تنظيم مجلس شؤون األسرة
صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم ( )443بتاريخ  1437/10/20هـ

تنظيم مجلس شؤون األسرة

المادة األولى:

ألغراض ه�ذا التنظيم ،يك�ون للكلامت والعب�ارات اآلتية املع�اين املوضحة

قرين كل منها:

املجلس :جملس شؤون األرسة.

الوزير :وزير العمل والتنمية االجتامعية.
الرئيس :رئيس املجلس.

األمني :أمني عام املجلس.
المادة الثانية:

ُينش�أ جملس – برئاس�ة الوزير – باس�م «جملس ش�ؤون األرسة» ،يتوىل مهمة

رعاية شؤون األرسة داخل اململكة ،ويكون مقره يف مدينة الرياض.
المادة الثالثة:

1ـ يشكل املجلس عىل النحو اآليت:
أ ـ الوزير .رئيس ًا

ب ـ ممثل من وزارة الداخلية .عضو ًا

ج ـ ممثل من وزارة احلرس الوطني( .برنامج األمان األرسي الوطني) عضو ًا
د ـ ممثل من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد .عضو ًا

هـ ـ ممثل من وزارة العدل .عضو ًا

و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية االجتامعية .عضو ًا
ز ـ ممثل من وزارة االقتصاد والتخطيط .عضو ًا
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ح ـ ممثل من وزارة الصحة .عضو ًا

ط ـ ممثل من وزارة الثقافة واإلعالم .عضو ًا
ي ـ ممثل من وزارة التعليم .عضو ًا

ك ـ ممثل من هيئة حقوق اإلنسان .عضو ًا

ل ـ اثنان من املختصني واملهتمني بشؤون الطفولة .عضوين

م ـ اثنتان من املتخصصات واملهتامت بشؤون املرأة .عضوين
 2ـ خيتار الرئيس نائب ًا له من بني أعضاء املجلس.

 3ـ جي�ب أال تق�ل مرتبة ممثيل األجهزة احلكومية عن املرتبة (اخلامس�ة عرشة)

أو ما يعادهلا.

 4ـ يك�ون تعيين األعضاء املش�ار إليهم يف الفقرتين (ل ،م) بقرار من جملس

الوزراء بناء عىل ترشيح من الرئيس ،وتكون مدة عضويتهم ثالث سنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة.

المادة الرابعة:

هي�دف املجل�س إىل تعزيز مكان�ة األرسة ودورها يف املجتم�ع والنهوض هبا،

واملحافظة عىل أرسة قوية متامسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية واألخالقية
واملث�ل العليا ،وله يف س�بيل حتقيق ذلك ممارس�ة الصالحي�ات واالختصاصات

الالزمة وعىل األخص ما ييل:

 1ـ إع�داد مرشوع استراتيجية لألرسة بالتنس�يق مع اجله�ات ذات العالقة،

ورفعه الستكامل اإلجراءات النظامية ،ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
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 2ـ العم�ل على قي�ام اجله�ات احلكومي�ة واألهلي�ة ذات العالق�ة ب�األرسة

بأدوارها ،وحتقيق غاياهتا ،والتنسيق بينها ،لتكوين الرؤية املشرتكة لألرسة.
 3ـ التوعية بحقوق أفراد األرسة وواجباهتم يف اإلسالم.

 4ـ حتديد املش�كالت واملخاطر التي تتع�رض هلا األرسة ،والعمل عىل وضع

احللول املناسبة هلا.

 5ـ توعية املجتمع بأمهية قضايا األرسة ،وسبل معاجلتها.

 6ـ تش�جيع املش�اركة األهلي�ة يف االهتمام بقضاي�ا األرسة ،وط�رح احللول

ملعاجلتها.

 7ـ تقدي�م الرأي للجهات املعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن األرسة

(الطفولة ،واملرأة ،وكبار السن) يف اململكة.

 8ـ إب�داء ال�رأي حي�ال التقارير والدراس�ات واالستفس�ارات والتوصيات

التي تصدرها اهليئات واملنظامت اإلقليمية والدولية حول النش�اطات والربامج

املتعلق�ة بش�ؤون األرسة ،واقتراح املرئي�ات والتوصيات يف ش�أهنا وذلك دون
اإلخالل باختصاصات اجلهات املعنية.

 9ـ إبداء املقرتحات يف شأن الترشيعات ذات العالقة باألرسة.
 10ـ إعداد قاعدة معلومات بشؤون األرسة.

 11ـ التعاون مع اهليئات واملنظامت اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون األرسة،

واملش�اركة يف املؤمت�رات والن�دوات التي تعقد لبحث قضاي�ا األرسة من خالل
اللجان املختصة ،بحسب اإلجراءات املتبعة.

 12ـ التع�اون م�ع مراك�ز البح�وث املحلي�ة والعاملي�ة ،إلج�راء البح�وث
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والدراسات املتعلقة بشؤون األرسة ،بحسب اإلجراءات املتبعة.

 13ـ إق�رار اللوائ�ح الداخلي�ة للمجلس باالتف�اق مع وزارة املالي�ة ووزارة

اخلدمة املدنية.

