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 النـظام الداخـلي

  (يكيتي  ) لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا
 مقدمة: 

لدداأبو ثلقددأثبتت ددلث الدداثبل  ددحوالث بل يدد شلثبل ددعثبحودد جحثبلوددب الث بل  ابددحلثبلتوددو اث ددأ اح ث يددأ تح ثب ث
ق قثفكو ثاب ناث,ث ذلكثص الث يجمشتأثانجحثفعثاسبىث اعثوالثبألفوبأث     هثطح ح ثلتنظيم أهمية حيويةا 

ث.ومطالب متفق عليهاب ثبهأبفث
  يق دقثبلأ اقوبط داث بي دوبمثيقد قثبننسدح ثبل دعثلطحلادحثأبدحثإل جدحثثالسلم والحرية والمساواةإ ثاتحأئث*ث

كتحوثبلافكو  ث بظاحءثبل دحو  ثفدعثبألاداث بل د مثنث إ ثبت لفدلثبلسدتلث  ن بدلثبلصد اثنثشث دىبلث سد تقىث
ظلثبلتوو اث بلنفاثبننسحن اث  ب اثإلىث لكثبلقد مث بلاتدحأئبثتب دأب ثبد ثبلظلدمث بليوادح ث  سمثتحلنتلث بلسا ,ث  

يبقىى   بل ا  ددىثتسددتالثبلق ا دداث بلددأ  بثب ثبل ددناث بللدد  ث....ثااددحث  شدد ث ل ددح ثب ثبلوددبالثبلكددوأ ثت  ددهثبددحمث
فدهثبننسدحنعثبلاودو  ثإلىثبشن ظحمثشا ثبطوث آل حلثبالثا ثوأنجحثوفعثبلغت ثبلاليقثتهث  يق قثهأ األحوج

ث.آمن وكريمفعثبليو اث بلاسح ب ث بل ا عثتب ٍشث
 لاحثكح ثبليىالث فعثش ءثتونحا هثبلس حسع,ث شعثنصدالثبب ندهثاجدحمث د ف وثاسد لىاحلثبلدأفح ثبلندح عث*ث

بلبادلثبل د اعثثحلل دآلب ثبلقش اثبلق ا اثبلأ اقوبط اثللوبالثبلكوأ ثفعثس و ح,ثكدح ثشتدأثاد ثبسداث اتدحأئث
ثلتونحاجثبليىالث,ثثوضع اإلنسان المناسب في المكان المناسبل احه و,ث تل و ثستلث اك  ثت  ثب ,ث ذلدكثتأاا 

ث.أساس من الوعي والمعرفة فقثاتأبثبشت  حوثبليّوثبلاتنعثبلىث
فيد  ثبلنظدحمثبلدأبتلعثالمتابعىة والسىهر على  حسىن تطبيىق إ ثبنأبو ثبلسل ااثألباحلثبليىالثا ثتاللث*ث

 اأ ,ثا ثوأنجحثياح اث  و  عثبلكفحءبلث  ط  وثبلبطحءبل,ث كذلكثص  ث يأ ثبليىالث  يصد نهث اتحأئهثبلاب
بثي د ثبندهثكلادحث ندحاىثمزاجيىة الفىرد يحشلثبل س الثبل دعثطحلادحث  سدألثفدعثثالكسل واالنتهازيةا ثباوبضث

جدحثبل اسدكثبليدحىمث,ثفىبأثاباألنانيةثأمراض,ثكلاحث قلصلثيحشلثبلف شىث بل وهلث ثاس   ثبل بعث بلابوفا
ثتحلقش اثبلنشحل اثبلبحألا.ث

ثث
 : وتعريفه اسم الحزب المادة األول : 

   -يكيتي  – حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا -ثب
ث7551ه ثإطحوثس حسعثأ اقوبطعثتاتحتاثإا أبأثطت بعثأل لثيىالثكوأ ثفعثس و حثإّنتتقثانذثص فث -ثال

بأثذ  ثاطحلالث بهأبفثاو وكاث قتل  ثتونحا هثبلس حسعثبث وكلثبأب ثنشحل اثا ثب يحأثط بعثألفو
   تب  ثنظحاهثبلأبتلعثل بال بثا ثب لثوفعثبششطجحأثبلق اعثب ثكحهلثبلوبالثبلكوأ ثفعثس و حثبث

ثفعث ثبلاوو با ثبلق ا ا ثتيق  ه ثا ثبل ا ع ثتجأفث اك نه سوريا   يق قثبشب وبفثبلأس  و ثت   أه
بث ذلكثبتوثبب احأثبسل الثبلنشحلثبلسلاعثتحل كح فثاعث ا عثثركزيةديمقراطية تعددية برلمانية ال م

ثيق قث ث بي وبم ث بلووبكا ثبليأ تاثبلىثبساثا ثبلأ اقوبط ا ثبلأ لا ثلتنحء ثبلأ اقوبط ا بلق  ثبل طن ا
ثبننسح ثفعثظلثس حأ ثبلقحن  ث ياح  ه.

ث
 دالالته:والمادة الثانية: رمز الحزب 

 دحءث نف دذب ثثبلدذ ث7555ودتحطثث-,ث  دوبوثبش  ادح ثبلا سدعث7551وتحطثث-فعثش ءث  ص اثبلاؤ اوثبلتحل 
توثتي ث أوبساثبلدىثهدأ ثابط دحلثبل ب دعثبلالاد ا,ث    جدحلثبليدىالثبألسحسد ا,ثفدعثلل  ص اث لك,ث ذلكثإ

 ودّكلثثبلبالثني ثاس قتلثاأا لث ان ظو,ث كذلكثتحلب أ ثإلىثتبضثإشدحءبلث دحو  ثبلكدوأثبلقدأ م,ث صد و و ث
فدعثصدأوثبلصدفياثث7555 أ ا ااثتقحئه,ثكح ث أث مثبب احأثواىثلليىال,ثل أتذثاكحنهثاندذثن سدح ثثوبالثكوأ 

ثبأل لىثا ثإصأبوب ه,ث ذلكثبلىثبلني ثبل حلع:
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  إطار دائري :
,ثالمسىىىىاواة,ث  سددد أب ثلافجددد مثالخبىىىز للجميىىىىعبأل اددد ثسدددنتلاث ادددد ,ث  بندددعث  سدددهث -ثب

ثبننسح ثفعثبلي ح ثأ  ث ا  ى.ث يق
 لغدداثثونبىىا العنىى تافج اددهثبلوددحال,ثثالسىىلمغصدد ثى  دد  ,ث  بنددعثبأل سددوثث  سدده -ثال

ثبليو الث بلبأب بلثت  ثبلوب الثتستالثبلأ  ثب ثبلق ا اث بلاصحل ثبلش قا.
فدعثثمكانىة المىمس,ث ل وادىثإلدىثالحريىةاودباثاكحنجدح,ث  سد أب ثلافجد مثثنطحو,ث أتذثوداا ثبفعثببلىث -ثج

ث.ا أ حثق.مث وب ثاالكاث
بل احل داث...,ث ل وادىثثا ن ث ث دحا ,ث ثذلدكث  سد أب ثللطح داثبلي داث بنصدوثبنطحوثيصح  ثث األث سط ث -ثأ

إلىثوب اثاالكاثبلج و   ث)بلا  حن   (ثانذثتاسداثبودوث وندح ثثق.م.ثي د ثب ثبألتيدح ثبألتو داثبألكحأ ا داث ود وث
ثت الءثإلىثب ثبلج و   ث ا ثتبأهمثبلا أ   ثهمثا ثبألسالفثبلقأباىثللوبالثبلكوأ .

السىىلم والحريىىة   اددحث بن دده:ثهددعثأبدد  ث   دداث نت لدداثإلددىثبلباددلثأ  ث ددوأأ,ثادد ثب ددلثإيقددحقثتالصدداثبلواددى
 والمساواة .

