النـظام الداخـلي
لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )
مقدمة:
لقددأثبتت ددلث الدداثبل ددحوالث بل يد شلثبل ددعثبحود جحثبلوددب الث بل ابددحلثبلتوددو اث ددأ احث يددأ تحثب ثلدداأبو ث
هثطح ح جم,ث ذلكثص الث يق قثفكو ثاب ناث
التنظيم أهمية حيويةثشتأثانجحثفعثاسبىث اعثوالثبألفوبأث
ب ثبهأبفثومطالب متفق عليها .ث
*ثإ ثاتحأئثالسلم والحرية والمساواةث يق دقثبلأ اقوبط داث بي دوبمثيقد قثبننسدح ثبل دعثلطحلادحثأبدحثإل جدحث
كتحوثبلافكو ث بظاحءثبل دحو ثفدعثبألاداث بل د مثنث إ ثبت لفدلثبلسدتلث ن بدلثبلصد اثنثشث دىبلث سد تقىث
سمثتحلنتلث بلسا ,ث ظلثبلتوو اث بلنفاثبننسحن اث ب اثإلىث لكثبلقد مث بلاتدحأئبثتب دأبثبد ثبلظلدمث بليوادح ث
بل ا ددىثتسددتالثبلق ا دداث بلددأ بثب ثبل ددناث بللد ث....ثااددحث شد ث ل ددحثب ثبلوددبالثبلكددوأ ثت ددهثبددحمثيبقى
األحوج إلىثبشن ظحمثشا ثبطوث آل حلثبالثا ثوأنجحثوفعثبلغت ثبلاليقثتهث يق قثهأفدهثبننسدحنعثبلاودو ث
شثآمن وكريم .ث
فعثبليو اث بلاسح ب ث بل ا عثتب ٍ
*ث لاحثكح ثبليىالث فعثش ءثتونحا هثبلس حسع,ث شعثنصدالثبب ندهثاجدحمث د ف وثاسد لىاحلثبلدأفح ثبلندح عث
ب ثبلقش اثبلق ا اثبلأ اقوبط اثللوبالثبلكوأ ثفعثس و ح,ثكدح ثشتدأثاد ثبسداث اتدحأئثآلل دحلثبلبادلثبل د اعث
ت ثبل احه و,ث تل و ثستلث اك ثوضع اإلنسان المناسب في المكان المناسبث,ثتأااثلتونحاجثبليىالث,ث ذلدكث
فقثاتأبثبشت حوثبليوّ ثبلاتنعثبلىثأساس من الوعي والمعرفة .ث
*ثإ ثبنأبو ثبلسل ااثألباحلثبليىالثا ثتاللثالمتابعىة والسىهر على حسىن تطبيىق فيد ثبلنظدحمثبلدأبتلعث
اتحأئهثبلاب اأ ,ثا ثوأنجحثياح اث و عثبلكفحءبلث ط وثبلبطحءبل,ث كذلكثص ث يأ ثبليىالث يصد نهث
ا ثباوبضثالكسل واالنتهازيةث يحشلثبل س الثبل دعثطحلادحث سدألثفدعثمزاجيىة الفىردبثي د ثبندهثكلادحث ندحاىث
اس ثبل بعث بلابوفاث,ثكلاحث قلصلثيحشلثبلف شىث بل وهلث أمراضثاألنانية,ثفىبأثابجدحثبل اسدكثبليدحىمث
تحلقش اثبلنشحل اثبلبحألا.ث ث
ثث
المادة األول  :اسم الحزب وتعريفه:
ثب -حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي -
ال -ه ثإطحوثس حسعثأ اقوبطعثتاتحتاثإا أبأثطت بعثأل لثيىالثكوأ ثفعثس و حثإ ّنتتقثانذثص فث7551ث
ث
بث وكلثبأب ثنشحل اثا ثب يحأثط بعثألفوبأثذ ثاطحلالث بهأبفثاو وكاث قتل ثتونحا هثبلس حسعث
تب ثنظحاهثبلأبتلعثل بال بثا ثب لثوفعثبششطجحأثبلق اعثب ثكحهلثبلوبالثبلكوأ ثفعثس و حثبث
يق ق ثبشب وبف ثبلأس و ثت أه ثتجأف ث اك نه ثا ثبل ا ع ثتيق ه ثبلق ا ا ثبلاوو با ثفع ثسوريا
ديمقراطية تعددية برلمانية ال مركزية ثبث ذلكثبتوثبب احأثبسل الثبلنشحلثبلسلاعثتحل كح فثاعث ا عث
بلق ثبل طن ا ثبلأ اقوبط اثلتنحء ثبلأ لا ثبليأ تاثبلى ثبسا ثا ثبلأ اقوبط ا ث بلووبكا ث بي وبم ثيق قث
بننسح ثفعثظلثس حأ ثبلقحن ث ياح ه .ث
ث
المادة الثانية :رمز الحزب ودالالته:
فعثش ءث ص اثبلاؤ اوثبلتحل -ثوتحطث,7551ث دوبوثبش ادح ثبلا سدعث-ثودتحطث7555ثبلدذ ث دحءث نف دذبث
جدحلثبليدىالثبألسحسد ا,ثفدعث
لل ص اث لك,ث ذلكثإ توثتي ث أوبساثبلدىثهدأ ثابط دحلثبل ب دعثبلالاد ا,ث
ّ
بلبالثني ثاس قتلثاأا لث ان ظو,ث كذلكثتحلب أ ثإلىثتبضثإشدحءبلث دحو ثبلكدوأثبلقدأ م,ث صد و و ثث ودكلث
وبالثكوأ ث أ ا ااثتقحئه,ثكح ث أث مثبب احأثواىثلليىال,ثل أتذثاكحنهثاندذثن سدح ث7555ثفدعثصدأوثبلصدفياث
بأل لىثا ثإصأبوب ه,ث ذلكثبلىثبلني ثبل حلع :ث
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إطار دائري :
سدددهثبأل اددد ثسدددنتلاث ادددد ,ث بندددعثالخبىىىز للجميىىىىع,ث سددد أبثلافجددد مثالمسىىىىاواة,ث
ثب-
يقثبننسح ثفعثبلي ح ثأ ث ا ى .ث
ال -سددهثبأل سددوثغصدد ثى دد ,ث بنددعثالسىىلمثتافج اددهثبلوددحال,ثونبىىا العنىى ث لغدداث
ث
بليو الث بلبأب بلثت ثبلوب الثتستالثبلأ ثب ثبلق ا اث بلاصحل ثبلش قا .ث
ج -فعثببلىثبنطحو,ث أتذثودااثثاودباثاكحنجدح,ث سد أبثلافجد مثالحريىة,ث ل وادىثإلدىثمكانىة المىمسثفدعث
ث
وب ثاالكاثا أ حثق.مث .ث
ثأ -األث سطثثبنطحوثيصح ثثا ن ث ث دحا ,ث ثذلدكث سد أبثللطح داثبلي داث بنصدوثبل احل داث,...ث ل وادىث
إلىثوب اثاالكاثبلج و ث(بلا حن )ثانذثتاسداثبودوث وندحثثق.م.ثي د ثب ثبألتيدح ثبألتو داثبألكحأ ا داث ود وث
ت الءثإلىثب ثبلج و ث ا ثتبأهمثبلا أ ثهمثا ثبألسالفثبلقأباىثللوبالثبلكوأ  .ث
تالصدداثبلواددىث اددحث بن دده:ثهددعثأبد ث دداث نت لدداثإلددىثبلباددلثأ ث ددوأأ,ثاد ثب ددلثإيقددحق السىىلم والحريىىة
والمساواة .
