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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  8002قانون المجلس القومى لرعاية الطفولة لسنة 

(8002/6/82)  

 الفصل األول 

 أحكام تمهيدية

  

 اسم القانون .

 " . 2118لسنة   الطفولة  المجلس القومى لرعاية  يسمى هذا القانون ، " قانون         ـ1

  
ستثناء.         إلغاء وا 

ـــ2 ـــانون       ـ ـــةيلغـــى ق ـــة الطفول ـــوائح واألوامـــر   ، 1991لســـنة   المجلـــس القـــومى لرعاي ـــ  الل علـــى تن تجـــل جمي
 الصادرة بموجبه سارية الى تن تلغى تو تعدل وفقًا ألحكام هذا القانون .

  
               تفسير .

 فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :        ـ3 

ا األمانــة العامــة للمجلــس المنشــ ة بموجــ  تحكــام يقصــد  هــ        " األمانــة العامــة "
 ، 8  المادة

 ، 11يقصد به األمين العام المعين بموج  تحكام المادة           " األمين العام "
 ، 5يقصد به رئيس المجلس وفقًا ألحكام المادة               " الرئيس "
فـى قـانون الطفـل السـار  يط ق عليه تعريف الطفل الـوارد                 " الطفل "

، 
ـــًا               " المجلـــس " ـــة المنشـــ  وفق ـــة الطفول ـــس القـــومى لرعاي يقصـــد بـــه المجل

 ( ،1)4ألحكام المادة 

 يقصد به الوزير الذ  يحدده رئيس الجمهورية ،               " الوزير "

 يات.يقصد  ها مستويات الحكم في جنو  السودان والوال         " مستويات الحكم

 .             األخر  "     
  

  

  

 الفصل الثانى

 المجلس

  

 إنشاء المجلس ومقره.

لرعايـة الطفولـة " ،وتكـون لـه شخصـية إعتباريـة وصـفة   ينشـ  مجلـس يسـمى ، " المجلـس القـومى      (1)     ـ4
 تعاق ية مستديمة وخاتم عام وله الحق فى التقاضى باسمه .

 بالعاصمة القومية . يكون مقر المجلس      (2)



  
 تشكيل المجلس ومدته.

 الوجة اآلتى :  على  الجمهورية  رئيس  من  يشكل المجلس بقرار        (1)     ـ5

 رئيساً                                  رئيس الجمهورية ،         )ت (

         عضواً                                            الوزير ،         ) (

 تعضاء               وزراء الوزارات القومية ذات الصلة ،       )ج (

 عضواً                الوزير المختص فى حكومة الجنو  ،        )د (

 تعضاءً                                     والة الواليات ،        )هـ(

مية الطوعية العاملة فى مجـال خمسة ممثلين للمنجمات والجمعيات القو         )و (
 تعضاء          الطفولة ،

 عضوًا ومقررًا .                                       األمين العام         )ز (

 يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية .        (2)

 يحدد رئيس الجمهورية من ينو  عنه في رئاسة المجلس .        (3)

 تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات .         (4)

  
 إختصاصات المجلس وسلطاته.

 يختص المجلس باآلتى :.        (1)        ـ6

ـــــة بالطفولــــة فــــى إطــــار   وال ــــرام   والخطــــ   السياســــات  وضــــ        )ت ( المتعلق
 السياسة العامة للدولة ،

 لطفولة ،التنسيق م  مستويات الحكم األخر  فى مجال رعاية ا      ) (

 تشكيل اللجان الفنية واإلستشارية لمساعدته فى تداء مهامه ،      )ج (

 إنشاء قاعدة معلوماتية إحصائية ألوضاع الطفل ،       )د (

 تمثيل السودان فى المؤتمرات الدولية بالتنسيق م  الجهات المختصة ،     )هـ(

الــداخل والخــارج لــدعم إســتقطا  الــدعم والمســاعدات وجــذ  التمويــل مــن       )و (
 خط  وبرام  رعاية الطفولة وتنميتها ،

اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اإلتفاقيـــات اإلقليميـــة والدوليـــة الخاصـــة بالطفـــل التـــى      )ز (
 صادق عليها السودان بالتنسيق م  مستويات الحكم األخر  ،

 إجازة الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للجهات المختصة ،     )ح (

 إقتراح التشريعات الالزمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتها ،     )ط (

ستنباط األسالي  والوسائل لتع ئته ،     )  (  نشر الوعى بقضايا الطفولة وا 

جتماعاته ،     )ك (  إصدار اللوائح الداخلية المنجمة ألعماله وا 

ألي مــن رؤســاء لجانــه تو  يجــوز للمجلــس تفــويض بعــض ســلطاته لرئيســه تو األمــين العــام تو       (2)
 تي شخص بالشروط التى يراها مناسبة .

  

 إجتماعات المجلس .



ــ7 ويجــوز للــرئيس بالتشــاور مــ  الــوزير تو   فــى العــام ،  علــى األقــل  يجتمــ  المجلــس مــرة واحــدة       (1)     ـ
 بطل  من ثلث األعضاء دعوته إلجتماع طارئ .

 يكون النصا  القانونى إلجتماعات المجلس بحضور األغل ية المطلقة لألعضاء .       (2)

تتخــذ قــرارات المجلــس ب غل يــة الحضــور وفــى حالــة تســاو  األصــوات يكــون للــرئيس صــوت        (3)
 مرجح .

