
 
 

 

 ـ1991( لسنة 66قانكف رقػـ )

 بشأف األحزاب كالتنظيمات السياسية

  

  

 باسـ الشعب :

 رئيس مجمس الرئاسة :

 بعد اإلطالع عمى اتفاؽ إعالف الجميكرية اليمنية .        -

 كعمى دستكر الجميكريػة اليمنيػة .        -

 كبعد مكافقة مجمس النكاب كمجمس الرئاسة        -

 )أصدرنا القانكف اآلتي نصو(

 الباب األكؿ

 التسمية كالتعاريؼ

 ( : يسمى ىذا القانكف )قانكف األحزاب كالتنظيمات السياسية( .1مادة )

( : يقصد باأللفاظ كالعبارات التالية المعاني المكضحة قريف كؿ منيا ما لـ يقتض سياؽ النص 2مادة )
 خالؼ ذلؾ :

 منية .الجميكرية الي    الجميكريػة :

 دستكر الجميكرية اليمنية .       الدستػكر :

كؿ جماعة يمنية منظمة عمى أساس مبادلء كاىداؼ مشتركة كفقان           الحزب أك التنظيـ السياسي :
لمشرعية الدستكرية ، كتمارس نشاطيا بالكسائؿ السياسية كالديمقراطية بيدؼ تداكؿ السمطة سمميان أك 

 المشاركة فييا .

 لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية المشكمة بمكجب ىذا القانكف .         نػة :المج

 الباب الثاني

 األسس كاألىداؼ كالمبادلء العامة

( مف دستكر الجميكرية اليمنية .. تعتبر الحريات العامة بما فييا 39( : كفقأ ألحكاـ المادة )3مادة )
التعددية السياسية كالحزبية القائمة عمى الشرعية الدستكرية حقان كركنان مف أركاف النظاـ السياسي 

ـ أية كسيمة تعرقؿ حرية كاالجتماعي لمجميكرية اليمنية ، كال يجكز إلغاؤه أك الحد منو أك استخدا
المكاطنيف في ممارسة ىذا الحؽ ، كما ال يجكز ألم حزب أك تنظيـ سياسي إساءة ممارسة ىذا الحؽ بما 

 يتعارض مع مقتضيات المصمحة الكطنية في صيانة السيادة كاألمف كاالستقرار كالكحدة الكطنية .

ات المتعمقة بتككيف كنشاط األحزاب كالتنظيمات ( : ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد األحكاـ كاإلجراء4مادة )
 السياسية .

( : لميمنييف حؽ تككيف األحزاب كالتنظيمات السياسية، كليـ حؽ االنتماء الطكعي ألم حزب اك 5مادة )
 تنظيـ سياسي طبقان لمشرعية الدستكرية كأحكاـ ىذا القانكف.

سائؿ السممية كالديمقراطية لتحقيؽ برامج ( : يمارس الحزب أك التنظيـ السياسي نشاطو بالك 6مادة )

   



محددة كمعمنو تتعمؽ بالشؤكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لمجميكرية ، كذلؾ عبر 
المساىمة في الحياة السياسية كالديمقراطية لضماف تداكؿ السمطة أك المشاركة فييا سمميان ، عف طريؽ 

 .االنتخابات العامة الحرة النزيية 

( : تسيـ األحزاب كالتنظيمات السياسية في تحقيؽ التقدـ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم 7مادة )
كالثقافي لمكطف ، كترسيخ الكحدة الكطنية مف خالؿ الممارسة الديمقراطية ، كذلؾ طبقان لألسس المبينة في 

ؿ عمى تنظيـ المكاطنيف الدستكر باعتبار األحزاب تنظيمات سياسية كطنية كشعبية كديمقراطية تعم
 كتمثيميـ سياسيان .

