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القــــاهــــون الخـــــأسيســـــــــي 

 للجمعيــت الـوطىيـــت الحضـــن 
 

 

 الخكــويـن: اللـاا  ألاو 
 إلاوـشـاء - 1الفصل 

خ 376-58- 1جم بحن ألاغظاء اإلاػُىحن أظفله، ػبلا إلالخظُاث الظهحر سكم    1378 / 1 حمادي 03 الصادس بخاٍس

اإلاخػلم بلاهىن الجمػُاث، هما جم حػذًله وجخمُمه فُما بػذ، خاصت بىاظؼت اللاهىن سكم ( 1958هىفمبر 15)

خ 206-02-1 الصادس بالظهحر سكم 75.00 ، جم ئوشاء حمػُت ال تهذف (2002 ًىلُىص 23 )1423/ 1 حمادي 12، بخاٍس

. ئلى الشبذ ، جخظؼ إلالخظُاث هزا اللاهىن الخأظِسخي

العُذة خذًجت مفُذ : الشةِغ اإلاإظغ 

: ألاغظاء اإلاإظعىن 

م الىجاس، العُذة غاتشت اإلاىجشة، العُذة مجى بىىحران، العُذة أمُىت الفاسخي الفهشي، العُذة ظمحرة  العُذة مٍش

الشاًذي، العُذة بىششي بشحاٌ، العُذة لبجى بىىحران ، العُذة مىُت لحلى، العُذة غاتشت بلحبِب، العُذة 

أمُىت الذًىسي، العُذة خلُمت بىىحران، العُذة بهاء بىػبذ الىبي، العُذة هبُلت العالوي، العُذة هىىوي خعجي 

 الهاا بىجلىن 

 املقخضياث العامت :

تها غحر كابل للخغُحر ئال باكتراح مً اإلاجلغ ؤلاداسي ( 1 ئظم وسمض الجمػُت ٌػخبر مً زىابذ الجمػُت الذالت غلى هٍى

. ومصادكت الجمؼ الػاا 

شها ألاهذاف وسظالت الجمػُت الىػىُت الحظً زابخت، فهي حمػُت أظعذ ( 2 لخذمت ألاظشة اإلاشأة والؼفل وجؼٍى

ػاث والعُاظاث الػمىمُت واإلاحزاهُاث  ت في اإلاىظىمت الحلىكُت واللىاهحن والدشَش والػمل غلى جشظُخ اللُم ألاظٍش

ت والخػلُمُت   . والبرامج التربٍى

ت في الحظً جخظؼ إلاعؼشة الاهخشاغ والخصذًم ًخم في الجمؼ الػاا بمصادكت زلثي أغظاةه   (3 الػظٍى

 صفت ثابخت لألسخاذة خدًجت مفيد حاملت الفكسة ألااملشسألاع لها حق السقابت على هويت :السئيس املؤسس( 4

 املؤسست جخمخع باالمخياش البرألاجوكولي لهره الصفت كما هو مخعازف عليه ألامىصوص عليه في القاهون الداخلي 

 

  ألاالسمص الدسميت- 2الفصل 

ً هزه الجمػُت جدذ اظم : الشمض الخالي واجخز لها الجمعيت الوطىيت الحضن : جم جيٍى
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 املقس الاجخماعي  – 3الفصل 

،  3صهلت ابً هثحر، ئكامت البُظاء، غماسة ب، سكم شاسع غاهذي، خذد اإلالش الاحخماعي للجمػُت بالذاس البُظاء، 

.  اإلاػاسبف، الذاس البُظاء

مىً هلل اإلالش الاحخماعي ئلى أي ميان  خش بمذًىت الذاس البُظاء، بمجشد ئصذاس كشاس مً اإلاجلغ ؤلاداسي  . ٍو

 

 املدة - 4الفصل 

ً حمػُت الحظً الىػىُت إلاذة غحر مدذدة   جم جيٍى

 

الهدف  - 5الفصل 

: تهذف الجمػُت الىػىُت الحظً ئلى

-جأهُل ألاظشة واإلاشأة مػشفُا وكاهىهُا لالهخشاغ الفػاٌ في غملُت الخىمُت الثلافُت والاحخماغُت  -1

