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صنعاء

الفصل األول
التسمية والتعاريف
مادة( : )1يسمى هذا النظام :النظام الداخلي للحزب االشتراكي اليمني.
مادة( : ) 2ألغراض تطبيق أحكام النظام الداخلي ،يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها:
> الحزب :هو الحزب االشتراكي اليمني.
> المقر :هو المقر الرئيسي للحزب االشتراكي اليمني.
> المقرات :هي مقرات الحززب يزي ومزوم محايظزات الممووريزة اليمنيزة ومزديرياتوا ومراكزهزا اةداريزة ودوائرهزا
االنتخابية ،ويي الخارج.
> شروط العضوية :هي مممووة الشروط الوامب توايرها للحصول ولى وضوية الحزب.
> طالب العضوية :هو الشخص الراغب يي اةنتساب إلى الحزب.
> حقوق االوضاء :هي مممووة الحقوق التي يتمتع بوا أوضاء الحزب.
> وامبات االوضاء :هي مممووة االلتزامات التي تقع ولى أوضاء الحزب.
> االمراءات االنضباطية :هي مممووزة اةمزراءات والمززاءات التزي تتخزذ بحزق وضزو الحززب يزي حالزة مخالفتز
ألحكام هذا النظام.
> البناء التنظيمي :هو مممووة األطر والمراتب التنظيمية يي الويكل الورمزي للحززب مزل المنظمزة القاوديزة وحتزى
المؤتمر العام ،وولى مستوى التقسيمات المغرايية اةدارية والدوائر االنتخابيزة المحليزة والبرلمانيزة ،وكيفيزة تشزكيلوا
وادارتوا ،والعضوية ييوا ،وطريقة االنتخاب لعضويتوا بالتسلسل مل األدنى إلى األولى.
> المنظمات واللمال والو يئات الحزبية المحلية :هي األطر والمراتب التنظيمية الحزبية المسؤولة بحسزب التقسزيمات
المغرايية واةدارية والدوائر اةنتخابية المحلية والبرلمانية ولى مستوى المحايظات والمديريات.
> المؤتمر العام :هزو السزلطة العليزا للحززب ،ويقزرر سياسزت وتومواتز التنظيميزة والعامزة ،وييز يزتم انتخزاب اللمنزة
المركزية والمصادقة ولى اوضائوا مل التمثيل المحلي ولى المستوى الوطني واللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.
> المملس الحزبي الوطني :هو المرمعية الحزبية العليا بيل مؤتمريل واميل.
> اللمنززة المركزيززة :هززي أولززى هيئززة قياديززة مقززررة يززي الحزززب بززيل مززؤتمريل ،وتنتخززب وتعززيل اللمززال والويئززات
المتفروة ونوا ،وتحدد المسؤوليات يي المواقع القيادية العليا ويق صالحياتوا.
> المكتززب السياسززي :هززو الويئززة المعنيززة بمتابعززة تنفيززذ قززرارات اللمنززة المركزيززة المتخززذة يززي دوراتوززا االوتياديززة أو
اةستثنائية ،ويقود نشاط الحزب بيل دورتي اللمنة المركزية ،ويشرف ولى أومال األمانة العامة.
> األمانة العامة :هي الويئزة المسزؤولة وزل تنفيزذ ومتابعزة تنفيزذ قزرارات اللمنزة المركزيزة والمكتزب السياسزي وقيزادة
النشاط اليومي للحزب.
> اللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي :هي اللمنة المختصة بالرقابة والمساءلة (القضائية) يي حياة الحزب الداخلية،
والمعنيززة بمراقبززة مززدى تنفيززذ وتطبيززق هززذا النظززام ،والقززرارات الصززادرة وززل اللمززال والويئززات الحزبيززة ،واتخززاذ
االمراءات النظامية لمحاسبة الويئة أو اللمنة أو العضو المخالف لوذا لنظام.

> إوالم الحزب  :هو صحف ومطبووات الحزب ووسائل اةوالمية المختلفة.
> المنظمة الشبابية :هي اتحاد الشباب االشتراكي اليمني.
> ممتلكات الحزب :هي أموال وممتلكات الحزب المنقولة وغير المنقولة.
مادة( : )3يكول مقر الحزب الرئيسي يي العاصزمة صزنعاء ،ولز مقزرات يرويزة يزي ومزوم المحايظزات والمزديريات
والدوائر االنتخابية يي المموورية ،حسب الحامة.
الفصل الثاني
المبادىء واألهداف العامة
مززادة( : ) 4الحزززب األشززتراكي اليمنززي ،هززو حزززب الوحززدة والديمقراطيززة والتحززديا والعدالززة االمتماويززة .وهززو يززي
منطلقات الفكرية والسياسية واالمتماويزة حززب وطنزي ديمقراطزي امتمزاوي يضزم يزي صزفوي ولزى أسزاس االنتمزاء
الطووي أبناء الشعب اليمني الذيل يقتنعول بووي ببرنامم السياسي ونظام الداخلي ،ويناضلول بإخالص مل أمل
تنفيذهما.
مادة( : )5يسترشد الحزب يي رسزم سياسزات وأهدايز بزالمنوع العلمزي يزي دراسزة وتحليزل ظزواهر الواقزع الملمزوس،
بمختلف مستويات االقتصادية واالمتماوية والسياسية والثقايية ،ويتعامزل ويتفاوزل إيمابيزا ع مزع مختلزف تيزارات الفكزر
االمتماوي واةنساني ،التي تؤمل بمثزل وقزيم الحريزة والديمقراطيزة والعدالزة االمتماويزة ،وحقزوق االنسزال والسزالم،
وي تفاول بايمابية مع انشطة االشتراكية الدولية ويعالياتوا المختلفة.
مادة( : ) 6يستلوم الحزب األبعاد الديمقراطية المشرقة يي تراا الشعب اليمني وحركت الوطنية ،ويي تراثنزا القزومي
واةسززالمي ،ويسززتمد مززل تعززاليم ديننززا اةسززالمي الحنيززف قززيم النضززال مززل أمززل نصززرة المستضززعفيل وإحقززاق العززدل
والمساواة ،والحا ولى التسامح والعلم والعمل.
مززادة( : ) 7يعمززل الحزززب داخززل النظززام السياسززي للممتمززع ويززق الشززروية الدسززتورية واالسززتقاللية الذاتيززة لوظززائف
المنظمززات واةتحززادات :النقابيززة والشززبابية ومنظمززات الممتمززع المززدني األخززرى .ويلتزززم الحزززب بز لنوع الززديمقراطي
والتداول السلمي للسلطة وبر انتخابات تعددية حرة ونزيوة.
مادة( : ) 8يناضل الحزب مل أمل تمسيد وتكريس الديمقراطية كمنظومة متكاملة وك ساس للنظام السياسي للممتمع،
بكل ماتتضزمن مزل مبزادىء وأسزس تكفزل التعدديزة الحزبيزة والسياسزية والمواطنزة المتسزاوية وترسزم أسزس الممتمزع
ال مدني ،وحريزات وحقزوق اةنسزال ،المنصزوص وليوزا يزي المواثيزق والمعاهزدات الدوليزة والقزوانيل الوطنيزة النايزذة.
ويتبع الحزب أساليب ووسائل النضال السلمي الديمقراطي ،ويريض ويمرّ م العنف واةرهاب بمختلف أشكالوما.
مادة : )9(:يشمع الحزب المرأة ولى المشاركة يي الحياة العامة ،ويدوم ادماموا يزي التنميزة ومشزاركتوا الفاولزة يزي
إدارة الش ل العام ،وتمكينوا مل ممارسة كاية الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالمتماوية والثقايية.
مادة( : ) 11يولي الحزب أهمية خاصة للشباب والمزرأة يزي إطزار نشزاط السياسزي والتنظيمزي ،وونزد قبزول أوضزاء
مدد إلى صفوي  ،ووند انتخاب اللمال والويئات الحزبية القيادية.
مادة( : ) 11يقوم البناء التنظيمي للحزب ولزى أسزس ومبزادىء الديمقراطيزة واالنضزباط الزواوي يزي حياتز الداخليزة،
ويستووب إمكانيات التنوع والتعدد يي الرأي وحق المبادرة واالمتواد واةبداع الفكري ،بما اليخل بالنظام الزداخلي،
وبالبرنامع السياسي للحزب.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات عضو الحزب
ع
مادة( :)12لكل يمني أويمنية بلغ سل الثامنة وشرة مل العمر الحق ال يكول وضوا يي الحزب شريطة أل:
أ -يوايق ولى نظام الحزب الداخلي وبرنامم السياسي ويلتزم بوما.
ب  -ينتظم يي إحدى المنظمات القاودية ،ويشارك يي يعالياتوا.
