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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحــث الدكتــور عبــد الرحيــم طــه إلعــداده هــذا الدليــل، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق 
أمــان إلشــرافه ومراجعتــه وحتريــره لــه.

جميع احلقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 
يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، 2020. دليــل عمــل 

جلــان التطــوع احملليــة.

إن االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا الدليــل، وال يتحمــل 
أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف الدليــل بعــد نشــره.
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ملاذا هذا الدليل؟ وما هي أهدافه؟

تنبــع أهميــة هــذا الدليــل مــن كــون اجملتمــع الفلســطيني يعيــش يف ظــروف غيــر طبيعيــة بســبب االحتــال اإلســرائيلي، ممــا يتطلــب 
وجــود جلــان تطــوع مثــل جلــان احلمايــة مــن هجمــات املســتوطنني، وجلــان لتوفيــر األمــن وضمــان الســلم األهلــي يف حــاالت عــدم 
قــدرة مؤسســات الدولــة علــى القيــام بــه، ألســباب تتعلــق بتقســيم املناطــق وعــدم الســيطرة الكاملــة للســلطة الفلســطينية عليهــا، 
أو يف حــاالت وقــف التنســيق األمنــي بــني الســلطة الفلســطينية واالحتــال اإلســرائيلي، أو يف حالــة حــل الســلطة الفلســطينية. 
كمــا وتنبــع أهميــة هــذا الدليــل يف ظــل تزايــد انتشــار فايــروس كورونــا الــذي وصــل انتشــاره الــى كل املــدن واخمليمــات والقــرى 
الفلســطينية ، لــذا؛ يســتدعي األمــر وضــع إطــار أو دليــل ناظــم لكافــة املســائل املتعلقــة بلجــان الطــوارئ التطوعيــة احملليــة، كــي 
يكــون مبثابــة دليــل استرشــادي يؤطــر عمــل هــذه اللجــان، يف حــال تشــكيلها يف أي حالــة كانــت مثــل احلالــة التــي تشــكلت فيهــا 

يف ظــل جائحــة كورونــا. 
وسيساعد هذا الدليل على:

بيان األصول واألسانيد القانونية التي ميكن االرتكاز عليها لتشكيل اللجان.. 	
حتديد مرجعية وآليات تشكيل اللجان.. 	
بيان الطبيعة القانونية للجان.. 	
بيان القيم واملبادئ التي ترتكز عليها اللجان يف عملها.. 	
حتديد املبادئ السلوكية ألعضاء اللجان.. 	
توضيح الصاحيات واملهام املناطة باللجان.. 	
بيان حقوق والتزامات أعضاء اللجان.. 	
تعزيز حوكمة اللجان، من حيث قيم النزاهة ومبادئ الشفافية الواجب جتسيدها يف عملها.. 	
بيان آليات الرقابة واملساءلة على أعمال اللجان.. 	

وعليــه، يهــدف هــذا الدليــل الــى: تأطيــر عمــل جلــان الطــوارئ التطوعيــة، وإرســاء قيــم وأخاقيــات اخلدمــة العامــة، يف عمــل 
جلــان التطــوع وتعزيــز احترامهــا وااللتــزام بهــا، وتعزيــز ضمانــات احلوكمــة والنزاهــة واملســاءلة والشــفافية يف عملهــا إضافــة إلــى 

تعزيــز ثقــة املواطــن باللجــان وزيــادة اإلحتــرام لدورهــا يف القيــام مبهامهــا وتقــدمي خدماتهــا بكفــاء وفاعليــة.

منهجية إعداد الدليل:

ــك مت  ــل، كذل ــد مــن الدراســات واألبحــاث املنشــورة يف مجــال موضــوع الدلي ــى العدي ــد االطــاع عل ــل، بع لقــد مت إعــداد الدلي
االسترشــاد بالعديــد مــن األدلــة الفلســطينية واملقارنــة، التــي تناولــت مواضيــع مشــابهة ملوضــوع الدليــل، اضافــة الــى مراجعــة 
العديــد مــن التشــريعات الفلســطينية والتشــريعات املقارنــة واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة. كذلــك مت عقــد ورشــتي عمــل إحداهمــا 
وجاهيــة مــع بعــض اعضــاء جلــان التطــوع، وذلــك لاســتماع الــى ماحظاتهــم علــى الدليــل، وورشــة أخــرى مت عقدهــا عبــر تقنيــة 

)زووم( مــع ممثلــي العديــد مــن احملافظــات الفلســطينية، وذلــك إلثــراء الدليــل باملاحظــات التــي مت ابداؤهــا بهــذا الصــدد.
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التعريفات االرشادية:

الفساد: 	 
كل عمل يتضمن إساءة استخدام السلطة املمنوحة، او املنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة او منفعة شخصية.

النزاهة:	 
مجموعــة القيــم املتعلقــة بالصــدق واألمانــة واالخــاص يف العمــل، والتصــرف بعدالــة ومهنيــة وموضوعيــة، دون متييــز او محابــاة، 

واحليلولــة دون وجــود تضــارب يف املصالــح.

الشفافية:	 
التدفــق احلــر للمعلومــات العامــة والواضحــة والكافيــة يف الوقــت املناســب، وبشــكل خــاص وضــوح جهــة إصــدار ونشــر املعلومــة، 

وطبيعــة اإلجــراءات للجمهــور بشــكل عــام، والفئــة املســتهدفة بشــكل خــاص.

املساءلة: 	 
واجــب املســؤولني تقــدمي التقاريــر واملعلومــات وااليضاحــات الازمــة عــن أعمالهــم، ألصحــاب املصلحــة، حــول كيفيــة اســتخدام 
ــم.  ــق بأعماله ــة استفســارات تتعل ــة عــن أي ــم، واإلجاب ــي توجــه إليه ــم، واألخــذ باملاحظــات الت ــف واجباته صاحياتهــم وتصري
وتقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل للجهــات املســؤولة واملرجعيــة وبشــكل تفصيلــي، توضــح االيجابيــات والســلبيات، وحتمــل 

املســؤولية عــن قراراتهــم. 

احملاسبة:	 
خضوع مقدمي اخلدمات العامة، للمساءلة القانونية واالدارية واالخاقية إزاء قراراتهم وأعمالهم وتصرفاتهم.

تضارب املصالح:	 
اي إجــراء او وضــع تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقالية قــرار اي موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة، مبصلحــة شــخصية )ماديــة او 

معنويــة(، وتنحــرف فيــه املصلحــة العامــة لصالــح املصلحــة اخلاصــة.

حالة الطوارئ:	 
حالــة اســتثنائية يتــم اعانهــا بقــرار مــن رئيــس الدولــة، وذلــك عنــد وجــود تهديــد لألمــن القومــي بســبب حــرب أو غــزو أو عصيــان 

مســلح أو حــدوث كارثــة طبيعية.
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جلان التطوع:	 
جلــان مشــكلة بطريقــة طوعيــة مــن املواطنــني، مــن اجــل مســاعدة اجلهــات اخملتصــة يف تنفيــذ واجباتهــا يف حــاالت الطــوارئ 

ــة. والكــوارث الطبيعي

التطوع:	 
اخلدمــة التــي يقدمهــا الشــخص جملتمعــه بدافــع منــه، وبــا مقابــل قاصــدا بذلــك حتمــل بعــض املســؤوليات يف اجملــاالت التــي 

تســتهدف حتقيــق املســاعدة االنســانية.

املتطوع:	 
الشــخص الــذي يبــدي مبحــض إرادتــه اســتعداده، لتســخير كامــل او بعــض قدراتــه وامكانياتــه يف خدمــة الوطــن، واملســاهمة يف 

دفــع أخطــار احلــوادث واألوبئــة والكــوارث الطبيعيــة.

محاور الدليل

أواًل: نبذة عن اللجان احمللية التطوعية

تعتبــر فكــرة »العونــة« يف التاريــخ االجتماعــي الفلســطيني، هــي االســاس التــي انطلقــت منهــا فكــرة العمــل التطوعــي، فحيثمــا 
احتاجــت اجملموعــة احملليــة للمســاعدة يف اجنــاز عمــل معــني، كانــت تلجــأ الــى اســلوب طلــب« العونــه«، حيــث يتطــوع األقــارب 
واألصدقــاء واجملاوريــن للمســاعدة يف إجنــاز العمــل، والــذي غالبــا مــا كان يتركــز يف موســم احلصــاد او القطــاف، أو عنــد بنــاء 

بيــت أو منــزل. 
ولــم تقتصــر فكــرة العونــة علــى مســاعدة العائــات لســد احتياجاتهــا، بــل كانــت متتــد الــى نــواح عامــة تهــم التجمــع الســكاني 
ــاة  ــر، وغيرهــا مــن مناحــي احلي ــة باملقاب ــة، والعناي ــاء املســاجد، وشــق الطــرق الزراعي ــاه، وبن ــار جمــع املي ــل حفــر آب ــه، مث بأكمل

العامــة.
امــا العمــل التطوعــي املمأســس يف فلســطني، فيعــود الــى النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، حيــث بــدأ يف ذلــك احلــني 
تشــكيل املؤسســات الفلســطينية الطوعيــة واتخــذت طابــع اجلمعيــات الثقافيــة واخليريــة، وحتــى اجلمعيــات السياســية والوطنيــة 
ــة لتطــور العمــل التطوعــي  ــني  احملطــات التاريخي ــة، ويلخــص أحــد الباحث ــب حتــت مســميات مختلف فقــد أخــذت نفــس اجلان
فلســطينيا الــى: العهــد العثمانــي، حيــث بدايــة العمــل التطوعــي الــذي متثــل يف انتمــاء الفلســطينيني الــى جمعيــات قوميــة 
عربيــة، وعهــد االنتــداب البريطانــي والــذي شــهد زخمــا وتنوعــا يف انتشــار مؤسســات العمــل الطوعــي يف فلســطني، التــي 
اتخــذت شــكل اجلمعيــات واالحــزاب السياســية، ثــم مرحلــة االحتــال االســرائيلي 1948-1967، حيــث انكفــأ العمــل التطوعــي 
املمأســس، واتســعت يف املقابــل األشــكال الســرية ملمارســة العمــل التطوعــي، مــن قبــل قــوى منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــة مــا بعــد عــام 1967، ــم مرحل واألحــزاب السياســية االخــرى، ث

للمزيد من التفصيل حول ذلك انظر: جبريل جحشان وحسني يحيى، العمل التطوعي الفلسطيني ذاكرة وطن تأبى النسيان، 2010، ص 18 - 20 
فراس جابر، العمل التطوعي يف االرض احملتلة: انطاق التراث الى الفعل السياسي و املؤسسي، مركز بديل، 2012، ص 4
فراس جابر، العمل التطوعي يف االرض احملتلة: انطاق التراث الى الفعل السياسي و املؤسسي، مركز بديل، 2012، ص 4
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 حيــث تركــز العمــل التطوعــي يف مجــاالت العمــل الوطنــي، بالتركيــز اكثــر علــى األعمــال التطوعيــة الكفاحيــة. وقــد شــهد العمــل 
التطوعــي املمأســس زخمــا خــال فتــرة الثمانينــات، وذلــك بدخــول أنــواع جديــدة مــن املؤسســات األهليــة للعمــل التطوعــي، 
فتشــكلت احتــادات لألطــر التطوعيــة القطاعيــة، وتشــكلت احلــركات االجتماعيــة واالطــر النســوية التابعــة لفصائــل منظمــة 

ــة وغيرهــا. ــة والزراعي ــة والصحي ــي اضطلعــت بتقــدمي اخلدمــات يف اجملــاالت االجتماعي ــر الفلســطينية، والت التحري
ويف مرحلــة الســبعينات، نشــأت جلــان العمــل التطوعــي العامــة، والتــي شــملت طــاب اجلامعــات واملهنيــني والعمــال، وكانــت تعمــل 
بشــكل شــبه منظــم يف معظــم مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وجــرى اعتمــاد الفكــرة يف اجلامعــات احملليــة بشــكل رســمي. 
وخــال االنتفاضــة األولــى عــام 1987 نشــأت جلــان شــعبية للتعليــم والصحــة وتوزيــع بيانــات االنتفاضــة، وتنظيــم االجتماعــات 

وتقــدمي املســاعدة ملــن يحتاجهــا.
ــل يف: تطــوع فــرد خلدمــة فــرد آخــر،  ــه يتخــذ أشــكاال مختلفــة تتمث ــث عــن أمنــاط العمــل التطوعــي، ميكــن القــول ان وباحلدي
وتطــوع فــرد خلدمــة مجموعــة، وتطــوع مجموعــة خلدمــة فــرد أو أســرة، وتطــوع مجموعــة خلدمــة مجموعــة أخــرى، ويعتبــر هــذا 
الشــكل األخيــر للعمــل التطوعــي املتمثــل بقيــام مجموعــة بخدمــة جماعــة عامــة العمــود الفقــري للعمــل التطوعــي الفلســطيني 
الــذي انتشــر بعــد االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية، إضافــة إلــى كونــه األســاس الــذي قامــت عليــه جلــان الطــوارئ 

الفلســطينية، عقــب انتشــار فيــروس كورونــا يف األراضــي الفلســطينية.

