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7 إخاء لرعاية األيتام

وشـاورهم فـي األمـر، فإذا عزمـت فتـوكل علـى اهلل، إن اهلل  انطالًقـا مـن قولـه تعالـى: 
وأمرهم شـورى بينهـم تأتي أهمية إنشـاء  يحـب املتوكلـن وقـول سـبحانه وتعالـى:  
هـذا اجمللـس للوصـول إلـى درجـة عاليـة مـن حتقيـق األهـداف التربويـة بالتعامل مـع األبناء 
وإيصـال صوتهـم ورغباتهـم للمؤسسـة اخليرية لرعايـة األيتام )إخـاء(، وتلبية هـذه الرغبات 

واالحتياجـات وفـق اإلمكانيـات والضوابـط، وخلـق جو أسـري يقوم على أسـاس املشـاركة.
لتطويـر وحتسـن البرامـج املقدمـة لهـم إلحـداث التحـول املنشـود )مـن الرعويـة إلـى 
التنمويـة(  فقـد مت إنشـاء مجلـس يضـم فـي عضويتـه األبنـاء الذيـن ميلكـون القـدرة على 
التواصـل مـع إخوانهـم ونقـل قضاياهـم ومقترحاتهـم إلـى صاحـب القـرار مـن تنظيـم 
متكامـل يشـمل اآلليـات ومنهجيـة عمـل اجمللـس واملبـادئ التـي يتـم العمـل مبقتضاهـا.

وبذلـك يتـم اسـتثمار األبنـاء فـي تطويـر وحتسـن جـودة حياتهم وطـرح احللـول واألفكار 
التطويريـة وتيسـير العالقـة بـن إخـاء وأبنائها.
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رسالتنا:
املقدمـة  اخلدمـات  وحتسـن  للتطويـر  املسـتمر  السـعي 
لألبنـاء وضمـان جودتها ومسـاندة األبنـاء وتذليـل املعوقات 

التـي تعيـق تطويـر جوانـب التنميـة لديهـم.

رؤيتنا:
ـااًل يكسـب ثقـة كافة االطـراف ذات  أن نكـون مجلًسـا فعَّ
العالقـة ويخلـق جسـورًا تعـزز التواصـل الفاعـل بـن إخاء 

وأبنائها.



الباب األول: 
أحكام عامة
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مادة 1 - التسمية والتعـريف
التسمية: مجلس أبناء إخاء االستشاري.

التعريـف: هـو مجلـس استشـاري ميثـل كافة األبنـاء ويلتـزم بتحقيق 

»إخـاء«  أبنـاء  فيـه  ويشـارك  الوثيقـة،  هـذه  فـي  املوضحـة  أهدافـه 

مبناقشـة القضايـا واملقترحـات واملبـادرات اخلاصـة بهم بهدف حتسـن 

وتطويـر كافـة األعمال واخلدمـات املقدمة لهم من اجلهـات ذات الصلة 

وحتسـن أمورهم احلياتية السـتثمار كافـة الفرص لبناء شـخصيتهم 

لتنموية. ا

مادة 2 -  تعريفات عامة
يكـون للعبارات واأللفـاظ التالية والـواردة أدناه املعانـي املبينة قرين 

كل منهـا مـا لم يدل سـبًبا فـي النص على خـالف ذلك.

اجمللـس: مجلـس أبنـاء »إخـاء« االستشـاري، ويتمثـل فـي مجموعـة 

األبنـاء الذيـن يتـم ترشـيحهم. 

األبناء: األبناء األيتام املشمولن برعاية »إخاء«.

الوزارة: وزارة العمل والتنمية االجتماعية وفروعها.

الوثيقة: وثيقة مجلس أبناء »إخاء« االستشاري.

البيت: هو مكان إقامة األبناء »سكن منوذجي، شقق سكنية«.

