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 مرئيات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأن ما انتهى إليه قرار جملس النواب

بشأن  2005( لسنة 26خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 اجلمعيات السياسية )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب(، 

بشأن اجلمعيات  2005( لسنة 26ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 2012( لسنة 35السياسية، املرافق للمرسوم رقم )

باملسائل املتصلة حبقوو  انسسوا     تثمينًا للجهود اليت يوليها جملس الشورى املوقر يف كل ما يتعلق 

مشورو  قواسو    ومع كامول التقورير لتبتروارال الويت يرموه قليو  قورار جملوس النووا   صوو             

بشأ  اجلمعيال السياسية )املعر يف ضوء االقرتاح  2005( لسنة 26بتعريل بعض أحكام القاسو  رقم )

( لسونة  26أحكوام القواسو  رقوم )   بقاسو  املقرم من جملس النوا (  ومشرو  قواسو  بتعوريل بعوض    

  وبنواء  بلوط بلون جلنوة     2012( لسونة  35بشأ  اجلمعيال السياسية  املرافوق للمرسووم رقوم )    2005

الشؤو  التشريعية والقاسوسية بواللس مرئيوال املؤسسوة الوبنيوة  قوو  انسسوا  حووع املوضوو          

اسو  أبته وفقًا ملا استهط قلي  قورار  فإ  املؤسسة الوبنية ستجمل مرئياتها بلط املشروبني بقأبته  

( الفقورة اوو،   8(  و)4( الرنر )و( من الفقرة )6استرراع سصو  املواد ) جملس النوا   صو 

( 6( الفقرة اوو،  بلط أ  يضاف ق، املادة )23( الفقرة اوو،  و)22(  و)16)و  ( الفقرة الثاسية9)و

( 3بنر جرير برقم ) (17( فقرة جريرة  وق، املادة )11املادة )( فقرة جريرة برقم )ز(  وق، 4بنر )

                موع اسوتارام موادة جريورة بورقم      ( فقورة ااسيوة   18ويعاد ترقيم بواقه بنوود املوادة  وق، املوادة )    

وبلي  ميكن قمجاع   بشأ  اجلمعيال السياسية 2005( لسنة 26ًا( ق، أحكام القاسو  رقم )رمكر 23)

 فيما يله:ذلك 

 (الديباجة)

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

 مشرو 

 قاسو  رقم ) ( لسنة

 م2005( لسنة 26بتعريل بعض أحكام القاسو  رقم )

 بشأ  اجلمعيال السياسية

 حنن محر بن بيسط آع خليفة    ملك مملكة الرارين

 بعر االبت  بلط الرستور 

  بشأ  تنظيم الصاافة والطرابة والنشر 2002( لسنة 47وبلط املرسوم بقاسو  رقم )

 2002( لسنة 48وبلط القاسو  االتصاالل الصادر باملرسوم بقاسو  رقم )

 بشأ  الكشف بن الذمة املالية  2010( لسنة 32وبلط القاسو  رقم )

 أقر جملس الشورى وجملس النوا  اآلته سص   وقر صرقنا بلي  وأصررساه:
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 الوطنية:مرئيات املؤسسة 

 املؤسسة الوبنية أسها تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ . ترى

 

 (األوىلاملادة )

 (:4( البند )و( من الفقرة )6مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

واملؤسسووال  الرينيوة والشوعائر  اسوتدرام مؤسسوال الرولوة واملؤسسوال العامووة ودور العروادة       مبور  -و

 التعليمية ملمارسة سشابها.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

(  وفقًا ملا استهط قليو  قورار جملوس النووا      والشعائر الرينيةترى املؤسسة الوبنية أ  قضافة برارة )

حوع النص أبته  جاءل متوافقة مع الغايال اليت ترمه قلي  جممل الفقرة  من النوأ  بورور العروادة    

ائر الرينية بن كل ما ميس قرسويتها ومكاستهوا ورسوالتها السوامية  بعيورًا كول الرعور بون         والشع

 التجاذبال والنشابال السياسة.

 وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ .

 

 :( الفقرة األوىل8مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

لوزير العرع أ  يطلن من املؤسسني تقريم أية قيضواحال أو بياسوال أو واوائق الزموة لتنفيوذ أحكوام       

تأسوويس  بلوونتقووريم يومووًا موون توواري   اتاوونيهووذا القوواسو   وذلووك بكتووا  مسووجل يصوورر خووتع 

 اجلمعية.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

لنووا   بتقليول املورة    قليو  قورار جملوس ا   ترى املؤسسة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهوط  

برء  من تاري  تقريم  يومًا( 30لوزير العرع بطلن أية قيضاحال أو واائق أو بياسال ق، )اليت ُمنات 

تعسوف أو   من احتمالية   هو تعريل يصن يف مصلاة مقرمه بلن التأسيس  ويغلبلن التأسيس

 ممابلة اجلهة اندارية )الوزارة( يف هذا الشأ .

 بلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ .و
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 (:9مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

قذا كا  بلن تأسيس اجلمعية السياسية مستوفيًا للشروط املنصو  بليها يف هوذا القواسو  يعلون    

ستني يومًا من تاري  بلن تأسيسها   أو ختع مخسة بشر وزير العرع بن تأسيس اجلمعية ختع 

يومًا من تاري  تسلم انيضاحال والواائق والرياسال املشار قليها يف املادة السابقة  وينشر هذا انبوت   

 يف اجلريرة الرمسية.

  قةاملنصوو  بليهوا يف الفقورة السواب    وقذا امتنع الوزير بن انبت  بن تأسيس اجلمعية ختع املرد 

 وجن بلي  أ  خيطر وكيل املؤسسني  طا  مسجل برفض التأسيس وأسرا  الرفض.

ويعترب فووال املوابيور املشوار قليهوا يف الفقورة اوو، دو  قبوت  تأسويس اجلمعيوة أو قخطوار وكيول           

 .املؤسسني بالرفض مبثابة قرار باالبرتاض بلط هذا التأسيس

بلط كل تعريل يطرأ بلط النظام اوساسه للجمعية  وتسر  اوحكام السابقة اخلاصة بالتأسيس 

 .وينشر يف اجلريرة الرمسية

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

بإضوافة فقورة    ترى املؤسسة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قورار جملوس النووا    

 تعوروا ضافة املقرتحوة ال  أخرية ق، بجز املادة حمل الريا   ال ختل جبوهر ا ق يف التنظيم  كو  ان

مسألة قجرائية تهرف ق، منع تعسف اجلمعيال السياسية يف تعريل سظمهوا اوساسوية دو  مرورهوا    

بانجراءال القاسوسيوة ذال العتقوة  وذلوك مون خوتع اتروا  ذال انجوراءال اخلاصوة بالتأسويس موع           

 النشر يف اجلريرة الرمسية.

( كموا جواء يف أصول القواسو  ال     9لوبنية ترى أ  سص املوادة ) قال أس  وبالرغم من ذلك فإ  املؤسسة ا

واليت يتمثل جوهره يف حرية تأسيس  -يتوافق مع أفضل املمارسال املتعرة يف شأ  ا ق يف التنظيم

فووال املوابيور املقوررة لتسوجيل     ذلوك أ  القواسو  قور ابتورب      -اجلمعيال والنقابال واالسضومام قليهوا   

جيلها  أو قخطار وكيل املؤسسني بالرفض هو مبثابة الرفض الضمين اجلمعية من دو  قبت  تس

طعون    وهو أمٌر يعر قفراغًا للضماسة اليت مناها ذال القاسو  للجمعيوة مون قمكاسيوة ال   هلذه التأسيس

بلط قرار الورفض أموام القضواء  قذ أ  هوذا الونهع ال يعور مقروواًل  كوسو  يشوكل تعوريًا بلوط املعوايري             

يف ذال االجتاه املقرر اخلا  املعين با ق يف حريوة  وبرب  كمالة با ق يف التنظيم  الرولية ذال الص

أ  قجراء )انشعار( هو أفضل التجمع السلمه وا ق يف حرية تكوين اجلمعيال )ماينا كيا ( من " 

امتثااًل للقاسو  الروله  قو  انسسا  من قجراء )التصريح املسرق( الوذ  يقتضوه ا صووع بلوط     

موافقة السلطال نسشاء مجعية ككيا  قاسوسه  وأس  ينرغوه للوروع تنفيوذه. وبنواء بلوط قجوراء       

املؤسسو  السلطال بإسشاء منظمة. انشعار متنح اجلمعيال الشدصية القاسوسية تلقائيًا حاملا خيطر 

ويف معظم الرلرا  يقرم هذا انشعار يف شكل بيا  مكتوو  يتضومن بوردًا مون بناصور املعلوموال       
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احملردة بوضوح يف القاسو   قال أ  هذا اومر ال يعر شربًا مسرقًا لوجود اجلمعية بل هو بواوحرى  

" ... بيا  تسجل اندارة بواسطت  قسشاء اجلمعية املذكورة

1

. 