  
 القسم الحزبي: : الثالثةالمادة 

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 "  

 
 مبادئ أساسية: المادة الرابعة: 

 اددأثبليددىالثفددعثتنحئددهث آل دداثبالددهثبلددىثبألسدداثإ ثاقأادداثبلنظددحمثبلددأبتلعث وددكلث ددىءب ثشث   ددىبثانددهبث  ب
ثبل نظ ا اثبل حل ا:

 فدقثطو قداثث ن تتد  ثبلايحفدلثبلاقدوو  اندأ تعثث ه ئدحلثبلجدومثبل نظ ادعثلليدىالل دح ثببشحءثكحفاث -7
ث  ااتلددتددال ثثتاوددحوكابلاوددوفاثثاادد ث تددلثبلل نددثبلبلنددعبلفددوىث ل ددهثاتحوددو ث ثلثبش  ددوب ثبليددّوثبلسددو ثبلاتحوددو

لاووي  ثبث  تتلثبساحءثبلفحئى  ثيسالث سلسلثبألص بلث ذلكثتا  الثايشوثا  عثاد ث دتلجمث  ثب ثبان تت
ث.

ث تحألثان ظمثل قحو وثأ و اثشا ثبلجومثبل نظ اعثي لثبهمثبلنقحطث بألباحل.ث -2
ثبل ىبمثبلل ح ثتقوبوبلث     جحلثبلج ئحلثبلبل حث فقثتن أثبلصالي حلثبل عث  ا عثتجحثكلثل ناثب ثه ئا. -3
,ث نفذهث  ل ىمثتهث ا عثببشحئجحبث(ب ثبلتلت  ث7+ث)بلنصف  باجحثبلذ ث يقثلل ناثب تحذهثتأكتو اثبلقوبوث -4

ثاقوو.ث  يقثأل ثوف قثب ثل ناثبل بت وثب ثوب ثآتوثفعثب ثايفلث
ثبب احأثاتأبثبلأ بئوثبل نظ ا اثفعثتنحءثبلجومثبل نظ اعثلليىال. -5
 جحثحتصدأأثبلاسدحئلثبلايل داثشدا ثنطدحقثصدالي ل ا عثبلل ح ثبليدقثفدعثب تدحذثبلاتدحأوبلث بلقدوبوبلث -6

ث انطقاثبالجح,ثاحأبالثشث  بحوضثاعثس حساث اقووبلثبليىالث نظحاهثبلأبتلع.
ث. اسحءلاثبلاقصو  ثثاكحفأ ثبلنوطحء  طت قثاتأبثبل ق  مث بلايحستاثبليىت اث -1
كثبل نظ ادعثاياللثبن حااث ا حشلثبلبالث يحشلثبل تصصبث بأثب بالثبسحسد اثلدأ ث  ى دعثبلادال -1

ث  وك لثبألطوثبليىت اثشا ثبلأبئو ثبل بيأ .
بلقدوبوبلثبل نظ ا داثبل دعث  تدذهحثبلايحفدلثبليىت داثشدا ثصدالي ح جحث)ثك نفوبنسدحلثفوب دا,ثانطق ددابث -5

ثأ بئو...بل (ث  مثإبالمثبلج ئحلثبلبل حثتجحثأ  ثبلتش  ثلاصحأ اثبلج ئحلث لك.
ثلايحفلثبليىت ا.بب احأثاتأبثبلنستاثبلبأأ اثلل ات لثفعثب -71
ثبلىثا بفقاث -77 ثببشحئجحث إبالمثبلل ناثبألبلى.ثبكتو ا  مث تت لثبي  حطعثكلثل ناثتنحء 
بل تصصثفعثبلا حشلثبلااكنابث إ الئدهثبألها داثبلكحف داثتادحث شدا ث فب دلثبلقدأوبلث فدقثبب احأثاتأبث -72

ثبلاؤهاللثبلا  فو .
  ث  ا عثتصالي اثب تحذثبلقوبوثتصأأثبلا شتحوجثبلجومثبل نظ اعثث بقأبل عثبش  احبحلثبل تصص اث -73
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  .ث-بلأب  ثث–ثصحيتاثبلصالي ابلاسؤ لاثبلاتصصثبلذ ثب و هثبلل ناث
بث فدعثيدحشلثطحوئدداث بقدأثتوددكلثوددجو ح ثثللجدومثبل نظ ادع بقدأثبش  احبدحلثبلأ و دداث -74

ثبلىثطلالثبكبس تنحئعث تو داثتطلالثا ثبلاك الثبنأبو ثتحل وح وثاعثبلاسؤ لثبلاتحووثب ثتنحء 
ث.ثبلل ناثب ثبلج ئا

بث فدعث بيأ ثث بقأثبلك نفوبنسحلثبلأ و اثللفو  ث بلانطق حلث اؤ اوبلثبلأ بئوثكلثتال ثسن بلثاو  -75
ب ثبكتو داثبلادالكثتبدأثإيحط دهثث د بمثبلل نداثاد ث7نصدفث+ثيحشلثطحوئاث بقأثتوكلثبس تنحئعثودو طاثا بفقداث

 بلاح ثتحلاق وحثلتل و ثوب هث.
 ليىالث  مثتص و ثإفوبأ ا. ت لثبألبشحءثفعثب -76
ثبلاقدوو (ثفدعثبلايحفدلث....بل   بلايدحاث–بلادوب ثث–)بلطلتاثبليىالثذبلثبلطحتعثبلتحصانظاحلث ات لث -71

 للأبئو ث بلج ئاثبلق حأ اث.
ذلكث يدحلثبلطلدالث إ ث بذوثثصحيتهبلب أ ثب ثطو قثبلانظااثبل عثكح ث ن اعثإل جحثث  مثبلتلثفعثطلال -71

 .ئو ثبلابن افعثبلأبثإلىثبلل ناثبألبلى
تجدأفث سدج لثبا وهدحثادعثاوببدح ثبب احأثشئياثأبتل اثتحصاثتجدحثثذبلثبلطحتعثبلتحص يقثللانظاحلث -75

 اصحأ اثبلج ئاثبلق حأ اثبل جح.اتحأئثبلنظحمثبلأبتلعث 
بثاشدعثبلادؤ اوثبلبدحم(ث–ادؤ اوثبلدأبئو ثث–بش  اثبلايحفلثبلاقوو ث)ك نفوبناثإلىثل وو  ثل و وطث -21

بلج ئاثبلق حأ اث بلاؤ اوثث تتص صثبلأبئو ثثبحا  ث-تتص صثبلانطق اثثبحمث-بلفوب اثتتص صثثس اثبوجو)
 بلبحم(بثبلىثن لثووفثبلبش  ا.

 تلتعثببشدحءثبلقد بمثثبث(ثا ثبلق بم7 ك سالثبش  احبحلثبليىت اثنصحتجحثبلقحن نعثتيش وث)بلنصفث+ -27
 بألصالءثتتص صثبلايحفلثبلاقوو .

ث
 طالبي االنتساب: كيفية قبول  : الخامسةالمادة 

بلطلالثفعثب  اح ثبلفو اثب ثب اث  تلث وفعثطلالثبشن سحالثتط ح ثب ثطو قثبيأثبألبشحءثي  ث أواث -7
ش   دح ىثتدحليىالثبثي د ث تشدعثلف دو ث أه دلث  بو دفثثل ناثفدعثايدلثإ حاداثصدحيالثبلطلدالثب ثا دحلثبالده

ثبلوجوثل نحلثووفثبلبش  اث.
تقدوبوثاد ثبلل نداثبلانطق داثفادحث ذلدكثثاؤهاللثتقحف اناثب ثكفحءبلثاب لأ جمثثا ل ان ثووفثبلبش  اث -2
ث.ف ق

بلل دح ثبلانطق داث  مثبلتلثف جدحثفدعثثبث بوأ ثا ثبفوبأثكحن بثان ا  ثأليىبالثبتو بلطلتحلثبلتتص صث -3
 بل يققثا ثسل كهثفعثيىتهثبلسحتق.بثتبأثفاحثف ق