 .الاكخصادًت والحلىكُت

ت الشوابؽ الػاةلُت وجشظُخ مبادب الخماظً ألاظشي  -2  اإلاعاهمت في مداسبت الهشاشت وجمىحن ألاظشة لخلٍى

اإلاعاهمت في الخيشئت العلُمت للؼفىلت والشباب في ئػاس كُم اإلاىاػىت والتربُت غلى اللُم، واإلادافظت غلى  -3

 البِئت

 الترافؼ الحلىقي خٌى ألاظشة واإلاشأة والؼفل -4

 حشجُؼ ودغم البدث الػلمي ألاظشي  -5

الوسائل  -  6الفصل 

: لخدلُم هزه ألاهذاف جخخز الجمػُت مجمىغت مً الىظاةل منها

جىظُم ملخلُاث، هذواث، أًاا دساظُت، مشاهض ؤلاظخماع، خمالث جدعِعُت، )الػمل الثلافي والتربىي  -

 (…مخُماث 

ً)اليشاغ الاحخماعي والخىمىي  -  (…هفالت الُدُم، مىدت الؼالب، ألاوشؼت اإلاذسة للذخل، الخياٍو

 ( …مزهشاث اكتراخُه، اإلاشاسهت في لجان ألامم اإلاخدذة، الدشبًُ والششاواث )اإلاشافػت والػمل الحلىقي  -

 الذساظاث وألابدار الػلمُت  -

 الجىاةض  -

املوازد  - 7الفصل 

: جخيىن مىاسد الجمػُت مً

ت لألغظاء -1  ؤلاهخشاػاث العىٍى

الذاغمحن ألاشخاص  -2

ة ؤلاغاهاث الػمىمي -3

معاهمت  اللؼاع الخاص   -4

الذغىا الصادسة غً حمػُاث أخشي أو غً حهت أحىبُت أو مىظماث دولُت في ئػاس اختراا ملخظُاث  -5

 1958 هىهبر 18 مىشس مً ظهحر 32الفصل 
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. ئًشاداث ئًجاس غلاساث وممخلياث الحظً -6

. جمىػها الىصىص اللاهىهُت الجاسي بها الػمل الهباث والىصاًا التي ال -7

ت -8 ؼ الحظً الاظدثماٍس  مذاخُل مشاَس

 مذاخُل ؤلاخعان الػمىمي  -9

 معاهمت الفشوع -10

ؼ الىكفُت -11  اإلاشاَس

 

 أعضاء الجمعيت– اللاا الثاوي 
: صفت العضو - 8-الفصل 

: أغظاء الجمػُت الىػىُت الحظً هم 

ألاغظاء اإلاإظعىن   -1

 ألاغظاء الششفُىن  -2

 ألاغظاء اإلاىخشػىن  -3

 

  عضاء املؤسسون - 9-الفصل 

 جمىذ صفت الػظى اإلاإظغ لألغظاء الزًً ظاهمىا في ئوشاء الجمػُت واإلاىصىص غلى أظمائهم أغاله في الفصل 

. ألاٌو بمىحب  مدظش الجمؼ الػاا الخأظِسخي فلؽ

 .وهزه الصفت ال سحػت فيها ال جمىذ صاخبها أي خم أو امخُاص بػذ اظخلالخه 

  عضاء الشسفيون - 10الفصل 

ت  جمىذ صفت غظى ششفي ليل شخص مادي أو مػىىي أزش غلى الحلل الاحخماعي والثلافي أو جمحز بلُمخه الفىٍش

. وألاوادًمُت وبػمله ؤلاخعاوي

. ًمىذ هزه الصفت اإلاجلغ ؤلاداسي للجمػُت 

وحػؼي لصاخبها ول الامخُاص البروجىوىلي اإلاىصىص غلُه في اللاهىن الذاخلي وال جلضمه بأداء الاشتران العىىي 

 . وهزه الصفت ًمىً الشحىع فيها

 

  عضاء املىنسطون - 11الفصل

اإلادذدة في الىظاا الذاخلي،  ول شخص ًمىً أن ًصبذ غظىا في الجمػُت ئرا احخمػذ فُه الششوغ اإلاخؼلبت

دصل غلى شهادة اإلاصادكت  صادق غليها في الجمؼ الػاا ٍو وجمىذ له هزه الصفت مً اإلاجلغ ؤلاداسي للجمػُت، ٍو

