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الباب الأول

مقت�ضيات عامة

التعريف

املادة الأوىل:

العتبارية،  بال�صخ�صية  يتمتع  �صيا�صي  تنظيم  للأحرار  الوطني  التجمع 

املدنية  بحقوقهم  يتمتعون  ذاتيني  اأ�صخا�ص  بني  للقانون،  طبقا  موؤ�ص�ص، 

وال�صيا�صية، يتقا�صمون نف�ص املبادئ وي�صعون اإىل حتقيق نف�ص الأهداف.

الد�صتور  اأحكام  اإطار  يف  للأحرار  الوطني  للتجمع  الأ�صا�صي  النظام  يدخل 

على  ويحدد  ال�صيا�صية  بالأحزاب  املتعلق   11-29 رقم  التنظيمي  والقانون 

وتاأليف  والإداري  املايل  وتنظيمه  احلزب  بت�صيري  املتعلقة  القواعد  اخل�صو�ص 

واخت�صا�صات خمتلف اأجهزته املحلية والإقليمية واجلهوية والوطنية وحقوق 

وواجبات اأع�صائه، وطرق متويله.

 ويحدد النظام الداخلي، ب�صفة خا�صة، كيفيات ت�صيري كل جهاز من اأجهزة 

احلزب و�صروط اجتماعاتها.

املادة الثانية:

 5 A �صكتور9 الطابق  يوجد مقر التجمع الوطني للأحرار بالرباط هول 

�صارع النخيل - حي الريا�ص، وميكن تغيري مقره بقرار من املجل�ص الوطني اإذا 

اقت�صى الأمر ذلك.

املادة الثالثة:

برمز  ا�صتبداله  وميكن  احلمامة   : هو  للأحرار  الوطني  التجمع  حزب  رمز 

اآخر بقرار من املكتب ال�صيا�صي للحزب.

املادة الرابعة:

برناجمه  اأو  الأ�صا�صي  نظامه  على  اأو  احلزب  ت�صمية  على  يطراأ  تغيري  كل 

يجب اأن تتم امل�صادقة عليه يف املوؤمتر الوطني للحزب.
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الباب الثاين

املبادئ والأهداف

املادة اخلام�صة:

يهدف التجمع الوطني للأحرار بو�صفه تنظيما �صيا�صيا  ميثل الو�صط التقدمي 

الجتماعي الدميقراطي اإىل حتقيق الغايات الآتية طبقا لرباجمه وهويته:

ال�صمح  الإ�صلمي  الدين  يف  املتمثلة  واملقد�صات  الثوابت  عن  الدفاع   •
الدميقراطية  الد�صتورية  وامللكية  الروافد  متعددة  الوطنية  والوحدة 

الربملانية والجتماعية، واإمارة املوؤمنني والختيار الدميقراطي.

تعبري  اأ�صمى  هو  القانون  وجعل  واملوؤ�ص�صات  احلق  دولة  وت�صييد  بناء  • دعم 
عن اإرادة الأمة.

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الإن�صان  حقوق  ثقافة  وتفعيل  • ن�صر 
اأوردها  وكما  عامليا  عليها  متعارف  هو  كما  واحلريات  والبيئية  والثقافية 

د�صتور اململكة، يف ت�صديره، ويف بابه الثاين.

وحريات  حلقوق  الفعلي  الطابع  تعميم  من  متكن  التي  الظروف  توفري   •
وم�صاركتهم  بينهم،  وامل�صاواة  واجلماعية  الفردية  واملواطنني  املواطنات 

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة  يف  املنا�صفة  ملبداأ  طبقا 

والثقافية والبيئية حمليا واإقليميا وجهويا ووطنيا.

ال�صيا�صية  التنمية  يف  وال�صباب  الن�صاء  م�صاركة  وتعميم  تو�صيع   •
والقت�صادية والجتماعية والثقافية والبيئية للبلد.

وطنيا  امل�صرية  اأجهزته  داخل  الن�صاء  لفائدة  الثلث  ن�صبة  لبلوغ  • ال�صعي 
وجهويا، يف اأفق التحقيق التدريجي ملبداأ املنا�صفة بني الن�صاء والرجال.

املخالف  والراأي  الراأي  واحرتام  وامل�صوؤول  احل�صاري  النقا�ص  اأ�صلوب  • تبني 
وذلك يف اإطار املحافظة على وحدة ال�صف.
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العامة. احلياة  يف  والندماج  التنمية  يف  للم�صاركة  ال�صباب  ولوج  • تي�صري 
يف  انخراطهم  وتعزيز  ال�صيا�صي  وتكوينهم  واملواطنني  املواطنات  تاأطري   •
العام  ال�صاأن  ممار�صة  م�صوؤولية  لتحمل  النخب  واإعداد  الوطنية،  احلياة 

املحلي والوطني ا�صتنادا ملبداأ احلكامة اجليدة، وبث روح املواطنة وامل�صوؤولية 

فيهم، وتعريفهم بواجباتهم الوطنية، وحثهم على الوفاء بها واحلر�ص على 

ت�صامنهم وتكافلهم وعلى الدفاع عن ثوابت الأمة.

املغاربة  واملواطنني  للمواطنات  امل�صروعة  وامل�صالح  احلقوق  حماية   •
حقهم  و�صمان  الوطن  ت�صييد  يف  م�صاهمتهم  وتقوية  اخلارج  يف  املقيمني 

يف الت�صويت والرت�صيح للنتخابات.

جانب  اإىل  التعليم  يف  اإدماجها  وطرق  للأمازيغية  الر�صمي  الطابع  • تفعيل 
و�صيانة  للدولة،  ر�صمية  لغة  العربية  اللغة  ا�صتعمال  وتنمية  تطوير 

احل�صانية والتعبريات الثقافية وال�صهر على تعلم واإتقان اللغات الأجنبية.

ونزيه. فعال  عادل،  م�صتقل،  ق�صاء  اإر�صاء  يف  • امل�صاهمة 
واإقليميا  حمليا  دعائمها  وتثبيت  اللمركزية  م�صروع  برت�صيخ  قدما  • الدفع 
كخيار  واملو�صعة  املتقدمة  اجلهوية  م�صروع  اإقامة  يف  بثبات  وامل�صي 

وتكوين  للمغرب،  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  للتنمية  ا�صرتاتيجي 

الأطر لهذا الغر�ص، لبناء جمتمع يكرم كافة اأبنائه ويوفر التوازن التنموي 

املن�صود.

امل�صاريع  كل  يف  العتبار  يف  واأخذها  البيئة  حماية  ثقافة  تر�صيخ   •
والربامج على جميع الأ�صعدة.

ودوليا  وقاريا  وطنيا  ال�صيا�صية  والهيئات  الأحزاب  مع  الروابط  متتني   •
اإ�صعاع  بق�صد  املبادئ،  نف�ص  معها  للأحرار  الوطني  التجمع  يتقا�صم  التي 

الدبلوما�صية  تن�صيط  خلل  من  الوطنية  الق�صايا  عن  والدفاع  البلد 

العربي  املغرب  احتاد  وبناء  وال�صتقرار  ال�صلم  لتحقيق  وال�صعي  احلزبية 

وتطوير اآليات العمل باجلامعة العربية وت�صييد وحدة اإفريقية حقيقية يف 

احرتام تام للوحدة  الرتابية ل�صعوبها.
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الباب الثالث

االنــخـــراط

املادة ال�صاد�صة:

كاملة  �صم�صية  �صنة   18 �صن  البالغني  واملواطنني  للمواطنات  ميكن 

يكون  اأن  �صريطة  للأحرار  الوطني  التجمع  حزب  يف  حرية  بكل  النخراط 

طالب الإنخراط:

اآخر. �صيا�صي  حزب  لأي  منتم  غري  يكون  • اأن 
خمتلف  داخل  والن�صباط  ون�صرها  احلزب  مبادئ  عن  بالدفاع  يلتزم  • اأن 

هيئاته وتنظيماته.

