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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2011/117
ب�إن�شاء اللجنة الوطنية لل�شباب و�إ�صدار نظامها
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�شـ�أ جلنــة ت�سمــى " اللجنـة الوطنيـة لل�شبــاب " تتبــع رئيـ�س جملــ�س الدولــة  ،وتتمت ــع
بال�شخ�صيـة االعتباريـة  ،ويكـون مقـرها حمافظة م�سقـط  ،ويجـوز �إن�شـاء فـروع لها خــارج
املحافظة .
املــادة الثانيــــة
يعمل فـي �ش�أن اللجنة الوطنية لل�شباب ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثـــــة
ي�صدر رئي�س جمل�س الدولة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ النظام املرفق .
املــادة الرابعـــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة اخلام�سـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافــــق  26 :من �أكتوبـــــــــر �سنة 2011م
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نظام اللجنة الوطنية لل�شباب
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـق �أحكـام هـذا النظام يق�صـد بالكلمـات والعبـارات التاليـة املعنـى املبيـن قريـن ك ــل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
اللجنــــــــــــــة  :اللجنة الوطنية لل�شباب .
الرئيــــــــــــ�س  :رئي ـ ـ ـ ــ�س اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
نائب الرئي�س  :نائب رئي�س اللجنة .
�أمـــني ال�ســـــر �	:أمــني �س ــر اللجنـ ـ ــة .
الع�ضــــــــــــــــو  :ع�ض ـ ـ ـ ــو اللجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
املــادة ( ) 2
تهدف اللجنة �إىل الآتي :
 - 1فتح قنوات توا�صل هادف وحوار منتج مع �أو بني فئة ال�شباب فـي ال�سلطنة للنهو�ض
بكل ما من �ش�أنه تعزيز االنتماء للوطن وقائده .
 - 2العمـل علــى التم�ســك بالقيــم الدينيــة وتر�سيـخ قيــم املواطنــة ال�صاحلــة وامل ـ ــوروث
احل�ضـاري العمانـي  ،و�أخـالقيـات التوا�صـل واحلـوار بني فئـات ومـ�ؤ�س�سـات املجتمــع
املختلفة  ،ومفاهيم العمل و�أخالقياته  ،وخدمة املجتمع .
 - 3توعيـة فئـات ال�شبــاب بالت�شريعــات التــي حتـدد واجباتهــم جتــاه الدولة واملجتم ــع ،
وتكفل حقوقهم وحرياتهم ال�شخ�صية وفق ما حدده النظام الأ�سا�سي للدولة .
 - 4التـ�أكي ــد علـى الثوابــت الأ�ســا�سيــة فيمـا يتعلـق بحقــوق الدولــة واملجتمـع واحت ـ ــرام
احلقوق واحلريات ال�شخ�صية .
 - 5العمل على تو�سيع م�شاركة ال�شباب فـي م�سرية التنمية االجتماعية واالقت�صادية
بال�سلطنة .
 - 6بحث متطلبات ال�شباب فـي املرحلة الراهنة وامل�ستقبلية  ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها
�إىل اجلهات ذات العالقة .
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 - 7العمل على غر�س وتعزيز روح الثقافة الوطنية والهوية العمانية لدى ال�شباب ،
وحمايتهم من الأفكار الدخيلة .
 - 8تعزيز مواهب ال�شباب و�إبراز �إبداعاتهم وتكرميهم  ،وتقدمي الدعم الالزم لهم من
خالل �إقامة الأندية العلمية والفنية مبا ي�سهم فـي حتقيق طموحاتهم .
 - 9الإ�سهام فـي تطوير الت�شريعات املنظمة ملجاالت ال�شباب فـي ال�سلطنة .
 -10العمل على تبادل اخلربات والتجارب بني فئات ال�شباب .
املــادة ( ) 3
ت�شكل اللجنة من ( )28ثمانية وع�شرين ع�ضوا  ،وذلك على النحو الآتي :
�أوال	  )12( :اثني ع�شر ع�ضوا ميثلون اجلهات الآتية :
 - 1جمل ـ ــ�س ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى .
 - 2وزارة الـتـعـليـ ـ ــم ال ـعــال ـ ـ ــي .
 - 3وزارة اخلدم ــة املدنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 4وزارة ال�شـ�ؤون الريا�ضيـ ــة .
 - 5وزارة ال ـتـربـيـة والـتـعـلـي ــم .
 - 6وزارة التنمية االجتماعية .
 - 7وزارة الـقـ ــوى الـعـامل ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 8وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية .
 - 9وزارة الإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم .
 -10جامعـة ال�سلطان قابـو�س .
