قانون تنظيم العمل الطوعي والشئون اإلنسانية لسنة 8102م
الفصل األول
أحكام متهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمي هذا القانون (قانون تنظيم العمل الطوعي والشئون اإلنسانية لسنة  8112م)
ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه

إلغاء وإستثناء
 -8يلغي قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 8112م علي أن تظل سارية مجيع التدابري
واللوائح الصادرة مبوجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون.

سيادة أحكام هذا القانون

 -3تسود أحكام هذا القانون فى حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر إلي املدى
الذي يزيل التعارض

تفسري
 -4فى هذ ا القانون ما مل يقتض السياق معنى آخر تكون للعبارات والكلمات اآلتية املعااني
املوضحة أمامها:
 املفوضاااية :يقصااد بهاااا مفوضاااية الشااائون اإلنساااانية والعمااال الطاااوعي اإلحتادياااة املنشاا ة
مبوجب أحكام املادة ( )7من هذا القانون.
 املفوض العام :يقصد به مفوض عام الشئون اإلنساانية والعمال الطاوعي الاذى ياتم تعييناه
وفقاً ألحكام املادة ( )9من هذا القانون .
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 املسجل العام  :يقصد به مسجل عاام منظماات العمال الطاوعي والشائون اإلنساانية املعا
مبوجب أحكام املادة ( )11من هذا القانون.
 املفوضية الوالئية :يقصد بها مفوضية الشئون اإلنسانية والعمل الطوعي بالوالية املعنية.
 العمل الطوعي والشئون اإلنسانية :يقصد بهما أى عمل طاوعي خاريي اري ر اي و اري
حكومي تقوم به املنظمات املسجلة وفقا ألحكام هذا القانون يهدف لتقاديم املسااعدات
اإلنسانية أو لرتقية اجملاالت التنموية واالقتصادية واالجتماعية أو اإل اثية للمستهدف .

 تااوط

العماال الطااوعي والش ا ن اإلنساااني :يقصااد بااه ادارة وتنظاايم العماال الطااوعي

والش ن االنساني وتوجياه ماواردا الداخلياة واجارجياة وفقاا للقايم والقاوان والسياساات
واالولويات الوطنية.
 املنظمااة الوطنيااة :يقصااد بهااا املنظمااة الطوعيااة السااودانية ااري ا كوميااة ااري الر يااة
العاملة يف العمل الطوعي واإلنساني و املسجلة مبوجب أحكام هذا القانون.
 املنظمة األجنبية :يقصد بها املنظمة الطوعية اري ا كومياة و اري الساودانية املساجلة
مبوجب أحكام هذا القانون .
 املنظمة الدولياة  :يقصاد بهاا املنظماة اري الساودانية ذات الصافة الدولياة أو اإلقليمياة او
ا كوميااة العاملااة يف لااال العماال الطااوعي واإلنساااني واملوقعااة اتفاقيااة مقاار مااع وزارة
اجارجية واتفاقية فنية مع املفوضية ويشمل ذلك وكاالت األمم املتحدة العاملة يف الشا ن
اإلنساني .
 املؤسسة اجريية :يقصاد بهاا املؤسساة الطوعياة الوطنياة املساجلة مبوجاب البناد ( )8مان
املادة ( )12من هذا القانون واليت ينشاؤها حمسانون أو خاريون أو كاركات ةولاة للعمال
الطوعي واإلنساني.
 الشبكة :يقصد بها لموعة منظمات طوعية تعمل يف حياز جغارايف أو قطااعي أو ذات
أهداف مشرتكة واملشاار اليهاا يف املاادة ( )88مان هاذا القاانون واملساجلة وفا ماا تفصاله
اللوائح.
 الالئحة  :يقصد بها اللوائح اليت يصدرها الوزير وفقاً للمادة (  )37من هذا القانون
 إحتاد املنظمات :يقصاد باه احتااد املنظماات الوطنياة املشاار الياه يف املاادة ( )83مان هاذا
القانون واملسجل وف ما تفصله اللوائح.
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 النااازحون :يقصااد بهاام األفااراد أو اجملموعااات الااذين أضااطروا أو أج ا وا لاارتد ديااارهم
بساابب أو نتيجااة أو تفادي ااً آلثااار الكااوار الطبيعيااة أو الاايت بفعاال اإلنسااان وأنتقلااوا الااي
مناط أخرى داخل حدود السودان.
 اإلتفاقيااة القطريااة :يقصااد بهااا لموعااة األحكااام واملوجهااات الاايت تاانظم دخااول وعماال
املنظمات األجنبية بالسودان.
 اإلتفاقية الفنية :يقصد بها األحكام والضوابط اليت تعتمد مبوجبهاا املشاروعات وتانظم
الشااراكة ب ا ا هااات الفنيااة ذات الصاالة واملنظمااات الوطنيااة واألجنبيااة إلنفاااذ برالهااا
وأنشطتها اإلنسانية.
 الطوارئ :يقصد بها كل حد طارئ ناجم عن عوامل طبيعية أو اري طبيعياة ياؤثر علاى
اإلنسان أو بيئته وجيعله عاجزاً عن ةارسة حياته الطبيعية.
 إعاااادة اإلعماااار:يقصاااد بهاااا الاا ام واألنشاااطة التاااى تساااتهدف إعاااادة ت هيااال أو تطاااوير
اجدمات األساسية وإزالة األضارار واآلثار الناكئة عن األوضاع الطارئة
 ال نااام  :يقصااد بااه مشااروعات وأنشااطة املساااعدات اإلنسااانية والتنمويااة الاايت تنفااذها
املنظمااات املسااجلة مبوجااب أحكااام هااذا القااانون أو تلااك املوقعااه علااي إتفاقيااات مقاار مااع
حكومة السودان .
 الوزارة  :يقصد بها وزارة الرعاية والضمان االجتماعي.
 الوزير  :يقصد به وزير الرعاية والضمان اإلجتماعي.