شترغ في الػظى الؼالب  جدمل ئظمه وسكمه ؤلاهخشاػي مً الجمؼ الػاا في  آلاحاٌ اإلادذدة في اللاهىن الذاخلي َو

ت أن   :للػظٍى

لتزا بخؼبُم ملخظُاجه بالتزاا مىكؼ - لبل اللاهىن ألاظاسخي للجمػُت بذون أي جدفظ ٍو  .ًلشأ ٍو

ا، دسهم600 ًإدي واحب الاهخشاغ اإلادذد في  - ا باليعبت للؼلبت100 باليعبت للػمىا ظىٍى   دسهم ظىٍى

مىً أن ًصبذ الػظى اإلاىخشغ، غظىا وشُؼا ئرا جللذ معإولُت أو مهمت باخذي هُاول اإلاإظعت أو لجانها  ٍو
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 فقدان العضويت-  13الفصل 

: جيخهي صفت غظى في الحاالث الخالُت

 

  الوفاة: اللىد  ألاو 

ت الفشد داخل الجمػُت بالىفاة . حعلؽ غظٍى

 

إلاقالت : اللىد الثاوي

ًمىً ئكالت أي غظى مً أغظاء الجمػُت، خالف كىاهُنها ألاظاظُت والخىظُمُت، بؼلب مً اإلاىخب أو اإلاجلغ 

 ؤلاداسي، بلشاس مً الجمؼ الػاا

 

الاسخقالت  :  اللىد الثالث

ذ  م سظالت خؼُت جشظل بالبًر ًمىً ليل غظى في الجمػُت أن ًشظل ػلب اظخلالخه في أي وكذ ئلى سةِعها غً ػٍش

. اإلاظمىن 

مىً للػظى اإلاعخلُل أن ًؼالب في أي وكذ باغادة ئدماحه في الجمػُت، خعب الشيل والششوغ اإلاػمٌى بها  ٍو

. في الىظاا الذاخلي

 

 إلادازة– اللاا الثالث 
أجهصة الجمعيت  - 14الفصل 

: حعحر الجمػُت الىػىُت الحظً بىاظؼت ألاحهضة الخالُت

الجمؼ الػاا  -

 اإلاجلغ ؤلاداسي  -

 هخب الخىفُزيالم -

 هُئاث الػمل  -

 

الجمع العام  - 15الفصل 

: كعمحنًىلعم الجمؼ الػاا ئلى 

 جمع عام عادي -

 جمع عام اسخثىائي -

ًخظؼ الجمؼ الػاا الػادي والاظخثىاتي إلالخظُاث مشترهت واإلاىصىص غليها في اللاهىن الذاخلي في الباب 

. 1العادط في اإلاادة 
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الجمع العام العادي  - 16الفصل 

: 1املادة 

 تالجمع العام : ماهيخه ٍش  هى أغلى هُئت جلٍش

:  2اإلاادة 

 ظىىاث في دوسجه 3ًىػلذ الجمؼ الػاا الػادي مشة واخذة في العىت في دوسة غادًت و ول : ئوػلاده 

عمى حمؼ غاا اهخخابي  .الاهخخابُت َو

ا، بىاظؼت سظالت و أو / غلى أن سةِغ الجمػُت ًمىىه أن ٌعخذعي الوػلاد حمؼ غاا غادي ولما سأي رلً طشوٍس

خ اإلادذد لالحخماع م الصحافت خمعت غششة ًىما كبل الخاٍس .  غً ػٍش

ت الػادًت، فاهه ٌعمى حمػا غاما غادًا مىػلذا بصفت اظخثىاةُت  غىذما ًىػلذ الجمؼ الػاا خاسج الذوسة العىٍى

عمى حمؼ غاا اظخثىاتي . َو

: مهامه: 3اإلاادة 

: ًلىا الجمؼ الػاا الػادي بـ 

اهخخاب سةِغ الجمػُت إلاذة زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ، بػذ فخذ باب الترشح بثالر أشهش كبل مىغذ اوػلاد  -1

ذ اإلاظمىن  وفي خالت جششح أكل مً ، الجمؼ الػاا، وجشظل مشاظالث لجمُؼ أغظاء اإلاجلغ ؤلادساي غبر البًر