 -11الهيئة العامة لل�صناعات احلرفية .
 -12هـيئـ ـ ـ ـ ــة تقنيـة الـمعلومـ ـ ـ ــات .
ثانيا  )5( :خم�سة �أع�ضاء من العاملني مب�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص .
ثالثا � )6( :ستة �أع�ضاء من املنت�سبني للجامعات اخلا�صة واجلمعيات الأهلية والأندية .
رابعا  )5( :خم�س ــة �أع�ضـاء مــن الكـفـاءات وذوي االهتمــامــات بق�ضـايـا ال�شب ــاب املتنـ ـ ــوعــة
فـي جماالت الكتابة وال�صحافة و�إن�شاء �أو �إدارة املنتديات احلوارية عرب �شبكة
املعلومـات الدولي ــة ( الإنت ــرنت ) �أو املهتم ــني بال�شـ�ؤون الريا�ضيـة �أو العل ـ ـ ـ ــوم
واالت�صاالت وغريها .
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املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي ع�ضو اللجنة ما ي�أتي :
� - 1أن يكون عماين اجلن�سية .
� - 2أال يقــل عمـره عـن ( )25خم�ســة وع�شريـن �سنة وال يزيــد على (� )40أربعني �سنة ،
وي�ستثنى من ذلك رئي�س اللجنة ونائبه .
� - 3أن يكـون ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك ويتمتـع بحـ�س وطنـي  ،ومن الكفـاءات التي لهــا
عالقة مبجاالت ال�شباب  ،ومل ي�سبق �إدانته بحكم جزائي .
� - 4أن يكون حا�صال على م�ؤهل علمي ال يقل عن �شهادة دبلوم التعليم العام .
� - 5أال يكون منت�سبا �إىل جهة ع�سكرية �أو �أمني ــة .
� - 6أن يكون مقيما فـي ال�سلطنة خالل فرتة ع�ضويته .
املــادة ( ) 5
ت�شكـل جلنــة بقــرار من وزيــر ديـوان البـالط ال�سلطانـي تتولـى اختيـار الأع�ضـاء وت�سمي ــة
الرئي�س ونائبه  ،وحتديد مكاف�آتهم .
املــادة ( ) 6
تكون فرتة ع�ضوية اللجنة �سنتني قابلة للتجديد .
املــادة ( ) 7
تعمل اللجنة على حتقيق �أهدافها من خالل ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1تنظيـم نـدوات توعويـة وحـواريـة دوريـة ملناق�شـة ق�ضـايـا ال�شبـاب واهتمامــاته ــم ،
وتنظيم حما�ضرات لطلبة املدار�س والكليات واجلامعات .
 - 2تنظيــم لقاء �سنــوي على م�ستـوى �شبــاب ال�سلطنـة والعمل على ا�ست�ضافــة ملتقــى
ل�شباب العامل بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالدولة .
 - 3تنظيم حمالت توعوية فـي ال�صحف وو�سائل الإعالم املختلفة حلث ال�شباب على
االلتـزام بالقيـم النبيلـة و�أخالقيـات العمل وحدود احلريـة امل�س�ؤولـة وامل�شاركـة فـي
جماالت التطوع وخدمة املجتمع  ،واملحافظة على منجزات الدولة ومكت�سباتها .
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 - 4و�ضع خطة تت�ضمن الت�صورات الآتية :
�أ  -جماالت التوا�صل الإلكرتوين عرب فتح �صفحات م�ستقلة باللجنة فـي مواقع
التوا�صل االجتماعي امل�شهورة عامليا .
ب  -طريقة �إدارة املنتديات مبا ميثل توجهات �شباب ال�سلطنة  ،وتوجيه ن�شاطها
نحو خدمة �أهداف اللجنة .
ج  -طريقة التعامل مع الق�ضايا الإقليمية والدولية املعا�صرة والظواهر االجتماعية .
د �	-آلية تفعيل دور ال�شباب وم�شاركتهم فـي خدمة املجتمع .
هـ �	-آلية احتواء وتوجيه ال�شباب من ذوي االهتمام باملنتديات وامللتقيات احلوارية
واملهتمني بعلوم التقنية واحلا�سوب ( الكمبيوتر ) واالت�صاالت والعمل على
�إن�شاء مدونات �إلكرتونية .
 - 5تق�صي اهتمامات ال�شباب  ،ورفع تو�صيات ب�ش�أنها للجهات املخت�صة .
�	- 6إعداد خطط وبرامج توعوية بالت�شريعات التي تنظم واجبات ال�شباب جتاه الدولة
واملجتمع  ،وتكفل احلقوق واحلريات .