اآرائه  عن  التعبري  بحرية  للأحرار  الوطني  التجمع  يف  ع�صو  كل  • يتمتع 
تدبري  م�صوؤولية  لتحمل  والرت�صح  احلزب  تنظيمات  يف  امل�صاركة  وبحق 

لل�صتحقاقات  للرت�صح  تزكية  على  احل�صول  طلب  يف  احلق  له  كما  �صوؤونه 

طرف  من  املحددة  واملعايري  ال�صروط  وفق  امل�صوؤوليات  وخمتلف  النتخابية 

اأجهزة احلزب املعهود اإليها بذلك..

واجبات الأع�ضاء

املادة ال�صابعة:

يلتزم كل ع�صو  بالتجمع الوطني للأحرار مبا يلي :

للحزب. الداخلي  والنظام  الأ�صا�صي  النظام  هذا  مقت�صيات  • احرتام 
له. التابعة  الأجهزة  يف  • امل�صاركة 

الأجهزة. هذه  داخل  • الن�صباط 
النخراط. واجب  • اأداء 

ع�صو: لأي  ميكن  • ل 
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• اأن ي�صارك اأو ي�صاهم يف اأي عمل اأو ن�صاط حزبي  

• اأن يرت�صح اأو ي�صوت يف اأي جهاز من اأجهزة احلزب   

• اأن يتحمل اأية م�صوؤولية متثيلية اأو حكومية با�صم احلزب،  

وامل�صاهمات  مواعيدها   يف  النخراط  واجبات  جميع  اأدى  قد  يكن  مل  اإذا 

املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة واخلم�صون )54(.

اجلماعات  جمال�ص  اأحد  يف  اأو  الربملان  جمل�صي  اأحد  يف  لع�صو  ميكن  • ل 
الوطني  التجمع  حلزب  النتماء  عن  التخلي  املهنية  الغرف  يف  اأو  الرتابية 

املن�صو�ص  اجلزاءات  طائلة  حتت  للنتخابات،  با�صمه  تر�صح  الذي  للأحرار 

عليها يف القانون.

م�ضاركة ال�ضباب واملراأة

املادة الثامنة:

ت�صارك الن�صاء بن�صبة الثلث وال�صباب بن�صبة 20 % يف خمتلف الأجهزة 

امل�صرية للحزب ويف الرت�صح للإنتخابات.

تعترب �صن 40 �صنة �صم�صية كاملة ال�صن الأق�صى لل�صباب.

فقدان الع�ضوية

املادة التا�صعة:

تفقد الع�صوية يف احلالت التالية:

الن�صحاب، • ال�صتقالة، 
• الإقالة،

• العزل،
• الوفاة.
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وين�ص النظام الداخلي للحزب على حالت فقدان الع�صوية.

وميكن لكل ع�صو يف التجمع الوطني للأحرار اأن ي�صتقيل من احلزب، بعد 

قبول ا�صتقالته من طرف اأجهزة احلزب، مع مراعاة اأحكام الفقرة الأخرية من 

املادة ال�صابعة اأعله.

ل تكون هذه الإ�صتقالة نافذة اإل بعد ت�صفية التزامات املعني بالأمر جتاه 

احلزب �صواء فيما يتعلق بواجبات النخراط اأو با�صرتجاع الوثائق اأو ت�صفية 

احل�صابات.

بالأحزاب  املتعلق  التنظيمي  القانون  من   22 للمادة  طبقا  ميكنه  كما 

الفقرة  يف  جاء  ملا  طبقا  و�صعيته  ت�صوية  �صريطة  منه  ين�صحب  اأن  ال�صيا�صية 

اأعله.
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الباب الرابـع

اأجهـزة احلزب

املادة العا�صرة:

وجهوية  واإقليمية  حملية  اأجهزة  من  للأحرار  الوطني  التجمع  يتكون 

ووطنية تعمل �صمن حزب موحد ح�صب القواعد الآتي بيانها:

مبادئ  وفق  اأجهزته  وي�صري  اأعماله  للأحرار  الوطني  التجمع  ينظم    -1
الدميقراطية واحلكامة اجليدة ويدبر �صوؤونها على اأ�صا�ص ال�صفافية وامل�صوؤولية 

واملحا�صبة.

وامل�صوؤول  احل�صاري  النقا�ص  اأ�صلوب  للأحرار  الوطني  التجمع  يتبنى    -2
واحرتام الآراء واختلف املقرتحات ومقارعة الأفكار وذلك يف اإطار املحافظة 

على وحدة ال�صف.

حتمل  يف  التداول  وعلى  النخب  جتديد  مبداأ  على  احلزب  يعتمد    -3
امل�صوؤولية واإقرانها باملحا�صبة وعلى عدم تراكم امل�صوؤوليات بني اأيدي اأع�صائه.

4-  ل ت�صند امل�صوؤولية لنف�ص الع�صو لأكرث من مدة وليتني اثنتني متتاليتني. 
مدة النتداب اخلا�صة بامل�صوؤوليات داخل اأجهزة احلزب هي اأربع �صنوات.

هياأة  رئا�صة  من  اأكرث  يتوىل  اأن  احلزب  اأع�صاء  من  لع�صو  ميكن  ل    -5
تنظيمية واحدة ول اأن يجمع بني مهام من�صق اإقليمي ومن�صق جهوي.

6-  جتتمع اأجهزة احلزب با�صتدعاء مكتوب من رئي�صها اأو كاتبها العام، اأو 
بدعوة من ثلثي اأع�صائها مع توجيه اإ�صعار بالتو�صل.

7-  ل تكون الجتماعات �صحيحة اإل اإذا ح�صرها الن�صف زائد واحد من 
اأع�صائها، فاإذا مل يتحقق الن�صاب يف الدعوة الأوىل، يلجاأ اإىل ا�صتدعاء ثان يكون 

على اإثره الجتماع �صحيحا مهما كان عدد احلا�صرين على األ يقل عن الربع.

اإذا  عدا  ما  اليد  برفع  عنها  املعرب  الأ�صوات  باأغلبية  القرارات  تتخذ    -8
ن�ص هذا النظام على خلف ذلك اأو اإذا تعلق الأمر بالتعيينات ال�صخ�صية اأو اإذا 
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طلب ثلث الأع�صاء احلا�صرين الت�صويت ال�صري، ويف هذه احلالة يعر�ص الأمر 

على اجلمع الذي يبث فيه.

الهياكل  داخل  دميقراطيا  املتخذة  للقرارات  احلزب  اأع�صاء  يخ�صع   -9
لها  ح�صب ما �صلف ذكره ويعملون على احرتام م�صامينها وتنفيذها والن�صياع 

والن�صباط ملقت�صياتها.

ومتتابعة  مرقمة  ب�صجلت  احلزب  اأجهزة  مقررات  وتدون  ت�صجل   -10
يوقعها رئي�ص اجلهاز واملقرر فيه.

ومادية  ب�صرية  عمل  وو�صائل  اإدارة  اأجهزته  لكل  احلزب  يوفر   -11
ومقرات يف ملكه اأو مكراة با�صمه.