 ( : يشترط لتأسيس أم حزب أك تنظيـ سياسي أك لالستمرار في ممارسة نشاطو ما يمي :8مادة )

 أكالن : عػدـ تعارض مبادئو كأىدافو كبرامجو ككسائمو مع :

 الديف اإلسالمي الحنيؼ .      -1

 عبان.سيادة كاستقالؿ الكطف ككحدتو أرضان كش      -2

 النظاـ الجميكرم كأىداؼ كمبادلء ثكرتي سبتمبر كأكتكبر كدستكر الجميكرية .      -3

 الكحدة الكطنية لممجتمع اليمني .      -4

 الحريات كالحقكؽ األساسية كاإلعالنات العالمية لحقكؽ اإلنساف .      -5

 اإلنتماء القكمي العربي كاإلسالمي لممجتمع اليمني .      -6

ثانيان : عدـ تطابؽ برنامج الحزب أك التنظيمات السياسية مع برامج األحزاب كالتنظيمات السياسية األخرل 
عند التقدـ بطمب تأسيسو كذلؾ فيما يتعمؽ بالسياسات التي يعتمد عمييا في تحقيؽ أىدافو في المجاالت 

 السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.

 نظاـ داخمي كبرنامج عمؿ سياسي مقريف مف أعضائو عند التقدـ بطمب التأسيس.ثالثان : أف يككف لو 

رابعان : عدـ قياـ الحزب أك التنظيـ السياسي عمى أساس مناطقي أك قبمي أك طائفي أك فئكم أك ميني أك 
 التمييز بيف المكاطنيف بسبب الجنس أك األصؿ أك المكف .

ياسي عمى أساس مناىض لمديف اإلسالمي أك عمى أساس تكفير خامسان : عدـ قياـ الحزب أك التنظيـ الس
األحزاب أك التنظيمات السياسية األخرل أك المجتمع كأفراده أك اإلدعاء بالتفرد بتمثيؿ الديف أك الكطنية أك 

 القكمية أك الثكرة .

 سادسان : يحظر عمى الحزب أك التنظيـ السياسي اآلتي:

 أك شبو عسكرية أك المساعدة في إقامتيا .إقامة تشكيالت عسكرية        -أ 

 استخداـ العنؼ بكؿ أشكالو أك التيديد بو أك التحريض عميو .      -ب 

أف تتضمف برامجو أك نشراتو اك مطبكعاتو ما يحرض عمى العنؼ أك إقامة تشكيالت عسكرية أك       -ج 
 شبو عسكرية عمنية اك سرية .

نظيـ السياسي تابعان ألم حزب أك تنظيـ سياسي أك دكلة أجنبية، كيحؽ سابعان : أف ال يككف الحزب أك الت
ألم حزب أك تنظيـ سياسي إقامة عالقات ثنائية متكافئة مع أم حزب أك تنظيـ سياسي غير يمني كبما ال 

 يتعارض مع المصمحة الكطنية العميا كنصكص الدستكر كالقكانيف النافذة .

 سائؿ الحزب أك التنظيـ السياسي كتشكيالتو كقيادتو .ثامنان : عالنية مبادلء كأىداؼ كك 

تاسعان : قياـ الحزب أك التنظيـ السياسي عمى أساس كطني بحيث ال تحصر العضكية في منطقة جغرافية 



 معينة .

( : يجب أف يتضمف النظاـ الداخمي كالبرنامج السياسي لمحزب أك التنظيـ السياسي القكاعد 9مادة )
السياسية كالتنظيمية كالمالية كاإلدارية بما ال يخالؼ أحكاـ ىذا القانكف ، كيجب عمى  المنظمة لكؿ شؤكنو

 كجو الخصكص أف يتضمف ما يمي :

 اسـ الحزب أك التنظيـ السياسي ، كيجب أف ال يككف مماثالن أك مطابقان السـ حزب أك تنظيـ قائـ.       -أ 

كمقاره الفرعية إف كجدت ، كيجب أف تككف جميع مقار بياف المقر الرئيسي لمحزب أك التنظيـ       -ب 
الحزب أك التنظيـ داخؿ الجميكرية اليمنية ، كفي غير المساجد كاألماكف اإلنتاجية اك الخدمية أك 

التعميمية أك العسكرية أك القضائية كغيرىا مف األماكف العامة ، كيككف المقر الرئيسي لمحزب أك التنظيـ 
 في العاصمة صنعاء .

المبادلء كاألىداؼ التي يقـك عمييا الحزب أك التنظيـ كالبرامج كالكسائؿ التي ينتيجيا لتحقيؽ       -ج 
 ىذه األىداؼ .