المادة الثالثة :القسم الحزبي:
SOND
" Bi soz û peyman , bi xwîna pakrewanan , bi her tuştê di bîr û baweriyan de
buha , 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 a partiya xwe , di ser a kesane re bigrim
المادة الرابعة :مبادئ أساسية:
إ ثاقأادداثبلنظددحمثبلددأبتلعث وددكلث ددىءبثشث ددىبثانددهبث ب اددأثبليددىالثفددعثتنحئددهث آل دداثبالددهثبلددىثبألسدداث
بل نظ ا اثبل حل ا :ث
 -7كحفاثببشحءثل دح ث ه ئدحلثبلجدومثبل نظ ادعثلليدىالث اندأ تعثبلايحفدلثبلاقدوو ث ن تتد ث فدقثطو قداث
بش ددوب ثبليددوّ ثبلسددو ثبلاتحوددوثل ل ددهثاتحوددو ثثبلفددوىثبلبلنددعثا د ث تددلثبلل ن داثبلاوددوفاثتاوددحوكاثتددال ثااتل د ث
ان تت ثب ثب لاووي ثبث تتلثبساحءثبلفحئى ثيسالث سلسلثبألص بلث ذلكثتا الثايشوثا عثاد ث دتلجمث
.ث
 -2تحألثان ظمثل قحو وثأ و اثشا ثبلجومثبل نظ اعثي لثبهمثبلنقحطث بألباحل.ث ث
جحلثبلج ئحلثبلبل حث فقثتن أثبلصالي حلثبل عث ا عثتجحثكلثل ناثب ثه ئا .ث
 -3بل ىبمثبلل ح ثتقوبوبلث
 -4بلقوبوثبلذ ث يقثلل ناثب تحذهثتأكتو اث باجحث(بلنصفث7+ثب ثبلتلت ),ث نفذهث ل ىمثتهث ا عثببشحئجحبث
يقثأل ثوف قثب ثل ناثبل بت وثب ثوب ثآتوثفعثب ثايفلثاقوو.ث ث
 -5بب احأثاتأبثبلأ بئوثبل نظ ا اثفعثتنحءثبلجومثبل نظ اعثلليىال .ث
 -6ل ا عثبلل ح ثبليدقثفدعثب تدحذثبلاتدحأوبلث بلقدوبوبلثتصدأأثبلاسدحئلثبلايل داثشدا ثنطدحقثصدالي ح جحث
انطقاثبالجح,ثاحأبالثشث بحوضثاعثس حساث اقووبلثبليىالث نظحاهثبلأبتلع .ث
 -1طت قثاتأبثبل ق مث بلايحستاثبليىت اث اكحفأ ثبلنوطحءث اسحءلاثبلاقصو ث .ث
 -1اياللثبن حااث ا حشلثبلبالث يحشلثبل تصصبث بأثب بالثبسحسد اثلدأ ث ى دعثبلادالكثبل نظ ادعث
وك لثبألطوثبليىت اثشا ثبلأبئو ثبل بيأ  .ث
 -5بلقدوبوبلثبل نظ ا داثبل دعث تدذهحثبلايحفدلثبليىت داثشدا ثصدالي ح جحث(ثك نفوبنسدحلثفوب دا,ثانطق ددابث
أ بئو...بل )ث مثإبالمثبلج ئحلثبلبل حثتجحثأ ثبلتش ثلاصحأ اثبلج ئحلث لك .ث
 -71بب احأثاتأبثبلنستاثبلبأأ اثلل ات لثفعثبلايحفلثبليىت ا .ث
 -77مث تت لثبي حطعثكلثل ناثتنحءثبلىثا بفقاثبكتو اثببشحئجحث إبالمثبلل ناثبألبلى .ث
 -72بب احأثاتأبث بل تصصثفعثبلا حشلثبلااكنابث إ الئدهثبألها داثبلكحف داثتادحث شدا ث فب دلثبلقدأوبلث فدقث
بلاؤهاللثبلا فو  .ث
 -73بش احبحلثبل تصص اثبل عث بقأثتحوجثبلجومثبل نظ اعث ا عثتصالي اثب تحذثبلقوبوثتصأأثبلا ش ث
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بلاتصصثبلذ ثب و هثبلل ناثبلاسؤ لاثصحيتاثبلصالي اث–ثبلأب ث-ث.
 -74بقدأثبش احبدحلثبلأ و دداثللجدومثبل نظ ادعثوددجو حثبث فدعثيدحشلثطحوئدداث بقدأثتوددكلث
بس تنحئعثتطلالثا ثبلاك الثبنأبو ثتحل وح وثاعثبلاسؤ لثبلاتحووثب ثتنحءثبلىثطلالثبكتو داث
بلل ناثب ثبلج ئاث .ث
 -75بقأثبلك نفوبنسحلثبلأ و اثللفو ث بلانطق حلث اؤ اوبلثبلأ بئوثكلثتال ثسن بلثاو ث بيأ ثبث فدعث
يحشلثطحوئاث بقأثتوكلثبس تنحئعثودو طاثا بفقداثنصدفث+ث7ثاد ث د بمثبلل نداثب ثبكتو داثبلادالكثتبدأثإيحط دهث
بلاحثتحلاق وحثلتل و ثوب هث.
 -76ت لثبألبشحءثفعثبليىالث مثتص و ثإفوبأ ا.
 -71ات لثانظاحلثبليىالثذبلثبلطحتعثبلتحص(بلطلتاث–ثبلادوب ث–ثبلايدحا ....بل )ثفدعثبلايحفدلثبلاقدوو ث
للأبئو ث بلج ئاثبلق حأ اث.
 -71مثبلتلثفعثطلالثبلب أ ثب ثطو قثبلانظااثبل عثكح ث ن اعثإل جحثصحيتهث إ ث بذوثذلكث يدحلثبلطلدالث
إلىثبلل ناثبألبلىثفعثبلأبئو ثبلابن ا.
 -75يقثللانظاحلثذبلثبلطحتعثبلتحصثبب احأثشئياثأبتل اثتحصاثتجدحثتجدأفث سدج لثبا وهدحثادعثاوببدح ث
اتحأئثبلنظحمثبلأبتلعث اصحأ اثبلج ئاثبلق حأ اثبل جح.
 -21و وطثلل وو ثإلىثبش اثبلايحفلثبلاقوو ث(ك نفوبناث–ثادؤ اوثبلدأبئو ث–ثبلادؤ اوثبلبدحم)بثاشدعث
(س اثبوجوثتتص صثبلفوب اث-ثبحمثتتص صثبلانطق اث-ثبحا ثتتص صثبلأبئو ث ثبلج ئاثبلق حأ اث بلاؤ اوث
بلبحم)بثبلىثن لثووفثبلبش ا.
 -27ك سالثبش احبحلثبليىت اثنصحتجحثبلقحن نعثتيش وث(بلنصفث)7+ثا ثبلق بمثبث تلتعثببشدحءثبلقد بمث
بألصالءثتتص صثبلايحفلثبلاقوو .
ث
المادة الخامسة :كيفية قبول طالبي االنتساب:
 -7وفعثطلالثبشن سحالثتط حثب ثطو قثبيأثبألبشحءثي ث أواث تلثبلطلالثفعثب اح ثبلفو اثب ثب اث
ل ناثفدعثايدلثإ حاداثصدحيالثبلطلدالثب ثا دحلثبالدهثبثي د ث تشدعثلف دو ث أه دلث بو دفثتدحليىالثش دح ىث
بلوجوثل نحلثووفثبلبش اث .ث
 -2ان ثووفثبلبش اثلا ثلأ جمثكفحءبلثاب ناثب ثاؤهاللثتقحف اث ذلدكثتقدوبوثاد ثبلل نداثبلانطق داثفادحث
ف ق .ث
 -3تتص صثبلطلتحلثبل بوأ ثا ثبفوبأثكحن بثان ا ثأليىبالثبتو ثبث مثبلتلثف جدحثفدعثبلل دح ثبلانطق داث
فاحثف قبثتبأثبل يققثا ثسل كهثفعثيىتهثبلسحتق.
ثث
المادة السادسة :مروط العضوية:
أ -يكون عضواً ) (Hevalê Endamفي الحزب كل من:
 -7قتلثتونحاجثبليىالث بالثبلىث يق قثبهأبفه.
 -2تعثنظحاهثبلأبتلعث ل ىمثتحش احبحلثبلاقوو ث بالثشا ثبلجومثبل نظ اعثلليىال.