اأكرث  فيها  ع�صو  هو  التي  الأجهزة  اجتماعات  عن  ع�صو  تغيب  اإذا   -12
من ثلثة جل�صات متتالية بدون عذر مقبول اأو رف�ص تنفيذ مهمة ارت�صاها اأو 

اأنيطت به، يحال املو�صوع على جلنة التحكيم والتاأديب لل�صتماع اإليه واقرتاح 

الإجراء الواجب اتخاذه اإزاءه.

العادي  الوطني  املوؤمتر  انعقاد  حني  اإىل  الأجهزة  يف  الع�صوية  ت�صتمر   -13
املوايل، اللحق اإل يف حالة فقدان الأهلية ويف حالت ال�صتقالة اأو الإقالة اأو الوفاة.

االأجهزة املحلية واالإقليمية واجلهوية

املادة احلادية ع�صر: 

يتكون التجمع الوطني للأحرار حمليا من:

املقاطعات، اأو  احل�صرية  اأو  القروية  الرتابية  اجلماعة  من  وينبثق  • الفرع 
اإىل عدة مقاطعات ح�صرية، التي تنق�صم  للمدن  بالن�صبة  املدينة  • احتادية 

اإقليم، اأو  عمالة  كل  �صعيد  على  الإقليمية  • الحتادية 
جهة. كل  �صعيد  على  اجلهوي  • املجل�ص 
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الفـــــرع

املادة الثانية ع�صر:

للأحرار  الوطني  للتجمع  املنتمني  واملنا�صلني  املنا�صلت  من  الفرع  يتكون 

داخل اجلماعة الرتابية القروية اأو احل�صرية اأو املقاطعة.

ويتاألف الفرع من كاتب الفرع ونائبه ثم اأمني املال ونائبه وامل�صت�صارون.

والتداول  اجلماعي  الرتاب  �صعيد  على  احلزب  مبادئ  ن�صر  مهمته  وتكون 

اجلماعي  املجل�ص  اأعمال  وتتبع  املقاطعة  اأو  اجلماعة  بتنمية  يتعلق  ما  كل  يف 

منظمات  مع  العلقات  ومتتني  باجلماعة  الفر�ص  تكافوؤ  جلان  يف  وامل�صاركة 

املجتمع املدين، وخلق جلان قطاعية وتقدمي مطالب با�صم ال�صكان تهم التنمية 

�صاأن  يف  والتداول  للجماعة  والبيئة  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 

اقرتاح املر�صحني التجمعيني يف خمتلف ال�صتحقاقات املحلية وحت�صيل واجبات 

النخراط والهبات.

احتادية املدينة

املادة الثالثة ع�صر:

حتدث احتادية املدينة على �صعيد كل مدينة بها اأكرث من مقاطعة وي�صريها 

جمل�ص مكون من اأع�صاء مكاتب املقاطعات باملدينة واأع�صاء مكاتب التنظيمات 

املوازية وروؤ�صاء جمال�ص املقاطعات التابعني للحزب.

املادة الرابعة ع�صر:

يجتمع مكتب احتادية املدينة مرة يف كل �صهر با�صتدعاء من الكاتب العام 

للحتادية اأو بطلب من املن�صق الإقليمي.
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املادة اخلام�صة ع�صر:

يتوىل مكتب الحتادية مهام:

هيئاته، لدن  من  املتخذة  والقرارات  احلزب  قوانني  تطبيق  على  • ال�صهر 
وتاأطريهم، جدد  اأع�صاء  وا�صتقطاب  احلزب  مبادئ  •  ن�صر 

معها، دورية  اجتماعات  وعقد  اأن�صطتها  وتتبع  الفروع  اإحداث  على  • ال�صهر 
وبراجمه، ووثائقه  احلزب  �صحافة  • ن�صر 

املجتمع  مع  لقاءات  وتنظيم  حت�صي�صية  وحملت  ثقافية  تظاهرات  • حت�صري 
املدين.

ينتخب جمل�ص احتادية املدينة من بني اأع�صائه مكتبا للحتادية يتكون من:

الحتادية عام  • كاتب 
• نوابه 

املال • اأمني 
• نائبه
• مقرر
• نائبه

• م�صت�صارون
يجتمع املكتب با�صتدعاء من كاتب الحتادية اأو بطلب من املن�صق الإقليمي.

يتوىل مكتب الحتادية مهام:

والريا�صة  واملراأة  كال�صباب  املوازية  للأن�صطة  حملية  هياكل  اإحداث   •
والفنون واملهنيني،

اجلماعي، املجل�ص  اأعمال  • تتبع 
: منها  وظيفية  وجلان  قطاعية  جلان  •خلق 

املدينة، �صوؤون  • جلنة 
الفر�ص، تكافوؤ  • جلنة 
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الرت�صيحات، • جلنة 
والتاأديب، التحكيم  • جلنة 

املوازية، التنظيمات  • جلنة 
جتتمع هذه اللجان با�صتدعاء من روؤ�صائها اأو بطلب من املن�صق الإقليمي اأو 

بطلب من الكاتب العام للحتادية.

يعني رئي�ص التجمع الوطني للأحرار بعد ا�صت�صارة املكتب ال�صيا�صي من�صقا 

احلزب  هيئات  وميثل  الإحتادية  جمل�ص  اأ�صغال  يح�صر  املدينة  احتادية  عن 

لدى ال�صلطات املحلية وميد مركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�صطة 

احلزبية باملدينة.

االحتادية االإقليمية

املادة ال�صاد�صة ع�صر:

حتدث على �صعيد كل اإقليم اأو عمالة اأو عمالة مقاطعات احتادية اإقليمية.

املادة ال�صابعة ع�صر:

تتكون الحتادية الإقليمية من:

املوؤمتر  طرف  من  اأع�صاوؤه  ينتخب  الذي  الإقليمية  الحتادية  جمل�ص   •
الإقليمي.

• الربملانيني،
الإقليمية، الحتادية  • مكتب 

الإقليمية، • اللجان 



14

املادة الثامنة ع�صر:

وال�صيا�صية  التنظيمية  املهام  الإقليمية  الحتادية  مكتب  ميار�ص 

وباخل�صو�ص:

منتظم، ب�صكل  املحلية  املكاتب  • جتديد 
وال�صتقطاب، النخراط  • تدبري 

والإقليمي، املحلي  امل�صتوى  على  الرت�صيحات  • اقرتاح 
الإقليمية، املوؤمترات  • عقد 

اجلهوية، للأجهزة  الحتادية  ن�صاط  عن  دورية  تقارير  • رفع 
اخللفات، • ت�صوية 

الحتادية، جمل�ص  مقررات  • تنفيذ 
حمليا، املنتخبة  اجلماعات  اأداء  • متابعة 

املدين، املجتمع  وجمعيات  ال�صيا�صية  الأحزاب  عمل  • ر�صد 
العمومية، ال�صيا�صات  تنفيذ  • متابعة 

والتكوين. والتوجيه  • التاأطري 
العام  الكاتب  من  با�صتدعاء  الإقليمية  الحتادية  جمل�ص  يجتمع 

عادية  دورات  يف  ال�صنة  يف  مرتني  يف  اأع�صائه،  ثلثي  من  اأوبطلب  للإحتادية، 

الحتادية  مكتب  مقررات  خللها  يناق�ص  القت�صاء  عند  ا�صتثنائية  وب�صفة 

الإقليمية وي�صادق عليها.

املادة التا�صعة ع�صر:

تنتخب املوؤمترات الإقليمية امل�صار اإليها يف املادة ال�صابقة مندوبي املوؤمتر 

اجلهوي واملوؤمتر الوطني واأع�صاء املجل�ص الوطني.