جراءات اإلنضماـ إليو كالفصؿ مف عضكيتو        -د  شركط العضكية في الحزب أك التنظيـ كقكاعد كا 
ى أساس التفرقة بسبب الجنس أك المكف كاالنسحاب منو ، كال يجكز أف تكضع شركط لمعضكية قائمة عم

 أك األصؿ أك المغة أك المينة أك المركز االجتماعي .

جراء إقامة تككينات الحزب أك التنظيـ السياسي ككيفية اختيار قيادتو كمباشرتو        -ق  طريقة كا 
القيادات  لنشاطو كعالقتو بأعضائو ، كتحديد المياـ كاالختصاصات السياسية كالمالية ألم مف ىذه

 كالتككينات ، مع تاميف كامؿ لممارسة الديمقراطية داخؿ ىذه التككينات .

النظاـ المالي لمحزب اك التنظيـ شامالن تحديد مختمؼ مكارده كالمصرؼ الذم تكدع فيو ىذه       -ك 
جراءات مسؾ حسابات الحزب أك ال تنظيـ األمكاؿ كالقكاعد كاإلجراءات المنظمة لمصرؼ ، ككذا قكاعد كا 

عداد المكازنة السنكية كاعتمادىا . قرارىا كا   ككيفية مراجعتيا كا 

جراءات الحؿ كاإلندماج االختيارم لمحزب أك التنظيـ السياسي كقكاعد تصفية أمكالو       -ز  قكاعد كا 
 كالجية التي تؤكؿ إلييا ىذه األمكاؿ .

 نظيـ السياسي ما يمي :( : يشترط فيمف يقبؿ انضمامو إلى عضكية الحزب أك الت11مادة )

 أف يككف يمنيان ، فإذا كاف متجنسان كجب أف ينطبؽ عميو قانكف الجنسية بالنسبة لمفترة الزمنية .      -1

 ( سنة ميالدية .18أف ال يقؿ عمره عف )      -2

كـ أف يككف متمتعان بحقكقو السياسية كاممة كال يتـ الحرماف مف التمتع بيذه الحقكؽ إال بح      -3
 قضائي .

أف ال يككف مف أعضاء السمطة القضائية أك مف ضباط أك أفراد القكات المسمحة أك األمف أك مف       -4
 أعضاء السمؾ الدبمكماسي كالقنصمي أثناء فترة عمميـ في البعثات اليمنية في الخارج .

يشترؾ في تأسيس حزب ( يشترط فيمف 11( مف المادة )4،  3( : مع مراعاة أحكاـ الفقرتيف )11مادة )
 أك تنظيـ سياسي اآلتي :

 أف يككف مف أب يمني .       -أ 

 ( سنة .24أف ال يقؿ عمره عف )      -ب 

أف ال يككف قد صدر ضده حكـ قضائي بحرمانو مف العمؿ السياسي أك بجريمة مخمة بالشرؼ أك       -ج 



 األمانة كبحكـ قضائي ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره .

( : رئيس الحزب أك التنظيـ السياسي ىك الذم يمثمو في كؿ ما يتعمؽ بشؤكنو أماـ القضاء 12مادة )
كأماـ أيةجية أخرل أك في مكاجية الغير ، كيجكز لرئيس الحزب أك التنظيـ أف ينيب عنو كاحدان أك أكثر 

 مف قيادات الحزب اك التنظيـ في تمثيمو طبقان لنظامو الداخمي .

 ثالباب الثال

 إجراءات التأسيس

 ( : تشكؿ لجنة تسمى لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية عمى النحك التالي :13مادة )

 رئيسان .       كزير الدكلة لشؤكف مجمس النكاب        -

 عضكان .        كزيػر الداخميػة        -

 عضكان .         كزيػر العػػدؿ        -

أربعة أشخاص مف غير المنتميف ألم حزب أك تنظيـ سياسي مف رجاؿ القضاء غير العامميف أك         -
مف المحاميف المقبكليف بالترافع أماـ المحكمة العميا يرشحيـ مجمس القضاء األعمى ، كيصدر بيـ قرار 

 جميكرم .. عمى أف تتكفر في األربعة األعضاء الشركط اآلتية :

 يدة كاالستقاللية .النزاىة كالح       -أ 

 التمسؾ بمبدأ الديمقراطية كالتعددية السياسية كالحزبية .      -ب 

أف يؤدم األربعة األعضاء اليميف أماـ مجمس الرئاسة بااللتزاـ بالشركط الكاردة أعاله طكاؿ فترة       -ج 
كالتنظيمات عضكيتيـ في المجنة ، كتختص ىذه المجنة بفحص الطمبات المقدمة لتأسيس األحزاب 

السياسية كالتحقؽ مف تكافر الشركط المقررة في ىذا القانكف .. فضالن عف أم اختصاصات أخرل تتضمنيا 
 أحكامو.