 -3أفعثبو وبكح هثبلوجو اثبلاقوو .
 -4ؤأ ثبلقسمثبليىتع .ث
 -5ك ثيس ثبلس و ث بلسل ك.
 -6ب مثبلتحاناثبوو ثبحاحث .ث
ب -يكون رفيقا ً مؤازراً للحزب ) (Hevalê Piştgirللحزب كل من:
 -7قتلثبلتونحاجثبلس حسعثلليىال.
 -2أفعثاسحهاح هثبلاحل اثبلط ب اث بتاح ثبلاطت بحل.
 -3سحهمثفعثنووثا ب فثبليىالثبلاب اأ .
ج -العضو الفخري :
ثللج ئاثبلق حأ اث ل ح ثبلأ بئوثيقثادن ثودوفثبلبشد اثبلفتو داثلاد ثلدهثيشد وثاليد ظثفدعثتأاداث شد اث
بلكددوأثبلبحألدداث شددح حثبلسددلمث بلأ اقوبط دداثفددعثسد و حث تحو جددحبثكاددحث اكد ثأبد ثتبددضثبألبشددحءثبلفتددو ث
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ليش وثبلايحفلثبليىت اثكاس وحو ثب ثببشحءثووفث .ث
ث
المادة السابعة :حقوق العضو الحزبي:
 -7بلبش ثبليىتعثيوّ ثفعثاب قأب هثبلأ ن اث الىمثتحي وبمثاب قأبلثغ وهث ذلكثتب أبثب ث
بل بصال.
 -2بشو وبكثفعثانح وحلث وسمثس حساث ا ب فثبليىال,ث ذلكثا ثتداللثبألطدوث بلصداللثبليىت داثبل دعث
ن اعثإل جحثبث بل بت وثب ثوب هثس بءثفعثإبالمثبليىالثب ثبتوثاحثه ثا ححثفعثإطدحوثإغندحءثبلتوندحاجثبلس حسدعث
لليىال.
 -3ااحوساثبلنقأث بلنقأثبلذب عثبلتنحءثفعثبش احبحلث بلايحفلث,ث كذلكثوفعثوك ثب ثبن قحأثتيقثب ثل ناث
ب ثوف قثإلىثببلىثه ئاثاسؤ لاثب ثطو قثبل سلسل.ث ث
 -4ب ث ن تالث ثن تالثفعثبليىالثشا ثبلوو طثبل عث يأأهحثبلنظحمثبلأبتلع .ث
 -5بلوفدحقثبلادؤبىو ثلليدىالث اتلد ثفدعثبلايحفددلثبليىت داثنتدأبءثبلدوب ثأ ثبل ا دعثتيدقثبل صد لثب ث
بل وو بث نظمثبلصلاثابجمث فقثآل حلثايأأ ث تحل وح وثابجمثاعثاوببح ثظو فجمثتإووبفثوفحقثاكلفد ثاد ث
ل ح ثاسؤ لاثشا ثبلأبئو ثبلابن ابثي ث بقأثلجمثب احبحلثفصل اثب ثانحستح اثب ثيسالثبليح اث بلشو و  .ث
 -6شث تذثإ وبءبلثبلايحستاثتيقثب ثبش ثكح ثإشثتا الثايشوث يق قثاتحووثابه,ث قد مثتدهثبلل نداث
بألبلىث تيش وثبيأثببشحءثبلفو اثب ثبلل ناثبل عث ن اعثإل جحثبلابنع,ث فعثيحلثبأمثبا تحلهثباحمثل ناثبل يق قث
لاو ثنثتبأث تل غهثبص شث نث تذثتيقهثبن وبءثبلانحسدالبث فدعثيدحلث بدذوثإ دوبءثبل يق دقثلسدتالث دحهوث يدقث
للج ئاثبلابن اثب ثللايفلثبليىتعثب تحذثبن وبءثبلانحسالثتيقثبلوف قثبلابنع .ث
 -1تقىثيقثبلوفحقثبلا اأ ثاصحنحثفعثبشو وبكثتحشن تحتحلثبليىت ا .ث
 -1يقثللبش ثبليىتعثبلذ ثب تذثتيقهثإ وبءثاحثوفعث ظلمثب ثبب وبضثتطدعثإلدىثبلل نداثب ثبلج ئداثبل دعث
ب تذلثبن وبءثب ثإلىثبل عث بل هحثللتلثف هثبص ش .ث
 -5تف ضثبلاو تاثبليىت ا :ث مثتا الثطلالثتطعثابللث نحتعثا ثإوبأ ثبلوف قثبلابنعثتبأثاو وثادأ ث
شث قلثب ثوجو ثا ث حو ثبوضثبلطلالثبلىثب احبهثبليىتعث إبالمثبلل ناثبألبلى .ث
 -71قأ مثبس قحل هثا ثبليىالثتبأث توئاثذا هثا ثبحئأبلثبليىالث احث صلثته .ث
 -77إذبث بذوثبلىثبلبش ثيش وثايفلهثبليىتعثلستالث حهو,ث تقىثيقهثاصحنحث عثبل وو ثغ حت ح,ثودو طاث
ا بفقاثبلايفلث وت صهثليحلاثبلغ حال.ث ث
 -72شث سددقطثبد ثبلوف ددقثصددفاثبلاسددؤ ل اثبل ددعث يالجددحثلددأ ث بوشددهثلالب قددحلثب ثبلااليقددحلث ددوبءثبأبئددهث
بلنشحلع,ث كفلثبليىالثت قأ مثبلأبمثبلاحأ ث بلابن ث ذلكثتا الث قأ وثبحئأثإلىثبلل ناثبلابن اث فقثاحثه ث
ااك  .ث
ث
المادة الثامنة :واجبات العضو الحزبي:
 -7بأبءثبلاجحمثبلالقح ثبلىثبح قهثلاسجحمثفعث يق قثتوندحاجثبليدىالث نف دذثس حسد ه,ث إ صدحلثبلاطت بدحلث
إلىثبصأ حءثلهثتوكلثان ظم.ث ث
 -2ب ث ي ومث قتلثيقثبلاوب ثنثبننسح ثفعثبلبالث بل يص لثبلبلاعثتدأبلىثأو ح دهث إتدأبءثبلدوب ثأ ث
ت ف.....بل  .ث
 -3إغنحءث وفعثاس ث ب هثبلتقدحفعث بش ادحبعث ت دقثصدال هثادعثاي طدهثبل ادحه و ثلل بدوفثبلدىث
جحلثبليىالثكلاحثسنيلثلهثبلفوصا .ث
يح ح هث فجمث حنتهثبلو يع,ث ووحثا ب فث
 -4اوببح ثبألص لثبل نظ ا اث بي وباجح,ث ذلكثص نحثل يأ ثبليىالثبلىثبلصب أ ثبلس حسعث بل نظ اع .ث
 -5بل يلعثتحلا ش ب اث بلاو ناث بي وبمثبليق قا,ثل ك ثصو يحثا يووبثثبث و ئحثا اسكحثت بعثسل مثبث
بشبحثنصالثب ن هثبلقش اثبلبحألاثلوبتهث اصلياثبليىالثفعثبل ط و.ث ث
 -6إبالمثاسؤ لهثبلاتحووثب ثبلل ناثبل عث ن اعثإل جحثلأ ثاغحأو هثأبئو ثبالهثبليىتع .ث
نالثبل س الثب ثبش صحلثاعثوفحقثاد ثغ دوثببشدحءثل ن دهثألاد وث نظ ا دا,ثادحثلدمث كد ثتا دالثبلدمث
-1
كل فثانجح .ث
 -1بليوصثبلىثكوبااثكلثبش ثيىتع,ثفكوبا هثا ثساباث كوبااثبليىال .ث
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 -5بل يلعثتحل قظاث بل نتهثي حلثبسوبوثبليىالث اق ش حلثبلبالثبل نظ اع .ث
