
1 
 

  
  النـظام الداخـلي

   -يكيتي  – لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا
  : مقدمة

لتنظـيم أهميـة   الـإلدارة و لقد أثبتت جملة التجارب والتحوالت التي عاشتها الشعوب والتجمعات البشرية قديماً وحديثاً أن 
  .ومطالب متفق عليهاقيق فكرة معينة أو أهداف وذلك صوب تح، همالبد منها في مسعى جمع شمل األفراد وتوجيه طاقات حيوية
وتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان التي لطالما دعا إليها كبـار المفكـرين    السلم والحرية والمساواةإن مبادئ * 

ظل البشرية وت، ال تزال وستبقى تتسم بالنبل والسمو_ وإن اختلفت السبل وتنوعت الصيغ _ وعظماء التاريخ في األمس واليوم 
.... والنفس اإلنسانية تواقة إلى تلك القيم والمبادئ، بعيداً عن الظلم والحرمان والتمييز بسبب القومية والدين، أو الجنس واللون 

إلى االنتظام ضمن أطر وآليات عمل من شأنها رفع الغبن الالحق به  األحوجيبقى مما يتضح جلياً أن الشعب الكردي بوجه عام 
  .آمن وكريمفه اإلنساني المشروع في الحرية والمساواة والتمتع بعيشٍ وتحقيق هد

يضع نصب أعينه مهام توفير مستلزمات الدفاع النـاجع عـن القضـية    ، ولما كان الحزب وفي ضوء برنامجه السياسي* 
وبلـورة سـبل   ، لجماهيرالعمل اليومي بين ا اتليآلكان البد من أسس ومبادئ ، القومية الديمقراطية للشعب الكردي في سوريا

أساس وذلك وفق مبدأ االختيار الحر المبني على ، خدمةً لبرنامج الحزب ،  وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسبتمكين 
  .من الوعي والمعرفة

، تمدةفحوى النظام الداخلي ومبادئه المعالمتابعة والسهر على حسن تطبيق إن اإلدارة السليمة ألعمال الحزب من خالل * 
 الكسـل واالنتهازيـة  وكذلك صون وحدة الحزب وتحصينه من أمراض ، من شأنها حماية وتشجيع الكفاءات وتطوير العطاءات

كلما تقلصـت حـاالت   ،  ، حيث أنه كلما تنامى مستوى الوعي والمعرفةمزاجية الفردوحاالت التسيب التي طالما تجسدت في 
  . ها التمسك الحازم بالقضية النضالية العادلةفزاد مع، األنانية أمراضالفوضى والترهل و

   
  : وتعريفه اسم الحزب : المادة األولى

   -يكيتي  – حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا  - أ
، يشكل أداة  ١٩٥٧ألول حزب كردي في سوريا انبثق منذ صيف  امتداد طبيعيهو إطار سياسي ديمقراطي بمثابة و  - ب

اد ذوي مطالب وأهداف مشتركة يقبلون برنامجه السياسي ونظامه الداخلي ليعملوا من أجل رفـع  ألفر إتحاد طوعينضالية من 
االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا وتحقيق االعتراف الدستوري بوجوده بهدف تمكينه من التمتع بحقوقـه  

بالتكـاتف مـع جميـع القـوى الوطنيـة      ويعمل  ميالنضال السلعبر اعتماد أسلوب  وحدة البالدالقومية المشروعة في إطار 
  .وحمايته  سيادة القانونالديمقراطية لبناء الدولة الحديثة على أسس من الديمقراطية والشراكة واحترام حقوق اإلنسان في ظل 

  
  :هدالالتورمز الحزب : المادة الثانية

، جاء تنفيذاً للتوصية تلـك  الذي ١٩٩٩شباط  -وقرار االجتماع الموسع ، ١٩٩٨شباط  -في ضوء توصية المؤتمر الثالث
في العمـل نحـو مسـتقبل مـأمول     ، وتوجهات الحزب األساسية، ثر بحث ودراسة على هدي معطيات الواقع الملموسإوذلك 
كـان قـد تـم    ، تشكّل شعب كردي وديمومة بقائه وصيرورة ، وكذلك بالعودة إلى بعض إضاءات تاريخ الكرد القديم، ومنتظر
  :وذلك على النحو التالي، في صدر الصفحة األولى من إصداراته ١٩٩٩ليأخذ مكانه منذ نيسان ، مز للحزباعتماد ر

  :إطار دائري 
  .اإلنسان في الحياة دون تمييز وحق، المساواةتجسيداً لمفهوم ، الخبز للجميعوتعني ، األيمن سنبلة قمحقوسه   -  أ
ولغة الحروب والعداوات بين الشعوب بسـبب   ونبذ العنف، لبمفهومه الشام السلمويعني ، األيسر غصن زيتون قوسه  - ب

  .الدين أو القومية والمصالح الضيقة
ميديا في تراث مملكة  مكانة الشمسولترمز إلى ، الحريةتجسيداً لمفهوم ، مشعة مكانها تأخذ شمس، إلطارافي أعلى   - ج

  .م .ق
وليرمز إلى راية مملكـة  ، ...الجمالية  حية وعنصرو ذلك تجسيداً للطاقة ال، مجنح و جامح اإلطار حصان يمأل وسطَ  -  د

حيث أن األبحاث األثرية األكاديمية تشير بجالء إلى أن الهوريين ومن بعدهم . م.منذ خمسة عشر قرناً  ق) الميتانيين(الهوريين 
  .الميديين هم من األسالف القدامى للشعب الكردي

  .السلم والحرية والمساواة  من أجل إحقاق، العمل دون ترددهي دعوة قوية ونبيلة إلى : خالصة الرمز وما يعنيه
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  :القسم الحزبي : الثالثةالمادة 
SOND 

"Bi soz û peyman , bi xwîna şehîdan , bi her tuştê buha di bîr û baweriyan de , ezê bi 
dilsozî , li gor pirograma siyasî û bingehên tozikê bixebitim , da ku , ez karibim , pirs 
û doza gelê xwe yê kurd li Sûriyê , bidime pêş , û berjewendiya gelemper , ya partiya 
xwe , di ser ya kesane re bigrim"…. ) ٢٠٠٥والمؤتمر الخامس نيسان  ١٩٩٨المؤتمر الثالث شباط(  

  
  : مبادئ أساسية: المادة الرابعة

  :ال يتجزأ منه، ويعتمد الحزب في بنائه وآلية عمله على األسس التنظيمية التالية إن مقدمة النظام الداخلي تشكل جزءاً
وفق طريقـة االقتـراع الحـر     ينتخبون المحافل المقررةومندوبي  الهرم التنظيمي للحزب وهيئاتلجان أعضاء كافة  -١

  .عن المرشحين بمنتخ حضور ممثلبالمشرفة  ةالفرز السري من قبل اللجنيليه مباشرةً  ل السري المباشر
  . تبادل منتظم لتقارير دورية ضمن الهرم التنظيمي حول أهم النقاط واألعمال -٢
  .التزام اللجان بقرارات وتوجيهات الهيئات العليا وفق بنود الصالحيات التي تتمتع بها كل لجنة أو هيئة -٣
يلتزم به جميع أعضـائها، ويحـق ألي   ينفذه و، )أو الثلثين ١+النصف(قوامها القرار الذي يحق للجنة اتخاذه بأكثرية  -٤