ج -يسدد االشتراكات الحزبية بانتظام.
د -ينفذ قرارات هيئات الحزب ويعمل بوا.
هـ -أل ال يكول مزدوج العضوية يي حزب أو تنظيم سياسي آخر.
مادة( :) 13االنتساب إلى وضوية الحزب يتم بطريقة يردية ،أووبر المنظمة الشبابية ،ويتم قبول طلب العضوية يي
الحزب مل قبل المنظمة القاودية المعنية ،وذلك مل خالل االمراءات التالية:
أ -يتقدم الشخص الراغزب يزي االنتسزاب إلزى وضزوية الحززب بطلزب كتزابي إلزى المنظمزة الحزبيزة القاوديزة المعنيزة،
مشفووا ع بتزكية مل وضويل ،أو مل المنظمة الشبابية التي ينتمي اليوا.
ب -تقف المنظمة القاودية أمام طلب المتقدم لطلب العضوية لمناقشت  ،ثم تتخزذ القزرار بزالقبول أو الزريض .ويشزترط
لقبول العضوية مصادقة ماال يقل ول ثلثي األوضاء الحاضريل لالمتماع.
ج  -يعتبزر مقززدم الطلززب مقبززوالع يززي وضززوية الحزززب مززل تززاريم اتخززاذ قززرار المنظمززة القاوديززة ،وتصززرف لز بطاقززة
العضوية.
مادة( :)14حقوق وضو الحزب:
أ -يشارك يي رسم الخط السياسي العام للحزب ،مل خالل االمتماوات والمؤتمرات الحزبية التي يشارك ييوا ،ويعبر
ول آرائ ومواقف تماه كاية القضايا المتعلقة بسياسة الحزب وممارسات العمليزة وحياتز الداخليزة ،ويقزدم المقترحزات
بش نوا ،ويبدي رأي وند اتخزاذ القزرار بشز ل القضزية المطروحزة ولزى بسزاط البحزا ،ويلتززم بزالقرار بعزد اتخزاذه مزع
االحتفاظ بحق يي الحوار والدياع ول آرائ .
ب -ينتخب وي ُنتخب إلى الويئات واللمال الحزبية القيادية.
ج -يمارس التقييم والنقد البناء لنشاط وسزلوك ومواقزف أي وضزو حزبزي ،بصزرف النظزر وزل مركززه القيزادي .كمزا
يحق ل أل يتقدم باآلراء والمقترحات واالستفسارات وبر القنوات التنظيمية إلى الويئات واللمال الحزبية القيادية ،بما
ييوا اللمنة المركزية واللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي والمملس الوطني والمؤتمر العام.
د) -ينشر يي صحاية الحزب ووسائل إوالم األخرى أية آراء أو امتوادات يكرية أو انتقادية.
هـ -ينقزل وضزويت مزل منظمزة قاوديزة إلزى أخزرى ،ألسزباب تتعلزق بتغييزر موقزع سزكن أو وملز أو ألسزباب مبزررة
أخرى.
و -يكفل ل الحزب التضامل والمساندة يي حالة تعرض ألية ممارسات أو إمراءات تعسفية بسبب نشاط الحزبي أو
آرائ ومواقف السياسية والفكرية ،أو بسبب نقده للسلبيات.
ز -ل حرية اةستقالة مل الحزب.
مادة( :)15وامبات وضو الحزب:
أ -يحززرص ولززى التحلززي بالصززفات األخالقيززة لعضززو الحزززب ،كالصززدق واالسززتقامة والنزاهززة والشززرف واألمانززة
والتواضززع يززي محيط ز األسززري واالمتمززاوي ،ويعمززل ولززى االهتمززام ب سززرت وأوالده والتحلززي بززرو حززب العمززل
لخيرالناس ،وبما يمعل قدوة حسنة يي السلوك الشخصي الحزبي واالمتماوي.
ب -يعمل ولى تطوير معاري النظرية والسياسية والثقايية والعلمية وموارات العملية.
ج -يعمل ولى ريد الحزب بعناصر نووية مديدة.
د -يساهم بنشاط يي االنتخابات واالستفتاءات العامة ،ويعمل ولى إنما مرشحي الحزب ييوا.
هـ -يعمل ولى تعزيز نفوذ الحزب وتوسيع مشاركت يي الحياة السياسية ،وتوثيق صالت بمماهير الشعب مزل خزالل
الدياع ول مصالحوا واةصغاء آلرائوا وتبني مطالبوا العادلة.
و -يشارك يي مؤسسات الممتمع المدني ويقا ع ألنظمتوا ولوائحوا الداخلية.

مادة( :) 16األوضاء الذيل اليستطيعول القيام بوامباتوم وممارسة حقوقوم الحزبية ولى أكمل وم  ،بسزبب السزل أو
المرض أو ألسباب مبررة أخرى ،يشاركول يي حياة ونشاط الحزب حسب إمكانياتوم ويقا ع لتقديرات المنظمة الحزبية
التي ينتمول إليوا.
الفصل الرابع
أسس وقواعد الحياة الحزبية الداخلية
مزادة( :) 17تقززوم الحيززاة الداخليززة للحززب ونشززاط ولززى مبززادىء وقواوزد الديمقراطيززة الحزبيززة والمسززؤولية الحزبيززة
واةنضباطية ،التي تعني:
أ -سيادة العالقات الرياقية واألخوية القائمة ولى الديمقراطية واالنضباط واحترام حقوق ووامبات األوضاء ،وحقوق
ووامبات المنظمات واللمال الحزبية.
ب -إستقاللية المنظمات الحزبية القاودية والويئات واللمال الحزبية القيادية المنتخبة ولى كاية المستويات يي مناقشة
وحل القضايا والموام المرتبطزة بوزا ،مزل خزالل خطزط وبزرامع ومزل ملموسزة ،تسزتووب همزوم ومطالزب النزاس يزي
المحيط المغرايي وتطوير وتفعيل الحياة الحزبيزة الداخليزة ،بمزا ال يتعزارض مزع النظزام الزداخلي والبرنزامع السياسزي
للحزب.
ج -مشاركة مميع أوضاء الحزب يي رسم سياسة الحزب وإوداد وثائق األساسية مزل خزالل المناقشزات والحزوارات
الحزبيززة ،ومززل خززالل االسززتفتاء الحزبززي حززول مختلززف القضززايا الرئيسززية المتعلقززة بنشززاط الحزززب وسياسززات وومززل
المنظمات واللمال والويئات الحزبية.
د -إلزامية قرارات الوي ئات واللمال الحزبية القيادية العليا بالنسبة للويئزات والمنظمزات واللمزال الحزبيزة األدنزى ،مزع
مراواة ما ورد يزي الفقزرة(ب) .وليخيزرة حزق المبزادرة واةبزداع يزي اختيزار أشزكال وطرائزق العمزل المناسزبة لتنفيزذ
قرارات الويئات واللمال القيادية العليا.
هـ -تقديم التقارير مل قب ل اللمال والويئات الحزبية القياديزة إلزى المنظمزات الحزبيزة التزي أنتخبتوزا ،وكزذا إلزى اللمزال
األولززى ،وإنزززال التعززاميم بانتظززام إلززى الويئززات والمنظمززات األدنززى ،وضززمال انتظززام ودقززة وسززروة اةوززالم الحزبززي
المتبادل حول سير ونتائع تقييم أومالوا وأنشطتوا.
و -إلزاميزة بحزا آراء ومبزادرات وتمزارب المنظمزات واللمزال الحزبيزة وأوضزاء الحززب مزل قبزل اللمزال والويئزات
الحزبية القيادية األولى والرد السريع وليوا ،وتعميم ماهو إيمابي منوا.
ز) -ضزززمال تعزززدد اآلراء واالمتوزززادات والمبزززادرات السياسزززية والتنظيميزززة والفكريزززة ،بمزززا اليخزززل بالنظزززام الزززداخلي
أوالبرنامع السياسي.
 الممع بيل القيادة المماوية والمسؤولية الشخصية ،وضزمال حريزة المبزادرة واةبزداع الشخصزي أو الممزاوي يزياختيار وممارسة أشكال وطرائق العمل السياسي واالمتماوي والحزبي المناسبة لتنفيذ الموام والوامبات الحزبية.
ط -التقييم الدوري لنشاط الويئات واللمال الحزبية وكوادر الحزب القيادية مل قبل المنظمزات واللمزال التزي انتخبزتوم
مل األدنى إلى األولى ،ومحاسبتوم ويق هذا النظام.
ي -العلنية والشفايية يي ورض الحقائق المتصلة بسياسة الحزب ونشاط يي الممتمع بكاية منظمات ولمان وهيئات
الحزبية.