 14ـ إقرار اهليكل التنظيمي للمجلس.

 15ـ قب�ول اهلب�ات والتربع�ات واملن�ح والوصاي�ا واألوق�اف الت�ي تق�دم

للمجلس.

المادة الخامسة:

 1ـ جيتمع املجلس بدعوة من رئيس�ه – أو نائبه – مرتني يف الس�نة عىل األقل،

أو كلما دع�ت احلاجة إىل ذل�ك ،أو بطلب من ثلث أعضائ�ه ،وال يعد االجتامع
نظامي ًا إال إذا حرضه أغلبية أعضاء املجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

 2ـ تصدر قرارات املجلس وتوصياته بأغلبية احلارضين من أعضاء املجلس،

صوت معه رئيس االجتامع.
وعند تساوي األصوات ُيرجح اجلانب الذي َّ

 3ـ للمجلس دعوة من يرى االستعانة هبم حلضور جلساته دون أن يكون هلم

حق التصويت.

 4ـ تعق�د اجتامع�ات املجلس يف املق�ر الرئيس ،وجي�وز انعقادها يف أي مكان

آخر حيدده الرئيس.

 5ـ تثب�ت م�داوالت املجل�س وقرارات�ه يف حم�ارض يوقعها رئي�س االجتامع

وأعضاؤه احلارضون.

 6ـ ال جي�وز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضه�ا عىل األعضاء متفرقني إال
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يف حالة الرضورة ،ويشترط عندئذ موافقة مجي�ع أعضاء املجلس عىل القرارات
كتاب�ة ،وتع�رض هذه الق�رارات عىل املجل�س يف أول اجتامع الح�ق إلثباهتا يف

حمرض االجتامع.

المادة السادسة:

ُي ّ
شكل املجلس ما يلزم من جلان فنية عىل أن يكون من بينها:

أ ـ جلنة الطفولة.

ب ـ جلنة كبار السن.
ج ـ جلنة املرأة.

وحيدد املجلس أعضاء كل جلنة ومهامهتا.
المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس ،يرأسها أمني عام ،خيتاره الرئيس،
وخيص�ص هل�ا ع�دد ٍ
كاف م�ن املوظفني ،مع م�ا يلزم م�ن التجهي�زات اإلدارية

والفنية.

المادة الثامنة:

يت�وىل األمين القيام بجميع أعامل األمان�ة اإلدارية واملالي�ة والفنية التي ختدم

أغراض املجلس ويامرس بوجه خاص الصالحيات واالختصاصات اآلتية:
 1ـ إعداد جداول أعامل املجلس.
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 2ـ اإلرشاف عىل الدراسات الفنية التي تقوم هبا فرق العمل العاملة يف األمانة

أو اللجان الفنية أو اللجان األخرى التي يشكلها املجلس.

 3ـ التنسيق مع اجلهات احلكومية واألهلية يف جمال عمل املجلس.

 4ـ إبالغ قرارات املجلس وتوصياته إىل اجلهات املختصة ومتابعة تنفيذها.

 5ـ اقرتاح القواعد املنظمة لعمل األمانة يف املجاالت الفنية واإلدارية واملالية

ورفعها إىل املجلس العتامدها.

 6ـ اإلرشاف عىل إعداد مرشوع ميزانية املجلس ،واحلساب اخلتامي ،ورفعهام

إىل املجلس.

 7ـ إعداد تقارير عن عمل املجلس وإنجازاته يف هناية كل س�نة مالية ورفعها

إىل املجلس.

 8ـ إعداد الدراس�ات والبحوث املتعلقة بأعامل املجلس من خالل جلان فنية

متخصصة.

 9ـ متثيل املجلس أمام اجلهات القضائية واإلدارية وغريها ،وله تفويض غريه

بذلك.

 10ـ أي عمل آخر يكلفه به املجلس.

المادة التاسعة:

 1ـ خيص�ص للمجلس ميزانية (قس�م) ضمن ميزاني�ة وزارة العمل والتنمية

االجتامعي�ة ،ويرصف منها بق�رار من الرئيس ،وتتكون امل�وارد املالية للمجلس
مما يأيت:
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أ ـ ما خيصص له من اعتامدات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية االجتامعية.
ب ـ اهلب�ات والتربعات واملنح والوصايا واألوقاف التي يقبلها املجلس وفق ًا

للقواعد املنظمة لذلك.

 2ـ ت�ودع أم�وال املجل�س يف حس�اب مفت�وح ل�ه يف مؤسس�ة النق�د العريب

السعودي ،ويرصف من هذه األموال وفق ميزانية املجلس املعتمدة.
المادة العاشرة:

خيضع موظفو املجلس لنظام اخلدمة املدنية.
المادة الحادية عشرة:

يرف�ع الرئي�س تقرير ًا س�نوي ًا إىل رئي�س جملس الورزاء عن ش�ؤون األرسة يف
اململكة مشتم ً
ال عىل إنجازات املجلس ،والعقبات التي تواجهه.

المادة الثانية عشرة:

ُيعمل هبذا التنظيم بعد تسعني يوم ًا من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية.
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