�	- 7إعداد خطة لاللتقاء بامل�س�ؤولني فـي اجلهات املخت�صة مبجاالت ال�شباب لدرا�سة
وبحث الأمور املتعلقة باهتمامات ال�شباب وتنمية قدراتهم الإبداعية .
�	- 8إقامة م�سابقات الختيار املبادرات والربامج ال�شبابية الناجحة وتكرمي �أ�صحابها
فـي احتفاليات ر�سمية .
 - 9تنظيم رحالت ثقافية وترفيهية حملية ودولية ل�صقل قدرات املواهب ال�شبابية
الإبداعية .
�	-10إق ــامـة املنت ــديــات وامللتقيــات التــي مــن �ش�أنهــا ا�ستثمــار �أوقــات فــراغ ال�شب ــاب فيمـ ـ ــا
يفيدهم  ،ويفيد املجتمع .
 -11ت�صميم برامج وور�ش عمل حتقق م�شاركة متنوعة بغر�ض تنمية مهارات ال�شباب
وتعزيز القيم التي ت�سعى اللجنة �إىل غر�سها .
 -12ت�أ�سيــ�س قاعــدة بيانــات تتعلــق مبجــاالت اهتمـام ال�شبــاب بالتن�سيــق مع اجله ـ ــات
املخت�صة .
� -13أي مهام �أخرى تكلف بها من رئي�س جمل�س الدولة .
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املــادة ( ) 8
يكون للجنة �أمانة �سر تتبع رئي�س جمل�س الدولة  ،وتخت�ص باملهام الإدارية واملالية للجنة ،
والتح�ضيـ ــر والتن�سيــق الجتماعاته ــا  ،وحف ــظ وثائقه ــا  ،والإعــداد للأن�شط ــة والربامـ ـ ــج
والفعاليات التي تعتمدها اللجنة .
املــادة ( ) 9
يعني �أمني ال�سر بدرجة تعادل درجة مدير عام وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية بقرار
من رئي�س جمل�س الدولة .
املــادة ( ) 10
يكون لأمانة �سر اللجنة عدد كاف من املوظفني الدائمني ي�صدر بتعيينهم قرار من رئي�س
جملـ�س الدولـة  ،ويخ�ضـع �أمـني ال�سر واملوظفون فـي جميع �ش�ؤونهـم الوظيفيــة للقوانني
والأنظمة واللوائح اخلا�صة مبوظفي جمل�س الدولة .
املــادة ( ) 11
جتتمع اللجنة مرة كل �شهرين � ،أو كلما دعت احلاجة بدعوة من الرئي�س .
املــادة ( ) 12
للجنـة اال�ستعانــة مبــن تـراه منا�سبـا فـي �سبي ــل ممار�س ــة اخت�صـا�صاتهــا  ،وعلــى اجلهــات
املخت�صة م�ساعدة اللجنة فـي حتقيق �أهدافها و�إجناز مهامها .
املــادة ( ) 13
ترفع اللجنة خطة عمل �سنوية �إىل رئي�س جمل�س الدولة العتمادها  ،كما ترفع �إليه تقريرا
( ن�صف �سنوي ) عن �سري عملها و�أن�شطتها املنفذة و�إجنازاتها .
املــادة ( ) 14
يقوم رئي�س جمل�س الدولة برفع تقرير �سنوي عن �أعمال اللجنة واجنازاتها والتو�صيات
التــي من �ش�أنهــا تطويـر �أدائهــا وتفعـيل دورهــا فـي املجتمــع �إىل جملــ�س الوزراء  ،متهي ــدا
للت�شرف برفعه �إىل جاللــة ال�سلطان .
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املــادة ( ) 15
يرفع رئي�س جمل�س الدولة �إىل جاللة ال�سلطان تقريرا مع نهاية فرتة اللجنة  ،يت�ضمن
نتائج �أعمالها وتو�صياته فيما يتعلق بالفرتة التالية .
املــادة ( ) 16
ت�شكـل اللجنـة فـرق عمل �أو جلانـا فرعيـة ت�ساعدهـا فـي حتقيـق �أهدافها  ،وتتوىل ممار�س ــة
اخت�صا�صات اللجنة فـي املجاالت الآتية :
 - 1الأن�شطة والربامج .
 - 2ال�ش�ؤون الإدارية واملالية .
 - 3الدرا�سات والتوعية القانونية .
 - 4العالقات العامة والإعالم .
 - 5تن�سيق �ش�ؤون ال�شباب وفق التق�سيم الإداري لل�سلطنة .
املــادة ( ) 17
تخ�ص�ص للجنة املوارد املالية الالزمة ملمار�سة اخت�صا�صاتها من امليزانية العامة للدولة .
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