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()1002/7/12

الفصل األول

أحكام تمييدية
1ـ

2ـ

اسم القانون .

يسمى ىذا القانون  " ،قانون تخطيط التعميم العام وتنظيمو لسنة . " 2111
إلغاء واستثناء .

يمغــى قــانون تنظـيم التعمــيم العــام لسـنة  , 1992عمــى أن تظــل المـوائح الصــادرة بموجبــو سـارية إلــى أن تمغــى أو تعــدل
وفقاً ألحكام ىذا القانون .

3ـ

سيادة أحكام ىذا القانون .

تسود أحكام ىذا القانون  ،فيما يتعمق بالمسائل الخاصة بتخطيط التعميم العام وتنظيمو  ،لدى تعارضيا مع أحكام
أي قانون آخر لممدى الذي يزيل التعارض بينيما .

4ـ

تفسير .
()1

في ىذا القانون  ,ما لم يقتض السياق معنى آخر .
" التعميم العام "

يقصد بو التعميم المنصوص عميو في المادة , 15

" الراعي "

يقصد بو رئيس الجميورية ,

" الـرئيس "

يقصــد بــو رئــيس المجمــس  ,الــذي يــتم تعيينــو بموجـ

" سمطة التعميم القومية "

يقصد بيا وزير التعميم العام القومى واألجيزة التابعة لو ,

" سمطة التعميم بالوالية "

يقصد بيا وزير التربية والتعميم بالوالية واألجيزة التابعة لو ,

" الكتـ ـ

, )1(8

أحكــام المــادة

والوس ــائل المس ــاعدة " يقص ــد بي ــا جمي ــع اإلصـ ــدارات  ،المق ــروءة والمس ــموعة والمرئي ــة
المتعمق ـ ــة ب ـ ــالمواد الد ارس ـ ــية الت ـ ــي ي ـ ــتم إع ـ ــدادىا لمتبلمي ـ ــذ وتش ـ ــمل

الم ــذكرات وكتـ ـ

األس ــئمة واألجوب ــة والممخص ــات الخاص ــة ب ــالمواد

المنيجية ,
" المجمــس "
" المجــالس التربويــة "
" المدرسة "

يقصــد بــو المجمــس القــومي لتخطــيط التعمــيم العــام وتنظيمــو المنش ــأ
بموج

أحكام المادة , )1(8

بموج

أحكام المادة , 28

يقصــد بيــا مجــالس اابــاء والمعممــين وأصــدقاء المــدارس  ،المنشــأة

يقصد بيا المكان المييأ فنيـاً وصـحياً لعمميـة التعمـيم والتربيـة  ,وفقـاً

لممعايير التي تحددىا الو ازرة ,

يقصد بيا المدرسة أو المؤسسة التعميمية التـي ال تتحمـل الدولـة أي

" المدرسة غير الحكومية "

ع ء مالي فـي إنشـائيا أو تسـييرىا  ,وتشـمل المـدارس المنصـوص
عمييا في المادة , )3( 16

" الو ازرة "

يقصد بيا و ازرة االتعميم العام ,

" الوزير "

يقصد بو وزير التعميم العام .

الفصل الثاني

أىداف التعميم العام ووسائمو
5ـ

أىداف التعميم العام .

ييدف التعميم العام لتحقيق األغراض ااتية  ,وىى :
(أ)

وترثــو وت ـربيتيم
ترســيا العقيــدة واألخــبلق الدينيــة فــي الــنشء  ,وتبصيرىــم بتعــاليم الــدين ا

عم ــى ىدي ــو  ,لبن ــاء الشخص ــية المؤمن ــة العاب ــدة ت المتح ــررة والمس ــئولة  ,وتركي ــز الق ــيم
االجتماعية المؤسسة عمى دوافع العمل الصالح والتقوى ,
(ب)

بناء العناصر الصالحة لمجتمع االستقبلل  ,والتوكل عمى ات  ,واالعتماد عمى الذات

وتفجير الطاقات الروحية والجسدية وتعبئة القوى االجتماعية والمادية  ,واشاعة الطموح
إلى مثال حضاري رسالي رائد ,
(ج)

تقوية روح الجماعة والوالء لموطن وتنمية االستعداد لمتعاون  ,والشعور بالواج
لمصــالح الع ــام  ,وتعمي ــر الوجــدان بحـ ـ