مادة( : )18تستند المنظمات واللمال والويئات الحزبية ولى كاية المستويات يي الداخل والخارج يي ممارسة حياتوا
الداخليززة ونشززاطوا السياسززي والفكززري والتنظيمززي ،إلززى النظززام الززداخلي والبرنززامع السياسززي للحزززب ،واةرشززادات
واللوائح والقرارات الصادرة ول مؤتمرات الحزب وهيئات القياديزة العليزا ،ومزؤتمرات المنظمزات المحليزة ،كز يل ييمزا
يخص .
مادة(-)19أ -اةنتخاب الديمقراطي لمميع لمال الحزب وهيئات مل األدنى إلى األولى ،ول طريق اةقتراع السزري
المباشر ،وكفالة حق األوضاء يي الترشزح والترشزيح لعضزويةاللمال والويئزات الحزبيزة ،كزلإُ يزي إطزاره الحزبزي
المعني ،وضمال التنايس الديمقراطي والحر لمختلف المرشحيل للمنصب الحزبي ،ويكول الفوز بالحصول ولى اكبر
ودد مل االصوات بحسب تسلسلوا.

ب -اليتم الحصول ولى العضوية يي اللمال والويئات الحزبية يي مختلف األطر التنظيمية إالّ ول طريق االنتخابات
التنايسية ،وباالقتراع السري المباشر ،ويموز بقرار مل المؤتمر أو اللمنة أو الويئة المعنية اوتماد التصزويت العلنزي
يي حالة الضرورة.
ج -يشترط يي مل يرغب للترشح إلى وضوية مختلف اللمال والويئات والمناصب الحزبية أل يكول قد مضزى ولزى
وضويت يي الحزب مل 5-3سنوات ولى األقل.
مادة( -)21تطبيقا ع لمبدأ التمثيل المحلي ولى المستوى الوطني يتم تمثيل المحايظات اةدارية بممثليل ونوزا يزي قزوام
اللمنة المركزية ،يمرى انتخابوم يي مؤتمرات منظمات الحزب يي المحايظات لوذا الغرض ،وتزتم المصزادقة ولزيوم
يي المؤتمر العام .وتصدر اللمنة المركزية إرشاداع تحدد يي الشروط واةمراءات العملية لتطبيق هذا المبدأ ونصزيب
كل محايظة مل هذا التمثيل آخذة باةوتبار كثاية العضوية والفاولية السياسية واالنتخابية للمنظمة.
مادة()21
 أ -تعقد امتماوات المنظمات القاودية واللمال الحزبيزة المحليزة والمركزيزة وسزكرتارياتوا وأمانتوزا العامزة واللمزالالمتفروة ونوا ،بحضور أكثر مل نصف ودد اوضائوا وينعقد االمتماع االنتخابي الموسع أو المزؤتمر أوامتماوزات
المملس الحزبي الوطني بحضور مااليقل ول ثلثي ودد األوضاء أو المندوبيل.
بُ -تتخززذ قززرارات المنظمززات القاوديززة واللمززال والويئززات الحزبيززة بموايقززة أغلبيززة أوضززائوا الحاضززريل ،باسززتثناء
القرارات التي تتطلب أغلبية خاصة كما هو محدد يي هذا النظام.
مادة( -)22يحق للمال الحزبية المحلية تملئة الشواغر يي قواموا العددي المقر مل قبل االمتماع الموسع او المزؤتمر
االوتيادي او االستثنائى ،وذلك يي يترة مابيل المؤتمريل حسب تسلسل أكثرية االصزوات يزي القائمزة المنتخبزة للمنزة
الحزبية المعنية يي مؤتمر المنظمة الحزبية.
مززادة( -)23يعتبززر السززكرتيرول األوائززل للمنظمززات الحزبيززة المحليززة األدنززى أوضززاء يززي قززوام اللمنززة الحزبيززة يززي
المستوى األولى ،دول الحامة إلى انتخابوم ،وتنتوي وضوية أيٍّ منوم يي حالة انتواء شغل للمنصب.
مادة( -)24يعتبر أوضاء الحزب يي المملس المحلي للمحايظة أو المديرية أوضاء يي اللمنة الحزبية المقابلة حكماع.
كما يعتبر األمناء العزامول لتلزك الممزالس ورؤسزاء اللمزال التخصصزية أوضزاء يزي سزكرتاريات المنظمزات الحزبيزة
المقابلة.
مادة( -)25اليموز أل وضاء األمانة العامة ورئيس اللمنة العليا للرقابة والتفتزيش المزالي وسزكرتيري أوائزل منظمزات
الحزب يي المحايظات ورؤساء لمال الرقابة والتفتيش أل يشغلوا هذه المناصب ألكثر مل دورتيل إنتخابيتيل كاملتيل
متتاليتيل.
اإلجراءات االنضباطية
مادة( -)26يتعرض العضو بصرف النظر ول مركزه الحزبي لإلمراءات الحزبية االنضباطية يي حالة ودم التزام
بالنظززام الززداخلي والبرنززامع السياسززي للحزززب ،أو التقصززير يززي تنفيززذ الموززام والوامبززات الحزبيززة ،أو إقدامزز ولززى
ممارسات مل ش نوا إضعاف وحدة الحزب ،أو اةساءة إلى سمعت  ،أو اةخالل بقواود السلوك الحزبي واالمتماوي.
وتتخذ االمراءات ويقا ع لحمم المخالفات المرتكبة مل قبل وضو الحزب ولى النحو التالي:
أ -التنبي الشفوي.
ب -اةنذار المسمل.
ج -تمميد العضوية الحزبية.
د -اةقالة مل الويئة أو اللمنة الحزبية أو المنصب الحزبي.
هـ -الفصل مل الحزب.
مادة( -)27وند مناقشة واتخاذ االمراءات الحزبية يمب ولى المنظمة أو الويئة أو اللمنة المعنية أل تتخذ موقفا ع مديا ع
مل المخالفة ،وأل تدرس باهتمام ودقة كاية الوقائع واألدلة الملموسة والظروف المحيطة بوا ،وإبداء المرونة والتفوم
الالزميل لموقف العضو .وللعضو المعني كامل الحق يي إبداء رأيز وإيضزا موقفز قبزل اتخزاذ القزرار االنضزباطي.
واليموز اتخاذ القرار االنضباطي بحق يي حالة غياب ألي سزبب كزال .وإذا تغيزب وزل الحضزور بعزد إبالغز كتابيزا ع
لمرتيل متتاليتيل دول أسباب تميز ت ميل المناقشزة يللمنظمزة القاوديزة أو اللمنزة أو الويئزة الحزبيزة المعنيزة الحزق يزي
اتخاذ القرار باةمراء االنضباطي المناسب.

مادة( -)28تريع المنظمزة القاوديزة قراراتوزا بشز ل اةمزراءات اةنضزباطية (اةنزذار ،التمميزد ،الفصزل ،اةقالزة) إلزى
لمنززة الرقابززة والتفتززيش المززالي يززي اةطززار الحزبززي األولززى ،وتحيززل اللمززال القياديززة يززي المنظمززات المحليززة واللمنززة
المركز ية قراراتوا بش ل تلك اةمراءات إلى لمال الرقابة والتفتيش المقابلة خالل يترة أسبوويل مل اتخاذها.
وتتولى لمال الرقابة والتفتيش ولى ضوء الطعول المقدمة إليوا يحص تلك القرارات ،ولوا الحق يي إمازة أو تعزديل
أو نقززض القززرار .وللعضززو المعنززي أو اللمنززة الحزبيززة المعنيززة المتخززذة للقززرار حززق االسززتئناف أمززام لمنززة الرقابززة يززي
اةطار الحزبي األولى .واليعتبر القرار ساري المفعول إالّ بعد استيفاء إمراءات الطعل والفصل يي .
مادة( -)29يموز للعضو الذي أتخذ بحق قرار اةنذار أو التمميد أو الفصل أل يتقدم بالطعل ضد القرار أمام الرقابة
الحزبي ز ة ،بمززا يززي ذلززك اللمنززة العليززا للرقابززة والتفتززيش المززالي ،خززالل يتززرة أربعززة أشززور مززل تززاريم إبالغ ز بززالقرار
الستئناف مناقشت والنظر يي  ،وتتبع نفس اةمراءات بشز ل العضزو القيزادي الزذي اتخزذ بحقز التمميزد أو اةقالزة مزل
المنصب القيادي.
مادة()31
ع
 أ-وضو الحزب الذي اتخذ بحق قرار الفصل مل وضوية الحزب ،ويرغب يي إوادة نشاط الحزبي ممددا ،يحقل التقدم بطلب إلى المنظمة القاودية أو اللمنة أو الويئة الحزبيزة المعنيزة للنظزر يزي ذلزك .ويزي حالزة وزدم االسزتمابة
لطلب  ،ل الحق يي أل يتقدم بطعل إلى لمنة الرقابة الحزبية المقابلة واليموز ريض مناقشة طلب .
