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الفصل األول
أحكام تمهيدية

1ـ

 2ــ

اسم القانون .

يسمى هذا القانون  " ،قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة . " 2118
إلغاء واستثناء.

يلغ ــى ق ــانون المجل ــس الق ــومى لرعاي ــة الطفول ــة لس ــنة  ، 1991عل ــى تن تج ــل جميـ ـ اللـ ـوائح واألوام ــر
الصادرة بموجبه سارية الى تن تلغى تو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون .
تفسير .

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

3ـ

يقصــد هـا األمانــة العامــة للمجلــس المنشـ ة بموجـ

" األمانــة العامــة "

المادة ، 8

يقصد به األمين العام المعين بموج

" األمين العام "
" الرئيس "

تحكــام

تحكام المادة ، 11

يقصد به رئيس المجلس وفقاً ألحكام المادة ، 5
يط ق عليه تعريف الطفل الـوارد فـى قـانون الطفـل السـار

" الطفل "
،

" المجل ــس "

يقص ــد ب ــه المجل ــس الق ــومى لرعاي ــة الطفول ــة المنشـ ـ وفقـ ـاً

ألحكام المادة ، )1(4

يقصد به الوزير الذ يحدده رئيس الجمهورية ،

" الوزير "
" مستويات الحكم
األخر "

يقصد ها مستويات الحكم في جنو السودان والواليات.
.

الفصل الثانى
المجلس
4ـ

()1

إنشاء المجلس ومقره.

ينشـ مجلـس يسـمى  " ،المجلـس القـومى لرعايـة الطفولـة " ،وتكـون لـه شخصـية إعتباريـة وصـفة
تعاق ية مستديمة وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .

( )2

يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .

5ـ

()1

تشكيل المجلس ومدته.

يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية على الوجة اآلتى :
(ت )

رئيس الجمهورية ،

( )

الوزير ،

عضواً

(ج )

وزراء الو ازرات القومية ذات الصلة ،

(د )

الوزير المختص فى حكومة الجنو ،

(هـ)
(و )
(ز )

تعضاء

تعضاء

الطفولة ،

عضواً ومقر اًر .

األمين العام

( )2
( )3

يحدد رئيس الجمهورية من ينو عنه في رئاسة المجلس .

( )1

عضواً

تعضاء
والة الواليات ،
ً
خمسة ممثلين للمنجمات والجمعيات القومية الطوعية العاملة فى مجـال

يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .

( )4

6ـ

رئيساً

تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات .

إختصاصات المجلس وسلطاته.

يختص المجلس باآلتى .:
(ت )

السياسـ ــات والخط ـ ـ

وض ـ ـ

وال ـ ـرام

المتعلق ـ ــة بالطفولـ ــة فـ ــى إطـ ــار

السياسة العامة للدولة ،
( )

التنسيق م مستويات الحكم األخر فى مجال رعاية الطفولة ،

(ج )

تشكيل اللجان الفنية واإلستشارية لمساعدته فى تداء مهامه ،

(د )

إنشاء قاعدة معلوماتية إحصائية ألوضاع الطفل ،

(هـ)

تمثيل السودان فى المؤتمرات الدولية بالتنسيق م الجهات المختصة ،
الــدعم والمســاعدات وجــذ

(و )

إســتقطا

(ز )

اإلش ـراف عل ــى تنفيــذ اإلتفاقيــات اإلقليميــة والدوليــة الخاصــة بالطفــل الت ــى

خط وبرام رعاية الطفولة وتنميتها ،

التمويــل مــن الــداخل والخــارج لــدعم

صادق عليها السودان بالتنسيق م مستويات الحكم األخر ،

( )2

(ح )

إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة ،

(ط )

إقتراح التشريعات الالزمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتها ،

والوسائل لتع ئته ،

( )

نشر الوعى بقضايا الطفولة واستنباط األسالي

(ك )

إصدار اللوائح الداخلية المنجمة ألعماله واجتماعاته ،

يجــوز للمجلــس تفــويض بعــض ســلطاته لرئيســه تو األمــين العــام تو ألي مــن رؤســاء لجانــه تو
تي شخص بالشروط التى يراها مناسبة .
إجتماعات المجلس .

7ــ

()1

يجتم ـ المجلــس م ـرة واحــدة علــى األقــل فــى العــام  ،ويجــوز لل ـرئيس بالتشــاور م ـ الــوزير تو
بطل

( )2
( )3

من ثلث األعضاء دعوته إلجتماع طارئ .

يكون النصا

القانونى إلجتماعات المجلس بحضور األغل ية المطلقة لألعضاء .

تتخــذ ق ـ اررات المجلــس ب غل يــة الحضــور وفــى حالــة تســاو األص ـوات يكــون لل ـرئيس صــوت
مرجح .

( )4

يرتس اإلجتماعات الرئيس تو من يحدده .

الفصل الثالث

األمانة العامة
8ـ

()1
( )2

9ـ

إنشاء األمانة العامة وتكوينها

تنش تمانة عامة للمجلس رئاسة األمين العام وتكون الجهاز التنفيذ واإلدار للمجلس .