  . مقرررفيق أو لجنة التعبير عن رأي آخر في أي محفل 
  .اعتماد مبدأ الدوائر التنظيمية في بناء الهرم التنظيمي للحزب -٥
، تها ومنطقـة عملهـا  الجميع اللجان الحق في اتخاذ المبادرات والقرارات بصدد المسائل المحلية ضمن نطاق صالحي -٦

  .ارض مع سياسة ومقررات الحزب ونظامه الداخليمادامت ال تتع
  . مساءلة المقصرينو مكافأة النشطاءوتطبيق مبدأ التقييم والمحاسبة الحزبية  -٧
محالت اإلقامة ومجاالت العمل وحاالت التخصص، تعد عوامل أساسية لدى توزيع المالك التنظيمي وتشكيل األطـر   -٨

  .الحزبية ضمن الدائرة الواحدة
يـتم  ) الخ...منطقية، دوائر، كونفرانسات فرعية( ظيمية التي تتخذها المحافل الحزبية ضمن صالحياتها القرارات التن -٩

  .إعالم الهيئات العليا بها دون الخضوع لمصادقة الهيئات تلك
  .اعتماد مبدأ النسبة العددية للتمثيل في المحافل الحزبية - ١٠
  .عضائها وإعالم اللجنة األعلىأ أكثريةيتم تثبيت احتياطي كل لجنة بناء على موافقة  - ١١
، وإيالئه األهمية الكافية بما يضمن تفعيـل القـدرات وفـق المـؤهالت     التخصص في المجاالت الممكنةاعتماد مبدأ  - ١٢
  .المتوفرة
ـ  تعقدالتي االجتماعات التخصصية  - ١٣  وع المخصـص خارج الهرم التنظيمي تتمتع بصالحية اتخاذ القرار بصدد الموض

 . -الدعوة  – صاحبة الصالحيةمسؤولة الالذي أقرته اللجنة 
بطلب من المكتـب اإلداري  ، وفي حاالت طارئة تعقد بشكل استثنائي شهرياً للهرم التنظيميتعقد االجتماعات الدورية  - ١٤

  .أو أكثرية المالك بالتشاور مع المسؤول المباشر أو بناء على طلب أكثرية اللجنة أو الهيئة
، وفـي حـاالت   )كل سنة ونصف(مرة واحدة بين مؤتمرين ع والمنطقيات والدوائر تعقد االجتماعات الموسعة للفرو - ١٥

 .بإعالم الهيئة األعلى للتنسيق معها ي قوام اللجنة أو أكثرية المالكطارئة تعقد بشكل استثنائي شريطة موافقة ثلث
، وفي حاالت طارئة احدة و تعقد الكونفرانسات الدورية للفروع والمنطقيات ومؤتمرات الدوائر كل ثالث سنوات مرة - ١٦

 .أو أكثرية المالك بإعالم الهيئة األعلى للتنسيق معها تعقد بشكل استثنائي شريطة موافقة ثلثي قوام اللجنة
 .قبول األعضاء في الحزب يتم بصورة إفرادية - ١٧
لدائرة والهيئـة  ل المقررةفي المحافل ) الخ....نوالمحام –المرأة  –الطلبة (الحزب ذات الطابع الخاصمنظمات تمثيل  - ١٨
 .القيادية 
ذلك يحال الطلب إلـى اللجنـة   وإن تعذر  صاحبهالعودة عن طريق المنظمة التي كان ينتمي إليها  يتم البت في طلب - ١٩
 .في الدائرة المعنية األعلى
بهدف تسهيل أمورها مع مراعاة مبـادئ النظـام   اعتماد الئحة داخلية خاصة بها  ذات الطابع الخاصيحق للمنظمات  - ٢٠

 .مصادقة الهيئة القيادية عليهاداخلي وال
، مضي )المؤتمر العام –مؤتمر الدائرة  –كونفرانس  –اجتماع موسع (عضوية المحافل المقررة إلى لترشيح ليشترط  - ٢١

أربعة أعوام بخصوص الهيئة القيادية  -ثالثة أعوام بخصوص الدائرة  -عامين بخصوص المنطقية  -عام بخصوص الفرعية (
 .، على نيل شرف العضوية)عاموالمؤتمر ال

وثلثي أعضـاء القـوام األصـالء     ، من القوام) ١+النصف (تكتسب االجتماعات الحزبية نصابها القانوني بحضور  - ٢٢
 .بخصوص المحافل المقررة
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  : كيفية قبول طالبي االنتساب : الخامسةالمادة 
جتماع الفرقة أو أية لجنة في محل إقامة يرفع طلب االنتساب خطياً عن طريق أحد األعضاء حيث يدرس الطلب في ا -١

  .في اجتماعها االعتياديما فوق الفرعية فأعضاء اللجنة  أكثريةصاحب الطلب أو مجال عمله، ويتم قبوله مرشحاً بموافقة 
  .وتعلم مبادئ القراءة والكتابة باللغة األم، توجهات الحزببتكون فترة الترشيح بمثابة تربية وتوجيه عام وإلمام  -٢
 وذلك بإشراف عضوين من اللجنة الفرعية والمسـؤول على األقل ذين أتموا فترة السنة لري االختبار للمرشحين اليج -٣

  . المباشر للمرشح
بقرار من اللجنة المنطقيـة فمـا فـوق، دون    وذلك  مؤهالت ثقافيةكفاءات معينة أو لديهم  منليمنح شرف العضوية  -٤

  .المرور بفترة الترشيح
  .ماعدا حق الترشيح واالنتخاب للمرشح حقوق العضو -٥
، بعـد  اللجان المنطقية فما فوقيتم البت فيها في  ، واردة من أفراد كانوا منتمين ألحزاب أخرىالطلبات البخصوص  -٦

 .التحقق من سلوكه في حزبه السابق
   

  : شروط العضوية : السادسةالمادة 
  :  في الحزب كل من (Hevalê Endam)يكون عضواً   -  أ
 .أهدافه لحزب ويعمل على تحقيقيقبل برنامج ا -١
 .المقررة ويعمل ضمن الهرم التنظيمي للحزب باالجتماعاتيتبع نظامه الداخلي ويلتزم  -٢
 .يدفع اشتراكاته الشهرية المقررة -٣
  .يؤدي القسم الحزبي -٤
 .يكون حسن السيرة والسلوك -٥
  .أتم الثامنة عشرة عاماً  -٦
  :كل من للحزب (Hevalê Piştgir) مؤازراً للحزبرفيقاً يكون   - ب
 .للحزب برنامج السياسيلا لقبي -١
 .الفصلية وأثمان المطبوعاتيدفع مساهماته المالية  -٢
 .يساهم في نشر مواقف الحزب المعتمدة -٣
 .يحظى بموافقة اللجنة الفرعية فما فوق -٤
ادلـة  له حضور ملحوظ في خدمة قضية الكـرد الع لفخرية لمن منح شرف العضوية احق لجان الدوائر وللهيئة القيادية * 