املبادئ اليت حتكم العمل الطوعي والشئون اإلنسانية

 -5تعمل منظمات العمل الطوعي واإلنساني يف السودان وفقاً للمبادئ االتية :
أ .عدم التمييز على أساس النوع أو العرق أو الدين أو اإلنتماء السياسي.
ب .ا يادية والعدالة والنزاهة .
ج .املساااءلة والشاافافية و اساساابية أمااام املسااتفيدين واملااا

وا هااات ا كوميااة ذات

الصلة وا هات اليت حيددها النظام االساسي للمنظمة أو الشبكة أو اإلحتاد.
د .إحرتام خصوصية وصون حقوق و كرامة املستفيدين يف تلبية إحتياجاتهم وناوع التادخالت
املوجهة هلم .
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ها .اإللتزام بالقوان الوطنية واللوائح واملوجهات الصاادرة مبوجبهاا وعادم ةارساة االنشاطة
اليت ختل ب من السودان وسيادته الوطنية والعمل وف األولويات الوطنية.
و  .االلتزام بسياسات وموجهات توط

العمل الطوعي والش ن اإلنساني .

ز  .اإللتاازام بالشااراكة املتوزانااه مااع املنظمااات واملؤسسااات الوطنيااة الاانظرية وبناااء القاادرات
الوطنية.
ح .عدم ةارسة األنشطة التجارية والسياسية والنقابية.
ط  .إستدامة برام املعا اات لتهيئاة الظاروف التاى اكان اجملتمعاات اسلياة مان اإلعتمااد
على ذاتها فى املدي البعيد ومراعاة مشاركتها يف األنشطة واملشروعات.

أهداف العمل الطوعي والشئون اإلنسانية

 -2تشتمل وال تقتصر أهداف العمل الطوعي والشئون اإلنسانية الرئيسة علي اآلتي:
أ .تقلياال خماااطر الكااوار وختفي ا حاادتها ومعا ااة آثارهااا وتقااديم اإل اثااة الطارئااة
للمتضااررين ماان الكااوار الطبيعيااة أو الناجتااة ماان فعاال اإلنسااان بااالرتكيز علااي
اجملموعات األكثر ت ثراً.
ب .إعااادة تعمااري البنيااات اإلقتصااادية واإلجتماعيااة الاايت ت ا ثرت ب اا روب أو الكااوار
الطبيعية بالتنسي مع ا هات املختصة.
ج .تقديم اجدمات األساسية للمجتمعات استاجة والنازح والعائدين والسعي لتطبياع
أوضاعهم ع ا لول املستدامة بالتنسي مع ا هات املختصة.
د .بناء القدرات الوطنية لتعزيز توط العمل الطوعي والش ن اإلنساني .
ا .تعزير حقوق اإلنسان وا كم الركيد وسيادة حكم القانون.
و .تعزيز اإلستدامة البيئية ومحاية البيئة واسافظة عليها.
ز .ختفي حدة الفقر والتقليل من آثارا وسط اجملتمعات املتضررة .
ح .تعزيز قيم التطوع واستنهاض القدرات الطوعية الوطنية الداخلية واجارجية لإلساهام
يف البناء التنموي واإلجتماعي واإلقتصادي والثقايف .
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الفصل الثاني
مفوضية الشئون اإلنسانية والعمل الطوعي
إنشاء املفوضية وفروعها

 )1( -7تنشاا مفوضااية تساامى مفوضااية الشاائون اإلنسااانية والعماال الطااوعي اإلحتاديااة كهيئااة
مستقلة واارس اإلختصاصات اسددة يف هذا القانون حتت إكراف الوزارة.
( )8تكاون للمفوضااية فروعااً بالواليااات تساامي مفوضاايات الشاائون اإلنسااانية والعماال الطااوعي
الوالئياااة وااااارس اإلختصاصاااات اساااددة يف القاااوان الوالئياااة لتنظااايم العمااال الطاااوعي
والشااائون اإلنساااانية وذلاااك دون املسااااس ب حكاااام الدساااتور والقاااانون ومباااا ينساااجم ماااع
متطلبات ا كم اإلحتادي.

2ا

إختصاصات وسلطات املفوضية

تكون للمفوضية االختصاصات والسلطات اآلتية:

 .1تعبئة ا هود الداخلية واجارجية والتنسي مع السلطات املعنية فاى إعاادة إعماار املنااط
املت

ثرة.