ثث
 مروط العضوية:  : السادسةالمادة 

 ي الحزب كل من:  ف (Hevalê Endam)يكون عضواً  - أ
 بهأبفه.ث قتلثتونحاجثبليىالث  بالثبلىث يق ق -7
 بلاقوو ث  بالثشا ثبلجومثبل نظ اعثلليىال.ثتحش  احبحل  تعثنظحاهثبلأبتلعث  ل ىمث -2
  أفعثبو وبكح هثبلوجو اثبلاقوو . -3
ث ؤأ ثبلقسمثبليىتع. -4
  ك  ثيس ثبلس و ث بلسل ك. -5
ثب مثبلتحاناثبوو ثبحاح ث. -6
 للحزب كل من: (Hevalê Piştgir) للحزب مؤازراً رفيقاً يكون  - ب
 .لليىالثتونحاجثبلس حسعلبثلقت  -7
 . بتاح ثبلاطت بحلثبلط ب ا أفعثاسحهاح هثبلاحل اث -2
  سحهمثفعثنووثا ب فثبليىالثبلاب اأ . -3
 العضو الفخري : -ج
ثلدهثيشد وثاليد ظثفدعثتأاداث شد الفتو داثلاد ثادن ثودوفثبلبشد  اثبيقثل ح ثبلأ بئوث للج ئاثبلق حأ اثث

بثكاددحث اكدد ثأبدد  ثتبددضثبألبشددحءثبلفتددو   ثمث بلأ اقوبط دداثفددعثسدد و حث تحو جددحبلكددوأثبلبحألدداث  شددح حثبلسددل
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ث .كاس وحو  ثب ثببشحءثووفثليش وثبلايحفلثبليىت اث
ث

 حقوق العضو الحزبي: : السابعةالمادة 
ب ثبلبش ثبليىتعثيّوثفعثاب قأب هثبلأ ن اث الىمثتحي وبمثاب قأبلثغ وهث ذلكثتب أب ث -7

 بل بصال.
بشو وبكثفعثانح وحلث وسمثس حساث ا ب فثبليىال,ث ذلكثا ثتداللثبألطدوث بلصداللثبليىت داثبل دعث -2

ثفعثإبالمثبليىالثب ثبتوثاحثه ثا ححثفعثإطدحوثإغندحءثبلتوندحاجثبلس حسدعث  ن اعثإل جحثبث بل بت وثب ثوب هثس بء 
 لليىال.

يحفلث,ث كذلكثوفعثوك  ثب ثبن قحأثتيقثب ثل ناثااحوساثبلنقأث بلنقأثبلذب عثبلتنحءثفعثبش  احبحلث بلا -3
ثب ثوف قثإلىثببلىثه ئاثاسؤ لاثب ثطو قثبل سلسل.ث

ثن تالثفعثبليىالثشا ثبلوو طثبل عث يأأهحثبلنظحمثبلأبتلع.ب ث ن تالث   ث -4
يدقثبل صدد  لثب ث  اتلد  ثفدعثبلايحفددلثبليىت داثنتدأبءثبلدوب ثأ  ثبل ا دعثتلليدىالثثبلادؤبىو  بلوفدحقث -5

نظمثبلصلاثابجمث فقثآل حلثايأأ ث تحل وح وثابجمثاعثاوببح ثظو فجمثتإووبفثوفحقثاكلفد  ثاد ثبل وو  بث  
ثب  احبحلثفصل اثب ثانحستح  اثب ثيسالثبليح اث بلشو و .لجمثبقأث ل ح ثاسؤ لاثشا ثبلأبئو ثبلابن ابثي  ث

قد مثتدهثبلل نداثشث  تذثإ وبءبلثبلايحستاثتيقثب ثبش ثكح ثإشثتا  الثايشوث يق قثاتحووثابه,ث  -6
بألبلىث تيش وثبيأثببشحءثبلفو اثب ثبلل ناثبل عث ن اعثإل جحثبلابنع,ث فعثيحلثبأمثبا تحلهثباحمثل ناثبل يق قث

نث  تذثتيقهثبن وبءثبلانحسدالبث فدعثيدحلث بدذوثإ دوبءثبل يق دقثلسدتالث دحهوث يدقثلاو   ثنثتبأث تل غهثبص ش ث
ثوبءثبلانحسالثتيقثبلوف قثبلابنع.للايفلثبليىتعثب تحذثبن للج ئاثبلابن اثب ث

ث. تقىثيقثبلوفحقثبلا اأ  ثاصحنح ثفعثبشو وبكثتحشن تحتحلثبليىت ا -1
لل نداثب ثبلج ئداثبل دعثباحثوفعث ظلمثب ثبب وبضثتطدعثإلدىثثإ وبء يقثللبش ثبليىتعثبلذ ثب تذثتيقهث -1

ثللتلثف هثبص ش .ثبن وبءثب ثإلىثبل عث بل هحب تذلث
:ث   مثتا  الثطلالثتطعثابللث نحتعثا ثإوبأ ثبلوف قثبلابنعثتبأثاو وثادأ ث تف ضثبلاو تاثبليىت ا -5

ث. إبالمثبلل ناثبألبلىشث قلثب ثوجو  ثا ث حو  ثبوضثبلطلالثبلىثب  احبهثبليىتعث
ث قأ مثبس قحل هثا ثبليىالثتبأث توئاثذا هثا ثبحئأبلثبليىالث احث  صلثته. -71
هو,ث تقىثيقهثاصحنح ث عثبل وو  ثغ حت ح ,ثودو طاثإذبث بذوثبلىثبلبش ثيش وثايفلهثبليىتعثلستالث ح -77

ثا بفقاثبلايفلث  وت صهثليحلاثبلغ حال.ث
شث سددقطثبدد ثبلوف ددقثصددفاثبلاسددؤ ل اثبل ددعث يالجددحثلددأ ث بوشددهثلالب قددحلثب ثبلااليقددحلث ددوبءثبأبئددهث -72

ابن اث فقثاحثه ثبلنشحلع,ث   كفلثبليىالثت قأ مثبلأبمثبلاحأ ث بلابن  ث ذلكثتا  الث قأ وثبحئأثإلىثبلل ناثبل
ثااك .
ث

 واجبات العضو الحزبي:  : الثامنةالمادة 
بأبءثبلاجحمثبلالقح ثبلىثبح قهثلاسجحمثفعث يق قثتوندحاجثبليدىالث  نف دذثس حسد ه,ث إ صدحلثبلاطت بدحلث -7

ثإلىثبصأ حءثلهثتوكلثان ظم.ث
إتدأبءثبلدوب ثأ  ثب ث ي ومث   قتلثيقثبلاوب ثنثبننسح ثفعثبلبالث بل يص لثبلبلاعثتدأبلىثأو ح دهث  -2

ثت ف.....بل .
إغنحءث وفعثاس   ث ب هثبلتقدحفعث بش  ادحبعث   ت دقثصدال هثادعثاي طدهثبل ادحه و ثلل بدوفثبلدىث -3

ثيح ح هث  فجمث حنتهثبلو يع,ث ووحثا ب فث    جحلثبليىالثكلاحثسنيلثلهثبلفوصا.
ثبلس حسعث بل نظ اع.ثاوببح ثبألص لثبل نظ ا اث بي وباجح,ث ذلكثص نح ثل يأ ثبليىالثبلىثبلصب أ   -4
ثبث  و ئح ثا اسكح ثت بعثسل مثبثبل يلعثتحلا ش ب اث بلاو ناث بي وبمثبليق قا,ثل ك  ثصو يح ثا يووب ث -5

ث بشبح ثنصالثب ن هثبلقش اثبلبحألاثلوبتهث اصلياثبليىالثفعثبل ط و.ث
ثبلل ناثبل عث ن اعثإل جحثلأ ثاغحأو هثأبئو ثبالهثبليىتع.اسؤ لهثبلاتحووثب ثإبالمث -6
  نالثبل س الثب ثبش صحلثاعثوفحقثاد ثغ دوثببشدحءثل ن دهثألاد وث نظ ا دا,ثادحثلدمث كد ثتا  دالثبلدمث -1

ث  كل فثانجح.
ثبليوصثبلىثكوبااثكلثبش ثيىتع,ثفكوبا هثا ثساباث كوبااثبليىال. -1
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ث بل يلعثتحل قظاث بل نتهثي حلثبسوبوثبليىالث اق ش حلثبلبالثبل نظ اع. -5
ثث

 زبي وإجراءات المحاسبة:االنضباط الح : ةسعاتالالمادة 
,ثك ندهث ودكلثودوطح ثشدو و ح ثلن دححثبليدىالثفدعثثبشدحءبألبشنشتحطث ب الث لىمث ا دعث
فكلثاتحلفاث بوضثصحيتجحثللاسدحءلاثبليىت داثفحلايحسدتا,ثثبثبأبءثاجحاهثبلىثبل  هثبلاطل ال

ب تدحذثبن دوبءث ذلكثفدعثإطدحوثبليفدحظثبلدىثبي دوبمثااحوسداثكدلثل نداثاسدؤ لاثلصدالي ح جح.ث فدعثيدحلث بدذوث
ثنبلايحستانثفعثبلل ناثبلابن ابث يحلثايشوثبل يق قثإلىثبل عث بل هحثللتلثف جح.

