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انفصم األول
أحكاو تًهيدية

1ـ

2ـ ـ

اسم القانون .

يسمى ىذا القانون  " ،قانون المجمس القومى لرعاية الطفولة لسنة . " 2118
إلغاء واستثناء.

يمغــى قــانون المجمــس القــومى لرعايــة الطفولــة لســنة  ، 1991عمــى أن تظــل جميــا الم ـوائح واألوامــر الصــادرة بموجبــو
سارية الى أن تمغى أو تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون .
تفسير .

فى ىذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

3ـ

" األمانة العامة "

يقصد بيا األمانة العامة لممجمس المنشأة بموجب أحكام المادة ، 8

" األمين العام "

يقصد بو األمين العام المعين بموجب أحكام المادة ، 11

" الرئيس "
" الطفل "

" المجمــس "

يقصد بو رئيس المجمس وفقاً ألحكام المادة ، 5

يطبق عميو تعريف الطفل الوارد فى قانون الطفل السارى ،

يقصــد بــو المجمــس القــومى لرعايــة الطفولــة المنشــأ وفق ـاً ألحكــام المــادة

، )1(4
" الوزير "

يقصد بو الوزير الذى يحدده رئيس الجميورية ،

" مستويات الحكم "

يقصد بيا مستويات الحكم في جنوب السودان والواليات األخرى

.

انفصم انثانى
انًجهس
4ـ

()1

إنشاء المجمس ومقره.

ينشأ مجمس يسمى  " ،المجمس القومى لرعاية الطفولة " ،وتكون لو شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة
وخاتم عام ولو الحق فى التقاضى باسمو .

()2

5ـ

()1

يكون مقر المجمس بالعاصمة القومية .
تشكيل المجمس ومدتو.

يشكل المجمس بقرار من رئيس الجميورية عمى الوجة اآلتى :
(أ )

رئيس الجميورية ،

(ب)

الوزير ،

(ج )

وزراء الو ازرات القومية ذات الصمة ،

(د )

الوزير المختص فى حكومة الجنوب ،

(ىـ)

،

6ـ

عضواً

األمين العام

()2
()3

يحدد رئيس الجميورية من ينوب عنو في رئاسة المجمس .

()1

أعضاء

أعضاء

يكون المجمس تحت إشراف رئاسة الجميورية .

()4

عضواً

أعضاء
والة الواليات ،
ً
خمس ــة ممثم ــين لممنظم ــات والجمعي ــات القومي ــة الطوعي ــة العامم ــة ف ــى مج ــال الطفول ــة

(و )
(ز )

رئيساً

عضواً ومقر اًر .

تكون مدة عضوية المجمس خمس سنوات .

يختص المجمس باآلتى .:
(أ )

إختصاصات المجمس وسمطاتو.

وض ــا السياس ــات والخط ــط والبـ ـرام

المتعمقـ ــة بالطفول ــة ف ــى إط ــار السياس ــة العام ــة

لمدولة ،

(ب)

التنسيق ما مستويات الحكم األخرى فى مجال رعاية الطفولة ،

(ج )

تشكيل المجان الفنية واإلستشارية لمساعدتو فى أداء ميامو ،

(د )

إنشاء قاعدة معموماتية إحصائية ألوضاع الطفل ،

(ىـ)

(و )

تمثيل السودان فى المؤتمرات الدولية بالتنسيق ما الجيات المختصة ،

إســتقطاب الــدعم والمســاعدات وجــذب التمويــل مــن الــداخل والخــارج لــدعم خطــط وب ـرام

رعاية الطفولة وتنميتيا ،
(ز )

اإلش ـراف عمــى تنفيــذ اإلتفاقيــات اإلقميميــة والدوليــة الخاصــة بالطفــل التــى صــادق عمييــا
السودان بالتنسيق ما مستويات الحكم األخرى ،

(ح )

إجازة الموازنة السنوية لممجمس ورفعيا لمجيات المختصة ،

(ط )

إقتراح التشريعات الالزمة لحماية ورعاية الطفولة وتنميتيا ،

(ى )

نشر الوعى بقضايا الطفولة واستنباط األساليب والوسائل لتعبئتو ،

(ك )

إصدار الموائح الداخمية المنظمة ألعمالو واجتماعاتو ،

()2

يجــوز لممجمــس تفــويض بعــض ســمطاتو لرئيســو أو األمــين العــام أو ألي مــن رؤســاء لجانــو أو أي شــخص
بالشروط التى يراىا مناسبة .

7ـ

()1

إجتماعات المجمس .

يجتما المجمـس مـرة واحـدة عمـى األقـل فـى العـام  ،ويجـوز لمـرئيس بالتشـاور مـا الـوزير أو بطمـب مـن ثمـث
األعضاء دعوتو إلجتماع طارئ .

()2

يكون النصاب القانونى إلجتماعات المجمس بحضور األغمبية المطمقة لألعضاء .

()3

تتخذ ق اررات المجمس بأغمبية الحضور وفى حالة تساوى األصوات يكون لمرئيس صوت مرجح .

()4

يرأس اإلجتماعات الرئيس أو من يحدده .

