قرار وزاري
رقم ()1061/641
بإصدار الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون األسرة
استتتتتتنإدا للتتتتتا الطرستتتتتو الستتتتتلطإن ر تتتتت  1002/21بإصتتتتتدار ن تتتتتإ
اللجنة الوطنية لشؤون األسرة،
وللتتتتتتتتتا طواة تتتتتتتتتة اللجنتتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتتة لشتتتتتتتتتؤون األستتتتتتتتترة بتتتتتتتتتتإري
، 1022/21/4
وبنإء علا طإ ت تضيه الطصلحة العإطة.
تقرر
الطإدة األولا :يعطتتت بأحكتتتإ الالئحتتتة التنفيذيتتتة لن تتتإ اللجنتتتة الوطنيتتتة
لشؤون األسرة الطرة ة.
الطإدة الثإنية  :ينشتتر اتتذا ال تترار ةت الجريتتدة الرستتطية ،ويعطت بتته طتتن
اليو التإل لتإري نشره.

صدر في  6 :جمادى الثانية 6411هـ
المــوافق  11 :إبريـــــــــــــــل 1061م
محمد بن سع ّيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية االجتماعية
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الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون األسرة
الفصل األول
تعريفات
ة تطبيق أحكإ اذه الالئحتة يكتون للكلطتإ والعبتإرا
الطإدة (:)2
التإلية الطعنا الطبين رين ك طنهإ طتإ لت ي تتي ستيإق التن
طعنا آخر:
الـرئيـــــــــس:
اللجنــــــــــــة:
ن ـــإ اللجنة:
األطإنة الفنية:

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرة.
اللجنة الوطنية لشؤون األسرة.
ن تتتتتإ اللجنتتتتتة الوطنيتتتتتة لشتتتتتؤون األستتتتترة
الصـــتتتتتتتتتتـإدر بإلطـتتتتتتتتتتـرسو الستتتتتتتتتتلطإن
ر .1002/21
الجهتتتإل التنفيتتتذة للجنتتتة الوطنيتتتة لشتتتؤون
األسرة.
الفصل الثاني
نظام عمل اللجنة

تجتطع اللجنة بصفة دورية بنإء علتا دعتوة طتن الترئيس
الطإدة (:)1
طرة كت ثالثتة أشتهر ،ويجتول ألة عضتو طتن أعضتإء اللجنتة
الت تتتد بطلتتتا للتتتا التتترئيس لتتتدعوة اللجنتتتة لالجتطتتتإ بصتتتفة
استثنإئية ة غير الطوعد الطحدد لالنع تإد للن تر ةت طوضتو
طإرئ يرى ضرورة عرضه علا اللجنة.
يكون اجتطإ اللجنتة صتحيحإ بحضتور أغلبيتة أعضتإئهإ
الطإدة (:)3
علتتا أن يكتتون طتتن بيتتنه التترئيس أو نإئبتته ،وة ت حإلتتة عتتد
اكتطتتإ النصتتإا يؤجتت االجتطتتإ للتتا اجتطتتإ يع تتد ختتتال
الخطسة عشر يوطإ التإلية لالجتطإ األو  ،علا أن ي و ط رر
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اللجنتتتة بتتتإبالأل األعضتتتإء بطوعتتتد االجتطتتتإ الجديتتتد ،ويكتتتون
االجتطإ الثإن صحيحإ بحضور أة عدد طن أعضإء اللجنة.
تصدر رارا اللجنة وتوصيإتهإ بإألغلبية الططل ة لعدد
الطإدة (:)4
األعضتتإء الحإضتترين ،وعنتتد تستتإوة عتتدد األص توا يتترج
الجإنا الذة طنه الرئيس.
وتسج ال رارا والتوصيإ ة سج خإ بإألطإنة الفنية.
ألة طتتتن أعضتتتإء اللجنتتتة ت تتتدي الط ترحتتتإ التتتت يتتترى
الطإدة (:)5
عرضتتهإ علتتا اللجنتتة علتتا أن ترست بت ( )25خطستتة عشتتر
يوطإ طن التإري الطحدد الجتطتإ اللجنتة ،وللترئيس لحإلتة تلت
الط ترحتتإ للتتا األطإنتتة الفنيتتة لدراستتتهإ بتت عرضتتهإ علتتا
اللجنة.
الفصل الثالث
اختصاصات الرئيس ونائبه
يطث ت اللجنتتة ة ت اتصتتإالتهإ بإلجهتتإ األختترى التترئيس،
الطإدة (:)6
ويعتتتري علتتتا اللجنتتتة نتتتتإئت ل إءاتتتته واتصتتتإالته وليإراتتتته،
ويشرف علا جطيع أعطإ اللجنة وةرق العط الطنبث ة عنهإ.
يتتتترأس التتترئيس اجتطإعتتتإ اللجنتتتة واةتتتتتإس الجلستتتإ
الطإدة (:)2
ورةعهإ واعتطإد طحإضر اجتطإعإتهإ.
ويتولا نإئتا الترئيس طبإشترة اختصإصتإ الترئيس ةت حإلتة
غيإبه كطإ يجول للرئيس تفويضه ة بعي اختصإصإته.
الفصل الرابع
األمانة الفنية
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تشك األطإنة الفنية طتن أطتين للجنتة ونإئتا لته وطتو ف
الطإدة (:)8
األطإنة.
تتتتولا األطإنتتة الفنيتتة ـتتتـ بإفضتتإةة للتتا االختصإصتتتإ
الطإدة (:)9
الطنصو عليهإ ة الطإدة ( )4طن ن تإ اللجنتة ـتـ افشتراف
علتتا كإةتتة األعطتتإ افداريتتة والطإليتتة والفنيتتة ،ولهتتإ ةت ستتبي
ذل ال يإ بإآلت :
أ  -لعداد جدو أعطإ اجتطإ اللجنة وعرضه علتا الترئيس
وتوليعه علا األعضإء.
ا  -تتتتدوين طحإضتتتر اجتطإعتتتإ اللجنتتتة وو تتتإئع الجلستتتإ
وطراجعتهإ والتو يع عليهإ طع الرئيس.
ج  -لعداد ت رير حو طإ ت لنجتإله طتن ترارا وتوصتيإ
اللجنة.
د  -ا تراس طشرو طوالنة اللجنة والحسإا الختإط .
اـ  -رةتتع التوصتتيإ وال تترارا التت تصتتدر عتتن اللجنتتة للتتا
الجهإ الطختصة.
و -لعداد الت إرير الدورية والسنوية عن نشإط األطإنة الفنية.
ل  -العط علا نشر الوع والطعرةة بإللجنة.
س  -ا تراس سب التعإون طع كإةتة اللجتإن الططإثلتة ةيطتإ يخت
الطرأة والطف واألسرة.
ط  -ا تتتراس اآلليتتإ الطنإستتبة لتنفيتتذ بنتتود االتفإ يتتإ الطتعل تتة
بإلطرأة والطف .
 أة اختصإصإ أخرى تكلف بهإ طن الرئيس.الفصل الخامس
مالية اللجنة
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الطإدة ( :)20ت ترس اللجنة األسس وال واعد الت تن الشؤون الطإلية
بطتتإ ةيهتتإ لعتتداد الطوالنتتة والحستتإا الختتتإط وا تتتراس طكإةت
أعضإء اللجنة واألطإنة الفنية والعإطلين بهإ وغيرا .
الطإدة ( :)22تود أطوا اللجنة بأحد البنو العإطلتة ةت الستلطنة ةت
حسإا خإ بهإ ،ويكون الصرف بنإء علا أطر طتن الترئيس
أو طن يفوضه.
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