ثث
المادة التاسعة :االنضباط الحزبي وإجراءات المحاسبة:
بشنشتحطث ب الث لىمث ا دعثبألبشدحءث,ثك ندهث ودكلثودوطحثشدو و حثلن دححثبليدىالثفدعث
بأبءثاجحاهثبلىثبل هثبلاطل الثبثفكلثاتحلفاث بوضثصحيتجحثللاسدحءلاثبليىت داثفحلايحسدتا,ث
ذلكثفدعثإطدحوثبليفدحظثبلدىثبي دوبمثااحوسداثكدلثل نداثاسدؤ لاثلصدالي ح جح.ث فدعثيدحلث بدذوثب تدحذثبن دوبءث
نبلايحستانثفعثبلل ناثبلابن ابث يحلثايشوثبل يق قثإلىثبل عث بل هحثللتلثف جح .ث
إ ثبلغح اثا ثإ وبءبلثبلايحستاثهعثابحل اثبألتطحءثفعثي نجح,ث تق فثبلوفحقث بلسجوثبلىثسالااثبليىالث
بث ياح هثا ثبألاوبضث بل وهل.ث لأ ثب تحذثبن وبءبلث لكث تحصاثوفدعثبلصدفاثبليىت داثب ثبلبدىلث سديالث
بلتقاث ,ث سد الثبشل دىبمثتحلو دا,ث شث د ىثنودوث لدكث(بلقدوبوبلثنثبن دوبءبل)ثإشثتبدأثا بىنداثتد ث بنتدهث
بن حت اث بلسلت ا,ث يأ أثإطحوثبلنووث بل با م .ث
إ وبءبلثبلايحستاث هعث :ث
أ -التنبيه والتجميد:ث هاحثا ثصالي حلثبلل ناثبلفوب اثفاحثف ق .ث
 -1بل نت هث:ث تذثتيقثا ثتتلثإهاحلهثل ب الثيىتعثا و الثبلىثبح قهبثب ثبا نعثباأبثب ثأفعثبود وبكهث
بلاحلعثلتالتاثبوجوثا حل ا .ث
 -2بل ا أ:ثش ح ىثاأ هثس اثبوجوثبث تذثلأ ثتت لثبيأثبألستحالثبل حل ا :ث
 -7كوبوثبل نت هثتيقثبلوف قثبلابنعثألكتوثا ثاو  .ث
 -2غ حالثا كووثب ثيش وثب احبح هثبليىت اثأ ثببذبوثاتوو  .ث
 -3كوبوث أب لهثللتص ص حلثبل نظ ا اثش احبح هثبليىت اثاعثوفحقثآتو ثا ثتحوجثه ئ ه .ث
 -4إهاحلهثبلا كووثلاجحاهثبليىت اثبلاكلفثتجح .ث
 -5بنصوبوثبلىثوفضث نف ذثاقووبلثبلج ئحلثبلبل حثب ثبل عث ن اعثإل جحثبلوف قثبلابنع .ث
ب – رفع الصفة الحزبية:
يدقثلل نداثبلانطق داثفادحثفد قث تا بفقداثتلتدعثببشددحئجحثوفدعثبلصدفاثبليىت داثبد ثبلوفدحقثفدعثإطدحوثاالكجددحث
بل نظ اع.ث إذبثبو كالثبيأثببشحءثبلج ئاثبلق حأ اثلليىالثاحث س يقثب تحذثإ وبءثوفعثبلصفاثبليىت اثبنهث ادأث
بلابنعثتا الث وبوثتأكتو اثبلتلت ثفعثب اح ثبلج ئاثبلق حأ اث يحلثإلىثب والثب اح ثا سعثب ثايفلثاقوو .ث
طتقثإ وبءثوفعثبلصفاثبليىت اثهذبثفعثش ءثتت لث بيأ ثا ثبليحشلثبل حل ا :ث
 -7فقأب ثبيأثوو طثبلبش اث.
 -2بنصوبوثبلىثبلتو جثب ثبلتطثبلس حسعثلليىالث و هثا ب فه .ث
 -3تت لثبشن احءثإلىثيىالثب ثانظااثس حس اثبتو ثأ ثا بفقاثبليىال.
ج -العزل وسحب الثقة :ث هعثا ثصالي حلثل ناثبلأبئو ث بلج ئاثبلق حأ اثفعثإطحوثاالكجادحث تا بفقداثتلتدعث
ببشحئجاحثبثباحثإذبثبو كالثبيدأثببشدحءثبلج ئداثبلق حأ داثادحث سد يقثهكدذبثإ دوبءثبث ادأثبلابندعث يدحلثإلدىث
ب والثايفلثاقووثبث ذلكثفعثبليحشلثبل حل اث :ث
 -7بو كحالثبالثاو ث يطثا ثكوبااثبلبش ث سعءثإلىثبليىال .ث
 -2بت الاثبا بلثبليىال .ث
 -3تذلثايح شلثلوقث يأ ثبليىال .ث
 -4بش صددحلثتأ دداث جدداثكحنددلثتجددأفثبنشدددوبوثتقشدد اثبلوددبالثبلكددوأ ثبلبحألدداث إليدددحقثبألذ ث
تحلا اعث بلتلأ .ث
مالحظة:ث بحأثصفاثبلبش اثلاد ثوفبدلثبندهثتبدأثى بلثبألسدتحالث ادو وثادأ ثشث قدلثبد ثبدحمبث تا بفقداث
بلل ناثب ثبلج ئاثبل عثب تذلثبن وبءثب ثبلايفلثبلابنع .ث
ثث
المادة العامرة :بناء الحزب:
تنىثبسحاثبلجومثبل نظ اعثلليىالثكحل حلع:ث ث
ب-ثبلفو اث) .(Komikث
ال-ثبلل ناثبلفوب اث) .(Şaxث
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ج-ثبلل ناثبلانطق اث) .(Herêmث
أ-ثل ناثبلأبئو ث) .(Navçeث
هـ-ثبلج ئاثبلق حأ اثلليىالث).(Komîta Rêvebirث ث
و الثبلىثبلل ح ثبلاسؤ لاثفعثبليىالث(ثفو ثنثانطق حلثنثبلأ بئوثنثبلج ئداثبلق حأ دا)ث
أط وثاالكجحثبل نظ اعث إبحأ ث ى بهثا ثي ثبلنقلثب ثبلأاجثتبأثبل وح وثاعثبلل ح ثبلابن اث
تجأفثيس ثبنأبو ث بألأبءث(ث لأ ثإيأب ثب ثيلّثل ناثانطق اثب ثأبئو ث طلالثا بفقاثبلج ئاثبلق حأ اث)ثبث ذلدكث
فقثبلابح وثبل حل اث:ث ث
 -7بمثبلفو اث ك ثا ث/3/ثإلىث/75/ثببشحء.
 -2ك ث بمثبلل ناثبلفوب اثا ث/5/ثإلىث/5/ثبش بث.
 -3ك ث بمثبلل ناثبلانطق اثا ث/1/ثإلىث/77/ثبش بث.
 -4ك ث بمثل ناثبلأبئو ثا ث/1/ثإلىث/77/ثبش بث.
 -5ك ث بمثبلج ئاثبلق حأ اثا ث/75/ثإلىث/27/ثبش ب.
أـ الفرقة:
وكلثبلتن اثبألسحس اثلل نظ مثا ث ا ثبألبشحءثفعثبلفدوقثبل دعث ودكلثكدلث بيدأ ثانجدحثبلوك دى ثبلقحبأ داث
لليىال .ث
صالحيات وواجبات الفرقة:
 -7أوبساثطلتحلثبشن سحالث بلب أ ثبل بوأ ثإل جحث بلتلثف جحث إبالمثبلل ناثبلفوب ا.ث ث
 -2وفعث قو وهحثبلوجو ثب ثب هثنوحطجحثإلىثبلل ناثبلفوب اثب ثطو قثبلاسؤ لثبلاتحوو .ث
 -3بن تحالثاسؤ لثإأبو ث اسحبأ ثبتن .
