
   االتحاددراسة التعديالت التي طرأت عىل قوان�

  منذ مرسوم التأسيس وبعض املقرتحات للتعديل
  

  التعديل  القانون األسايس

  )72(رسوم التشريعي رقم امل
  )1(هـالتـوتعدي

�"احتاد الكتاب العرب"منظمة  بإحداث �
 

  

  :رئيس الدولة

  .25/2/1966تاريخ ) 2(العر& االشرتا" رقم بناء عىل أحكام القيادة القطرية املؤقتة لحزب البعث 
  .28/1/1969تاريخ ) 72(وعىل قرار مجلس الوزراء رقم 

  

  :يرسم ما ييل

  

  :الباب األول

  تعاريف ومبادئ عامة

  :ـل األولـالفص

  تعـاريــف

  

  :يقصد بالتعابG الواردة يف هذا املرسوم الترشيعي املعا@ املبينة إىل جانبها ــ 1 2املادة
  . وزارة الثقافة واإلرشاد القومي: الوزارة 

  
   - واإلرشاد القومي  –حذف عبارة 

    . اتحاد الكتاب العرب يف الجمهورية العربية السورية: االتحاد

  يف مجال املهنة" البحث "بعد كلمة ) وأدب األطفال(إضافة التأليف والرتجمة يف مجاالت الشعر والقصة واملرسح والنقد والدراسة والبحث وما يتصل بها من : املهنة

                                                             

1  
2  



  .الثقايف واألد&نشاطات فكرية يف الحقل 
  .املؤbر العام التحاد الكتاب العرب: املؤ,ر العام

  . مجلس اتحاد الكتاب العرب: مجلس االتحاد
  . املكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب: املكتب التنفيذي

  

iستوى فني مقبول يف أحد املجاالت املذكورة يف تعريف املهنة وله كتاب هو الذي fارس مهنة الكتابة : الكاتب
  .واحد مطبوع عىل األقل

وله (واستبدالها بعبارة ) وله كتاب واحد مطبوع عىل األقل(شطب عبارة 
  ).ثالثة كتب مطبوعة عىل األقل

  :الفصل الثا5

  تشكيل االتحاد وأهدافه

  

ويتمتع بالشخصية ) اتحاد الكتاب العرب(يؤسس يف الجمهورية  العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى  ــ 2املادة 
  .االعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له يف املحافظات التي يرى رضورة إلنشائها فيها

  
  ". االعتبارية“إىل كلمة  –واملستقلة  –إضافة كلمة 

  : ل االتحاد عىل تحقيق األهداف التاليةيعمــ  3املادة 
  . تعبئة  الطاقات األدبية يف القطر العر& السوريـ أ ـ 1

  . ب ـ استكشاف املواهب األدبية ورعايتها
  . ج ـ رصد الواقع العر& يف اإلنتاج األد& والثقايف

د ـ استلهام الجوانب الكفاحية واإلنسانية يف الرتاث القومي واألدب الشعبي لتطوير األدب العر& وإغنائه 
  . ووضعه يف تيار األدب الطليعي العاملي

هـ ـ إذكاء روح املقاومة والصمود لدى املواطن العر& يف وجه األخطار التي تهدد الوجود العر& وتحاول عزله 
  .األسايس يف النضال العاملي ضد االستع�ر واإلمربياليةوإلغاء دوره 

  

ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيو@ بأشكاله كافًة يف : إضافة فقرة  . و ـ مجابهة االستع�ر واإلمربيالية والصهيونية والرجعية عىل الصعيد الثقايف والقومي والسيايس
  /و/نهاية الفقرة 

املنحرفة الداعية إىل االنحالل واالنهزامية واالستسالم للواقع الفاسد الذي يعانيه  ز ـ محاربة التيارات الثقافية
  .املجتمع العر&

  . ح ـ التأكيد عىل حرية الكلمة ذات املدلول القومي والبعد االشرتا" التقدمي
  . ط ـ االنفتاح عىل األدب التقدمي يف الوطن العر& والعا�

  



  . ي ـ تهيئة مناخ ثقايف يتيح لإلمكانات واملواهب املبدعة أن تتفتح وتنمو يف جو من الحرية املسؤولة
  