طرف  من  عليها  املحالة  وامل�صاريع  التقارير  الإقليمية  املوؤمترات  تناق�ص 

املكتب ال�صيا�صي.
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املادة الع�صرون:

يحدث جمل�ص الحتادية الإقليمية جلانا تنظيمية وعلى اخل�صو�ص:

الإقليمية  ال�صوؤون  • جلنة 
ال�صيا�صات  تنفيذ  تتبع  • جلنة 

الفر�ص تكافوؤ  • جلنة 
والرت�صيحات النتخابات  • جلنة 

املوازية التنظيمات  • جلنة 
تنتخب هذه اللجان مكاتبها التي تتكون من:

• رئي�ص
• نائبه
• مقرر
• نائبه

العام  الكاتب  من  بدعوة  اأو  روؤ�صائها  من  با�صتدعاء  اللجان  وجتتمع 

للحتادية الإقليمية.

املادة الواحدة والع�صرون:

يحددها  ومادية  ب�صرية  وموارد  مقر  على  القليمية  الحتادية  تتوفر 

النظام الداخلي.

املادة الثانية والع�صرون:

يعني رئي�ص التجمع الوطني للأحرار بعد ا�صت�صارة املكتب ال�صيا�صي من�صقا 

عن كل احتادية اإقليمية، يح�صر اأ�صغال جمل�ص ومكتب الحتادية وميثل هيئات 

حول  والتقارير  باملعلومات  احلزب  مركز  وميد  املحلية،  ال�صلطات  لدى  احلزب 

الأن�صطة احلزبية بالإقليم.



16

املجل�س اجلهوي

املادة الثالثة والع�صرون:

يتكون املجل�ص اجلهوي من:

طرف  من  املنتخبني  املندوبني  من  املكون  اجلهوي  املوؤمتر  ينتخبهم  • اأع�صاء 
املوؤمترات القليمية لكل الأقاليم والعمالت امل�صكلة للجهة.

وهم: بال�صفة  • اأع�صاء 
باجلهة، ال�صيا�صي  املكتب  • اأع�صاء 

للأحرار، الوطني  للتجمع  املنتمني  املنتخبة  املجال�ص  • روؤ�صاء 
للأحرار، الوطني  للتجمع  املنتمني  املهنية  الغرف  • روؤ�صاء 

باجلهة، • الربملانيني 
باجلهة، الوطني  املجل�ص  • اأع�صاء 

الإقليميون، • املن�صقون 
وت�صتمر ع�صويتهم اإىل حني انعقاد املوؤمتر الوطني اللحق.

ينعقد املوؤمتر اجلهوي مرة يف كل �صنتني بدعوة من رئي�ص احلزب اأو بطلب 

من ثلثي اأع�صاء املجل�ص اجلهوي.

ميار�ص املوؤمتر اجلهوي اخت�صا�صاته يف جمال تطبيق الربنامج العام للحزب 

وحتديد التوجهات احلزبية حيال اجلهوية املتقدمة واإر�صاء ركائزها.

على  وامل�صادقة  اجلهة  �صعيد  على  احلزبية  الأجهزة  ن�صاط   يتتبع  كما 

التقريرين الأدبي واملايل املتعلقني بها.

املادة الرابعة والع�صرون:

يتوىل املجل�ص اجلهوي على اخل�صو�ص:

اجلهة، �صعيد  على  احلزب  لأجهزة  والتدبريية  التنظيمية  • الخت�صا�صات 
واللمتركز  املتقدمة  واجلهوية  اللمركزية  ميدان  يف  احلزب  برامج  • تنفيذ 

الإداري،
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والثقافية  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  اجلهوية  الق�صايا  • درا�صة 
والبيئية،

وا�صعاعه احلزبي  التنظيم  • تطوير 
والتاأديب النزاعات  يف  • البت 

وندوات. وحما�صرات  وريا�صية  وفنية  ثقافية  باأن�صطة  • القيام 
متخ�ص�صة. جهوية  جلان  واحداث  اجلهوي  املكتب  • انتخاب 

املادة اخلام�صة والع�صرون:

واجلهوية  والإقليمية  املحلية  للأجهزة  املوكولة  املهام  تنفيذ  على  ت�صهر 

من  مكتب  كل  ويتكون  الأمر،  يعنيها  التي  الأجهزة  طرف  من  منتخبة  مكاتب 

كاتب عام ونوابه، واأمني للمال ونوابه وم�صت�صارين.

ونوابه  جهوي  من�صق  من  ذكر،  ما  اإىل  اإ�صافة  اجلهوي  املكتب  يتكون  كما 

الذين يعينون من بني املن�صقني الإقليميني للإحتاديات.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

يجتمع املكتب اجلهوي مرة يف ال�صهر، با�صتدعاء من املن�صق  اجلهوي.

املجل�ص  يقررها  التي  الربامج  وتنفيذ  تتبع  على  اجلهوي  املكتب  ي�صهر   

اجلهوي واملكتب ال�صيا�صي.

ميكن لكل فرع اأو احتادية املدينة اأو احتادية اإقليمية اأو جمل�ص جهوي اأن 

يحدث جلانا متخ�ص�صة من بينها ب�صفة خا�صة اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة 

الثالثة والأربعون.

روؤ�صائها  من  با�صتدعاء  الأقل  على  ال�صهر  يف  مرتني  اللجان  هذه  • جتتمع 
اأو  اجلهوي  اأو  الإقليمي  املن�صق  من  بطلب  اأو  اأع�صائها  ثلثي  من  بطلب  اأو 

بطلب من الكاتب العام للإحتادية.

يحددها  ومادية  ب�صرية  وموارد  مقر  على  اجلهوي  املكتب  يتوفر  اأن  • ميكن 
النظام الداخلي.
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يتكون املكتب اجلهوي من :

عام • كاتب 
• نائبه

للمال • اأمني 
• نائبه
• مقرر
• نائبه

• م�صت�صارين.
يحدث املجل�ص اجلهوي جلانا متخ�ص�صة تنظيمية ووطنية وعلى اخل�صو�ص:

املو�صعة اجلهوية  • جلنة 
جهويا العامة  ال�صيا�صات  تنفيذ  تتبع  • جلنة 

والرت�صيحات النتخابات  • جلنة 
جلنة  امام  قراراتها  ا�صتئناف  امكانية  مع  والتاأديب  التحكيم  جلنة   •

التحكيم الوطنية

واملنا�صفة الفر�ص  تكافوؤ  • جلنة 
املوازية والتنظيمات  الأن�صطة  • جلنة 

ينتخب هذه اللجان مكاتبها التي تتكون من:

• رئي�ص
• نائبه
• مقرر

• نائبه 
ويحدد القانون الداخلي للحزب كيفيات ا�صتغال اللجان واخت�صا�صاتها.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

من�صقا  ال�صيا�صي  املكتب  تداول  بعد  للأحرار  الوطني  التجمع  رئي�ص  يعني 
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م�صتوى  على  ال�صلطات  لدى  احلزب  هيئات  متثيل  يتوىل  جهة  كل  عن  جهويا 

العمل  بتن�صيق  ويقوم  واملجل�ص اجلهوي  املوؤمتر اجلهوي  اأ�صغال  اجلهة ويح�صر 

احلزبي بتعاون مع املن�صقني الإقليميني.

االأجهزة الوطنية

املادة الثامنة والع�صرون:

تتكون الأجهزة الوطنية من:

الوطني، • املوؤمتر 
الوطني، • املجل�ص 
ال�صيا�صي، • املكتب 

• الرئا�صة، 

املوؤتـمـر الوطـنـي

املادة التا�صعة والع�صرون:

الوطني  للتجمع  وتنظيمية  تقريرية  هياأة  اأعلى  هو  الوطني  املوؤمتر 

للأحرار.

