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اجلريدة الر�سمية العدد )971(

وزارة التنمية االجتماعية
قـــرار وزاري

رقم 2012/146
باإ�صدار الالئحة التنفيذية 

للجنـة ال�طنيـة ل�صـ�ؤون االأ�صـرة

ا�ستنادا اإىل املر�س�م ال�سلطاين رقم 2007/12 باإ�سدار نظام اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة ،
واإىل م�افقة اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة بتاريخ 2011/12/4م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى
يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لنظام اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة املرفقة .

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الي�م التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 1 من جمادى الثانية 1433هـ 
املــ�افــق : 23 من ابريــــــــــــــــــل 2012م 

حممد بن �صعّيد بن �صيف الكلباين
وزيــــــــــــــر التنميــــــــــــــــــة الجتماعيــــــــــــــــــة 
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الالئحة التنفيذية 
للجنة ال�طنية ل�ص�ؤون االأ�صرة

الف�صل االأول
تعريفات 

املـــادة ) 1 ( 
كل  قرين  املبني  املعنى  التالية  والعبارات  للكلمات  يك�ن  الالئحة  اأحكام هذه  تطبيق  فـي 

منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :
الـرئيـــــــــــــــ�س : رئي�ص اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة .

اللجنــــــــــــــــــة : اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة .
ال�سلطاين  باملــر�س�م  ال�ســــادر  الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طنية  اللجنة  نظام  نظـــام اللجنــة : 

رقم 2007/12 .
االأمانة الفنية : اجلهاز التنفيذي للجنة ال�طنية ل�س�ؤون الأ�سرة .

الف�صل الثاين
نظام عمل اللجنة

املـــادة ) 2 ( 
ويج�ز   ، اأ�سهر  ثالثة  كل  مرة  الرئي�ص  من  دع�ة  على  بناء  دورية  ب�سفة  اللجنة  جتتمع 
لأي ع�س� من اأع�ساء اللجنة التقدم بطلب اإىل الرئي�ص لدع�ة اللجنة لالجتماع ب�سفة 
ا�ستثنائية فـي غري امل�عد املحدد لالنعقاد للنظر فـي م��س�ع طارئ يرى �سرورة عر�سه 

على اللجنة .
املـــادة ) 3 ( 

يك�ن اجتماع اللجنة �سحيحا بح�س�ر اأغلبية اأع�سائها على اأن يك�ن من بينهم الرئي�ص 
اأو نائبه ، وفـي حالة عدم اكتمال الن�ساب ي�ؤجل الجتماع اإىل اجتماع يعقد خالل اخلم�سة 
الأع�ساء مب�عد  باإبالغ  اللجنة  اأن يق�م مقرر  ، على  الأول  التالية لالجتماع  ع�سر ي�ما 
الجتماع اجلديد ، ويك�ن الجتماع الثاين �سحيحا بح�س�ر اأي عدد من اأع�ساء اللجنة .
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املـــادة ) 4 ( 
وعند   ، احلا�سرين  الأع�ساء  لعدد  املطلقة  بالأغلبية  وت��سياتها  اللجنة  قرارات  ت�سدر 

ت�ساوي عدد الأ�س�ات يرجح اجلانب الذي منه الرئي�ص .
وت�سجل القرارات والت��سيات فـي �سجل خا�ص بالأمانة الفنية . 

املـــادة ) 5 ( 
اأن تر�سل  اللجنة على  التي يرى عر�سها على  اللجنة تقدمي املقرتحات  اأع�ساء  لأي من 
تلك  اإحالة  وللرئي�ص   ، اللجنة  املحدد لجتماع  التاريخ  ي�ما من  ع�سر  )15( خم�سة  قبل 

املقرتحات اإىل الأمانة الفنية لدرا�ستها قبل عر�سها على اللجنة . 

الف�صل الثالث
اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه

املـــادة ) 6 ( 
ميثل اللجنة فـي ات�سالتها باجلهات الأخرى الرئي�ص ، ويعر�ص على اللجنة نتائج لقاءاته 

وات�سالته وزياراته ، وي�سرف على جميع اأعمال اللجنة وفرق العمل املنبثقة عنها .

املـــادة ) 7 ( 
يرتاأ�ص الرئي�ص اجتماعات اللجنة وافتتاح اجلل�سات ورفعها واعتماد حما�سر اجتماعاتها .
للرئي�ص  كما يج�ز  فـي حالة غيابه  الرئي�ص  اخت�سا�سات  مبا�سرة  الرئي�ص  نائب  ويت�ىل 

تف�ي�سه فـي بع�ص اخت�سا�ساته .

الف�صل الرابع
االأمانة الفنية
املـــادة ) 8 ( 

ت�سكل الأمانة الفنية من اأمني للجنة ونائب له وم�ظفـي الأمانة . 
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املـــادة ) 9 ( 
املـــادة )4( من  املن�س��ص عليها فـي  اإىل الخت�سا�سات  الفنية - بالإ�سافة  تت�ىل الأمانة 
نظام اللجنة - الإ�سراف على كافة الأعمال الإدارية واملالية والفنية ، ولها فـي �سبيل ذلك 

القيام بالآتي : 

اإعداد جدول اأعمال اجتماع اللجنة وعر�سه على الرئي�ص وت�زيعه على الأع�ساء . اأ - 
تدوين حما�سر اجتماعات اللجنة ووقائع اجلل�سات ومراجعتها والت�قيع عليها  ب - 

مع الرئي�ص .
اإعداد تقرير ح�ل ما مت اإجنازه من قرارات وت��سيات اللجنة . ج - 

اقرتاح م�سروع م�ازنة اللجنة واحل�ساب اخلتامي .  د - 
رفع الت��سيات والقرارات التي ت�سدر عن اللجنة اإىل اجلهات املخت�سة . هـ - 

اإعداد التقارير الدورية وال�سن�ية عن ن�ساط الأمانة الفنية . و- 
العمل على ن�سر ال�عي واملعرفة باللجنة . ز - 

اقرتاح �سبل التعاون مع كافة اللجان املماثلة فيما يخ�ص املراأة والطفل والأ�سرة . ح - 
اقرتاح الآليات املنا�سبة لتنفيذ بن�د التفاقيات املتعلقة باملراأة والطفل . ط - 

اأي اخت�سا�سات اأخرى تكلف بها من الرئي�ص . ي - 

الف�صـل اخلامـ�س
مالية اللجنة

املـــادة ) 10 ( 
تقرتح اللجنة الأ�س�ص والق�اعد التي تنظم ال�س�ؤون املالية مبا فيها اإعداد امل�ازنة واحل�ساب 

اخلتامي واقرتاح مكافاآت اأع�ساء اللجنة والأمانة الفنية والعاملني بها وغريهم .

املـــادة ) 11 ( 
ت�دع اأم�ال اللجنة باأحد البن�ك العاملة فـي ال�سلطنة فـي ح�ساب خا�ص بها ، ويك�ن ال�سرف 

بناء على اأمر من الرئي�ص اأو من يف��سه .