ب ـ اللجنة الفرعية:
* واجبات وصالحيات:
 -7أ وثوؤ ث نشحشلثبأأثا ثبلفدوقثبليىت داث بلوفدحقثبلادؤبىو ثشدا ثنطدحقثبالجدحث يدلثإودوبفث
بلل ناثبلانطق ا.ث
 -2ا حتباث نف ذثاقووبلثبلك نفوبناثبلفوبع .ث
 -3بن تحالثاسؤ لثإأبو ث اسحبأ ثبتن  .ث
 -4بلتلثفعثطلتحلثبشن سحالث بلب أ ثبل بوأ ثإل جحث ان ثووفثبلبش اثلطحلتعثبشن سحالث .ث
 -5بش اح ثتوكلثأ و ثتإووبفثاسؤ لجحثبلاتحووث وفعث قو وثب ثبباحلجحثإلىثبلانطق ا.
* الكونفرانس الفرعي :
نبقأثبلك نفوبناثبلفوبعثبلىثاس ثبلل ناثبلفوب ابث ألفث باهثا ثببشحئجحث االكجحثاعثاوببح ثبلتنأث
/21/ثا ثبلاحأ ثبلوبتباث ااتلعثبلل ح ثبلات صا,ث تإووبفثبش ثا ثبلانطق اث آتوثا ثل ناثبلدأبئو بث لدهث
بلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا :ث
 -7انح واث قو وثبلل ناثبلفوب داث(بنودطاث–ث يد شلث نظ ا داث–ثبلاحل داث بلاسدحهاحل)...بث ق د مث إ دوبءث
اوب باثلكحفاثببادحلثبلدأ و ثبلسدحتقاث ايحسدتاثبلاقصدو ث اكحفئداثبلنودطحءبث ب تدحذثبلقدوبوبلثبلالىاداثللف دو ث
بلاقتلا .ث
 -2يأ دأثبلبددأأثبلددالىمثلبشد اثبلل ندداثبلفوب دداث فددقثادحث ددحءثفددعثبلنظددحمثبلدأبتلعبث بن تددحالثل ندداثفوب دداث
بي حط ثبتن ث ذلكثاا ثاشىثبلىثبش جمثفعثبليىالثاأ ثشث قلثب ثسن ثتأءبثثا ث حو ثن دلثودوفث
بلبش ا ..ث
 -3بن تحالثانأ تعثبلك نفوبناثبلفوبعثإلىثبلك نفوبناثبلانطقع.ث ث
 -4إوسحلثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأث تالصاثاحث صلثإل هثبلك نفوبناثإلىثبلل ناثبلانطق ا.
ج ـ اللجنة المنطقية:
* واجبات وصالحيات:
 -7أ وثبباحلثا ا باثا ثبلفو ث بلاقحوثبليىت داث ل دح ث تصصد اث ودوفثبلدىثبألنودطاث بلنشدحلث
بل اعثلليىالثت ثبل احه وثشا ثانطقاثبالجح.ث ث
 -2قددعثبلددىثبح قجددحث بى ددىثا ددعثبليددىالثبتددوث نف ددذثاقووب ددهث بلباددلثفددعثشد ءث تحئقددهث بلسددبعثنناددحءث
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هثببشحئهثني ثبلاى دأثاد ثبلابوفداث بل دفث
ط وثانظاحلثبليىالث س عث حبأ هث
ي حلثبلن ب ص,ث يس ث ى عثاطت بحلثبليىال,ث كذلكث ى عث ثبليىالث االكهبث نظ مث
بطددوث بوددكحلثبل تق ددفثبلفددوأ ث بل اددحبع,ث قو ددوثصددوفثبلادد بوأثبلاحل دداثاددعثبلاسددؤ لث
بلاتحوو .ث
 -3ن تالثبلل نداثبلانطق داثاك تدحثل جدحثاد ثتد ثببشدحئجحث كد ثاد ثسدكو وث اسدحبأ ث
بتن ثتجأفثا حتباث نف ذثاقووبلثبلل ناثبلانطق اث س وثبباحلجحثفعثبلف و ثبل ب باثت ثب احب .ث كذلكث يدقث
لجحث وك لثل ح ث تصص اثفعثات لفثبلا حشلث فدقثبلكفدحءبلث بلادؤهالل,ث ودك لثانظادحلثودتحت اث بطدوث
بح ن اثـثب احب اثبثفن اث احل ا .ث
 -4ا حتباث نف ذثاقووبلثبلك نفوبناثبلانطقع .ث
* الكونفرانس المنطقي :
نبقدددأثكددد نفوبناثبلل نددداثبلانطق ددداثتيشددد وثببشدددحئجحث اندددأ تعثبلك نفوبنسدددحلثبلفوب ددداث ااتلدددعثبلل دددح ث
بل تصص اثتي ثشث ح ىثبأأثببشحءثبلانطق اثتل ثبليش وثبث تإووبفثبش ثاد ثل نداثبلدأبئو ث آتدوث
ا ثبلج ئاثبلق حأ ابث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا :ث
 -7انح واثبل شعثبلس حسعث وفعثبلاق ويحل .ث
 -2انح واث قو وثبلل ناثبلانطق داث(س حسدعث–ث يد شلث نظ ا داث–ثادحلعث–ثنودحطحل)...بث أوبسداثبل شدعث
بل نظ اددعث سددتلث طد وهبث ق د مث إ ددوبءثاوب بدداثلكحفدداثبباددحلثبلددأ و ثبلسددحتقاث ايحسددتاثبلاقصددو ث اكحفئدداث
بلنوطحءبث ت ح ثب هثبلسلت حلث بن حت حلث كذلكثنقحطثبلشبفث احثهد ثاطلد الثلابحل جدحث فحأ جدحبث ب تدحذث
بل أبت وث بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا .ث
 -3يأ أثبلنصحالثبلبأأ ثألبشحءثبلانطق اث ذلكثفعثش ءثشو وبلثبلبالث ا دحشلثبل تصدصث بدأأث
بلل ح ثبلفوب اث فقثاحثه ث بوأثفعثبلنظحمثبلأبتلع .ث
 -4بن تدحالثل نداثانطق داث بي ددحط ثبتند ث ذلدكثااد ثاشدلثبلدىثبشد جمثاددأ ثشث قدلثبد ث/4/ثبوتددعث
سن بلث ب قن بثبللغاثبألمث وبء ث ك حتاثبث تاحث شا ثب ثكلثل ناثفوب اث االكجحثبش بثبلىثبأل لث .ث
 -5بن تحالثانأ ت هثإلىثاؤ اوثل ناثبلأبئو .
 -6إوسحلثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأث تالصاثاحث صلثإل هثبلك نفوبناثإلىثل ناثبلأبئو .
د – لجنة الدائرة:
* واجبات وصالحيات:
 -7دأ وث وددوفثبلدىثبباددحلث نودحطحلثا ا بدداثاد ثبلل ددح ثبلانطق داث بلل ددح ثبألتدو ثبلاو تطدداثتجددحبث
قددد مثتأوبسددداث قحو وهدددحث بن حتددداثبل جدددحبث ب تدددحذثبلقدددوبوبلثفدددعثبلا دددحشلثبل نظ ا ددداث بألنودددطاثبليىت ددداث
بل احه و اثفعثنطحقثبالجح.
 -2بنووبفثبلىثبأبءثبلاقحوثبليىت اث.
 -3يقث وك لثل ح ث تصص اث فقثبلكفحءبلث بلاؤهاللثبلا فو ثشا ثاالكجح.
 -4يقث وك لثانظاحلثذبلثطحتعثتحصث.
 -5إ حااثبلصاللث بلبال حلث بلق حمثتحلبالثبلاو وكثاعثات لدفثبأليدىبالث بلفبحل دحلثشدا ثأبئدو ثبالجدحث
فعثش ءثس حساثبليىالث ا ب فهث.
 -6نف ذثاقووبلثاؤ اوثبلأبئو بث إبأبأث قو وهحثي لثبنوط جحثإلىثاؤ اوهحث.
 -1يقثلجحثإصأبوث بلت حنحلث بل صحو ثتصأأثبل حئعث بألنوطاثبل دعث تدصثأبئو جدحثتادحثشث بدحوضثادعث
جح ه.
