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 النظام األساسً

 ملتقى الرقً والتقدمل
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 لملتقى الرقً والتقدمالنظام األساسً مشروع 
 
 

 :مقدمه

ٌنطلق ملتقى الرقً والتقدم من إدراكه لعملٌة التقدم االجتماعً بأنها نشااط اجتمااعً 

مستمر فً سٌرورته وصٌرورته مبعثه طبٌعة العالقة القائمة بٌن الذات والموضوع، 

عٌشاه، باٌن المجتماع البشاري والظاروح الم ٌطاة تلذات اإلنسانٌة والواقع الذي بٌن ا

به من كونها عالقاة تهادح إلاى إ اداي ت ٌٌار فاً ظاذف الظاروح وصاوالي إلاى ت ٌٌار 

أدناى إلاى شامل ٌ اٌط بجواناا ال ٌااأل األساساٌة وٌنقال المجتماع البشاري مان مر لاة 

ر المجتمعاات البشارٌة تدكاد ظاذا التقادم مر لة أعلى فً تطورف الدائم. وقراءأل تاارٌ  تطاو

المستمر وأٌة متعرجات فً ظذا الخط المتصاعد ماظً إالّ اساتثناءات ال تنياً ظاذف القاعادأل 

 بل تدكدظا.

وعلااى ظااذا األساااه فاالن ظااذا الطمااوأ والعماال ماان أجاال الت ٌٌاار والتقاادم ساامه ماان ساامات 

ة وواعٌااة ومدركااة ماان المجتمااع البشااري لهااا طبٌعااة مفدوجااة. عيوٌااة وحرٌفٌااة ماان نا ٌاا

نا ٌة أخرى تتكامالن فٌما بٌنها تعمل الثانٌة على تنظٌم األولى وتهٌأأل جمٌع الظروح مان 

أجل إنجاأ وتسارع عملٌة الت ٌٌر وفق شروطها وأدواتها المناسبة كاً تعكاه نيساها رقٌااي 

 عاماااي فااً المجتمااع رقٌاااي فااً عالقااة الياارد بااالمجموع رقٌاااي فااً فهاام وممارسااة ال قااوق

والواجبات رقٌاي فً إدراك المسدولٌة اليردٌة ب ٌي ٌتناسا الرقاً االجتمااعً ماع الت ٌٌار 

ٌااوائم بااٌن ثواباات  و والتقاادم الم قااق وظااذا ٌتطلااا نشاار وعٌاااي اجتماعٌاااي ٌتناسااا مااع ذلااك

العقٌدأل ومت ٌرات ال ٌاأل وٌستلهم التراي والموروي الشعبً معففاي ومطوراي كل العناصار 

ٌ توٌهااا نابااذاي كاال الجوانااا الساالبٌة ماان خااالل ثقافااة عامااة ت كاام ساالوك  اإلٌجابٌااة التااً

 ومعاصر. ق  اجاأ فً صنع تقدم شامل لمجتمع روتصرفات المجتمع من أجل الن

إن تارٌ  المجتمع الٌمنً منذ بواكٌرف األولى ٌدلل على قدرته على صنع تقدم  قٌقً من 
تقدمه رقٌه وة عالقات اجتماعٌة أمنت  ٌي ت لبه على الظروح الم ٌطة به ومن خالل إقام

  ٌي ت ول ظذا اإلنجاف إلى إسهام منه فً ال ضارأل البشرٌة وظل مستمراي فً ظذا الت دي
َي وأن بوتائر متبانٌة وإشكا َي ََ مختلية تبعاي للظروح المت ٌرأل و تى ٌستطٌع ظذا المجتمع  َل

 ة المجتمع بتكوٌناته كافة فًكمشار من االستجابة لت دي الرقً والتقدم فً الوقت الراظن البد
ظذا العمل وعلى أساه من التشاركٌة العامة األمر الذي ٌيرض تعمٌقاي لالنتماء الوطنً 

للمواطنة ودولتها القائمة على أساه  اظٌم السلٌمة ه من خالل سٌادأل الميوتعفٌفاي لرو
وتنمٌة الثقافة ال قوق والواجبات المتساوٌة وترسٌ  مبدأ تكافد اليرص بٌن جمٌع أفرادف   
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الوطنٌة، ثقافة االنتماء قوالي وفعالي للوطن ثقافة االعتفاف به والدفاع عنه والعمل من أجل 