ثانيا: سياق تشكيل اللجان التطوعية

إعالن حالة الطوارئ. 	
علــى إثــر انتشــار فايــروس كورونــا يف االراضــي الفلســطينية، فقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني مرســوما رئاســيا رقــم )1( لســنة 
2020 مت مبوجبــه إعــان حالــة الطــوارئ يف األراضــي الفلســطينية ملــدة )30( يومــا باالســتناد الــى البــاب الســابع مــن القانــون 
ــا ومنــع تفشــيه، وخــول هــذا املرســوم جهــات  االساســي الفلســطيني املعــدل لعــام 2003، وذلــك ملواجهــة خطــر فايــروس كورون
االختصــاص اتخــاذ كافــة االجــراءات الازمــة، ملواجهــة  اخملاطــر الناجتــة عــن الوبــاء وحمايــة الصحــة العامــة، وحتقيــق األمــن 
واالســتقرار، كمــا خــّول ذات املرســوم رئيــس الــوزراء الصاحيــات واالختصاصــات الازمــة لتحقيــق غايــات االعــان. تــا 
ذلــك وبتاريــخ 2020/3/6 إصــدار رئيــس الــوزراء الفلســطيني قــرار رقــم )1( لســنة 2020 » طــوارئ« مت مبوجبــه إغــاق كافــة 
املرافــق التعليميــة والتدريبيــة، وتقييــد حركــة الســير والتنقــل بــني احملافظــات، ومنــع مظاهــر التجمــع والتجمهــر واالحتفــاالت 
والتظاهــرات واإلضرابــات يف كافــة أنحــاء الوطــن، وإغــاق املناطــق واملرافــق الســياحية والترفيهيــة واالماكــن الدينيــة ودور 
العبــادة. ونظــرا الرتفــاع حــدة انتشــار الفايــروس، فقــد أصــدر رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2020/3/18 قــرار رقــم )2( لســنة 2020 
ــى ســكانها، وتقييــد حركــة الســير والتنقــل بــني  ــي عل ــه إغــاق محافظــة بيــت حلــم وفــرض احلجــر املنزل » طــوارئ« مت مبوجب
احملافظــات، واحلظــر علــى عمــال املســتعمرات الذهــاب الــى اماكــن عملهــم. والحقــا لذلــك أصــدر رئيــس الــوزراء قــرار رقــم )3( 
لســنة 2020 » طــوارئ« مت مبوجبــه إغــاق محافظــات الوطــن كافــة، ومنــع التنقــل منهــا واليهــا نهائيــا، ومنــع انتقــال املواطنــني 
يف القــرى والبلــدات واخمليمــات الــى مراكــز املــدن، واغــاق كافــة املؤسســات احلكوميــة باســتثناء البعــض منهــا، وفــرض احلجــر 

املنزلــي اإللزامــي علــى جميــع املواطنــني املقيمــني داخــل االراضــي الفلســطينية.

جبريل جحشان وحسني يحيى، العمل التطوعي الفلسطيني ذاكرة وطن تأبى النسيان، مرجع سابق، ص 17. 
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ــة  ــق عــن جلن ــور محمــد اشــتية، وانبث ــوزراء الفلســطيني الدكت ــا برئاســة رئيــس ال ــة طــوارئ علي ــر ذلــك مت تشــكيل جلن ــى اث عل
الطــوارئ العليــا جلنــة اقتصاديــة تتولــى التنســيق مــع القطــاع اخلــاص والقطــاع املصــريف، لضمــان ســير احلــد األدنــى مــن احلركــة 
االقتصاديــة، وجلنــة طبيــة عليــا تضــم يف عضويتهــا عــددا مــن األطبــاء والعلمــاء املتخصصــني يف مجــال األوبئــة، تتولــى متابعــة 
انتشــار خريطــة الفايــروس، وتقــدمي التوصيــات لــوزارة الصحــة وجلنــة الطــوارئ العليــا بخصــوص مــا يجــب القيــام بــه ملواجهــة 
الوبــاء، اضافــة الــى جلنــة أمنيــة تضــم يف عضويتهــا كافــة رؤســاء األجهــزة األمنيــة، وجلنــة او جلــان احملافظــات تضــم يف 
عضويتهــا كافــة احملافظــني، وعــدا عــن ذلــك ايضــا هنــاك جلنــة مشــتركة ملتابعــة قضايــا العمــال، تضــم يف عضويتهــا وزارة العمــل 
ــوزارات  ــني عــن كافــة ال ــة تضــم ممثل ــا اليومي ــة ملتابعــة القضاي ــات العمــال، وجلن ــة، واالحتــاد العــام لنقاب ــة الشــؤون املدني وهيئ

واملؤسســات ذات العاقــة. 

تشكيل جلان التطوع احمللية  .3

وبالنظــر لعــدم امكانيــة تواجــد قــوات االمــن الفلســطيني يف كافــة املناطــق الفلســطينية ألســباب تتعلــق باالحتــال اإلســرائيلي، 
ومنعــه تواجــد قــوات االمــن الفلســطيني يف مناطــق C، وألســباب تتعلــق بقلــة املــوارد البشــرية األمنيــة وعــدم مقدرتهــا علــى تغطيــة 
كافــة االراضــي الفلســطينية مــن مــدن وبلــدات وقــرى ومخيمــات، فقــد تشــكلت يف تلــك الظــروف جلــان محليــة اطلــق عليهــا » 
جلــان الطــوارئ احملليــة«، وقــد تشــكلت بعــض هــذه اللجــان مــن قبــل مجالــس الهيئــات احملليــة، فيمــا تشــكلت جلــان أخــرى مببــادرة 
مــن التنظيمــات وبشــكل خــاص مــن تنظيــم حركــة فتــح، وقــد مــارس احملافظــون و مســؤولو األجهــزة األمنيــة يف بعــض املواقــع 
دورا رئيســيا يف إدارة جلــان الطــوارئ، وتنظيــم عملهــا، وذلــك مــن خــال اإلشــراف املباشــر علــى تشــكيل تلــك اللجــان، واصــدار 
التعليمــات املتعلقــة بعملهــا، ففــي محافظــة جنــني علــى ســبيل املثــال أصــدر محافــظ جنــني اللــواء أكــرم الرجــوب قــراراً إداريــاً 
بخصــوص جلــان الطــوارئ املشــكلة يف احملافظــة، أكــد فيــه علــى ضــرورة أن يكــون احملافــظ املرجعيــة لــكل جلــان الطــوارئ، وأن 
يشــكل يف كل جتمــع ســكاني جلنــة محليــة واحــدة فقــط، برئاســة رئيــس اجمللــس احمللــي وتنحصــر مهامهــا داخــل البلــدة، كمــا 
حظــر القــرار علــى اللجــان ممارســة أي نشــاط أو إصــدار قــرار مــن اختصــاص األجهــزة األمنيــة )كإغــاق الطــرق(، ويتــم ذلــك 
مــن خــال التنســيق مــع احملافــظ، ومينــع  عليهــا جمــع التبرعــات النقديــة، أو إصــدار أيــة تصاريــح  للحركــة حتــت أي مســمى، 
علــى أن يكــون احملافــظ هــو اجلهــة اخملولــة بذلــك، ودعــا جلــان الطــوارئ للتنســيق يف عملهــا مــع جهــات االختصــاص الرســمية 

)املدنيــة واألمنيــة(. 
لعبــت جلــان الطــوارئ احملليــة دورا مهمــا يف مســاندة األجهــزة الرســمية وقــوات األمــن، لتطبيــق التدابيــر واإلجــراءات الوقائيــة 
التــي قررتهــا احلكومــة الفلســطينية، ملواجهــة انتشــار الفايــروس، والتعاطــي مــع اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي جنمــت عــن 
تلــك التدابيــر، كمــا مارســت بعــض تلــك اللجــان  صاحيــات وســلطات تقــع يف األصــل ضمــن اختصــاص االجهــزة الرســمية مثــل 
نصــب احلواجــز علــى مداخــل التجمعــات الســكانية، ومنــح تصاريــح املــرور للحــاالت الطارئــة، ومراقبــة التــزام األفــراد املصابــني 
او املشــتبه بهــم بالفايــروس، ومراقبــة دخــول وخــروج العمــال اللذيــن يعملــون يف إســرائيل، وإغــاق احملــال التجاريــة غيــر امللتزمــة 

بقــرار اإلغــاق، وجمــع التبرعــات العينيــة والنقديــة مــن الســكان وتوزيعهــا علــى الفئــات األكثــر تضــررا مــن االغــاق. 

للمزيد من التفصل حول ذلك انظر: ساري عرابي، جلان مواجهة كورونا يف الضفة الغربية بني التحدي والتسييس، مركز رؤية للتنمية السياسية، 2020. 
وكالة دنيا الوطن لألنباء، 2020/4/1 

. الهيئة املستقلة حلقوق االنسان، ورقة موقف حول  جلان الطوارئ احمللية املشكلة يف سياق مواجهة جائحة كورونا املستجد يف الضفة الغربية، 2020/4/15، ص 2. 
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ثالثًا: اإلطار التشريعي الناظم لعمل اللجان التطوعية

يعتبــر اقــرار وتشــجيع العمــل التطوعــي مــن املســائل التــي حظيــت باهتمــام الشــرائع الســماوية واملواثيــق الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة، حيــث اقــرت الشــريعة اإلســامية الغــراء العمــل التطوعــي، وحثــت عليــه مــن خــال العديــد مــن اآليــات القرآنيــة 
واألحاديــث النبويــة الشــريفة التــي اوجبــت علــى املســلم التطــوع بنفســه ومالــه وعملــه ملنفعــة النــاس والصالــح العــام، وشــاهدنا 
يف ذلــك قولــه تعالــى« ومــن تطــوع فهــو خيــر لــه« ، وقولــه تعالــى« ومــن تطــوع خيــرا فــان اهلل شــاكر عليــم« ، وكذلــك مــا ورد عــن 

النبــي محمــد عليــه الســام » خيــر النــاس أنفعهــم للنــاس«. 
علــى صعيــد اخــر، عرفــت املواثيــق الدوليــة مبــدأ التطــوع، واقرتــه كســند للدولــة يف ادائهــا ملهامهــا وتقدميهــا للخدمــات العامــة 
ــح التطــوع ضــرورة مــن ضــرورات اجملتمعــات املعاصــرة، وقــد  ــى اراضيهــا مــن مواطنــني وأجانــب، بحيــث اصب ــن عل للمتواجدي
اقتصــر التطــوع يف بــادئ األمــر علــى خدمــات الطــوارئ واإلســعاف واالنقــاذ، اال انــه توســع مبــرور الزمــن، ولــم يعــد أمــام الدولــة 
يف ظــل عجزهــا عــن ســد كافــة احتياجــات االفــراد اال التوســع يف اجملــاالت التــي ميكــن االســتفادة فيهــا مــن خدمــات املتطوعــني، 
يف قطاعــات متعــددة كالصحــة والتعليــم واإلغاثــة االجتماعيــة وغيــر ذلــك مــن اجملــاالت، ومبــرور الزمــن توســع مفهــوم التطــوع 
لينتقــل مــن تطــوع االفــراد الــى تطــوع الــدول، وذلــك مــن خــال مســاهمة الــدول يف تقــدمي العــون واملســاعدة واالنقــاذ للــدول 

االخــرى يف حــاالت الكــوارث واحلــروب. 
ويرتكــز التطــوع يف القانــون الدولــي علــى العديــد مــن املواثيــق واالعانــات الدوليــة، مــن ذلــك مثــا مــا ورد يف االعــان العاملــي 
ــا  ــي فيه ــات ازاء اجلماعــة الت ــرد واجب ــى كل ف ــى ان » عل ــص عل ــي تن ــادة )1/29( الت ــدا امل ــام 1948 وحتدي ــوق االنســان لع حلق
وحدهــا ميكــن ان تنمــو شــخصيته النمــو احلــر الكامــل«، وكذلــك العهــد الدولــي للحقــوق املدنيــة والسياســية لعــام 1966 وبالــذات 
ــى األفــراد يف حــاالت  ــر مــن ضمــن اعمــال الســخرة والعمــل االلزامــي« اي خدمــة تفــرض عل ــم تعتب ــي ل ــادة )3/8/ج/3( الت امل
الطــوارئ او النكبــات التــي تهــدد حيــاة اجلماعــة او رفاههــا«. ناهيــك عــن البروتوكولــني األول والثانــي امللحقــني باتفاقيــة جنيــف 
االربــع لعــام 1977، وكذلــك االتفاقيــة األوروبيــة اخلاصــة بتشــجيع الشــباب علــى العمــل التطوعــي العابــر للحــدود وطويــل االمــد 

لعــام 2000.