(د)

ال ــوطن واألم ــة  ,واإلنس ــانية وب ــث ثقاف ــة الس ــبلم

ومراعاة التنوع الثقافي بالببلد ,

رياضـة عقـول الـنشء  ,وتثقـيفيم بـالعموم والخبـرات  ,وتربيـة أجسـاميم بالتمـارين  ,وتزكيــة

نفوسيم باألعراف واادا
(ى ــ)

 ،والبـذل

 ,وتدريبيم عمى إمعان التفكير والتدبير واحسان المعاممة ,

تشــجيع اإلبــداع  ,وتنميــة القــدرات والميــارات  ,واتاحــة فــرص التــدري

عمــى وســائل التقنيــة

الحديثـ ــة  ,وتطويرىـ ــا وتكييفيـ ــا لخدمـ ــة الح ـ ــق والخيـ ــر والصـ ــبلح  ,وذلـ ــك عـ ــن طري ـ ــق

التوظيف األمثل لئلمكانات والتحقيق الناجح لمتنمية الشاممة ,
(و)

تنمية الوعي البيئي لدى الناشئة  ,وتعـريفيم بمكونـات الطبيعـة مـن المـاء واليـواء واألرض
والسماء لمعرفة نعم ات فييا  ,وحفظيا من الفساد  ,وتنميتيا وحسن توظيفيا لصالح حياة
اإلنسان .

6ـ

()1

وسائل التعميم العام .

من اجل تحقيق أىداف التعميم العام تستخدم الوسائل ااتية وىى :

إعداد البرامج والمناىج المتوافقة مع احتياجات المجتمع وتنوعو البيئي والثقافي

(أ)

,
( )

تـــوفير البيئـــة المدرســـية الس ــميمة  ،منياجـ ـاً وادارة ومبـــاني  ،وم ــن حيـــث اوجـــو

(ج)

المعممين والقيادات التربوية  ,في مجال تصميم المناىج وطرق التدريس

النشاط المختمفة  ,والرعاية الصحية ,
تدري

المناسبة ليا وأسالي
التربوية ,

(د)
(ىـ)

تحقيق األىداف التربوية والقياس والتقويم واإلدارة

التمكين لمنشاط الطبلبي بما يحقق أىداف التربية وغاياتيا ,
تشجيع العمل اليدوي وتنمية الميارات والقدرات الفنية ,

(و)

تفعيل المجالس التربوية لمربط بين المدرسة واألسرة والمجتمع ,

(ز)

تعزيز المدارس المنتجة وتنميتيـا حتـى تسـاىم فـي ترقيـة البيئـة المدرسـية وتنميـة

(ح)

وضع األسس والمعايير لتشجيع الموىوبين والمعوقين والفئات الخاصـة األخـرى

المجتمع المحمى ,
ورعايتيم ,

(ط)
()2

االســتفادة مــن الخب ـرات واإلمكانــات التربويــة  ,اإلقميميــة والدوليــة  ,لمواكبــو
التطور العممي والتقني .

مع عدم اإلخبلل بأحكـام البنـد ( , )1يجـوز لسـمطات التعمـيم االتحاديـة والوالئيـة أن تسـتخدم أي وسـائل أخـرى
تراىا مبلئمة لتحقيق أىداف التعميم العام .

الفصل الثالث

مجالس التعميم العام
7ـ

تكوين المجالس التعميمية لمتعميم العام .
()2

تكون المجالس التعميمية لمتعميم العام عمى الوجو ااتي :
(أ)

( )

المجمس القومي لتخطيط التعميم العام وتنظيمو ,

مجمس المركز القومي لممناىج والبحث التربوي  ,المنشأ
بموج ـ

أحكــام المــادة  )1(3مــن قــانون المركــز الق ــومي لممنــاىج والبحــث التربــوي لســنة

, 1996
(ج)

المجمس القومي لمتخطيط المغوي  ,المنشأ بموجـ

تطوير وترقية المغات القومية لسنة , 2118

أحكـام المـادة  )1(4مـن قـانون مجمـس

(د)

المجمــس القــومي لمحــو األميــة وتعمــيم الكبــار  ,المنشــأ بموج ـ

أحكــام المــادة  )1( 5مــن

قانون المجمس القومي لمحو األمية وتعميم الكبار لسنة . 1991
(ىـ)

8ـ ـ

()1

أي مجالس أخرى يتم إنشاؤىا بموج

أحكام أي قانون أو أمر تأسيس .