تقدمه.رقٌه و  

وإن ال اضنة األساسٌة لتعفٌف وتعمٌق االنتماء الوطنً ظاً دولاة الدساتور والقاانون التاً 

الت ٌٌار القائماة وظاً بهاذا تطلق ال رٌات العامة وتمكن من ممارستها لتتناساا ماع عملٌاة 

تدمن المناا  المالئام إلطاالق المباادرات اليردٌاة وتتكيال بلٌجااد الظاروح المالئماة لتادفق 

 المواظا بلبداعات تدفع بالمجتمع لألمام ن و الرقً والتقدم.

إن المجتمااع ال اار ظااو ذلااك المجتمااع الااذي ٌاادمن وٌكياال ممارسااة ال رٌااات العامااة لعمااوم 

فااة. وال ٌمكاان أن ٌعتباار مجتمعاااي  ااراي وظااو ٌعتاارح وٌمّكاان نصاايه ماان أفاارادف ومكوناتااه كا

ممارسة  ظذف ال رٌات وٌ جبها عن نصيه اآلخر، وعلٌه فلن اإلٌمان ب ق النسااء باالتمتع 

القانونً واالجتماعً بال رٌات العامة وتمكٌنها مان ت قٌقهاا ظاو الاذي ٌخلاق مجتمعااي  اراي 

وت بااٌن الرجاال والماارأأل كااذوات إنسااانٌة واجتماعٌااة مسااتجٌباي للطبٌعااة اإلنسااانٌة التااً سااا

َي  ال ٌخااتص بااالمرأأل فقااط باال بااالمرأأل والرجاال  متكافئااة علااى اعتبااار أن ظااذف المسااألة ت اادي

وبذلك تتأمن التشاركٌة الكاملة فً إ اداي تقادم جاوظري ٌانعكه رقٌااي إنساانٌاي علاى ال ٌااأل 

 االجتماعٌة بمستوٌاتها المختلية.

لعالقااة التااً ت كاام المجتمااع البشااري والبٌئااة الم ٌطااة بااه ماان إن إدراكنااا لطبٌعااة ا

 ٌااي كونهااا عالقااة ت ٌٌاار ولٌساات عالقااة خضااوع ال ٌجااا أن ٌعطااً ال ااق ألي مجتمااع 

بشري بأن ٌعطً لهذف العالقة طبٌعاة ال متناظٌاة ب ٌاي تادثر علاى التاوافن البٌئاً وتضار 

دم أخااذف بعااٌن االعتبااار بالبٌئااة الم ٌطااة وظااً م كومااة باألساااه بهااذا الشاارط وبدونااه وعاا

تادثر علاى البٌئاة وتاوافن عناصار المكوناة ال  ةوالتعامل مع ظذف العالقة بمنطلقات تو شٌ

ٌيٌد عملٌة التقدم االجتماعً بل سٌدمرظا من خالل تدمٌرف للعناصر الضرورٌة الساتمرار 

 ال ٌاأل البشرٌة فوق ظذا الكوكا.

تقدم وشروط ت قٌقها فاً المجتماع الٌمناً الباد إن االقتناع بهذف المنطلقات العامة للرقً وال

أن ٌتالفم مع العمل الددوا لتطبٌقها كً ٌصبح الرقً والتقادم قائمااي وفاق منهجٌاة وردٌاة 

   تدرك ما تب ى ت قٌقه.
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 األولالباا 

 

 اليصل األول

 التسمٌة و التعارٌح

 

 ملتقى الرقً والتقدم.ٌسمى ظذا النظام األساسً ل: 1مادأل 

ٌنشأ بموجا ظذا النظام وبمقتضى أ كام قاانون الجمعٌاات والمدسساات األظلٌاة رقام  :2مادأل 

اجتماعٌاااة  ظٌئاااةم 2004( لسااانة 129م والئ تاااه التنيٌذٌاااة رقااام )2001( لسااانة 1)

وال تساتهدح بنشاااطها جناً الااربح  وتتمتاع بالشخصااٌة االعتبارٌاة وذمااة مالٌاة مسااتقلة

 المالً ألعضائها.