، كما يمكن دعوة بعض األعضـاء الفخـريين لحضـور المحافـل الحزبيـة      م والديمقراطية في سوريا وخارجهاوقضايا السل
  .كمستشارين أو أعضاء شرف 

  
  :حقوق العضو الحزبي : السابعةالمادة 

 .العضو الحزبي حر في معتقداته الدينية وملزم باحترام معتقدات غيره وذلك بعيداً عن التعصب -١
،  وذلك من خالل األطر والصالت الحزبية التي ينتمـي إليهـا  ، الشتراك في مناقشات ورسم سياسة ومواقف الحزبا -٢

 .والتعبير عن رأيه سواء في إعالم الحزب أو عبر ما هو متاح في إطار إغناء البرنامج السياسي للحزب
رفع شكوى أو انتقاد بحق أي لجنة أو رفيق إلـى   وكذلك، والمحافل  جتماعاتاالممارسة النقد والنقد الذاتي البناء في  -٣

  . أعلى هيئة مسؤولة عن طريق التسلسلاالجتماع الموسع المعني أو إلى 
٤- نتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخليأن ينتخب وي.  
، وتـنظم  ويت أو الترشـيح حق التصيتمثلون في المحافل الحزبية إلبداء الرأي دون التمتع بللحزب  المؤازرينالرفاق  -٥

الصلة معهم وفق آليات محددة وبالتشاور معهم مع مراعاة ظروفهم بإشراف رفاق مكلفين من لجان مسـؤولة ضـمن الـدائرة    
  .اجتماعات فصلية أو مناسباتية أو حسب الحاجة والضرورةلهم عقد تالمعنية، حيث 

تقـوم بـه اللجنـة األعلـى     ، تحقيق مباشر معهال تتخذ إجراءات المحاسبة بحق أي عضو كان إال بموجب محضر  -٦
بعد تبليغـه  _ وفي حال عدم امتثاله أمام لجنة التحقيق لمرتين ، وبحضور أحد أعضاء الفرقة أو اللجنة التي ينتمي إليها المعني

راء المناسـب  ، وفي حال تعذر إجراء التحقيق لسبب قاهر يحق للمحفل الحزبي اتخاذ اإلجيتخذ بحقه اإلجراء المناسب_ أصوالً
  .بحق الرفيق المعني

  .يبقى حق الرفاق المجمدين مصاناً في االشتراك باالنتخابات الحزبية -٧
اإلجراء للجنة أو الهيئة التي اتخذت اما رفع تظلم أو اعتراض خطي إلى  إجراءيحق للعضو الحزبي الذي اتخذ بحقه  -٨

  .للبت فيه أصوالً أو إلى التي تعلوها
ويتم بموجب طلب خطي معلل ونابع من إرادة الرفيق المعني بعد مرور مدة ال تقـل عـن   : تخفيض المرتبة الحزبية -٩

  .وإعالم اللجنة األعلىشهرين من تاريخ عرض الطلب على اجتماعه الحزبي 
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  .تقديم استقالته من الحزب بعد تبرئة ذمته من عائدات الحزب وما يتصل به - ١٠
شريطة موافقة المحفل ، يبقى حقه مصاناً قي الترشيح غيابياً، هرإذا تعذر على العضو حضور محفله الحزبي لسبب قا - ١١

  . وتشخيصه لحالة الغياب
ويتكفـل  ، ال تسقط عن الرفيق صفة المسؤولية التي يحملها لدى تعرضه لالعتقال أو المالحقات جراء أدائه النضـالي  - ١٢

  .معنية وفق ما هو ممكنالحزب بتقديم الدعم المادي والمعنوي وذلك بموجب تقدير عائد إلى اللجنة ال
  

  : واجبات العضو الحزبي : الثامنةالمادة 
وإيصال المطبوعات إلى أصدقاء لـه  ، أداء المهام الملقاة على عاتقه لإلسهام في تحقيق برنامج الحزب وتنفيذ سياسته -١

  . بشكل منتظم
  .الخ.....إبداء الرأي دون خوفاإلنسان في العمل والتحصيل العلمي بأعلى درجاته و_ أن يحترم ويتقبل حق المرأة  -٢
إغناء ورفع مستوى وعيه الثقافي واالجتماعي وتوثيق صالته مع محيطه الجماهيري للتعرف على حاجاتـه وتفهـم    -٣

  .وشرح مواقف وتوجهات الحزب كلما سنحت له الفرصة، جانبه الروحي
  .السياسي والتنظيمي وذلك صوناً لوحدة الحزب على الصعيدين، مراعاة األصول التنظيمية واحترامها -٤
واضعاً نصب  ، وجريئاً متمسكاً بوعي سليم ، ليكون صريحاً متحرراً، التحلي بالموضوعية والمرونة واحترام الحقيقة -٥

  . عينيه القضية العادلة لشعبه ومصلحة الحزب في التطور
  .إعالم اللجنة التي ينتمي إليها لدى مغادرته دائرة عمله الحزبي -٦
  .ما لم يكن بموجب علم وتكليف منها، تصال مع رفاق من غير أعضاء لجنته ألمور تنظيميةتجنب التسيب أو اال -٧
  .فكرامته من سمعة وكرامة الحزب، الحرص على كرامة كل عضو حزبي -٨
  .التحلي باليقظة والتنبه حيال أسرار الحزب ومقتضيات العمل التنظيمي -٩
   

  :المؤيدون : التاسعة المادة
لهـم  ...السياسة العامة للحزب وتتضامن مع معظم مواقفه، وتقدم له الدعم المادي وتقوم بالدعاية له وهم الجماهير التي تؤيد

، وتعقد لهم لقاءات للمؤيدينوتعمل الهيئات الحزبية العاملة على بناء حلقات . الحق في اإلطالع المنتظم على إصدارات الحزب
الكرد، ويخصص وقت لـتعلم اللغـة األم قـراءةً وكتابـةً وتجمـع       ةمناسباتية تجري خاللها مناقشة مطبوعات الحزب ومعانا

ويسعى الحزب لالرتقاء بهذه الحلقات إلى أشكال تنظيمية تتحول إلى أطر تعاونية مؤيدة للنضـال   ،المساهمات المالية الطوعية
  .العام للحزب

   
  :االنضباط الحزبي وإجراءات المحاسبة : العاشرةالمادة 

 ، كونه يشكل شرطاً ضرورياً لنجاح الحزب في أداء مهامه على الوجه المطلـوب ،  عضاءاألجميع  االنضباط واجب يلزم
وذلك في إطار الحفاظ على احترام ممارسـة كـل لجنـة مسـؤولة     ، فكل مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة الحزبية فالمحاسبة

  .ة، يحال محضر التحقيق إلى التي تعلوها للبت فيهافي اللجنة المعني_ المحاسبة_وفي حال تعذر اتخاذ اإلجراء . لصالحياتها
وحمايته من  ، وتثقيف الرفاق والسهر على سالمة الحزب، إن الغاية من إجراءات المحاسبة هي معالجة األخطاء في حينها