 .زالر أشخاص، ًلىا اإلاجلغ ؤلاداسي بترشُذ الػذد اإلادذد في هزا اللاهىن 

 . اهخخاب أغظاء مجلغ ؤلاداسة بىاظؼت اهخخاب ظشي باألغلبُت اليعبُت، في دوسة واخذة -2

ً ألادبي واإلاالي -3 ٍش  .الخذاٌو واإلاصادكت غلى الخلٍش

اث اإلاشخلت اإلالبلت -4  اإلاصادكت غلى أولٍى

 اإلاخؼؽ الاظتراجُجي لثالر ظىىاثغلى اإلاصادكت  -5

 .اإلاصادكت غلى حػذًالث اللاهىن ألاظاسخي والذاخلي اإلالترخت مً اإلاجلغ ؤلاداسي  -6

ذ غلى محزاهُت العىت اإلاالُت اإلاىالُت -7  .الخصٍى

ت  -8 البث في الػظٍى

 مً ألاغظاء الػاملحن أو اإلافىطحن 1+%50 خظىس ال ًمىً للجمؼ الػاا الػادي أن ًىػلذ بصفت كاهىهُت ئال ب -9

ع مىخىب ومىكؼ، اإلاإدًً  هخشاػاتهم خعب وسكت الحظىس اإلادشسة ػبم اللاهىن  وفي خالت غذا . بخفٍى

خ اوػلاد الجمؼ الػاا الػادي وجخخذ اللشاساث في . جىفش الىصاب، ًإحل الجمؼ الػاا شهشا غلى الاهثر، مً جاٍس

ً أو اإلافىطحن . هزا الجمؼ بصفت صحُدت مهما وان غذد ألاغظاء الحاطٍش

 الجمع العام الاسخثىائي- 17الفصل 

خ اإلادذد  خم الاظخذغاء له أظبىغا كبل الخاٍس ًىػلذ الجمؼ الػاا الاظخثىاتي ولما دغذ الظشوسة ئلى رلً، ٍو

 في اإلااةت غلى ألاكل مً ألاغظاء اإلاإدًً 1+%50 وال ًمىً أن ًىػلذ بصفت كاهىهُت ئال ئرا وان هصاب. الوػلاده

إلاجمىع اشتراواتهم غىذ أٌو اظخذغاء، وهصاب هصف هإالء ألاغظاء غىذ الاظخذغاء الثاوي، أظبىغا بػذ فشل 

. الاحخماع ألاٌو خاطشا أو مفىطا
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: ًىفشد الجمؼ الػاا الاظخثىاتي باإلاهاا الخالُت

 اإلاصادكت غلى الخػذًالث اإلالترخت أو الؼاسةت -

 .خل الجمػُت  -

ً أو اإلافىطحن  . ال جخخز هزه اللشاساث ئال بأغلبُت زالزت أسباع غذد ألاغظاء الحاطٍش

 

املجلس إلادازي  - 18الفصل 

:  1املادة

 هو أعلى هيئت حشسيعيت ألازقابيت:  ماهيخه 

:  2املادة

 ًىػلذ اإلاجلغ ؤلاداسي مشجحن في العىت بذغىة مً سةِغ الجمػُت: اوػلاده- 

:  مهامه -3اإلاادة 

ت الجمػُت وسظالتها وأهذافها الاظتراجُجُت  .1  اإلادافظت غلى هٍى

 وطؼ الشؤٍت ؤلاظتراجُجُت للمإظعت  .2

 مشاكبت جؼبُم اإلاخؼؽ ؤلاظتراجُجي للمشخلت  .3

 اإلاصادكت غلى البرهامج العىىي للمخؼؽ الاظتراجُجي  .4

 مىاكشت وئحاصة اإلاحزاهُاث اإلالذمت مً اللجان ومىخب الجمػُت  .5

ت  .6 ؼ ؤلاظدثماٍس  وطؼ اإلاىازُم واإلاعاػحر اإلاىظمت للهباث واإلاشاَس

ؼ اإلالشسة بصفت خاصت أو بششاهت مؼ حهاث أخشي  .7  مشاكبت جىفُز اإلاشاَس

ؼ اللىاهحن الخىظُمُت اإلالذمت مً اإلاىخب  .8  اإلاصادكت غلى مشاَس

ت وأهظمت الترقي في اإلاعإولُت داخل الجمػُت  .9  وطؼ ششوغ الػظٍى

 ؤلاششاف غلى ؤلافخداص ؤلاداسي واإلاالي وؤلاظتراجُجي ألداء اإلاىخب واللجان الػاملت  .10