  . أ ـ العمل عىل جعل الكتابة مهنة الكاتبـ 2

  . ب ـ إقامة املؤسسات التي تؤمن للكاتب املسكن والض�ن االجت�عي والخدمات  الصحية واملعاشية
  . ي إليجاد الترشيعات التي تحمي إنتاجهم وتضمن حقوقهم فيهج ــ الدفاع عن الكتاب والسع

  ).أ(يف نهاية الفقرة  - ورقياً وحاسوبياً  –إضافة عبارة   . أ ـ إصدار النرشات الدورية وغG الدورية باللغة العربية واللغات األجنبية ـ 3
  ).ب(يف نهاية الفقرة  –وحاسوبياً ورقياً  - إضافة عبارة   . ب ـ إقامة دار للطباعة والنرش والتوزيع

  . ج ـ القيام بالنشاط األد& والثقايف يف القطر والخارج عن طريق املحارضات والندوات واللقاءات
. د ـ االتصال باالتحادات والهيئات األدبية والثقافية العربية واألجنبية وبخاصة الكتاب واألدباء العرب يف املهجر

  : ــ 4املادة 
شخصاً عىل األقل ممن تتوفر فيهم رشوط العضوية ) 30(االتحاد بناء عىل طلب خطي موقع من  أ  ـ يؤسس

املنصوص عليها يف هذا املرسوم الترشيعي، ويقدم الطلب إىل وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي 
  .مرفقاً بالوثائق الثبوتية الالزمة لكل عضو

لتثبت من توافر الرشوط املطلوبة يف األعضاء تبلغ الوزارة مقدمي ب ـ بعد دراسة الطلب من قبل الوزارة وا
الطلب موافقتها عىل عقد الجلسة التأسيسية، وعندئذ يعقد األعضاء بصفتهم املؤbر العام األول لالتحاد 

  : جلسة تأسيسية برئاسة أكربهم سناً بحضور مندوب عن الوزارة ويجري يف هذه الجلسة
  . دانتخاب رئيس االتحا ـ 1
  . انتخاب مجلس االتحاد ـ 2
  . تنظيم عقد االتحاد وتوقيعه ـ 3
  . ـ إعداد وإقرار النظام الداخيل 4

  : يوماً من تاريخ عقد التأسيس الوثائق التالية) 15(ج ـ يودع رئيس االتحاد الوزارة خالل 
ـ جدوالً بأس�ء أعضاء املؤbر العام األول متضمناً اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وإقامته وجنسيته  1

  . والشهادة العلمية التي يحملها
  . ـ نسخة أصلية عن عقد التأسيس موقعة من جميع األعضاء املؤسس� 2

  



  . ـ نسخت� من النظام الداخيل موقعت� من قبل مجلس االتحاد 3
  أس�ء أعضاء املكتب التنفيذي املنتخب من قبل مجلس االتحادـ  4
  . ـ نسخت� من محرض الجلسة التأسيسية التي تم فيها تأسيس االتحاد 5

د ـ يكتسب االتحاد الشخصية االعتبارية بعد صدور قرار الرتخيص ونرشه مع النظام الداخيل يف الجريدة 
  . الرسمية

  :الباب الثانـي

  يف العضويــة

  : ينبغي أن تتوافر يف طالب االنتساب لالتحاد الرشوط التالية ـ 5ادة امل
أ ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من مواطني أحد األقطار العربية ويقبل املغرتبون 

  . بصفة أعضاء مشارك� ويحدد ذلك يف النظام الداخيل لالتحاد 3العرب
  . ب ـ أال يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة

ج ـ أن ينطبق عليه تعريف الكاتب الوارد يف املادة األوىل من هذا املرسوم الترشيعي، وأن يوافق املكتب 
  . التنفيذي عىل قبوله

  . أسس ومبادئد ــ أن يؤمن بأهداف االتحاد وأن يعلن موافقته عىل نظام االتحاد وااللتزام بكل ما يتضمنه من 

الجمهورية العربية "بعد عبارة  –أو من يف حكمهم  –إضافة عبارة 
  "السورية

تكتسب صفة العضوية بقرار يتخذ من املكتب التنفيذي وال يحق ملن تقرر رفض انتسابه أن يتقدم بطلب  ـــ 6املادة 
  .انتساب جديد قبل ميض سنة عىل تاريخ رفض طلبه من املكتب التنفيذي

  
  