 ( : لتأسيس أم حزب أك تنظيـ سياسي تتبع اإلجراءات التالية :14مادة )

مكقعان عميو مف  يقدـ طمب كتابي مكجيان إلى رئيس لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية       -أ 
عدد ال يقؿ عف خمسة كسبعيف مؤسس مصدقان عمى تكقيعاتيـ مف رئيس أٍم مف المحاكـ االبتدائية في 

 الجميكرية .

عند تقديـ الطمب يجب أف يككف الحد األدنى لمعضكية في الحزب أك التنظيـ السياسي عند       -ب 
ككنكا مف أغمب محافظات الجميكرية اليمنية، التأسيس ال يقؿ عف ألفيف كخمسمائة عضك .. شريطة أف ي

 بما في ذلؾ أمانة العاصمة .

يرفؽ بطمب التأسيس جميع المستندات كبصفة خاصة البرنامج السياسي كالنظاـ الداخمي كبياف       -ج 
مكارده المالية كممتمكاتو كمصادرىا كالمصرؼ المكدعة فيو كاسـ مف ينكب عف الحزب أك التنظيـ 

 ي إجراءات التأسيس .السياسي ف

 ( يكمان التالية لتقديـ الطمب .15يعرض رئيس المجنة طمب التأسيس عمى المجنة كذلؾ خالؿ الػ )       -د 

يجب عمى المجنة بعد التأكد مف استيفاء الطمب كالكثائؽ المرفقة بو لمشركط الكاردة بيذا        -ق 
لصحؼ اليكمية لمدة أسبكع ، عمى أف يتضمف النشر القانكف نشر شيادة إيداع طمب التأسيس في إحدل ا

اسـ الحزب اك التنظيـ المطمكب تأسيسو كمقاره ، كأسماء كألقاب كميف كتكاريخ ميالد األعضاء ، 
كاألعضاء المؤسسيف المكقعيف عمى طمب التأسيس ، كيجب أف يتـ النشر خالؿ شير مف تاريخ تقديـ 



بؿ المجنة خالؿ ىذه المدة أم أثر بالنسبة لطالبي التأسيس ، الطمب ، كال يترتب عمى عدـ النشر مف ق
كيجكز لكؿ ذم مصمحة حؽ االعتراض إلى المجنة فيما تـ نشره خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ بدء 

 النشر .

لمجنة خالؿ )خمسة كأربعيف يكمان( مف تاريخ تقديـ الطمب سكاءن قبؿ النشر أك بعده حؽ       -ك 
أسيس الحزب أك التنظيـ السياسي بقرار مسبب كمكثؽ ، كيعتبر عدـ االعتراض خالؿ االعتراض عمى ت

 المدة المذككرة بمثابة المكافقة عمى التأسيس .

( يخطر رئيس المجنة طالبي 14( : مع مراعاة المدة المحػددة في الفقرة األخيرة مف المادة )15مادة )
بني عمييا بكتاب مسجؿ خالؿ أسبكع عمى األكثر مف  التأسيس بقرار المجنة باالعتراض كاألسباب التي

تاريخ صدكره طالبان مف المؤسسيف استكماؿ إجراءات التأسيس عمى ضكء قرار المجنة خالؿ مدة ال تزيد 
عف ثالثيف يكمان مف تاريخ استالـ المذكرة ، كلممؤسسيف خالؿ المدة المذككرة الحؽ في الرد عمى اعتراض 

الؼ تحاؿ القضية مف المجنة أك بدعكل مبتدأة يرفعيا المؤسسكف إلى المحكمة المجنة ، كفي حالة الخ
 المختصة لمبت فييا بصفة االستعجاؿ ، كيحؽ لإلطراؼ الطعف بكافة طرؽ الطعف القانكنية .