التنظيم التشريعي للعمل التطوعي يف فلسطني

باســتقراء التشــريعات املوروثــة التــي كانــت ســارية يف فلســطني قبــل تاريــخ 5 حزيــران 1967 ومــا زالــت، ياحــظ انهــا لــم تعالــج 
العمــل التطوعــي وذلــك باســتثناء قانــون املتطوعــني للمــدن والقــرى االماميــة االردنــي رقــم )21( لســنة 1965، وهــو قانــون ناظــم 

للعمــل التطوعــي يف اجملــال العســكري فقــط ويف مناطــق محــددة.
امــا بعــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994، وعلــى الرغــم مــن ان القانــون االساســي املعــدل لعــام 2003 قــد كفــل 
يف املــادة )26( منــه للفلســطينيني حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــرادا وجماعــات، واحلــق يف تشــكيل االحــزاب السياســية 
والنقابــات واجلمعيــات واالحتــادات والروابــط واالنديــة واملؤسســات الشــعبية فقــا للقانــون، اال ان املشــرع الفلســطيني لــم يقــم 
ــات  ــون اجلمعي ــه، وان كان باملناســبة قــد أقــر قان ــون خــاص ينظــم العمــل التطوعــي مــن كافــة اجلوانــب املتعلقــة ب بإصــدار قان
اخليريــة والهيئــات االهليــة رقــم )1( لســنة 2000، اال ان هــذا القانــون مبفــرده وان كان خطــوة يف االجتــاه الصحيــح، اال انــه يبقــى 

هنــاك قصــور تشــريعي يف ظــل غيــاب تشــريع كامــل للعمــل التطوعــي.
اال ان مــا ســبق ال ينفــي قيــام املشــرع الفلســطيني بالتعــرض للعمــل التطوعــي يف تشــريعات مختلفــة ولغايــات تطبيــق تلــك 

التشــريعات فقــط، ومــن بــني تلــك التشــريعات:

سورة البقرة، آية 184.

سورة البقرة، آية 158.
صحيح اجلامع لأللباني، ص 176.  

ندى الدعيج، النظام القانوني للعمل التطوعي، بحث منشور يف مجلة العلوم القانونية واالقتصادية، جامعة عني شمس، مجلد52، عدد 1، 2010، ص 560.
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قانون البيئة رقم )7( لسنة 997	. 	
ألزمــت املــادة )4( مــن القانــون وزارة او هيئــة شــؤون البيئــة وبالتعــاون مــع اجلهــات اخملتصــة، بتعميــم مفهــوم وغايــات التربيــة 
البيئيــة عــن طريــق املــدارس واجلامعــات والهيئــات والنــوادي، وتشــجيع املبــادرات اجلماعيــة والفرديــة للعمــل التطوعــي الهــادف 

الــى حمايــة البيئــة.

قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 998	. 2
حيــث نــص هــذا القانــون يف املــادة )13( منــه علــى وجــوب تشــكيل جلنــة للدفــاع املدنــي يف كل محافظــة تتكــون مــن: احملافــظ 
أو مــن ينيبــه، ورؤســاء اجملالــس البلديــة والقرويــة وجلــان اخمليمــات يف احملافظــة، ومديــر الدفــاع املدنــي يف احملافظــة، طبيــب 
تنتدبــه وزارة الصحــة، عــدد مبــا ال يزيــد عــن خمســة أفــراد مــن األهالــي يختارهــم احملافــظ، ممثــل عــن مديريــة الشــرطة يف 
احملافظــة. ومــن بــني الصاحيــات املناطــة بهــذه اللجنــة وفقــا للمــادة )14( مــن القانــون عمــل توعيــة محليــة ألعمــال الدفــاع املدنــي 
وتوزيــع النشــرات واإلعانــات التــي تعــد لهــذا الغــرض، وتعليــم اجلمهــور طــرق الوقايــة مــن الغــارات اجلويــة وترغيبــه يف التطــوع 

يف فــرق الدفــاع املدنــي اخملتلفــة، والتنســيق مــع احملافظــات األخــرى يف حالــة وقــوع كارثــة.

قرار وزير الداخلية رقم )	( لسنة 		20 بشأن تنظيم عمل املتطوعني يف اعمال الدفاع املدني الفلسطيني.. 3
نظم القرار العديد من االحكام املتعلقة باملتطوعني، وهي على النحو اآلتي:

مفهــوم املتطــوع: الشــخص الــذي يتقــدم للمديريــة العامــة للدفــاع املدنــي مبحــض إرادتــه، مبديــاً اســتعداده التــام لتســخير 	 
كامــل أو بعــض قدراتــه وإمكاناتــه يف خدمــة الوطــن، واملســاهمة يف دفــع أخطــار احلــوادث والكــوارث واحلــروب بــدون مقابــل 
ومتعهــداً ببــذل كل مــا يســتطيع مــن جهــد يف ســبيل أداء العمــل التطوعــي يف الوطــن أو خارجــه ملتزمــاً باالنضبــاط لتعليمــات 

الدفــاع املدنــي خــال فتــرة تطوعــه.
ــاع 	  ــال الدف ــام بأعم ــاً للقي ــاً صحي ــون الئق ــي أن يك ــاع املدن ــال الدف ــول املتطــوع يف أعم شــروط قبــول املتطــوع: يشــترط لقب

املدنــي، و أن ال يقــل عمــره عــن )16( عامــاً وال يزيــد عــن )60( عامــاً، و أن ال يتعــارض عملــه االساســي مــع عملــه التطوعــي. 
ــا  ــه للعمــل التطوعــي مبوجــب خطــة تضعه ــم تدريب ــذي يت ــني: متطــوع عــام: هــو الشــخص ال ــى فئت ــف املتطوعــون إل ويصن
املديريــة بغــض النظــر عــن مهنتــه أو وظيفتــه ومبــا ال يتعــارض مــع هــذه املهنــة أو الوظيفــة، ومتطــوع متخصــص: وهــو املتطــوع 
الــذي ميتلــك مهــارات خاصــة ناشــئة عــن الدارســة أو اخلبــرة كالطبيــب واملهنــدس والفنــي يف اجملــاالت ذات الفائــدة اخلاصــة 

ألعمــال االنقــاذ.
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مجاالت التطوع: تكون مشاركة املتطوع يف اجملاالت التالية:	 
إطفاء احلرائق الصغيرة ومحاصرة احلرائق الكبيرة إلى حني وصول فرق الدفاع املدني.. 1
املشاركة يف عمليات اإلنقاذ والبحث عن املفقودين.. 2
املشاركة يف عمليات اإلسعاف األولية ونقل املصابني ملراكز العاج.. 3
املساعدة يف عمليات اإلخاء واإليواء وتقدمي اخلدمات االجتماعية.. 4
املساهمة يف محاصرة ومكافحة األمراض واألوبئة.. 5
املراقبة والبحث واإلباغ عن أي مواد يشتبه فيها واتخاذ االحتياطيات الضرورية حلني وصول الفرق املتخصصة.. 6
املساهمة يف مختلف عمليات التوعية والتدريب للسكان.. 7
مســاعدة الســكان للوصــول إلــى األماكــن اآلمنــة وتقــدمي اخلدمــات االجتماعيــة داخلهــا وتوعيتهــم بالطــرق الصحيحــة . 8

حلمايــة أنفســهم مــن أخطــار احلــروب والكــوارث واألوبئــة.
مراقبة املرافق الهامة واملنشآت احليوية واألحياء السكنية من اخملاطر التي قد تهددها.. 9

رفع الروح املعنوية للسكان وتذكية روح املقاومة والصمود لديهم.. 10
أي واجبات يتطلبها املوقف.. 11

واجبات املتطوع:	 
يقع على كاهل املتطوع العديد من االلتزامات املتمثلة يف: 

االلتزام بحضور جميع الدورات التدريبية التي تعقد لغايات التطوع.. 1
تلبية النداء يف أسرع وقت.. 2
التقيد باألوامر والتعليمات الصادرة إليه وعدم االمتناع عن أداء العمل املكلف به بغير عذر.. 3
االلتزام بالسلوك احلسن والتقيد باآلداب العامة، واحترام رؤسائه وزمائه.. 4
إشعار اجلهة اخملتصة عن التغيرات التي تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.. 5
التطوع ملدة ال تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة املتطوع.. 6
احملافظــة علــى العهــدة املســلمة لــه مــن مابــس ومعــدات وأدوات واســتخدامها يف الغــرض احملــدد لهــا، مــع ضمــان إعادتهــا . 7

عنــد تركــه للعمــل التطوعــي أو إنهائــه.

حقوق املتطوع: 	 
ــع  ــا هــو متب ــاً مل ــل، وفق ــت ووســائل النق ــس واملبي ــأكل وامللب ــة يف: تأمــني امل ــرار للمتطــوع مجموعــة مــن احلقــوق املتمثل ــل الق كف
ملنتســبي الدفــاع املدنــي وعلــى نفقتهــا، وتعتبــر املــدة التــي يقضيهــا املتطــوع املوظــف يف التدريــب أو ممارســته للعمــل التطوعــي 
يف املستشــفيات واملســتوصفات احلكوميــة، والعــاج اخلارجــي إذا اســتلزم ذلــك امتــدادا خلدمتــه الفعليــة يف وظيفتــه االصليــة، 
ويعامــل املتطــوع يف حالــة الوفــاة أو اإلصابــة بعاهــة دائمــة وفقــاً ملــا هــو منصــوص عليــه يف املــادة )6( مــن قانــون املتطوعــني للمــدن 

والقــرى األماميــة رقــم )21( لســنة 1965، األردنــي الســاري بالضفــة الغربيــة. 
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اإلنفاق على املتطوعني:	 
 ينفــق علــى املتطوعــني مــن عــدة مصــادر تتمثــل يف موازنــة الدفــاع املدنــي، ومــا تقــرره وزارة املاليــة مــن موازنــة خاصــة بذلــك، 

والتبرعــات والهبــات مــن األفــراد والشــركات، واملعونــات اخلارجيــة مبوافقــة مجلــس الــوزراء.

الشكاوى على املتطوعني:	 
تنشــأ يف كل مديريــة للدفــاع املدنــي جلنــة خاصــة لتلقــي التظلمــات مــن قبــل املتطوعــني لدراســتها والبــت فيهــا، وتعمــل اللجنــة 

علــى تقــدمي ودراســة االقتراحــات الكفيلــة بتطويــر النظــام التطوعــي.

مساءلة املتطوعني:	 
 يســري علــى املتطوعــني يف حــاالت الطــوارئ، مــن حيــث االنضبــاط واخملالفــات والتحقيــق االحــكام التــي تســري علــى منتســبي 

الدفــاع املدنــي.

قانون اخلدمة يف قوى األمن رقم )8( لسنة 2005  .4
ــواع اخلدمــة العســكرية بالتطــوع، مــن  ــك األن ــواع اخلدمــة العســكرية، ومــن بــني تل ــه أن ــون يف املــواد )132-137( من ــج القان عال
حيــث شــروطها ومددهــا وانتهائهــا وجتديدهــا وحقــوق املتطــوع وواجباتــه، وأحــال بشــأن تفصيــل مــا ســبق الــى الائحــة التنفيذيــة 

لقانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن والتــي لــم تصــدر بعــد.

قرار بقانون بشأن الرياضة رقم )		( لسنة 2005  .5
يتضــح أن مــن بــني اهــداف هــذا القــرار بقانــون كمــا جــاء يف املــادة )3/3( منــه، املســاهمة يف ترســيخ مفهــوم العمــل اجلماعــي 
والطوعــي وتقويــة العاقــات االجتماعيــة واحتــرام االخريــن، كمــا أكــدت املــادة )20( مــن القــرار بقانــون علــى شــمول الكــوادر 

املتطوعــة يف املنتخبــات الوطنيــة الفلســطينية، بنظــام التأمــني الصحــي احلكومــي طيلــة متتعهــم بهــذه الصفــة.

مرسوم رئاسي بشأن إنشاء هيئة شؤون املنظمات االهلية رقم )		( لسنة 2	20  .6
تلتــزم الهيئــة وفقــا للمــادة )4( مــن املرســوم بالقيــام بالعديــد مــن املهــام الازمــة لتحقيــق أهدافهــا، ومــن بــني تلــك املهــام، العمــل 

علــى تشــجيع العمــل التطوعــي وتطويــر مفاهيمــه واسســه.
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رابعًا: تشكيل اللجان

ــل مناســب  ــى أن يراعــى يف تشــكيلها متثي ــث تكــون مســتمرة، عل ــة بحي ــة كاف ــات احمللي ــة يف الهيئ ــم تشــكيل اللجــان التطوعي يت
لنشــطاء املؤسســات االهليــة التطوعيــة واملؤسســات اجملتمعيــة، يف ظــل مراعــاة الكفــاءة والنــوع االجتماعــي وعــدم التمييــز، وذلــك 
انطاقــا مــن كــون اللجــان تعتبــر جلانــا طوعيــة خلدمــة مجمــوع الســكان، وهــي ذات بعــد اجتماعــي، ويتــم تشــكيلها بعيــدا عــن 

االعتبــارات التنظيميــة والسياســية والعائليــة والدينيــة وأيــة إعتبــارات أخــرى.