  - 6 –يف نهاية املادة  - رشيطة تقديم كتاب ثالث–إضافة عبارة 
  : وإضافة ما ييل

  : أنواع العضوية يف االتحاد عىل النحو التايل
هو العضو الذي قُبل بصفة مرشح بقرار من املكتب : العضو املرشح  –أ 

  .التنفيذي
هو العضو الذي أمىض مدة سنت� عضواً /: الكاتب/ عضو االتحاد –ب 

اً وتقدم بعمل ثالث iوجب قرار املكتب التنفيذي وتعترب فرتة مرشح

                                                             

  



ويف حال عدم قبوله تزول عنه صفة ، الرتشيح من خدمته الفعلية 
  .عضوية املرشح

هو العضو الذي تقدم لعضوية االتحاد بعد بلوغه : العضو املشارك –ج 
  .عاماً، أو من األخوة العرب 60سن 

أو اعتبارية عربية أو عاملية يشكل هو شخصية فكرية : عضو الرشف . د
  .قبوله قيمة مضافة لالتحاد

  
  :تزول صفة العضوية يف الحاالت التالية ــ 7املادة 

  . ـ إذا ارتكب العضو مخالفة رصيحة ألهداف االتحاد األساسية أو لنظامه الداخيل 1
  . ـ إذا استغل انض�مه لالتحاد لغرض شخيص2

  

  ".3"فقرة  – 7مادة  –بثالث سنوات  –استبدال كلمة ثالث أشهر   . ـ إذا تأخر عن تسديد االلتزامات املادية مدة ثالثة أشهر وامتنع عن تسديدها 3
تزال صفة العضوية بقرار يتخذ من املكتب التنفيذي، ويحق ملن تقرر إزالة صفة العضوية عنه أو ملن �  ــ 8املادة 

يقبل طلب انتسابه أن يتظلم من قرار املكتب التنفيذي إىل مجلس االتحاد خالل مدة شهر من تاريخ 
التنفيذي، فإذا أرص عىل  تبليغه فإذا صادق املجلس عىل القرار أصبح نهائياً وإذا نقضه يعاد إىل املكتب
  . موقفه من الرفض يحال املوضوع إىل املؤbر العام الذي تعترب قراراته نهائية

  :البـاب الثـالــث

  تكوين االتحاد وصالحيات هيئاته

  

  : يتكون االتحاد من الهيئات التالية ــ 9املادة 
  . ــ املؤbر العام 1
  .ــ مجلس االتحاد 2
  . ــ املكتب التنفيذي 3
  .ــ جمعيات االتحاد 4

  . ويحدد النظام الداخيل أصول عقد اجت�عات هذه الهيئات وكيفية اتخاذ قراراتها

  
  
  
 

  /.4/بعد الفقرة  – 9- إىل املادة " هيئات الفروع" -  4 –إضافة فقرة
  
  



  :الفصل األول

  املؤ,ر العام

  
  ـــ 10املادة 

  . أ ــ يتألف املؤbر العام من جميع األعضاء املنتسب� إىل االتحاد املؤدين التزاماتهم املالية
ب ــ يعترب املؤbر العام السلطة العليا يف االتحاد وfلك صالحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى املهنة 

  : وتحقيق أهداف االتحاد ويتوىل بصورة خاصة املهام التالية
  . ر خطة االتحادـ إقرا 1
  . ـ اقرتاح مرشوعات القوان� الالزمة لتحقيق أهدافه 2
أما بقية األنظمة فتصدر بقرار من املكتب . إقرار النظام الداخيل لالتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير ـ 3

  . التنفيذي
  . ـ انتخاب مجلس االتحاد من ب� أعضائه 4
  . ةـ اعت�د الحساب الختامي للسنة املالي 5
  . ـ التصديق عىل امليزانية السنوية التي يقدمها مجلس االتحاد 6
يعقد املؤbر العام اجت�عه العادي مرة كل عام وله أن يعقد اجت�عات غG عادية كل� رأى املجلس ــ  11املادة 

  . رضورة لذلك أو بناء عىل طلب موقع من ثلث أعضاء املؤbر عىل األقل

  

  :الفصل الثا5

  االتحادمجلس 

  