 م افظااتمختلح  مانة العاصمة صنعاء وٌ ق لها فتح فروع فًالمقر الرئٌسً: أ :3مادأل 

 .الجمهورٌة

ٌكون للعبارات واأللياظ الواردأل أدناف المعانً المبٌنة إفاء كل منها مالم ٌدل ساٌاق  :4مادأل 

 معنى آخر. على النص

 الجمهورٌة الٌمنٌة. الجمهورٌة: -

 م.2001لسنة ( 1قانون الجمعٌات والمدسسات األظلٌة رقم ) القانون: -

 .والعمل الشئون االجتماعٌةوفارأل  الوفارأل: -

 .و العمل الشئون االجتماعٌة وفٌر الوفٌر: -

 " ملتقى الرقً والتقدم" :الملتقى -

 .ملتقىالنظام األساسً لل النظام: -

 .الملتقى فً والعاملٌنكافة األعضاء المدسسٌن  :الملتقى العام -

 .الملتقى العاممن قبل  تخاالمكتا المن :المكتا التنيٌذي -

 اللجنة المنتخبة من قبل الملتقى العام. لجنة الرقابة: -

 عضوٌة ملتقى الرقً والتقدم. العضوٌة: -

 .الملتقى العامالمنتخا من قبل رئٌه الملتقى  :الملتقىرئٌه  -

 .المكتا التنيٌذيظً اللجان المكونة بقرار من  اللجان المتخصصة: -

 لوائح المبٌنة والميسرأل لهذا النظام.ظً ال اللوائح: -
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 اليصل الثانً

 األظداح والوسائل

 األظداح: 5 مادأل

 العمل على ت قٌق الرقً والتقدم للوطن. -1

 تعفٌف و دأل الوطن والوالء له.وبالثقافة الوطنٌة تطوٌر الوعً  -2

رساة تمكاٌن المارأأل مان ممابماا فاً ذلاك وال رٌات العامة ا ترام  قوق اإلنسان  -3

 . قوقها

 .على البٌئةإشراك المجتمع فً الم افظة ونشر الوعً البٌئً السلٌم  -4

 العمل على تطوٌر التشرٌعات والقوانٌن بما ٌ قق الرقً والتقدم. -5

 

 الوسائل: 6أل ماد

وبطرٌقااه شاايافة جاال ت قٌاق أظدافااه أماان  فاً نشاااطهالعلمٌااة الوسااائل  ٌعتماد الملتقااى

 نظمة ذات الصلة وذلك من خالل:وفقاي للقوانٌن واألوعلنٌة 

ذات  إقاماااة اليعالٌاااات والمااادتمرات والمهرجاناااات والنااادوات وور  العمااال  -أ

 .العالقة ببرامج الملتقى وسٌاساته

التنسااٌق والتعاااون مااع منظمااات المجتمااع الماادنً الم لٌااة واإلقلٌمٌااة والدولٌااة  -ا

 ذات الصلة بأظداح وأنشطة الملتقى. 

 مع الجهات ال كومٌة ذات العالقة. التنسٌق والتعاون -ج

 نشر أظداح الملتقى وأنشطته عبر وسائل اإلعالم المختلية. -د
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 الباا الثانً

 

 اليصل األول

 العضوٌةأ كام 

 :: العضوٌة7مادأل 

أن ٌااانظم للملتقاااى وٌكتساااا الملتقاااى بأظاااداح دمن ٌاااماااواطن مواطناااة وٌ اااق لكااال 

