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القسم األول
التعريفات و األهداف
املادة األوىل  :التعريف
يقصد باملصطلحات التالية الغراض هذا القانون املعاني املبينة ازاءها :
أوال  :اإلقليم  :إقليم كوردستان  -العراق.
ثانيا  :الوزارة  :وزارة العمل والشؤون االجتماعية.
ثالثا  :الوزير  :وزير الشؤون االجتماعية.
رابعا  :املديرية العامة  :املديرية العامة لعمل التطوعي
خامسا  :املتطوع  :هو الشخص الذي يعمل حسب رغبته  ،بال مقابل و للمصلحة العامة  ،داخل إطار مؤسسة أو منظمة
حسب شروط هذا القانون .
سادسا  :العمل التطوعي  :القيام بأي عمل مجاعي بقصد املصلحة العامة داخل إطار مؤسسة أو منظمة أو جمموعة ،
بشكل عقد و حسب الرغبة .
سابعا  :املؤسسة  :أي مؤسسة حكومية.
ثامنا  :املنظمة  :يقصد به املنظمة الغري حكومية واليت تدار من قبل جمموعة من اشخاص عاديني  ،أو معنويني وغري
رحبية ،بأن يكون شخصية معنوية و حياول حتقيق األهداف  ،و مسجل يف دائرة منظمات الغري حكومية يف اقليم
كردستان.
تاسعا  :عقد التطوعي  :اتفاق مكتوب  ،ملدة معينة لتنظيم العالقات بني املتطوع و املؤسسة  ،أو املتطوع و املنظمة
حسب شروط هذا القانون.
املادة الثانية  :االهداف
 .1تنظيم عمل التطوعي يف املؤسسات احلكومية و املنظمات غري حكومية.
 .2تشجيع أفراد اجملتمع لعمل التطوعي.
 .3حتديد واجبات املتطوع و محاية حقوقه.
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القسم الثاني
املادة الثالثة :
أوال  :تقوم الوزارة بإنشاء مديرية عامة لعمل التطوعي داخل الوزارة .
ثانيا :تقوم املديرية العامة:
 .1انشاء قاعدة البيانات لتسجيل املؤسسات و املنظمات اليت تقبل املتطوعني .
 .2تقوم بانشاء قاعدة للبيانات لتسجيل املتطوعني و أعماهلم الذي توكل إليهم من قبل املؤسسات و املنظمات و
اجملموعات.
 .3تقوم بتنظيم استمارة معلومات املتطوع  ،حيث يشمل هذه املعلومات ( :اإلسم  ،اللقب  ،اجلنس  ،العمر  ،العمل ،
مستوى التعليم  ،اإلختصاصية  ،اخلربة  ،السكن).
 .4تقوم بتنظيم حمتوى العقد التطوعي.
 .5تقوم بتنظيم إستمارة ساعات العمل التطوعي.
القسم الثالث
إنشاء العالقة التطوعية
املادة الرابعة :
أوال  :كل مؤسسة و منظمة يستطيع قبول املتطوعني  ،حسب أحكام هذا القانون و وفق تنظيم استمارة معلومات
املتطوع و عقده التطوعي (الذي سيتم إعداده من قبل املديرية العامة) و األمر الوزاري و األمر اإلداري للمنظمة و
اجملموعة.
ثانيا  :ال يكون العقد التطوعي نافذة لغاية اصدار األمر الوزاري ملباشرة عمل متطوعي املؤسسات و اصدار األمر اإلداري
على مستوى املنظمة ملتطوعي املنظمة.
القسم الرابع
شروط و حقوق و واجبات املتطوع
املادة اخلامسة  :الشروط
أوال  :ميكن لكل شخص طبيعي الذي بلغ عمره  18سنة أو أكثر  ،توقيع العقد التطوعي  .وميكنه توقيع العقد
التطوعي  ،مبوافقة الولي أو السلطة املخولة ان مل يبلغ عمره  18سنة .
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املادة السادسة  :احلقوق
 .1جيب مراعاة أالعمال الذي توكل إىل متطوع  ،بشكل يناسب مع االختصاص و القدرة الفكرية و اجلسدية .
 .2جيب فتح دورات تدريبية للمتطوعني  ،لتكوين اخلربة لديهم والسالمة يف العمل .
 .3جيب على املؤسسة أو املنظمة توفري كل األدوات و املستلزمات الضرورية للقيام بالعمل التطوعي مثل ( :األكل ،
أسباب النقل  ،املالبس اخلاصة بالعمل  ،مكان البقاء).
 .4ال يتحمل املتطوع اي تكاليف مادية يف اطار قيامه باالعمال و النشاطات.
 .5جيب على املتطوع أن ال يعمل أكثر من مثانية ساعات يف اليوم و أكثر من مخسة أيام يف االسبوع .املتطوع
خمول يف اختيار يوم و وقت العمل .