( : يتمتع الحزب أك التنظيـ السياسي بالشخصية االعتبارية ، كيمارس نشاطو السياسي كذلؾ 16مادة )
( ما لـ 14ليـك التالي النقضاء فترة الػ )خمسة كأربعيف يكمان( المنصكص عمييا في المادة )اعتباران مف ا

( قد اعترضت عمى تأسيسو ، أك مف تاريخ صدكر الحكـ 13تكف المجنة المنصكص عمييا في المادة )
 سمية .القضائي بإلغاء قرار المجنة ، عمى أف تنشر الكثائؽ المتعمقة بتأسيس الحزب في الجريدة الر 

 الباب الرابع

 المكارد كاألحكاـ المالية

 ( : تتككف مكارد الحزب أك التنظيـ مما يمي :17مادة )

 اشتراكات كتبرعات أعضائو .       -أ 

 اإلعانات المخصصة مف الدكلة .      -ب 

ارية بحكـ حصيمة عائد استثمار امكالو في المجاالت الغير تجارية ، كال يعتبر مف األكجو التج      -ج 
ىذه المادة استثمار امكاؿ الحزب أك التنظيـ في إصدار صحؼ أك استغالؿ دكر لمنشر اك الطباعة إذا كاف 

 ىدفيا األساسي خدمة أغراض الحزب أك التنظيـ السياسي .

 اليبات كالتبرعات .       -د 

كال يجكز لمحزب أك التنظيـ السياسي قبكؿ أم تبرع أك ميزة أك منفعة مف غير يمني أك مف جية غير 
يمنية أك مف أم شخص اعتبارم كلك كاف متمتعان بالجنسية اليمنية ، كعمى الحزب أك التنظيـ السياسي 

ة المختصة إذا زادت إثبات اسـ المتبرع كقيمة ما تبرع بو في سجالت حسابية قانكنية ، مع إبالغ الجي
( مأتي ألؼ لاير في 211.111( مائة ألؼ لاير في الػمػرة الكاحدة أك عف )111.111قيمة التبرع عف )

 العاـ الكاحد ، كال تخصـ قيمة التبرعات التي تقدـ لألحزاب كالتنظيمات مف كعاء أية ضريبة عمى الدخؿ .

سياسية سنكيان عمى مجمس الكزراء مقدار المبمغ ( : تقترح لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات ال18مادة )
اإلجمالي لإلعانة التي تقدميا الدكلة لألحزاب كالتنظيمات السياسية طبقان ألحكاـ ىذا القانكف ، كيدرج ىذا 

 العامة لمدكلة .  المبمغ بعد إقراره في مشركع المكازنة

في المادة السابقة بيف األحزاب كالتنظيمات  ( : يتـ تكزيع المبمغ اإلجمالي لإلعانة المشار إلييا19مادة )



 السياسية عمى النحك التالي:

 %( بصكرة متساكية عمى األحزاب كالتنظيمات السياسية التي ليا تمثيؿ في مجمس النكاب .25)       -أ 

 %( عمى سائر األحزاب كالتنظيمات السياسية كفقان لعدد األصكات التي حاز عمييا مرشحكىا75)      -ب 
في الدكرة االنتخابية لمجمس النكاب، كال يستحؽ الحزب أك التنظيـ السياسي نصيبان مف ىذه النسبة إذا 

%( مف مجمكع األصكات ) كيتـ تكزيع 5كاف مجمكع عدد األصكات التي حاز عمييا مرشحكه تقؿ عف )
ناءن عمى اقتراح لجنة إعانة الدكلة خالؿ الفترة االنتقالية في ضكء األسس التي يقرىا مجمس الرئاسة ب

قرار مجمس  تشكؿ مف األحزاب كالتنظيمات السياسية كعرض لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية كا 
 الكزراء( .

( : ال يجكز في جميع األحكاؿ أف تتجاكز اإلعانة التي تقدميا الدكلة كفقان ألحكاـ المكاد السابقة 21مادة )
الحزب أك التنظيـ السياسي ، كتؤكؿ إلى الخزانة العامة أم زيادة  إجمالي االشتراكات السنكية ألعضاء

 تقرر كإعانة عف ىذه النسبة .