ثإ ثبلغح اثا ثإ وبءبلثبلايحستاثهعثابحل اثبألتطحءثفعثي نجح,ث  تق فثبلوفحقث بلسجوثبلىثسالااثبليىال
ثوفدعثبلصدفاثثب ب ثبلبدىلث سديالثثبليىت دا ياح  هثا ثبألاوبضث بل وهل.ث لأ ثب تحذثبن وبءبلث لكث تحصا 

,ث سد   الثبشل دىبمثتحلو  دا,ث شث  د ىثنودوث لدكث)بلقدوبوبلثنثبن دوبءبل(ثإشثتبدأثا بىنداثتد  ث  بنتدهثبلتقاث
ثبن  حت اث بلسلت ا,ث  يأ أثإطحوثبلنووث بل با م.

ثإ وبءبلثبلايحستاث هعث:
ث هاحثا ثصالي حلثبلل ناثبلفوب اثفاحثف ق.ثوالتجميد: التنبيه -أ
:ث   تذثتيقثا ثتتلثإهاحلهثل ب الثيىتعثا و الثبلىثبح قهبثب ثبا نعثباأب ثب ثأفعثبود وبكهثنت هثبل  -1

ثبلاحلعثلتالتاثبوجوثا  حل ا.
ث   تذثلأ ثتت لثبيأثبألستحالثبل حل ا:ش   ح ىثاأ هثس اثبوجوثبثبل  ا أ:ث -2

ثتيقثبلوف قثبلابنعثألكتوثا ثاو   .ثبل نت ه كوبوث -7
ث احبح هثبليىت اثأ  ثببذبوثاتوو .غ حالثا كووثب ثيش وثب  -2
ث كوبوث أب لهثللتص ص حلثبل نظ ا اثش  احبح هثبليىت اثاعثوفحقثآتو  ثا ثتحوجثه ئ ه. -3
ثتجح.ثلاجحاهثبليىت اثبلاكلفإهاحلهثبلا كووث -4
ثبنصوبوثبلىثوفضث نف ذثاقووبلثبلج ئحلثبلبل حثب ثبل عث ن اعثإل جحثبلوف قثبلابنع. -5

 :رفع الصفة الحزبية – ب
 يدقثلل نداثبلانطق داثفادحثفد قث تا بفقداثتلتدعثببشددحئجحثوفدعثبلصدفاثبليىت داثبد ثبلوفدحقثفدعثإطدحوثاالكجددحث

بلج ئاثبلق حأ اثلليىالثاحث س يقثب تحذثإ وبءثوفعثبلصفاثبليىت اثبنهث  ادأثثبل نظ اع.ث إذبثبو كالثبيأثببشحء
ث يحلثإلىثب والثب  اح ثا سعثب ثايفلثاقوو.بلابنعثتا  الث وبوثتأكتو اثبلتلت  ثفعثب  اح ثبلج ئاثبلق حأ اث 

ث  طتقثإ وبءثوفعثبلصفاثبليىت اثهذبثفعثش ءثتت لث بيأ ثا ثبليحشلثبل حل ا:
 فقأب ثبيأثوو طثبلبش  اث. -7
ث.  و  هثا ب فهثب ثبلتطثبلس حسعثلليىالثبلتو جبنصوبوثبلىث -2
 إلىثيىالثب ثانظااثس حس اثبتو ثأ  ثا بفقاثبليىال.ثبشن احءتت لث -3

 هعثا ثصالي حلثل ناثبلأبئو ث بلج ئاثبلق حأ اثفعثإطحوثاالكجادحث تا بفقداثتلتدعثثالعزل وسحب الثقة : -ج
ببشحئجاحثبثباحثإذبثبو كالثبيدأثببشدحءثبلج ئداثبلق حأ داثادحث سد يقثهكدذبثإ دوبءثبث  ادأثبلابندعث  يدحلثإلدىث

ث ذلكثفعثبليحشلثبل حل اث:ب والثايفلثاقووثبث
ث  سعءثإلىثبليىال.ثاثبلبش كوبابالثاو  ث يطثا ثثبو كحال -7
ثبت الاثبا بلثبليىال. -2
ثايح شلثلوقث يأ ثبليىال.ثتذل -3
بش صددحلثتأ دداث جدداثكحنددلثتجددأفثبنشدددوبوثتقشدد اثبلوددبالثبلكددوأ ثبلبحألدداث إليدددحقثبألذ ث -4

ثتحلا  اعث بلتلأ.
اثقدلثبد ثبدحمبث تا بفقد بحأثصفاثبلبش  اثلاد ثوفبدلثبندهثتبدأثى بلثبألسدتحالث ادو وثادأ ثشث ثمالحظة:

ثب ثبلايفلثبلابنع.ثبن وبءبلج ئاثبل عثب تذلثثبلل ناثب 
ثث

 بناء الحزب:   :ةمراعالالمادة 
ث تنىثبسحاثبلجومثبل نظ اعثلليىالثكحل حلع:ث

ث.(Komik)اثبلفو ث-ب
ث.(Şax)ثبلفوب اثانبلل ث-ال



6 

 

ث .(Herêm)ثبلانطق اثانبلل ث-ج
ث.(Navçe)ل ناثبلأبئو ثث-أ

ثث.(Komîta Rêvebir)بلج ئاثبلق حأ اثلليىالثث-هـ
نثبلج ئداثبلق حأ دا(ثثبلأ بئو  و الثبلىثبلل ح ثبلاسؤ لاثفعثبليىالث)ثفو  ثنثانطق حلثنث

ب ثبلأاجثتبأثبل وح وثاعثبلل ح ثبلابن اث أط وثاالكجحثبل نظ اعث إبحأ ث  ى بهثا ثي  ثبلنقلث
 ذلدكثالثا بفقاثبلج ئاثبلق حأ اث(ثبث  طلب ثأبئو ث)ث لأ ثإيأب ثب ثيّلثل ناثانطق اثتجأفثيس ثبنأبو ث بألأبءث

ثبلابح  وثبل حل اث:ث فقث
 /ثببشحء.75/ثإلىث/3  بمثبلفو اث  ك  ثا ث/ -7
 .بش ب ث/ث5/ثإلىث/5  ك  ث  بمثبلل ناثبلفوب اثا ث/ -2
 .بش ب ث/ث77/ثإلىث/1  ك  ث  بمثبلل ناثبلانطق اثا ث/ -3
 .بش ب ث/ث77/ثإلىث/1  ك  ث  بمثل ناثبلأبئو ثا ث/ -4
 /ثبش ب .27/ثإلىث/75بلج ئاثبلق حأ اثا ث/  ك  ث  بمث -5

 أـ الفرقة: 
بلفدوقثبل دعث ودكلثكدلث بيدأ ثانجدحثبلوك دى ثبلقحبأ داثفعثبشحءثبأل  وكلثبلتن اثبألسحس اثلل نظ مثا ث ا  ث

ث.لليىال
 صالحيات وواجبات الفرقة: 

ثث.بلل ناثبلفوب اث بلتلثف جحث إبالمثبل بوأ ثإل جح بلب أ ثطلتحلثبشن سحالثأوبساث -7
ثوفعث قو وهحثبلوجو ثب ثب  هثنوحطجحثإلىثبلل ناثبلفوب اثب ثطو قثبلاسؤ لثبلاتحوو. -2
 .بتن  ثبن تحالثاسؤ لثإأبو ث اسحبأ   -3