 .8توجياااه ماااوارد العمااال اإلنسااااني وخطاااط وبااارام الشاااركاء اسلاااي والااادولي طبقا ااً
للسياسات واملوجهات الوطنية.
 .3العمل على توفري خمزون وطين إسرتاتيجي للطاوارئ يشامل الغاذاءل الكسااءل اإلياواءل
الدواء وذلك لتعزيز القيادة وامللكية الوطنية يف التدخالت اإلنسانية .
 .4اإلكااراف علااى إسااتالم املساااعدات اإلنسااانية والتنمويااة الااواردة ماان ا هااات الداخليااة أو
اجارجياااة وتوزيعهاااا للمساااتهدف واملتضاااررين بقياااادة املنظماااات واملؤسساااات الوطنياااة
والتنسي مع ا هات الداخلية واجارجية يف حاالت الكوار وتسهيل عملها .
 .5إعداد خارطة اإلحتياجات اإلنسانية وحتديد التدخالت املطلوبة وف األولويات الوطنية .
 .2حشد وتعبئة املوارد املادية والبشرية وإعداد قوائم كااملة باإلمكاناات املتاوفرة للتادخالت
فى حالة حدو الكوار .
 .7االكراف علي إنفاذ االطار العمليااتي لتاوط العمال الطاوعي والشا ن اإلنسااني بالتنساي
مع ا هات الرمسية ذات الصلة.
 .2اإلكراف واملتابعة والتقيايم لكال بارام ومشاروعات العمال الطاوعي والشائون اإلنساانية
فى السودان.
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 .9اإلكراف اإلداري والفين على املفوضيات الوالئية ومتابعة وتقييم برالها ومشاروعاتها يف
العمل الطوعي والشئون اإلنسانية بالتنسي مع السلطات الوالئية.
 .11رفع درجة الوعي وترسيخ مفهوم وثقافة التطوع والعمل اإلنساني واجريي.
 .11إعداد وتشجيع الدراسات والبحو املتعلقة بالش ن الطوعي واإلنساني.
 .18دعااام وتطاااوير اآللياااات الوطنياااة لإلناااذار املبكااار والتنباااوء باااالكوار وإدارة خمااااطر
الكوار ل الطبيعية و ري الطبيعية والتقليال مان آثارهاا علاي كافاة املساتويات بالتنساي
مع ا هات األخري ذات الصلة .
 .13التدريب وبناء القدرات الوطنية يف لاالت العمل الطوعي والش ن اإلنساني .
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يعا رئااي

للا

املفوض العام
تعيني املفوض العام

الااوزارء بناااءًا علااى توصااية الااوزير مفوضااً عامااً للشاائون اإلنسااانية والعماال

الطوعي بدرجة وزير دولة وحتدد أمتيازاته وخمصصاته.

اختصاصات وسلطات املفوض العام

11ا ا ( )1يكااون املفااوض العااام مس اائوالً عاان تنفيااذ موجهااات وسياسااات وخطااط العماال الطااوعي
والشئون اإلنسانية وتكون له االختصاصات والسلطات اآلتية:
أ .اإلكراف على األجهزة اإلدارية والفنية باملفوضية واملفوضيات الوالئية.بالتنساي ماع السالطات
الوالئية .
ب .التوصية لوالة الواليات املعنية ووضع املعايري الفنية لتعي املفوض الوالئي .
ج .وضع األس

والضوابط واإلجراءات الفنية لعمل الشركاء الدولي .

د .تنظيم وتنسي عمل وبرام املنظمات فى األطر ا غرافية والقطاعية وتولي مسائولية املراقباة
والتقييم واملتابعة لكل برالها.
ها  .تنظيم وتنسي عمليات املساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار للمناط املت ثرة.
و .استنفار ا هود الداخلية واجارجية والتنسي ماع ا هاات املعنياة للتنباؤ باالكوار ودرءهاا
أو ختفي آثارها وإعادة إعمار وت هيل املناط املت ثرة.
ز. .بناااء وإدارة احتياااطي إساارتاتيجي وطااين ملقابلااة االحتياجااات األساسااية فااى حاااالت الطااوارئ
بالتنسي مع ا هات املختصة .
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ح .اإلكراف علي عمليات التدريب ورفع القدرات الوطنية يف كافة لاالت التدخالت اإلنسانية.
خ.اإلكراف علي إنفاذ خطط توط العمل الطوعي واألنساني بالتنسي مع ا هات الرمسياة ذات
الصلة.
ط.اإلكراف علي ال ام واآلليات الوطنية إلدارة خماطر الكوار يف كافة املستويات.
ي .مجااع وتقياايم املعلوماااات واملؤكاارات التااى تناااذر باحتمااال حاادو كارثاااة وإخطااار السااالطات
املختصة بذلك.
د .إجااراء الدراسااات والبحااو الراميااة لتفااادي حاادو ا اااالت الطارئااة والتنسااي مااع ا هااات
املختصة.
ل .إجاراء املساوحات الالزماة لتحديااد االحتياجاات فاى لاال العماال الطاوعي والشائون اإلنسااانية
وف االولويات الوطنية .
م .إجراء التحريات األولياة ماع أى منظماة أو كابكة أو إحتااد للعمال الطاوعي والشائون اإلنساانية
للتحق من وجود أو عدم وجود أى خمالفات قانونية واختااذ اإلجاراءات القانونياة الالزماة بشا نها
مع ا هات العدلية املختصة إذا اقتضي األمر وفض أى نزاعات تنش فيماا بينهاا أو ماع أي جهاات
أخري.
ن .أي مهام أخري حيددها القانون أو اللوائح أو املوجهات الصادرة مبوجبه أو يكلفه بها الوزير.
( )8جيااوز للمفااوض العااام تفااويض أي ماان اختصاصاااته إلااي أي كااخ

أو

نااة يشااكلها بالشااروط

والضوابط املناسبة.