إنشاء المجمس وتشكيمو ومقره .

ينشــأ مجمــس قــومي يســمي " المجمــس القــومي لتخطــيط التعمــيم العــام وتنظيمــو "  ,ويشــكل بقـ ـرار مــن مجمــس
الوزراء من رئيس وعدد من األعضاء  ,بناء عمى توصية الوزير .

()2

يكون مقر المجمس بوالية الخرطوم .
مسئولية المجمس .

9ـ يكون المجمس مسئوالً عن أعمالو أمام مجمس الوزراء  ,ويجوز لمجمس الوزراء أن يصدرلممجمس فيما يتعمق بسياسة
الدولة لمتعميم العام  ،توجييات ذات صبغة عامة أو محددة  ,ويج

11ـ

عمى المجمس أن يراعى تمك التوجييات .

اختصاصات المجمس وسمطاتو .

يكون المجمس مختصاً بوضع الساسة العامة لمتربية والتعميم ووضع خطط التعميم العام وبرامجو  ,واقرارىا

وذلك في إطارالسياسةالعامة لمدولة ومع عدم اإلخبلل بعموم ما تقدم تكون لممجمس االختصاصات والسمطات ااتية
وىى :
(أ)

العمل عمى تحقيق ااتي :

(أوالً)

(ثانياً)

أىداف التعميم العام المنصوص عمييا في ىذا القانون ,
التوازن بين الواليات في تنفيذ السياسات العامة لمتعميم العام والتنسيق بينيا ,

( )

وضع األسس والمعايير المتعمقة بتحديد المستويات التعميمية والتربوية وفقاً لموائح ,

(د)

تقديم المشورة لموزير حول المسائل التنفيذية التي يطمبيا ,

(ج)
(ىـ)
(و)

إعداد التقارير الدورية عن أداء المجمس ورفعيا لمراعي من طريق الرئيس ,

السعي الستقطا

المصادر لدعم تمويل التعميم العام ,

تكـ ــوين المجـ ــان المتخصصـ ــة  ,الدائمـ ــة أو المؤقتـ ــة  ,مـ ــن بـ ــين أعضـ ــائو أو مـ ــن غيـ ــرىم
لمساعدتو في أداء ميامو  ,والقيام بأي ميام يحددىا ليا ,

(ز)
(ح)
(ط)

إصدار الموائح الداخمية لتنظيم اجتماعاتو ,
أي ميام واختصاصات يكمفو بيا الراعي ,

أي إختصاصات أو سمطات أخرى تكون الزمة ألداء الميام الموكولة لو .
اجتماعات المجمس.

11ـ

()1
()2
()3

12ـ

()1

ـاء عمـى دعـوة مـن الـرئيس  ،ويجـوز لـو أن يعقـد إجتماعـاً طارئـاً
يعقد المجمس اجتماعين عمى األقل سـنوياً  ،بن ً
بناء عمى طم الراعى أو الرئيس أو ثمث األعضاء .
ً
يكتمل النصا

القانونى الجتماعات المجمس بحضور أكثر من نصف األعضاء .

تجاز ق اررات المجمس بأغمبية أصوات األعضاء الحاضرين.

المجمس الوالئى لتنظيم التعميم العام .

ينشأ بقانون والئى  ،داخل كل واليـة  ،مجمـس لتنظـيم التعمـيم العـام عمـى ذات نسـق المجمـس ويـتم تكوينـو عمـى
الوجو الذى يحدده القانون الوالئى .

()2

يحدد القانون الوالئى إختصاصات المجمس الوالئى وسمطاتو ويجوز لموزير الوالئى إصدار الموائح البلزمة

لتنفيذ أحكامو .

الفصل الرابع
التعميم العام
الفرع األول

الحق فى التعميم  ،أقسامو ومراحمو
13ـ

14ـ

حق التعميم فى مرحمة األساس .

يكون لكل طفل سودانى يبمغ السادسة من عمره  ،الحق فى أن يتمقى تعميمو فى مرحمة األساس .
أقسام التعميم العام .