فوال املوابير املقررة يف النص أبوته دو  قبوت    وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية ترى من التزم ابترار 

تأسيس اجلمعية أو قخطار وكيل املؤسسني بالرفض  هو مبثابة قرار باملوافقة بلط هذا التأسيس  

 وليس االبرتاض بلي   متاشيًا مع املربرال املنوه بنها أبته.

 

 الفقرة الثانية:( 15مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

خوتع الربوع    وحسابها اخلتامه اجلمعية قبتغ وزير العرع بنسدة من موازستها السنويةبلط  وجين

كموا جيون بليهوا أ       اووع من السنة  وبيا  املوارد املالية ومصادر التمويل والوضع املاله للجمعية

 .لسنوية هلا وحسابها اخلتامه يف اجلريرة الرمسيةتنشر املوازسة ا

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

بإلزام اجلمعيال  ترى املؤسسة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النوا  

السياسية سشر موازستها املالية السنوية وحسوابها اخلتوامه يف اجلريورة الرمسيوة  هوو مسولك  يضوفه        

 .نشابال املالية للجمعيةال كافة يرًا من الشفافية بلطمز

 .وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ 

 

 (:16مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

العقوبوال  ويعتورب القوائمو  بلوط     تعترب أمواع اجلمعية يف حكوم املواع العوام يف تطريوق أحكوام قواسو        

  شئو  اجلمعية والعاملو  بهوا يف حكوم املوو فني العمووميني يف تطريوق أحكوام القواسو  املشوار قليو          

بشأ  الكشف بن الذمة املالية بلط قيادال اجلمعيوة   2010( لسنة 32وتسر  أحكام القاسو  رقم )

 ( من هذا القاسو .12الذ  يتم اختيارهم باالستدا  برقًا وحكام املادة )

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

بسوريا  أحكوام    ترى املؤسسة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النوا  

بشأ  الكشف بن الذمة املالية بلوط قيوادال اجلمعيوال السياسوية وق       2010( لسنة 32القاسو  رقم )

كووا  موون حيووأ املروورأ يهوورف ق، قرسوواء قوابوور الشووفافية واملسوواءلة والعرالووة هلووذه الفئووة  قال أسوو       

                                                           
واملقرم ق، جملس حقو   - املعين با ق يف حرية التجمع السلمه وا ق يف حرية تكوين اجلمعيال )ماينا كيا (تقرير املقرر اخلا    1

 20صفاة   -( A/HRC/20/27وايقة رقم ) - 2012مايو  21انسسا  يف الرورة العشرين  واملؤرخ يف 
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وبالرجو  ق، ذال أحكام القاسو  يتورني أ  الفئوال اخلاضوعة لو  كافوة هوم مون يتقلورو  و وائف          

اجلمعيوال السياسوية    قيوادال ة أو تأاري باملاع العام للرولة  يف حوني أ   سياسية بامة ذال صلة مراشر

 بن ذلك. مبنأىهه 

ومن جاسن آخر  فإ  مشوع قيادال اجلمعية السياسية بأحكام قاسو  الكشف بون الذموة املاليوة هوو     

قوواسو  اجلمعيووال اخلاضووعة ق، أحكووام  - اوهليووةيكووو  موورباة لضوورورة مشوووع قيووادال اجلمعيووال 

واهليئوال اخلاصوة العاملوة يف ميورا  الشورا  والرياضوة واملؤسسوال         سرية االجتمابية والثقافيوة واو

اخلاضوعة ق،   -وقيوادال النقابوال العماليوة     -1989 ( لسنة21الصادر باملرسوم بقاسو  رقم ) اخلاصة

القواسو     ذالق،  - 2002( لسونة  76أحكام قاسو  النقابال العماليوة الصوادر باملرسووم بقواسو  رقوم )     

 حتقيقًا ملررأ املساواة يف املراكز القاسوسية املتشابهة.