املسجل العام
تعيني املسجل العام

11ا يع الوزير بتوصية من املفوض مسجالً عاماً ملنظمات العمل الطوعي والشئون اإلنساانية مان ذوى
اج ة يف العمل اإلنساني والدراية القانونية وحيدد القرار خمصصاته وامتيازاته .
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إختصاصات وسلطات املسجل العام

يباكر املسجل العام االختصاصات والسلطات التالية :

أ .تسااجيل وإعااادة تسااجيل املنظمااات األجنبيااة واملنظمااات واإلحتااادات والشاابكات الوطنيااة
العاملاااة يف العمااال الطاااوعي والشااائون اإلنساااانية علاااي املساااتوي القاااومي وإصااادار كاااهادة
التسجيل وإعادة التسجيل أو رفض أو إلغاء التسجيل .
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ب .توقي ا ع االتفاقيااات القطريااة مااع املنظمااات الطوعيااة األجنبيااة املسااجلة وف ا أحكااام هااذا
القانون .
ج .االكااراف القااانوني والفااين علااي تسااجيل املنظمااات والشاابكات وإحتااادات العماال الطااوعي
والشئون اإلنسانية على املستوى الوالئي ع املفوضيات الوالئية.
د .اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وإنفاذ ا ازاءات املنصوصاة عليهاا يف املاادة ( )82البناود
( )5( )8( )1من هذا القانون .
ا .االحتفااااامل باملسااااتندات األساسااااية والسااااجالت والتقاريراجاصااااة مبنظمااااات وكاااابكات
وإحتادات العمل الطوعي والشئون اإلنسانية املسجلة قومياً وف أحكام هذا القانون.
و .مراجعاااة ساااجالت منظماااات وكااابكات وإحتا اادات العمااال الطاااوعي والشااائون اإلنساااانية
والت كد مان أن أنشاطتها متوافقاة ماع أحكاام هاذا القاانون واللاوائح واملوجهاات الصاادرة
مبوجبه أو أي قانون وطين آخر .
ز .اإلكاااراف علاااي ا معياااات العمومياااة و إنتخاباااات منظماااات وكااابكات وإحتاااادات العمااال
الطااوعي والشاائون اإلنسااانية املسااجلة للت كااد ماان أنهااا قااد ااات وفقااا لنظمهااا االساسااية
وإحكام هذا القانون ولوائحه.
ح .أي مهام أخري يكلفه بها الوزير أو املفوض العام.

املفوض الوالئي
تعيني املفوض الوالئي

 )1( -13يع ا والة الواليااات بتوصااية ماان املفااوض العااام مفوض ا والئااي للشاائون اإلنسااانية والعماال
الطوعي من ذوي اج ة يف العمل الطوعي واإلنسااني ووفا كاروط اجدماة املدنياة وحيادد
القرار خمصصاتهم وإمتيازاتهم.
( )8تكون املفوضية مسئولة عان متابعاة ومراقباة وتقيايم عمال املفوضايات الوالئياة بالتنساي ماع
السلطات الوالئية وف ما حتددا اللوائح.

اختصاصات املفوض الوالئي

 -14دون املساس باألحكام الواردة يف هذا القانون اإلطاري واللوائح واملوجهاات الصاادرة مبوجباه
تكون للمفوض الوالئي االختصاصات والسلطات التالية:
أ .االختصاصاااات املنصاااو

عليهاااا يف القاااانون الاااوالئي لتنظااايم العمااال الطاااوعي والشااائون

اإلنسانية بالوالية املعنية.
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ب .أي مهام أخري يكلفه بها امل فاوض العاام أو السالطات الوالئياة املختصاة مباا ال يتعاارض ماع
أحكام هذا القانون واللوائح واملوجهات الصادرة مبوجبه وقانون ا كم االحتادي .

الفصل الثالث
التسجيل
تسجـيل منظمات العمل الطوعي والشئون اإلنسانية وتوفيق أوضاعها

 15ا ( )1مااع مراعاااة الساالطات ا صاارية للواليااات واس اددة فااى الدسااتور جيااب أن تقااوم منظمااات
وكااابكات وإحتاااادات العمااال الطاااوعي والشااائون اإلنساااانية الوطنياااة واملنظماااات األجنبياااة
بالتسجيل لدي املسجل العام مبا يتواف مع أحكام هذا القانون.
( )8جيب علي كافة منظمات وكابكات وإحتاادات العمال الطاوعي والشائون اإلنساانية التاى
تسااجيلها قومي ا ًا قباال صاادور هااذا القااانون أن تقااوم بتوفي ا أوضاااعها وفق ا ًا ألحكااام هااذا
القانون خالل  181يوماً من تاريخ صدورا.

شروط التسجيل

 12ا ( )1جيااب أن تتاوفر أل ااراض تساجيل منظماات و كاابكات وإحتاادات العماال الطاوعي والشاائون
اإلنسانية الوطنية علي املستوي اإلحتادي الشروط اآلتية:
أ .أن تقدم للمسجل طلباً يتضمن قائمة ب مسااء وعنااوين األعضااء املؤسسا علاي أن ال يقال
عددهم عن ست عضواًًً.
ب .أن تكااون مسااجلة والئياااً ونفااذت مناكااط ومشاااريع إنسااانية ملاادة عااام علااى املسااتوى
الوالئي .
ج .أن تقاادم مااا يثباات إمكاناتهااا املاديااة والفنيااة ملمارسااة نشاااطها اإلنساااني والطااوعي علااى
املستوى القومي.
د .ترف مع الطلب نسخة من دستورها وهيكلها التنظيمي واإلداري والتنفيذي املقرتح.
ا .ي رف املدير املؤقات أو املسائول التنفياذي األعلاي أو للا

األمنااء التمهيادي قارارا موثقاا

من ا معية العمومية التمهيدية بإنشاءها وكهادة مقرمؤقت.
( )8علااي الاار م ماان أحكااام البنااد()1ل جيااوز للمفااوض العااام أن يواف ا علااي تسااجيل املؤسسااة
اجريية أو أي منظمة وطنياة بعادد يقال عان سات عضاوًا ودون تساجيل والئاي سااب وباذات
الشروط األخرى الواردة يف البند املذكور.
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( )3جيب أن تتوفر أل راض تسجيل الشبكات واإلحتادات الشروط املنصاو