مادة 3 - أهداف المجلس
يهدف اجمللس إلى:

تأكيـد مبـدأ احلـوار وتعزيـز الشـفافية وتفعيـل قنـوات التواصل . 1

األبنـاء وفريق»إخاء«. بـن 

إيصـال صـوت األبنـاء بـكل أمانـة لصاحب القـرار عبـر قناة . 2

. علة فا

القـرارات . 3 صناعـة  فـي  األبنـاء  ومشـاركة  القيـادة  روح  تطويـر 

بهـم. املتعلقـة  واألنظمـة 

 اإلسهام في تقومي وتطوير البرامج واألنشطة املقدمة لهم.. 4

الباب األول: أحكام عامة
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مادة 4 - اختصاصات المجلس وأنشطته
تشـكيل إطـار عمـل لتنفيـذ سياسـة اجمللـس وفًقـا ألهداف . 1

. جمللس ا
متثيل األبناء أمام اجلهات ذات العالقة داخل »إخاء«.. 2
التعـرف علـى احتياجـات األبنـاء ومشـكالتهم ومناقشـتها  . 3

مـع إدارة الفـرع.
دعـم العالقـات اإليجابيـة وأواصر التعاون بن األبنـاء من جهة، . 4

ومنسـوبي »إخاء« من مسـؤولن وموظفن مـن جهة أخرى.
إعداد ومناقشة التقارير الدورية عن مستوى اخلدمات املقدمة . 5

لألبناء بالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة.
تقـدمي املبـادرات واملقترحـات التطويرية في اخلطـط واألنظمة . 6

واإلجراءات واألنشـطة املقدمـة لألبناء.
املشـاركة في صناعـة القرارات ذات العالقـة باألبناء واخلدمات . 7

لهم. املقدمة 

بحقوقهـم . 8 وتوعيتهـم  األبنـاء  أوسـاط  فـي  القيـم  نشـر 
وواجباتهـم.

العنايـة باحلـاالت اخلاصة واالسـتعانة والتنسـيق مـع اجلهات . 9
ذات العالقـة مـن خـالل إدارة الفرع.

مادة 5 - الشروط العامة للمجلس
االلتزام باآلداب واخللق االسالمي في التناصح واحلوار.. 1

التـزام الصـدق والدقـة فـي طـرح القضايـا والعقبـات املتعلقـة . 2

باخلدمـات اخلاصـة باألبنـاء.

عـدم إقحام ما ال عالقة لـه بقضايا األبناء ومشـاكلهم واخلدمات . 3

لهم. املوجهة 

البعـد عـن القضايـا الشـخصية والتركيـز علـى مـا يهـم عامة . 4

األبنـاء، مـع العنايـة باحلـاالت التـي تتطلـب تدخـل عاجل.

احلفاظ على سرية املعلومات من قبل جميع األعضاء.. 5





الباب الثاني: نظام 
عمل المجلس
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مادة  6 - آلية عمل المجلس
التـي . 1 املواضيـع  جميـع  مسـتمر  بشـكل  األعضـاء  يرفـع 

يـراد مناقشـتها إلـى رئيـس اجمللـس كتابـة وإرفـاق البيانـات 
بهـا. املتعلقـة  واملعلومـات 

يسـتثني اجمللـس عـرض احلـاالت الفرديـة التـي تخـص أحـد . 2
األبنـاء بعينـه مـا لـم تشـكل ظاهـرة عامـة أو حالـة خاصة 

حرجـة تتطلـب التدخـل السـريع.
يلتـزم أعضـاء اجمللـس بأجنـدة االجتماعـات وعـدم إقحـام أي . 3

مـدرج. غير  موضـوع 
يجـوز لرئيـس اجمللـس دعوة املسـؤولن فـي الفرع حلضـور تلك . 4

املناقشات.
تُعرض أعمال ونتائج العمل على مدير الفرع كل 3 أشهر.. 5
مدة كل مجلس 24 شهرًا من عقد أول اجتماع.. 6

مادة  7 - عضوية المجلس
يتكـون اجمللـس مـن )حسـب أعـداد األبناء فـي كل فـرع(، وذلك 

علـى النحـو اآلتي:

رئيس قسم اإلشراف أو األخصائي االجتماعي  )رئيًسا(.. 1
يرشـح أحـد األبناء كــ )نائب الرئيـس( بالتصويت بعـد تكوين . 2