  : ــ 12املادة 

  .آ ـ يتألف مجلس االتحاد من خمسة وعرشين عضواً ينتخبهم املؤbر العام مرة كل عام� 
  

 
  ". كل خمس سنوات" بعبارة  –كل عام�  –استبدال كلمة 

عىل أال يكون عضواً يف املجلس لدورت� متتاليت� "وإضافة العبارة  
  .12املادة  –أ  –نهاية الفقرة يف " خالل فرتة عضويته يف االتحاد

  : ب ـ يتوىل مجلس االتحاد االختصاصات التالية
ـ انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي من ب� أعضائه وفقاً ألحكام النظام الداخيل وكذلك سحب الثقة من أي  1

 



  . عضو من أعضاء هذا املكتب
  . ـ البت يف كل ما من شأنه تحقيق أهداف االتحاد ورسم خطة العمل الالزمة لذلك 2

  

  :الفصل الثالث

  املكتب التنفيذي
  

يتكون املكتب التنفيذي من تسعة أعضاء iن فيهم رئيس االتحاد ينتخبهم مجلس االتحاد ملدة خمس  ــ 13املادة 
عن أع�له إىل املؤbر العام وfارس االختصاصات  ، يقدم املكتب التنفيذي يف نهايتها تقريراً 4سنوات
  :التالية

  . ـ تنفيذ قرارات مجلس االتحاد واملؤbر العام 1
  . ـ اقرتاح تعديل النظام الداخيل عىل مجلس االتحاد 2
  . ـ وضع مشاريع امليزانيات وعرضها عىل مجلس االتحاد 3
  . ضاء االتحاد وإحداث اإلدارات لتحقيق أهدافهــ تشكيل اللجان الدا¥ة واملؤقتة والجمعيات من أع 4
  .ــ البت يف طلبات االنتساب لالتحاد 5
ــ العهدة ألعضائه باإلرشاف عىل جمعيات االتحاد ولجانه وإداراته املختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف  6

  .االتحاد

ولجميع ) املوقف األد&(ــ عقد اجت�عات دورية مرة كل ثالثة أشهر عىل األقل بصفته مجلس إدارة ملجلة  7
املطبوعات الدورية التي يصدرها االتحاد ملناقشة شؤونها التوجيهية واإلدارية واملالية واتخاذ القرارات 

  . الالزمة
غاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات املؤbر ومجلس االتحاد ــ إدارة أع�ل االتحاد والقيام iا يحقق أهدافه و  8

  . وضمن حدود القوان� واألنظمة النافذة

عقد اجت�ع دوري كل (وتصبح عىل النحو التايل  -7 –استبدال الفقرة
أسبوع عىل األقل ملناقشة شؤون االتحاد وإداراته واتخاذ القرارات 

 ).الالزمة

يتوىل كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي iا فيهم الرئيس ونائبه اإلرشاف عىل إحدى إدارات االتحاد 
  . املبينة في� ييل، عىل أن يكون املكتب التنفيذي iجموعه هو املسؤول عن أع�ل هذه اإلدارات وإقرار مقرتحاتها

  .ــ إدارة التوجيه األد& 1

يتوىل كل عضو من أعضاء املكتب التنفيذي iا فيهم  – 9إضافة فقرة 
، تحاد ونائبه اإلرشاف عىل إحدى إدارات االتحاد املبينة في� ييل رئيس اال 

عىل أن يكون املكتب التنفيذي iجموعه املسؤول عن أع�ل هذه 

                                                             

4  



  . ــ إدارة النشاط الثقايف والعالقات الخارجية 2
  .5ــ إدارة الجمعيات واملكاتب الفرعية 3
  . ــ إدارة املخطوطات والنرش 4
  . ــ إدارة الشؤون املالية واإلدارية 5
  . ــ إدارة الشؤون االجت�عية 6

  .اإلدارات وإقرار مقرتحاتها
 إدارة النشاط الثقايف -

 إدارة العالقات الخارجية  -

 إدارة الجمعيات  -

 إدارة هيئات الفروع  -

 .ريةإدارة الشؤون املالية واإلدا -

 إدارة املخطوطات والنرش -
 إدارة االنتساب -

 إدارة الشؤون االجت�عية  -

 إدارة االستث�ر  -
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  :الفصل الرابع

  رئيس االتحاد

  : fارس رئيس االتحاد االختصاصات التاليةـــ  14املادة 
ـ fثل االتحاد أمام القضاء ولدى الغG وهو الذي يتحدث باسم االتحاد، ويعلن مقرراته، ويوقع املعامالت  1

