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وزارة التنمية االجتماعية
قـرار وزاري
رقم 2012/128
ب�إ�صــدار الالئحــة التنظيميــة
جلائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/32بتحديد اخت�صا�صات وزارة التنمية االجتماعية
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إىل املوافقة ال�سامية على �إن�شاء جائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنظيمية جلائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  18 :من جمادى الأوىل 1433هـ
املوافــــق  10 :من ابريــــــــــــــــــــل 2012م
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر التنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنظيمية
جلائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي
املـــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املو�ضح قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -الرئيــــــــــــــــــــ�س  :وزير التنمية االجتماعية .
ب  -اجلائــــــــــــــــــزة  :جائزة ال�سلطان قابو�س للعمل التطوعي .
ج  -اللجنة الرئي�سية  :اللجنة امل�شكلة باملوافقة ال�سامية املن�صو�ص عليها فـي املادة ()6
من هذه الالئحة .
د  -العمل التطوعي � :أي ن�شاط تطوعي غري حكومي وال يهدف �إىل الربح  ،ويكون ذا
�أغــرا�ض اجتماعيـ ــة �أو �صحيـ ــة �أو تنمويـ ــة �أو �إغاثي ــة �أو رعائي ــة
�أو ثقافـية .
املـــادة ( ) 2
تهدف اجلائزة �إىل ما ي�أتي :
 ن�شر وتر�سيخ ثقافة العمل التطوعي و�إبراز �أهميته فـي خدمة املجتمع . �إب ــراز دور اجلمعي ــات وامل�ؤ�س�س ــات الأهليــة التطوعيــة  ،باعتبارهــا �شريكــا �أ�سا�سيــا فـ ــيالتنمية االجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة .
 �إبراز روح التناف�س البناء خلدمة املجتمع بني اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات والأفراد فـيجماالت العمل التطوعي .
 تفعيــل �أوجـ ــه التع ــاون وامل�س�ؤولي ــة االجتماعيـ ــة بني اجلمعيـ ــات وامل�ؤ�س�سـ ــات الأهليـ ــةالتطوعية واحلكومية .
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املـــادة ( ) 3
متنح اجلائزة �سنويا فـي احتفال تنظمه وزارة التنمية االجتماعية لهذا الغر�ض .
املـــادة ( ) 4
يكون للجائزة �شعار ر�سمي يعرب عن م�ضمونها  ،ويو�ضع على مرا�سالتها وعلى الوثائق
والتذكارات والنماذج التي يتم العمل بها فـي �إطار اجلائزة .
املـــادة ( ) 5
تتكون اجلائزة من :
�أ )100.000( -مائة �ألف ريال عماين �سنويا  ،توزع على الفائزين وفقا ملا تقرره اللجنة
الرئي�سية .
ب � -شهادة تقدير بتوقيع من الرئي�س .
ج  -درع اجلائزة                          .
املـــادة ( ) 6
تتكون اللجنة الرئي�سية برئا�سة الرئي�س وع�ضوية كل من :
 وكيل وزارة التنمية االجتماعية                          . وكيل ال�ش�ؤون الثقافـية بوزارة الرتاث والثقافة                          . وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة وال�صناعة                           . وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب املهني . م�ست�شار وزير التنمية االجتماعية للتخطيط . ممثل عن الهيئة العامة لل�صناعات احلرفـية                          . مدير عام الرعاية االجتماعية بوزارة التنمية االجتماعية                          .ويكون رئي�س مكتب وزير التنمية االجتماعية مقررا للجنة .
املـــادة ( ) 7
تكون للجنة الرئي�سية كافة االخت�صا�صات وال�صالحيات الالزمة لتحقيق �أهداف اجلائزة ،
ولها ب�صفة خا�صة الآتي :
 ر�سم ال�سيا�سات العامة للجائزة واعتماد �أنظمتها ولوائحها الداخلية .-3-
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 الإ�شراف على تنفـيذ خطط اجلائزة وجميع �أعمالها . �إقرار الأ�س�س واملعايري وال�ضوابط امل�ؤهلة للرت�شيح للجائزة . �إقرار جماالت اجلائزة �سنويا . �إقرار م�شروع ميزانية اجلائزة ال�سنوية . ت�شكيل جلان فرعية من املخت�صني فـي كل جمال و�إقرار مهامها . اعتماد تو�صيات اللجنة الفنية مبنح اجلائزة . البت فـي التقارير املرفوعة �إليها من اللجان الفرعية طبقا للمعايري املقررة فـي هذاال�ش�أن .
 الإعالن عن امل�شاريع الفائزة وتوزيع اجلوائز . اعتماد التقرير اخلتامي املرفوع من اللجنة الفنية للجائزة .املـــادة ( ) 8
جتتمع اللجنة الرئي�سية بدعوة من رئي�سها  ،ويكون انعقادها �صحيحا بح�ضور ثلثي عدد
الأع�ضاء على الأقل  ،على �أن يكون من بينهم الرئي�س  .ويجوز للرئي�س دعوة اللجنة
لالنعقاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .
ت�صـدر اللجنـ ــة قراراته ــا ب�أغلبي ــة �أ�ص ــوات �أع�ضائهــا احلا�ضريــن  ،وعنـد الت�ســاوي يرج ــح
اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة .
املـــادة ( ) 9
ت�شكل جلنة فنية وحتدد اخت�صا�صاتها بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة الرئي�سية ،
وتخت�ص اللجنة باقرتاح اجلدول الزمني ملراحل التقدمي والرت�شح والتحكيم و�إعالن
الفوز وت�سليم اجلائزة لكل دورة ويتم الإعالن عنه بعد اعتماده من اللجنة الرئي�سية .
املـــادة ( ) 10
ي�شرتط للرت�شح للجائزة توافر الآتي :
 �أن يكون العمل تطوعيا مقدما من �أفراد عمانيني �أو م�ؤ�س�سات وجمعيات �أهلية معنيةبالعمل التطوعي م�شهرة فـي ال�سلطنة .
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 �أن تتوافق امل�شاريع واملبادرات والربامج املر�شحة مع الهدف العام للجائزة . �أن تكون الأعمال املر�شحة للجائزة قد �ساهمت فـي خدمة �شريحة كبرية من املجتمع . ا�ستمرارية امل�شروع املر�شح للجائزة .املـــادة ( ) 11
ال يجوز تر�شيح م�شاريع تطوعية لنيل اجلائزة �إال مبوافقة �أ�صحابها .
املـــادة ( ) 12
ال يجوز لأع�ضاء اللجنة الرئي�سية و�أع�ضاء اللجنة الفنية و�أع�ضاء جلنة التحكيم وفرق
العمل الرت�شح لأي فرع من فروع اجلائزة ب�صفتهم ال�شخ�صية .
املـــادة ( ) 13
يجوز للجنة الرئي�سية واللجنة الفنية دعوة املر�شح للمقابلة ومعاينة امل�شروع والوقوف
على نتائجه املعتمدة وطلب خلفـيات ب�ش�أنه �أثناء عمليات الرت�شيح �أو التحكيم .
املـــادة ( ) 14
يقدم امل�شروع املر�شح للجائزة باللغة العربية  ،وب�صيغة كتابية و�أخرى �إلكرتونية  ،ويجوز
تقدميه بلغة �أخرى �شريطة �أن يكون م�صحوبا برتجمة معتمدة �إىل اللغة العربية .
املـــادة ( ) 15
ت�شكل جلنة �أو �أكرث للتحكيم بقرار من الرئي�س بعد موافقة اللجنة الرئي�سية  ،ويحدد
القرار اخت�صا�صاتها و�إجراءات عملها .
املـــادة ( ) 16
تعلن نتائج التحكيم فـي كل دورة من قبل الرئي�س وفقا لتقرير جلنة التحكيم خالل
املوعد الذي حتدده اللجنة الرئي�سية .
املـــادة ( ) 17
تعتب ــر امل�ستنـ ــدات والوثائـ ــق وغريهـ ــا مما يق ــدم �إىل اللجنـ ــة الرئي�سيــة �أو اللجنــة الفنيــة
�أو جلنة التحكيم ملكا للجائزة  ،وال يجوز للمرت�شح املطالبة بها .
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املـــادة ( ) 18
يحدد مكان وزمان ت�سليم اجلائزة فـي كل دورة وت�سمية راعي احلفل ودعوة ال�ضيوف حلفل
اجلائزة بناء على تو�صية من اللجنة الفنية وموافقة اللجنة الرئي�سية .
املـــادة ( ) 19
توثق �أعمال ون�شاطات اجلائزة ب�شكل دوري  ،ويتم �إ�صدار كتاب �سنوي ي�شتمل على كافة
�أعمال الرت�شيح و�إعالن النتائج و�صور الفائزين والأن�شطة امل�صاحبة للجائزة وتودع ن�سخ
من �أعمال التوثيق لدى اجلهات ذات ال�صلة مب�ضمون اجلائزة وتن�شر فـي و�سائل الإعالم
املختلفة .
املـــادة ( ) 20
تتكفل ميزانية اجلائزة مب�صروفات انتقال و�إقامة �أع�ضاء اللجان ومن يتم اال�ستعانة بهم
فـي �أعمال اجلائزة  ،كما تتكفل مب�صروفات انتقال و�إقامة املر�شحني �أو من ترى اللجنة
الرئي�سية �أو اللجنة الفنية �أو جلنة التحكيم مقابلتهم �أو الفائزين القاطنني فـي املحافظات
عند دعوتهم حل�ضور حفل ت�سليم اجلائزة .
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