ز نشر تلـك  وال يجو، يستوجب االلتزام بالروية، ولدى اتخاذ اإلجراءات تلك وخاصةً رفع الصفة الحزبية. األمراض والترهل
  .وتحديد إطار النشر والتعميم، إال بعد موازنة بين جوانبه اإليجابية والسلبية) اإلجراءات_ القرارات (

  :إجراءات المحاسبة وهي 
  .وهما من صالحيات اللجنة الفرعية فما فوق :اإلنذار والتجميد -أ
متنع عمداً عن دفع اشتراكه المالي لثالثـة  ويتخذ بحق من ثبت إهماله لواجب حزبي مترتب على عاتقه، أو ا: اإلنذار -١

  .أشهر متتالية
  :ويتخذ لدى ثبوت أحد األسباب التالية: التجميد -٢
  .تكرار اإلنذار بحق الرفيق المعني ألكثر من مرتين= 
  .غياب متكرر عن حضور اجتماعاته الحزبية دون أعذار مبررة= 
  .من خارج هيئته ية مع رفاق آخرينجتماعاته الحزبالتنظيمية اللخصوصيات لتكرار تداوله = 
  .بها لمهامه الحزبية المكلفإهماله المتكرر = 
  .اإلصرار على رفض تنفيذ مقررات الهيئات العليا أو التي ينتمي إليها الرفيق المعني= 
  :رفع الصفة الحزبية – ب

وإذا ارتكب . في إطار مالكها التنظيمي يحق للجنة المنطقية فما فوق وبموافقة ثلثي أعضائها رفع الصفة الحزبية عن الرفاق
أحد أعضاء الهيئة القيادية للحزب ما يستحق اتخاذ إجراء رفع الصفة الحزبية عنه يجمد المعني بموجب قرار بأكثرية الثلثـين  

  .في اجتماع الهيئة القيادية للحزب ويحال إلى أقرب اجتماع موسع أو محفل مقرر
  :ا في ضوء ثبوت واحدة من الحاالت التاليةويطبق إجراء رفع الصفة الحزبية هذ
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  .وتشويه مواقفه عن الخط السياسي للحزب الخروجاإلصرار على  -١
  .إلى حزب أو منظمة سياسية أخرى دون موافقة الحزب ءنتمااالثبوت  -٢
  .ويسيء إلى الحزب ة العضوعمل مشين يحط من كرام ارتكاب -٣
  .اختالس أموال الحزب -٤
  .محاوالت لشق وحدة الحزب بذل -٥
  .االتصال بأية جهة كانت بهدف اإلضرار بقضية الشعب الكردي العادلة وإلحاق األذى بالمجتمع والبلد -٦

الهيئة التي  ، وبموافقة اللجنة أوقل عن عامتعاد صفة العضوية لمن رفعت عنه بعد زوال األسباب ومرور مدة ال ت :مالحظة
  .أو المحفل المعني اإلجراءاتخذت 

   
  : بناء الحزب  :ةشرعالحادية المادة 

  : يبنى أساس الهرم التنظيمي للحزب كالتالي
  .(Komik)ة الفرق -أ
  .(Şax) الفرعية ةناللج -ب
  .(Herêm) المنطقية ةناللج -ج
  .(Navçe)لجنة الدائرة  -د

   .(Komîta Rêvebir)الهيئة القيادية للحزب  -هـ
تأطير مالكها التنظيمـي وإعـادة   ) الهيئة القيادية_  دوائرال_ منطقيات _ فروع ( يترتب على اللجان المسؤولة في الحزب 

وذلـك وفـق   بهـدف حسـن اإلدارة واألداء   والحل بعد التشاور مع اللجان المعنية الدمج أو توزيعه من حيث النقل واإلحداث 
  : المعايير التالية 

 .أعضاء/ ٩/إلى / ٣/قوام الفرقة يتكون من  -١
 .عضواً) ٥٠ -٢٠(مالكها ما بين حجم أعضاء و/ ٧/لى إ/ ٥/يتكون قوام اللجنة الفرعية من  -٢
 .عضواً) ٣٠٠ – ١٥٠(مالكها ما بين حجم أعضاء و/ ٩/إلى / ٧/يتكون قوام اللجنة المنطقية من  -٣
 .عضواً/ ٤٥٠/أعضاء وحجم مالكها ال يقل عن / ٧/إلى / ٥/يتكون قوام لجنة الدائرة من  -٤
 .عضواً/ ١٥/إلى / ١١/يتكون قوام الهيئة القيادية من  -٥
تتمتع منظمة العاصمة دمشق وضواحيها بخصوصية وصالحيات الدائرة نظراً للحيويـة االسـتثنائية وتنـوع مجـاالت     * 

 .التعاطي والعمل في أطرها
  : أـ الفرقة

  .الفرق التي تشكل كل واحدة منها الركيزة القاعدية للحزبفي عضاء األتتشكل البنية األساسية للتنظيم من جموع 
  : وواجبات الفرقة صالحيات

  .اإلشراف على خاليا المرشحين وتنظيم الصلة مع المؤيدين -١
  . ورفعها إلى اللجنة الفرعية الواردة إليهاوالعودة طلبات االنتساب دراسة  -٢
  .رفع تقريرها الشهري عن أوجه نشاطها إلى اللجنة الفرعية عن طريق المسؤول المباشر -٣
 .اثنين انتخاب مسؤول إداري ومساعدين -٤
   :ـ اللجنة الفرعية ب
  : صالحياتو واجبات* 
عملها تحت إشـراف اللجنـة   ضمن نطاق  المؤازرينوالرفاق الفرق الحزبية الخاليا وتدير شؤون ونضاالت عدد من  -١

  .المنطقية
  .متابعة وتنفيذ مقررات اجتماعها الموسع والكونفرانس الفرعي -٢
  .انتخاب مسؤول إداري ومساعدين اثنين -٣
  .منح شرف العضوية للمرشحين ووالعودة الواردة إليها النتساب البت في طلبات ا -٤
 .إلى المنطقية ااالجتماع بشكل دوري بإشراف مسؤولها المباشر ورفع تقرير عن أعماله -٥
  : الكونفرانس الفرعي * 

حسب ما تقرره ( ثلثيه ووكامل المالك أينعقد الكونفرانس الفرعي على مستوى اللجنة الفرعية، ويتألف قوامه من أعضائها 
لجنة الدائرة، وله المهـام والصـالحيات   ن من المنطقية وآخر من يعضو بإشرافو، وممثلي اللجان المختصة) اللجنة الفرعية

  :التالية
، وتقييم وإجراء مراجعـة لكافـة   ...)ة والمساهماتماليال – ةتنظيميتحوالت  – أنشطة(مناقشة تقرير اللجنة الفرعية  -١

  .محاسبة المقصرين ومكافئة النشطاء، واتخاذ القرارات الالزمة للفترة المقبلةو أعمال الدورة السابقة
واحتيـاطين   جديـدة  انتخاب لجنة فرعيةو، وفق ما جاء في النظام الداخلي جنة الفرعيةلتحديد العدد الالزم لعضوية ال -٢
  ..شرف العضوية تاريخ نيلمن  اًءفي الحزب مدةً ال تقل عن ثالث سنوات بد ممضى على عضويته ممنوذلك اثنين 
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   .انتخاب مندوبي الكونفرانس الفرعي إلى الكونفرانس المنطقي -٣
 .إلى اللجنة المنطقية وخالصة ما توصل إليه الكونفرانسإرسال نسخة عن التقرير المعتمد  -٤
  :االجتماع الموسع للفرعية* 

