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 م1977 لسنة )34( رقم قانون

 م7519 لسنة )106( رقم القانون أحكام بعض تعدیلب

 النسائیة التنظیمات شأن في

 

 الشعب، باسم

 الثورة، قیادة مجلس

 الدستوي، االعالن على اإلطالع بعد •

  الجمعیات، بشأن م1970 لسنة )111( رقم القانون وعلى •

 ،النسائیة التنظیمات شأن في م1975 لسنة )106( رقم القانون وعلى •

 ،الوزراء مجلس رأي وموافقة االجتماعي والضمان االجتماعیة الشئون وزیر عرضھ ما على وبناءً  •

 

 :اآلتي القانون أصدر

 

 )1( ةماد

 النصوص إلیھ المشار م75 لسنة )106( رقم قانونال من )13( )،10( )،5( )،4( المواد بنصوص یستبدل

  :اآلتیة

 

 - 4 - ةماد

 عن مرھاع یقل وال العظیمة سبتمبر من الفاتح ثورة بأھداف ملتزمة مسلمة لكل مفتوحة التشكیل عضویة

  .عضوات عشر عن تشكیل ألي المؤسسات العضوات عدد یقل أال ویشترط میالدیة سنة عشرة خمس

 في الواردة أھدافھ وفق جدیدة سیاسیة تربیة تربیتھا بقصد علیھا یشرف مجموعات ینشئ أن تشكیل ولكل

  .للعضویة المحددة السن عن أعمارھن تقل الالتي من القانون ھذا

 

 - 5 - ةماد

 بأغراض یتصل ملحوظ نشاط لھن ممن أعضاء وخمسة رائدة من تؤلف قیادیة لجنة تشكیل لكل یكون

  .التشكیل

  .عضویتھا انتھت من اختیار إعادة ویجوز سنتین، اللجنة مدة وتكون

 

 - 10 - ةماد
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 )111( رقم القانون ألحكام طبقا أحكامھا وسائر علیھا والرقابة وإدارتھا سائیةالن الجمعیات تشكیل یكون

 العضوة عمر یقل أال على القانون، ھذا في خاص نص بشأنھ یرد لم فیما وذلك إلیھ المشار م1970 لسنة

 عضوات، عشرة عن جمعیة ألي المؤسسات العضوات عدد یقل أال ویشترط میالدیة، سنة عشرة خمس عن

  .اإلدارة مجلس في عضویتھا انتھت من اختیار إعادة ویجوز سنتین جمعیة كل إدارة مجلس دةم وتكون

 

 - 13 - ةماد

 العامة الخطط عووض ببحث ویختص الثوریة والتشكیالت النسائیة الجمعیات من العام النسائي االتحاد یتكون

  .والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة المجاالت في النسائي للعمل

 جلسم في عضویتھا انتھت من اختیار إعادة ویجوز سنتین، مدتھ تكون إدارة مجلس االتحاد إدارة ویتولى

  .اإلدارة

 العمومیة معیتھج تشكیل كیفیة التنفیذیة الالئحة وتحدد االعتباریة، الشخصیة العام النسائي لالتحاد ویكون

  .بھ یتعلق ما وجمیع االتحاد إدارة ونظام اجتماعاتھا إلى والدعوة إدارتھ ومجلس

 عند توفر قد یكن لم والتي القانون ھذا صدور قبل المشكلة النسائیة والجمعیات التشكیالت صحیحة وتعتبر

 روطالش استوفت قد كانت متى وذلك أعمارھن، أو المؤسسات العضوات عدد في المقررة الشروط تأسیسھا

 .القانون ھذا بمقتضي المقررة

 

 )2( ةماد

 م1975 لسنة )106( رقم بالقانون العمل تاریخ من اعتبارا بھ ویعمل الرسمیة، الجریدة في انونالق ھذا ینشر

 .إلیھ المشار

 

 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / عبد السالم احمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 

 الفیتوري السالم عبد محمد

 االجتماعي والضمان االجتماعیة الشئون وزیر

 

 ھـ1397 االول ربیع 6 في صدر

 م1977 فبرایر 24 الموافق


