 

9.   لجنة التطوع
تشــكل لجنــة تطــوع خاصــة يف الدائــرة لتنظيــم البيئــة التطوعية يف إمــارة أبوظي 
ومراقبتهــا واالرشاف عليهــا، تكــون مدعومــة مــن جهــات تمكــني رئيســة يف البيئــة 
التطوعيــة، وذلــك للحــرص عــى تنفيــذ هــذه السياســة بشــكل مســتدام. ويكــون 

الهــدف مــن تشــكيل لجنــة التطــوع الخاصــة هــو: 
تأســيس قنــوات فعالــة لنــرش الوعــي وتثقيــف الجمهــور بخصــوص هــذه 	 

السياســة يف االمــارة.
الــي 	  الجهــات  مــن  والشــكاوى  واملدخــالت  واملقرتحــات  اآلراء  اســتالم 

تســتعني باملتطوعــني ومــن الفــرق التطوعيــة ومــن املتطوعــني والبيئــة 
التطوعيــة بشــكل مجمــل.

ــرات 	  ــالت وتطوي ــة تعدي ــداء التحفظــات واملالحظــات واملخــاوف حــول أي اب
عــى السياســة.

يف حــال طلــب منهــا ذلــك، الفصــل يف أي نــزاع فــد ينشــأ بــني 	   -
باملتطوعــني  تســتعني  الــي  والجهــات  التطوعيــة  والفــرق  املتطوعــني 

واألحــكام.   الــرشوط  مخالفــة  بخصــوص 

10.  مراجعة السياسة 
تتم مراجعة هذه السياسة دوريا كل عام أو استجابة لقرارات الدائرة.
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قرار املجلس التنفيذي

رقم )112( لسنة 2020

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية املجتمع
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قرار املجلس التنفيذي

رقم )112( لسنة 2020

بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية املجتمع

قرر املجلس التنفيذي ما يأيت: 

املـادة )1(

املوافقــة عــى إضافــة االختصــاص التــايل إىل دائــرة تنميــة املجتمــع باإلضافــة . 1

إىل االختصاصــات املمنوحــة لهــا وفــق الترشيعــات الســارية:

*تنظيــم وترخيــص والرقابــة واإلرشاف عــى أنشــطة جمــع الترعــات يف 	 

اإلمــارة وفــق الترشيعــات الســارية.

املـادة )2(

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .	 

د.محمد راشد الهاميل 

األمني العام 

تاريخ اإلصدار: 21 - يونيو - 2020م

املوافق: 29 - شوال - 1441 هـ
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قرار املجلس التنفيذي 

رقم )118( لسنة 2020

ــانية  ــة اإلنس ــواء و الرعاي ــيب لإلي ــز أبوظ ــأن مرك بش

ــواء(  )إي
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قرار املجلس التنفيذي 

رقم )118( لسنة 2020 

بشأن مركز أبوظيب لإليواء و الرعاية اإلنسانية )إيواء( 

قرر املجلس التنفيذي ما يأيت :

أوالً

ينشــأ مركــز يســمى “مركــز أبوظــي لإليــواء والرعايــة اإلنســانية - إيــواء” يتبــع . 1

دائــرة تنميــة املجتمــع.

ثانياً

يحــل املركــز محــل مركــز أبوظــي إليــواء النســاء واألطفــال، وتــؤول إليــه كافــة . 1

أصولــه وموجوداتــه وحقوقــه والتزاماتــه.

ينقــل إىل املركــز موظفــو ومســتخدمو مركــز أبوظــي إليــواء النســاء واألطفــال . 2

وذلــك دون املســاس بمخصصاتهــم املاليــة.

ثالثاً

يكون سمو الرئيس األعى ملؤسسة التنمية األرسية رئيساً فخرياً للمركز.. 1

يرفــع املركــز تقريــراً ســنوياً عــن ســر عملــه وأنشــطته وإنجازاتــه ومقرتحاتــه . 2

وتوصياتــه للرئيــس الفخــري.
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رابعاً

يهــدف املركــز إىل تحقيــق رســالة إنســانية قوامهــا إيــواء ورعايــة وتوفــر . 1

املــأوى اآلمــن والرعايــة الصحيــة والنفســية لضحايــا اإلتجــار بالبــرش وضحايــا 

العنــف األرسي وكافــة أشــكال العنــف ، ولــه عــى وجــه الخصــوص مبــارشة 

ــة: ــات اآلتي االختصاص

تقديــم الرعايــة والتأهيــل لضحايــا العنــف بمــا يف ذلــك تأمــني املأوى املناســب 	 

. لهم

ــادة 	  ــف وإع ــا العن ــل مــن أجــل تمكــني ضحاي ــق برامــج التأهي وضــع وتطبي

إدماجهــم يف املجتمــع أو يف أوطانهــم، ووضــع آليــة مناســبة ملتابعتهــم بعــد 

ــة. ــأوى بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات املعني مغــادرة امل

ــارات 	  ــم االستش ــم وتقدي ــة حقوقه ــف وحماي ــا العن ــات ضحاي ــة احتياج تلبي

ــك. ــن ذل ــى أمك ــة م ــرق الودي ــم بالط ــاكلهم وخالفاته ــل مش ــم. وح ــة له الالزم

تلقــي املســاهمات املاليــة والعينيــة املقدمــة لضحايــا العنف وفــق الترشيعات 	 

السارية.