 ب ـ اللجنة الفرعية: 
 صالحيات: و واجبات* 
بالجدحث يدلثإودوبفثشدا ثنطدحقثثبلادؤبىو   بلوفدحقث أ وثوؤ  ث نشحشلثبأأثا ثبلفدوقثبليىت داث -7

 ثبلل ناثبلانطق ا.
ثا حتباث  نف ذثاقووبلثبلك نفوبناثبلفوبع. -2
ثبن تحالثاسؤ لثإأبو ث اسحبأ  ثبتن  . -3
ث.لطحلتعثبشن سحالثثان ثووفثبلبش  ا  بلب أ ثبل بوأ ثإل جحثبلتلثفعثطلتحلثبشن سحالث -4
 إلىثبلانطق ا.ثحبش  اح ثتوكلثأ و ثتإووبفثاسؤ لجحثبلاتحووث وفعث قو وثب ثبباحلج -5
 الكونفرانس الفرعي : * 

جحثاعثاوببح ثبلتنأثاالك  نبقأثبلك نفوبناثبلفوبعثبلىثاس   ثبلل ناثبلفوب ابث   ألفث  باهثا ثببشحئجحث
ل ناثبلدأبئو بث لدهث ثا ثبلانطق اث آتوثا ث بش ثتإووبف ,ث ااتلعثبلل ح ثبلات صاث/ثا ثبلاحأ ثبلوبتبا21/

ثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:
...(بث  ق د مث إ دوبءثاث بلاسدحهاحلاحل دبلث–ثا نظ ا د يد شلثث–ثابنودطانح واث قو وثبلل ناثبلفوب داث) -7

ايحسدتاثبلاقصدو  ث اكحفئداثبلنودطحءبث ب تدحذثبلقدوبوبلثبلالىاداثللف دو ثاوب باثلكحفاثببادحلثبلدأ و ثبلسدحتقاث 
ثبلاقتلا.

ثبن تددحالثل ندداثفوب ددا بث يأ دأثبلبددأأثبلددالىمثلبشد  اثبلل ندداثبلفوب دداث فددقثادحث ددحءثفددعثبلنظددحمثبلدأبتلع -2
ودوفثثا ث حو  ثن دلثب ثتأءثسن   فعثبليىالثاأ  ثشث قلثب ثثماا ثاشىثبلىثبش   ج ذلكث بي  حط  ثبتن  ث

ث.بلبش  ا.
ثث.بن تحالثانأ تعثبلك نفوبناثبلفوبعثإلىثبلك نفوبناثبلانطقع -3
 إلىثبلل ناثبلانطق ا.ث تالصاثاحث  صلثإل هثبلك نفوبناإوسحلثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأث -4

 لمنطقية:ج ـ اللجنة ا
 واجبات وصالحيات: * 
  ودوفثبلدىثبألنودطاث بلنشدحلثث تصصد ا ل دح ث بلاقحوثبليىت داث أ وثبباحلثا ا باثا ثبلفو  ث -7

ثبل  اعثلليىالثت  ثبل احه وثشا ثانطقاثبالجح.ث
 قددعثبلددىثبح قجددحث بى ددىثا  ددعثبليددىالثبتددوث نف ددذثاقووب ددهث بلباددلثفددعثشدد ءث تحئقددهث بلسددبعثنناددحءث -2
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بليىالث   س عث حبأ هث     هثببشحئهثني ثبلاى دأثاد ثبلابوفداث بل   دفث  ط  وثانظاحلث
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

ث بلاتحوو.
ن تالثبلل نداثبلانطق داثاك تدح ثل -3 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
انظادحلثودتحت اث بطدوثلجحث وك لثل ح ث تصص اثفعثات لفثبلا حشلث  فدقثبلكفدحءبلث بلادؤهالل,ث  ودك لث

ثاحل ا.بثفن اث ث بح ن اثـثب  احب ا
ثا حتباث  نف ذثاقووبلثبلك نفوبناثبلانطقع. -4
 الكونفرانس المنطقي : * 

 ااتلدددعثبلل دددح ث اندددأ تعثبلك نفوبنسدددحلثبلفوب ددداثثتيشددد وثببشدددحئجحثابلانطق دددبلل نددداثكددد نفوبناث نبقدددأث
آتدوثل نداثبلدأبئو ث ثاد ثبش   تإووبفث بث   ح ىثبأأثببشحءثبلانطق اثتل ثبليش وثتي  ثشثاث  تصصبل

ثا ثبلج ئاثبلق حأ ابث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:
ثانح واثبل شعثبلس حسعث وفعثبلاق ويحل. -7
نودحطحل...(بث أوبسداثبل شدعثث–ادحلعثث–ث يد شلث نظ ا داث–انح واث قو وثبلل ناثبلانطق داث)س حسدعث -2

بلاقصددو  ث اكحفئدداثثبل نظ اددعث سددتلث طدد  وهبث  ق دد مث إ ددوبءثاوب بدداثلكحفدداثبباددحلثبلددأ و ثبلسددحتقاث ايحسددتا
بلنوطحءبث  ت ح ثب  هثبلسلت حلث بن  حت حلث كذلكثنقحطثبلشبفث احثهد ثاطلد الثلابحل  جدحث  فحأ جدحبث ب تدحذث

ث.بل أبت وث بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا
أثبلنصحالثبلبأأ ثألبشحءثبلانطق اث ذلكثفعثش ءثشو وبلثبلبالث ا دحشلثبل تصدصث بدأأث يأ  -3

ث.فعثبلنظحمثبلأبتلعثه ث بوأ فقثاحثثبلل ح ثبلفوب ا
ثبوتددع/ث4 ذلدكثاادد ثاشدلثبلدىثبشد   جمثاددأ ثشث قدلثبد ث/بتند  ثث بي  ددحط  بن تدحالثل نداثانطق داث -4

ثبث تاحث شا ثب ثكلثل ناثفوب اث االكجحثبش ب ثبلىثبأل لث.بللغاثبألمث وبء  ث ك حتا ثث ب ب قنثسن بل
 .ل ناثبلأبئو بن تحالثانأ ت هثإلىثاؤ اوث -5
 إلىثل ناثبلأبئو . تالصاثاحث  صلثإل هثبلك نفوبناثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأثإوسحلث -6
 لجنة الدائرة: –د 
 واجبات وصالحيات:* 
 دأ وث  وددوفثبلدىثبباددحلث نودحطحلثا ا بدداثاد ثبلل ددح ثبلانطق داث بلل ددح ثبألتدو ثبلاو تطدداثتجددحبث -7

شلثبل نظ ا ددداث بألنودددطاثبليىت ددداث  قددد مثتأوبسددداث قحو وهدددحث بن حتددداثبل جدددحبث ب تدددحذثبلقدددوبوبلثفدددعثبلا دددح
 .فعثنطحقثبالجحث بل احه و ا

 بنووبفثبلىثبأبءثبلاقحوثبليىت اث. -2
  وك لثل ح ث تصص اث فقثبلكفحءبلث بلاؤهاللثبلا  فو ثشا ثاالكجح.يقث -3
 .ثحصتطحتعث وك لثانظاحلثذبلثيقث -4
ثحل دحلثشدا ثأبئدو ثبالجدحإ حااثبلصاللث بلبال حلث بلق حمثتحلبالثبلاو وكثاعثات لدفثبأليدىبالث بلفب -5

 .فعثش ءثس حساثبليىالث ا ب فهث
  إبأبأث قو وهحثي لثبنوط جحثإلىثاؤ اوهحث.ثاؤ اوثبلأبئو ب نف ذثاقووبلث -6
بلت حنحلث بل صحو  ثتصأأثبل  حئعث بألنوطاثبل دعث تدصثأبئو جدحثتادحثشث  بدحوضثادعث يقثلجحثإصأبوث -1

 بلتونحاجثبلس حسعثلليىالث    جح ه.
نووبل...(بثتحل بح  ث بل نس قثاعثل ناثبلتقحفاثث–إصأبوبلثث–بالاعث بلتقحفعث)بن ونلثبلا حلثبنأبمث -1