  . الصادرة عنه
  . ـ اإلرشاف عىل أع�ل اللجان واملكاتب التي ينشئها االتحاد وعىل سائر النشاطات األخرى لالتحاد 2
  . سم االتحادـ التوقيع عىل أوامر الرصف والعقود التي تجري با 3
  . ـ تقديم بيانات عن نشاطات االتحاد إىل املؤbر العام ومجلس االتحاد 4
  .تحدد يف النظام الداخيل مهام كل من نائب الرئيس وأم� الرس وجمعيات االتحاد وإداراته ــ 15 املادة

  :الفصل الخامس

  جمعيات االتحاد

  :ــ) مكرر(

أ ـ الجمعية هي مجموعة من الكتاب األعضاء يف االتحاد الذين fارسون نشاطهم يف مجاالت فكرية واحدة 
  . أو متقاربة

  

ب ـ لكل عضو يف االتحاد الحق يف االنتساب إىل إحدى الجمعيات الخمس التالية التي يرى أنها أك§ 
  :مالءمة مل�رسة نشاطه كعضو يف االتحاد وهي

  .الخمس ــ من الفقرة ــ ب ــحذف كلمة ــ 
  

  "جمعية البحوث والدراسات"عىل  –الفكرية  –إضافة كلمة   ــ جمعية البحوث والدراسات 1
  . ــ جمعية الشعر 2
  . ــ جمعية القصة والرواية 3
  . ــ جمعية املرسح 4
  .ــ جمعية النقد األد& 5

  
  
  

  :وإضافة الفقرات التالية
  .جمعية الرتجمة - 6  
  . جمعية أدب األطفال - 7 



  .ويحق التحاد الكتاب إحداث جمعيات أخرى كل� اقتضت الحاجة
  .ج ــ يصدر النظام الداخيل للجمعيات بقرار من املكتب التنفيذي

  

  :الباب الرابع

  موارد االتحاد
  

  : تتألف موارد االتحاد من ــ 16املادة 

  

) من قبل املكتب التنفيذي(ووضع كلمة ) يف النظام الداخيل(حذف عبارة   . أ ـ رسوم االنتساب التي تحدد يف النظام الداخيل
  "أ"فقرة 

  " ب"الفقرة " السنوية" واستبدالها بـ –الشهرية  –حذف كلمة   . ب ـ االشرتاكات الشهرية لألعضاء التي تحدد يف النظام الداخيل
من قبل املكتب "واستبدالها بـ  – النظام الداخيل يف –حذف عبارة 

  "ب"الفقرة "  التنفيذي
    . ج ـ املساعدات التي تخصصها الدولة لالتحاد

د ـ أرباح املطبوعات واملجالت وريع الحفالت والنشاطات األخرى التي يقوم بها االتحاد والتي تدخل ضمن 
  . اختصاصه

 " .د"الفقرة " الحفالت"بعد كلمة  –واالستث�رات  –إضافة 
  

الفقرة " الوزارة"قبل كلمة  –رئاسة مجلس الوزراء  أو –إضافة عبارة   .هـ ـ الهبات واملنح واملساعدات والوصايا التي توافق عليها الوزارة
  ".هـ"

   . و ـ فوائد أموال االتحاد املودعة يف املصارف
  ". 31موجودة يف القانون " إضافة فقرة 

يتوىل اتحاد الكتاب العرب رقابة وفحص املؤلفات األدبية املخطوطة  ـ ز
ويجوز ، الواردة إىل وزارة اإلعالم وإبداء الرأي يف نرشها وتوزيعها

لوزارة اإلعالم أخذ رأي اتحاد الكتاب العرب يف إدخال وتوزيع 
ويتقاىض االتحاد رسوماً ، املطبوعات األدبية والثقافية الواردة من الخارج 

مالية يحددها املكتب التنفيذي تحصلها وزارة اإلعالم عن كل مخطوط أو 
  .مطبوعة ومحالة التحاد الكتاب العرب

  " 32موجودة يف القانون "إضافة مادة 



تعفى العقارات التي iلكية االتحاد واملستعملة من  –" مكرر" 16مادة 
  : أو من الغG لصالح أعضاء االتحاد من، قبله 