 .وفق شروط العضوٌة عضوٌته

 لعضوٌة العاملة:: شروط ا8مادأل 

 .للملتقىالموافقة على النظام األساسً  -أ

 .المكتا التنيٌذي ددظا ٌتسدٌد رسوم العضوٌة السنوٌة و  -ا

 .الملتقى وت قٌق أظدافهالمساظمة فً أنشطة   -ج

 .وموافقة رئٌه الملتقى ال صول على تفكٌة عضوٌن من المكتا التنيٌذي -د

  قوق وواجبات العضوٌة:: 9أل ماد

 :ال قوق -أ 

 ال صول على بطاقة العضوٌة. -1

 الترشٌح واالنتخاا. -2

 واللجان المتخصصة.الملتقى العام المشاركة فً اجتماعات  -3

 إبداء الرأي والمشورأل واالقترا ات. -4

 الواجبات: -ا 

 االلتفام بالنظام األساسً واللوائح المقرأل. -

 العضوٌةفقدان : 10أل ماد

 -:االت التالٌةتيقد العضوٌة فً ال 

 .أو فقدان األظلٌة الوفاأل  -أ 

 ستقالة خطٌاي.التقدٌم ا -ا

 .المكتا التنيٌذياإلخالل بأ د شروط العضوٌة وفقاي لتقدٌر  -ج

 .المكتا التنيٌذيقرار من بالملتقى من المسبا اليصل  -د
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 الثانًاليصل 

 الهٌكل التنظٌمً

 

 مما ٌلً:ى ملتق: ٌتكون الهٌكل التنظٌمً لل11مادأل 

 الملتقى العام -أ

 المكتا التنيٌذي -ا

 الملتقىرئٌه  -ج

 اللجان المتخصصة -د

 اليروع -ظـ

 لجنة الرقابة والتيتٌ  -و

 الهٌئة االستشارٌة -ف

 مجله الشرح -أ

 :الملتقى العام: 12مادأل 

 .تكون من مجموع األعضاءٌو الملتقىأعلى ظٌئة فً  وظ

 :الملتقى العام مهام: 13أل ماد

 السنوي وتوجهاته العامة.الملتقى إقرار برنامج و مناقشة -أ

 النشاطٌة والمالٌة.المكتا التنيٌذي تقارٌر  مناقشة وإقرار -ا

 .للملتقىالمٌفانٌة السنوٌة  إقرار -ج

 .الملتقىرئٌه  انتخاا -د

 المكتا النيٌذي أعضاء انتخاا -ظـ

 .للملتقىوإقرار وتعدٌل النظام األساسً  مناقشة -و

أخارى مماثلاة لهاا بالمبااد   وملتقٌاات وظٌئااتالموافقة على انضامام جمعٌاات  -ف

 واألظداح والوسائل.

 انتخاا لجنة الرقابة والتيتٌ . -أ
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 :الملتقى العامأ كام : 14مادأل 

نصااح األعضاااء ماان إذا مااا  ضاار أكثاار  شاارعٌاي  الملتقااى العااامٌعتباار اجتماااع  -أ

 لالجتماع.

شرعٌاي فً  الة لم ٌ ضر نصاح األعضااء فاً  قى العامالملتال ٌعتبر اجتماع  -ا

 وبمن  ضر فً الموعد الثانً. هعن وٌعد شرعٌاي  ول المعلنالموعد األ

وا اد" مان فائاد النصاح "باألحلبٌاة النسابٌة  الملتقاى العاامتدخذ القرارات فاً  -ج

 مجموع ال ضور.

اع اساتثنائً بنااء الجتم الملتقى العام مرأل وا دأل فً السنة وٌجوف دعوتهجتمع ٌ -د

 .الملتقىأو رئٌه المكتا التنيٌذي على دعوأل من 

 ٌ تاج القرار  تى ٌتخذ إلى ثلثً األصوات فً األ وال التالٌة: -ظـ

 تعدٌل النظام األساسً. - 1

 .الملتقى وتصيٌته ل  -2

 قبل انتهاء اليترأل الفمنٌة لها.المكتا التنيٌذي  ل  -3

 :المكتا التنيٌذي: 15أل ماد

 :ماره المهام التالٌةٌوثالي سنوات لمدأل  الملتقى العامالمنتخا من المكتا  وظ

 .الملتقى العامتنيٌذ قرارات  -أ

 الملتقى.العمل على ت قٌق أظداح  -ا

 المٌفانٌة السنوٌة.مشروع  اقتراأ -ج

 .الملتقىالسٌاسة العامة ألنشطة  رسم -د

 حٌارظممان أو ها ئأعضاا باٌنوتعٌاٌن ردساائها مان المتخصصة اللجان  تكوٌن -ظـ

 . سا اال تٌاج إن إقتضى األمر

قااار برامجهاااا السااانوٌة ٌوالمتخصصاااة شااارح علاااى نشااااط اللجاااان ٌو ٌراقاااا -و