الفصل الثالث

األمانة العامة
8ـ

()1
()2

9ـ

إنشاء األمانة العامة

تنشأ أمانة عامة لممجمس برئاسة األمين العام وتكون الجياز وتكوينيا التنفيذى واإلدارى لممجمس .
تتكون األمانة العامة من عدد من األمانات والعاممين وفقاً لمييكل التنظيمى والوظيفى المجاز .
إختصاصات األمانة العامة

تكون لألمانة العامة اإلختصاصات والسمطات اآلتية .:
(أ )

إقتراح الخطط والبرام القومية لرعاية الطفولة  ،وتنميتيا فى إطار الخطة العامة لمدولة
ومتابعة تنفيـذىا مـا الجيـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المختصـة وذلـك بعـد إجازتيـا مـن
قبل المجمس ،

(ب)

التنس ــيق ب ــين خط ــط الجي ــات الحكومي ــة وغيـــر الحكومي ــة العامم ــة ف ــى مجـــال الطفول ــة

(ج )

المساىمة فى تطوير الخدمات المقدمة فى مجال رعاية الطفولة ،

(د )

تعبئة المشاركة الشعبية ومساندة دعم المشاريا المشتركة بـين الجيـود الحكوميـة وغيرىـا

(ى ــ)

وبرامجيا والتعاون معيا ،

فى مجال الطفولة ،

عقــد مــؤتمرات دوريــة لشــئون الطفولــة وعقــد المقــاءات العمميــة واج ـراء الد ارســات والبحــوث
والنشر والتدريب فى ىذا المجال ،

(و )

اإلحتفال بالمناسبات الوطنية واإلقميمية والدولية الخاصة بالطفولة ،

(ز )

إصدار تقرير سنوى عن وضا الطفل السودانى .

11ـ

11ـ

تعيين األمين العام .

بناء عمى توصية الوزير ويحدد القرار مخصصاتو وامتيازاتو .
يعين األمين العام بقرار من رئيس الجميورية
ً
إختصاصات األمين العام وسمطاتو

.

يكون األمين العام المسئول التنفيذي واإلداري األول لألمانة العامة ودون اإلخالل بعمـوم مـا تقـدم تكـون لألمـين
العام اإلختصاصات والسمطات اآلتية :
(أ )

متابعة تنفيذ الق اررات الصادرة عن المجمس ،

(ب)

اإلعداد إلجتماعات المجمس ،

(ج )

إعداد الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذىا وأدائيا ،

(د )

تنسيق السياسات بين المجمس ومجالس الطفولة بمستويات الحكم األخرى ،

(ىـ)

تبادل الخبرات بين المجمس والجيات الداخمية والخارجية ذات الصمة ،

(و )

تعيــين العــاممين فيمــا عــدا الوظــائف القياديــة بموافقــة الــوزير وفقــاً لألســس والضـ ـوابط

(ز )

الترشيح لموظائف القيادية ورفعيا لممجمس وفقاً لألسس والضوابط المحددة ،

المحددة ،
(ح )

اإلشراف عمى المجان الفنية واإلستشارية .

انفصم انرابع
األحكاو انًانية
12ـ

13ـ

تتكون موارد المجمس المالية من اآلتى :

موارد المجمس

(أ )

ما تخصصو لو الدولة من إعتمادات ،

(ب)

دعم المنظمات الوطنية واإلقميمية والدولية ،

(ج )

التبرعات واليبات بموافقة المجمس ،

(د )

أى موارد أخرى مشروعة يقرىا المجمس .
إستخدام الموارد

تستخدم موارد المجمس المالية لتحقيق أغراضو واختصاصاتو وما المالية عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تستخدم الموارد

المالية فى اآلتى :

(أ )

دفا أجور العاممين بالمجمس وعالواتيم ومكافآت رئيس وأعضاء المجمس ،

(ب)

سداد التزامات المجمس المالية .

(ج )

تنفيذ ميامو واختصاصاتو ،

(د )

14ـ

()1
()2

15ـ

()1

البرام واألنشطة الخاصة برعاية وحماية الطفولة .
موازنة المجمس

تكون لممجمس موازنة سنوية صحيحة ومستوفاة وفقاً لألسس والضوابط المحاسبية السميمة .
يتم التصرف فى الموازنة وفقاً لقانون اإلجراءات المالية والمحاسبية لسنة . 2117
حفظ الحسابات والدفاتر

يقوم المجمس بحفظ الحسابات والدفاتر والسجالت بصورة والسـجالت وايـداع صـحيحة ومسـتوفاة ألعمالـو وفقـاً
لألسس المحاسبية السميمة األموال .

()2

يـ ــودع المجمـ ــس أموالـ ــو فـ ــى بنـ ــك السـ ــودان المركـ ــزى أو أى مصـ ــرف آخـ ــر توافـ ــق عميـ ــو و ازرة الماليـ ــة
واإلقتصاد الوطنى )1(.

16ـ

المراجعة

يقوم ديوان المراجعة القومى  ،أو من يفوضو بمراجعة حسابات المجمس بعد نياية كل سنة مالية .

انفصم انخايس
أحكاو ختايية
17ـ

()1
()2

سمطة إصدار الموائح

يجوز لممجمس إصدار الموائح الالزمـة لتنفيذ أحكـام ىذا القانون .
ما مراعاة أحكام البند ( ، )1يجوز أن تنص الموائح عمى اآلتى :
(أ )

تنظيم أعمال المجمس واجتماعاتو ،

(ب )

تنظيم المسائل المالية ،

(ج )

)(1

قانون رقم  41لسنة . 1974

تحديد ميام واختصاصات وسمطات المجان الفنية واإلستشارية .