يتكون قوامه من أعضاء الفرعية وكامل المالك أو ممثلين عـن الفـرق   تعقد اللجنة الفرعية اجتماعاً موسعاً بين مؤتمرين، 
وممثلي اللجان المتخصصة ، بحيث ال يشكل عدد أعضاء الفرعية أكثر من ثلـث الحضـور،   ) حسب ما تقرره اللجنة الفرعية(

  :ةوبإشراف عضوين من اللجنة المنطقية وآخر من لجنة الدائرة، ولالجتماع المهام والصالحيات التالي
، وتقيـيم ومراجعـة القـرارات    ...)المالية والمساهمات –تحوالت تنظيمية  –أنشطة (مناقشة تقرير اللجنة الفرعية  -١

 .واألعمال والنشاطات التي قامت بها الفرعية ومحاسبتها، واتخاذ القرارات الالزمة للفترة المقبلة
ثبوت تقاعس العضو عن أداء مهامه وتقصيره في إعفاء البعض من عضوية اللجنة بما اليتجاوز ثلث قوامها في حال  -٢

 .تحمل مسؤولياته وذلك بموافقة أكثرية  ثلثي االجتماع
اإلعفاء  -االستقالة  –النقل (يحق إجراء انتخاب جزئي بحدود ثلث قوام اللجنة الفرعية لسد النقص الحاصل لسبب ما  -٣

 .، أو لتوسيعه...)الوفاة –رفع صفة  –
  .المعتمد وخالصة ما توصل إليه االجتماع إلى اللجنة المنطقية إرسال نسخة عن التقرير -٤

  :ج ـ اللجنة المنطقية
  : واجبات وصالحيات* 
وتشرف على األنشطة والنضال اليومي للحـزب بـين الجمـاهير     تخصصيةتدير أعمال مجموعة من الفروع ولجان  -١

  . ضمن منطقة عملها
راته والعمل في ضوء وثائقه والسعي إلنماء وتطـوير منظمـات   يقع على عاتقها تعزيز موقع الحزب عبر تنفيذ مقر -٢

، وحسن توزيع مطبوعـات الحـزب  ، الحزب وتوسيع قاعدته وتوجيه أعضائه نحو المزيد من المعرفة والتوقف حيال النواقص
ـ   ، وكذلك توزيع قوى الحزب ومالكه، وتنظيم أطر وأشكال التثقيف الفردي والجماعي ة مـع  وتقرير صـرف المـوارد المالي

  .المسؤول المباشر
تَنتخب اللجنة المنطقية مكتباً لها من بين أعضائها يتكون من سكرتير ومساعدين اثنين بهدف متابعة تنفيـذ مقـررات    -٣

وكذلك يحق لها تشكيل لجان تخصصية في مختلف المجـاالت  . اللجنة المنطقية وتسيير أعمالها في الفترة الواقعة بين اجتماعين
  .وتشكيل أطر تعاونية ـ اجتماعية ومالية، لمؤهالتووفق الكفاءات وا

  .متابعة وتنفيذ مقررات اجتماعها الموسع والكونفرانس المنطقي -٤
  : الكونفرانس المنطقي * 

يقل بحيث ال ة يتخصصوممثلي اللجان الومندوبي الكونفرانسات الفرعية  ئهاأعضا بحضور ةالمنطقياللجنة كونفرانس ينعقد 
  :، وله المهام والصالحيات التاليةالهيئة القيادية لجنة الدائرة وآخر من من عضوينبإشراف و،  عضواً/ ٣٥/قوامه عن 

  .مناقشة الوضع السياسي ورفع المقترحات -١
، ودراسة الوضع التنظيمي وسـبل  ...)نشاطات –مالي  – تحوالت تنظيمية –سياسي (مناقشة تقرير اللجنة المنطقية  -٢

لكافة أعمال الدورة السابقة ومحاسبة المقصرين ومكافئة النشطاء، وتبيـان أوجـه السـلبيات     تطويره، وتقييم وإجراء مراجعة
  .، واتخاذ التدابير والقرارات الالزمة للفترة المقبلةوكذلك نقاط الضعف وما هو مطلوب لمعالجتها وتفاديهاواإليجابيات 

 ومجاالت التخصص وعدد اللجان الفرعيةد النصاب العددي ألعضاء المنطقية وذلك في ضوء ضرورات العمل يحدت -٣
  .في النظام الداخلي هو واردوفق ما 
ـ  خمس سـنوات / ٥/وذلك ممن مضت على عضويتهم مدة ال تقل عن اثنين  واحتياطينانتخاب لجنة منطقية  -٤  واوأتقن

  . اللغة األم قراءةً وكتابةً
 .لجنة الدائرةانتخاب مندوبيه إلى مؤتمر  -٥
 .إلى لجنة الدائرةوخالصة ما توصل إليه الكونفرانس معتمد إرسال نسخة عن التقرير ال -٦
 :االجتماع الموسع للمنطقية* 

تعقد اللجنة المنطقية اجتماعاً موسعاً بين مؤتمرين، يتكون قوامه من أعضاء المنطقية وممثلي اللجان الفرعية وممثلي اللجان 
ور، وبإشراف عضوين من لجنة الدائرة وآخر من الهيئة المتخصصة بحيث ال يشكل عدد أعضاء المنطقية أكثر من ثلث الحض

  :القيادية، ولالجتماع المهام والصالحيات التالية
، وتقيـيم ومراجعـة القـرارات    ...)نشـاطات  –مالي  –تحوالت تنظيمية  –سياسي (مناقشة تقرير اللجنة المنطقية  -١

 . قرارات الالزمة للفترة المقبلةواألعمال والنشاطات التي قامت بها المنطقية ومحاسبتها، واتخاذ ال
إعفاء البعض من عضوية اللجنة بما اليتجاوز ثلث قوامها في حال ثبوت تقاعس العضو عن أداء مهامه وتقصيره في  -٢

 . تحمل مسؤولياته وذلك بموافقة أكثرية  ثلثي االجتماع
اإلعفاء  -االستقالة  –النقل (سبب ما يحق إجراء انتخاب جزئي بحدود ثلث قوام اللجنة المنطقية لسد النقص الحاصل ل -٣

 .، أو لتوسيعه...)الوفاة –رفع صفة  –
  .إرسال نسخة عن التقرير المعتمد وخالصة ما توصل إليه االجتماع إلى لجنة الدائرة -٤
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  :لجنة الدائرة –د 
  :واجبات وصالحيات* 
المرتبطة بهـا، وتقـوم بدراسـة    تدير وتشرف على أعمال ونشاطات مجموعة من اللجان المنطقية واللجان األخرى  -١