بلتونحاجثبلس حسعثلليىالث
 -1أبمثبلا حلثبنبالاعث بلتقحفعث(بن ونلث–ثإصأبوبلث–ثنووبل)...بثتحل بح ث بل نس قثاعثل ناثبلتقحفاث
بنبالم.
 -5ا حتباثاحل اثبلأبئو ثا ثي ث يق قثبل بى ثت ثبل بوأبلث بلنفقحلثتاحث يققثبنك فدحءثبلدذب عثلجدحثكيدأث
بأنىث بلاسحهااثفعثإناحءثاحل اثبليىالث انعثبلجأو.
 -71ب تحذثبن وبءبلثبليىت داث فدقثبألصد لثبلا تبداث إصدأبوثبل بدحا مثبلدىثبلقحبدأ ثبليىت داثتجدأفثتلد و ث
بها اثبشنشتحطثبليىتعث فقثبألساثبل بوأ ثفعثبلنظحمثبلأبتلعثلليىالث اتحأئهثبألسحس ا.
 -77بن تحالثسكو وث اسحبأ ثبتن .
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 -72وفعث قو وثوجو ثب ثتالصاثبباحلجحث ت ح ثبل شعثبلاحلعثإلىثبلج ئاثبلق حأ ا.
* مؤتمر الدائرة:
نبقددأثاددؤ اوثبلددأبئو ثتيشدد وثببشددحءثل ندداثبلددأبئو ث انددأ تعثبلك نفوبنسددحلثبلانطق دداث
ااتلددعثبلانظاددحلث بلل ددح ثبلا تصصدداثتي د ثش ددح ىثبددأأثببشددحءثل ندداثبلددأبئو ثتل د ث
بليش وبث تإووبفثل ناثا ثبلج ئاثبلق حأ ابث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا :ث
 -7أوبساث انح واثبل شعثبلس حسعث بلاس أبلثبلات لفاث وفعثبلاق ويحل .ث
 -2انح واث قو وثل ناثبلأبئو ث(س حسعث–ث نظ اعث–ثاحلعث–ثنوحطحل)...بث أوبساثبل شعثبل نظ اعث ستلث
طد وهبث ق د مث إ ددوبءثاوب بدداثبحادداثلكحفدداثبباددحلثبلددأ و ثبلسددحتقاث ايحسددتاثبلاقصددو ث اكحفدأ ثبلنوددطحءثبث
ت ح ثب هثبلسلت حلث بن حت حلث كذلكثنقدحطثبلشدبفث ادحثهد ثاطلد الثلابحل جدحث فحأ جدحبث ب تدحذثبل دأبت وث
بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا .ث
 -3يأ أثبلنصحالثبلبأأ ثألبشحءثل ناثبلأبئو ث فقثاحثه ث بوأثفعثبلنظحمثبلأبتلع .ث
 -4بن تحالثببشحءثل ناثبلأبئو ث بي حط ثبتن ث ذلكثاا ثاشدلثبلدىثبشد جمثادأ ثشث قدلثبد ث/5/ث
تااثسن بلث ب قند بثبللغداثبألمث دوبءثث ك حتدابثبمىا يضىمن عىن كىل لجنىة منطقيىة ومالكهىا عضىوا على األقىل
وكالك عن كل منظمة اات طابع خاص مرتبطة بالدائرة إن وجدت  .ث
 -5بن تحالثانأ ت هثإلىثبلاؤ اوثبلبحم.
 -6إوسحلثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأث تالصاثاحث صلثإل هثبلاؤ اوثإلىثبلج ئاثبلق حأ ا.
هـ ـ الهيئة القيادية للحزب:
* واجبات وصالحيات:
 -7اتددلثببلددىثه ئدداثفددعثبلجددومثبل نظ اددع ,ث ك د ثاسددؤ لاثب د ثا حتبدداثبلوددؤ ثبلبحادداثلليددىالث نس د قث
نوحطح هث فقثبلتونحاجثبلس حسعث نظحاهثبلأبتلع.ث ث
 -2بلبالثبلىث نف ذثاقووبلثبش اح ثبلا سعث بلاؤ اوثبلبحمثلليىال .ث
 -3ا بكتاثبلا غ وبلث بلاس أبلثلص حغاثا ب فثبليىالث تطحتهثبلس حسعثبلىثو ىثبلصبأ .ث
 -4تنحءث ت قثصاللثبلصأب اث بل بح ثاعثات لفثبأليىبالث بلفبحل حلثبلا اب اثفعثبلتالأثبلدىث حبدأ ث
نتذثبلبنفث كذلكثتنحءث ط وثبلبال حلثبألت اثاعثبأليىبالثبلكوأس حن اث ات لفث ثبلسلمث بلأ اقوبط اث .ث
 -5وك لثل ح ث تصص اث(بلل ناثبلس حس اث–ثل ناثبل نظ مث–ثل ناثبلتقحفاث بنبالمث–ثبلل ناثبلاحل اث.)...
 -6ج ئاث سحئلثبلطتعث نووثبل و أ ثبلاوكى اث بلت حنحل .ث
 -1سددا اثوئ د اث ببشددحءثه ئدداث يو ددوثبل و ددأ ثبلاوكى دداث(بل يددـأ ث–ثYekîtîث)ث و ددأ ث(ن د و ىث–ث
Newrozث)ثا ثذ ثبلاؤهاللثتصوفثبلنظوثب ثبلاوب الثبليىت ا .ث
 -1ب ثىاح ث اكح ثبش اح ثبلا سعث بلاؤ اوثبلبحم .ث
 -5بقأثب احبح جحثتوكلثأ و ثكلثوجو بثب ثتوكلثبس تنحئعثتنحءثبلىثا بفقاثبكتو اثبلج ئاثبلق حأ ا .ث
 -71أوبساث قحو وثبلل ح ثبلا فوباثبنجح.
إ ث ا عثببشحءثبلج ئداثبلق حأ داثاسدؤ ل ثتحل كحفدلث بل شدحا ثبد ثبباحلجدحث وبوب جدحث بد ث سد وثودؤ ث
بليىالثبلبحااثت بنتهثبلات لفا.
* اللجنة السياسية:
ن تتجحثبلج ئاثبلق حأ اثفعثب لثب اح ثلجحثتب أثبلاؤ اوبث لجحثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا :ث
 -7ا بكتدداثبليددأ ث ا حتبدداث نف ددذثاقددووبلثبلج ئدداثبلق حأ دداثبل ددعث تصددجحثفددعثبلف ددو ثبل ب بدداثتد ثب اددحب ث
كحال بث إذبثيأ ثاحث س الث تدأ الثللس حسداثبلاقدوو بث دأب ثإلدىثب ادح ثطدحوئثللج ئداثبلق حأ داثبث فدعثيدحلث
فددوقثببشددحءثبلج ئدداثبلق حأ دداث بددذوث ابجددمث قددعثبلددىثبددح قثبلل ندداثبلس حس د اثاسددؤ ل اثب تددحذثبل ددأبت وثبلكف لدداث
شس اوبوثبالثبليىال.
 -2إبأبأثبل قو وثبلس حسعثبلودجو ثيد لثبهدمثبلا بشد عث بلاسد أبلثبلس حسد اث صد حغاثبلا دفثي حلجدحث
جحلث اقووبلثبش اح ثبلا سعث بلاؤ اوثبلبحمثلليىالبث نووثبل قو وثبلىثب سعث
فقثبلتونحاجثبلس حسعث
نطحق.
هثبلوسحئلث بل عثبلدىث
 -3إصأبوثبل صو يحلث بلت حنحلثإلىثبلوب ثبلبحمث سحئلثبنبالمثبلات لفاث
بلاذكوبلثبلس حس ا.ث
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 -4ا حتباثبلبال حلث بألنوطاثاعث حأبلثبأليىبالثبألتو ثبلىثبلسحياثبل طن اثبلكوأ اث
بلس و اث بلكوأس حن ا.