( : تدفع اإلعانة السنكية التي تقدميا الدكلة لألحزاب كالتنظيمات السياسية في اليكـ األكؿ مف 21مادة )
ذا المكعد يككف منح شير يناير مف كؿ عاـ .. كفي حالة تأخر صدكر قانكف المكازنة العامة عف ى

 اإلعانة مؤقتان كفقان لمتقديرات المصرح بيا عف العاـ المنصـر إلى حيف صدكر قانكف المكازنة العامة .

 ( : تكقؼ اإلعانة المقدمة مف الدكلة ألم حزب أك تنظيـ سياسي في أٍم مف الحاالت التالية :22مادة )

 ( مف ىذا القانكف .34نشاطو كفقان لنص المادة )إذا صدر قرار قضائي مف المحكمة بتكقيؼ        -أ 

عدـ تقديـ الحزب أك التنظيـ السياسي تقريره السنكم عف حسابو الختامي عف مكارد الحزب       -ب 
 كمصركفاتو إلى الجية المختصة .

عمى حكـ ( بناءن 17قبكؿ الحزب أك التنظيـ أم تبرع أك ميزة أك منفعة بالمخالفة ألحكاـ المادة )      -ج 
 قضائي .

 ( كبناءن عمى حكـ قضائي .24عدـ التزاـ الحزب أك التنظيـ السياسي بمقتضيات أحكاـ المادة )       -د 

 إذا أكقؼ الحزب أك التنظيـ نشاطو اختياريان .       -ق 

 ية :( : تسقط اإلعانة المقترحة مف الدكلة ألم حزب أك تنظيـ سياسي في أٍم مف الحاالت التال23مادة )

 إذا حؿ الحزب اك التنظيـ نفسو اختياريان .       -أ 

 ( .34إذا صدر حكـ قضائي بالحؿ كفقان ألحكاـ المػادة )      -ب 

( : ال يجكز صرؼ أمكاؿ الحزب أك التنظيـ السياسي إالَّ عمى أغراضو كأىدافو طبقان لمقكاعد 24مادة )
عمى الحزب أك التنظيـ أف يكدع أمكالو في أحد كاإلجراءات التي يتضمنيا نظامو الداخمي ، كيجب 

المصارؼ اليمنية كأف يمسؾ دفاتر منتظمة لمحسابات تتضمف إيراداتو كمصركفاتو طبقان لمقكاعد التي 
يحددىا نظامو الداخمي ، كعمى الحزب أك التنظيـ أف يرفع تقارير سنكية عف حسابو الختامي إلى المجنة 

 المختصة .

شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية بعد إطالعيا عمى التقرير السنكم عمى الحساب ( : لمجنة 25مادة )
يرادات كمصركفات  الختامي لمحزب أك التنظيـ الحؽ بالقياـ بالمراجعة كالتفتيش عمى دفاتر كمستندات كا 

ا المجنة الحزب أك التنظيـ كمشركعية إيراداتو كأكجو صرؼ أمكالو مف قبؿ مجمكعة فنية غير حزبية تنتدبي
، عمى أف تقدـ صكرة مف التقرير إلى قيادة الحزب أك التنظيـ ، كعمى المجنة كالمجمكعة الفنية المحافظة 



عمى سرية النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا .. إال في حالة اكتشاؼ مخالفة تستدعي العرض عمى القضاء 
 كفقان ليذا القانكف .

 السياسي القياـ بتسجيؿ كافة ممتمكاتو لدل المجنة .( : يجب عمى الحزب أك التنظيـ 26مادة )

( : تعتبر أمكاؿ الحزب أك التنظيـ السياسي في حكـ األمكاؿ العامة في تطبيؽ أحكاـ قانكف 27مادة )
العقكبات ، كما يعتبر القائمكف عمى شؤكف الحزب أك التنظيـ كالعاممكف فيو في حكـ المكظفيف العمكمييف 

 نكف المذككر .في تطبيؽ أحكاـ القا

 الباب الخامس

 الحقكؽ كالكاجبات

( : تعفى المقار كالمنشآت المممككة لمحزب أك التنظيـ السياسي كأمكالو غير االستثمارية مف 28مادة )
 جميع الضرائب كالرسكـ .