  بنبالم.
بنك فدحءثبلدذب عثلجدحثكيدأثبل بوأبلث بلنفقحلثتاحث يققث يق قثبل  بى ثت  ثا ثي  ثثبلأبئو ا حتباثاحل اث -5

 بأنىث بلاسحهااثفعثإناحءثاحل اثبليىالث انعثبلجأو.
بلدىثبلقحبدأ ثبليىت داثتجدأفثتلد و ث داث فدقثبألصد لثبلا تبداث إصدأبوثبل بدحا مثب تحذثبن وبءبلثبليىت -71

 بها اثبشنشتحطثبليىتعث فقثبألساثبل بوأ ثفعثبلنظحمثبلأبتلعثلليىالث اتحأئهثبألسحس ا.
 بن تحالثسكو  وث اسحبأ  ثبتن  . -77
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  وفعث قو وثوجو ثب ثتالصاثبباحلجحث ت ح ثبل شعثبلاحلعثإلىثبلج ئاثبلق حأ ا. -72
 مؤتمر الدائرة: *

ثبلانطق ددا نبقددأثاددؤ اوثبلددأبئو ثتيشدد وثببشددحءثل ندداثبلددأبئو ث انددأ تعثبلك نفوبنسددحلث
ش   ددح ىثبددأأثببشددحءثل ندداثبلددأبئو ثتلدد ثتي دد ثبلل ددح ثبلا تصصدداثبلانظاددحلث  ااتلددعث

ث تإووبفثل ناثا ثبلج ئاثبلق حأ ابث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:ثبليش وب
ثبلس حسعث بلاس  أبلثبلات لفاث وفعثبلاق ويحل.ثأوبساث انح واثبل شع -7
نوحطحل...(بث أوبساثبل شعثبل نظ اعث ستلثث–احلعثث– نظ اعثث–انح واث قو وثل ناثبلأبئو ث)س حسعث -2

بثث ثبلنوددطحءأ طدد  وهبث  ق دد مث إ ددوبءثاوب بدداثبحادداثلكحفدداثبباددحلثبلددأ و ثبلسددحتقاث ايحسددتاثبلاقصددو  ث اكحفدد
  حت حلث كذلكثنقدحطثبلشدبفث ادحثهد ثاطلد الثلابحل  جدحث  فحأ جدحبث ب تدحذثبل دأبت وث  ت ح ثب  هثبلسلت حلث بن

ث بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا.
ث يأ أثبلنصحالثبلبأأ ثألبشحءثل ناثبلأبئو ث فقثاحثه ث بوأثفعثبلنظحمثبلأبتلع. -3
/ث5 قدلثبد ث/ثبتن  ث ذلكثاا ثاشدلثبلدىثبشد   جمثادأ ثشث بي  حط   بن تحالثببشحءثل ناثبلأبئو ث -4
بثثبللغداثبألمث دوبء  ثث بسن بلث ب قندثتاا عضىوا  على  األقىل  عىن كىل لجنىة منطقيىة ومالكهىابمىا يضىمن  ك حتدا 

ث.وكالك عن كل منظمة اات طابع خاص مرتبطة بالدائرة إن وجدت 
 .بلبحماؤ اوثبلبن تحالثانأ ت هثإلىث -5
 .بلج ئاثبلق حأ اإلىثث تالصاثاحث  صلثإل هثبلاؤ اوإوسحلثنستاثب ثبل قو وثبلاب اأث -6
 ـ الهيئة القيادية للحزب:  هـ
 وصالحيات:  واجبات* 
,ث  كدد  ثاسددؤ لاثبدد ثا حتبدداثبلوددؤ  ثبلبحادداثلليددىالث  نسدد قثفددعثبلجددومثبل نظ اددع اتددلثببلددىثه ئدداث -7

ثنوحطح هث فقثبلتونحاجثبلس حسعث نظحاهثبلأبتلع.ث
ثليىال.بلاؤ اوثبلبحمثلبش  اح ثبلا سعث  نف ذثاقووبلثبلبالثبلىث -2
ثا بكتاثبلا غ وبلث بلاس  أبلثلص حغاثا ب فثبليىالث تطحتهثبلس حسعثبلىثو ىثبلصبأ. -3
بلدىث حبدأ ثثبلا  اب اثفعثبلتالأ بل بح  ثاعثات لفثبأليىبالث بلفبحل حلثثبلصأب اتنحءث   ت قثصاللث -4

ثسلمث بلأ اقوبط اث.اعثبأليىبالثبلكوأس حن اث ات لفث   ثبلث ط  وثبلبال حلثبألت  اكذلكثتنحءث نتذثبلبنفث 
 بلل ناثبلاحل اث...(.ث–ل ناثبلتقحفاث بنبالمثث–ل ناثبل نظ مثث–)بلل ناثبلس حس اثل ح ث تصص اث وك لث -5
ث ج ئاث سحئلثبلطتعث نووثبل و أ ثبلاوكى اث بلت حنحل. -6
ث–  و ددأ ث)ندد و ىثث(ثYekîtîث–ببشددحءثه ئدداث يو ددوثبل و ددأ ثبلاوكى دداث)بل يددـأ ثوئدد اث  سددا اث -1

Newrozث(ثا ثذ  ثبلاؤهاللثتصوفثبلنظوثب ثبلاوب الثبليىت ا.ث
ث.بلبحمث ب   ثىاح ث اكح ثبش  اح ثبلا سعث بلاؤ او -1
ثبلىثب ثبثوجو   بقأثب  احبح جحثتوكلثأ و ثكلث -5 ثلج ئاثبلق حأ ا.بثا بفقاثبكتو اتوكلثبس تنحئعثتنحء 

 أوبساث قحو وثبلل ح ثبلا فوباثبنجح. -71
 ثتحل كحفدلث بل شدحا ثبد ثبباحلجدحث  وبوب جدحث بد ث سد  وثودؤ  ث اسدؤ لثببشحءثبلج ئداثبلق حأ داث ا عإ ث

 بليىالثبلبحااثت  بنتهثبلات لفا.
 اللجنة السياسية: * 

ث لجحثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:ثب ن تتجحثبلج ئاثبلق حأ اثفعثب لثب  اح ثلجحثتب أثبلاؤ او
فددعثبلف ددو ثبل ب بدداثتدد  ثب  اددحب  ث تصددجحثثبل ددعا بكتدداثبليددأ ث ا حتبدداث نف ددذثاقددووبلثبلج ئدداثبلق حأ دداث -7

بث فدعثيدحلثثإلدىثب  ادح ثطدحوئثللج ئداثبلق حأ داث دأب كحال  بث إذبثيأ ثاحث س   الث تدأ ال ثللس حسداثبلاقدوو بث
 فددوقثببشددحءثبلج ئدداثبلق حأ دداث  بددذوث ابجددمث قددعثبلددىثبددح قثبلل ندداثبلس حسدد اثاسددؤ ل اثب تددحذثبل ددأبت وثبلكف لدداث

 شس اوبوثبالثبليىال.
ثي حلجدحإبأبأثبل قو وثبلس حسعثبلودجو ثيد لثبهدمثبلا بشد عث بلاسد  أبلثبلس حسد اث صد حغاثبلا  دفث -2

 فقثبلتونحاجثبلس حسعث    جحلث اقووبلثبش  اح ثبلا سعث بلاؤ اوثبلبحمثلليىالبث نووثبل قو وثبلىثب سعث
 نطحق.
     هثبلوسحئلث بل    عثبلدىثإصأبوثبل صو يحلث بلت حنحلثإلىثبلوب ثبلبحمث  سحئلثبنبالمثبلات لفاث -3

 بلاذكوبلثبلس حس ا.ث
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ا حتباثبلبال حلث بألنوطاثاعث  حأبلثبأليىبالثبألتو ثبلىثبلسحياثبل طن اثبلكوأ اث -4
   بلس و اث بلكوأس حن ا.

حلث بلادددؤ اوبلثفدددعثبلدددأبتلث سدددا اثبل فددد أث بلااتلددد  ثليشددد وثبلايحفدددلث بلان دددأ ث -5
 عثبلج ئاثبلق حأ ا. بلتحوجثتحل وح وثاعثبلل ح ثبلات صاثف

ببشدددحءثبلل نددداثبلس حسددد اثبنأشءثتحل صدددو يحلث إ دددوبءثبلاقدددحتاللثثل ا دددع يدددقث -6
  بش صحلثت سحئلثبنبالمثبلات لفاثفعثإطحوثس حساثبليىالثبلاقوو ث    جح ه.