خامسًا: مرجعية اللجان

نظــراً لتعــدد مرجعيــات اللجــان التطوعيــة واختــاف ؛ تبعيتهــاـ  أكان ذلــك للهيئــة احملليــة او احملافــظ، أو التنظيــم، أو اجملتمــع 
احمللــي فــا بــّد مــن حتديــد مرجعيــة تلــك اللجــان ، بحيــث تكــون املرجعيــة مرجعيتهــا يف للمجلــس احمللــي، ويكــون رئيــس كل هيئــة 
محليــة هــو ذاتــه رئيــس اللجنــة املشــكلة يف نطــاق الهيئــة احملليــة، بينمــا يكــون أحــد اعضــاء الهيئــة احملليــة هــو املنســق التنفيــذي 

ومقــررا ألعمــال اللجنــة.
امــا عــن متويــل اللجــان، فيتــم مــن خــال موازنــة تعدهــا الهيئــة ملواجهــة حــاالت الطــوارئ، عبــر مخصصــات ماليــة حتولهــا وزارة 

املاليــة الــى كل هيئــة محليــة، إضافــة الــى التبرعــات التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل األفــراد املقتدريــن يف نطــاق الهيئــة احملليــة.

سادسًا: أهمية التطوع يف اللجان 

تنبع أهمية العمل التطوعي يف اللجان من:
مساعدة السلطات اخملتصة واجملتمع احمللي على مواجهة األزمات والكوارث التي يتعرض لها اجملتمع.	 
املساهمة يف توحيد النسيج اجملتمعي، مبا ميثله من قيم املشاركة والتعاون وتعزيز القيم اإلنسانية النبيلة.	 
حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، وزيادة القدرة على تلبية احتياجات اجملتمع.	 
رفع الروح املعنوية للمواطنني، واحلّد من اإلشاعات التي تتسرب أثناء احلاالت الطارئة والكوارث.	 
حمايــة الشــباب والفئــات األخــرى مــن الســلبيات االجتماعيــة والنفســية التــي يتعرضــون لهــا، لكــون التطــوع ســلوك إرادي 	 

ينمــي روح االنتمــاء واملواطنــة.
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سابعًا: قيم اللجان

يتعني على اللجان مراعاة مجموعة من القيم يف عملها، وهي على النحو اآلتي:
العدالة، والشفافية، والنزاهة، واملهنية، والوالء للوطن.	 
احليادية والبعد عن التجاذبات السياسية.	 
املســاواة وعــدم التمييــز يف تقــدمي اخلدمــة، بصــرف النظــر عــن العــرق او اجلنــس او الديــن او اللــون السياســي او احلزبــي، 	 

بعيــدا عــن العائليــة او املناطقيــة.

ثامنًا: مهام جلان التطوع 

تتمثل مجاالت عمل اللجان يف: 
إســناد اجلهــات الرســمية اخملتصــة يف محاصــرة ومكافحــة األمــراض واألوبئــة، وذلــك مــن خــال مراقبــة حركــة الدخــول 	 

واخلــروج مــن التجمعــات الســكانية، وذلــك ملنــع انتقــال الوبــاء اليهــا مــن ناحيــة، ومنــع تســرب الوبــاء الــى خارجهــا مــن ناحيــة 
أخــرى.

مراقبــة وضبــط حركــة دخــول العمــال القادمــني الــى األراضــي الفلســطينية عبــر احلواجــز اإلســرائيلية، والعمــل علــى 	 
توعيتهــم مبخاطــر انتقــال الوبــاء، ومســاعدة الفــرق الطبيــة اخملتصــة علــى إجــراء الفحوصــات الازمــة لهــم.

املساعدة يف تطهير وتعقيم األماكن والساحات العامة يف إطار محاصرة الوباء ومنع انتشاره.	 
توعية املواطنني باإلجراءات الوقائية ملنع تفشي االوبئة واألمراض املعدية.	 
املشاركة يف عمليات اإلنقاذ والبحث عن املفقودين.	 
املشاركة يف عمليات اإلسعافات االولية ونقل املصابني ملراكز العاج.	 
املساعدة يف عمليات اإلخاء واإليواء، وتقدمي اخلدمات االجتماعية.	 
رفع الروح املعنوية للمواطنني جتاه اخملاطر التي تواجههم.	 

تاسعًا: شروط التطوع يف اللجان

يشترط يف عضو جلنة الطوارئ ما يلي:
أن يكون فلسطيني اجلنسية.	 
أن يكون الئقا صحيا للقيام باملهام التطوعية.	 
أن ال يتعارض عمله األساسي مع عمله التطوعي.	 
أن ال يقل عمره عن 18 عاما وال يزيد عن 60 عاما.	 
أن يكون لديه الرغبة واالستعداد للمشاركة يف أعمال جلان الطوارئ.	 
أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة باألمانة والشرف، ما لم يرد اليه اعتباره.	 
أن يكون مقيما يف املنطقة التي تؤدي جلنة الطوارئ مهامها يف نطاقها.	 
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عاشرًا: واجبات أعضاء اللجان

تتمثل واجبات عضو اللجان يف: 
ــات 	  ــق غاي ــى حتقي ــل عل ــة والتجــرد، وأن يعم ــة واملهني ــة والنزاهــة والدق ــا األمان ــه متوخي ــة إلي ــات املوكل ــام والواجب أداء امله

وأهــداف اللجنــة وحتقيــق املصلحــة العامــة دون ســواها.
ــكل مــا مــن شــأنه 	  ــأي تصــرف او فعــل او التلفــظ ب ــام ب ــه اليومــي، وعــدم القي ــرام يف عمل ــزام بأصــول اللباقــة واالحت اإللت

التشــهير او الــذم او القــدح او اإلســاءة للســمعة.
احتــرام حقــوق ومصالــح االخريــن دون اســتثناء، والتعامــل مــع اجلمهــور باحتــرام ولباقــة وحيــاد وجتــرد وموضوعيــة، دون 	 

متييــز علــى اســاس العــرق او اجلنــس او املتعقــدات الدينيــة، او السياســية او الوضــع االجتماعــي او الســن او الوضــع 
اجلســماني او اي شــكل مــن اشــكال التمييــز.

إعطاء أولوية العناية والرعاية لألشخاص ذوي االعاقة وكبار السن والنساء واألطفال، وتقدمي العون واملساعدة لهم.	 
التعامل مع الوثائق واملعلومات الشخصية املتعلقة باألفراد اللذين يتعامل معهم بسرية تامة واحترام للخصوصية.	 
تنفيذ التعليمات واألوامر الصادرة اليه من رؤسائه ما دامت مشروعة وتخدم غايات اللجنة.	 
التعامــل مــع رؤســائه باحتــرام، وعــدم كســب معاملــة تفضيليــة عبــر أســاليب التملــق واخلــداع، او مــن خــال الواســطة 	 

واحملســوبية.
ــه 	  ــني مصلحت ــي او ظاهــري او محتمــل، ب ــى نشــوب تضــارب حقيق ــؤدي ال ــأي عمــل مــن شــأنه ان ي ــام ب ــاع عــن القي اإلمتن

ــة أخــرى. ــه مــن جه ــة، ومســؤولياته ومهام الشــخصية مــن جه
اإلمتنــاع عــن القيــام بــأي نشــاط ال يتناســب مــع أدائــه املوضوعــي واملتجــرد ملهامــه، او أي نشــاط ميكــن ان يــؤدي الــى معاملــة 	 

تفضيليــة ألشــخاص طبيعيــني او اعتباريــني يف تعاملهــم مــع جلنــة الطــوارئ.
عــدم اســتخدام مهامــه بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة للحصــول علــى مكاســب ماليــة او اي شــيء ذي قيمــة ملصلحــة 	 

خاصــة، او إلحلــاق الضــرر باآلخريــن واالســاءة إليهــم.
اإلمتنــاع عــن قبــول الهدايــا وكل مــا لــه قيمــة ماديــة مباشــرة او بالواســطة، كمــا مينــع قبــول الهدايــا حتــت اي مســمى، والتــي 	 

مــن شــأنها ان تضعــه موضــوع الشــبهة.
إبــاغ اجلهــات اخملتصــة عــن أي جتــاوز للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات النافــذة التــي يطلــع عليهــا خــال عملــه، واإلبــاغ عــن 	 

أي أفعــال فســاد علــم بهــا اثنــاء تأديــة مهامــه، والتعــاون مــع اجلهــات اخملتصــة يف أيــة حتقيقــات إداريــة او جنائيــة.
اســتخدام االمــوال العامــة املوكلــة اليــه بكفــاءة وفاعليــة، وفقــا ملــا خصــص لهــا، واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة للحفــاظ 	 

عليهــا.
اإلمتنــاع عــن القيــام بأيــة اعمــال ال تتعلــق مبواجهــة انتشــار الظــرف الطــارئ )فايــروس كورونــا( خاصــة تلــك األعمــال املتعلقــة 	 

بالتحقيــق او القبــض علــى األشــخاص او املتهمــني بارتكابهــم الفعــال مجرمــة.
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حادي عشر: حقوق أعضاء اللجان
تتمثل حقوق عضو اللجنة يف:

تأمني وجبات طعام للمتطوعني من قبل اجلهات اخملتصة.	 
تأمني من يصاب من املتطوعني أثناء القيام بأعمال التطوع، وعاجه يف املستشفيات العامة واخلاصة إذا لزم االمر.	 
ــر اللجــان 	  ــا لتقدي ــذه للعمــل التطوعــي وفق ــي، بســبب تنفي ــي او جزئ ــذي يصــاب بعجــز كل دفــع تعويــض مــادي للمتطــوع ال

الطبيــة يف وزارة الصحــة.
دفع تعويض مادي لذوي املتطوع الذي يتوفى أثناء قيامه مبهامه التطوعية.	 
تدريب املتطوعني على تنفيذ املهام املناطة بهم.	 
اعتبار املدة التي يقضيها املتطوع يف التدريب او العمل التطوعي امتدادا خلدمته الفعلية يف وظيفته االصلية.	 
منح شهادة تقدير للمتطوع الذي يبذل جهود ملموسة يف عمله التطوعي.	 
منح املتطوع الذي يقوم بأعمال بطولية غير عادية مكافأة مادية.	 

ثاني عشر: مبادئ الشفافية يف عمل اللجان

نشر القرارات الصادرة عن اللجان على مواقع التواصل االجتماعي، ووسائل اإلعام املتاحة.	 
ضــرورة إعــان اللجنــة لســكان املنطقــة عــن مصــادر متويلهــا وقيمتــه، وأوجــه ومعاييــر صرفهــا بالتفصيــل، وذلــك مبــا يحفــظ 	 

كرامــة األشــخاص وحقهــم يف اخلصوصيــة.
رفع الوعي اجملتمعي بدور ومهام اللجان، من خال نشرها على مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االعام املتاحة.	 
وضــع معاييــر واضحــة ومعلنــة مــن قبــل اللجــان بشــأن تقــدمي املســاعدات االجتماعيــة للمســتحقني لهــا، وان يجــري توزيعهــا 	 

حتــت إشــراف اجلهــات الرســمية اخملتصــة.