ينعقد املوؤمتر الوطني يف دورته العادية مرة كل اأربع �صنوات.

ثلثي  من  بطلب  اأو  احلزب  رئي�ص  طرف  من  املوؤمتر  لنعقاد  الدعوة  تتم 

اأع�صاء املجل�ص الوطني. 

اأنه ل  اإل  ذلك،  الأمر  اقت�صى  كلما  ا�صتثنائية،  دورة  اأن يجتمع يف  وميكن 

املجل�ص  اأع�صاء  ثلثي  من  بطلب  واحد،  ا�صتثنائي  موؤمتر  من  اأكرث  عقد  يجوز 

الوطني، خلل املدة الفا�صلة بني موؤمترين عاديني.

ويتكون املوؤمتر الوطني من مندوبني منتخبني على امل�صتوى القليمي طبقا 

لل�صروط املبينة يف هذا النظام.
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يتوىل املكتب ال�صيا�صي التح�صري لعقد موؤمترات احلزب، ويتخذ لأجل ذلك 

كل الإجراءات والتدابري اللزمة، مبا يف ذلك تعيني جلنة من بني اإع�صائه اأو من 

بني اأع�صاء املجل�ص الوطني، مع حتديد عدد اأع�صائها و�صلحياتها.

يتعني الإعلن عن عقد املوؤمتر ثلثة اأ�صهر على الأقل قبل تاريخ انعقاده.

املادة الثلثون:

يتوىل املوؤمتر الوطني مهام:

والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  احلزب  واختيارات  توجهات  • ر�صم 
والثقافية والبيئية،

، ال�صيا�صي  التقرير  على  • امل�صادقة 
املايل، التقرير  على  • امل�صادقة 

• امل�صادقة على النظام الأ�صا�صي للحزب،
احلزب، برنامج  على  • امل�صادقة 

للأحرار. الوطني  التجمع  رئي�ص  • انتخاب 
انتخابهم. وعلى  الوطني،  املجل�ص  اأع�صاء  عدد  حتديد  على  • امل�صادقة 

حزب  اإطار  يف  اأو  قائم  حزب  اإطار  يف  الندماج  قرارات  على  • امل�صادقة 
جديد،

منها. والن�صحاب  ال�صيا�صية  الأحزاب  لحتادات  الن�صمام  • كيفية 

املادة الواحدة والثلثون:

يراأ�ص املوؤمتر الوطني العادي اأكرب اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي �صنا وي�صاعده 

الرابعة  املادة  يف  عليها  املن�صو�ص  اللجنة  اأع�صاء  بني  من  يختار  عام  مقرر 

والع�صرين.
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املادة الثانية والثلثون:

للموؤمتر الوطني وحده احلق يف اتخاذ قرار حل التجمع الوطني للأحرار، 

ويتم ذلك مب�صادقة اأغلبية املوؤمترين.

املجل�س الوطني

املادة الثالثة والثلثون:

يعترب املجل�ص الوطني اأعلى هياأة تقريرية للتجمع الوطني للأحرار خلل 

الفرتات الفا�صلة بني انعقاد املوؤمترات ويتوىل مهام:

الوطني، املوؤمتر  مقررات  تطبيق  • متابعة 
للبلد، العمومية  ال�صيا�صات  • درا�صة 

حول  ال�صيا�صي  املكتب  قبل  من  اإليه  املقدمة  التقارير  ومناق�صة  • درا�صة 
ن�صاط التجمع الوطني للأحرار وبرنامج عمله،

الق�صايا  من  احلزب  مواقف  حتدد  وبيانات  وقرارات  تو�صيات  ا�صدار   •
املعرو�صة يف اإطار اخلط العام للموؤمتر الوطني،

احلزبية، التحالفات  على  • امل�صادقة 
• تتبع الأداء الت�صريعي واحلكومي،
ال�صيا�صي، املكتب  اأع�صاء  • انتخاب 

الدائمة، الوطنية  اللجان  • اإحداث 
وتعديله. الداخلي  النظام  على  • امل�صادقة 

املادة الرابعة والثلثون:

والإقليمية واجلهوية  املحلية  الأجهزة  الوطني من ممثلي  املجل�ص  يتكون 

والتنظيمات املوازية الذين تتم امل�صادقة على انتخابهم من لدن املوؤمتر الوطني 

طبقا للمادة الواحدة والثلثني اأعله؛
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اأع�صاء  بينهم  من  ع�صوا   800 الوطني  املجل�ص  اأع�صاء  عدد  ليتجاوز 

فريقي التجمع الوطني للأحرار بالربملان؛

املوؤمتر  انعقاد  تاريخ  اإىل  الوطني  املجل�ص  يف  الربملانيني  ع�صوية  وت�صتمر 

الوطني اللحق.

املادة اخلام�صة والثلثون:

رئي�ص  من  بدعوة  الأقل  على  ال�صنة  يف  مرتني  الوطني  املجل�ص  يجتمع 

احلزب بناء على جدول اأعمال يحدده املكتب ال�صيا�صي.

وميكن اأن يعقد دورة ا�صتثنائية بدعوة من رئي�ص التجمع الوطني للأحرار 

اأو بطلب من ثلثي اأع�صائه بناء على جدول اأعمال حمدد.

يوجه ال�صتدعاء مكتوبا من رئي�ص احلزب اأو من ينتدبه لهذا الغر�ص اإىل 

اأع�صاء املجل�ص يف اأجل 15 يوما قبل انعقاد الدورة ما عدا الدورة الأوىل.

املكتب ال�ضيا�ضي

املادة ال�صاد�صة والثلثون:

بني  من  الوطني  املجل�ص  ينتخبهم  ع�صوا   30 من  ال�صيا�صي  املكتب  يتكون 

اأع�صائه بالقرتاع ال�صري الفردي.

يتم انتخاب اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي ملدة اأربع �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

يح�صر اجتماعات املكتب ال�صيا�صي وزراء التجمع ورئي�صا فريقي احلزب يف 

الربملان ما مل يكونوا اأع�صاء منتخبني فيه.

املادة ال�صابعة والثلثون:

للأحرار،  الوطني  للتجمع  والتنظيمي  التنفيذي  اجلهاز  ال�صيا�صي  املكتب  يعترب 

وبهذه ال�صفة يتوىل املهام التالية:

املوؤمتر  توجهات  اإطار  يف  والتنظيمية  ال�صيا�صية  الق�صايا  تتبع  على  • ال�صهر 
الوطني واملجل�ص الوطني،
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ا�صتمراره، و�صمان  احلزب  ت�صيري  على  • ال�صهر 
احلزب، اأجهزة  جميع  واأن�صطة  اأعمال  • تتبع 

اأجهزة  عن  امل�صوؤولني  وتعيني  ومن�صوراته  و�صحافته  احلزب  اإعلم  • توجيه 
الإعلم والن�صر وحتديد مهمتهم وتقييم اأعمالهم،

والقت�صادية  ال�صيا�صية  الظروف  ت�صتدعيها  التي  التدابري  اتخاذ   •
والجتماعية والثقافية والبيئية يف اإطار برنامج وتوجهات احلزب،

ونفقات، مداخيل  من  احلزب  ميزانية  م�صروع  على  • امل�صادقة 
رئي�ص  طرف  من  واجلهويني  الإقليميني  املن�صقني  تعيني  �صاأن  يف  • التداول 

احلزب،

الوطني، املجل�ص  م�صادقة  بعد  اللجان  تتخذها  التي  القرارات  • تنفيذ 
الوطني، املجل�ص  توجيهات  وفق  والنتخابية  ال�صيا�صية  التحالفات  • تدبري 

للحزب. واخلارجية  العامة  العلقات  • تدبري 

املادة الثامنة والثلثون:

يتحمل املكتب ال�صيا�صي امل�صوؤولية ب�صفة جماعية.