ا تتفق مع حيأ املرورأ موع موا استهوط قليو  قورار جملوس النووا  مون          هى املؤسسة الوبنية أسوبلي  تر

يلزم يقع لزامًا ومن  أس  قخضا  قيادال اجلمعيال السياسية ق، أحكام قاسو  كشف الذمة املالية  قال

وع قيووادال اجلمعيووال اوهليووة والنقابووال العماليووة ق، ذال القوواسو   حتقيقووًا لووذال  جاسوون آخوور مشوو

 املربرال.

أ  برم مشولية قيادال اجلمعية السياسية ق، أحكوام قواسو  كشوف     املؤسسة الوبنية كما وترى

الذمة املالية  هو اومور الوذ  لون جيعول اجلمعيوة مبعوزع بون الرقابوة واملسواءلة واحملاسورة  قذ أ  موا            

بإبتغ وزير العرع ( الفقرة الثاسية قر ألزم تلك اجلمعيال 15استهط قلي  قرار جملس النوا  يف املادة )

موازستها السنوية وحسابها اخلتامه   مع بيوا  املووارد املاليوة ومصوادر التمويول والوضوع        بنسدة من

 املاله للجمعية  مع وجو  سشر املوازسة السنوية وا سا  اخلتامه يف اجلريرة الرمسية.

 

 ( الفقرة األوىل:22مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

أو سظامهوا   خالفت اجلمعية أحكوام الرسوتور أو هوذا القواسو  أو أ  قواسو  آخور      جيوز لوزير العرع قذا 

أ  يطلوون موون احملكمووة الكووربى املرسيووة بنوواء بلووط دبوووى يقيمهووا   ا كووم بإيقوواف سشوواط    اوساسووه

 .اجلمعية ملرة ال تزير بلط اتاة أشهر تقوم ختهلا بإزالة أسرا  املدالفة

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

سة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النووا   وذلوك بإضوافة    ترى املؤس

بونص قواسوسه بلوط لوزوم أ  ختضوع مجيوع       و( ومن هوو تأكيور صوريح    أو سظامها اوساسهبرارة )

التصرفال واوفعاع اليت تقوم بها اجلمعيال السياسية ق، أحكام الرسوتور أو القواسو  الوذ  أسشوأل يف     

 .  الذ  يعر مبثابة دستور داخله لعملهاأو أ  قاسو  آخر بل وحتط سظامها اوساسه  ل 

  .وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ 
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 وىل:األفقرة ( ال23مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

ا كوم حبول     بنواء بلوط دبووى يقيمهوا      احملكموة الكوربى املرسيوة   جيوز لووزير العورع أ  يطلون مون     

اجلمعية وتصفية أمواهلا وحترير اجلهوة الويت توؤوع قليهوا هوذه اوموواع   وذلوك قذا ارتكروت  الفوة          

جسيمة وحكام دستور اململكة أو هذا القاسو  أو أ  قاسو  آخر من قواسينها   أو قذا مل تقوم اجلمعيوة   

دة يف ا كم الصادر بإيقاف سشابها وفقًا للمادة السابقة بإزالة أسرا  املدالفوة الويت   ختع الفرتة احملر

 .صرر ا كم استنادًا قليها

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوبنية أ  تعريل النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النووا   وذلوك بإضوافة    

قريل التأكير مبا ال يثري جمااًل للشك أو التفسري من أسو  ال   ( هو منبناء بلط دبوى يقيمهابرارة )

أو تصفية أمواهلا  قال من ختع دبوى قضائية يقيمها وزير العرع يف  جيوز حل اجلمعيال السياسية

  تتمتوع فيهوا اوخورية بكافوة حقوو  وضوماسال التقاضوه املقوررة          -املربط بليها -مواجهة اجلمعية 

 قاسوسًا.