ثالث عشر: آليات مساءلة اللجان

تلتــزم جلنــة الطــوارئ برفــع تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــا الــى اجلهــات املرجعيــة؛ بحيــث توضــح تلــك التقاريــر األعمــال 	 
واألنشــطة التــي قامــت بهــا اللجنــة بشــكل مفصــل، واالشــكاليات التــي واجهتهــا، وان يتــم نشــر تلــك التقاريــر علــى املواقــع 

ــع التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام املتاحــة. ــة ومواق ــات احمللي ــة للهيئ االلكتروني
عقــد جلســات اســتماع مــع املواطنــني لاســتماع الــى مطالبهــم واإلجابــة علــى استفســاراتهم، واالســتماع الــى أيــة شــكاوى او 	 

ماحظــات تتعلــق بعمــل اللجــان.
متكــني املواطنــني مــن تقــدمي الشــكاوى عــن أيــة جتــاوزات او مخالفــات تتعلــق بأعمــال اللجــان، وحتديــد مرجعيــة اســتقبال 	 

ــة لتقــدمي  ــف مجاني ــام هوات ــص أرق ــي، وتخصي ــاع املدن ــات الدف ــة ومديري ــات احمللي ــل احملافظــات والهيئ الشــكاوى مــن قب
الشــكاوى، وان تتــم متابعــة تلــك الشــكاوى والتحقيــق فيهــا ونشــر نتائجهــا للعمــوم.
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متكــني املواطنــني مــن اإلبــاغ عــن أيــة جتــاوزات او شــبهات فســاد، حــول اعمــال اللجــان الــى هيئــة مكافحــة الفســاد واجلهــات 	 
الرســمية األخــرى، والتعامــل مــع تلــك الباغــات بســرية تامــة حمايــة ملقدميهــا، والتحقيــق يف تلــك الباغــات واتخــاذ 

املقتضــى القانونــي الــازم بشــأنها.
ــه، 	  ــر الصــادرة عن ــق يف التقاري ــج التدقي ــال اللجــان، ونشــر نتائ ــى أعم ــق عل ــة بالتدقي ــة واالداري ــة املالي ــوان الرقاب ــام دي قي

ــازم بشــأنها. ــي ال ــة مكافحــة الفســاد التخــاذ املقتضــى القانون ــال فســاد لهيئ ــكاب أعم ــة شــبهات بارت ــة أي وإحال
اعتبــار احلكومــة الفلســطينية مســؤولة عــن اعمــال اللجــان، وتقــدمي اخملالفــني مــن أعضائهــا للمحاســبة، وتعويــض الضحايــا 	 

ــة تصــدر عــن جلــان الطــوارئ  ــر قانوني ــة ممارســات غي ــم نتيجــة أي ــة أضــرار تلحــق به ــني عــن أي ــن مــن املواطن واملتضرري
وأعضائهــا.

رابع عشر: مبادئ احلوكمة الرشيدة يف إدارة التبرعات التي تقوم عليها اللجان
تداعــى املواطنــون والفعاليــات اجملتمعيــة والوطنيــة والشــركات ورجــال االعمــال، للمســاعدة يف مواجهــة حــاالت الطــوارئ او 
الكــوارث، وذلــك مــن خــال التبــرع بأمــوال نقديــة ومــواد عينيــة، وذلــك كــرد فعــل إيجابــي نابــع مــن إحساســهم باالنتمــاء 
واملســؤولية، واســتجابة الحتيــاج وطنــي طــارئ. وعليــه يتعــني علــى اللجــان يف حــال قيامهــا بجمــع تبرعــات تطبيــق مبــادئ احلوكمــة 

الرشــيدة وذلــك علــى النحــو االتــي:

توحيــد حســاب التبــرع، بحيــث يكــون باســم اللجنــة وحســابها كجســم معنــوي، وليــس كأفــراد وذلــك لكــي يتــم حصــر التبــرع 	 
ووضــع خطــة واضحــة إلدارتــه.

نشر قيمة التبرعات وأسماء املتبرعني بكافة الوسائل املمكنة.	 
اتبــاع معاييــر واضحــة وشــفافة لتوزيــع التبرعــات علــى الفئــات املســتفيدة، علــى ان يتــم نشــر عمليــة الصــرف مبــا يضمــن 	 

ــة واالســتحقاق، وجتنــب اســتخدامها كأداة حاليــة او مســتقبلية ألهــداف سياســية. العدال
ــم 	  ــى ان يت ــف التبرعــات، عل ــإدارة مل ــة ب ــدمي الشــكاوى والتجــاوزات املتعلق ــا لتق ــن اللجــوء اليه ــي ميك ــات الت ــد اجله حتدي

التحقيــق يف تلــك الشــكاوى وفــق املقتضــى القانونــي الــازم، ونشــر نتائــج التحقيــق يف كافــة الوســائل املمكنــة.
خامس عشر: جتارب دولية للعمل التطوعي يف مواجهة حاالت الطوارئ

نظــرا خلصوصيــة الوضــع الفلســطيني املتمثــل باالحتــال االســرائيلي اجلاثــم علــى االراضــي الفلســطينية، وعــدم قــدرة األجهــزة 
األمنيــة الفلســطينية علــى بســط ســيطرتها علــى كافــة االراضــي الفلســطينية، بســبب معيقــات االحتــال مــن ناحيــة، ومحدوديــة 
عــدد أفــراد األجهــزة األمنيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ فقــد بــرزت احلاجــة الــى تشــكيل جلــان طــوارئ ملســاندة األجهــزة األمنيــة يف 
عملهــا. وعليــه، فــإن الوضــع الفلســطيني يختلــف عــن وضــع الــدول األخــرى يف هــذا اجملــال، وذلــك بســبب متتــع هــذه الــدول 
ــة اخــرى.  ــة مــن ناحي ــى كافــة ارجــاء الدول ــى بســط ســيطرتها عل ــة قــادرة عل ــة، وامتاكهــا ألجهــزة أمني باالســتقال مــن ناحي
وبالتالــي، فــإن التجربــة الدوليــة املشــابهة للجــان الطــوارئ يف احلالــة الفلســطينية، تتمثــل يف العمــل التطوعــي الــذي تقــوم بــه 
جلــان تطوعيــة- شــبيهة بلجــان الطــوارئ- يف مســاندتها ألجهــزة الدولــة اخملتصــة يف الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي قــد متــر بهــا 

الدولــة.
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وبالرجــوع الــى جتربــة بعــض الــدول بشــأن العمــل التطوعــي وتنظيمــه يف أوقــات الطــوارئ، فقــد اســتطعنا رصــد جتــارب بعــض 
الــدول املتمثلــة يف: تونــس، االردن، والبحريــن، والســعودية، واالمــارات، وذلــك علــى النحــو االتــي:

تونس. 	

باإلطــاع علــى التجربــة التونســية يف تنظيــم العمــل التطوعــي لغايــات مواجهــة حالــة الطــوارئ، يتضــح أن املشــرع التونســي قــد 
نظــم ذلــك مبوجــب أمــر رقــم 2428 لســنة 1999 بشــأن ضبــط قواعــد وإجــراءات اســتخدام الديــوان الوطنــي للحمايــة املدنيــة 

)الدفــاع املدنــي( للمتطوعــني مــن املدنيــني. وبالرجــوع الــى هــذا األمــر يتضــح مــا يلــي:
تعريــف التطــوع: القيــام تلقائيــاً وبــدون مقابــل بعمــل يهــدف الــى املســاهمة يف األعمــال الوقائيــة، وعمليــات اإلنقــاذ أو النجــدة 	 

أو التدخــل ضــد األخطــار التــي تهــدد األشــخاص واملمتلــكات.
مرجعية املتطوعني: يتولى الديوان الوطني للحماية املدنية )جهاز الدفاع املدني( اإلشراف على تنظيم العمل التطوعي.	 
ــى األقــل، وان يكــون 	  ــة ان يكــون عمــره 20 ســنة عل ــة املدني شــروط التطــوع: يشــترط يف املرشــح للتطــوع يف خدمــة احلماي

ــل  ــة املفروضــة ملمارســة العم ــة البدني ــه شــروط اللياق ــر في ــة وبحســن الســيرة واألخــاق، وان تتوف ــه املدني ــا بحقوق متمتع
التطوعــي.

إجــراءات التطــوع: يجــب علــى املترشــحني للتطــوع يف خدمــة احلمايــة املدنيــة تقــدمي ملــف شــخصي للوحــدة اجلهويــة للحمايــة 	 
املدنيــة ذات مرجــع النظــر، يحتــوي علــى الوثائــق التاليــة: طلــب ترشــح محــرر علــى ورق عــادي ممضــّي مــن طــرف طالــب 
الترشــح، وشــهادة عــدم محكوميــة، ونســخة عــن الشــهادة العلميــة للمترشــح، وشــهادة طبيــة تثبــت أن املترشــح تتوفــر فيــه كل 
املؤهــات البدنيــة والذهنيــة. ويتــم فــرز الطلبــات مــن قبــل اجلهــة اخملتصــة يف الديــوان الوطنــي للحمايــة املدنيــة )الدفــاع 
املدنــي(، ويخضــع املترشــحون الختبــار نفســي فنــي ويخضعــون إثــره لفتــرة تكويــن أساســي، وتكويــن عــام يف مياديــن اإلطفــاء 
ــم بتســليم  ــا يخت ــام امتحان ــن األساســي والع ــي التكوي ــة فترت ــد نهاي ــون عن ــاز املترشــحون املقبول ــاذ، ويجت واإلســعاف واإلنق
ــة  شــهادة كفــاءة للناجحــني يف العمــل التطوعــي، تخــول لهــم تســجيل أســمائهم ضمــن قائمــة املتطوعــني يف خدمــة احلماي

املدنيــة.
ــذ 	  ــم، و تنفي ــة إليه ــام املوكل ــام باخلدمــات وامله ــي، والقي ــى الســر املهن ــزم املتطوعــون باحملافظــة عل واجبــات املتطوعــني: يلت

ــى  ــل عل ــه والعم ــزات املناطــة بعهدت ــى التجهي ــدام، واحملافظــة عل ــر والهن ــة املظه ــى لياق ــات الرؤســاء، واحملافظــة عل تعليم
صيانتهــا، ويف حــال ارتــكاب أحــد املتطوعــني مخالفــة متــس بســير العمــل داخــل وحــدات احلمايــة املدنيــة، يتــم شــطبه نهائيــا 

مــن قائمــة املتطوعــني باحلمايــة املدنيــة.
ــم، بســبب مباشــرتهم 	  ــم عــن عمله حقــوق املتطوعــني: ميكــن للمؤسســات املشــغلة للمتطوعــني حتمــل أجــرة ســاعات تغيبه

العمــل التطوعــي يف خدمــة احلمايــة املدنيــة، ويتولــى الديــوان الوطنــي للحمايــة املدنيــة تأمــني املتطوعــني علــى احلــوادث التــي 
قــدم تصيبهــم مبناســبة مباشــرتهم للعمــل التطوعــي، وذلــك طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل.
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االردن:   .2

بالرجــوع الــى التجربــة االردنيــة بشــأن العمــل التطوعــي يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة، فلــم نعثــر علــى تشــريع خــاص ينظــم ذلــك، 
ــي  ــي للدفــاع املدن ــى املوقــع االلكترون ــى معلومــات خاصــة بالعمــل التطوعــي يف حــاالت الكــوارث منشــورة عل ــور عل لكــن مت العث

االردنــي، وباســتقراء تلــك املعلومــات يتضــح مــا يلــي: 
مفهــوم التطــوع: هــي اخلدمــة التــي يقدمهــا اإلنســان جملتمعــه بدافــع منــه وبــا مقابــل، قاصــداً بذلك حتمل بعض املســؤوليات 	 

يف اجملاالت التي تســتهدف حتقيق املســاعدة اإلنســانية.
اجلهــاز التطوعــي: يتشــكل مــن مواطنــني تقدمــوا طوعــا ملســاعدة جهــاز الدفــاع املدنــي يف تنفيــذ واجباتــه التــي تعنــى بتخطــي 	 

ظــروف وأحــوال طارئــة عــن طريــق العمــل امليدانــي بقــدر االســتطاعة، ملســاعدة جهــاز الدفــاع املدنــي يف معاجلــة احلــوادث 
أو التعامــل معهــا حتــى وصــول فــرق الدفــاع املدنــي.