ينقسم التعميم العام من حيث النوع إلى قسمين ىما :
( أ)

التعميم النظامى  ،الذى يتكون من مرحمتى تعميم األساس والثانونى ،

( )

التعميم غير المرحمى  ،الذى يشمل خـبلوى القـرآن ومـدارس الصـناعات  ،وم اركـز التغذيـة
والفبلحة المدرسية وتعميم النابغين والمعوقين .

15ـ

مراحل التعميم العام.

يتكون التعميم العام من المراحل ااتية  ،وىى :
( أ)

مرحمــة التعمــيم مــا قبــل المدرس ــى  ،لم ــدة ســنتين  ،لؤلطف ــال م ــن ســن الرابعــة حتــى س ــن
السادسة ،

( )

(ج )

مرحمة تعميم األساس  ،لمدة ثمانى سنوات ،
المرحمة الثانوية  ،لمدة ثبلث سنوات ،

(د )

16ـ

()1
()2

المدارس غير الحكومية.

تشجع الو ازرة مساىمة المجتمع فى إنشاء المدارس غير الحكومية لبسط التعميم العام وتوسيع قاعدتو .
تنشأ المدارس غير الحكومية والمؤسسات التعميمية وفقاً لمتصديق الصادر من سمطة التعميم القومية أو

الوالئية بحس

()3

()4

مرحمة تعميم اليافعين والكبار والفئات الخاصة .

الحال .

()3

تشمل المدارس غير الحكومية ما يمى :
( أ)

المدارس األىمية الخاصة ،

( )

مدارس الجاليات األجنبية ،

(ج )

المدارس والفصول المسائية وفصول التقوية .

تنظم الموائح الكيفية التى يتم بموجبيا التصديق وضبط مسار التعميم غير الحكومى وفق المناىج المقررة
بوساطة الو ازرة .

الفرع الثانى

إدارة التعميم العام
()3

17ـ

إختصاصات سمطة التعمـيم العــام القومية وسمطاتيا.

تكون لسمطة التعميم العام القومية اإلختصاصات والسمطات ااتية  ،وىى :
( أ)
( )

التخطيط التربوى  ،ووضع الخطط العامة لمتنمية والتوسع فيو ،
وضع األسس والمعايير لممسائل ااتية  ،وىى :
(أوال)
(ثانيا)

التقويم التربوى لمتعميم العام  ،والتقويم فى مجاالت المناىج والتدريس والتحصيل
والبيئة واإلدارة المدرسية ،

إنشاء مدارس الجاليات األجنبية بالسـودان ومـنح التصـاديق المبدئيـة ليـا ويـنظم

القانون الوالئى أسس إدارتيا واإلشراف عمييا ،
(ج )

وضع األسس والمعايير وقواعد الربط لمدارس التعميم العام وتحديد مدة السنة الدراسية ،

(د )

إعداد المناىج الدراسية واقرارىا وتطويرىا ،

(ىـ)

(و )

وضع األسس والضوابط لآلتى :
(أوال)

إنشاء المدارس السودانية الخاصة خارج السودان والتوصية بالتصديق ليا ،

(ثانيا)

تحويل التبلميذ بين المدارس النظامية وغير النظامية ،

التوصية بإنشاء المـدارس السـودانية بالخـارج واإلشـراف عمييـا  ،ويجـوز ليـا أن تكمـف أى

جية تراىا مناسبة لئلشراف عمى الشيادة األساسية الخاصة بيا ،

(ز )

إنشـاء المــدارس التجريبيــة لمتعمــيم  ،بالتشــاور مــع ســمطة التعمــيم بالواليــة المعنيــة  ،بغــرض
تجري

(ح )

(ط )

المفاىيم التربوية المستحدثة ،

اإلختصاص بكل ما يتعمق بالشيادتين الثانوية والحرفية ،
رسم سياسات التدري

 ،واإلختصاص فى المجاالت ااتية ،وىى :

القيادات التربوية ،

(أوال)

تدري

(ثانيا)

التنسيق بين الجيات المختصة لتدري

(ثالثا)

إعداد المعممين لمحصول عمى الدرجات الجامعية وفوق الجامعية وتأىيميم ،

(رابعا) توفير الموارد اإلضافية لمتدري

18ـ

المعممين ،

،

(ى)

رعاية تعميم الفئات الخاصة واصدار الموائح والقواعد المنظمة لذلك ،

(ك )

تنظيم العبلقات الخارجية والعون األجنبى فى مجال التعميم العام ،

(ل)

أى إختصاصات أخرى ينص عمييا ىذا القانون .
إختصاصات سمطة التعميم الوالئية وسمطاتيا .