 .ؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ وبلي  فإ  امل
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 (املادة الثانية)

 رقم )ز(:ب( فقرة جديدة 4( بند )6مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

برم توجي  أسشطة أو برامع اجلمعية خلرمة أغراض بائفية أو لإلضرار باالقتصاد الوبين أو  -ز

 .املصاحل العامة للرولة

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوبنية أ  استارام النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النووا   جواء لغورض    

النأ  باجلمعيال السياسية بن كافوة اوسشوطة أو الوربامع ذال الطوابع الطوائفه أو لغورض انضورار        

 العامة للرولة.باالقتصاد الوبين أو املصاحل 

 .وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ 

 

 ( فقرة جديدة:11مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

للجمعية قصرار سشرال دورية للتعرري بن مرادئهوا وأهورافها وبراجمهوا  وذلوك برتخويص يصورره       

املدتص بشؤو  انبتم  كما يصرر الوزير بالتنسويق موع وزيور العورع الئاوة يورني فيهوا        الوزير 

الشروط الواجن توافرها ملنح الرتخيص  وبيا  مسؤولية رئيس حترير النشورة وشوروط توراوهلا     

 .وختضع هذه النشرال  رود حرية الرأ  والتعرري يف القاسو  املنظم للصاافة

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوبنية أ  استارام الونص أبوته وفقوًا ملوا استهوط قليو  قورار جملوس النووا   هوو أمور            

يتوائم مع املعايري الرولية ذال الصلة حبرية الرأ  وا ق يف التعرري  ذلك أ  منح اجلمعيال السياسية 

عور كمنورب خيورم      ُيحق قصرار النشرال الرورية للتعرري بن مرادئها وأهورافها وبراجمهوا وسشوابها   

 اوهراف اليت تسعط اجلمعيال السياسية العمل بليها  وأداة للتواصل مع مجهورها والكافة.

كما أس  وحسنًا ما استهط قلي  قرار جملس النوا  مون قخضوا  النشورال ق، ا ورود املقوررة  ريوة       

املؤسسوة الوبنيوة سوربة    الرأ  وا ق يف التعرري الوارد يف قواسو  الصواافة  ويف هوذه املناسورة تأمول      

استهوواء السوولطة التشووريعية موون مناقشووة وققوورار املشوورو  بقوواسو  بشووأ  انبووتم واالتصوواع  املرافووق    

مووع مرابوواة أ  تكووو  أحكاموو  متوافقووة مووع أحكووام القوواسو   2014( لسوونة 30للمرسوووم امللكووه رقووم )

 الروله  قو  انسسا  ذال الصلة.

 ع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ .وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق م
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 (:3( بند جديد برقم )17مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

 اللوائح الراخلية للجمعية. -3

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

جريورة  ي  قرار جملس النووا  مون اسوتارام فقورة     ترى املؤسسة الوبنية أسها تتفق مع ما استهط قل

( مع قبادة ترقيم بواقه بنوود املوادة تتضومن قلوزام اجلمعيوال السياسوية االحتفوا  يف         3حتمل رقم )

 للجمعية  وذلك مبا يضمن سهولة الرجو  قليها بنر ا اجة.مقرها الرئيسه باللوائح الراخلية 

 

 ( الفقرة الثانية:18مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

جين بلط اجلمعية قخطار وزير العرع مبوبر اجتما  املؤمتر العوام للجمعيوة قرول اسعقواده     كما 

 مسة بشر يومًا بلط اوقل  وللوزير أ  يطلن من اجلمعية موافات  بعرد اوبضاء الذين حضروا 

االجتما   والقرارال اليت اختذل في   وكيفية التصويت بلط تلك القرارال  وأية معلومال أخرى 

أ  االجتما  أو بشوأ  سشواط اجلمعيوة  وبلوط اجلمعيوة تقوريم الرياسوال أو املعلوموال املطلوبوة          بش

 واملستنرال املؤيرة هلا ختع بشرة أيام من قبتغها.