 .في نطاق عملها تقاريرها واإلجابة عليها، واتخاذ القرارات في المجاالت التنظيمية واألنشطة الحزبية والجماهيرية
 .تشكيل لجان تخصصية وفق الكفاءات والمؤهالت المتوفرة ضمن مالكهاحق  -٢
 . اصخطابع تشكيل منظمات حزبية ذات حق  -٣
 .ات والقيام بالعمل المشترك مع مختلف األحزاب والفعاليات ضمن دائرة عملهاإقامة الصالت والعالق -٤
 . الموسع ومؤتمر الدائرة هاجتماعاتنفيذ مقررات  -٥
البيانات والتصاريح بصدد الوقائع واألنشطة التي تخص دائرتها بما ال يتعارض مع البرنامج السياسي يحق لها إصدار  -٦

 .للحزب وتوجهاته
 .، بالتعاون والتنسيق مع لجنة الثقافة واإلعالم...)نشرات –إصدارات  –انترنت (مي والثقافي المجال اإلعالدعم  -٧
 .لى مؤتمر الدائرة حول كافة المجاالتإ كذلكإلى االجتماع الموسع ، و هاإعداد تقرير -٨
ها كحد أدنى والمساهمة اإلكتفاء الذاتي لالواردات والنفقات بما يحقق تحقيق التوازن بين من حيث  الدائرةمتابعة مالية  -٩

 .في إنماء مالية الحزب ومنع الهدر
على القاعدة الحزبية بهدف بلورة أهميـة االنضـباط   اتخاذ اإلجراءات الحزبية وفق األصول المتبعة وإصدار التعاميم  - ١٠

 .الحزبي وفق األسس الواردة في النظام الداخلي للحزب ومبادئه األساسية
 .انتخاب سكرتير ومساعدين اثنين - ١١
 .رفع تقرير شهري عن خالصة أعمالها وبيان الوضع المالي إلى الهيئة القيادية - ١٢
  :مؤتمر الدائرة* 

اللجان المتخصصـة  المنظمات ووممثلي  المنطقيةومندوبي الكونفرانسات  ء لجنة الدائرةأعضا بحضور ينعقد مؤتمر الدائرة
  :، وله المهام والصالحيات التاليةاديةالهيئة القي لجنة منبإشراف وعضواً / ٤٠/بحيث اليقل قوامه عن 

  .دراسة ومناقشة الوضع السياسي والمستجدات المختلفة ورفع المقترحات -١
، ودراسة الوضع التنظيمـي وسـبل تطـويره،    ...)نشاطات –مالي  –تنظيمي  –سياسي (مناقشة تقرير لجنة الدائرة  -٢

ـ وتقييم وإجراء مراجعة عامة لكافة أعمال الدورة السابقة ومحا ، وتبيـان أوجـه السـلبيات     ة النشـطاء أسبة المقصرين ومكاف
  .، واتخاذ التدابير والقرارات الالزمة للفترة المقبلةوكذلك نقاط الضعف وما هو مطلوب لمعالجتها وتفاديهاواإليجابيات 

  .فق ما هو وارد في النظام الداخليو لجنة الدائرةد النصاب العددي ألعضاء يحدت -٣
 سـنوات  سـبع / ٧/وذلك ممن مضت على عضويتهم مدة ال تقل عن اثنين  واحتياطيين الدائرةلجنة أعضاء انتخاب  -٤
  .منهم على األقل عن كل لجنة منطقية ومالكها بما يضمن أن يكون واحداًوكتابةً،  اللغة األم قراءةً واوأتقن
 .العاممؤتمر الانتخاب مندوبيه إلى  -٥
 .الهيئة القياديةإلى ل إليه المؤتمر وخالصة ما توصإرسال نسخة عن التقرير المعتمد  -٦
 :االجتماع الموسع للدائرة* 

تعقد لجنة الدائرة اجتماعاً موسعاً بين مؤتمرين، يتكون قوامه من أعضائها وممثلي اللجان المنطقيـة وممثلـي المنظمـات    
، ولالجتمـاع المهـام   عضواً ، وبإشراف لجنـة مـن الهيئـة القياديـة    / ٣٥/واللجان المتخصصة ، بحيث ال يقل قوامه عن 

  :والصالحيات التالية
، وتقيـيم ومراجعـة القـرارات واألعمـال     ...)نشـاطات  –مالي  –تنظيمي  –سياسي (مناقشة تقرير لجنة الدائرة  -١

 .والنشاطات التي قامت بها ومحاسبتها، واتخاذ القرارات الالزمة للفترة المقبلة
وامها في حال ثبوت تقاعس العضو عن أداء مهامه وتقصيره في إعفاء البعض من عضوية اللجنة بما اليتجاوز ثلث ق -٢

 .تحمل مسؤولياته وذلك بموافقة أكثرية  ثلثي االجتماع
 –اإلعفاء  -االستقالة  –النقل (يحق إجراء انتخاب جزئي بحدود ثلث قوام لجنة الدائرة لسد النقص الحاصل لسبب ما  -٣

 .، أو لتوسيعه...)الوفاة –رفع صفة 
 .عن التقرير المعتمد وخالصة ما توصل إليه االجتماع إلى الهيئة القيادية إرسال نسخة -٤

   :ـ الهيئة القيادية للحزب هـ
  : وصالحيات واجبات* 
وتكون مسؤولة عن متابعة الشؤون العامة للحزب وتنسيق نشاطاته وفـق  ، في الهرم التنظيميتمثل أعلى هيئة حزبية  -١

  . البرنامج السياسي ونظامه الداخلي
  .المؤتمر العام للحزبواالجتماع الموسع تنفيذ مقررات لعمل على ا -٢
  .مواكبة المتغيرات والمستجدات لصياغة مواقف الحزب وخطابه السياسي على شتى الصعد -٣
على قاعـدة نبـذ العنـف     المجتمعية في البالدوالتعاون مع مختلف األحزاب والفعاليات  الصداقةبناء وتوثيق صالت  -٤

  .ومختلف قوى السلم والديمقراطية مع األحزاب الكردستانية  العالقات األخوية تطويركذلك بناء وو
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 ...).اللجنة المالية  –لجنة الثقافة واإلعالم  –لجنة التنظيم  –اللجنة السياسية (لجان تخصصية تشكيل  -٥
  .تهيئة وسائل الطبع ونشر الجريدة المركزية والبيانات -٦
مـن  )  Newroz –نـوروز  (وجريدة  ) Yekîtî –الوحـدة (ة المركزية أعضاء هيئة تحرير الجريدرئيس وتسمية  -٧

  .ذوي المؤهالت بصرف النظر عن المراتب الحزبية
  .العام تعيين زمان ومكان االجتماع الموسع والمؤتمر -٨
  .لهيئة القياديةا موافقة أكثريةبشكل استثنائي بناء على أو ، شهرينتعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل  -٩
 .ير اللجان المتفرعة عنهادراسة تقار - ١٠
ن بالتكافل والتضامن عن أعمالها وقراراتها وعن تسيير شـؤون الحـزب العامـة    وأعضاء الهيئة القيادية مسؤول جميعإن 

 .بجوانبه المختلفة
  : اللجنة السياسية* 

  :ولها المهام والصالحيات التالية ،تنتخبها الهيئة القيادية في أول اجتماع لها بعيد المؤتمر
في الفترة الواقعة بين اجتماعين كاملين، وإذا حـدث  التي تخصها مواكبة الحدث ومتابعة تنفيذ مقررات الهيئة القيادية  -١