ب -العضو الذي انقطع أو ممد نفس طووا ع أو أسزتقال مزل وضزوية الحززب أو اللمزال الحزبيزة ويرغزب يزي معزاودة
نشاط ممدداع يحق ل التقدم بطلب إلى المنظمة القا ودية أو اللمنة أو الويئة الحزبية المعنية للنظر يي ذلك ،واليموز
ريض مناقشة طلب .
الفصل الخامس
البناء التنظيمي للحزب وقواعده العامة
مادة()31
 أ -تتشكل البنية التنظيمية للحزب ولى المستوى القاودي مل إطاريل أساسييل -اةطار التنظيمي االنتخابي واةطارالتنظيمي القطاوي الموني -السكني .وتتكول هذه التكوينات مزل وحزدات تنظيميزة أصزغر(منظمات قاوديزة -مماوزات
حزبية) ،تحت قيادة وإشراف لمال منظمات الحزب يي الدوائر اةنتخابية المحلية (المراكزز االنتخابيزة) ،وهزي أدنزى
المراتب يي الويكل التنظيمي للحزب.
ب -مع أخذ التقسيم اةداري واالنتخابي للمموورية باالوتبار ،تتشكل منظمات الحزب المحلية ولى أساسزوما ،ولزىالنحوالتالي:
 المنظمة الحزبية يي الدائرة االنتخابية النيابية -لمنتوا وهيئتوا القيادية -وتتبعوا لمزال الزدوائر االنتخابيزة المحليزة أوالمنظمة الحزبية يي المديرية -لمنتوا وهيئتوا القيادية -وتتبعوا المنظمات الحزبية يزي الزدوائر االنتخابيزة المحليزة يزي
نطاقوا المغرايي.
مزـ -المنظمزة الحزبيزة يزي المحايظزة  -لمنتوزا وهيئتوززا القياديزة -وتتبعوزا منظمزات الحززب يزي المزديريات أو الززدوائر
االنتخابية مباشرة ويقا ع للتشكيالت التنظيمية المتوامدة يي المحايظة.
مادة( -)32المستويات واللمال القيادية يي البناء التنظيمي للحزب هي:
أ -االمتماع العام لمنظمة الحزب يي الدوائر اةنتخابية المحلية.
ب -مؤتمر المندوبيل اةوتيادي ،أو اةستثنائي ،أو اةمتماع االنتخابي الموسع بالنسبة لمنظمات الحزب المحليزة يزي
الدوائر االنتخابية والمديريات والمحايظات.
ج -المززؤتمر العززام بالنسززبة للحزززب ولززى المسززتوى الززوطني ،والمملززس الحزبززي الززوطني يززي يتززرة مززابيل المززؤتمريل
االوتيادييل.
د -اللمنة المركزية واللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي..
هـ -لمال منظمات الحزب يي المحايظات والمديريات والدوائر االنتخابية.
و -لمال الرقابة والتفتيش المالي يي المحايظات والمديريات والدوائر االنتخابية.
ز -ويززي مميززع االحززوال يراوززى يززي تشززكيل الموززاز التنظيمززي للحزززب ولززى المسززتوى المحلززي والمركزززي األخززذ
باالوتبار الموام المقابلة لالموزة المدنية للدولة المحلية والمركزية.

مادة( -)33قوام المؤتمرات الحزبية:
أ -يتكول قوام المؤتمر الحزبي يي كل مستوى تنظيمي مل مندوبي المنظمات الحزبية األدنى ومزل أوضزاء اللمنزةالحزبيزة المعنيززة ،ولمنززة الرقا بززة والتفتززيش المززالي يززي المسززتوى الحزبززي .ويحززق الوضززاء المملززس االستشززاري يززي
المستوى التنظيمي للمؤتمر الحزبي المعني المشاركة يي المؤتمر بصزوت مقزرر وزدى مزا يتعلزق بالعمليزة االنتخابيزة
ونتائموا ،ويتحدد ودد مندوبي كل منظمة أدنى ولى أساس التمثيزل النسزبي ويقزا ع لكثايزة العضزوية ييوزا ،واليمزوز أل
يقل ممموع المندوبيل المنتخبيل يي كل مؤتمر حزبي ول ثلثي قوام .
ب -تتحدد زيادة بنسبة  % 11مل إممالي ودد المندوبيل إلى كل مؤتمر حزبي للمنظمزات الحزبيزة التزي تمكنزت مزل
إنما مرشحي الحزب إلى مملس النواب والممالس المحلية ،وحمم األصوات التزي حققتوزا المنظمزة ،ويزتم توزيعوزا
ولى المنظمات األدنى ويقا ع للنتائع المحققة
ج -يراوززى تمثيززل الشززباب والمززرأة يززي مززؤتمرات المنظمززات المحليززة بنسززبة التقززل وززل نسززبة توامززدهم يززي المنظمززة
المعنية .ويراوى تمثيل المرأة والشباب يي المزؤتمر العزام بنسزبة التقزل وزل  %15مزل وزدد المنزدوبيل المنتخبزيل لز
وكذلك يي اللمال والويئات القيادية المركزية والمحلية.
مادة(ُ -)34تنش منظمات الحزب االشتراكي اليمني يي الخارج وتمزارس حياتوزا الداخليزة ونشزاطوا السياسزي ،بمزا ال
يتعارض مع القوانيل المعمول بوا يي البلدال المضيفة.
المنظمة القاودية
مادة()35
أ -المنظمة القاودية أو المماوة الحزبية هي النواة الحزبية األساسية للحززب التزي تنشز يزي أمزاكل توامزد األوضزاءالمغرايية ،اةدارية أو االنتخابية،أو القطاوية ،يي حالة ومود ثالثزة أوضزاء ولزى األقزل .وإذا تعزذر ذلزك يمكزل ضزم
األوضززاء مززل األمززاكل المتفرقززة يززي مماوززة حزبيززة تحززت أشززراف اللمنززة الحزبيززة يززي الززدائرة اةنتخابيززة المحليززة،
وبمومب قرار مل اللمنة الحزبية األولى.
ب -تعقززد المنظمززة القاوديززة والمماوززة الحزبيززة امتماووززا االنتخززابي بواقززع مززرة واحززدة كززل وززاميل ،وتتحززدد وظيفززة
االمتمززاع االنتخززابي يززي تقيززيم تمربززة نشززاط المنظمززة أو األوضززاء يززي االمتمززاع القاوززدي الموسززع ،وتحديززد الموززام
المستقبلية وانتخاب السكرتارية والمندوبيل إلى المؤتمر األولى ،ويحق للمنظمة القاوديزة كزذلك ألسزباب موضزووية
مبررة أل تعيد انتخاب سكرتاريتوا يي أي إمتماع لوا خالل الفترة بيل االمتماويل االنتخابييل.
ج -االمتماع الدوري للمنظمة القاودية أو االمتمزاع القاوزدي الموسزع للمماوزة الحزبيزة يزتم مزرة واحزدة كزل شزوريل
ولى األقل ،وتعتبر قرارات نايذة إذا صوت وليوزا ثلثزا األوضزاء الحاضزريل يزي اةمتمزاع ،باسزتثناء القزرارات التزي
تتطلززب أغلبيززة خاصززة .وينعقززد امتمززاع المنظمززة القاوديززة أو االمتمززاع الموسززع للمماوززة الحزبيززة بززدووة مززل قبززل
سكرتاريتوا أو بمومب قرار امتماع المنظمة القاودية المعنية أو بدووة مل الويئة القيادية لمنظمة الحزب يي الزدائرة
اةنتخابية المحلية بالنسبة لالمتماع القاودي الموسع ،أو بنزا عء ولزى طلزب ُثلزا وزدد األوضزاء ،أو بقزرار مزل اةطزار
القيادي األولى.
مادة( -)36تتحدد موام ووظائف المنظمة الحزبية القاودية والمماوات الحزبية يي اآلتي:
أ -العمل ولى تطبيق النظام الداخلي ،وتنفيذ قرارات اللمال والويئات الحزبية األولى يي نطاق أختصاصاتوا.
ب -ريد صفوف الحزب باوضاء مدد وتز ميل التربيزة الفكريزة والعمليزة ليوضزاء ومسزاودتوم يزي ريزع مسزتوياتوم
التعليمية والثقايية.