( : مقرات األحزاب كالتنظيمات السياسية ككثائقيا كمراسالتيا ككسائؿ اتصاالتيا ُمصانة .. فال 29مادة )
يجكز مراقبتيا أك تفتيشيا أك مداىمتيا أك مصادرتيا ، كما ال يجكز في غير حالة التمبس بجريمة جزائية 

لمختصة ، كحضكر ممثؿ عف الحزب تفتيش مقرات الحزب أك التنظيـ السياسي إالَّ بحضكر رئيس النيابة ا
أك التنظيـ السياسي المعني ، فإذا رفض األخير يثبت ذلؾ بمحضر كيجرل التفتيش بحضكر شاىديف ، 
كيترتب عمى مخالفة ىذه المادة بطالف التفتيش كما ترتب عميو كتحت المسؤكلية المدنية كالجنائية ، 

كالتنظيمات السياسية بما اُتِخَذ مف إجراء بمقر  كيجب عمى النيابة العامة إخطار لجنة شؤكف األحزاب
 الحزب خالؿ ثماف كأربعيف ساعو مف اتخاذه .

( : لكؿ حزب أك تنظيـ سياسي حؽ إصدار صحيفة أك أكثر لمتعبير عف آرائو ، كذلؾ دكف التقيد 31مادة )
كؿ كسائؿ  بالحصكؿ عمى الترخيص المنصكص عميو في قانكف الصحافة ، كما يحؽ لكؿ حزب استخداـ

 التعبير عف الرأم كفقان لمدستكر كالقكانيف النافذة .

( : ُتَمكفَّ أجيزة اإلعالـ الرسمية جميع األحزاب كالتنظيمات السياسية بالسكية مف استخداـ 31مادة )
 كسائميا لنقؿ كجيات نظرىا إلى المكاطنيف ، كتكضح الالئحة التنفيذية القكاعد المنظمة لذلؾ .

يخطر رئيس لجنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية بكتاب مسجؿ بأم قرار يصدره ( : 32مادة )
الحزب أك التنظيـ السياسي بتغيير رئيسو أك بحؿ الحزب أك التنظيـ أك اندماجو أك بأم تعديؿ في نظامو 

 الداخمي، كذلؾ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدكر القرار .

 سياسي أف يتقيد في ممارستو لنشاطو بما يمي : ( : يجب عمى كؿ حزب أك تنظيـ33مادة )

 عدـ المساس بعقيدة الشعب اإلسالمية .      -1

عدـ تبني أم شكؿ مف أشكاؿ الحكـ البائد )الممكي كالسالطيني( كتحريـ أم نشاط يناىض       -2
 أىداؼ الثكرة اليمنية كالنظاـ الجميكرم كالكحدة كالديمقراطية .

 عدـ اإلخالؿ باألمف كالنظاـ العاـ أك اإلقداـ عمى التآمر كالعنؼ أك التحريض عمييما .      -3

عدـ المساس بحيادية الكظيفة العامة ، كما يحظر تسخير الكظيفة العامة أيان كاف نكعيا أك       -4
ة المخالفة مستكاىا أك الماؿ العاـ ألم غرض حزبي أك تنظيمي بصكرة مباشرة أك غير مباشرة ، كفي حال

 تطبؽ العقكبات المنصكص عمييا في القكانيف النافذة .

 ( مف ىذا القانكف .11( مف المادة )4عدـ القياـ بأية استقطابات حزبية كفقان لمفقرة )      -5



عدـ استخداـ المساجد كالمنشآت التعميمية كالحككمية لممارسة النشاط الحزبي أك الدعاية لصالح       -6
 زب أك تنظيـ سياسي .أك ضد أم ح

 يجكز استخداـ األماكف العامة لمنشاط السياسي بالتنسيؽ المسبؽ مع الجيات المختصة .      -7

 الباب السادس

 أحكاـ جزائيػة

( : في غير حاالت الحؿ االختيارم أك اإلندماج أك اإلنضماـ .. ال يجكز حؿ الحزب أك التنظيـ 34مادة )
قرار مف قراراتو إالَّ بمكجب حكـ قضائي ، بناءن عمى طمب مسبب يتقدـ بو السياسي أك كقؼ نشاطو أك أم 