أهداف تشكيل الفرق التطوعية:	 
بث روح الوعي واالنتماء بني املواطنني وإحساسهم بخدمة الوطن وحاجة اآلخرين إليهم.. 1
تعميق الوعي الوقائي لدى املواطنني.. 2
إيجاد الفرق التطوعية املدربة واملنظمة ملساندة الدفاع املدني أثناء التعامل مع احلاالت الطارئة والكوارث. 3
االستفادة من املتطوعني يف رفع الروح املعنوية، واحلد من اإلشاعات أثناء احلاالت الطارئة والكوارث.. 4
االســتفادة مــن خبــرات املتطوعــني مــن متقاعــدي الدفــاع املدنــي يف األعمــال املناطــة بالفــرق التطوعيــة ويف تدريــب املتطوعــني . 5

اآلخرين.
مهام الفرق التطوعية:	 

مساعدة الدفاع املدني مبكافحة احلرائق.. 1
إرشاد سيارات اإلطفاء إلى موقع احلريق واملساعدة يف عمليات اإلطفاء.. 2
إجراء اإلسعافات األولية للمصابني.. 3
املشاركة يف إنقاذ املصابني وإزالة األنقاض.. 4
املساهمة يف إعادة إعمار وإصاح املرافق العامة.. 5
املشاركة يف عمليات اإلخاء واإليواء واإلغاثة. 6
توعية املواطنني بتعليمات وإرشاد الدفاع املدني.. 7
الكشف واالستدالل على مواقع احلوادث وإخبار قيادات الفرق التطوعية عنها.. 8
إرشاد املواطنني إلى املناطق اآلمنة وإنذارهم من اإلخطار.. 9

أي أعمال أخرى تكلفها بها جلنة الدفاع املدني احمللية.. 10

www.cdd.gov.jo
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شروط التطوع:	 
أن ال يقل عمره عن 18 سنة وال يزيد على 50 سنة.. 1
أن يكون أردني اجلنسية.. 2
أن يكون لديه الرغبة واالستعداد للمشاركة باألعمال املناطة بالفرق التطوعية.. 3
أن يكون سليم اجلسم والبنية قادراً على العمل التطوعي.. 4
أن يكون من ذوي السمعة والسيرة احلسنة.. 5
أن يكــون مقيمــاً يف املنطقــة التــي يــؤدي الفريــق التطوعــي خدماتــه فيهــا، ولديــه إملــام مبرافــق اخلدمــات فيهــا كمراكــز . 6

اإلســعاف، واملستشــفيات، واملاجــئ، واملنشــآت العامــة وغيرهــا.
أن ال يكون أحد ضباط وأفراد القوات املسلحة واألجهزة األمنية، وذلك أثناء وجودهم يف اخلدمة الفعلية أو االحتياطية.. 7
أن يحصــل املتطــوع إذا كان موظفــاً يف إحــدى الــوزارات أو الدوائــر احلكوميــة أو املؤسســات الرســمية والعامــة، علــى املوافقــة . 8

املســبقة مــن اجلهــة التــي يعمــل لديهــا.
يفضــل أن يكــون لــدى املتطــوع معرفــة بأعمــال الدفــاع املدنــي، والعمــل التطوعــي كأفــراد الدفــاع املدنــي املتقاعديــن، وأعضــاء . 9

اجلمعيــات اخليريــة والنــوادي الشــبابية واالجتماعيــة والثقافية.

دور مديرية الدفاع املدني يف التطوع:	 
تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع املدني.. 1
اإلشراف على عمل الفرق التطوعية.. 2
ــزات . 3 ــون هــذه التجهي ــا، وتك ــا وإدامته ــة وحفظه ــرق التطوعي ــدات واألدوات اخلاصــة بالف ــزات واملع ــى التجهي اإلشــراف عل

ــة. ــي احمللي ــى صرفهــا حســب احلاجــة بالتنســيق مــع جلــان الدفــاع املدن ــا، وتتول واملعــدات ضمــن عهدته

احلقوق العامة للمتطوع:	 
ــة . 1 تأمــني معاجلــة مــن يصــاب مــن املتطوعــني بســبب التدريــب أو تنفيــذه للعمــل التطوعــي يف املستشــفيات واملراكــز الطبي

احلكوميــة، وفقــاً ألحــكام نظــام التأمــني الصحــي املدنــي النافــذ.
ــي أو جزئــي بســبب تنفيــذه للعمــل التطوعــي، وذلــك وفقــاً لتقديــر . 2 دفــع التعويــض املــادي للمتطــوع الــذي يصــاب بعجــز كل

ــة يف وزارة الصحــة اللجــان الطبي
دفع التعويض املادي الذي يراه مناسباً لذوي املتطوع الذي يتوفى بسبب تنفيذه للعمل التطوعي.. 3
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البحرين  .3

باالطاع على قانون التطوع خلدمة االمن العام البحريني رقم )11( لسنة 2020، يتضح ما يلي:

انشاء الفرق التطوعية:	 
يجــوز لــوزارة الداخليــة أن تقبــل متطوعــني للعمــل يف خدمــة األمــن العــام، دعمــاً لقــوات األمــن العــام ومســاندتهم يف أداء واجباتهــم 
ومســئولياتهم، بدافــع الــوالء واالنتمــاء للوطــن واإلميــان بالشــراكة اجملتمعيــة واملســئولية اجلماعيــة املشــتَركة، للمحافظــة علــى 

أمــن واســتقرار الوطــن وحمايــة األرواح واملمتلــكات.

شروط قبول املتطوعني:	 
يُشتَرط لقبول املتطوع ما يلي:

د بقــرار مــن . 1 أن يكــون بحرينــي اجلنســية، ويجــوز قبــول املقيمــني مبملكــة البحريــن يف احلــاالت وِوْفــق الشــروط التــي حتــدَّ
وزيــر الداخليــة.

 أال يقل عمره عن 21 سنة.. 2
أال يتعــارض العمــل التطوعــي مــع العمــل األساســي للمتطــوع إذا كان املتطــوع مــن املوظفــني يف اجلهــات احلكوميــة أو العاملــني . 3

يف القطــاع األهلــي، أو دراســته إذا كان مــن الطلبــة.
أن يكون الئقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي.. 4
أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وأال يكــون قــد ســبق احلكــم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جرميــة مخلَّــة بالشــرف أو األمانــة . 5

أو اآلداب العامــة، مــا لــم يكــن قــد ُردَّ إليــه اعتبــاره.
أال يكون قد سبق طْرُده أو تسريحه من قوات األمن العام أو قوة الدفاع أو احلرس الوطني أو جهاز األمن الوطني.. 6
دها جلنة شؤون املتطوعني.. 7 أية شروط أخرى حتدِّ

تنظيم العمل التطوعي	 
تُنشــأ يف وزارة الداخليــة جلنــة تســمى »جلنــة شــئون املتطوعــني« يصــدر بتشــكيلها وحتديــد نظــام العمــل فيهــا قــرار مــن الوزيــر، 
وتختــص بجميــع إجــراءات قبــول املتطوعــني وااللتحــاق بالعمــل التطوعــي، وتبــرم وزارة الداخليــة مــع املتطــوع عقــد يســمى »عقــد 
د فيــه املهــام واألعمــال واجملــاالت التــي يشــارك فيهــا املتطــوع، والفئــة العســكرية التــي يخضــع ألحكامهــا  اخلدمــة التطوعيــة« حتــدِّ
املتطــوع، واملكافــأة املاليــة التــي ســتُمنح لــه، ومــدة عْقــد التطــوع علــى أال تزيــد هــذه املــدة عــن خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، 

ويحــدد وزيــر الداخليــة بقــرار منــه املهــام واألعمــال واجملــاالت التــي يشــارك فيهــا املتطــوع.
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حقوق املتطوعني	 
تلتــزم وزارة الداخليــة بتوفيــر وســيلة االنتقــال املناســبة للمتطــوع يف حالــة اســتدعائه، أو تعويضه مادياً عــن املبالغ التي تَكلَّفها . 1

يف حالــة عــدم توفيــر وســيلة االنتقــال، وتوفيــر كافــة املســتلزمات مــن مابــس وســكن وإعاشــة وغيرهــا مــن االحتياجــات، 
حســب متطلبــات التدريــب أو العمــل التطوعــي.

يُصــَرف تعويــض للمتطــوع يف حالــة إصابتــه أو وفاتــه أثنــاء العمــل التطوعــي أو التدريــب أو بســببه، وتطبَّــق علــى املتطوعــني . 2
مــن املوظفــني يف اجلهــات احلكوميــة أو العاملــني يف القطــاع األهلــي القوانــني واألنظمــة املعمــول بهــا، ويكــون تعويــض 
دهــا الوزيــر يف هــذا الشــأن، علــى أن يراعــى يف تقديــر التعويــض يف هــذه  املتطوعــني مــن غيرهــم ِوْفقــاً للقواعــد التــي يحدِّ

احلالــة أال يقــل عــن تعويــض املتطوعــني مــن املوظفــني أو العاملــني املشــار إليهــم.

واجبات املتطوع:	 
تلبية االستدعاء للتدريب أو العمل يف أيِّ وقت يُطلَب منه ذلك.. 1
عدم االمتناع عن التدريب أو العمل املكلَّف به أو رْفض االستمرار بغير عذر مقبول.. 2
االلتزام بإباغ اإلدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات واملعلومات الشخصية له السابق تسجيلها.. 3
االلتزام باجلدية والصدق واألمانة، وعدم إتيان أعمال منافية للقيم اإلنسانية واألخاقية أو للعمل التطوعي.. 4
عدم اإلدالء بأية تصريحات لوسائل اإلعام دون احلصول على إذن مسبق من اإلدارة.. 5
احملافظة على كل ما تَسلَّمه على سبيل الُعْهدة من أدوات ومعدات وأجهزة وااللتزام بردِّها عند تْركه العمل التطوعي.. 6
عــدم إفشــاء أو إفضــاء األســرار أو املعلومــات التــي يؤمتــن عليهــا، أو تصــل إلــى علمــه أو املعلومــات أو اإليضاحــات أو . 7

البيانــات أو اإلحصائيــات املتعلقــة باملســائل الســرية، أو التــي ينبغــي أْن تظــل ســرية بطبيعتهــا أو مبقتضــى تعليمــات خاصــة 
حتــى بعــد انتهــاء التطــوع.

عدم االشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون إخطار اإلدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء أخرى.. 8
عدم اإلتيان بأيِّ عمل يتنافى مع كرامته يف التطوع خلدمة األمن العام.. 9

عدم ممارسة أيِّ عمل من األعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير.. 10

اعفاء املتطوع من األعمال التطوعية	 
م بطلب إعفائه من التطوع ومت قبول طلبه.. 1 إذا تقدَّ
إذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي.. 2
إذا أتى سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي.. 3
إذا استغل صفته يف أعمال غير مشروعة.. 4
إذا أُِدين بارتكاب جناية أو جرمية مخلَّة بالشرف أو األمانة أو اآلداب العامة.. 5
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السعودية  .4

تنظــم االحــكام املتعلقــة باملتطوعــني ألعمــال الدفــاع املدنــي مبوجــب نظــام العمــل التطوعــي الصــادر عــن مجلــس الوزراء الســعودي 
لعــام 1441هـــ )2020م(، وباســتعراض االحــكام الــواردة يف النظــام يتضــح مــا يلي:

مفهوم املتطوع: 	 
الشــخص الــذي يتقــدم جلهــة االختصــاص بدافــع مــن حبــه لوطنــه ورغبــة يف املشــاركة يف تنفيــذ أعمــال وتدابيــر الدفــاع املدنــي، 
واإلغاثــة يف الداخــل واخلــارج، مبديــاً رغبتــه واســتعداده التــام يف تســخير كامــل أو بعــض قدراتــه وإمكاناتــه يف خدمــة البــاد، 
واملســاهمة يف دفــع أخطــار احلــوادث والكــوارث واحلــروب، بــدون مقابــل ومتعهــداً ببــذل كل مــا يســتطيع مــن جهــد يف ســبيل أداء 
العمــل التطوعــي، يبتغــي مــن اهلل األجــر والثــواب، علــى ان يقتصــر دور املــرأة علــى مــا يناســب قدرتهــا وال يتعــارض مــع األحــكام 
الشــرعية والعــادات والتقاليــد )مثــل تقــدمي اإلســعافات األوليــة ورعايــة الطفولــة واألمومــة يف مراكــز اإليــواء واســتقبال النازحــني.