ج -تعزيززز صززالت الحزززب بالممززاهير واالهتمززام بقضززاياها الحيويززة واةسززوام بفعاليززة يززي انشززطة منظمززات الممتمززع
المدني ،والتقييم الدوري لنشاط أوضاء الحزب ييوا ،واالهتمام بريع المستوى الثقايي والتعليمي واالنشطة الرياضزية
وغيرها مل االنشطة المرتب طة بحياة الناس ومسزتقبلوم ،وتنميزة وتطزوير الصزالت مزع تكوينزات التنظيمزات السياسزية
المقابلة ويقا ع لسياسة الحزب التحالفية يي نطاق اختصاصوا.
مادة))37
أ -يمكززل لعززدد مززل المنظمززات الحزبيززة القاوديززة أو اللمززال الحزبيززة يززي المززديريات أو الززدوائر اةنتخابيززة النيابيززةالمتماورة والمتداخلة بتركيبوا المغرايي اةداري واالنتخابي ،وألسزباب مبزررة ،أل تشزكل ممزالس تنسزيق لنشزاطوا،
تتكول مل سكرتيري المنظمات القاودية أو اللمال الحزبيزة المعنيزة ،تتمثزل مومتوزا يزي تنسزيق نشزاط تلزك المنظمزات
واللمال ،وت ميل تبادل الخبزرات ييمزا بينوزا .وينتخزب المملزس مزل بزيل أوضزائ رئيسزا ع ونائبزا ع لز  ،ويزتم تحديزد خطزة

نشززاطات المملززس وامتماواتز ويززق ظززروف وأسززباب ودواوززي تشززكيل  .ويخضززع المملززس ةشززراف وتوميز اللمنززة
الحزبية األولى.
ب -تمتمع المنظمات القاودية ولى مستوى الدائرة المحليزة( ،المركزز االنتخزابي) كزل سزت أشزور ولزى األقزل ،وكلمزا
استدوت الضرورة لتنسيق الموام المتعلقة بالنشاط العام واالنتخابات واالستفتاءات العامة.
المنظمات الحزبية المحلية
مزادة( -)38يتحزدد التركيززب العزددي والنززووي لقزوام اللمززال الحزبيزة القياديززة وسزكرتارياتوا ولمززال الرقابزة والتفتززيش
المالي يي المحايظات والمد يريات ،والدوائر االنتخابية وسكرتاريات المنظمات القاودية ويق مقتضيات وحامة ومل
تلك اللمال والمنظمات ،ولى أساس قرار يتخذه المؤتمر أو االمتماع اةنتخابي الموسع.
مزززادة(ُ -)39تنشززز ألسزززباب مبزززررة منظمزززات ولمزززال حزبيزززة ولزززى أسزززاس مغرايزززي إداري أو إنتخزززابي أو قطزززاوي
تخصصي ،تتمتع بصالحيات توازي صالحيات لمنة مديرية بقرار مل لمنزة المحايظزة ،أو بصزالحية لمنزة محايظزة
بقرار مل اللمنة المركزية .وتحدد اللمنة المركزية نطاق مسؤولياتوا وصالحياتوا بالتشزاور والتنسزيق مزع منظمزات
الحزب يي المحايظات المعنية ،ويكول سكرتيرها األول وضواع يي الويئة الحزبية الموازية.
مادة( -)41ينعقد مؤتمر المنزدوبيل أو االمتمزاع االنتخزابي الموسزع لكزل منظمزة محليزة يزي الحزاالت االوتياديزة مزرة
واحدة كل واميل ،وذلك يزي سزياق الزدورة االنتخابيزة الفرويزة للمنظمزات المحليزة أو الكاملزة للحززب .وتتحزدد موامز
بمناقشة التقارير ومشاريع القر ارات المقدمة إلي مزل قبزل اللمزال الحزبيزة المعنيزة ،وتقيزيم نشزاط المنظمزة يزي الفتزرة
الماضززية و تحديززد مواموززا الالحقززة ،وإقرارهززا ،وانتخززاب اللمنززة الحزبيززة المديززدة ،ولمنززة الرقابززة والتفتززيش المززالي،
وانتخاب المندوبيل الى المؤتمر األولى يي حالة إمراء العملية االنتخابية يي إطار دورة إنتخابية كاملة.
مادة( -)41يي الحاالت الضرورية يمكل للمنظمات المحلية أل تعقد مؤتمرات استثنائية مل أمل مناقشة وحل مسائل
هامة تتعلق بحياة ونشاط المنظمة الحزبية ،أو إدخال التعديالت الضرورية ولى وثائق وقرارات المؤتمر اةوتيادي،
أو لتمديد مزئى أو كلي لقوام اللمال الحزبية .وتتم الدووة النعقاد المؤتمر االستثنائي مل قبل اللمنة الحزبية القيادية
المعنية أو بقرار مل إطار قيادي أولى أو بنا عء ولزى طلزب ثلثزي أوضزاء المنظمزات الحزبيزة األدنزى .ويزي حالزة وزدم
استمابة اللمنة الحزبية المعنية لذلك يتم لوذا الغرض تشكيل لمنة تنظيمية مؤقت بقزرار مزل الويئزة أو اللمنزة القياديزة
األولى ،تتمتع بنفس حقوق ووامبات اللمنة الحزبية .ويعلل ول موود انعقاد المؤتمر االستثنائي ومدول أومال قبزل
شوريل ولى األقل ،وتعتبر قرارات نايذة بثلثي قوام العددي.
مادة( -)42للمال المحايظات والمديريات أل تعيل ممالس استشارية تتكول مل ذوي التمربة الحزبية ومل الكزوادر
الحزبيززة المتخصصززة ،وذلززك لمسززاودة اللمززال المعنيززة ،وتقززديم المشززورات الضززرورية لوززا ،وينتخززب المملززس يززي
المحايظة والمديرية أو الدائرة رئيسا ع ونائبا ع ل  ،وذلزك ةدارة امتماواتز وقيزادة أومالز  .وتعقزد الممزالس االستشزارية
امتماواتوا حسب الحامة ،ويحق لرئيس المملس أو نائب يي حالة غياب حضور امتماوات سكرتارية اللمنة الحزبية
المقابلة بصوت إستشاري ،كما يحق ألوضاء المملس يي المحايظة أو المديرية أو الدائرة ويقزا ع لرغبزاتوم المشزاركة
يي امتماوات لمال المحايظات أو المديريات ،بصوت استشاري ايضاع.
مادة( -)43تقوم اللمال الحزبية المحلية بالموام التالية:
أ -تطبيق هذا النظام وتنفيذ قرارات مؤتمرات الحزب واللوائح والقزرارات المتخزذة مزل قبزل الويئزات العليزا ومزل قبزل
كل يي نطاق اختصاصات .
مؤتمرات المحايظات والمديريات ،والدوائر االنتخابيةٍ ،
ب -العمل ولى توطيد والقة الحزب بالمماهير وريع مساهمة األوضاء يي أنشطة منظمات الممتمزع المزدني وقيزادة
وتومي نشاط المنظمات الحزبية األدنى منوا.
مـ -تعزيز دور منظمات الممتمع المزدني ،وتوطيزد العالقزات التحالفيزة للحززب مزع التنظيمزات السياسزية الديمقراطيزة
األخرى.
د -إقترا ممثليوا الى إنتخابات الممالس المحلية ،والعمل بنشاط ولى انماحوم.
هـ -إصدار مطبوواتوا وصحايتوا المحلية.،يي ضوء اةمكانات المتاحة لوا.
و -تشميع وتبنى تشكيل منظمات الممتمع المدني ،وتقييم نشاط اوضائوا يي تلك المنظمات.
ز -القيام بإمراء اةحصاء الحزبي السنوي.
 يلتزم أوضاء اللمنة المركزية بتسديد اشتراكاتوم يي المنظمات القاودية والمساهمة يي انشطة المنظمات واللمالوالويئات الحزبية المحلية الواقعة يي نطاق سكنوم أو وملوم ،وتقديم ماتحتام مل مساودة مطلوبة.

مزادة( -)44تعقزد اللمنززة الحزبيزة ولزى مسززتوى الزدائرة االنتخابيزة المحليززة (المركزز االنتخزابي) إمتماووززا بواقزع مززرة
واحدة كل شوريل .وتعقد لمنة الدائرة االنتخابية وكذا لمنة المديرية إمتماووا اةوتيادي بواقع مزرة كزل ثالثزة أشزور
ولى األقل ،وتعقد سكرتاريتوا إمتماويل شورياع ،كما تعقد لمنة المحايظة إمتماووا اةوتيادي مرة واحزدة كزل خمسزة
أشور ،ييما تعقد سكرتاريتوا امتماويل شوريا ع ولى األقل.