عليهاا يف اللاوائح

املختصة.
( )4جيب أن تتوفر أل راض تسجيل املنظمات األجنبية الشروط اآلتية:
أ .أن تكون مسجلة وفقاً للقوان الساارية فاى دولاة املنشا ماع إرفااق كاهادة تساجيل ساارية
ومعتمدة من سفارة السودان أو بعثته الدبلوماسية أو أقرب بعثه .
ب .أن ال يكون مقرها أو منش ها أي دولة يف حالة حرب مع أو يقاطعها السودان.
ج .ان تلتااازم كتاباااة بتنفياااذ برالهاااا ومشااااريعها وفقا ااً للسياساااات واملوجهاااات واألولوياااات
واجطااط الرمسيااة الوطنياااة وبالشااراكة ماااع منظمااة وطنياااة أو أكثاار طبقاااً ملااا تفصاااله
اإلتفاقية الفنية .
د .أن تتعهد كتابة باإللتزام ب حكام هذا القانون والقوان الوطنية األخارى وباالتوقيع علاى
اإلتفاقية القطرية والعمل مبقتضياتها.
ا .أن ترفاا نسااخة مااان نظامهااا األساساااي وخطااة عملاااها وبرالهااا ومشااااريعها الاايت تزماااع
تنفيذها يف السودان بعد إعتمادها من سفارة السودان بالدولة املعنية أو أقرب بعثه.
و .أن تقدم ما يثبات إمكاناتهاا املادياة والفنياة ملمارساة النشااط أو العمال الاذي تزماع تنفياذا
فى السودان ومصادر اويلها وسرية ذاتية ومؤهالت كوادرها اليت ستعمل يف السودان.
ز .تدفع املنظمة الرسوم املقررة للتسجيل وفقاً للوائح.

منح شهادة التسجيل

 - 17مينح املسجل العام كاهادة تساجيل لكال منظماة أو إحتااد أو كابكة وطنياة أو أجنبياة تساتويف
كروط التسجيل الواردة فى املادة ( )12خالل كهر للمنظماات والشابكات واالحتاادات الوطنياة
وثال أكهر للمنظمات األجنبية ما مل توجد موانع قانونية طبقاً للتشريعات الوطنية األخرى.

جتديد التسجيل

12ا ا جيااب علااى املنظمااات واإلحتااادات والشاابكات الوطنيااة واألجنبيااة املسااجلة وفق ااً الحكااام هااذا
القانون أن جتدد ترخيصها سنوياً وفقاً للشروط اليت حتددها اللوائح.
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اإلستثناء من التسجيل

 -19تستثين من التسجيل مبوجب أحكام هذا القانون األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصاة واهليئاات
الدوليااة األخااري امل وقعااه إتفاقيااات مقاار مااع حكومااة السااودان علااى ان تقااوم حااال ةارسااتها
أنشطة إنسانية بتوقيع إتفاقية فنية مع املفوضاية بالتنساي ماع ا هاات ا كومياة الانظرية ماع
التزامها باملبادئ والسياسات واملوجهات الوطنية يف العمل الطوعي والشئون اإلنسانية.

رفض التسجيل

81ا ( )1جيوز للمسجل العام رفض تسجيل املنظمة أو اإلحتاد أو الشبكة الوطنية واالجنبية إذا:
أ.

كانت األنشطة اليت تزمع القيام بها خمالفة ألحكام هذا القانون ولوائحه أو أي قاوان
وطنية أخرى.

ب .تضمن الطلب معلومات ري صحيحة أو خمالفة لشروط التسجيل.
ج.

فشلت فى إستيفاء كروط التسجيل املبينة فى املادة (.)12

( )8جياب علااي املساجل العااام عناد رفضااه تساجيل أي منظمااة او إحتااد أو كاابكة وطنياة إبال هااا
ب سباب ذلك الرفض كتابة خالل ( )31يوماً من تاريخ تقدميها للطلب.
-81

إلغاء التسجيل

جيااوز للمسااجل العااام إلغاااء تسااجيل أي منظمااة أوإحتاااد أو كاابكة وطنيااةأو أجنبيااة مسااجلة
مبوجب أحكام هذا القان ون بعد قيامه بالتحريات الالزمة اليت تثبت أنها قد :
أ.

حصلت علي التسجيل بالتزوير أو الغش أو بناء علي معلومات ري صحيحة .

ب.

خالفااات أحكاااام هاااذا القاااانون أو اللاااوائح أو املوجهاااات أو أي قاااانون وطاااين آخااار سااااري
املفعول.

ج.

خالفت أحكام نظامها األساسي.

د.

إسااتخدمت العماال الطااوعي و الشا ن اإلنساااني للحصااول علااي مكاسااب ااري مشااروعة أو
مارست أنشطة خارج نطاق إختصاصها.
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ها .فشلت دون م رات مقبولاة يف ةارساة أنشاطتها ملادة عاام متتاال ماا مل تكان قدمجادت
نشاطها وفقاً ملا تفصله اللوائح.
و .مل تعقااد مجعيتهااا العموميااة ومل تااودع لاادى املفوضااية تقرياار أداءهااا ملاادة عااام متتااال دون
م رات مقبولة ما مل تكن قد مجدت نشاطها وفقاً ملا تفصله اللوائح.
ز .تقااادمت بطلاااب مااان مجعيتهاااا العمومياااة أو ماااديرها القطاااري إلعتمااااد حلاااها إختيارياااا وإلغاااء
تسجيلها .