شروط قبول املتطوع:	 
ــاع . 1 ــس الدف ــس مجل ــة رئي ــر الداخلي ــق شــروط يحددهــا وزي ــر الســعودي وف ــول غي ــون ســعودي اجلنســية )ويجــوز قب أن يك

ــي(. املدن
أن يكون الئقاً طبياً للقيام بأعمال الدفاع املدني.. 2
أن ال يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وال يزيد عن ستني عاما.. 3
أن ال يتعارض عمله األساسي مع عمله التطوعي.. 4
إحضار صحيفة خلو سوابق.. 5

تصنيف املتطوعني: يصنف املتطوعون إلى:	 
متطــوع عــام: وهــذا يتــم تدريبــه للعمــل مبوجــب خطــة تضعهــا جهــة التطــوع توضــح فيهــا الطريقــة واألســلوب لتنفيــذ األعمــال . 1

املطلوبــة منــه، بالتنســيق مــع املديريــة العامــة للدفــاع املدنــي.
متطوع متخصص: وهو الذي ميارس عمًا فنياً أو مهنياً أو حرفياً، سواء عن طريق الدراسة أو اخلبرة املهنية. 2

مساءلة املتطوع:	 
عــدم اإلخــال باملســؤولية اجلنائيــة والتأديبيــة؛ فــكل متطــوع يخالــف الواجبــات املنصــوص عليهــا يف قانــون العمــل التطوعــي، 
أو قانــون قــوات األمــن العــام أو القــرارات التــي تصــدر مــن وزيــر الداخليــة، يجــاَزى تأديبيــا أو يحاَكــم أمــام احملاكــم العســكرية.
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مجاالت التطوع: تكون مشاركة املتطوع يف اجملاالت التالية:	 
إطفاء احلرائق الصغيرة، ومحاصرة احلرائق الكبيرة حتى وصول فرق الدفاع املدني.. 1
املشاركة يف عمليات اإلنقاذ والبحث عن املفقودين.. 2
املشاركة يف عمليات اإلسعافات األولية ونقل املصابني ملراكز العاج.. 3
املساعدة يف عمليات اإلخاء واإليواء وتقدمي اخلدمات االجتماعية.. 4
املشاركة يف تنفيذ مختلف عمليات اإلغاثة الداخلية واخلارجية.. 5
املساهمة يف أعمال السامة واحلماية املدنية األخرى.. 6
املشاركة يف أعمال احلج. . 7
املساهمة يف محاصرة ومكافحة األمراض واألوبئة.. 8
املراقبة والبحث واإلباغ عن أي مواد يشتبه فيها واتخاذ االحتياطات الضرورية، حلني وصول الفرق املتخصصة.. 9

توعية السكان حول كيفية جتنب آثار املواد الكيماوية واملشعة.. 10
املساهمة يف تنبيه السكان عن وجود الغارات اجلوية.. 11
توعية السكان مبدلوالت صافرات اإلنذار واالحتياطات الواجب اتخاذها عند سماعها.. 12
ــة . 13 ــة داخلهــا، وتوعيتهــم بالطــرق الصحيحــة حلماي مســاعدة الســكان للوصــول إلــى اخملابــئ، وتقــدمي اخلدمــات االجتماعي

أنفســهم مــن أخطــار احلــروب.
مراقبة املرافق الهامة واملنشآت احليوية واألحياء السكنية من اخملاطر التي قد تهددها.. 14
رفع الروح املعنوية للسكان وتذكية روح املقاومة والصمود لديهم.. 15
تشغيل وصيانة املرافق العامة.. 16
أي واجبات يتطلبها املوقف.. 17

التزامات جهات التطوع جتاه املتطوعني	 
تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدني وفقا للتالي:

إعــداد مراكــز للتدريــب يف مناطــق أو مــدن اململكــة، والعمــل علــى تهيئتهــا وتزويدهــا باملدربــني وبوســائل ومعــدات التدريــب . 1
الازمــة، وفقــاً لألعــداد املتوقعــة مــن املتطوعــني.

 إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات املتدربني واألعمال املطلوب منهم تنفيذها.. 2
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واجبات املتطوع:	 
احلضور واالنتظام أثناء عقد الدورات التدريبية.. 1
تلبية النداء يف أسرع وقت.. 2
التقيد باألوامر والتعليمات الصادرة إليه، وعدم االمتناع عن أداء العمل املكلف به أو رفض االستمرار فيه بغير عذر.. 3
االلتزام بالصدق واألمانة وعدم إفشاء أسرار العمل املكلف به.. 4
االلتزام بالسلوك واآلداب العامة واحترام رؤسائه وزمائه.. 5
إشعار اجلهة اخملتصة عن أي تغيرات تطرأ على عنوان عمله أو سكنه.. 6
التطوع ملدة ال تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة املتطوع.. 7
احملافظــة علــى العهــد املســلمة لــه، مــن مابــس ومعــدات وأدوات واســتخدامها يف الغــرض احملــدد لهــا، مــع ضمــان إعادتهــا . 8

عنــد تركــه للعمــل التطوعــي أو عــدم االنتظــام فيــه، وإال تلحقــه املســؤولية.
عدم اإلدالء أو التصريح بأي معلومات صحفية أو إعامية تتعلق بالعمل التطوعي.. 9

حقوق املتطوع:	 
تقــوم جهــة التطــوع بتأمــني املابــس والســكن ووســيلة النقــل واإلعاشــة املناســبة علــى نفقتهــا للمتطــوع، ألداء عملهــا التطوعــي . 1

يف حالــة عــدم توفــر املبالــغ الازمــة مــن التبرعــات والهبــات.
تعتبر املدة التي يقضيها املتطوع يف التدريب أو يف العمل التطوعي امتداداً خلدمته الفعلية يف وظيفته األصيلة.. 2
يعالج املتطوع الذي يصاب خال التدريب أو ممارسته العمل التطوعي يف املستشفيات واملستوصفات احلكومية.. 3
يجــوز للوزيــر اخملتــص منــح املتطــوع الــذي يقــوم بأعمــال بطوليــة غيــر عاديــة مكافــأة ماليــة، وفــق الضوابــط واحلــدود التــي . 4

يصدرهــا رئيــس مجلــس الدفــاع املدنــي.
ــة وكان ذلــك بســبب العمــل . 5 ــة متنعــه مــن العمــل بصــورة قطعي ــم أو بعاهــة كلي ــي دائ إذا توفــى املتطــوع أو أصيــب بعجــز كل

أو التدريــب التطوعــي، يصــرف لــه أو لذويــه الشــرعيني تعويضــاً قيمتــه )ســبعني ألــف ريــال ســعودي( ويكــون الصــرف مــن 
حســاب التبرعــات والهبــات املاليــة يف حالــة توفرهــا أو مــن ميزانيــة جهــة التطــوع.

إذا أصيــب املتطــوع بعجــز أو عاهــة جزئيــة بســبب العمــل أو التدريــب التطوعــي، يصــرف لــه نســبة مــن التعويــض املنصــوص . 6
عليــه يف الفقــرة الســابقة، تعــادل النســبة املئويــة للعجــز أو العاهــة.

لوزيــر الداخليــة، رئيــس مجلــس الدفــاع املدنــي، أو مــن ينيبــه، منــح شــهادات الشــكر والتقديــر للمتطوعــني الــذي يبذلــون . 7
جهــوداً ملموســة يف أعمالهــم.

لوزيــر الداخليــة، رئيــس مجلــس الدفــاع املدنــي، بنــاء علــى اقتــراح جهــة التطوع منــح األوســمة وامليداليات واألنواط العســكرية . 8
للمتطوعــني الذيــن اتســمت أعمالهــم بالتقانــي والتضحيــة وإنكار الذات.

يتمتع املتطوع الذي تتوفر فيه الشروط احملددة بالنظم العسكرية بأولوية االلتحاق باخلدمة بقوات الدفاع املدني. 9
مينــح املتطــوع الــذي يســتمر يف تطوعــه بانتظــام )ملــدة ثــاث ســنوات( متتاليــة شــهادات تدريــب وخبــرة تعطيــه األفضليــة يف . 10

العمــل بفــرق الســامة واألمــن الصناعــي باملنشــآت العامــة واخلاصــة، عنــد توفــر شــروط الوظيفــة املطلوبــة فيــه.
متنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة شخصية وفق شروط حتددها املديرية العامة للدفاع املدني.. 11
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قبول املتطوعني واالشراف عليهم: 	 
يصــدر وزيــر الداخليــة، رئيــس مجلــس الدفــاع املدنــي أو مــن ينيبــه، القــرارات اخلاصــة بفتــح بــاب التطــوع، وحتديــد مراكــز . 1

التســجيل وتشــكيل اللجــان الازمــة لتلقــي الطلبــات، وفــرز املتطوعــني، وقبــول املســتوفني للشــروط، وفقــاً لاحتياجــات 
الفعليــة ومتطلبــات املوقــف.

يتولــى رؤســاء جلــان الدفــاع املدنــي باملناطــق أو مــن ينيبــون تنفيــذ أعمــال التفتيــش علــى مجموعــات املتطوعــني باملنشــآت . 2
اخلاصــة، ومراكــز األحيــاء مــن حيــث الكفــاءة واكتمــال التجهيــزات، ورفــع الــروح املعنويــة وبــث التنافــس بــني املتطوعــني.

اإلنفاق على املتطوعني:	 
يجــوز جلهــات التطــوع قبــول تبرعــات وهبــات املواطنــني والشــركات واملؤسســات اخلاصــة واجلمعيــات اخليريــة، ماليــة أو عينيــة، 
ــا لألغــراض  ــم الصــرف منه ــى أن يت ــزات املتطوعــني، عل ــآت وجتهي ــس وإعاشــة وإســكان وتنقــات ومكاف ــرض تأمــني ماب لغ

اخملصصــة لذلــك.

تظلمات املتطوعني:	 
ترفــع تظلمــات املتطوعــني واقتراحاتهــم للوزيــر أو رئيــس املصلحــة املســتقلة التــي يعمــل بهــا، للتحقيــق يف تلــك التظلمــات ودراســة 

االقتراحــات واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات علــى ضوئهــا.

مساءلة املتطوعني:	 
يخضــع املتطوعــون يف حــاالت الطــوارئ واحلــروب مــن حيــث الضبــط والربــط واخملالفــات والتحقيــق فيهــا لنظــم اخلدمــة 

العســكرية باململكــة.

اإلمارات العربية املتحدة  .5

أصــدرت دولــة االمــارات العربيــة قانــون لتنظيــم العمــل التطوعــي رقــم )5( لســنة 2018، وباالطــاع علــى أحــكام هــذا القانــون 
يتضــح أن أبــرز احملــاور الــواردة يف القانــون تتمثــل يف:

تعريف املتطوع والعمل التطوعي:	 
ــراه أو ضغــوط ودون أجــر ألداء العمــل  ــا إك ــًة ب ر نفســه طواعي ــخِّ ــه كل مــن يُس ــه املتطــوع، بأن ــادة )1( من ــون يف امل عــرف القان
ــم  ــذ ضمــن إطــار ُمنّظ ــة، يُنّف ــة عاّم ــق منفع ــى حتقي ــه ُكل عمــل يهــدف إل ــى ان ــا العمــل التطوعــي فقــد عــرف عل التطّوعــي. ام
مبوجــب اتفــاق التطــّوع، يُشــاِرك مِبوجِبــه املُتطــوِّع مبحــض اختيــاره خــارج نطــاق عائلتــه ســواًء بوقِتــه أو ُجهــِده أو مهاراِتــه دون أن 

يهــدف إلــى حتقيــق أي عائــد مــاّدي لنفســه.
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أهداف وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي	 
ــل  ــي تكُف ــط الت ــم العمــل التطّوعــي، ووضــع الضواب ــى   تنظي ــون ال ــادة )4( مــن القان ــا ورد يف امل ــا مل ــك األهــداف وفق ــل تل تتمث
تشــجيع وِحمايــة املُتطّوعــني والِفئــات املُســتفيدة منــه، كذلــك   تنميــة املســؤولّية االجتماعّيــة لــدى أفــراد املُجتمــع، وغــرس ثقافــة 
العمــل التطّوعــي لديهــم، إضافــة الــى تشــجيع روح املُبــادرة واملُشــاركة اإليجابّيــة يف األنِشــطة املُختِلفــة التــي تعــود علــى املُجتمــع 
بالفاِئــدة، فضــا عــن اســتثمار أوقــات الفــراغ لــدى األشــخاص الطبيعيــني وإطــاق طاقاِتهــم البشــرّية خلدمــة املُجتمــع احمللــي 

مــن خــال العمــل التطّوعــي.

التبرعات	 
عــات أو الســماح ِبجمِعهــا أو  ــون جمــع التبرُّ ــة مبوجــب املــادة )10( مــن القان ــَرق األعمــال التطّوعّي ــى املُتطوِّعــني أو ِف يُحظــر عل

ــة يف هــذا الشــأن. اإلعــان عنهــا عبــر أي وســيلة كانــت، إال بعــد إخطــار الهيئــة واحلصــول علــى ُموافقــة اجِلهــة املعنّي

التزامات اجلهات املتطوع لديها	 
تلتزم اجلهة املتطوع لديها مبا يلي:

 حتديد معايير وضوابط العمل التطّوعي لديها، وتزويد الهيئة بهذه املعايير والضوابط.. 1
حتديــد ِفئــات املُتطوِّعــني وطبيعــة األعمــال التــي مُيِكــن أن تُؤّديهــا ُكل ِفئـَـة مــن هــذه الفئــات، مــع ُمراعــاة أن تتناســب األعمــال . 2

ــات املُتطــوِّع وُقدراِتــه الِفكرّيــة والبدنّيــة. التطّوعّيــة مــع ُمؤهِّ
تدريــب املُتطّوعــني علــى القيــام باألعمــال املُوكلــة إليهــم وُمســاعدِتهم علــى إبــراز مواِهِبهــم وصقِلهــا مبــا يضمــن االســتفادة . 3

ــكل الصحيــح. مــن ُقدراِتهــم بالشِّ
قيــد أســماء املُتطوِّعــني، وبياناِتهــم الشــخصّية وطبيعــة األعمــال التطّوعّيــة املُوكلــة إليهــم وعــدد الســاعات التــي تطّوعــوا فيهــا، . 4

يف قاعــدة البيانــات املُعتمــدة لــدى الهيئــة يف هــذا الشــأن.
تزويد املُتطوِّع باملُِعّدات واألدوات واملعلومات الازمة للقيام باألعمال التطّوعّية املُوكلة إليه.. 5
تغطيــة املُتطّوعــني بتأمــني ِضــد اإلصابــات والعــدوى وِضــد املســؤولّية املدنّيــة املُترتِّبــة علــى اإلضــرار بالغيــر، وذلــك بالنِّســبة . 6