المؤتمر العام
مادة( -)45ينعقد المؤتمر العام للحزب مرة واحزدة كزل أربزع سزنوات ،وتزدوو اللمنزة المركزيزة النعقزاده ،ويُعلزل وزل
مووده قبل ستة أشور ولى األقل .وتحدد اللمنة المركزية نسزبة تمثيزل المنزدوبيل يزي المزؤتمر ويقزا ع لإلرشزاد الخزاص
باةنتخابات .ويقوم المؤتمر بالموام التالية:
أ -مناقشة وإقرار التقرير العام للمنة المركزية حول نشاطوا يي يترة مابيل المؤتمريل.
ب -مناقشة وإقرار تقرير اللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي حول نشاطوا بيل المؤتمريل.
مـ -تحديد االتماهات العامة لميزانية الحزب وأسس التعامل مع ممتلكات وموارده وانشطت المالية.
د -مناقشة وإقرار البرنامع السياسي للحزب ونظام الداخلي او امراء أية تعديالت وليوما.
هـ -إقرار القوام العددي للمنة المركزية واللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.
و -المصادقة ولى قائمة التمثيل المحلي ولى المستوى الوطني.
ز -انتخاب اللمنة المركزية ول طريق الترشيح الفردي المباشر ،وباةقتراع السري المباشر.
 المصادقة ولى قائمة المرشحيل لعضوية اللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي.مادة(- )46يعتبر أوضاء الكتلة البرلمانية للحزب يي مملس النواب أوضا عء يي اللمنة المركزية حكماع.
المملس الحزبي الوطني
مززادة( -)47يتكززول المملززس الحزبززي الززوطني مززل أوضززاء اللمنززة المركزيززة واللمنززة العليززا للرقابززة والتفتززيش المززالي
وأوضاء لمال المحايظات ،وأوضاء المملس االستشاري األولى وينعقد بدووة مل اللمنة المركزية أو بمبزادرة مزاال
يقل ول اكثر مل نصف ودد اوضائ  ،وتتحدد موام يي:
أ -تقيززيم نشززاط اللمنززة المركزيززة واللمنززة العليززا للرقابززة والتفتززيش المززالي خززالل الفتززرة المنصززرمة منززذ انعقززاد مززؤتمر
الحزب ،وتحديد اتماهات نشاطوماللفترة الالحقة.
ب -تملئة الشواغر يي قوام اللمنة المركزية ولمنة الرقابة والتفتيش المركزية.
مـ -البحا بناءعا ولى مقترحات مل اللمنة المركزية أوممل تولى الدووة ل  ،وألسباب مبررة ،يي إمراء تعديالت أو
تغييرات أو تمميد يي بعض المواد او الفقرات يي النظام الداخلي والبرنامع السياسي ،واتخاذ القزرار بشز نوا شزريطة
مصادقة مااليقل ول ثلثي أوضائ .
وينتخب المملس يي أول امتماع ل رئيسا ع مل بيل الشخصيات الحزبية التي تحظى بالتقدير الوطني ولى المستوييل
الحزبي والشعبي.
اللمنة المركزية للحزب
مادة( -)48تعقد اللمنة المركزية دورتوا مرة واحدة كل ستة أشور ،بدووة مل األميل العام أو األمانة العامة يي حالة
غياب  ،ولى ضوء تكليف مل المكتب السياسي أو بمومب طلب أكثر مل نصف ودد اوضاء اللمنة المركزية .وولى
نفس القاودة يمكل للمنة المركزية أل تعقد دورات استثنائية وأل تدوو نشطاء الحزب وممثلي المؤسسات التابعزة لوزا
أو ممثلي الحزب يي مؤسسات الدولة المنتخبة أو المعينة لحضور دوراتوا االوتيادية واالستثنائية.
مادة( -)49تح َّدد صالحيات وموام اللمنة المركزية للحزب خالل يترة مابيل المؤتمريل يي التالي:
أ -قيادة نشاط مختلف منظمات ولمال وهيئات الحزب ولى أساس برنامع الحزب ونظام الداخلي وقرارات المؤتمر
العام.
ب -تسمية ممثلي الحزب يي الحكومة يي حالة تشكيل الحزب لوا أو مشزاركت ييوزا ،بنزا عء ولزى مقتزر مزل المكتزب
السياسززي ،وتوم ز نشززاط المماوززة الحزبيززة يززي مملززس الززوزراء .ويحززق للمنززة المركزيززة سززحب ممثلززي الحزززب مززل
الحكومة أو مل أي مل مؤسسات الدولة التي تتم العضوية ييوا بالتعييل.

مـ -المصادقة ولى مرشحي الحززب لالنتخابزات النيابيزة ومسزاودتوم يزي إوزداد البزرامع االنتخابيزة ،والقيزام بالدوايزة
لبرنززامع الحزززب االنتخززابي وللمرشززحيل ،بمززا يضززمل النمززا يززي االنتخابززات .وتوم ز اللمنززة المركزيززة ومززل الكتلززة
البرلمانية وتريع باستمرار مل يعاليتوا.
د -تومي نشاط المماوات الحزبية المركزية يي منظمات الممتمع المدني.
هـ -تومي ومل ونشاط الصحف الحزبية والمؤسسات اةوالمية والثقاييزة التابعزة للحززب ،وتسزمية رؤسزاء الصزحف
الحزبية المركزية ومدراء المؤسسات العلمية والبحثية التابعة للحزب.
و -تتابع وتقيم نشاط الحزب ووال قات مع األحزاب والمنظمات الوطنية اليمنيزة ومزع األحززاب والمنظمزات السياسزية
يي البلدال العربية والعالم والعمل ولى تعزيز العالقات معوا ولى أساس القواسم المشتركة.
ز -إقرار ميزانية الحزب وإستثمارات  ،واةشراف دوريا ع ولى صرف الموازنة الحزبية.
 إطالع المنظمات الحزبية األدنى دوريا ع ولى قراراتوا وأومالوا واةطالع ولى أراء ومبادرات المنظمات الحزبيةاألدنى وإوطاء التوميوات الالزمة بصددها.
ط -إقرار اللوائح واةرشادات المفسرة لمواد النظام الداخلي.
مادة()51
 أ -تنتخب اللمنة المركزية ول طريق التنايس وبزاةقتراع السزري المباشزر أمينزا ع وامزا ع لوزا ،ثزم نائبزا ع ليمزيل العزام،وأمناء واميل مساوديل لموام واختصاصات ومسؤوليات محددة يي الالئحة التنظيمية ليمانة العامة.
ب -يدير امتماوات اللمنة المركزية االميل العام وتساوده هيئة تختارها اللمنة المركزيزة مزل بزيل اوضزائوا يزي كزل
دورة انعقاد لوا.
مـ -تحدد اللمنة المركزية قوام المكتب السياسي.
د -تنتخب اللمنة المركزية مل بيل أوضائوا ول طريق التنايس وبزاالقتراع السزري المباشزر مكتبزا ع سياسزيا ع يضزم يزي
وضويت األميل العزام ونائبز واألمنزاء العزاميل المسزاوديل ،ويقزوم بقيزادة وتوميز النشزاط السياسزي واةشزراف ولزى
ن شاط األمانة العامة للحزب ،ومتابعة تنفيذ قرارات اللمنة المركزية ،خالل الفترة الفاصلة بيل دورتي انعقادها ،ولزى
أل يراوى يي تكويل المكتب السياسي تمثيل قطاوي المرأة والشباب.
هـ  -تنتخب اللمنة المركزية بمومب مقتر يقدم مل قبل المكتب السياسي رؤساء الدوائر يي األمانة العامة.
و -تقوم اللمنة المركزية بتعييل مملس استشاري لوا يتكول مل اوضاء الحزب مل خارج اللمزال والويئزات العاملزة،
ومل ذوي التمربة والخبرة الحزبية والسياسية والكفاءات والمعارف العلمية.
مادة( -)51تقف اللمنة المركزية يي الدورة الثانية النعقادها امام التالي:
أ -تعييل المملس االستشاري.
ب -النظام الخاص بالكادر.
مـ -اةتماهات الرئيسية لبرنامع التثقيف الحزبي الداخلي.
د -اةرشادات واللوائح التنظيمية.
المكتب السياسي واألمانة العامة
مادة()52
أ -يقدم المكتب السياسي إلى اللمنة المركزية تقارير دورية حول مختلف أوم نشاط وول أومال األمانزة العامزة،ويعقد إمتماوات ولى األقل مرة كل ثالثة أشور ،بنا عء ولى دووة األمزيل العزام أو األمانزة العامزة يزي حالزة غيابز  ،أو
بطلب أكثر مل نصف ودد اوضائ .
ُ
ب -تتكول األمانة العامة مل ثالثة قطاوات رئيسية تعنى بالشؤول التنظيمية واةنتخابات العامة ،ومنظمات الممتمزع
المززدني ،والشززؤول السياسززية والفكريززة وحقززوق اةنسززال ،والشززؤول اةقتصززادية والماليززة واةداريززة ،وتحززدد الالئحززة
التنظيمية قطاوات االمانة ودوائرها.