الفصل الرابع
الفروع والشبكات واالحتادات
فروع وشبكات املنظمات

 88ا ( )1جياوز ملنظماات وكابكات وإحتاادات العمال الطاوعي والشائون اإلنساانية الوطنياة املساجلة
قوميا ًا وفقااا ألحكااام هااذا القااانون بعااد موافقااة املفااوض أن تؤسا

فروعااً هلااا يف واليااات

السودان املختلفة دون حاجة لتسجيل والئي بشرط أن تلتزم الفروع بدستور املنظمة وحتصال
علي موافقة السلطات ذات الصلة فى الوالية املعنية.
( )8ال جيوز للمنظمات األجنبية فتح فروع بالواليات إال بعد موافقة مكتوبة من املفوضية.
( )3جياااوز ملنظماااات العمااال الطاااوعي والشااائون اإلنساااانية الوطنيا اة ذات األ اااراض املتشاااابهة
املسااجلة وفقااك ألحكااام هااذا القااانون إنشاااء كاابكات فيمااا بينهااا بغاارض تبااادل اجا ات
وتطوير أدائها املهين وحشد ا هود املشرتكة وفقاً ملا تفصله اللوائح.

إحتاد عام املنظمات الطوعية

 83ا جيااوز للمنظمااات الوطنيااة املسااجلة تكااوين إحتاااد عااام بهاادف التنسااي وتبااادل املعلومااات
والتجااارب وتطااوير العماال يف الش ا ن الطااوعي واالنساااني ووضااع معااايري وقواعااد الساالود
ألعضائها وحتديد أولويات العمل وفقاً ملا تفصله لوائح هذا القانون.

إحتادات القضايا املشرتكة واألشخاص ذوي اإلعاقه

 )1( -84جيااوز للمنظمااات ذات القضااايا املشاارتكة واإلنتشااار ا غاارايف إنشاااء إحتااادات لرعايااة
كئون منسوبيها يف اجملال املعين.وذلك وفقاً للقانون واللوائح .
( )8جيوز ملنظمات األكخا

ذوي اإلعاقه وذوي اإلحتياجات اجاصة أن تنشئ إحتاداك لرعاية

كؤونها املشرتكة والدفاع عن قضاياهاوذلك وفقاً للقوان واللوائح .
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( )3ي طباا ا علااااي اإلحتااااادات املااااذكورة نفاا ا

إجااااراءات وكااااروط التسااااجيل الااااواردة يف

املادة()12ل( )1و ( )8من هذا القانون.

الفصل اخلام ــس
املخالفات واجلزاءات والعقوبات واإلستئنافات
املخالفات

 -85يعد مرتكباً ملخالفة:

أو لموعة من األكخا

 .1كل كخ

ااارس نشااطاً بإسام منظماة أو كابكة أو إحتااد

للعمل الطوعي والشئون اإلنسانية ري مسجلة وفقا ألحكام هذا القانون .
 .8أي منظمة أوإحتاد أو كبكة للعمل الطوعي والشئون اإلنسانية مسجلة وف أحكام هذا
القانون ترتكب اي من :
أ .األفعال اليت تتعارض مع مبادئ العمل اإلنساني طبقا للمادة (.)5
ب .األفعال اليت ختال ضوابط التمويل واستقطاب املنح طبقاً للمادة(.)34
ج .األفعال املنصو

عليها يف املادة ( )81الفقرات (ألبلجلدلها) .

د .األفعال اليت ختال ضوابط التقارير اإلدارية واملالية طبقاً للمادة (.)31
ا .األفعال اليت ختال االس

اساسبية واملالية طبقاً للمادة ()31

و .أي أفعااال أخاارى تشااكل خمالفااات ألحكااام هااذا القااانون أو اللااوائح أو املوجهااات
أوالقوان الوطنية األخرى.

العقوبات واجلزاءات

 )1( -82كل من خيال أحكام املادة ( )1( )85يعاقاب عناد اإلداناة بالغراماة ماع جاواز مصاادرة
االمااوال املتحصاالة بواسااطة املنظمااة أو اإلحتاااد أو الشاابكة العامل اة يف العماال الطااوعي
والشئون اإلنسانية ري املسجلة وفقاً الحكام هذا القانون.
( )8دون مساس

املساجل يف اختااذ أي اجاراءات قانونياة ضاد اي كاخ

او اكاخا

ارتكاااب خمالفااة إلحكااام هااذا القااانون اولوائحااه جيااوز للمسااجل حرمااان الشااخ
االكخا

عان
او

املعني من ةارسة اي نشاط طوعي انساني يف السودان ملدة ال تزيد عن سنة

( )3يف حالة إدانة اسكمة ألي كخ

أو منظمة او إحتاد أو كبكة للعمل الطوعي والشائون

اإلنساااانية عااان أي خمالفاااة ألحكاااام هاااذا القاااانون أو مبوجاااب أي قاااانون آخااار جياااوز
للمحكمة باالضافة الي أي عقوبة اخري أن تصدر األوامر التالية أو أي منهما :
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أ .مصادرة األموال موضوع املخالفة .
ب .الغرامااة علااى الشااخ

أو املنظمااة أو اإلحتاااد أو الشاابكة العاملااة يف العماال الطااوعي

واإلنساني اليت ارتكبت املخالفة .
ج .اإلبعاد من السودان اذا كان املدان أجنبياً.
( )4جيااوز للمسااجل وفق ااً ألحكااام املااادة ( )81إلغاااء تسااجيل أي منظمااة أو إحتاااد أو كاابكة
للعمل الطوعي والشئون اإلنسانية مسجلة مبوجب احكام هذا القانون .
( )5يف حالة ارتكاب اي منظمة أو إحتاد أو كبكة للعمل الطوعي والشئون اإلنسانية ملخالفاة
أخرى ري املنصو

عليها يف املادة ( )81جياوز للمساجل مبوافقاة املفاوض أن يوقاع عليهاا

وفقاً ملا تفصله اللوائح أي من ا زاءات اآلتية:
أ .لفت النظر.
ب .اإلنذار .
ج .جتميد النشاط ملدة ال تتجاوز ستة كهور.
د .حل اهلياكل التنفيذية وتشكيل

نة تسيري.