مع عدم اإلخبلل بأحكام المادة  17تكون لسمطة التعميم الوالئية اإلختصاصات والسمطات ااتية  ،وىى )5(:

العمـل عمـى تخصيص األراضى ألغراض التعميم وذلك بالتنسيق مع الجيات

( أ)

المختصة ،
( )

إنشاء مرافق التعميم العام بالوالية المعنية فى نطاق السياسات والخطـط القوميـة واإلشـراف
عمييا ،

(ج )

اإلشراف المباشر عمى شيادة مرحمة التعميم األساسى ،

(د )

تحديد المسائل ااتية  ،وىى :
(أوال)

(ىـ)

التقــويم المدرســى عمــى الوجــو الــذى يتناس ـ

مــع ظــروف الواليــة  ،وبمــا ال

يتعارض مع ما تحدده الو ازرة ،

(ثانيا)

األسس والضوابط لتحويل التبلميذ من أى مدرسة إلى أخرى داخل الوالية ،

(ثالثا)

الزى المدرسى الموحد بالوالية ،

الترخيص إلنشاء المدارس غيرالحكومية واعتماد رسوميا ،ووضع الموائح المنظمة ألعماليـا
،

(و )

إض ــافة أى مـ ـواد د ارس ــية تكميمي ــة ذات خصوص ــية وفقـ ـاً لمضـ ـوابط العام ــة الت ــى تض ــعيا

(ز )

أى إختصاصات أخرى ينص عمييا ىذا القانون أو القانون الوالئى .

السمطة القومية ،

الفصل الخامس

المعممون
19ـ

()1
()2

21ـ

()1
()2
()3
()4

مستويات المعممين ومعايير تحديد المستويات .

تحدد الو ازرة مستويات المعممين الفنية فى جميع مراحل التعميم وذلك بما يتناس

مع تطور التعميم العام .

يحدد القانون الوالئى  ،داخل كل والية المعايير التى تحدد المستويات اإلدارية لممعممين .
إعـداد المعممين وتأىيميم وتدريبيم .

يكون لكل معمم الحق فى اإلعداد والتأىيل والتدري
تضع سمطة التعميم القومية مناىج معاىد التدري

المستمر .

وأساليبو .

يحدد القانون الوالئى طرق إعداد المعممين مينياً لتولى التدريس فى مراحل التعميم العام المختمفة ويحدد

الوسائل البلزمة لذلك .

تحدد سمطة التعميم بالوالية وسائل تنفيذ برامج التدري

والمواقيت المناسبة لذلك .

الفصل السادس

المناىج واالمتحانات والتقويم
21ـ

()1

المناىج .

يتم تدريس المناىج التى توضع وفقاً ألحكام قـانون المركـز القـومى لممنـاىج والبحـث التربـوى لسـنة  1996فـى
المدارس الحكومية وغير الحكوميـة  ،التـى تضـم طبلبـاً سـودانيين  ،وتكـون المغـة العربيـة ىـى المغـة المعتمـدة

()2

لتدريس المناىج .

ال يجوز ألى جية أن تطبع أياً من الكت

أو الوسائل المساعدة أو أن تستخدميا أو تنشرىا ما لم تحصل

عمى تصديق بذلك من الو ازرة .
()3

مع عدم اإلخبلل بأحكام البند ( ، )2تشجع الو ازرة تأليف الكت

وغيرىا من اإلصدارات فى أى من

المجاالت المتعمقة بالمناىج المقررة والتقانات التعميمية .

22ـ

()1
()2

23ـ

مجمس إمتحانات السودان .

ينشئ الوزير مجمساً يسـمى " مجمـس اإلمتحانـات والتقـويم " ويكـون المجمـس مسـئوالً أمـام الـوزير عـن اإلعـداد
ووضـع القواعد التى تتبع فى إمتحانات الشيادة الثانونية واجازة نتائجيا .