ج -يتولى المكتب السياسي تحديد وإقرار توزيع األمناء العاميل المساوديل ولى قطاوات األمانة العامة.
د -تقوم األمانة العامة بإدارة العمل اليومي وتقدم تقاريرها الدورية إلى المكتب السياسي ول نشاطوا ودوائرها وسير
التحضيرات المتماوات اللمنة المركزية والمكتب السياسي ويق خطة وملوا المرسومة سلفاع.

المملس االستشاري
مادة( -)53يقوم المملس بالموام التالية:
مسزززاودة اللمنزززة المركزيزززة بالمشزززورات والتصزززورات والدراسزززات والبحزززوا يزززي الممزززاالت التنظيميزززة والسياسزززية
واةقتصادية واالمتماوية والثقايية ،وغيرها مل األمور ،وينتخب المملس مل بيل أوضائ رئيسا ع ونائبا ع ل  .ويتزوزع
أوضاءه يي لمال متخصص تقوم بمواموا حسب تخصصاتوا ،ويعقد المملس امتماوات حسب دواوي نشاط .
اللمنة العليا للرقابة والتفتيش ويروووا يي المحايظات
مززادة( -)54تنتخززب اللمنززة العليززا للرقابززة والتفتززيش المززالي يززي أول دورة لوززا وززل طريززق الترشززيح الفززردي المباشززر
والتنايس وباةقتراع السري المباشر هيئزة رئاسزة لوزا تتكزول مزل خمسزة أوضزاء أو أكثزر مزل بيزنوم الزرئيس ونائبز .
وتعقد اللمنة امتماواتوا مزرة كزل سزتة أشزور وتعقزد هيئزة رئاسزتوا امتماوزات دوريزة بمزا اليقزل وزل مزرة واحزدة كزل
شوريل .ويحق لرئيس الويئة حضور امتماوات اللمنة المركزية ،وهيئتيوزا القيزاديتيل ،ويحزق ألوضزاء اللمنزة العليزا
للرقابززة والتفتززيش المززا لي حضززور امتماوززات اللمنززة المركزيززة ،ييمززا يحززق للمززال الرقابززة والتفتززيش المززالي المحليززة
حضور امتماوات الويئات المقابلة لوا.
ُإ ّل حسب موقعوا المركزي أو المحلي يي اآلتي:
مادة( -)55تتحدد موام لمال الرقابة والتفتيش المالي ك ٍ
أ -مراقبة تطبيق برنامع الحزب ونظام الداخلي واللوائح واةرشادات الصادرة ول اللمنة المركزية ،ويحص وتقييم
نتائع تنفيذ قرارات المؤتمرات العامة والمحلية ،وكذا قرارات اللمال والويئات الحزبية القيادية.
ب -العمل ولى حماية وحدة الحزب وتماسك صفوي .
ج -البحززا يززي الشززكاوى والطعززول المقدمززة إليوززا مززل األوضززاء بصززدد اةمززراءات الحزبيززة االنضززباطية ،ويحززص
القرارات المتخذة بش نوا قبل نفاذها ،وتعتبر القرارات التزي تتخزذها حيزال ذلزك ملزمزة بالنسزبة ليوضزاء والمنظمزات
الحزبية واللمال والويئات المعنية.
د -يحص ومراقبة تصريف الموازنة الحزبية والتعامل مع ممتلكات الحزب يي مختلف المراتب التنظيمية.
هـ -يحق للمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي يي حالة بروز مخالفات مسيمة للبرنامع السياسي أو النظام الزداخلي أو
ممارسة أيعال مخلة بوحدة الحزب وتماسك صفوي مل قبل وضو الحزب أيا ع كال وضزع التنظيمزي ،أل تلفزت انتبزاه
المنظمة أو اللمنة أو الويئة المعنية ال تي ينتمي اليوزا للوقزوف المزدي امزام ذلزك .ويزي حالزة تلكزؤ الموزة المعنيزة تتخزذ
اةمراءات النظامية لت ميل تحقيق متطلبات نص المادة( .)55ويي حالة ثبوت الفعل او اوتراف العضو المعني بذلك
تتخذ اللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي اةمراء االنضباطي بحق ويقا ع لوذا النظام وإبزال اللمنزة أو الويئزة المعنيزة
بذلك..
و -تعد اللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي ميزانيزة مسزتقلة لوزا ويقزا ع لإلمكانزات الماليزة المتاحزة ،وذلزك بالتنسزيق مزع
المكتب السياسي ،وتقر ضمل الميزانية العامة للحزب.
مادة( -)56يحق للمال الرقابة يي مختلف المراتب التنظيمية للحزب التالي:
أ -الحصول ولى التقارير والبيانات والمعلومات مل الويئات الحزبية المقابلة ومل المستوى التنظيمي األدنى.
ب -القيام بالتفتيش والفحص يي أية قضية أو وملية يزي إطزار الموزام المناطزة بوزا يزي الويئزات واللمزال والمؤسسزات
التابعة للحزب دول إشعار مسبق.
مززـ -اسززتدواء رؤسززاء وأوضززاء الويئززات واللمززال والمؤسسززات التابعززة للحزززب بغززرض المسززاءلة أو اةستيضززا أو
اةدالء بالشوادة أماموا.
د -تويير الظروف واةمكانيات الالزمة التي تمكنوا مل أداء مواموا.
هـ -تصدر اللمنة العليا للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع اللمنة المركزية أية لزوائح وإرشزادات وقزرارات يتطلبوزا تنفيزذ
مواموا بما اليتعارض ومواد النظام الداخلي.
و -يمكززل للمززال الرقابززة والتفتززيش المززالي أل تعقززد إمتماوززات مشززتركة مززع اللمززال الحزبيززة المقابلززة يززي المسززتويات
المختلفة إذا دوت الضرورة إلى ذلك.

الفصل السادس
الفكر والثقافة واإلعالم
مادة( -)57للمنة المركزية ولمال الحزب المحلية بقرار مل المؤتمر العام أو المؤتمرات المحلية أو بقرار مل اللمال
الحزبية المعنيزة يزي يتزرة مزابيل المزؤتمريل ،أل تصزدر صزحفا ع حزبيزة مركزيزة ومحليزة ،وأل تصزدر أيزة مطبووزات
إوالمية ،وأل تقيم أية دور للطباوزة والنشزر أو أيزة مؤسسزات إوالميزة أخزرى أو مؤسسزات للبحزوا والدراسزات ،أو
لتربية الكادر ،شريطة أل تؤمِّل اللمنة الحزبية المعنية مسزبقا ع مصزادر التمويزل ،وأل تعكزس هزذه الوسزائل يزي مممزل
نشاطاتوا السياسة العامة للحزب ،وتخدم أهداي السياسية والتنظيمية والفكريزة ،وأل تخضزع لتوميز وإشزراف اللمزال
ا لحزبية المعنية ،ولى أل تتم تسمية رؤساء تحرير الصحف ونوابوم ومدراء المؤسسات اةوالمية والثقاييزة مزل قبزل
اللمال الحزبية المعنية ،وهم مسؤولول أماموا ول نشاطاتوم ووملوم.
مادة( :) 58إدخال البعد المعريي واالستفادة مل معطيات يي النشزاط الحزبزي السياسزي والتنظيمزي ،والعنايزة بالقضزايا
الفكرية والعمل لذلك ولى اضفاء البعد المؤسسي ولى األنشطة الفكرية والمعريية للحزب.
مادة( -)59تنمية الثقاية السياسية و تطويرها والريع مل مستوى القدرات الفكرية لدى األوضاء وزل طريزق اةوزداد
والتطوير المستمر لبرامع التثقيف والت هيل السياسي والحزبي.
مادة( -)61العناية ب وضاء الحزب ومنظمت الشبابية والطالبية يي الموانزب التربويزة والتعليميزة ،وتقزديم العزول لوزم
يي هذا المضمار ،والعمل ولى تويير يرص الت هيل العلمي أماموم ول طريق العالقات الخارمية والدولية للحزب.
مادة( :)61تنويع وتطزوير طزرق وأسزاليب وأشزكال التواصزل اةوالمزي مزع الزرأي العزام الزوطني بمختلزف مسزتويات
لشر سياسة الحزب ومواقف والتفاول مع القضايا الحيوية للمواطنيل.
مادة( :) 62تنمية وتطوير اةوالم الحزبي الداخلي وزيادة وتائره يي النشاط الحزبي التنظيمي باستمرار.
الفصل السابع
الحزب ومؤسسات الدولة والمجتمع
مادة( -)63يمارس الحزب دوره السياسي ولى مستوى الدولة والممتمع ومنظمات المدنية مل خالل نشزاط أوضزائ .
