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بسم هللا انرحمه انرحيم
قانون القومسيون الطبى القومى لسنة 8002
()8002/6/82
انفصم األول
أحكام تمهيدية

1ـ

2ـ

إسم القانون .

يسمى هذا القانون " قانون القومسيون الطبى القومي لسنة ." 2118
إلغاء واستثناء .

يمغــى قــانون القومســيون الطبــى لســنة  1974عمــى أن تظــل جميــا المـوائح واروامــر الصــادر بموجبــه ســارية إلــى أن تمغــى أو
تعدل وفقاً رحكام هذا القانون .

3ـ

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
" القومسيون "

تفسير .
يقصد به القومسيون الطبى القـومي المنشـ بموجـأ أحكـام المـاد 4

،

يقصد به رئيس القومسيون المعين بموجأ أحكام الماد ، )1(5

" رئيس القومسيون "

يقص ــد به ــا المج ــان الفنيــة الت ــى يش ــكمها رئ ــيس القومس ــيون بموج ــأ

" المجــان الفني ــة "

أحكام الماد ، 7

يقصد بها المجان التى يشكمها الوزير بموجأ أحكام الماد ، )1(11

" لجان اإلستئنافات "

" الم اركـز القوميــة المتخصصـة "

يقصــد بهـا الم اركــز القوميــة التـى تجيزهــا الـوزار لمعمــل فــى

أى من المجاالت الطبية ،
" الوزار "

يقصد بها وزار الصحة القومية ،

" الوزير "

يقصد به وزير الصحة القومى ،

" القومســيونات ارخــرى "

يقصــد بهــا القومســيون الطبــي لجنــوأ الســودان وقمســيونات الواليــات
حسبما يقتضي الحال .

انفصم انثاوى
إوشاء انقىمسيىن ومقره وتعييه انرئيس ووائبه
4ـ

()1

5ـ

()1

إنشاء القومسيون .

ينش قومسيون يسمى " ،القومسيون الطبى القومي" وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
()2

يكون مقر القومسيون بالخرطوم .
تعيين رئيس القومسيون ونائبه .

يعين مجمس الوزراء بناء عمى توصية الوزير رئيس القومسيون ونائبه من بين ارختصاصيين العاممين بالوزار .
()2

يكون رئيس القومسيون مسئوالً أمام الوزير عن إدار وتسيير القومسيون إدارياً وفنياً .

()3

تكون مد كل من رئيس القومسيون ونائبه أربا سنوات .

إختصاصـات رئيس القومسيون وسمطاته.

6ـ تكون لرئيس القومسيون اإلختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

تشكيل المجان الفنية .

(أ)

إعتماد توصية المجان المختصة بنظر طمبات السفر لمخارج .

(ج )

إعتماد الوثائق والمستندات التى تصدر من القومسيونات ارخرى لمتوثيق بوزار الخارجية
.

7ـ

تشكيل المجان الفنية ومهامها.

يشكل رئيس القومسيون لجان فنية من اإلختصاصيين لمقيام بالمهام اآلتية )1(:
(أ )

وضا أسس وضوابط إجراءات الكشف الطبى الخاصة بتقدير إمكانية العـالج بالخـارج

(أ)

إعتماد النماذج الطبية لمقومسيونات ارخرى ،

(ج )

وضا أسس واجراءات اإلشراف عمى القومسيونات ارخرى ،

(د )

وض ــا ارس ــس والضـ ـوابط الخاص ــة بتقري ــر المياق ــة الص ــحية لمس ــتويات الحك ــم ارخ ــرى

،

رغراض التعيين أو

اإلســتمرار فــي الخدمــة أو تقــدير أو إعــاد تقــدير العمــر أو نســبة العجــز ونوعــه لمعــاممين
في تمك المستويات .
(هـ)

تقرير المياقة الصحية لغرض :

(أوال ) التعيين فى وظائف الخدمة المدنية القومية ،
(ثانيا)

اإلستمرار فى الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبأ المرض أو العجز ،

(ثالثا)

تحديد المستويات الصـحية المطموبـة لمعـاممين الموفـدين فـي بعثـات د ارسـية بالخـارج ،