يصدر مجمس اإلمتحانات والتقويم الموائح المنظمة ألعمالو.
إختصاصات إدارة اإلمتحانات والتقويم وسمطاتيا .

تكون إلدارة اإلمتحان والتقويم بالو ازرة اإلختصاصات والسمطات ااتية  ،وىى :

( أ)

وضع إمتحانات الشيادة الثانوية واجراء اإلمتحانات ،

( )

إصدار نتائج إمتحانات الشيادة الثانوية وحفظيا ،

(ج )

معادلة شيادات التعميم العام وتوثيقيا ،

(د )

(ىـ)
(و )

تصميم إستمارة الشيادة الثانوية ،

تقويم الشيادة الثانوية ،
أى إختصاصات أو سمطات أخرى منصوص عمييا فى ىذا القانون أو المـوائح

الصادرة بموجبو .

24ـ ـ

لجنة اإلمتحانات بالواليات .

()1

ي ّكــون وزيــر التربيــة والتعمــيم بكــل واليــة لجنــة إلمتحانــات مرحمــة التعمــيم األساســى وتكــون المجنــة مســئولة عــن

()2

يجوز لمجنة إمتحانات مرحمة التعميم األساسى أن تصدر الموائح المنظمة ألعماليا .

وضـع القواعد الخاصة بإمتحانات مرحمة األساس وبإجازة نتائج اإلمتحانات .

25ـ

إختصاصات إدارة اإلمتحانات بالوالية وسمطاتيا .

تكون إلدارة اإلمتحانات بالوالية اإلختصاصات والسمطات ااتية  ،وىى :
( أ)
( )

أن تضع بموافقة المركز القومى لممناىج والبحث التربوى  ،إمتحانات مرحمة األساس

بالوالية وأن تقوم بإجرائيا ،

تصميم إستمارة شيادة مرحمة األساس ،

(ج )

إصدار نتائج مرحمة األساس ،

(د )

تقويم شيادة مرحمة األساس .

الفصل السابع
أحكام ختامية

26ـ

األراضى المخصصة لممدارس .

ال يجوز إستخدام األراض ى المخصصة لممدارس إال لؤلغراض التعميمية عمى أن يتم ذلك بوساطة سمطة التعميم
المختصة .

27ـ

تسجيل المؤسسات التربوية .

ال يجوز تسجيل أى مؤسسة تربوية تعمل فى مجال التعميم العام ما لم يتم الحصـول عمى موافقة بذلك من سمطـة التعميم
المختصـة وفقاً ألحكام الموائح .

28ـ

المجالس التربوية .

تنشأ مجالس تربوية فى كل واحـدة من مدارس التعميم العـام  ،الحكومية وغير الحكومية وذلك عمى الوجو الذى
تحدده الموائح .

29ـ

()1

يعاق

الجزاءات .

كل شخص يخالف أحكام المواد أدناه  ،عمى الوجو ااتى :

والوسائل المساعدة ،

( أ)

المادة  ، )2(21بمصادرة الكت

( )

المادة  26وفقاً ألحكـام المـادة  ) (61مـن قـانون التخطـيط العم ارنـى والتصـرف
فى األراضى لسنة ، 1994

()2

يعاق

(ج )

المادة  27بالغرامة التى تحددىا المحكمة .

كل شخص يخالف أحكام الموائح الصادرة بموج

أحكام ىذا القانون بالغرامة التى تحددىا المحكمة

.

31ـ

سمطـة إصـدار الموائح والقواعد واألوامر .

يجوز لموزير أن يصدر الموائح والقواعد واألوامر لتنفيذ أحكام ىذا القانون  ،مع عدم اإلخبلل بعموم ما تقدم يجوز
لموزير أن يصدر الموائح ااتية  ،وىى :
( أ)

الئحة تنظيم التعميم العام ،

( )

الئحة االمتحانات ،

(ج )
(د )

(ىـ)

) (1قانون رقم  41لسنة . 1974
) (2قانون رقم  41لسنة . 1974
) (3قانون رقم  41لسنة . 1974
) (4القانون نفسه .
) (5قانون رقم  41لسنة . 1974

الئحة المجالس التربوية ،
الئحة التدري

،

الئحة المدارس غير الحكومية .