ويقوم الحزب بإقناع المماهير بسياست وممارسة الت ثير السياسي والفكري بالوسائل الديمقراطية ،وبواسزطة السزلوك
النموذمي ألوضائ ولمنظمات الحزبية.
مادة()64
 أ -يتم اختيار مرشحي الحزب إلزى مملزس النزواب أو الممزالس المحليزة وزل طريزق االختيزار يزي المنظمزة الحزبيزةالمعنية ،يي الدائرة االنتخابية البرلمانيزة أو المحليزة ،والتزي يحسزم الحززب خزوض المنايسزة االنتخابيزة ييوزا .ويكزول
األوضززاء الززذيل تززم أختيززارهم والموايقززة ولززيوم يززي منظم زاتوم الحزبيززة هززم مرشززحي الحزززب المقتززرحيل مززل لمززال
منظمات الحززب يزي الزدوائر اةنتخابيزة والمزديريات والمحايظزات واألمانزة العامزة .وتصزادق اللمنزة المركزيزة ولزى
المرشحيل لالنتخابزات البرلمانيزة ،الحزائزيل ولزى ثقزة األوضزاء يزي هزذه الزدوائر ،مزع مراوزاة أيزة تحالفزات انتخابيزة
يمريوا الحزب مع غيره مل األحزاب والتنظيمات السياسية.
ب -يي الدوائر االنتخابية البرلمانية ،والتي يقع يي نطاقوا المغرايي ودد مل المديريات الحزبية تنعقد يي كل مديرية
ولى حدة أمتماوات حزبية موسعة ولى مستوى الدائرة االنتخابية المحلية (المركز االنتخابي) ،تحت اشراف الويئزة
القيادية يي المحايظة .ويكول مرشح الحزب يي الدائرة هو مل تم إختياره ب ولى األصوات يي ممموع االمتماوات
الموسعة مل بيل المتنايسيل.
ج -تصادق اللمنة القيادية يي المحايظة ولى المرشح الحائز ولى ثقزة األوضزاء يزي الزدائرة االنتخابيزة المحليزة ولزى
مستوى المحايظة ،كما تصادق اللمنة القيادية يي الدائرة االنتخابية او المديرية ولى المرشح الحائز ولى ثقة اوضاء
الحزب ولى مستوى الدائرة المحلية يي المديرية.
مادة()65
 أ -الكتلة البرلمانية للحزب يي مملزس النزواب تومز مزل قبزل اللمنزة المركزيزة ،وتسزتلوم يزي مممزل نشزاطوا الخزطالسياسي العام للحزب ،وهموم ومطالب الناخبيل يي الدوائر االنتخابية.

ب -تعقد الكتلة البرلمانية إمتماوات منتظمة ،وتحدد خطط وملوا يي إطزار المملزس ويقزا ع للقزوانيل واللزوائح المنظمزة
لعمل مملس النواب .وتنتخب الكتلة البرلمانية سكرتارية لوا مكونة مزل رئزيس الكتلزة البرلمانيزة ونائزب لز وآخزريل،
ويكول رئيس الكتلة وضواع يي األمانة العامة للحزب والمكتب السياسي.
مادة()66
 أ -ممثلو الحزب يي الحكومة (الوزراء ،نزواب الزوزراء) يزتم إقزرارهم مزل قبزل اللمنزة المركزيزة بمقتزر يقزدم مزلاألمانة العامة والمكتب السياسي ،ويعتبر المقتر مقراع إذا صادق ولي اكثر مل نصف ودد أوضاء اللمنة المركزية.
ويحق للمنة المركزيزة تقزديم إضزايات أو مقترحزات مديزدة ،تخضزع المصزادقة وليوزا لزنفس القاوزدة المحزددة يزي هزذه
المادة.
بُ -تعرض نشاطات ممثلي الحزب يي الحكومزة أمزام اللمنزة الحزبيزة التزي انتخبزتوم .وولزى اللمنزة الحزبيزة المعنيزة
تقديم المساودات المطلوبة لوم يي ت دية مواموم .ومل حقوا كذلك وألسباب مبزررة محاسزبتوم حزبيزاع ،واةوزالل ولنزا ع
للمماهير ول ذلك .ويتم ذلك إذا صادق ولي أكثر مل نصف أوضاء اللمنة المركزية ،وباالقتراع السري المباشر.
مادة(ُ -)67تشكل مل أوضاء الحزب الذيل يتمتعزول بعضزوية الحكومزة مماوزة حزبيزة ،تنتخزب لوزا سزكرتيراع ونائبزا ع
وآخريل حسب ظرويوا ،وتتمثل مواموا يي تنسيق نشاط أوضاء المماوة الحزبية وتوحيد مواقفوم ومسزاودتوم ولزى
النما يي مواموم .وتعمل المماوة الحزبية تحت تومي وإشراف اللمنة المركزية.
الفصل الثامل
ممتلكات الحزب وموارده المالية
مادة( -)68يعتمد الحززب يزي مزوارده الماليزة ولزى اشزتركات أوضزائ ورسزوم االنتسزاب إلزى الحززب ،وولزى الزدوم
والمخصصات الحكومية وولى وائدات مشرووات وتبروات اوضائ وأنصاره وأية إيرادات أخرى.
مادة( -)69األموال والموارد كاية ،والتي تعود إلى الحزب ،تورد إلى حسابات يي البنوك ويروووزا .ويزتم التصزرف
بموارد الحزب وممتلكات أو ت ميرها أو بيعوا ويقا ع لالئحة تعدها لمنة الرقابة الحزبية والتفتيش المالي ،وتكزول نايزذة
بعد مصادقة اللمنة المركزية وليوا.
مادة()71
 أ -تديع االشتراكات شوريا ع أو سنويا ع ولى أل تسدد يي بداية العام يي حالة الديع السنوي.ب -يديع اوضاء اللمال والويئات المركزية االشتراك الشوري بواقع511لاير.
مـ -يديع الموظفول ومل يي حكموم مل أصحاب الدخول الثابت االشتراك الشوري بواقع151رياالع.
د -يديع الطزالب والعمزال وربزات البيزوت ومزل يزي حكموزم مزل غيزر ذوي الزدخول الثابتز االشزتراك الشزوري بواقزع
51رياالع.
مادةـ( -)71كل مل يرغب يزي االنتسزاب إلزى وضزوية الحززب االشزتراكي اليمنزي وليز أل يزديع رسزوم انتسزاب بمزا
يساوي اشتراك شور واحد يقط.
مادة( -)72تشترك لمنة الرقابة الحزبية مع المنظمة الحزبية المعنية والممثل ول الويئزة األولزى يزي ومليزة االسزتالم
والتس ز ليم بززيل السززكرتير األول للمنظمززة الحزبيززة المديززد والقززديم ،وتوثيززق ذلززك بمحضززر يززتم التوقيززع ولي ز مززل قبززل
األطراف المعنية والمشاركة يي وملية التسليم واالستالم.
مادة( :) 73تقوم منظمات الحزب المحلية بتويير مصادر التمويل وتسيير أنشطتوا ويعالياتوا التنظيميزة والمماهيريزة،
بما يي ذلك دوم مرشحيوا يي االنتخابات المحلية ولى النحو التالي:
أ -تنظيم تحصيل االشتراكات الحزبية.ب -تنظززيم حمززالت التبززرع بززيل صززفوف اوضززاء الحزززب وأنصززاره وممززاهيره يززي المناسززبات االنتخابيززة البرلمانيززة
والرئاسية والمحلية ،وأية مناسبات أخرى تحددها الويئات القيادية العليا تحت أشراف اللمنة القيادية المعنية.
الفصل التاسع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة( -)74يحق للمنة المركزية ألسباب مبررة القيام بتعديل أو تمميد محدود يي النظزام الزداخلي للحززب وبرناممز
السياسززي باسززتثناء المززواد المتعلقززة بالمبززادىء واألهززداف العامززة بوززذا النظززام ،بمصززادقة مااليقززل وززل ثلثززي اوضززائوا،
وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر العام أو المملس الحزبي الوطني وند أول انعقاد ألي منوما.

مادة( -)75تصدر اللمنة المركزية واللمنة العليا للرقابة والتفتيش المالي معا ع أية لوائح وإرشادات وقرارات يتطلبوا
تفسير وتنفيذ مواد هذا النظ ام،وتتحدد هذه المسائل يي األمور والقضايا المتعلقة بما نصت ولي المواد التالية:
،45،51 ،7،14،18،19،21،22،24،،27،25،28،29،31،31،32،33،34،35،36،37،38،39،41،41،43
.73 ،52،55،53،56،64،67،69 ،51
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