 .ولوائ ها وتقارٌرظا الدورٌة

لقااااء مكافاااأأل شاااهرٌة إذا ماااا دعااات  للملتقاااىن مااادٌراي تنيٌاااذٌا ٌعاااٌأن  لاااه ٌ اااق -ف

 ذلك.الملتقى الضرورأل واستدعى تنيٌذ مهام 
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 .الملتقىلوائح داخلٌة تنظم آلٌات عمل  عٌض -أ

 .الملتقىضع الئ ة مالٌة تنظم مجمل األنشطة المالٌة الم ققة ألنشطة ٌ -ط

 :المكتا التنيٌذي: أ كام 16مادأل 

علااى دعااوأل ماان  اسااتثنائٌاي بناااءجتمااع ٌجتمااع ماارف وا اادف كاال شااهر وٌمكاان أن ٌ -أ

 ذاته.المكتا التنيٌذي أو بقرار من  الملتقىرئٌه 

االجتماع أكثار مان نصاح  شرعٌاي إذا ما  ضرالمكتا التنيٌذي ٌعتبر اجتماع  -ا

 .أعضائه

وا د" مان فائد النسبٌة" النصح  ةحلبٌباألالمكتا التنيٌذي القرارات فً  تدخذ -ج

 مجموع ال ضور.

علاى أن ال  الملتقاىوفقاي ل جم وكم نشاطات المكتا التنيٌذي ٌ دد عدد أعضاء  -د

 عضواي.15وان ال ٌفٌد عن  أعضاء 7ٌقل عن 

 :الملتقىرئٌه : 17أل ماد

 وٌماره المهام التالٌة:لمدأل ثالي سنوات  الملتقى العامٌنتخا من قبل 

 .المكتا التنيٌذيو الملتقى العاماجتماعات  ٌترأه -أ

 ٌعٌن نائباي له من أعضاء المكتا التنيٌذي. -ا

 .المكتا التنيٌذيوالملتقى العام قرارات  تنيٌذ -ج

النظاام بماا ال ٌتعاارض ماع الملتقاى الالفماة لماا ٌ قاق أظاداح القارارات  اتخاذ -د

 .األساسً

أو مان  لخارجٌةالداخلٌة واالم افل  أمام ال ٌر وأمام القضاء وفًالملتقى  ٌمثل -ظـ

 .ٌكليه

تصدر المراسالت باسامه وٌصادر قارارات تشاكٌل أو تعٌاٌن ردسااء وأعضااء  -و

 .اللجان المتخصصة واليروع

  .ٌعٌن أعضاء الهٌئة االستشارٌة -ف

 .ٌعٌن أعضاء مجله الشرح -أ

 :المتخصصةاللجان : 18أل ماد

لممارساة نشااط معاٌن بصاورأل  المكتاا التنيٌاذيبقارار مان تتشاكل ظً اللجاان التاً 

 .الملتقىدائمة أو مدقتة وبما ٌ قق أظداح 
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 :المتخصصةاللجان مهام : 19 ألماد

 .المكتا التنيٌذيج نشاطها وتقر من قبل براممشارٌع كل لجنة  تضع -أ

 .للملتقىوفق نشاطها بلنجاأ األنشطة العامة  تساظم -ا

 .لمكتا التنيٌذيلتقارٌرظا الدورٌة  ترفع -ج

ٌ ضاار  أن المكتااا التنيٌااذيلاارئٌه اللجنااة إذا كااان ماان خااارج عضااوٌة  ٌ ااق -د

رئااٌه أو  المكتااا التنيٌااذيبناااء علااى دعااوأل أو طلااا ماان المكتااا اجتماعااات 

 .الملتقى

 .المكتا التنيٌذيأو الملتقى تنيذ المهام الموكلة إلٌها من رئٌه  -ظـ

 : أ كام اللجان المتخصصة:20مادأل 

 .أو من خارجها ردساء اللجان من أعضائه المكتا التنيٌذي ٌعٌن -أ

 الملتقىظا من أعضاء دأعضا ٌتكون -ا

 .المكتا التنيٌذيكل لجنه الئ ة خاصة تنظم عملها وتقر من قبل  تضع -ج

 : اليروع:21مادأل 

ضاع اللاوائح م افظاات الجمهورٌاة وٌفروعاي فً ٌنشئ أن  للمكتا التنيٌذيٌ ق  -

 الالفمة لتنظٌم ذلك.