ىه: 4اإلاادة : جيٍى

 ًخيىن اإلاجلغ ؤلاداسي مً سةِغ الجمػُت 

 13 ظىىاث والزًً لِغ لهم أًت  ظىابم 5 غظىا مىخخبا مً ألاغظاء الىاشؼحن الزًً كظىا غلى ألاكل 

 غذلُت 

  ألاغظاء اإلاإظعىن 

  سؤظاء الفشوع 

  ت التي جيشئها الجمػُت  سؤظاء ومذساء اإلاإظعاث اإلاىاٍص

 ؼ  اإلاششفىن غلى الهُباث والاظدثماساث واإلاشاَس

   أغظاء اإلاىخب الخىفُزي
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املكخب الخىفيري  - 19الفصل 

 

 هى الهُئت الخىفُزًت التي حعهش غلى جىفُز ملشساث الجمؼ الػاا وظُاظاث اإلاجلغ ؤلاداسي : ماهيخه: 1املادة 

 

: جكويىه: 2املادة

 ًخخاس اإلاجلغ ؤلاداسي مً بحن أغظاةه، خالٌ الشهش اإلاىالي الهخخابه، مىخبا ميىها مً حعػت أغظاء غلى ألاهثر، 

: ٌشغلىن اإلاىاصب الخالُت

 سةِغ الجمػُت 

 هاةب سةِغ الجمػُت 

  الياجب الػاا 

  ٌأمحن اإلاا 

 ٌهاةب أمحن اإلاا 

 ً  أسبػت معدشاٍس

 

  مهامه: 3املادة 

  مهام السئيس : 1 اللىد: 

  ًشأط ئحخماغاث هُاول الجمػُت 

   ٌعهش غلى جىفُز اإلاخؼؽ ؤلاظتراجُجي للمجلغ ؤلاداسي وملشساث الجمؼ الػاا

  ًمثل الجمػُت لذي حمُؼ الهُئاث الػمىمُت والخصىصُت 

  ًىظم ئظخخذاا اإلاصشوفاث اإلالشسة 

  الامش بالصشف 

  مهام هائب السئيس : 2اللىد: 

 ع مىخىب ىىب غىه بخفٍى  ًلىا هاةب الشةِغ بمعاغذة الشةِغ في اللُاا بمهامه، ٍو

 

 : مهام الكاجب العام:3 اللىد  

ًقوم بالسهس على الدسيير إلادازي للجمعيت  هو الري:  حعسيفه - أ

 مهامه  : - ا

  ت للجمػُت  ًدافظ غلى أصٌى الىزاةم ؤلاداٍس

  ت ٍش  الجمؼ الػاا،اإلاىخب، اإلاجلغ ؤلاداسي : ٌعهش غلى تهُحئ الاحخماغاث الخلٍش

 غليها لذي العلؼاث  غلى اإلاصادكتٌعهش غلى اهجاص مداطش الاحخماغاث و  

  ش الترهُبي للمجلغ ؤلاداسي ش ألادبي للجمؼ الػاا والخلٍش  ًيهئ مؼ الشةِغ الخلٍش

 علم الخيلُفاث باإلاهاا ت للمىظفحن ويهخم بشإونهم َو  ٌعلم مخخلف الشهاداث ؤلاداٍس
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 :مهام أمين املاو:4اللىد  

 ًدبس ماليت الجمعيت ألايمسك السجالث الحسابيت :حعسيفه -  أ  

 مهامه-  ا:  

  شا مفصال للمجلغ ؤلاداسي والجمؼ الػاا لذا جلٍش ظبؽ اإلاحزاهُاث ٍو  ًخذاسط ٍو

  عذد اإلاصشوفاث بأمش مً الشةِغ في ئػاس اإلاحزاهُاث اإلالشسة  ًدصل ؤلاساداث َو

 ،ًمضخي الشُياث مؼ الشةِغ 

ع مىخىب ومصادق غلُه .  وفي خالت غُابه، ًلىا هاةبه بزلً بخفٍى

  هائب أمين املاو: 5اللىد: 

ع مىخىب  ىىب غىه بخفٍى  ًلىا هاةب أمحن اإلااٌ بمعاغذة أمحن اإلااٌ في اللُاا بمهامه، ٍو