وفي حال تفرق أعضاء الهيئة القياديـة وتعـذر   ،  إلى اجتماع طارئ للهيئة القيادية تدعوما يستوجب تبديالً للسياسة المقررة، 
 .عمل الحزبية مسؤولية اتخاذ التدابير الكفيلة الستمرار جمعهم تقع على عاتق اللجنة السياس

وفـق البرنـامج    حيالهاإعداد التقرير السياسي الشهري حول أهم المواضيع والمستجدات السياسية وصياغة الموقف  -٢
 .السياسي وتوجهات ومقررات االجتماع الموسع والمؤتمر العام للحزب، ونشر التقرير على أوسع نطاق

حات والبيانات إلى الرأي العام ووسائل اإلعالم المختلفة وتوجيه الرسائل والتوقيـع علـى المـذكرات    إصدار التصري -٣
 . السياسية
 .متابعة العالقات واألنشطة مع قيادات األحزاب األخرى على الساحة الوطنية الكردية والسورية والكردستانية -٤
تمرات في الداخل والخارج بالتشاور مع اللجان المختصـة  ات والمؤتسمية الوفود والممثلين لحضور المحافل والمنتدي  -٥

 .في الهيئة القيادية
أعضاء اللجنة السياسية اإلدالء بالتصريحات وإجراء المقابالت واالتصال بوسائل اإلعالم المختلفـة فـي    لجميعيحق  -٦

 .إطار سياسة الحزب المقررة وتوجهاته
 .الموسع واالجتماعلدوري تقديم تقرير سياسي إلى اجتماع الهيئة القيادية ا -٧
  : لجنة التنظيم* 

الدوائر الذين تكلفهم بها الهيئة القيادية من بين أعضائها في أول اجتماع لها بعيد المـؤتمر، ولهـا   تتكون من مسؤولي لجان 
   :المهام والصالحيات التالية

واالجتماع الموسع االجتماع الدوري إلى  عليها، وتقديم تقرير شامل اإلجابةالواردة إليها ولجان الدوائر دراسة تقارير  -١
 .عن األوضاع التنظيمية العامة للهيئة القياديةالسنوي 
  .إلى االجتماع الدوري للهيئة القيادية تقرير مالي مفصلتقديم  -٢
  .إحالة المقترحات والمساهمات الواردة من التنظيم إلى اللجان المختصة -٣
وفـق األسـس   بالتعاون والتشاور مع لجان الـدوائر  ى القاعدة الحزبية يحق للجنة التنظيم إصدار تعاميم تنظيمية عل -٤

  .الواردة في النظام الداخلي للحزب ومبادئه األساسية
  : لجنة الثقافة واإلعالم* 

  :مهمتها بإشراف عضو من اللجنة السياسية، ذوي الخبرة والكفاءاتمن تشكلها الهيئة القيادية من بين الرفاق وآخرين 
 . المجالتهيئات تحرير وأعضاء  رؤساءتسمية  -١
  . إصدارات الحزب المختلفة مي للجان الدوائر وعلىاإلشراف على النشاط الثقافي واإلعال -٢
 .إيالء األهمية بشبكة االنترنت والبريد اإللكتروني لنقل المعرفة وتعميمها على أوسع نطاق -٣
مية إلى االجتماع الموسع للهيئة القيادية والمـؤتمر  تقديم تقرير عن أعمالها وما يتعلق بشؤون الحزب الثقافية واإلعال -٤
  .العام

  : اللجنة المالية* 
  : ذوي الكفاءة، مهمتهامن تشكلها الهيئة القيادية من بين أعضائها وآخرين 

 .وميزانية الحزب المركزية التنظيم نةتدقيق التقارير المالية للج -١
 .تنظيم مالية الحزب في سجالت وجداول خاصة -٢
بلغة األرقام بيان أوجه الواردات والنفقات رير مالي إلى االجتماع الموسع للهيئة القيادية وإلى المؤتمر العام مع تقديم تق -٣

  .وذلك اعتماداً على القدرات الذاتية للحزب ة وتطوير مالية الحزب ومنع الهدرسبل تنميوالنسب وتقديم المقترحات والحلول و
   

  : لتخصصياالجتماع ا : عشرة يةناثالالمادة 
 مـن  الداعية وما تختـاره  لجنةالويتكون قوامه من أعضاء أو الحزب حسب الحاجة والضرورة على مستوى الدائرة ينعقد 
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فـي  واجبة التنفيذ حكمـاً  فيه ، وتصبح القرارات المتخذة حيث يتم مناقشة الموضوع المخصص ،والمؤهالت صذوي االختصا
  .الداعيةلجنة الصالحيات  إطار
   

  : للهيئة القيادية االجتماع الموسع : عشرة الثالثةالمادة 
 وفق كثافة مالك كـل منهـا   ي لجان الدوائرتعقد الهيئة القيادية اجتماعاً موسعاً سنوياً، ويتكون قوامه من أعضائها ومندوب

  :، وله المهام والصالحيات التاليةالمرتبطة بها  ذات الطابع الخاصوممثلي المنظمات 
، وتقيـيم  والمصـادقة عليهـا  ) الماليـة  –الثقافة واإلعالم  – التنظيم -اسية السي(جان الهيئة القيادية مناقشة تقارير ل -١

السنة السابقة وإجراء محاسبة حزبيـة مسـؤولة لهـا، واتخـاذ      خاللومراجعة القرارات والنشاطات واألعمال التي قامت بها 
 .التوصيات والتوجهات والقرارات الالزمة للفترة المقبلة

صديق الحسابات للسنة المالية في ضوء عرض أوجه الواردات والنفقات بموجب بيانات مالية تقدمها اللجنة الماليـة  ت -٢
 . وذلك بهدف تبيان مؤشرات الوضع المالي للحزب والتوصل إلى استنتاجات ،االجتماعإلى 
تقاعس العضـو عـن أداء مهامـه    إعفاء البعض من عضوية الهيئة القيادية بما اليتجاوز ثلث قوامها في حال ثبوت  -٣

 .وتقصيره في تحمل مسؤولياته وذلك بموافقة أكثرية  ثلثي االجتماع
  .التاسعةمن المادة / ب/بحق أعضاء الهيئة القيادية وفق أحكام الفقرة ) رفع الصفة الحزبية(اتخاذ إجراء  -٤
اإلعفـاء   –االستقالة  –النقل (لسبب ما إجراء انتخاب جزئي بحدود ثلث قوام الهيئة القيادية لسد النقص الحاصل يحق  -٥

 .لتوسيعه، أو ...)الوفاة –صفة الرفع  –
 ).الوفاة –رفع الصفة الحزبية  –االستقالة (تكليف من يتولى القيام بمهام وأعمال رئيس أو سكرتير الحزب في حال  -٦
وذلك في ضوء حصول ظرف أمني  تعليق العمل بمواد معينة من النظام الداخلي بأكثرية الثلثين من االجتماع الموسع -٧