رئيس لجنة شؤكف األحزاب أك التنظيمات السياسية بعد مكافقة المجنة إلى المحكمة المختصة لحؿ الحزب 
 : أك التنظيـ ، كتصفية أمكالو كتحديد الجية التي تؤكؿ إلييا تمؾ األمكاؿ ، كذلؾ ألحد األسباب التالية

 ( مف ىذا القانكف .8فقد شرط مف شركط التأسيس المنصكص عمييا في المادة )  :  أكالن 

(، كما يجكز لرئيس 33ثانيان : ارتكاب الحزب أك التنظيـ ألٍم مف المحظكرات المنصكص عمييا في المادة )
ط الحزب أك المجنة بعد مكافقة أعضائيا أف تطمب مف تمؾ المحكمة المختصة كبصفة مستعجمة كقؼ نشا

التنظيـ أك أم قرار مف قراراتو ألحد األسباب المبينة بيذه المادة ، كذلؾ إلى حيف الفصؿ في طمب الحؿ ، 
كتعمف عريضة الطمب في أٍم مف الحاالت السابقة شاممة األسباب التي تستند عمييا إلى رئيس الحزب أك 

اب المحكمة ، كيجب عمى المحكمة أف تفصؿ التنظيـ خالؿ ثماف كأربعيف ساعة مف تاريخ إيداعيا قمـ كت
خالؿ خمسة عشر يكمان في طمب كقؼ نشاط الحزب أك التنظيـ أك أم مف قراراتو ، كعمى أف تفصؿ في 
 طمب الحؿ خالؿ مدة ال تزيد عف تسعيف يكمان مف تاريخ إعالف المجنة لرئيس الحزب أك التنظيـ بالطمب .

 محمكالن في إحدل الحاالت التالية : ( : يعتبر الػحزب أك التنظيـ35مادة )

 إذا قرر الحزب أك التنظيـ حؿ نفسو اختياريان .       -أ 

 إذا تـ حؿ الحزب أك التنظيـ بمكجب حكـ قضائي بات .      -ب 

 إذا اندمج حزباف أك أكثر في كياف سياسي جديد .      -ج 

 تنظيـ سياسي قائـ . إذا قرر الحزب أك التنظيـ اإلنضماـ إلى حزب أك       -د 

كفي كمتا الحالتيف المبينتيف في الفقرتيف )ج ، د( مف ىذه المادة .. فإف الكياف الجديد أك        -ق 
البديؿ يتحمؿ كؿ ما يترتب عمى ىذه األحزاب أك التنظيمات السياسية مف التزامات كمسؤكليات تجاه الغير 

ليو تؤكؿ كامؿ ممتمكاتيا .  ، كا 

جنة شؤكف األحزاب كالتنظيمات السياسية تكجيو التنبيو أك اإلنذار ألم حزب أك تنظيـ ( : لم36مادة )
ذا كاف الفعؿ الُمرَتكب يشكؿ جريمة جزائية كفقان ألحكاـ  سياسي يرتكب مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف ، كا 

 قانكف العقكبات تحاؿ الكاقعة إلى النيابة العامة لمتصرؼ فييا كفقان ألحكاـ القانكف .

 ( : ال يجكز ألم يمني أف يجمع بيف عضكية أكثر مف حزب أك تنظيـ سياسي .37مادة )

  

 الباب السابع

 أحكاـ عامة كانتقالية

جراءاتو لألحزاب كالتنظيمات القائمة كفقان لالئحة يصدرىا مجمس الرئاسة ، 38مادة ) ( : يتـ التسجيؿ كا 
ضعيا بالنسبة لمعضكية السابقة عمى صدكر ىذا كعمى ىذه األحزاب كالتنظيمات السياسية أف تكائـ ك 



( مف ىذا القانكف ، كما تحدد الالئحة الكيفية التي تتـ 11( مف المادة )4القانكف بما يتفؽ كأحكاـ الفقرة )
 ـ .1991ديسمبر  31بيا ىذه المكائمة ، ككذا الفترة الزمنية الالزمة لذلؾ ، شريطة أف ال تتجاكز 

حة التنفيذية ألحكاـ ىذا القانكف بقرار مف مجمس الرئاسة ، كبعرٍض مف مجمس ( : تصدر الالئ39مادة )
 الكزراء .

 ( : يعمؿ بيذا القانكف مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة الرسمية .41مادة )
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