 .6شروط القانون املعمول به لتعويض األضرار اليت حتدث أثناء العمل و األمراض املهنية اليت تصاب به املتطوع
يدخل حتت أحكام هذا القانون .
 .7متنح اهلوية التطوعية و الشعار التطوعي للمتطوع (واليت يتكون من شعار يوضع على املالبس ملعرفة املتطوع )
اثناء مدة عمله .
املادة السابعة  :الواجبات
أوال  :جيب على املتطوع التزام بالعمل التطوعي مبنتهى االمانة .حسب تدابري عمل املؤسسة والتعليمات املتبعة يف
املنظمة و حسب نظام الداخلي للمنظمة.
ثانيا  :جيب أن يقوم املتطوع بواجباته واحرتام زمالئه اثناء العمل و جيب احلفاظ على االسرار واملعلومات اليت لديه.
ثالثا  :مدة العمل التطوعي حمددة ،ان ال يقل عن سنتني و ال يزيد عن  2,000الفني ساعة  .املتطوع خمول متى و يف
اي وقت يريد انهاء عمله التطوعي.
القسم اخلامس
نهاية العمل التطوعي
املادة الثامنة :
أوال  :ينتهي عقد العمل التطوعي  ،بسبب املوت أو يف حالة عدم التزام احد الطرفني.
ثانيا  :بإنتهاء ساعات العمل التطوعي  ،حيث ال يكون أقل من سنتني  ،ينتهي العقد .
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ثالثا :عند انتهاء مدة العمل التطوعي  ،املؤسسة أو املنظمة أو اجملموعة  ،يرسل تأييد املتطوع إىل املديرية العامة اليت
جيب أن يشمل هذه املوضوعات ( :إسم املتطوع  ،اختصاصه  ،مكان عمله  ،مدة عمله باليوم و الساعة  ،تأريخ اإلبتداء و
اإلنتهاء من عمله  ،ذكر واجباته  ،اخلربة احلاصلة ).
رابعا  :يقدم املديرية العامة شهادة اكمال العمل التطوعي للمتطوع على أساس التأييد املدعمة للمتطوع.
القسم السادس
املادة الثامنة  :التشجيع
أوال  :املتطوع الذي حيصل على شهادة اكمال العمل التطوعي بنجاح ميكنه اإلستفادة من :
 .1اإلعفاء  %100من اجور الفحوصات و العالج و العمليات يف املستشفى و املراكز الصحية احلكومية .
 .2اإلعفاء  %75من اجور دراسة اجلامعة أو املعاهد احلكومية بعد تأريخ احلصول على شهادة اكمال العمل
التطوعي .
 .3جيب على اجلامعات و املعاهد األهلية توفري مقعد الدراسة للمتطوعني سنويا .
ثانيا  :املتطوعني الذين حيصلون على شهادة اكمال العمل التطوعي ومل يعينوا ميكنهم االستفادة من :
 .1حيسب هلم  10نقاط يف استمارة التعني احلكومي.
 .2حيسب هلم  5مخس نقاط يف استمارة التعيني احلكومي اذا كان العمل حسب ختصصه يف املؤسسة أو املنظمة او
لديه خربة يف العمل.

القسم السابع
األحكام اخلتامية
املادة العاشرة :
حيدد يوم ( )12/5كيوم عمل التطوعي يف اقليم كردستان كل سنة
املادة احلادية عشر :
يصدر الوزير التعليمات الضرورية للعمل التطوعي للمتطوعني الذين قاموا بالتطوع يف املؤسسات و
املنظمات و اجملموعات قبل اصدار هذا القانون.
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املادة الثانية عشر :
للوزير حق يف اصدار تعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
املادة الثالثة عشر :
ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة الرابعة عشر :
على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون .
املادة اخلامسة عشر :
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

األسباب الضرورية
إلخراج هذا القانون
من اجل نشر روح التعاون يف تقديم اخلدمات  ,وحاجة املؤسسات احلكومية واملنظمات اىل طاقات و خربات
املتطوعني  ,و بسبب عدم وجود نص قانوني واضح خبصوص عمل التطوعي  ,و من اجل احلفاظ على
حقوق و واجبات املتطوعني يف اقليم كردستان شرع هذا القانون.

مت االستفادة من حمتوى كتاب (دليل العمل التطوعي) من إعداد ( عزالدين حممد) يف كتابة هذا املشروع القانوني.
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