اجمللس.
ترشـيح املسـؤول )االجتماعـي – البيت( بالتشـاور مـع األبناء، . 3

لـكل )10( أبنـاء ممثـل واحد »وفـق النمـوذج املرفـق( »برفقته«.
عدد أعضاء اجمللس ال يتجاوز عن )13( وال يقل عن )5( أعضاء.. 4
يجـب أن ميثل اجمللس أعضائه كافة الشـرائح »سـكن منوذجي، . 5

شقق سـكنية، متزوجون«.
يجـوز االسـتعانة بأصحـاب اخلبـرات واملستشـارين في بعض . 6

االجتماعـات عنـد احلاجـة لذلك.

مادة  8 - الترشيح من أبناء الوزارة في المجلس
لـكل ابـن مـن أبنـاء »إخـاء« تنطبـق عليه الشـروط الـواردة . 1

فـي هذه الوثيقـة احلق في الترشـح النتخابـات اجمللس ضمن 
املقاعـد اخملصصـة على أن يتـم تقدمي طلب الترشـيح مرفًقا 
املسـتندات الالزمـة مـن املرشـح شـخصيًّا، وال يجـوز تقـدمي 

طلـب الترشـيح من شـخص آخر.

الباب الثاني: نظام  عمل المجلس
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لـكل ابـن حـق االنتخـاب، وال يجـوز للناخـب أن يعطـي رأيـه . 2
أكثـر مـن مـرة فـي االنتخـاب الواحـد، وال يجـوز التوكيـل في 

االنتخـاب. 
يشترط للترشيح ما يلي:. 3
أال يكـون املرشـح قـد صـدر بحقـه حكـم متعلـق بالشـرف . 1

واألمانـة.
 احلصـول علـى توصيـة مـن املسـؤولن الذيـن تعامـل معهم . 2

مباشر. بشـكل 
اإلشـراف علـى االنتخابات يكون من مسـؤولية جلنة مشـكلة . 3

فـي كل فرع.
الصفـات الواجـب توفرهـا في املرشـح للمجلس االستشـاري . 4

يلي: مـا  هي 
أن تنطبق عليه الشروط السابقة.. 1
أن يكون حسن السيرة والسلوك.. 2
أن يكون ذو ُخلٍق حسن.. 3
أن يكـون متحدثًـا جيـًدا قـادر علـى التعبيـر عـن رغبـات . 4

إخوانـه. وطلبـات 

أن يكون مشاركاً فاعالً في االنشطة املتعلقة باألبناء.. 5
أن يكـون قـادراً على مسـاعدة اخوانـه ونقـل احتياجاتهم . 6

. للمجلس

مادة  9 - اجتماعات المجلس
يجتمع اجمللس بشـكل دوري، على أال تقل عن سـتة اجتماعات . 1

في السـنة امليالدية.
يجوز دعوة اجمللس لالنعقاد بشكل استثنائي. 2

مادة  10 - مهام رئيس المجلس
التحضير لالجتماع من خالل التنسيق مع األعضاء.. 1
تزويد األعضاء بوقت كاٍف عن مواضيع النقاش املطروحة.. 2
تدوين احملاضر وتزويد األعضاء بصورة منها وحفظ األصول.. 3



الباب الثالث: أحكام ختامية

الباب الثالث: 
أحكام ختامية
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الباب الثالث:  أحكام ختامية

مادة 11 - قواعد عامة 
يعتمـد اجمللـس علـى التصويت فـي اتخـاذ قراراتـه، وفي حال . 1

تسـاوي األصـوات يرجح ذلـك رئيـس اجمللس ويكـون نافًذا.
في حال تخلف العضو جلستن متتالن يسقط من عضوية . 2

اجمللس ويجوز استبداله بآخر من السكن نفسه.
يتـم رفـع محضـر اجللسـة بعـد توقيعـه مـن األعضـاء إلى . 3

املتفـق  التوصيـات  والتوجيـه حيـال  لالطـالع  الفـرع  مديـر 
عليهـا.
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