  .العقارات والعرصات رضيبة ريع -  
  .رسم الحراسة  - 
  .الرسوم العقارية والبلدية بأنواعها - 

  :وإضافة فقرة 
 .الرسوم والرضائب املالية للمشاريع االستث�رية الخاصة باالتحاد 

  



  :الباب الخامس

  أحكام انتقالية
  

  : إىل أن يتم تشكيل االتحاد وفقاً ألحكام هذا املرسوم الترشيعي تتخذ اإلجراءات التاليةــ  17املادة 
أ ــ يتمتع الكتاب املتقدمون إىل الوزارة بطلب تأسيس االتحاد ممن تنطبق عليهم رشوط العضوية املنصوص عنها 

رسون كافة صالحيات املؤbر وfا) األعضاء املؤسسون(يف املادة الخامسة من هذا املرسوم الترشيعي، بصفة 
العام لالتحاد ومجلس االتحاد خالل فِرتة انتقالية مدتها عام واحد يبدأ من تاريخ ترخيص هذا االتحاد من 

  . قبل الجهات املسؤولة
املكتب التنفيذي املؤقت لالتحاد الذي ينتخب رئيسه ويقوم هذا املكتب بدعوة ) األعضاء املؤسسون(ب ــ ينتخب 
عرب كافة يف القطر العر& السوري وخارجه لالنتساب لهذا االتحاد وذلك بالوسائل اإلعالمية الكتاب ال

املعروفة، ثم يقبل طلبات انتساب من تنطبق عليهم رشوط العضوية وبعد انعقاد املؤbر العام خالل الفرتة 
  . االنتقالية الواردة يف الفقرة  ـأ ـ السابقة

ؤقت صالحيات املكتب التنفيذي املنصوص عنها يف هذا املرسوم الترشيعي ح� ج ـ fارس املكتب التنفيذي امل
  . انعقاد املؤbر العام، وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد

د ـ يقوم املكتب التنفيذي املؤقت بإعداد مرشوع نظام داخيل لالتحاد ويتم إقراره من قبل األعضاء املؤسس� 
ثقافة والسياحة واإلرشاد القومي وينرش يف الجريدة الرسمية وال يعدل إال من قبل ويصدر بقرار من وزير ال

  .املؤbرات العامة ويصدر التعديل أيضاً بقرار من وزير الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي
ر وزير هـ ـ إذا � يتمكن املكتب التنفيذي املؤقت من دعوة املؤbر العام قبل انقضاء الفرتة االنتقالية يصد

الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي قراراً بحله ويشكل iرسوم بناء عىل اقرتاح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً 
جديداً مؤقتاً يختار أعضاؤه من ب� املنتسب� إىل االتحاد وال تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، 

  .4/2/1969تاريخ ) 72(عنها يف املرسوم الترشيعي رقم  وfارس هذا املكتب جميع الصالحيات املنصوص
و ـ إذا انتهت مدة املكتب التنفيذي لالتحاد و� يحل محله مكتب تنفيذي آخر ألي سبب من األسباب فلرئيس 
الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعي� مكتب تنفيذي جديد ملدة تحدد يف املرسوم عىل أن ال تتجاوز املدة 

  . التنفيذي املنتخب املحددة للمكتب

 



  :إضافة مادة  
 2000لعام /  32ــ لقانون 1971لعام / 31القانون (تعد القوان� اآلتية  ـ 

  .ملغاة حك�ً عند نفاذ هذا القانون) ا –– 2001لعام /20ـ القانون رقم 
ويعترب نافذاً من تاريخ ، ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ــ 

  .صدوره
 

   4/2/1969و 17/11/1388دمشق يف 
  رئيس الدولة                                                                                                         

  
 

  
  

  :تويص اللجنة املكتب التنفيذي ومجلس االتحاد بدراسة املالحظات اآلتية  •

 .عضواً  35إىل  25زيادة عدد أعضاء مجلس االتحاد من  -

 .أعضاء 7إىل  9تقليص عدد أعضاء املكتب التنفيذي من  -

 .التأكيد عىل عدم جواز االستمرار يف أي مهمة تنفيذية يف االتحاد أك§ من دورت� متتاليت� -

  .االقرتاح أن يحدد سن املرشح لعضوية مجلس االتحاد أال يتجاوز سن السبع� عاماً  -
 