 بلا سع.ث بش  اح  قأ مث قو وثس حسعثإلىثب  اح ثبلج ئاثبلق حأ اثبلأ و ث -1
 لجنة التنظيم: * 

بلأ بئوثبلذ  ث كلفجمثتجحثبلج ئاثبلق حأ اثا ثت  ثببشدحئجحثفدعثب لثب  ادح ثلجدحثتب دأثؤ لعثل ح ث  ك  ثا ثاس
ثثبلاؤ اوبث لجحثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:

بش  ادح ثبلدأ و ثبل جدحبث  قدأ مث قو دوثودحالثإلدىثثبن حتدابلد بوأ ثإل جدحث ل ح ثبلأ بئوثأوبساث قحو وث -7
 .ب ثبأل شح ثبل نظ ا اثبلبحااثبلق حأ اللج ئاث بش  اح ثبلا سعثبلسن  ث

ث.إلىثبش  اح ثبلأ و ثللج ئاثبلق حأ اث قو وثاحلعثافصل قأ مث -2
ثإيحلاثبلاق ويحلث بلاسحهاحلثبل بوأ ثا ثبل نظ مثإلىثبلل ح ثبلات صا. -3
 فقثتحل بح  ث بل وح وثاعثل ح ثبلأ بئوث يقثلل ناثبل نظ مثإصأبوث بحا مث نظ ا اثبلىثبلقحبأ ثبليىت اث -4

ثبألساثبل بوأ ثفعثبلنظحمثبلأبتلعثلليىالث اتحأئهثبألسحس ا.
 لجنة الثقافة واإلعالم: * 

تإووبفثثذ  ثبلتتو ث بلكفحءبلا ثا ثت  ثبلوفحقث آتو  ثتحل وح وثاعثل ح ثبلأ بئوث وكلجحثبلج ئاثبلق حأ اث
ثاجا جح:ثبش ثا ثبلل ناثبلس حس اب

 .ثبلا الله ئحلث يو وثوؤسحءث ببشحءث سا اث -7
ثإصأبوبلثبليىالثبلات لفا.ثثاعثلل ح ثبلأ بئوث بلىبنووبفثبلىثبلنوحطثبلتقحفعث بنبال -2
 إ الءثبألها اثتوتكاثبشن ونلث بلتو أثبنلك و نعثلنقلثبلابوفاث  با اجحثبلىثب سعثنطحق. -3
ج ئداث قأ مث قو وثبد ثبباحلجدحث ادحث  بلدقثتودؤ  ثبليدىالثبلتقحف داث بنبالا داثإلدىثبش  ادح ثبلا سدعثلل -4

ثبلق حأ اث بلاؤ اوثبلبحم.
 اللجنة المالية: * 

ثذ  ثبلكفحء بثاجا جح:ثا ث وكلجحثبلج ئاثبلق حأ اثا ثت  ثببشحئجحث آتو  ث
  ا ىبن اثبليىالثبلاوكى ا.ثبل نظ مثنا أ  قثبل قحو وثبلاحل اثلل  -7
  نظ مثاحل اثبليىالثفعثس اللث  أب لثتحصا. -2
ت دح ثب  دهثبلد بوأبلثعثللج ئداثبلق حأ داث إلدىثبلادؤ اوثبلبدحمثادعث قأ مث قو دوثادحلعثإلدىثبش  ادح ثبلا سد -3

اث  ط  وثاحل اثبليدىالث اندعثبلجدأوث ذلدكثستلث نا تلغاثبألو حمث بلنسالث  قأ مثبلاق ويحلث بليل لث  بلنفقحلث
ثبب احأب ثبلىثبلقأوبلثبلذب  اثلليىال.

ثث
 : االجتماع التخصصي عمرة:  الحاديةالمادة 
بلأبب اث احثثل نابل   ك  ث  باهثا ثببشحءثب ثبليىالثبلشو و ثبلىثاس   ثبلأبئو ثيسالثبليح اث  نبقأث

ي  ث  مثانح وداثبلا شد  ثبلاتصدصبث  صدت ثبلقدوبوبلثبلا تدذ ثثب بلاؤهاللثصذ  ثبشت صحثا ث ت حوه
ث.بلأبب ال ناثبلصالي حلثثفعثإطحو ب تاثبل نف ذثيكاح ثف هث
ثث

 : للهيئة القيادية وسعاالجتماع الم عمرة:  الثانيةالمادة 
 فدقثكتحفداثثعثل دح ثبلدأ بئو بقأثبلج ئاثبلق حأ اثب  احبح ثا سبح ثسدن  ح بث   كد  ث  بادهثاد ثببشدحئجحث اندأ ت

ثبث لهثبلاجحمث بلصالي حلثبل حل ا:بلاو تطاثتجحثثذبلثبلطحتعثبلتحص ااتلعثبلانظاحلثثاالكثكلثانجح
بثبلاحل ا(ث بلاصحأ اثبل جدحث–بلتقحفاث بنبالمثث–ثبل نظ مث- اثحسانح واث قحو وثل ح ثبلج ئاثبلق حأ اث)بلس  -7

بلسدناثبلسدحتقاث إ دوبءثايحسدتاثيىت داثثتدالل  ق  مث اوب باثبلقدوبوبلث بلنودحطحلث بألبادحلثبل دعث حادلثتجدحث
 اسؤ لاثلجحبث ب تحذثبل  ص حلث بل   جحلث بلقوبوبلثبلالىااثللف و ثبلاقتلا.

فعثش ءثبوضثب  هثبل بوأبلث بلنفقحلثتا  الثت حندحلثاحل داث قدأاجحثث صأ قثبليسحتحلثللسناثبلاحل ا -2
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 ذلكثتجأفث ت ح ثاؤووبلثبل شعثبلاحلعثلليىالث بل  صلثإلدىثثببش  اح إلىثبلل ناثبلاحل اث
 بس ن ح حل.ث

إبفحءثبلدتبضثاد ثبشد  اثبلج ئداثبلق حأ داثتادحثش   دح ىثتلد ث  باجدحثفدعثيدحلثتتد لث -3
  قصد وهثفددعث يادلثاسدؤ ل ح هث ذلددكثتا بفقداثبكتو داثثتلتددعث قدحباثبلبشد ثبدد ثبأبءثاجحادهث

  بش  اح .
ث.بل حسباثتيقثببشحءثبلج ئاثبلق حأ اث فقثبيكحمثبلاحأ ثثبلالىم وبءثبنب تحذث -4
ث–إ ددوبءثبن تدحالث ىئددعثتيدأ أثتلدد ث د بمثبلج ئدداثبلق حأ داثلسددأثبلدنقصثبليحصددلثلسدتالثاددحث)بلنقددلث يدقث -5

 .بثب ثل  س بهثثبل فح ...(ث–صفاثبلوفعثث–بنبفحءثث–بشس قحلاث
وفعثبلصدفاثبليىت داثث–بشس قحلاثفعثيحلث) نحئتهث كل فثا ث   لىثبلق حمثتاجحمث بباحلثسكو  وثبليىالث -6

 (.....ثبل فح ث–
 بل ددقثبلباددلثتادد بأثاب ندداثادد ثبلنظددحمثبلددأبتلعثتأكتو دداثبلتلتدد  ثادد ثبش  اددح ثبلا سددعث ذلددكثفددعثشدد ءث -1

ثبليىال.ثآلل حلثباللثبقتاثا أبن اثيص لثظوفثبانعثـثس حسعثطحوئث وك
للاصدحأ اثأبتلعثبللنظحمثبإ وبوثاوو  ثثبلذ ث بقأث ت له سج ال ثألباحلثبلاؤ اوث يقثلال  اح ثبلا سعث -1

بث كذلكث كل فثل ناثات صاثا ثذ  ثبلكفدحء ث بلتتدو ثنبدحأ ثبلنظدوثفدعثبلتوندحاجثبلس حسدعثثبل هثفعثبلاؤ او
ثوث. إبأبأثاوو  ثل قأ اهثإلىثبلاؤ ا