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

ترى املؤسسة الوبنية أ  استارام النص أبوته وفقوًا ملوا استهوط قليو  قورار جملوس النووا   بوجوو           

( يومًا  15اجلمعية لوزير العرع بن موبر اجتما  املؤمتر العام للجمعية قرل اسعقاده مبرة )قخطار 

موافات  بعرد اوبضاء الوذين حضوروا االجتموا      ر حٌق جواز  يف الطلن من اجلمعية مع منح الوزي

والقرارال اليت اختوذل فيو   وكيفيوة التصوويت بلوط تلوك القورارال  وأيوة معلوموال أخورى بشوأ             

تلوك اجلمعيوال باوحكوام الوواردة يف القواسو  والنظوام        التزام  جاء لغرض التثرت من مرى االجتما 

( قر جاءل يف غري حملها  وذلك كو  الفقرة أو بشأ  سشاط اجلمعيةاوساسه هلا. قال أ  قيراد برارة )

أ  العروارة حمول   املستاراة تنظم بعض اوحكام املتعلقوة باجتموا  املوؤمتر العوام للجمعيوة  يف حوني       

العرارة اوخورية  الريا  تتعلق بطلن بياسال أو معلومال بشأ  سشاط اجلمعية يف بموم   وبلي  تعر 

 تزيرًا غرب مربر بلط النص.

وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق موع موا استهوط قليو  قورار جملوس النووا  يف هوذا الشوأ   موع لوزوم            

 للمربرال املنوه بنها أبته. ( وفقًاأو بشأ  سشاط اجلمعيةحذف برارة )
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 ( مكررًا:23مادة )

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

جيوز لكل بضو من أبضاء اجلمعية أ  يطعن أمام احملكمة الكربى املرسية برطت  اسعقواد املوؤمتر   

ذا القواسو  أو  العام للجمعية  أو برطت  أ  قرار يصرر بنو  أو بون اجلمعيوة باملدالفوة وحكوام هو      

 النظام اوساسه للجمعية  وذلك ختع اتاني يومًا من تاري  اسعقاد املؤمتر.

كما جيوز لكل ذ  شأ  تقرم بطلن لتسضمام لعضوية اجلمعية ورفض بلر  أ  يطعن بلط قرار 

 رفض بلر  أمام تلك احملكمة  وذلك ختع اتاني يومًا من تاري  بمل  بالقرار.

 الوطنية:مرئيات املؤسسة 

ترى املؤسسة الوبنية أ  استارام النص أبته وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النوا   مبونح بضوو   

اجلمعية السياسية حق الطعن برطت  اسعقاد املؤمتر العام للجمعيوة أو أ  قورار يصورر بنو  أو بون      

حكوام القواسو  املونظم      هو أمر حيقق مررأ الرقابة القضائية بلط مرى التوزام اجلمعيوال بأ  اجلمعية

 لعملها وسظامها اوساسه.

كما أ  منح بالن االسضمام للجمعية السياسية  ويف حاع رفض بلر   من حق اللجووء ق، القضواء   

هووو مبثابووة ضووماسة لعوورم مصووادرة حقوو  يف حريووة االسضوومام ق، اجلمعيووال  متووط مووا كووا  بلروو   

ه للجمعية  كما أس  يغل من جاسون آخور مون    باالسضمام متوافق مع أحكام القاسو  والنظام اوساس

 احتمالية تعسف اجلمعية يف قروع أو رفض بضويتها دو  وج  حق.

 وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ .
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 )املادة الثالثة(

 النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب املوقر:

اجلمعيال السياسية القائمة وقت صرور هذا القاسو  أ  توفق أوضابها برقًا وحكام  ختع  بلط

 .فرتة ال تتجاوز بامًا من تاري  العمل ب 

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

 يعور وفقًا ملا استهط قلي  قرار جملس النووا  يف هوذا الشوأ      ترى املؤسسة الوبنية أ  سص املادة أبته 

يهرف ق، منح اجلمعيال السياسية القائمة أجًت لعرض توفيق أوضابها القاسوسية مبوا  سصًا قجرائيًا 

 يتوائم من أحكام مشرو  القاسو  حمل الريا .

 .وبلي  فإ  املؤسسة الوبنية تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ 

 

 (املادة الرابعة)

 املوقر:النص كما انتهى إليه قرار جملس النواب 

هذا القاسو   ويعمل ب  من اليووم   تنفيذ - كل فيما خيض  -بلط رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 .التاله لتاري  سشره يف اجلريرة الرمسية

 مرئيات املؤسسة الوطنية:

 ترى املؤسسة الوبنية أسها تتفق مع ما استهط قلي  قرار جملس النوا  يف هذا الشأ .

 

*  *  *  * 