 لجنة الرقابة والتيتٌ : :22أل ماد

وتماااره المهااام ثااالي ساانوات لماادأل الملتقااى العااام ظااً اللجنااة المنتخبااة ماان قباال 

 التالٌة:

 ها رئٌسا ومقرراي لها.ئتنتخا من بٌن أعضا -أ

وفقاااي للنظااام الم اساابً  تطبٌااق النظااام األساسااً والنظااام المااالًت ااافظ علااى  -ا

 .المو د

 .أشهردورٌاي مرف كل ثالثة  تجتمع -ج

بالمال ظااات المالٌااة والتنظٌمٌااة إن وجاادت مااالم  المكتااا التنيٌااذيتقااوم باالبال   -د

 .الملتقى العامفترفع تقرٌرظا إلى 

لمناقشة تقاارٌر لجناة الرقاباة  المكتا التنيٌذي ضور اجتماعات  ق  لرئٌسها -ظـ

 والتيتٌ .
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 الهٌئة االستشارٌة: :23مادأل 

ظً ظٌئة استشاارٌة مان ذوي الكيااءأل والخبارأل واالختصااص تقادم المشاورأل الينٌاة 

 .الملتقىفً المجاالت التً تخدم أظداح  الملتقىلرئٌه 

 مجله الشرح: :24مادأل 

الاذٌن قادموا خادمات جلٌلاة  الملتقاى واألصادقاءشرح من أعضااء ٌتكون مجله ال

 .للملتقى

 

 

 الباا الثالي

 

 األولاليصل 

 الموارد والمالٌة

 :الموارد: 25أل ماد

 االشتراكات -أ

 التبرعات -ا

 اإلعانات والهبات حٌر المشروطة -ج

 ساظم فٌها.ٌأو الملتقى دٌرظا ٌاألنشطة االستثمارٌة التً عوائد  -د

 ول الوصاٌا واألوقاح.قب -ظـ

 .لدى بنك معتمدالملتقى فً  ساا خاص باسم الملتقى تودع أموال : 26مادأل 

 .الملتقىآمر الصرح ظو رئٌه  :27أل ماد

 .الملتقى وم اسا الملتقىتوقع الشٌكات من قبل رئٌه  : 28أل ماد

 .بتقارٌر مالٌة دورٌةالمكتا التنيٌذي الملتقى م اسا ٌوافً  :29أل ماد

 مع بداٌة السنة المالٌة للدولة وتنتهً بنهاٌتها. للملتقى: تبدأ السنة المالٌة 30مادأل 
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 الثانًاليصل 

 الجفاءات 

فً  الة اقتراح أي عضو ألي مخالية قانونٌة للنظام األساسً والئ ته :  31مادأل 

 اتخاذ اإلجراءات التالٌة ب سا طبٌعة المخالية: للمكتا التنيٌذيالداخلٌة ٌ ق 

 تنبٌه شيهً. -أ

 إنذار خطً. -ا

 تجمٌد العضوٌة ليترأل م ددأل. -ج

 اليصل المسبا وفق الالئ ة. -د

  

 

 

 ثاليالاليصل 

 أ كام عامة

قارار أي تعادٌل ال صاول إلوٌشاترط الملتقاى العاام ٌعدل ظذا النظام فاً اجتمااع  :32أل ماد

 األصوات. ًعلى ثلث

 .الملتقىن إالّ بقرار من ثلثً أعضاء ال ٌكوالملتقى أو دمجه أو تصيٌته  ل : 33مادأل 

م والئ تاه 2001( لعاام 1شأنه نص ٌتم الرجوع أل كام القانون رقام )بفٌما لم ٌرد :  34مادأل 

 التنيٌذٌة.