تتكــون األمانــة العامــة مــن عــدد مــن األمانــات والعــاملين وفقــاً للهيكــل التنجيمــى والــوجيفى
المجاز .
إختصاصات األمانة العامة

تكون لألمانة العامة اإلختصاصات والسلطات اآلتية .:
(ت )

إقتـ ـراح الخطـ ـ وال ـ ـرام القومي ــة لرعاي ــة الطفول ــة  ،وتنميته ــا ف ــى إط ــار

الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها م الجهات الحكومية وغير الحكومية
المختصة وذلك بعد إجازتها من ق ل المجلس ،
( )

التنسـيق ـين خطـ الجهــات الحكوميـة وغيـر الحكوميــة العاملـة فـى مجــال

(ج )

المساهمة فى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة ،

(د )

الطفولة وبرامجها والتعاون معها ،

تع ئــة المشــاركة الشــع ية ومســاندة دعــم المشــاري

المشــتركة ــين الجهــود

الحكومية وغيرها فى مجال الطفولة ،

(هـ)

11ـ

وامتيازاته .

عقد مؤتمرات دورية لشئون الطفولة وعقد اللقاءات العلمية واجراء الد ارسـات
والبحوث والنشر والتدري

فى هذا المجال ،

(و )

اإلحتفال بالمناسبات الوطنية واإلقليمية والدولية الخاصة بالطفولة ،

(ز )

إصدار تقرير سنو عن وض الطفل السودانى .
تعيين األمين العام .

ـاء علـى توصـية الـوزير ويحـدد القـرار مخصصـاته
يعين األمين العام بقرار من رئيس الجمهوريـة ن ً

11ـ

إختصاصات األمين العام وسلطاته

.

يكون األمـين العـام المسـئول التنفيـذي واإلداري األول لألمانـة العامـة ودون اإلخـالل بعمـوم مـا تقـدم
تكون لألمين العام اإلختصاصات والسلطات اآلتية :
(ت )

متابعة تنفيذ الق اررات الصادرة عن المجلس ،

( )

اإلعداد إلجتماعات المجلس ،

(ج )

إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وتدائها ،

(د )

تنسـ ــيق السياسـ ــات ـ ـين المجلـ ــس ومجـ ــالس الطفولـ ــة بمسـ ــتويات الحكـ ــم
األخر ،

(هـ)

تبادل الخ رات ين المجلس والجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة ،

(و )

تعيين العـاملين فيمـا عـدا الوجـائف القياديـة بموافقـة الـوزير وفقـاً لألسـس

(ز )

الترش ــيح للوج ــائف القياديـــة ورفعهـــا للمجل ــس وفقـ ـاً لألســـس والضـ ـواب

(ح )

اإلشراف على اللجان الفنية واإلستشارية .

والضواب المحددة ،
المحددة ،

الفصل الرابع
األحكام المالية
12ـ

موارد المجلس

تتكون موارد المجلس المالية من اآلتى :
(ت )

ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،

( )

دعم المنجمات الوطنية واإلقليمية والدولية ،

(ج )

الت رعات والهبات بموافقة المجلس ،

(د )

13ـ

ت موارد تخر مشروعة يقرها المجلس .
إستخدام الموارد المالية

تستخدم موارد المجلس المالية لتحقيق تغراضه واختصاصاته وم عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تستخدم
الموارد المالية فى اآلتى :
(ت )

دف ـ ـ تجـ ــور العـ ــاملين بـ ــالمجلس وعالواتهـ ــم ومكاف ـ ـ ت رئـ ــيس وتعضـ ــاء
المجلس ،

( )

سداد التزامات المجلس المالية .

(ج )

تنفيذ مهامه واختصاصاته ،

(د )

ال رام واألنشطة الخاصة رعاية وحماية الطفولة .
موازنة المجلس

()1

 14ـ ـ

السليمة .
( )2

15ـ ـ

()1

تك ــون للمجل ــس موازن ــة س ــنوية ص ــحيحة ومس ــتوفاة وفقـ ـاً لألس ــس والضـ ـواب المحاسـ ـ ية
يتم التصرف فى الموازنة وفقاً لقانون اإلجراءات المالية والمحاس ية لسنة . 2117
حفظ الحسابات والدفاتروالسجالت وايداع األموال

يقــوم المجلــس بحفــظ الحســابات والــدفاتر والســجالت بصــورة صــحيحة ومســتوفاة ألعمالــه وفقــاً
لألسس المحاس ية السليمة .

( )2

يـودع المجلـس تموالــه فـى نـك الســودان المركـز

تو ت مصـرف آخــر توافـق عليــه و ازرة

المالية واإلقتصاد الوطنى )1(.

16ـ

المراجعة

يقوم ديوان المراجعة القومى  ،تو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .

الفصل الخامس
أحكام ختامية
17ـ

()1
( )2

سلطة إصدار اللوائح

يجوز للمجلس إصدار اللوائح الالزمـة لتنفيذ تحكـام هذا القانون .
م مراعاة تحكام ال ند ( ، )1يجوز تن تنص اللوائح على اآلتى :
(ت )
(

تنجيم تعمال المجلس واجتماعاته ،
)

(ج )

)(1

قانون رقم  41لسنة . 1974

تنجيم المسائل المالية ،

تحديد مهام واختصاصات وسلطات اللجان الفنية واإلستشارية .