وينظم اأعماله عن طريق توزيع املهام املوكولة اإليه بني اأع�صائه، ول يجوز 

اأن يتحمل اأي ع�صو اأكرث من مهمة قطاعية واحدة.

املادة التا�صعة والثلثون:

اإىل ذلك  ال�صرورة  اأ�صبوع وكلما دعت  ال�صيا�صي مرة يف كل  املكتب  يجتمع 

بدعوة من رئي�ص احلزب بناء على جدول اأعمال حمدد.

يعترب الجتماع منعقدا ب�صفة قانونية بح�صور ن�صف الأع�صاء.

الزمان،  من  �صاعة  ملدة  الأوىل  اجلل�صة  ترفع  الن�صاب  هذا  يتوافر  مل  اإذا 

عدد  يقل  األ  على  الأع�صاء  من  ح�صر  مبن  قانونية  ب�صفة  الجتماع  وينعقد 

احلا�صرين عن ربع الأع�صاء.

اإىل  فيها  وي�صتمر  املطروحة  املوا�صيع  مناق�صة  يف  ال�صيا�صي  املكتب  ي�صرع 

نهاية جدول اأعماله.
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ووزراء  الرئي�ص  يقدمها  التي  العرو�ص  اإىل  اجتماعه  بداية  يف  ي�صتمع 

الق�صايا  يف  املقررون  والأع�صاء  الربملان  يف  التجمع  فريقي  ورئي�صا  التجمع 

امل�صجلة يف جدول الأعمال.

تتخذ القرارات عند الختلف باأغلبية احلا�صرين. 

م�صامينها  توجيه  ويتم  الأرقام  مت�صل�صل  خا�ص  �صجل  يف  القرارات  تدون 

اإىل املجال�ص اجلهوية والحتاديات ومكاتب الفروع واملن�صقني من اأجل تنفيذها 

والعمل مبقت�صياتها.

ي�صع املكتب ال�صيا�صي النظام الداخلي للت�صيري الإداري واملايل ويكون هذا 

النظام مكمل للنظام الأ�صا�صي للحزب.

الرئـــا�ضــة

املادة الأربعون:

بالقرتاع  للأحرار  الوطني  التجمع  رئي�ص  الوطني  املوؤمتر  اأع�صاء  • ينتخب 
ال�صري وباأغلبية الأ�صوات يف دورة واحدة ملدة 4 �صنوات.

واحدة  ولية  ق�صى  قد  يكون  اأن  التجمع  لرئا�صة  املرت�صح  يف  ي�صرتط   •
على الأقل يف املجل�ص الوطني.

التفوي�ص.  اأو  النيابة  تقبل  ول  �صخ�صية  ب�صفة  الرت�صيح  • يقدم 
قبل  يوما   15 داخل   احلزب  لرئا�صة  الرت�صيح  طلبات  ال�صيا�صي  املكتب  • يتلقى 
تقدمي  عن  و�صل  فورا  �صخ�صيا  بالأمر  للمعني  وي�صلم  املوؤمتر  انعقاد  تاريخ 

تر�صيحه.

التي  وال�صبل  باخلطة  وتعريفية  حت�صي�صية  بحملة  القيام  للمر�صحني  • ميكن 
دون  للأحرار  الوطني  التجمع  برامج  تطبيق  اإىل  للو�صول  قمينة  يرونها 

املحافظة  مع  الأ�صا�صي  القانون  يف  الواردة  واأهدافه  اختياراته  عن  اخلروج 

على وحدة احلزب وذلك خلل اخلم�صة ع�صر يوما قبل انعقاد املوؤمتر الوطني.

وميكن  النتخابية  احلملة  يف  احلزب  وو�صائل  ممتلكات  ا�صتعمال  • ومينع 
ومل�صقات  من�صورات  وتوزيع  وحما�صرات  ولقاءات  ندوات  عقد  للمر�صحني 

طبقا ملدونة النتخابات.
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من  بتاأطري  واجلهات  بالأقاليم  التجمع  مبقرات  النتخابية  احلملت  • تتم 
طرف املن�صقني.

• وتخ�ص�ص مكاتب للت�صويت بناء على لوائح املوؤمترين املنتخبني موزعة على 
عدد اجلهات الرتابية وي�صريها مكتب مكون من املوؤمترين، وي�صمح فيها بح�صور 

ممثلي املر�صحني يف عمليات القرتاع والفرز �صريطة تبليغ اأ�صمائهم لروؤ�صاء 

مكاتب الت�صويت �صاعة على الأقل قبل ال�صروع يف عمليات الت�صويت.

على  وينادى  ولل�صحافة،  للعموم  مفتوحة  قاعة  داخل  النتخاب  يتم   •
ورقة  الت�صويت  مكتب  رئي�ص  وي�صلم  هويتهم  من  التيقن  بعد  الناخبني 

ورقة  لي�صع  يعود  ثم  املعزل  اإىل  فورا  يتوجه  الذي  للناخب  الت�صويت 

باللئحة  ا�صمه  اأمام  ويوقع  ال�صفاف  الزجاجي  بال�صندوق  الت�صويت 

النتخابية.

توقف. دون  الت�صويت  عملية  • تتواىل 
حملة  باأية  القيام  الق�صائية  املتابعة  طائلة  حتت  القرتاع  يوم  يجوز  • ل 

انتخابية اأو توزيع من�صورات اأو اإ�صهار.

باأي  القيام  اأو  بها  الوعد  اأو  هدايا  اأو  هبات  تقدمي  كليا  منعا  مينع  • كما 
عمل يف�صد العملية النتخابية.

مكتب  كل  �صعيد  على  والفرز  النتخاب  عمليات  اإثر  على  حما�صر  • تنجز 
الوطني  املوؤمتر  رئي�ص  رئا�صة  حتت  املركزي  املكتب  يتلقاها  حدة  على 

مبعية رئي�ص اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة والع�صرون وع�صوين 

منها.

يدعو  الذي  الوطني  املوؤمتر  رئي�ص  القرتاع  نتيجة  ذلك  اإثر  على  • يعلن 
الرئي�ص املنتخب اإىل املن�صة لتويل مهامه الرئا�صية.

املوؤمتر  وثائق  اإىل  وت�صم  املر�صحني  ملمثلي  املحا�صر  هذه  من  ن�صخ  • وت�صلم 
الوطني لتدوينها وللإدلء بها عند احلاجة.

الق�صائيني  املفو�صني  ملهنة  املنظم  القانون  15 من  املادة  اإىل  اللجوء  • وميكن 
بق�صد اإجراء معاينة.
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املادة الواحدة والأربعون:

ي�صطلع رئي�ص التجمع الوطني للأحرار باملهام التالية:

والإدارية  احلكومية  وال�صلطات  الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  لدى  احلزب  • متثيل 
والق�صائية،

اأجهزته، مقررات  وتنفيذ  واأهدافه  مببادئه  واللتزام  احلزب  وحدة  على  • ال�صهر 
واحتادية  احتادية،  لكل  من�صقا  ال�صيا�صي،  املكتب  ا�صت�صارة  بعد  يعني،   •
املحلية  ال�صلطات  لدى  احلزب  ميثل  جهة،  كل  عن  جهويا  ومن�صقا  اإقليمية، 

والق�صائية وميد املركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�صطة احلزبية 

باملدينة،

املحددة  املواعيد  يف  احلزب  واأجهزة  هياكل  انعقاد  دعوة  على  ال�صهر   •
مبقت�صى هذا النظام الأ�صا�صي والنظام الداخلي.