 

 :  املسدشاز6: اللىد  

 .هى ول غظى مىخخب لخبرجه لالظدشاسة في اإلالفاث الىاسدة غلى اإلاىخب:  حعسيفه - أ

ؤلادالء باظدشاسجه وسأًه وخبرجه في اإلالفاث اإلاػشوطت داخل اإلاىخب  : مهامه - ب

ًمىً للمىخب أن ًيخذب أو ًلحم به أغظاء لإلدالء باظدشاسة أو سأي أو خبرة في اإلالفاث اإلاػشوطت غلى اإلاىخب 

 

اجخماعاث املكخب الخىفيري : 3املادة  

. ًىػلذ اإلاىخب مشة ول شهش غلى ألاكل وولما دغذ الظشوسة ئلى رلً، باظخذغاء ال شىلي مً ػشف الشةِغ

هيئاث العمل  - 20الفصل 

: جخيىن هُئاث الػمل في الجمػُت مًجكوينها : 1املادة

 اللؼب الثلافي والتربىي  .1

 كؼب الخىمُت الاحخماغُت  .2

 اللجىت الحلىكُت .3

 لجىت الخىاصل والػالكاث الذًبلىماظُت  .4

 اللجىت الػلمُت .5

ؼ والذغم .6  لجىت اإلاشاَس

ت .7  لجىت الشإون اإلاالُت وؤلاداٍس

 :قطب الخىميت الاجخماعيت: 2املادة

كؼب الخىمُت الاحخماغُت هى اللؼب الزي ٌعهش بأمش مً اإلاىخب غلى جىفُز البرهامج اإلاصادق غلُه : ماهُخه: 1اللىد

مً اإلاجلغ ؤلاداسي واإلالشس مً الجمؼ الػاا في خذمت الُدُم و أظشجه مً خالٌ مخابػت الىفالت وجأػحر ألامهاث 

ش خفل الخمحز وهفالت الؼالب والاظخماع للخلمُز في وطػُت صػبت والىظاػت والترشُذ ألاظشي  . وجؼٍى

ىه : 2اللىد ًخيىن كؼب الخىمُت الاحخماغُت مً : جيٍى

  معإوٌ هفالت الُدُم 

  معإوٌ جأػحر ألاسامل 
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  ت للُدُم  (...خفل الخمحز، اإلاخُم الصُفي، الخشحاث)معإوٌ ألاوشؼت الترفيهُت والخدفحًز

  معإوٌ هفالت الؼالب  

  ت  معإوٌ ؤلاظخماع واإلاصاخبت التربٍى

  ت  معإوٌ الىظاػت ألاظٍش

  معإوٌ اإلاذسظت الىالذًت 

 معإوٌ اإلادفظت اإلاذسظُت 

  معإوٌ كفت سمظان  

  معإوٌ الؼىاسب 

:  القطب الثقافي ألااللربوي : 3املادة 

ت: ماهُخه: 1اللىد  ت وجشبٍى ل سؤٍت وسظالت الحظً الثلافُت غبر أوشؼت زلافُت وجىغٍى   هى الزي ٌعهش غلى ججًز

ىه: 2اللىد  : ًخيىن اللؼب الثلافي والتربىي مً: جيٍى

  معإوٌ ملخلى ألاظشة 

  والخأهُل التربىي واإلاهاساحي ً  معإوٌ الخيٍى

  معإوٌ الذغم اإلاذسسخي 

 معإوٌ مششوع جلمُزي معخلبل بالدي 

 

:  لجىت املشازيع ألاالدعم: 4املادة

فها/ 1البىذ ؼ التي جؼللها الجمػُت  : حػٍش هي اللجىت التي جخخص بىطؼ ودغم اإلاشاَس

نها/ 2البىذ جخيىن مً : جيٍى

  معإوٌ اإلاػشض الخحري 

  معإوٌ الحفل الخحري 

  معإوٌ جمىحن ألاسامل 

  معإوٌ الذغم اإلاالي 

  معإوٌ دغم البدث الػلمي 

 

:  لجىت الشؤألان املاليت ألاإلادازيت: 5املادة 

ت وجششُذ الىفلاث وطبؽ اإلاحزاهُاث اإلاالُت : ماهُتها :1اللىد ش اإلاىاسد اإلاالُت والبشٍش  هي اللجىت التي حعهش غلى جؼٍى