 يرتس اإلجتماعات الرئيس تو من يحدده .       (4)

  

  

 الفصل الثالث 

 األمانة العامة 

  

 شاء األمانة العامة وتكوينهاإن

 التنفيذ  واإلدار  للمجلس .  تنش  تمانة عامة للمجلس  رئاسة األمين العام وتكون الجهاز        (1)      ـ8

تتكـــون األمانـــة العامـــة مـــن عـــدد مـــن األمانـــات والعـــاملين وفقـــًا للهيكـــل التنجيمـــى والـــوجيفى         (2)
 المجاز . 

  

 مةإختصاصات األمانة العا

 تكون لألمانة العامة اإلختصاصات والسلطات اآلتية :.       ـ9

الطفولــــة ، وتنميتهــــا فــــى إطــــار   إقتــــراح الخطــــ  وال ــــرام  القوميــــة لرعايــــة      )ت (
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       ) (
 الطفولة وبرامجها والتعاون معها ،

 المساهمة فى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة ،     )ج (

المشــتركة  ــين الجهـــود   تع ئــة المشــاركة الشــع ية ومســاندة دعـــم المشــاري       )د (
 مجال الطفولة ،الحكومية وغيرها فى 

جراء الدراسـات   عقد مؤتمرات دورية لشئون الطفولة وعقد اللقاءات    )هـ( العلمية وا 
 والبحوث والنشر والتدري  فى هذا المجال ،

 اإلحتفال بالمناسبات الوطنية واإلقليمية والدولية الخاصة بالطفولة ،      )و (

 ى .إصدار تقرير سنو  عن وض  الطفل السودان     )ز (

  
 تعيين األمين العام .

توصـية الـوزير ويحـدد القـرار مخصصـاته   علـى   نـاءً   الجمهوريـة  رئيس  يعين األمين العام بقرار من       ـ11
 وامتيازاته .

  



 .  وسلطاته العام إختصاصات األمين

  تقـدم  مـا  اإلخـالل بعمـوم ودون   لألمانـة العامـة  األول  يكون األمـين العـام المسـئول التنفيـذي واإلداري      ـ11
 اإلختصاصات والسلطات اآلتية :  العام  لألمين  تكون 

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ،        )ت (

 اإلعداد إلجتماعات المجلس ،        ) (

 إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها وتدائها ،       )ج (

ــــة بمســــتويات الحكــــم تنســــيق السياســــات  ــــ        )د ( ين المجلــــس ومجــــالس الطفول
 األخر  ،

 تبادل الخ رات  ين المجلس والجهات الداخلية والخارجية ذات الصلة ،       )هـ(

تعيين العـاملين فيمـا عـدا الوجـائف القياديـة بموافقـة الـوزير وفقـًا لألسـس         )و (
 والضواب  المحددة ،

ديــــة ورفعهــــا للمجلــــس وفقــــًا لألســــس والضــــواب  الترشــــيح للوجــــائف القيا        )ز (
 المحددة ،

 اإلشراف على اللجان الفنية واإلستشارية .       )ح (

  

  

 الفصل الرابع

 األحكام المالية

 موارد المجلس 

 تتكون موارد المجلس المالية من اآلتى :       ـ12

 ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،        )ت (

 لمنجمات الوطنية واإلقليمية والدولية ،دعم ا        ) (

 الت رعات والهبات بموافقة المجلس ،       )ج (

 ت  موارد تخر  مشروعة يقرها المجلس .        )د (

  
 إستخدام الموارد المالية

ختصاصاته وم  عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تستخدم       ـ13  تستخدم موارد المجلس المالية لتحقيق تغراضه وا 
 الموارد المالية فى اآلتى :

دفـــــ  تجـــــور العـــــاملين بـــــالمجلس وعالواتهـــــم ومكافـــــ ت رئـــــيس وتعضـــــاء         )ت (
 المجلس ،

 سداد التزامات المجلس المالية .        ) (

ختصاصاته ،       )ج (  تنفيذ مهامه وا 

 ال رام  واألنشطة الخاصة  رعاية وحماية الطفولة .        )د (

  
 لسموازنة المج



ـــ14 وفقـــًا لألســـس والضـــواب  المحاســـ ية   ومســـتوفاة  صـــحيحة  ســـنوية  موازنـــة  للمجلـــس  تكـــون         (1)    ـ
 السليمة .

 .  2117يتم التصرف فى الموازنة وفقًا لقانون اإلجراءات المالية والمحاس ية لسنة         (2)

  
يداع األموال   حفظ الحسابات والدفاتروالسجالت وا 

ـــ15 يقـــوم المجلـــس بحفـــظ الحســـابات والـــدفاتر والســـجالت بصـــورة صـــحيحة ومســـتوفاة ألعمالـــه وفقـــًا       (1)    ـ
                    لألسس المحاس ية السليمة .

ت  مصـرف آخــر توافـق عليــه وزارة   تو  المركـز    الســودان   نـك  يـودع المجلـس تموالــه فـى       (2)
 (1)الوطنى .   المالية واإلقتصاد

  

 المراجعة

 حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .  بمراجعة  يفوضه  تو من  ،  يقوم ديوان المراجعة القومى      ـ16

  

  

 الفصل الخامس

 أحكام ختامية
  

 سلطة إصدار اللوائح

 هذا القانون .  ز للمجلس إصدار اللوائح الالزمـة لتنفيذ تحكـاميجو         (1)    ـ17

 ( ، يجوز تن تنص اللوائح على اآلتى :1م  مراعاة تحكام ال ند )        (2)

جتماعاته ،        )ت (  تنجيم تعمال المجلس وا 

 تنجيم المسائل المالية ،       )  (

ختصاصات وسلطات اللجان       )ج (  الفنية واإلستشارية . تحديد مهام وا 

  
 

   

 
 . 1974لسنة  41قانون رقم    (1)
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