اإلستئناف

 )1( -87جيااوز ألي منظمااة أو إحتاااد أوكاابكة وطنيااة رفااض تسااجيلها مبوجااب املااادة ( )81ماان هااذا
القانون أن تست ن قرار املسجل لدى املفوض العام خالل مخسة عشر يوماً.
( )8جيوز ألي منظمة أو إحتااد أوكابكة عاملاة يف العمال الطاوعي والشا ن اإلنسااني الايت
إلغااااء تساااجيلها مبوجاااب أحكاااام املاااادة ()81ل الفقااارة (أ)ل(ب)ل(ج)ل(د)ل(هاااا)ل(و) أن
تست ن قرار املسجل لدى املفوض العام خالل ثالث يوماك من تاريخ إصدارا.
( )3إذا مل يرد املفوض علاى اإلساتئناف خاالل كاهر أو رفضاه جياوز للمنظماة إساتئناف القارار
لدى الوزير خالل مخسة عشر يوم.
( )4جيااوز للمنظمااة أو اإلحتاااد او الشاابكة العاملااة يف العماال الطااوعي والشاائون اإلنسااانية يف
حالاااة توقياااع أي عقوباااة أو جااازاءات عليهاااا مبوجاااب أحكاااام املاااادة ( )82الفقااارة ( )5أن
تست ن قرار املسجل لدى املفوض العام خالل أسبوع من تاريخ إصدارا.
( )5إذا مل ياارد املفااوض عل اى االسااتئناف خااالل كااهر أو رفضااه جيااوز للمنظمااة أو الشاابكة أو
االحتاااد اسااتئناف قاارار املفااوض لاادي الااوزير خااالل مخسااة عشاار يوم ااك ويف حالااة عاادم رد
الوزير خالل مخسة عشر يوماً جيوز اللجوء للمحكمة املختصة.
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( )2يف حالة اإلدانة بواسطة اسكمة مبوجب املادة ( )82البند ( )3جياوز للشاخ

أو املنظماة

أو االحتاااد أو الشاابكة اسااتئناف قاارار اسكمااة لاادى اسكمااة األعلااى املختصااة خااالل
اسبوع من تاريخ صدورا.

الفصل السادس
أحكام عامة
الشخصية االعتبارية للمنظمات واإلحتادات والشبكات

 -82تكاااون للمنظماااات واإلحتاااادات والشااابكات العاملاااة يف العمااال الطاااوعي والشااائون اإلنساااانية
واملسجلة وف أحكام هذا القانون كخصية اعتبارية من تاريخ تسجيلها.

اإلطالع واحلصول على الوثائق

 - 89جياوز ألي عضاو فاى املنظماة أو اإلحتااد أو الشابكة املساجلة مبوجاب هاذا القاانون اإلطااالع أو
ا صااول علااى نسااخة ماان وثائقهااا األساسااية املودعااة لاادي املسااجل العااام وذلااك بعااد موافقااة
املسجل العام ودفع الرسم املقرر وف ما تفصله اللوائح .

التقارير

 31ا ( )1جيااب علااي كاال منظمااة أو إحتاااد أو كاابكة للعماال الطااوعي والشاائون اإلنسااانية الوطنيااة
واألجنبيااة املسااجلة وفق ااً ألحكاااام هااذا القااانون أن تقاادم للمسااجل أو املفااوض العااام حساابما
يكون ا ال التقارير اآلتية:
أ .تقرير نص سنوي عن أعماهلا.
ب .تقرير سنوي عن سري أعماهلا.
ج .صورة من التقرير املالي السنوي معتمدة بواسطة مراجع قانوني وطين معتمد .
( )8دون مساس با صانات املمنوحة هلا جيب على اهليئات الدولية اليت لديها اتفاقياات فنياة
مع املفوضية تقديم التقارير الدورية األتية :
أ .تقرير سنوي عن أعماهلا .
ب .صورة من التقرير املالي السنوي املراجع بواسطة مراجع قانوني وطين معتمد.

احلسابات والدفاتر والسجالت

 31ا ( )1جيااب علااى كاال منظمااة أو إحتاااد أو كاابكة للعماال الطااوعي والشا ن اإلنساااني الوطنيااة أو
االجنبية املسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون أن حتتفظ
ملواردهاا ومصروفاتها وفقاً لألس

اساسبية السليمة.
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ساابات ودفاتر صحيحاة ومساتوفاة

( )8جيب على كل منظمة أو إحتاد أو كابكة للعمال الطاوعي والشائون اإلنساانية ل وطنياة أو
أجنبيااة مسااجلة وفق ااً ألحكااام هااذا القااانون أن حتااتفظ بسااجالتها ودفاترهااا وتقاريرهااا
اساسابية واملالية ملدة ال تقل عن مخ

سنوات.

( )3على كل منظمة أو أحتااد أو كابكة للعمال الطاوعي والشا ن اإلنسااني وطنياة أو أجنبياة
أن تقوم بتادقي حسااباتها وبياناتهاا املالياة السانوية بواساطة مراجاع قاانوني وطاين معتماد
من حكومة السودان.