نها: 2اللىد    جخيىن مً: جيٍى

 اإلاعإوٌ اإلاالي 

  اإلاعإوٌ ؤلاداسي 

 ؼ  معإولي اإلاشاَس

  معإوٌ الهُباث وألاوكاف 
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 : لجىت الخواصل ألاالعالقاث الدًللوماسيت :6املادة

ش  لُاث الخىاصل والذًبلىماظُت والخمىحن والدشبًُ مؼ : ماهُتها : 1اللىد  هي اللجىت التي حعهش غلى جؼٍى

. الجمػُاث والهُئاث

  :جخيىن اللجىت مً: 2اللىد 

 معإوٌ الخىاصل الذاخلي 

   معإوٌ الػالكاث الػامت 

  معإوٌ الخىاصل مؼ الهُئاث اإلادلُت 

  معإوٌ الخىاصل مؼ الهُئاث الػشبُت 

 لُا  معإوٌ الخىاصل مؼ افٍش

  يا وهُئت ألامم اإلاخدذة  معإوٌ الخىاصل مؼ أمٍش

 معإوٌ الخىاصل مؼ أوسبا 

 اإلاعإوٌ ؤلاغالمي 

 معإوٌ  اللجىت الػلمُت 

 معإوٌ  اللجىت الحلىكُت اإلايلفت بالترافؼ غً اإلاشأة، ألاظشة والشباب 

 

  لجىت إلاعالم: 8املادة

ً وؤلاخباس بأوشؼت اإلاإظعت: حػٍشف/1البىذ   هي اللجىت اإلايلفت بمخابػت وجذٍو

ؤلاششاف غلى اإلاىكؼ ؤلالىترووي  :  - مهامها/ 2البىذ

                    ؤلاششاف غلى اليششة الذاخلُت والخىاصل بحن الهُئاث الذاخلُت للجمػُت  

: وجخيىن مً 

   اإلاعإوٌ ؤلاغالمي واإلامثلحن ؤلاغالمُحن للجمػُت

الفسألاع - 21 الفصل 

. ًلىا اإلاىخب الخىفُزي بالعهش غلى جأظِغ الفشوع التي جم ئكشاسها في اإلاجلغ ؤلاداسي 

 أغظاء غلى ألاكل  5ًخيىن ول فشع مً    :1اللىد

ًخم حػُحن سةِغ الفشع مً ػشف مىخب الجمػُت ألاا مً بحن زالزت أغظاء اهخخبهم الجمؼ الػاا الاهخخابي :  2اللىد

.  للفشع  إلاذة زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ

. ًصبذ الشةِغ اإلاىخخب غظىا في اإلاجلغ ؤلاداسي للجمػُت ألاا : 3اللىد

لذا مخؼؼا اظتراجُجُا للعىىاث الثالر للمجلغ ؤلاداسي  : 4اللىد شا غً أغماله خالٌ الذوسة ٍو ًشفؼ الفشع جلٍش

اث الجمػُت ألاا للمذاولت فُه   مإػشة  بأولٍى

جذغم الجمػُت ألاا الفشوع في العىت ألاولى الخأظِعُت : 5اللىد

 مً اهخشاػاث ألاغظاء في حعُحر الجمػُت ألاا %20ٌعاهم الفشع ب: 6اللىد

. ًمىً للفشوع أن جخلذا بؼلب دغم للجمػُت ألاا التي جخصصه للخذاٌو في اإلاجلغ ؤلاداسي : 7اللىد
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– الحل ألاالخصفيت – اللاا الساةع 
الحل  - 22الفصل 

ًمىً خل الجمػُت بلشاس مً الجمؼ الػاا أو بلشاس كظاتي 

 

الخصفيت  - 23الفصل 

 ٌ . غىذما ًصبذ خل الجمػُت نهاةُا ًخم حػُحن مصف مً أحل جدذًذ أصٌى الجمػُت وهمُت هزه ألاصى

ت التي لها هفغ أهذاف حمػُت  ألاصٌى اإلاىحىدة خعب اإلاصفي ًخػحن بالظشوسة أن جشحؼ للمإظعاث الخحًر

. الحظً الىػىُت أو أهذاف ممازلت أو ملاسبت

 

        