 -5ث سدددا اثبل فددد أث بلااتلددد ثليشددد وثبلايحفدددلث بلان دددأ حلث بلادددؤ اوبلثفدددعثبلدددأبتلث
بلتحوجثتحل وح وثاعثبلل ح ثبلات صاثفعثبلج ئاثبلق حأ ا.
 -6يدددقثل ا دددعثببشدددحءثبلل نددداثبلس حسددد اثبنأشءثتحل صدددو يحلث إ دددوبءثبلاقدددحتاللث
جح ه.
بش صحلثت سحئلثبنبالمثبلات لفاثفعثإطحوثس حساثبليىالثبلاقوو ث
 -1قأ مث قو وثس حسعثإلىثب اح ثبلج ئاثبلق حأ اثبلأ و ث بش اح ثبلا سع.
* لجنة التنظيم:
ك ثا ثاسؤ لعثل ح ث بلأ بئوثبلذ ث كلفجمثتجحثبلج ئاثبلق حأ اثا ثت ثببشدحئجحثفدعثب لثب ادح ثلجدحثتب دأث
بلاؤ اوبث لجحثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:ث ث
 -7أوبساث قحو وثل ح ثبلأ بئوثبلد بوأ ثإل جدحث بن حتداثبل جدحبث قدأ مث قو دوثودحالثإلدىثبش ادح ثبلدأ و ث
بش اح ثبلا سعثبلسن ثللج ئاثبلق حأ اثب ثبأل شح ثبل نظ ا اثبلبحاا.
 -2قأ مث قو وثاحلعثافصلثإلىثبش اح ثبلأ و ثللج ئاثبلق حأ ا .ث
 -3إيحلاثبلاق ويحلث بلاسحهاحلثبل بوأ ثا ثبل نظ مثإلىثبلل ح ثبلات صا .ث
 -4يقثلل ناثبل نظ مثإصأبوث بحا مث نظ ا اثبلىثبلقحبأ ثبليىت اثتحل بح ث بل وح وثاعثل ح ثبلأ بئوث فقث
بألساثبل بوأ ثفعثبلنظحمثبلأبتلعثلليىالث اتحأئهثبألسحس ا .ث
* لجنة الثقافة واإلعالم:
وكلجحثبلج ئاثبلق حأ اثتحل وح وثاعثل ح ثبلأ بئوثا ثت ثبلوفحقث آتو ثا ثذ ثبلتتو ث بلكفحءبلثتإووبفث
بش ثا ثبلل ناثبلس حس ابثاجا جح :ث
 -7سا اثوؤسحءث ببشحءثه ئحلث يو وثبلا الل.ث
 -2بنووبفثبلىثبلنوحطثبلتقحفعث بنبالاعثلل ح ثبلأ بئوث بلىثإصأبوبلثبليىالثبلات لفا.ث ث
 -3إ الءثبألها اثتوتكاثبشن ونلث بلتو أثبنلك و نعثلنقلثبلابوفاث با اجحثبلىثب سعثنطحق.
 -4قأ مث قو وثبد ثبباحلجدحث ادحث بلدقثتودؤ ثبليدىالثبلتقحف داث بنبالا داثإلدىثبش ادح ثبلا سدعثللج ئداث
بلق حأ اث بلاؤ اوثبلبحم .ث
* اللجنة المالية:
وكلجحثبلج ئاثبلق حأ اثا ثت ثببشحئجحث آتو ثا ثذ ثبلكفحء بثاجا جح:ث ث
 -7أ قثبل قحو وثبلاحل اثلل ناثبل نظ مث ا ىبن اثبليىالثبلاوكى ا.
 -2نظ مثاحل اثبليىالثفعثس اللث أب لثتحصا.
 -3قأ مث قو دوثادحلعثإلدىثبش ادح ثبلا سدعثللج ئداثبلق حأ داث إلدىثبلادؤ اوثبلبدحمثادعثت دح ثب دهثبلد بوأبلث
بلنفقحلثتلغاثبألو حمث بلنسالث قأ مثبلاق ويحلث بليل لث ستلث نا اث ط وثاحل اثبليدىالث اندعثبلجدأوث ذلدكث
بب احأبثبلىثبلقأوبلثبلذب اثلليىال .ث
ثث
المادة الحادية عمرة :االجتماع التخصصي:
نبقأثيسالثبليح اث بلشو و ثبلىثاس ثبلأبئو ثب ثبليىالث ك ث باهثا ثببشحءثبلل ناثبلأبب اث احث
ت حوهثا ثذ ثبشت صحصث بلاؤهاللبث ي ث مثانح وداثبلا شد ثبلاتصدصبث صدت ثبلقدوبوبلثبلا تدذ ث
ف هث ب تاثبل نف ذثيكاحثفعثإطحوثصالي حلثبلل ناثبلأبب ا .ث
ثث
المادة الثانية عمرة :االجتماع الموسع للهيئة القيادية:
بقأثبلج ئاثبلق حأ اثب احبحثا سبحثسدن حبث كد ث بادهثاد ثببشدحئجحث اندأ تعثل دح ثبلدأ بئوث فدقثكتحفداث
االكثكلثانجحث ااتلعثبلانظاحلثذبلثبلطحتعثبلتحصثبلاو تطاثتجحثبث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا :ث
 -7انح واث قحو وثل ح ثبلج ئاثبلق حأ اث(بلس حس اث-ثبل نظ مث–ثبلتقحفاث بنبالمث–ثبلاحل ا)ث بلاصحأ اثبل جدحبث
ق مث اوب باثبلقدوبوبلث بلنودحطحلث بألبادحلثبل دعث حادلثتجدحثتداللثبلسدناثبلسدحتقاث إ دوبءثايحسدتاثيىت داث
اسؤ لاثلجحبث ب تحذثبل ص حلث بل جحلث بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا.
 -2صأ قثبليسحتحلثللسناثبلاحل اث فعثش ءثبوضثب هثبل بوأبلث بلنفقحلثتا الثت حندحلثاحل داث قدأاجحث
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بلل ناثبلاحل اثإلىثبش اح بث ذلكثتجأفث ت ح ثاؤووبلثبل شعثبلاحلعثلليىالث بل صلثإلدىث
بس ن ح حل.ث
 -3إبفحءثبلدتبضثاد ثبشد اثبلج ئداثبلق حأ داثتادحثش دح ىثتلد ث باجدحثفدعثيدحلثتتد لث
قدحباثبلبشد ثبد ثبأبءثاجحادهث قصد وهثفددعث يادلثاسدؤ ل ح هث ذلددكثتا بفقداثبكتو داثثتلتددعث
بش اح .
 -4ب تحذثبن وبءثبلالىمثتيقثببشحءثبلج ئاثبلق حأ اث فقثبيكحمثبلاحأ ثبل حسباث .ث
 -5يدقث إ ددوبءثبن تدحالث ىئددعثتيدأ أثتلد ث د بمثبلج ئدداثبلق حأ داثلسددأثبلدنقصثبليحصددلثلسدتالثاددحث(بلنقددلث–ث
بشس قحلاث–ثبنبفحءث–ثوفعثبلصفاث–ثبل فح )...ثبثب ثل س بهث.
 -6كل فثا ث لىثبلق حمثتاجحمث بباحلثسكو وثبليىالث نحئتهثفعثيحلث(بشس قحلاث–ثوفعثبلصدفاثبليىت داث
–ثبل فح ث.)....
 -1بل ددقثبلباددلثتاد بأثاب ندداثاد ثبلنظددحمثبلددأبتلعثتأكتو دداثبلتلتد ثاد ثبش اددح ثبلا سددعث ذلددكثفددعثشد ءث
يص لثظوفثبانعثـثس حسعثطحوئث وكلثبقتاثا أبن اثآلل حلثبالثبليىال .ث
 -1سج الثألباحلثبلاؤ اوث يقثلال اح ثبلا سعثبلذ ث بقأث ت لهثإ وبوثاوو ثبلنظحمثبلأبتلعثللاصدحأ اث
بل هثفعثبلاؤ اوث بث كذلكث كل فثل ناثات صاثا ثذ ثبلكفدحء ث بلتتدو ثنبدحأ ثبلنظدوثفدعثبلتوندحاجثبلس حسدعث
إبأبأثاوو ثل قأ اهثإلىثبلاؤ اوث .ث
 -5ب تحذث وبوثتبقأثاؤ اوثبس تنحئعثلليىالثتأغلت اثتلتعثبش اح .