االمتيازات

 )1( -38جيوز لوزير املالية واالقتصاد الوطين بتوصية من املفوض العام إعفاء أي من املنظمات أو
اإلحتادات أو الشبكات الوطنية واألجنبية املسجلة وفقاً ألحكام هذا القانون من اآلتي:
أ .الرسااوم ا مركيااة والرسااوم األخاارى املسااتحقة علااى الساالع واملعاادات واآلليااات
واألجهزة التى تستخدمها لتحقي أ راضها.
ب .الضرائب.
( )8تكون اإلمتيازات الواردة يف البند ( )1خاضعة للوائح والنظم املالية السارية.
( )3تعفى األموال املمنوحة من أى جهة ألي عمل إنساني طوعي أو خريي من الضرائب.
( )4تعف اى واردات وماادخالت العماال اإلنساااني والطااوعي الاايت تاارد للمفوضااية ماان أي جهااة
داخلية أو خارجية من الرسوم ا مركية والرسوم األخري.

أيلولة األصول واألموال

 )1( - 33يف حالة إلغاء تسجيل أي منظمة أو إحتااد أو كابكة للعمال الطاوعي والشائون اإلنساانية
وطنية أو اجنبية إستجابة لقرارها يتم التصرف فى أمواهلا وأصوهلا على الوجه اآلتي:
أ.

تسوية إلتزاماتها املالية.

ب.

حتويل ماا تبقاى مان األماوال واألصاول باإلتفااق با املفوضاية واملنظماة املعنياة إلاي
مشروع قائم أو الي أي مؤسسة أو منظمة وطنية أخري تكون هلا ذات األهداف.

() 8

يف حالة إلغاء تسجيل املنظمة أو اإلحتاد أو الشابكة العاملاة يف العمال الطاوعي والشا ن
اإلنساااني ل الوطنيااة أو االجنبيااة بقاارار ماان املسااجل العااام أو ب ا مر ماان اسكمااة تااؤول
أصوهلا إلي املشاروع أو ا لنشااط الاذي كانات تتاوف تنفياذا قبال إلغااء تساجيلها ويف حالاة
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عدم وجود مثل هذا املشروع أو النشااط ياتم حتويال األصاول إلاي أي عمال طاوعي إنسااني
آخر حيددا املفوض العام وف اللوائح .
( )3دون مسااااس باألحكاااام القضاااائية الجياااوز ألي مااان مساااتويات ا كااام التصااارف يف أو
مصادرة أو حجز األصول الثابتة واملنقولاة للمنظماات أو اإلحتاادات أو الشابكات العاملاة
يف العماال الطااوعي والشاا ن اإلنساااني ل الوطنيااة واالجنبيااة املسااجلة قومياااً إال مبوافقااة
مكتوبة من املفوض العام وف ماتفصله اللوائح.

التمويل وإستقطـاب املنح والتصرف يف االصول

 )1( -34جيب أن تكون املنح وإستقطاب التمويل لا ام منظماات وكابكات وإحتاادات العمال
الطوعي والشئون اإلنسانية املسجلة وفقاً ألحكام هذا القاانون عا وثيقاة مشاروع جتااز
من قبل املفوضية وف اللوائح.
( )8مبا ال يتعارض مع احكام قانون سل االموال واويل االرهاب والقاوان الوطنياة االخاري
ذات الصلة جيوز الي منظمة او احتاد او كبكة وطنية تلقي منحااً او اماوا ًال مان اي جهاة
او مؤسسة بالداخل او اجاارج كاريطة اياداعها يف حسااباتها املصارفية وإخطاار املفاوض
كتابةً مبصادر اويلها وانفاقها وف التفويض املمنوح هلا قانوناً.
( )3ال جيااوز ألي منظمااة أو إحتااد أو كاابكة وطنيااة أو أجنبيااة مسجااااااااااالة مبوجااب أحكااام
هااذا القااانون التصاارف يف أمواهلااا الثابتااة أواملنقولااة سااواء بااالبيع أو اهلبااة أو الااارهن أو
املقايضة أو اإلستثمار أو با ي كاكل آخار مان أكاكال التصارفات إال مبوافقاة املفاوض
العام ووفقاً ملا تفصله اللوائح.

حظر غسل االموال ومتويل األرهاب

 )1( - 35الجيوز الي منظمة أو إحتاد أو كبكة وطنياة أو أجنبياة مساجلة وفقااً الحكاام هاذا
القاااانون إساااتخدام مواردهاااا املالياااة أو دعااام أو تنفياااذ أي مشااااريع أوبااارام لتمويااال
االرهاب .
( )8الجياوز ألي منظمااة أو إحتاااد أو كاابكة وطنيااة أو أجنبيااة مسااجلة وفا أحكاام هااذا القااانون
تلقي أو إستخدام اي أموال ناجتة أو عائدا أو متحصل عليهاا مباكارة أو اري مباكارة عان
إرتكاب أي جرمية أصلية مبا يشكل جرمية من جرائم سل األموال.
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تعديل أغراض املنظمة أو اإلحتاد أو الشبكة

 - 32ال جياااوز ألي منظماااة أو إحتااااد أو كااابكة للعمااال الطاااوعي واإلنسااااني وطنياااة أو أجنبياااة
تسااجيلها مبوجااب أحكااام هااذا القااانون أن تعاادل أهاادافها أو أ راضااها أو التوسااع فااى تلااك
األهداف أو األ راض أو اإلندماج مع أي كبكة أو احتاد أو منظمة أخاري دون ا صاول علاي
موافقة مسبقة من املسجل العام كتابةً ومعتمدة من املفوض العام .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر

 -37جيااوز للااوزير بتوصااية ماان املفااوض العااام إصاادار اللااوائح والقواعااد واألواماار الالزمااة لتنفيااذ
أحكام هذا القانون .
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