 .تلتعثبش  اح ب تحذث وبوثتبقأثاؤ اوثبس تنحئعثلليىالثتأغلت اث -5
ثث

 الحزب في الخارج:  اتمنظمدوائر و عمرة:  الثالثةالمادة 
.ث  د لتصثاجحاجدحثفدعث بلانطقداث  شمثفعثبطوهحثببشحءثبليىالثاد ثبل حل دحلثبلكوأ داثفدعثتلدأب ثبلاج دو

بلأ ل اثتبأبلاثبلقشد اثبلكوأ داثفدعثسد و حبث ذلدكثفدعثشد ءث بو فثبلوب ثبلبحمث بلانظاحلثبننسحن اث بلج ئحلث
بلتونددحاجثبلس حسددعثلليددىالث اقددووبلثه ئ ددهثبلق حأ دداث بشل ددىبمثتحلأسددح  وث بلقدد بن  ثبلاوب دداثفددعث لددكثبلتلددأب ث

ثبلاش فا.
 يدقثلجددحثإصددأبوثت حنددحلث صدديفث ا دداللث بشود وبكثفددعثبلاددؤ اوبلث بلايحفددلثبلاج ادداثتيقدد قثبننسددح ث

 ذلكثتحل نس قثاعثبلج ئداثبلق حأ داثلليدىالثفدعثبلدتالأ,ث نظدوب ثليق قداثبشتد الفثبلكت دوث بلتد  ثلكوأ اث بلقش اثب
بلوحسعثت  ثاحثه ثبل هثبليحلثفعثس و حث تلأب ثب و تح,ث تص صح ثفعثبلانحتحلثبألان اث بلس حس اث بلا  اب اث

تجدحثشن ظدحمثآل داثبالجدح,ث ذلدكثتجدأفثثبليدقثفدعثبب ادحأثشئيداثتحصداثحلث لك ستلثبليوبكث بل أط و,ثفللانظا
,ثتغ اث سج لثاجحمثبل أط وث بلصاللثفعثبنطحوثبلبحمثللانظاابثتي  ث بوضث سوباثبل  بصلثث يق قثبلاو نا

 لكثبلالئياثبلدىثب  ادح ثبلج ئداثبلق حأ داثلليدىالثلن دلثبلا بفقدابثتبدأثإ دوبءث بدأ اللثإ ثب  شدلثبلشدو و ثب ث
ث.ث ئاثبلق حأ اللجثاصحأ اثبش  اح ثبلا سع

ثث
 المرأة:  اتمنظم عمرة:  الرابعةالمادة 

بلىثاس   ثكلثأبئو ,ث  و ثتاللهثبل أب لثتوأ ثب شدح ث نودحطثثألبشحءثبلانظااسن  ثثب  اح بثـث بقأث
بلاوب ث بلتو جثتح  وبيحلثايأأ ثل سج لث  ط  وثأ وث اوحوكاثبلاوب ثاعثبلو لثفدعثبلنشدحلثبلبدحمثلليدىالبث

ثإلىثبش  اح ثبلبحمث.ثالثانأ تحلثب ثهذبثبلايفل  ت  مثتحن تح
 ذلدكثتإودوبفثبلدىثاسد   ثبلدتالأثلانظادحلثبلادوب ث ودح و ثبدحمثثب  اح  لكثتبقأثثبش  احبحلالثـث   جث

بلج ئداثبلق حأ داث انح وداثاق ويدحلثتغ داثب  ادح ثا ثثتط اوسحلاثث    هببشحءثا ثبلج ئاثبلق حأ اث  مثف هثثاتالت
تجدحثإ ثبو دأ ثبب احأثشئياثآلل اثبادلثتحصداثفعثا حلث نظ مثبلاوب ث نوحطجحث  حلثسل ااثبل  صلثإلىثبس ن ح

ث.بش  اح ثذلك
ث

 الطلبة: ات: منظمالخامسة عمرة المادة 
,ث  حتعثانظاحلثشا ثكلثأبئو ثبلس و اثفعث بلابحهأثطلتاثبل حابحلثببشحءثبليىالثا ثبلبالثبلىث نظ مث

ث بئولنظحمثبلأبتلعثلليىالثتا بفقداثبلدأاث نظ ا اثأبتل اثانس ااثاعثاتحأئثبوؤ نجمث  نسقثبنوط جمبث فقثشئي
ثبلابن اث اصحأ اثبلج ئاثبلق حأ ا.
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 عمرة: المؤتمر العام:  السادسةالمادة 
ثاد  ه ثببلىثايفلثاقّووثلليىال,ث  ألفثا ثببشدحءثبلج ئداثبلق حأ داث اندأ ت  ثان تتد  ث

لثاو ث بيأ ,ث  يدقثلال  ادح ثبلا سدعث اأ دأثبلادأ ثبث نبقأثكلثتال ثسن باؤ اوبلثبلأ بئوث
ثبلىثب  وبحثتطعثا ثبلج ئاثبلق حأ اث  ش ثف هثبلاتووبلثبلا  تاثلل اأ أثس اثبوجو ث.تنحء 

 صالحيات المؤتمر العام: 
ثحت  حاه.تبن تحالثل ناثنأبو ثبباحلثبلاؤ اوث ن جعثأ وهحث -7
بلاحل دداثث–بنبالا دداثث–بل نظ ا دداثث–ات لفدداث)بلس حسدد اثت  بنتددهثبلثانح ودداثبل قو ددوثبلبددحمثللج ئدداثبلق حأ ددا -2

ث.ث...بل (
ث ايحستاثببشحئجح.ثثبلج ئاثبلق حأ ا ق  مثبأبءث -3
ثإ وبوثبلتونحاجثبلس حسعث بلاصحأ اثبلىثبلنظحمثبلأبتلعث وسمثس حساثبليىالثبلبحاا. -4
سدن بلثث/ثسدتع1/اا ثاشلثبلىثبش   جمثفعثبليىالثاأ ثش قدلثبد ثثبلج ئاثبلق حأ اببشحءثبن تحالث -5

ث.عل  األقل ينبما يضمن عن كل لجنة دائرة ومالكها عضوبث ب قن بثبللغاثبألمث وبء  ث ك حتا ث
 لهث.ثا ثبألص بلثبث بن تحالثنحئالث7فث+ثبلىثبلنصثهبثوو طاثيص لليىالثسكو  وثلبن تحالث -6
ثيقثيلثبليىالثب ث تأ لثبساهثب ث  ا أثنوحطه. -1
ث

 :ه ونائب سكرتير الحزبعمرة : مهام وصالحيات  السابعةالمادة 
 مهام وصالحيات سكرتير الحزب : -أ
 .بلىثب  احبحلثبلج ئاثبلق حأ اثثبنووبف -1
 .ث وؤ  ثبليىالثا حتباث نف ذثاقووبلثبلل ناثبلس حس اث بلج ئاثبلق حأ ا -2
 .ثسحئلثبنبالماعث إ وبءثبلاقحتاللث إصأبوثبل صو يحلث -3
 مهام وصالحيات نائب السكرتير: –ب 

  ذلكثفعثيحلثغ حتهثب ثت كل فثانهث.صالي حلثسكو  وثبليىالث  ا عثتذبلث
ثث

 مالية الحزب:  عمرة:  الثامنةالمادة 
ث   ك  ثا :ثبثطح حلث بناكحنحلثبلذب  اثبل ب اأثبليىالثفعثا بوأهثبلاحل اثبلىث

ث.توكلثط بعثفعثبش  احبحلثهحمث يأ أوبكحلثبلوجو اثلألبشحءثبث   بثـثبشو 
 .بلاؤبىو  ثاسحهاحلثبلوفحقث-ال

ث.بلاؤبىو  ث  ا عثبألصأ حءث بلاؤ أ   بلوفحقثألبشحءثلجثـث توبحلثا سا اث
ثـثبتاح ثبلاطت بحل.ثأ

 
ث2173ثن سح ب بئلث

 صادق عليه المؤتمر االعتيادي السابع                                                    
 (لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا ) يكيتي 
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