(رابع ــا) تق ــدير نس ــبة العج ــز وأنواع ــه عم ــى الع ــاممين بالخدم ــة المدني ــة القومي ــة ف ــى ح ــاالت
اإلصابات التى تحدث أثناء ت دية العمل أو بسبأ ارمراض المهنية بناء عمـى طمـأ
المخدم المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاأ أو محاميه،
(خامسا) تحديد نسأ العجز ونوعه لتحـديد المسئولية الجنائية ،
(سادسا) حاالت المعاشات والت مينات اإلجتماعية ،

(و )

تقدير أو إعاد تقدير أعمار العاممين بالخدمة المدنيـة القوميـة وفقـاً لونمـوذج (أ) الممحـق

(ز )

تقدير ارعمار والمياقة الصحية لوجانأ والالجئين والعاممين بالسفارات ارجنبية .

بهذا القانون ،
(ح )

تحديد العمر لتحديد المسئولية الجنائية .

انفصم انثانث
إجراءات انعالج بانخارج
أسس وضوابط العالج

يجوز لرئيس القومسيون تحويل أي شخص لمعـالج أو أو الفحص بالخارج .الفحص بالخارج وفقاً لمضوابط اآلتية :

8ـ ()1

( أ)

أن يقــدم الطمــأ ل ـرئيس القومســيون مــا إرفــاق مســتندات التحويــل مــن إختصاصــي مســجل
بــالمجمس الطبــي أو أى مستشــفي بــه إختصاصــي فــي المجــال المحــدد وفق ـاً لمــا تحــدد
الموائح ،

(أ)

أن تواف ــق المستش ــفيات والم ارك ــز المتخصص ــة المعتمـ ــد م ــن القومس ــيون عمـــى أسـ ــباأ
التحويــل الـوارد فــى الفقــر ( أ) أعــال أو أى مبــررات أخــرى توضــح عــدم إمكانيــة العــالج

بالداخل وتضمن التوصية فى تقرير تفصيمى وفق اإلستمارات المعتمد لمقمسيون .
()2

يجوز لرئيس القومسيون إعاد أي تقرير يقدم لـه بموجـأ البنـد (( )1أ) لـذات المستشـفي أو المركـز القـومي
ٍ
مستوف لمتفاصيل المقرر .
المختص الذي أعد التقرير متي ما كان ذلك التقرير غير

انفصم انرابع
أحكام عامة
إعتماد الوثائق والمستندات.

9ـ ـ يجــوز ل ـرئيس القومســيون الطبــى إعتمــاد الوثــائق والمســتندات التــى تصــدر مــن القومســيونات ارخــرى وتحويمهــا لمتوثيــق
بوساطة وزار الخارجية .

11ـ

11ـ ـ

()1

الرسـوم .

يجوز لموزير بموافقة وزير المالية واإلقتصاد الوطنى تحديد رسوم الخدمات الخاصة ب عمال القومسيون .
اإلستئنافات.

يشــكل الــوزير بق ـرار منــه لجان ـاً لإلســتئناف مــن ثالثــة مــن اإلختصاصــيين لمنظــر فــى اإلســتئنافات المتعمقــة ب عمــال

القومسيون.

()2

تســت نف قـ اررات المجــان الفنيــة لــدى لجنــة اإلســتئنافات وتصــدر قرارهــا فــي مــد ال تجــاوز إســبوعين مــن تــاري
إستالم الطمأ ويكون قرارها نهائياً بعد موافقة الوزير عميه .
النمـاذج .

يس ــتخدم نم ــوذج قومس ــيون طب ــي ( أ) الممح ــق به ــذا الق ــانون الخ ــاص بش ــهاد تق ــدير العم ــر لمع ــاممين بالخدم ــة

 12ـ ـ

()1

13ـ

يجوز لموزير بناء عمى توصية رئيس القومسيون أن يصدر الموائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المدنية القومية المشار إليها في الماد  )6( 7واستمار القومسيون الطبي (أ) الممحقة بالقانون لطمأ تقـدير
العمر لمعاممين بالخدمة المدنية القومية .
()2

بالرغم من أحكام البند ( )1يجوز لرئيس القومسيون إصدار أى نوع من النماذج أو تعديمها .
سمطة إصدار الموائح .
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