ثث
المادة الثالثة عمرة :دوائر ومنظمات الحزب في الخارج:
شمثفعثبطوهحثببشحءثبليىالثاد ثبل حل دحلثبلكوأ داثفدعثتلدأب ثبلاج دوث بلانطقدا.ث د لتصثاجحاجدحثفدعث
بو فثبلوب ثبلبحمث بلانظاحلثبننسحن اث بلج ئحلثبلأ ل اثتبأبلاثبلقشد اثبلكوأ داثفدعثسد و حبث ذلدكثفدعثشد ءث
بلتونددحاجثبلس حسددعثلليددىالث اقددووبلثه ئ ددهثبلق حأ دداث بشل ددىبمثتحلأسددح وث بلق د بن ثبلاوب دداثفددعث لددكثبلتلددأب ث
بلاش فا .ث
يدقثلجددحثإصددأبوثت حنددحلث صدديفث ا دداللث بشود وبكثفددعثبلاددؤ اوبلث بلايحفددلثبلاج ادداثتيقد قثبننسددح ث
بلقش اثبلكوأ اث ذلكثتحل نس قثاعثبلج ئداثبلق حأ داثلليدىالثفدعثبلدتالأ,ث نظدوبثليق قداثبشتد الفثبلكت دوث بلتد ث
بلوحسعثت ثاحثه ثبل هثبليحلثفعثس و حث تلأب ثب و تح,ث تص صحثفعثبلانحتحلثبألان اث بلس حس اث بلا اب اث
ستلثبليوبكث بل أط و,ثفللانظاحلث لكثبليدقثفدعثبب ادحأثشئيداثتحصداثتجدحثشن ظدحمثآل داثبالجدح,ث ذلدكثتجدأفث
يق قثبلاو ناث سوباثبل بصلث,ثتغ اث سج لثاجحمثبل أط وث بلصاللثفعثبنطحوثبلبحمثللانظاابثتي ث بوضث
لكثبلالئياثبلدىثب ادح ثبلج ئداثبلق حأ داثلليدىالثلن دلثبلا بفقدابثتبدأثإ دوبءث بدأ اللثإ ثب شدلثبلشدو و ثب ث
اصحأ اثبش اح ثبلا سعثللج ئاثبلق حأ ا.ث ث
ثث
المادة الرابعة عمرة :منظمات المرأة:
بثـث بقأثب اح ثسن ثألبشحءثبلانظااثبلىثاس ثكلثأبئو ,ث و ثتاللهثبل أب لثتوأ ثب شدح ث نودحطث
بلاوب ث بلتو جثتح وبيحلثايأأ ثل سج لث ط وثأ وث اوحوكاثبلاوب ثاعثبلو لثفدعثبلنشدحلثبلبدحمثلليدىالبث
ت مثتحن تحالثانأ تحلثب ثهذبثبلايفلثإلىثبش اح ثبلبحمث .ث
الثـث جثبش احبحلث لكثتبقأثب اح ثبدحمث ودح و ثلانظادحلثبلادوب ثبلدىثاسد ثبلدتالأث ذلدكثتإودوبفث
تالتاثببشحءثا ثبلج ئاثبلق حأ اث مثف هث هثوسحلاثتط اثا ثب ادح ثبلج ئداثبلق حأ داث انح وداثاق ويدحلثتغ داث
بل صلثإلىثبس ن ح حلثسل ااثفعثا حلث نظ مثبلاوب ث نوحطجحث بب احأثشئياثآلل اثبادلثتحصداثتجدحثإ ثبو دأ ث
بش اح ثذلك .ث
ث
المادة الخامسة عمرة  :منظمات الطلبة:
بلبالثبلىث نظ مثببشحءثبليىالثا ثطلتاثبل حابحلث بلابحهأثبلس و اثفعثانظاحلثشا ثكلثأبئو ث,ث حتعث
وؤ نجمث نسقثبنوط جمبث فقثشئياث نظ ا اثأبتل اثانس ااثاعثاتحأئثبلنظحمثبلأبتلعثلليىالثتا بفقداثبلدأبئو ث
بلابن اث اصحأ اثبلج ئاثبلق حأ ا .ث
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المادة السادسة عمرة :المؤتمر العام:
ه ثببلىثايفلثاقوّ وثلليىال,ث ألفثا ثببشدحءثبلج ئداثبلق حأ داث اندأ ت ثان تتد ثاد ث
اؤ اوبلثبلأ بئوثبث نبقأثكلثتال ثسن بلثاو ث بيأ ,ث يدقثلال ادح ثبلا سدعث اأ دأثبلادأ ث
س اثبوجوثتنحءثبلىثب وبحثتطعثا ثبلج ئاثبلق حأ اث ش ثف هثبلاتووبلثبلا تاثلل اأ أ .ث
صالحيات المؤتمر العام:
 -7بن تحالثل ناثنأبو ثبباحلثبلاؤ اوث ن جعثأ وهحثتحت حاه .ث
 -2انح ودداثبل قو ددوثبلبددحمثللج ئدداثبلق حأ دداثت بنتددهثبلات لفدداث(بلس حس د اث–ثبل نظ ا دداث–ثبنبالا دداث–ثبلاحل دداث
...بل ).ث ث
 -3ق مثبأبءثبلج ئاثبلق حأ اث ايحستاثببشحئجح.ث ث
 -4إ وبوثبلتونحاجثبلس حسعث بلاصحأ اثبلىثبلنظحمثبلأبتلعث وسمثس حساثبليىالثبلبحاا .ث
 -5بن تحالثببشحءثبلج ئاثبلق حأ اثاا ثاشلثبلىثبش جمثفعثبليىالثاأ ثش قدلثبد ث/1/ثسدتعثسدن بلث
ب قن بثبللغاثبألمث وبء ث ك حتاثبثبما يضمن عن كل لجنة دائرة ومالكها عضوين عل األقل .ث
 -6بن تحالثسكو وثلليىالثبثوو طاثيص لهثبلىثبلنصفث+ث7ثا ثبألص بلثبث بن تحالثنحئالثلهث.
 -1يقثيلثبليىالثب ث تأ لثبساهثب ث ا أثنوحطه .ث
ث
المادة السابعة عمرة  :مهام وصالحيات سكرتير الحزب ونائبه :
أ -مهام وصالحيات سكرتير الحزب :
 -1بنووبفثبلىثب احبحلثبلج ئاثبلق حأ اث.
 -2ا حتباث نف ذثاقووبلثبلل ناثبلس حس اث بلج ئاثبلق حأ اث وؤ ثبليىالث.
 -3إصأبوثبل صو يحلث إ وبءثبلاقحتاللثاعث سحئلثبنبالمث.
ب – مهام وصالحيات نائب السكرتير:
ا عثتذبلثصالي حلثسكو وثبليىالث ذلكثفعثيحلثغ حتهثب ثت كل فثانهث.
ثث
المادة الثامنة عمرة :مالية الحزب:
ب اأثبليىالثفعثا بوأهثبلاحل اثبلىثبلطح حلث بناكحنحلثبلذب اثبث ك ثا :ث ث
بثـثبشو وبكحلثبلوجو اثلألبشحءثبث مث يأ أهحثتوكلثط بعثفعثبش احبحل .ث
ال-ثاسحهاحلثبلوفحقثبلاؤبىو .
جثـث توبحلثا سا اثلألبشحءث بلوفحقثبلاؤبىو ث ا عثبألصأ حءث بلاؤ أ  .ث
أثـثبتاح ثبلاطت بحل .ث
ب بئلثن سح ث 2173ث
صادق عليه المؤتمر االعتيادي السابع
لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )
=====================
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