دهــا الهيئــة. لألعمــال التطّوعّيــة التــي حُتدِّ
ــل كاّفــة املصاريــف والّنفقــات املُترتِّبــة علــى أعمــال التطــّوع، مبــا يف ذلــك املصاريــف والّنفقــات الِعاجّية الازمــة للُمتطوِّع . 7 حتمُّ

ع لديهــا. عــن أي ضــرر حِلــق بــه أثنــاء تأِديَِتــه ألعمــال التطــّوع، شــريطة أن يكــون هــذا الضــرر ناجتــاً عــن خطــأ اجِلهــة املُتطــوَّ
تأمــني ســامة املُتطوِّعــني واملُســتفيدين مــن األعمــال التطّوعّيــة مــن أي ضــرر قــد يلحــق بهــم جــّراء العمــل التطّوعــي، وذلــك . 8

مــن خــال وضــع نظــام إجــراءات الِوقايــة والّســامة بالتنســيق مــع اجِلهــات املُختّصــة.
عدم إشراك أي ُمتطوِّع يف العمل التطّوعي إال إذا كان ُمسّجًا لدى الهيئة ألداء هذا العمل.. 9

عدم تكليف املُتطوِّع بساعات عمل تطّوعي تزيد على )420( ساعة تطّوع لديها خال السنة الواحدة.. 10
اإلشراف على املُتطوِّعني والتحقق من قياِمِهم باألعمال التطّوعّية على الوجه املطلوب.. 11
منح املُتطوِّع شهادة شكر وتقدير يف حال قياِمه بتنفيذ العمل التطّوعي على أكمل وجه.. 12
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اتفاق التطوع:	 
يعقد بني املتطوع واجلهة املتطوع لديها اتفاق للتطوع، ويتضمن هذا االتفاق جملة من البيانات املتمثلة يف:. 1
موضوع العمل التطّوعي، وُطُرق تنفيذه، وعدد الساعات الازمة لهذا التنفيذ.. 2
ُمّدة اتفاق التطّوع وشروط جتديده، على أال يتجاوز يف جميع األحوال املُّدة الازمة إلجناز العمل التطّوعي.. 3
 التعويض عن التكاليف املالّية التي يتحّملها املُتطوِّع عند قيامه بالعمل التطّوعي، وذلك حسب طبيعة هذا العمل.. 4
طبيعــة اخملاطــر التــي تتعلّــق مبوضــوع العمــل التطّوعــي، وآلّيــة حمايــة املُتطــوِّع يف األحــوال التــي تســتدعي ذلــك كالتأمــني . 5

ِضــد اإلصابــات والعــدوى.
ع التقّيد بها للقيام بالعمل التطّوعي.. 6 االلتزامات التي يجب على املُتطوِّ
ع بــأي مــن التزاماتــه املنصــوص عليهــا يف اتفــاق التطــّوع وهــذا القانــون . 7 التدابيــر التــي مُيكــن تطبيقهــا يف حــال إخــال املُتطــوِّ

والقــرارات الصــادرة مبوجبــه.
ع لديها تكون الزمة لتنظيم العاقة بينها وبني املُتطوِّع.. 8 دها اجِلهة املُتطوَّ  أي بيانات أخرى حُتدِّ

انتهاء اتفاق التطوع	 
 ينتهي اتفاق التطّوع يف أي من احلاالت التالية:

انتهاء العمل التطّوعي أو انتهاء ُمّدة اتفاق التطّوع.. 1
إخطــار أحــد طــريف اتفــاق التطــّوع الطــرف اآلخــر برغبتــه يف إنهــاء اتفــاق التطــّوع أثنــاء ســريانه، شــريطة أن يكــون هــذا . 2

ــة. ُــّدة احمُلــّددة يف اتفــاق التطــّوع مُبــّدة معقول ــم قبــل انقضــاء امل ــاً، وأن يت اإلخطــار خّطّي
إخال أحد طريف االتفاق بالتزاماته الواردة يف اتفاق التطّوع.. 3
وفاة املُتطوِّع أو إصابته مبرض يحول بينُه وبني القيام بالعمل التطّوعي.. 4
ّية مبوجب ُحكم قضائي قطعي.. 5 احُلكم على املُتطوِّع بعقوبة ُمقيِّدة للُحرِّ

ع	  رها يف امُلتطوِّ الشروط الواجب توفُّ
أال يقــل ِســّنه عــن )18( ثمانيــة عشــر ســنة ميادّيــة، ويجــوز ملــن لــم يتــم هــذا الُعمــر أن يقــوم باألعمــال التطّوعّيــة مُبوافقــة . 1

وِلّيــه أو وِصّيــه أو مــن يف ُحكِمِهمــا.
ــة بالشــرف أو األمانــة، مــا لــم يُكــن . 2 أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، ولــم يســِبق احُلكــم عليــه يف ِجنايــة، أو جرميــة ُمِخلّ

قــد ُردَّ إليــه اعتبــاره.
أن يكون الِئقاً ِصّحّياً ألداء العمل التطّوعي.. 3
أن يكون ُمسّجًا لدى الهيئة ملُمارسة العمل التطّوعي.. 4
دها املُدير العام مبوجب قرار يصُدر عنه يف هذا الشأن.. 5 أي شروط أخرى يُحدِّ
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ع	  حقوق امُلتطوِّ
اِتــه وُقدراِتــه الِفكرّيــة والبدنّيــة، وأن جُتنِّبـُـه التعــّرض للضــرر بــأي شــكل . 1 أن تتناســب األعمــال التطّوعّيــة املُوكلــة إليــه مــع ُمؤهِّ

من األشــكال.
االطاع على طبيعة العمل التطّوعي الذي سيقوم بتنفيذه.. 2
ع لديها.. 3 االطاع على األنظمة الداخلّية املُتعلِّقة بالعمل التطّوعي يف اجِلهة املُتطوَّ
ع لديهــا، وُمســاواِته مــع غيــره مــن املُتطوِّعــني دون . 4 ــل كاّفــة العاِملــني يف اجِلهــة املُتطــوَّ التعاُمــل معــه باحتــرام وتقديــر مــن ِقبَ

أي متييــز فيمــا بينُهــم.
ر البيئة املُناِسبة التي تكفل قياِمه بالعمل التطّوعي املوكل إليه على أكمل وجه.. 5 توفُّ
ع لديها بعد انتهاء العمل التطّوعي الذي شارك فيه.. 6 احلصول على شهادات الشكر والتقدير من اجِلهة املُتطوَّ
ها التنظيمّية.. 7 ع لديها وُكل ما يتعلّق مِبهامِّ عدم تكليِفه بإجناز أعمال وُمعامات اجِلهة املُتطوَّ
 

ع	  واِجبات امُلتطوِّ
 إجناز العمل التطّوعي يف الوقت احمُلّدد بإخاص وإتقان ومتّيز.. 1
لوك القومي.. 2  احترام عادات وتقاليد املُجتمع احمللّي وجتنُّب ُكل ما ِمن شأِنه اإلخال بقواِعد السُّ
احترام مباِدئ وأهداف وضوابط العمل التطّوعي املُعتمدة لدى اجِلهة املُتطّوع لديها.. 3
ع لديها والعمل معهم ِبروح الفريق الواحد.. 4 احترام املُتطوِّعني اآلخرين والعاِملني يف اجِلهة املُتطوَّ
عدم إفشاء األسرار واملعلومات الشخصّية التي اطلع عليها خال إجنازه العمل التطّوعي.. 5
هــا فــور تــرك العمــل التطّوعــي أو انتهــاء . 6  احمُلافظــة علــى األدوات واملُِعــّدات واألجِهــزة التــي يتــم تســليمها لــه، وااللتــزام بردِّ

ع لديهــا يف حــال تلــف أو فقــد أي مــن تلــك األدوات واملُِعــّدات واألجِهــزة. اتفــاق التطــّوع، مــع وجــوب إبــاغ اجِلهــة املُتطــوَّ

ع لديها	  مسؤولية اجِلهة امُلتطوَّ
ع لديها مسؤولة جتاه اآلخرين عن نتائج العمل التطّوعي الذي يقوم به املُتطوِّع. تكون اجِلهة املُتطوَّ



31

القواسم املشتركة لتنظم عمل جلان التطوع يف التجربة الدولية

تنظم أعمال جلان التطوع مبوجب تشريع صادر عن اجلهات اخملتصة يف كل دولة.	 
وجود مرجعية واضحة للجان التطوعية.	 
يتــم تشــكيل جلــان التطــوع ملســاعدة اجلهــات اخملتصــة يف القيــام مبهامهــا، وعلــى وجــه اخلصــوص ملســاعدة جهــاز الدفــاع 	 

املدنــي علــى تنفيــذ املهــام املوكلــة اليــه.
ضرورة توفر عدة شروط وإجراءات لقبول انضمام األفراد الى التطوع.	 
حتديد صاحيات جلان التطوع بشكل دقيق وواضح.	 
منح أعضاء جلان التطوع العديد من احلقوق، وحتملهم عدة التزامات أثناء قيامهم بالعمل التطوعي.	 
تتحمل الدولة مسؤولية االنفاق على اللجان التطوعية وتوفير احتياجاتها.	 
خضوع اعضاء اللجان التطوعية للمساءلة عن اعمالهم امام املرجعيات اخملتصة يف الدولة.	 
تتحمل الدولة املسؤولية القانونية عن أعمال أعضاء اللجان التطوعية جتاه أية أضرار تلحق باآلخرين.	 

مصادر الدليل:

استند إعداد هذا الدليل على مجموعة من املراجع املتمثلة يف:

أواًل: دراسات وتقارير

ساري عرابي، جلان مواجهة كورونا يف الضفة الغربية بني التحدي والتسييس، مركز رؤية للتنمية السياسية، 2020.. 1
الهيئــة املســتقلة حلقــوق االنســان، ورقــة موقــف حــول« جلــان الطــوارئ احملليــة املشــكلة يف ســياق مواجهــة جائحــة كورونــا . 2

ــة، 2020/4/15. ــة الغربي املســتجد يف الضف
نــدى الدعيــج، النظــام القانونــي للعمــل التطوعــي، بحــث منشــور يف مجلــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة، جامعــة عــني . 3

شــمس، مجلــد52، عــدد 1، 2010.

ثانيًا: أدلة عمل

دليل إدارة املتطوعني، مركز تطوير املؤسسات االهلية، 2015.. 1
دليل إجراءات العمل التطوعي يف املنظمات األهلية الفلسطينية، شبكة املنظمات األهلية، 2018.. 2
الدليــل اإلسترشــادي للتطــوع يف بيئــة العمــل للجهــات احلكوميــة، الهيئــة اإلحتاديــة للمــوارد البشــرية احلكوميــة، اإلمــارات، . 3

.2019



32

ثالثًا: التشريعات الفلسطينية

القانون األساسي املعدل لعام 2003. 1
قانون الدفاع املدني رقم )3( لسنة 1998. 2
قانون البيئة رقم )7( لسنة 1997. 3
قانون اخلدمة يف قوى االمن رقم )8( لسنة 2005. 4
مرسوم رئاسي بشأن إنشاء هيئة شؤون املنظمات االهلية رقم )11( لسنة 2012. 5
قرار وزير الداخلية رقم )1( لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل املتطوعني يف أعمال الدفاع املدني الفلسطيني. 6
مرسوم رئاسي رقم )1( لسنة 2020 بشأن اعان حالة الطوارئ. 7
قرار رئيس الوزراء رقم )1( لسنة 2020 »طوارئ«.. 8
قرار رئيس الوزراء رقم )2( لسنة 2020 »طوارئ«.. 9

قرار رئيس الوزراء رقم )3( لسنة 2020 »طوارئ«.. 10

رابعًا: التشريعات املقارنة

اإلعان العاملي حلقوق االنسان لعام 1948. 1
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 1966. 2
قانون املتطوعني للمدن والقرى األمامية األردني رقم )21( لسنة 1965. 3
القانــون التونســي رقــم )2428( لســنة 1999 بشــأن ضبــط قواعــد وإجــراءات اســتخدام الديــوان الوطنــي للحمايــة املدنيــة . 4

للمتطوعــني مــن املدنيــني.
نظام العمل التطوعي السعودي لعام 1441 هـ )2020( م. 5
قانون تنظيم العمل التطوعي االماراتي رقم )5( لسنة 2018.. 6
قانون التطوع خلدمة االمن العام البحريني رقم )11( لسنة 2020.. 7





االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة 
منــذ العــام 2006، تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة 

واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد«. 
 يســعى االئتــاف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف إنتــاج 
ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي. يحــرص ائتــاف أمــان 

علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة اجملتمعيــة وتفعيــل 
دور مؤسســات اجملتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة يف 

الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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