مرسوم سلطاني
رقم 1002/21
بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون األسرة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد اإلطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 69/101
وعلى المرسوم السلطاني رقم  61/11بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعايةة الطوولةة وتحديةد
اختصاصاتها ،
وعلةةى المرسةةوم السةةلطاني رقةةم  3002/23بتحديةةد اختصاصةةاا و ارة التنميةةة ايةتماعيةةة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة األولى  :يعمل فى شأن الجنة الوطنية لشؤون األسرة بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية  :يلغى المرسوم السلطاني رقم  61/11المشار إليه  ،كما يلغى كل ماا يااال
أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة  :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  ،ويعمل به من الياوم التاالي لتااري
نشره.
صدر في  13 :من محرم سنة 1231هـ
الموافــق  21 :من يناير سنة 3001م
قابوس بن سعيد ســــلطان عمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نشر المرسوم في الجريدة الرسمية العدد ( )123بتاري 3001/3/2م .

نظام اللجنة الوطنية لشؤون األسرة
المادة (  :) 1تشكل اللجنة الوطنية لشؤون األسرة على النحو اآلتي:
و ير التنمية ايةتماعية رئيسا

وكيل و ارة الصحة للشؤون الصحية نائبا للرئيس
وكيل و ارة التنمية ايةتماعية عضوا
وكيل و ارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج عضوا
وكيل و ارة اإلعالم عضوا
وكيل و ارة ايقتصاد الوطني لشؤون التنمية عضوا
وكيل و ارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية عضوا
المدعـــــــــي العـــام عضوا
مساعد الموتش العام للشرطة والجمارك للعملياا عضوا
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
مدير عام المديرية العامة لشؤون المرأة والطول عضوا ومقررا
وللجنة أن تدعو لحضور اةتماعاتها من ترى ايستعانة بخبراتهم عند بحث
أو مناقشة أي من الموضوعاا الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم
صوا معدود.

المادة (  :) 3تختص اللجنة بما يأتي:
 .2اقتااراا السياسااال والباارامم العامااة لررايااة األساارة فااي
ماتلاا المجاااالل االجتماريااة واليااحية واليةافيااة ومتابعااة
تطبيةها بالتنسيق مع الجهال الماتية.
 .3التنساايق بااين الجهااود التااي تةااوم بهااا الجهااال والهي ااال
الرسمية والتطورية العاملة في شؤون األسرة.
 .4تشجيع الدراسال والبحوث المتيلة بشؤون األسرة.
 .5متابعة وتنفيذ قارارال وتويايال اللةاا ال والماؤتمرال
الدوليااة والقليميااة المتعلةااة بةألااايا األساارة وإباادا الاارأ فااي
االتفاقيال ذال اليلة.
 .6التعاااون مااع سااا ر اللجااان والمجااالو العربيااة والدوليااة
والمنظمال المعنية باألسرة.
 .7اقتااراا وتاادبير المااواد الماليااة لتموياال الباارامم الاايااة
باألسرة.

 .8ارتماد الةرارال واللوا ح الداالياة المتعلةاة بنظاام العمال
بها.
 .9أية ااتيايال أو مهاام أاارت تساند إليهاا مان الجهاال
المعنية باألسرة.

المادة (  :) 2تكون للجنة موا نة خاصة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتكون مواردها من:
أ -ايعتماداا المالية التي تخصصها لها الدولة من الموا نة العامة.
ب ـ الهباا والمنح والمساعداا بعد موافقة الجهة المعنية.
ج  -مساهمة الجهاا والهيئاا والمؤسساا المحلية.
د  -إيراداا األنشطة التي تباشر اللجنة.

المادة (  :) 2يتولى و ير التنمية ايةتماعية إصدار اللوائح والقراراا التنويذية لهذا النظام
وتشكل بقرار منه بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة
األولى أمانة فنية يعهد إليها بايختصاصاا التالية:
أ -اإلشةةراو ومتابعةةة تنويةةذ السياسةةاا والبةةرامج والقةةراراا التةةي تتخةةذها
اللجنة وتقديم التقارير والتوصياا بشأنها.
ب ـ تبلية توصةياا وقةراراا اللجنةة إلةى الجهةاا المعنيةة يتخةام مةا تةرا
مناسبا بشأنها.
ج ـ اقتةراح خطةا التةدريل التةي تسةاعد علةى ايرتقةاء بمسةتوى األداء فةي
تنويذ برامج األسرة.
د ـ أية اختصاصاا أخرى تسند إليها من اللجنة.