مســاعدة ضحايــا العنــف يف مراحــل جمــع االســتدالالت والتحقيقــات وتأمــني 	 

حــق الدفــاع عنهــم وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم بالتنســيق مــع الجهــات 

املعنية.

تطويــر برامــج التوعيــة للوقايــة والحــد مــن جرائــم اإلتجــار بالبــرش والعنــف 	 

ــذاء بكافــة أشــكاله بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة. واإلي

التنســيق مــع أجهــزة اإلعــالم املــريئ واملســموع لبيــان مخاطــر جرائــم اإلتجــار 	 

بالبــرش والعنــف واإليــذاء .

تتعلــق 	  رشاكات  يف  والدخــول  التفاهــم  ومذكــرات  االتفاقيــات  إبــرام 

املركــز. باختصاصــات 
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إعــداد البحــوث والدراســات املتخصصــة يف مجــال عمــل املركــز واالطــالع عــى 	 

ــول  ــل الحل ــرتاح أفض ــة واق ــة والعاملي ــة واالقليمي ــات املحلي ــل املمارس أفض

ــات. والتوصي

خامساً

يتــوىل إدارة املركــز مديــر عــام يصــدر بتعيينــه قــرار مــن املجلــس التنفيــذي، . 1

ــة: ويبــارش االختصاصــات التالي

ــة 	  ــرة تنمي ــة للمركــز ورفعهــا إىل دائ اقــرتاح الخطــط االســرتاتيجية والتنفيذي

املجتمــع.

متابعة تنفيذ الخطط االسرتاتيجية والتنفيذية للمركز.	 

إدارة وتطويــر وتنفيــذ كافــة املهــام االســرتاتيجية والتنفيذيــة املوكلــة للمركــز 	 

إمــا مبــارشة أو مــن خــالل فــرق العمــل الــي يعينهــا.

اقــرتاح املبــادرات والرامــج واملشــاريع والدراســات والتوصيــات الــي لهــا عالقــة 	 

بأعمــال ونشــاطات املركــز ورفعهــا إىل دائــرة تنميــة املجتمــع.

تشــكيل لجــان وفــرق عمــل داخليــة مــن بــني موظفــي املركــز ومــن خارجــه 	 

وتحديــد مهامهــم وإجــراءات ســر عملهــم.

ــة والنظــم والسياســات 	  ــة والتنفيذي ــح التنظيمي ــرتاح الترشيعــات واللوائ اق

والقــرارات والتعاميــم املتعلقــة باختصاصــات املركــز ورفعهــا إىل دائــرة تنميــة 

املجتمــع.

إعــداد تقاريــر دوريــة عــن ســر العمــل باملركــز ورفعهــا إىل دائــرة تنميــة 	 

املجتمــع.

 أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من رئيس دائرة تنمية املجتمع.	 
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سادساً

تقــدم دائــرة تنميــة املجتمــع الدعــم اإلداري واللوجســي الــالزم ملبــارشة املركــز . 1

الختصاصاتــه.

سابعاً

تخصــص للمركــز اعتمــادات ماليــة ضمــن امليزانيــة الســنوية لدائــرة تنميــة . 1

املجتمــع.

ثامناً

تــرسي عــى املركــز اللوائــح والقــرارات والنظــم املعمــول بهــا يف دائــرة تنميــة . 1

املجتمــع.

تاسعاً

ــز . 1 ــاء مرك ــأن إنش ــنة 2019 بش ــم )64( لس ــذي رق ــس التنفي ــرار املجل ــى ق يلغ

ــواء النســاء واألطفــال أو أي قــرارات أخــرى تتعــارض مــع أحــكام  أبوظــي إلي

هــذا القــرار.

عارشاً

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نرشه.. 1

د. محمد راشد الهاميل 

األمني العام 

تاريخ اإلصدار : 08 -يوليو- 2020م

املوافق : 14 ذو القعدة - 1441 هـ
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قرار املجلس التنفيذي

 رقم )160( لسنة 2020 

بشــأن تمديــد مهلــة توفيــق األوضــاع لألشــخاص و 

املنشــآت و العاملــني يف القطــاع االجتماعــي
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قرار املجلس التنفيذي 

رقم )160( لسنة 2020 

بشأن تمديد مهلة توفيق األوضاع لألشخاص و املنشآت و 

العاملني يف القطاع االجتماعي

قرر املجلس التنفيذي ما يأيت :
املوافقــة عــى تمديــد مهلــة توفيــق األوضــاع الــواردة يف املــادة )	1( مــن القانــون 

رقــم 12 لســنة 2018 بشــأن إنشــاء دائــرة تنميــة املجتمــع، لألشــخاص واملنشــآت 

الخاضعــة ألحكامــه ملــدة ســنة مــن تاريــخ اعتمــاد اللوائــح والسياســات والنظــم 

واملعايــر املنظمــة لألشــخاص واملنشــآت مــن املجلــس التنفيــذي.

د. محمد راشد الهاميل 

األمني العام 

تاريخ اإلصدار: 20 - أكتوبر - 2020 م

املوافق: 3 - ربيع األول - 1442 هـ 




