
 
 

توصيات 

 مـلتـقـى العــمــل التــطـوعـي

غشفخ انششقٛخ 
 م 2009 يناير 29 – 28الموافق -  هـ 1430 صفر 2-1في الفترة من 

 

يضًذ ثٍ / تتقذو انهزُخ انًُظًخ نهًهتقٗ ثبنشكش نصبصت انسًٕ انًهكٙ األيٛش  .1

/ فٓذ أيٛش انًُغقخ انششقٛخ ػهٗ سػبٚتّ انكشًٚخ نهًهتقٗ ، ٔنًؼبنٙ انذكتٕس 

ٕٚسف ثٍ أصًذ انؼخًٍٛٛ ٔصٚش انشإٌٔ االرتًبػٛخ نًشبسكتّ ٔ دػًّ 

اناليضذٔد ، ٔكزنك نغشفخ انششقٛخ يًخهخ فٙ سئٛس يزهس ئداستٓب سؼبدح 

ػجذانشصًٍ ثٍ ساشذ انشاشذ ػهٗ تجُٛٓب ْزا انًهتقٗ ، ٔنزًٛغ / األستبر 

انشػبح ٔانذاػًٍٛ ٔانًتضذحٍٛ ٔانؼبسضٍٛ ٔانضضٕس ػهٗ يسبًْبتٓى فٙ 

 .ئَزبس فؼبنٛبد ْزا انًهتقٗ

 

ٚضج انًهتقٗ ٔصاسح انشإٌٔ االرتًبػٛخ ػهٗ انًسبسػخ ثاقشاس انهٕائش  .2

 .ٔانقٕاٍَٛ انًُظًخ نهؼًم انتغٕػٙ ثًب ٚضفض ػهٗ انًشبسكخ انًزتًؼٛخ

 

ٚتغهغ انًهتقٗ يٍ ٔصاسح انشإٌٔ االرتًبػٛخ انتصشٚش ثاَشبء رًؼٛبد تؼُٗ  .3

 .ثبنؼًم انتغٕػٙ فٙ رًٛغ يُبعق انًًهكخ

 

ٚإكذ انًهتقٗ ػهٗ أًْٛخ تؼًٛق حقبفخ انؼًم انتغٕػٙ يٍ خالل انتشثٛخ  .4

األسشٚخ ٔيُبْذ انتؼهٛى ٔٔسبئم اإلػالو ثًب ٚإد٘ ئنٗ صٛبغخ اتزبْبد 

 .ئٚزبثٛخ تضقق اَذيبد انًٕاعٍُٛ ٔيسبًْتٓى فٙ انتًُٛخ انًستذايخ

 

 

 



 

 

ٕٚصٙ انًهتقٗ انغشف انتزبسٚخ ثتجُٙ آنٛبد تسبْى فٙ استقغبة انًتغٕػٍٛ  .5

ثًختهف انفئبد انؼًشٚخ ٔتصُٛفٓى ٔتٕظٛفٓى انتٕظٛف األيخم ثًب ٚشكم صم 

 .قخ ٔصم ثٍٛ انًتغٕع ٔانزٓبد انًستفٛذح

 

ٚذػٕ انًهتقٗ انًإسسبد انخبصخ ٔاألْهٛخ ئنٗ ديذ ثشايذ انًسإٔنٛخ  .6

االرتًبػٛخ ضًٍ خغغٓب ٔاستشاتٛزٛبتٓب ٔسؤٚتٓب ثًب ٚضقق نٓب يٛضح تُبفسٛخ 

، ٔكزنك ئصذاس تقبسٚش دٔسٚخ ػٍ ْزِ انًسبًْبد ثًب ٚسبْى فٙ تقٛٛى َشبط 

 .انًإسسخ يزتًؼٛب

 

ٚغبنت انًهتقٗ ثبستضذاث ثشايذ تخصصٛخ فٙ يإسسبد انتؼهٛى انؼبنٙ  .7

ٔئرشاء انجضٕث ٔانذساسبد انتٙ تؼُٗ ثبنؼًم انتغٕػٙ ٔكزنك انًسبًْخ فٙ 

 .انتذسٚت ٔانتغٕٚش نًإسسبد انؼًم انتغٕػٙ

 

ٚإكذ انًهتقٗ ػهٗ أًْٛخ قٛبو يإسسبد انؼًم انتغٕػٙ ثٕضغ انخغظ  .8

ٔانجشايذ نهؼًم انتغٕػٙ ػهٗ أسس ػهًٛخ تشاػٙ األٔنٕٚبد ٔاإليكبَبد 

انًتبصخ فٙ انجٛئخ انًستٓذفخ ٔاالستفبدح يٍ انتزبسة ٔانخجشاد األخشٖ يضهٛب 

 .ٔػبنًٛب

 
تٕصٙ انهزُخ انًُظًخ ثتشكٛم نزُخ نًتبثؼخ انتٕصٛبد ثاششاف غشفخ  .9

انششقٛخ نهتأكذ يٍ ئٚصبنٓب ئنٗ رًٛغ انزٓبد انًسئٕنخ ٔيتبثؼخ اإلرشاءاد 

 .انتٙ تى اتخبرْب فٙ سجٛم ٔضؼٓب يٕضغ انتُفٛز
 

 