منتظمة  ب�صفة  واملايل  والإداري  ال�صيا�صي  العمل  حول  تقارير  تقدمي   •
اإىل اأجهزة احلزب،

يف  الوطني  واملوؤمتر  الوطني  واملجل�ص  ال�صيا�صي  املكتب  اجتماعات  • رئا�صة 
دوراته ال�صتثنائية.

م�صوؤوليات  بهم  تناط  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء  بني  من  له  نواب  • انتداب 
حمددة بقرار من الرئي�ص.

جمل�ص  من  اأع�صاء  و  اجلهويني  املن�صقني  بح�صور  للتن�صيق  اجتماع  • رئا�صة 
الرئا�صة و�صخ�صيات اأخرى يحدد عددها النظام الداخلي.

وخارجه، املغرب  داخل  واملنظمات  الأحزاب  مع  ال�صلة  • ربط 
مداخيلها. وا�صتخل�ص  احلزب  ميزانية  ب�صرف  • الأمر 

يخ�ص  فيما  بالداخلية  املكلفة  احلكومية  ال�صلطة  لدى  بالت�صاريح  • القيام 
احتادات  اإىل  بان�صمامه  يتعلق  فيما  اأو  احلزب،  هياكل  يف  تغيري  كل 

اأحزاب �صيا�صية اأو الندماج ببع�صها اأو الن�صحاب منها.
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جمل�س الرئا�ضة

املادة الثانية والأربعون:

على  اأع�صاء  ع�صرة  من  الوطنية  الأجهزة  �صمن  الرئا�صة  جمل�ص  يتكون 

بني  من  ال�صيا�صي،  املكتب  من  باقرتاح  الوطني  املجل�ص  عليهم  ي�صادق  الأقل 

موؤ�ص�صي احلزب ومن الذين قدموا جهودا ن�صالية وفكرية وحافظوا على وحدة 

باإ�صداء  البلد. يقومون  وقيم ومبادئ وتوجهات ومكانة احلزب داخل وخارج 

الن�صيحة والتوجيه ويح�صرون اجتماع املوؤمترات الوطنية.

مرة  للتجديد  قابلة  �صنوات  اأربع  الرئا�صة  مبجل�ص  الع�صوية  مدة  ومتتد 

واحدة.
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الباب اخلام�س

اللجان احلزبية

 املادة الثالثة والأربعون:

يتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على جلان دائمة متخ�ص�صة واأخرى 

قطاعية ووطنية.

وتتمثل هذه اللجان على اخل�صو�ص يف:

احلزب، مالية  مبراقبة  املكلفة  • اللجنة 
والتاأديب، بالتحكيم  املكلفة  • اللجنة 

الفر�ص، وتكافوؤ  املنا�صفة  • جلنة 
الرت�صيحات، • جلنة 

باخلارج، املقيمني  باملغاربة  املكلفة  • اللجنة 
والت�صامن، الب�صرية  التنمية  • جلنة 

الإن�صان، وحقوق  والت�صريع  العدل  • جلنة 
واملتقدمة، املو�صعة  واجلهوية  اللمركزية  • جلنة 

والت�صغيل، الإنتاجية  والقطاعات  واملالية  القت�صاد  • جلنة 
العامة، احلياة  وتخليق  احلكامة  • جلنة 

احلزبية، الأطر  تكوين  • جلنة 
اخلارجية. العلقات  • جلنة 

تنتخب كل جلنة مكتبا لها ي�صم رئي�ص اللجنة ونائبه ومقرر ونائبه.

تقدم كل هذه اللجان م�صروعات تقاريرها لرئي�ص احلزب.

القطاعية  اللجان  اأع�صاء  عدد  اختيار  كيفية  الداخلي  النظام  ويحدد 

الدائمة الأخرية وكيفية تكوينها وتنظيمها.
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جلنة مراقبة مالية احلزب

املادة الرابعة والأربعون:

املجل�ص  ينتخبهم  اأع�صاء  ت�صعة  من  احلزب  مالية  مراقبة  جلنة  تتكون 

الوطني يف اأول اجتماع له بعد املوؤمتر الوطني.

تتوىل جلنة مراقبة مالية احلزب:

للحزب، املايل  والتدبري  الت�صيري  ح�صن  • مراقبة 
مع  بتعاون  وامل�صاريف  املداخيل  جميع  على  والطلع  ح�صاباته  • مراقبة 

اأمني املال اأو نائبه،

ال�صيا�صي. للمكتب  اأعمالها  عن  تقرير  • تقدمي 
اأع�صائه  بني  من  نوابه  اأو  ونائبه  املال  اأمني  على  ال�صيا�صي  املكتب  • ي�صادق 

يف اأول اجتماع يعقده بعد ت�صكليه،

الرئي�ص: م�صوؤولية  حتت  نوابه  اأو  املال  اأمني  • يتوىل 
املحا�صبية  ال�صجلت  ومي�صك  وم�صاريف  مداخيل  من  احلزب  اأموال  • تدبري 

اجلاري بها العمل،

وجمالت  الإنفاق  مبالغ  ويحدد  للحزب  ال�صنوية  امليزانية  م�صروع  • يح�صر 
�صرفها طبق برامج احلزب خلل ال�صنة املالية املوالية،

ال�صيا�صي  املكتب  على  يحيلها  الذي  للرئي�ص  ال�صنوية  امليزانية  تقدم   •
للم�صادقة عليها،

ال�صيا�صي، املكتب  اأمام  للحزب  املالية  الو�صعية  عن  تقارير  بتقدمي  • يقوم 
عند  امل�صروفة  الأموال  وحجم  املنجزة  الأعمال  ح�صيلة  لزوما،  • يقدم، 

اختتام كل �صنة مالية،

التقارير  جميع  احلزب  مالية  مراقبة  جلنة  اإىل  م�صبقا  تقدم  اأن  • يجب 
املحا�صبتية قبل عر�صها على املكتب ال�صيا�صي،

موؤ�ص�صة  لدى  املفتوح  احل�صاب  من  نفقاته  وتوؤدى  احلزب  موارد  • ت�صتخل�ص 
فتح  اجلهوية  وللمكاتب  الإقليمية  للحتاديات  وي�صمح  بريدية،  اأو  بنكية 
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وروؤ�صاء  الحتاديات  روؤ�صاء  فيها  يكون  الأجهزة  هذه  مبقار  بنكية  ح�صابات 

املكاتب اجلهوية اأو من ينوب عنهم بتفوي�ص من رئي�ص احلزب بو�صفهم اآمرين 

للرئي�ص  املزدوج  التوقيع  اأ�صا�ص  على  احل�صابات  تلك  يف  لل�صرف  م�صاعدين 

الإقليمي اأو اجلهوي اأو من ينوب عنهما واأمني املال الإقليمي اأو اجلهوي اأو من 

ينوب عنهما.

من  ابتداء  �صنوات  ع�صر  ملدة  املحا�صبية  الوثائق  بجميع  الحتفاظ  • يجب 
التاريخ الذي حتمله.