  .الحزب آلليات عملـ سياسي طارئ يشكل عقبة ميدانية 
للمصـادقة عليـه فـي    داخلي اللنظام اإقرار مشروع  الذي يعقد قبيلهتسهيالً ألعمال المؤتمر يحق لالجتماع الموسع  -٨

  .المؤتمر
 .ثلثي االجتماعاتخاذ قرار بعقد مؤتمر استثنائي للحزب بأغلبية  -٩
   

  : الحزب في الخارج اتمنظم : عشرة الرابعة المادة
وتتلخص مهامها في تعريف الرأي العام . والمنطقة وتضم في أطرها أعضاء الحزب من الجاليات الكردية في بلدان المهجر

رات والمنظمات اإلنسانية والهيئات الدولية بعدالة القضية الكردية في سوريا، وذلك في ضوء البرنامج السياسي للحزب ومقـر 
  .هيئته القيادية وااللتزام بالدساتير والقوانين المرعية في تلك البلدان المضيفة

والقضـية الكرديـة   يحق لها إصدار بيانات وصحف ومجالت واالشتراك في المؤتمرات والمحافل المهتمة بحقوق اإلنسان 
الكبير والبون الشاسع بين ما هو عليه الحـال فـي    ونظراً لحقيقة االختالف، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القيادية للحزب في البالد

الحق في  ات تلكفللمنظم، وخصوصاً في المناخات األمنية والسياسية والمجتمعية وسبل الحراك والتأطير، سوريا وبلدان أوروبا
م التأطير والصالت بغية تسهيل مها، وسرعة التواصل  وذلك بهدف تحقيق المرونة، اعتماد الئحة خاصة بها النتظام آلية عملها

في اإلطار العام للمنظمة، بحيث تعرض تلك الالئحة على اجتماع الهيئة القيادية للحزب لنيل الموافقة، بعد إجراء تعـديالت إن  
  . للهيئة القيادية اقتضت الضرورة أو مصادقة االجتماع الموسع

   
  : المرأة اتمنظم : عشرة الخامسةالمادة 

يجري خالله التداول بشـأن أوضـاع ونشـاط المـرأة     ، على مستوى كل دائرة ضاء المنظمةألعسنوي  اجتماعأ ـ يعقد  
والخروج باقتراحات محددة لتسهيل وتطوير دور ومشاركة المرأة مع الرجل في النضال العـام للحـزب، ويختـتم بانتخـاب     

  .مندوبات عن هذا المحفل
أعضاء من الهيئة القيادية يـتم   ةالمرأة وذلك بإشراف ثالث لمنظماتتشاوري عام  اجتماعتلك بعقد  االجتماعاتب ـ تتوج  

في مجال تنظيم المرأة الهيئة القيادية ومناقشة مقترحات بغية التوصل إلى استنتاجات سليمة اجتماع من  خطيةرسالة  توجيهفيه 
  .بها إن ارتأى االجتماع ذلكاعتماد الئحة آللية عمل خاصة ونشاطها و

  
  :الطلبة اتمنظم :عشرة السادسةالمادة 

تتابع شؤونهم وتنسق ، منظمات ضمن كل دائرة في  السوريةوالمعاهد طلبة الجامعات أعضاء الحزب من  العمل على تنظيم
  .المعنية ومصادقة الهيئة القيادية ةائرلنظام الداخلي للحزب بموافقة الد، وفق الئحة تنظيمية داخلية منسجمة مع مبادئ اأنشطتهم

  
  : المؤتمر العام: عشرة ةالسابعالمادة 

، ينعقد كل ثالث مؤتمرات الدوائر  منيتألف من أعضاء الهيئة القيادية ومندوبين منتخبين ، وهو أعلى محفل مقرر للحزب
بناء على اقتراح خطي من الهيئة القيادية توضح فيـه  ويحق لالجتماع الموسع تمديد المدة سنة واحدة فقط ، سنوات مرة واحدة
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  .الموجبة للتمديدالمبررات 
  : صالحيات المؤتمر العام

  .اختتامهبانتخاب لجنة إلدارة أعمال المؤتمر ينتهي دورها  -١
  . )الخ...المالية  –اإلعالمية  –التنظيمية  –السياسية (بجوانبه المختلفة  مناقشة التقرير العام للهيئة القيادية -٢
  . ومحاسبة أعضائها الهيئة القياديةتقييم أداء  -٣
  .لبرنامج السياسي والمصادقة على النظام الداخلي ورسم سياسة الحزب العامةإقرار ا -٤
ممن مضت على عضويتهم في الحزب مدة التقل عن عشر سنوات وأتقنوا اللغـة األم   الهيئة القياديةأعضاء انتخاب  -٥

  .بما يضمن لكل دائرة عضواً قيادياً واحداً على األقل، قراءةً وكتابةً
 .لحزب ل وسكرتيرانتخاب رئيس  -٦
  .حق حل الحزب أو تبديل اسمه أو تجميد نشاطه -٧
  

  :مهام وصالحيات رئيس وسكرتير الحزب: عشرة  الثامنةالمادة 
  : رئيس الحزب* 
 .يشرف على اجتماعات كل من الهيئة القيادية واللجنة السياسية بالتعاون مع السكرتير -
سائل اإلعـالم بهـدف نشـر    مع ومقابالت إجراء الوباسمه وتوجيه الرسائل والبرقيات إصدار التصريحات يحق له  -

 .مواقف الحزب
 .بالتنسيق مع سكرتير الحزب سنةحضور اجتماعات لجان الدوائر مرة على األقل كل  -
  :سكرتير الحزب* 
 . يشرف على اجتماعات لجنة التنظيم في الهيئة القيادية  -
وحضور اجتماعـات   ،كافة الهيئات الحزبية له الحق في حضور اجتماعاتينوب عن رئيس الحزب في حال غيابه و -

  .على األقل سنةلجان الدوائر مرة كل 
  .ومواقفه وسائل اإلعالم لبلورة سياسة الحزبمع مقابالت الإجراء تصريحات والاإلدالء ب -
مع شملهم ال يحق للرئيس أو السكرتير االستفراد في اتخاذ القرارات ولكن في حال غياب أعضاء الهيئة القيادية وتعذر ج *

مسؤولية اتخاذ ما يراه مناسباً لضمان سير نشاط الحزب وحمايته والدفاع الثابت عن مواقفـه   –أي منهما  –تقع على عاتقهما 
  . وبرنامجه السياسي

   
  : مالية الحزب : عشرة التاسعةالمادة 

  : وتتكون من، طاقات واإلمكانات الذاتية اليعتمد الحزب في موارده المالية على 
  .بشكل طوعي في االجتماعات هام تحديد، ويتراكات الشهرية لألعضاء والمرشحينـ االشتأ 
 .المؤازرينمساهمات الرفاق  -ب

  .المؤازرين وجميع األصدقاء والمؤيدينوالرفاق ألعضاء لج ـ تبرعات موسمية 
  .ـ أثمان المطبوعات د

  

  ٢٠٠٨تشرين الثاني أواخر 

  

  صادق عليه 

  ادسالساالعتيادي  المؤتمر

  -يكيتي –لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا 
  

  –انتهى  -


