
 
 

 
 

 م2020( لسنة 13قرار املجلس التنفيذي رقم )

 بشأن

 إنشاء وتشكيل لجنة التطوع في إمارة الشارقة

 نحن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة،

 م في شأن العمل التطوعي،2018( لسنة 13االطالع على القانون االتحادي رقم ) بعد

 م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة والئحته الداخلية وتعديالته،  1999( لسنة 2والقانون رقم )

 وبناء على موافقة املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة وملا تقتضيه املصلحة العامة،

 لقرار اآلتي:أصدرنا ا

 (1املادة )

 
 
وس التطوع خالل جائحة انتشأأأأأأار فاير   تهدف إلى تنظيم لجنة التطوع في إمارة الشأأأأأأارقة  نشأأأأأأأ في إمارة الشأأأأأأارقة لجنة تسأأأأأأم   ت

 .19كورونا املستجد كوفيد 

 (2املادة )

شكل -أ
 
 :عفاف إبراهيم املري وعضوية اآلتية أسماءهم/ سعادةاللجنة برئاسة  ت

 للجنة.               / حصة محمد الحمادي األستاذة -ب
ً
 مقررا

 الشارقة إضافة أعضاء جدد إذا دعت الحاجة لذلك.يجوز للجنة وبموافقة املجلس التنفيذي إلمارة  -ج

 (3املادة )

تتبع اللجنة املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة وترفع تقاريرها عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول 

 التي توص ي بها إليه التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

 

 

 

 

 

 للرئيس. الدكتور/ طارق سلطان بن خادمسعادة  -1
ً
 نائبا

.  / علي بن سالم املدفعسعادة -2
ً
 عضوا

.  املستشار/ سلطان بن بطي املهيري سعادة  -3
ً
 عضوا

.  / إيمان راشد سيف األستاذة -4
ً
 عضوا



 
 

 
 

 (4املادة )

 تختص اللجنة بما يلي: 

 .19وضع املعايير والضوابط املتعلقة بتطوع موظفي حكومة الشارقة خالل جائحة انتشار فايروس كورونا املستجد كوفيد  -1

 .19تنظيم وتنسيق إطالق املبادرات التطوعية بإمارة الشارقة الخاصة بمكافحة جائحة انتشار فايروس كورونا املستجد كوفيد  -2

هات املختصة إلطالق املبادرات التطوعية املتاحة في إمارة الشارقة من خالل مركز الشارقة للتطوع التابع التنسيق مع الج -3

 لدائرة الخدمات االجتماعية في إمارة الشارقة.

 أية اختصاصات أخرى تحال للجنة من املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة. -4

 (5املادة )

 تصدرها الجهات املختصة بشأن التطوع.تلتزم اللجنة بالقرارات والتعليمات التي 

 (6املادة )

كلت من أجله.
 
 تبدأ مدة العضوية في اللجنة من أول اجتماع لها وتنتهي بانتهاء الغرض الذي ش

 (7املادة )

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسأأأأأأأها أو من ينوب عنه كلما دعت الحاجة ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه علية انعقاد وعمل 

اللجنة وأماكن ومواعيد انعقادها وال تكون اجتماعات اللجنة صأأأأأأأأأأحيحة إال بحضأأأأأأأأأأور أ لبية أعضأأأأأأأأأأا ها على أن يكون من بي هم 

الرئيس أو نائبه وتصأأأأأأدر قراراتها وتوصأأأأأأياتها بأ لبية أصأأأأأأوات األعضأأأأأأاء الحاضأأأأأأرين وعند التسأأأأأأاوي في األصأأأأأأوات ير   الجانب 

 الذي منه رئيس االجتماع.

 (8املادة )

 قرارات وتوصيات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس االجتماع ومقرر اللجنة.تدون 

 (9املادة )

يجوز للجنة تشأأأأأأأأ يل لجان فرعية ملسأأأأأأأأاندتها في أداء مهامها كما يجوز لها االسأأأأأأأأتعانة باألجهزة املختصأأأأأأأأة للحصأأأأأأأأول على الدعم 

ها ترة ذات االختصأأأأأأأأأاا في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لاإلداري والفني واملالي واالسأأأأأأأأأتعانة بالختراء واالسأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأاريين وبيوت الخ

 التعاون مع الجهات األخرى ذات العالقة.

 (10املادة )

 على جميع الجهات في إمارة الشارقة تسهيل مهمة اللجنة لتحقيق الهدف من إنشا ها.



 
 

 
 

 (11املادة )

 تنفيذ أحكام هذا القرار.يصدر رئيس اللجنة القرارات اإلدارية الالزمة لحسن سير العمل باللجنة و 

 (12املادة )

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات املعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

 : صدر عنا بتاريخ

 ه1441رمضان  10: األحد 

افق:   م 2020 مايو  03املو

 

 سلـطـان بن محمـد بن سلطان القاسمي

ــد   نائــــــــب حاكم إمــــــــــــــارة الشارقةولي العهــ

 رئــــــيس املجلس التنفيذي إلمارة الشارقة

 

 