اإىل  ال�صنوية  احلزب  ميزانية  ح�صابات  ت�صفية  وثيقة  وجوبا  تخ�صع   •
املحا�صبني  اخلرباء  هيئات  جدول  يف  مقيد  حما�صب  خبري  وتاأ�صرية  مراقبة 

وفق مقت�صيات قانون الأحزاب ال�صيا�صية،

جلنة التاأديب والتحكيم

املادة اخلام�صة والأربعون:

تتكون جلنة التاأديب والتحكيم من ت�صعة اأع�صاء ينتخبهم املجل�ص الوطني 

يف اأول اجتماع له بعد عقد املوؤمتر الوطني.

تتوىل جلنة التاأديب والتحكيم املهام التالية:

• طلب التحكيم يف كل املنازعات التي تعر�ص عليها من خمتلف اأجهزة احلزب،
اأع�صاء احلزب، داخل  من  يرتكبها ع�صو  معلل، يف كل خمالفة  بقرار  البت،   •

اأجل �صهر واحد من تاريخ تو�صلها بتقرير مف�صل �صادر عن رئي�ص احلزب،

• ميكن لرئي�ص احلزب، بعد اإحالة امللف على جلنة التاأديب والتحكيم، وبعد ا�صت�صارة 
املكتب ال�صيا�صي، اأن ي�صدر قرارا بالتوقيف ملدة لتتجاوز �صهرا واحدا،

حول  التحكيم  اأو  الراأي  لإبداء  احلزب  اأجهزة  من  جهاز  اأحد  طلب   •
وحقوق  والعدل  الت�صريع  جلنة  مع  بتن�صيق  احلزب  قوانني  مقت�صيات 

الن�صان املن�صو�ص عليها يف املادة 44 اأعله،

تعليل  معلل  بقرار  بالطلب  تو�صلها  تاريخ  من  واحد  �صهر  اأجل  داخل  • البت 
اإحالة  بعد  احلزب  اأع�صاء  من  ع�صو  يرتكبها  خمالفة  كل  يف  قانونيا 

املو�صوع عليها من طرف رئي�ص احلزب بتقرير مف�صل.
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املادة ال�صاد�صة والأربعون:

تتحدد املخالفات التي تنظر فيها جلنة التاأديب والتحكيم فيما يلي:

للحزب؛ والداخلي  الأ�صا�صي  النظامني  • خمالفة 
ملبادئه؛ • الإخلل 

مب�صاحله، • الإ�صرار 
احلزب؛ اأبرمها  التي  اللتزامات  • خرق 

اأجهزته؛ مقررات  تطبيق  • عدم 
احلزب. اأجهزة  طرف  من  املتخذة  للمقررات  الن�صباط  • عدم 

املادة ال�صابعة والأربعون:

املخالفات  ارتكب  اأن ت�صدر يف حق كل ع�صو  التي ميكن  العقوبات  ترتاوح 

الواردة يف املادة اأعله بني:

• الإنذار؛
• التوبيخ؛

املوؤقت؛  • التوقيف 
العزل. اأو  • الإقالة 

يف  اإليه  امل�صار  املوؤقت  التوقيف  با�صتثناء  تاأديبي،  قرار  اإ�صدار  يجوز  • ل 
واإىل  اإليه  وال�صتماع  بالأمر  املعني  ا�صتدعاء  بعد  اإل  اأعله   46 املادة 

اأوجه دفاعه.

منا�صلي  اأحد  يوؤازره  اأن  اأو  �صخ�صيا  دفاعه  اأوجه  يقدم  اأن  بالأمر  • للمعني 
احلزب باختياره.

ميكن اأن تكون العقوبة موقوفة التنفيذ كليا اأو جزئيا.

وتبلغ ال�صتدعاءات والقرارات للمعني بالأمر بكافة الطرق القانونية مبا 

فيها الو�صائل اللكرتونية، �صريطة اإثبات ذلك عند ح�صول منازعة.
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املادة الثامنة والأربعون:

ال�صيا�صي  املكتب  اأمام  والتحكيم  التاأديب  جلنة  مقررات  ا�صتئناف  ميكن 

بوا�صطة ملتم�ص يوجهه امل�صتاأنف اإىل رئي�ص احلزب، داخل اأجل اأق�صاه خم�صة 

ع�صر يوما من تاريخ تبليغه.

يعر�ص الرئي�ص الطعن بال�صتئناف على املكتب ال�صيا�صي الذي يبت داخل اأجل 

ل يتعدى �صهرين ابتداء من تاريخ تو�صل الرئي�ص مبلتم�ص الطعن بال�صتئناف.

جلنة املنا�ضفة وتكافوؤ الفر�س

املادة التا�صعة والأربعون:

املجل�ص  ينتخبهم  اأع�صاء   9 من  الفر�ص  وتكافوؤ  املنا�صفة  جلنة  تتكون 

الوطني يف اأول اجتماع له بعد املوؤمتر الوطني العادي، وتتوىل على اخل�صو�ص:

املنا�صفة؛ اإىل  املو�صلة  ال�صبل  • درا�صة 
الجتماعي؛ والنوع  الفر�ص  وتكافوؤ  بامل�صاواة  املتعلقة  الق�صايا  • درا�صة 

الفر�ص. وتكافوؤ  باملنا�صفة  املتعلقة  الت�صريعات  �صاأن  يف  اقرتاحات  • تقدمي 

جلنة الرت�ضيحات

املادة اخلم�صون:

تتكون جلنة الرت�صيحات من ت�صعة اأع�صاء ينتخبهم املجل�ص الوطني يف اأول 

اجتماع يعقده بعد املوؤمتر الوطني العادي. اإ�صافة اإىل روؤ�صاء اللجان الإقليمية 

واجلهوية للرت�صيحات.

املادة الواحدة واخلم�صون:

وامل�صوؤوليات  الأجهزة  ملختلف  احلزب  مر�صحي  اختيار  طريقة  حتدد 

وعلى  الدميقراطية  مبداأ  على  ارتكازا  النتخابية  ال�صتحقاقات  ول�صائر 
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موؤهلت املر�صحني واإ�صعاعهم وم�صريتهم الن�صالية وت�صبتهم مبرجعيات احلزب 

وعلى نزاهتهم.

ويقوم الختيار على اأ�صا�ص التداول يف حتمل امل�صوؤولية مبا ي�صمح بتجديد 

وحتدد  اأعله   9 املادة  يف  ورد  ملا  طبقا  احلزب  طاقات  من  وال�صتفادة  النخب 

يف  الإيجابي  التمييز  وتدابري  النتدابات،  ملختلف  الرت�صيح  معايري  اللجنة 

متثيلية ال�صباب واملراأة.

ويحدد النظام الداخلي كيفية اأعمال هذه اللجنة.

اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج

املادة الثانية واخلم�صون:

تتكون اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج من ت�صعة اأع�صاء ميثلون 

املغاربة املقيمني باخلارج ينتخبهم املجل�ص الوطني يف اأول اجتماع له بعد عقد 

املوؤمتر الوطني العادي.

يف  باخلارج  املقيمني  املغاربة  باإ�صراك  املتعلقة  التدابري  اللجنة  تدر�ص 

متتني  اإىل  رامية  اقرتاحات  تقدمي  على  وتعمل  الوطنية،  املوؤ�ص�صات  خمتلف 

تنمية  يف  امل�صاهمة  على  وحثهم  هويتهم  على  واحلفاظ  معهم  الأخوة  اأوا�صر 

بلدهم.

ويحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم اأعمال هذه اللجنة.
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الباب ال�ساد�س

التنظيمات املوازية

املادة الثالثة واخلم�صون:

حتدث التنظيمات املوازية باقرتاح من املكتب ال�صيا�صي وم�صادقة املجل�ص الوطني.

وجتذره  احلزب  واإ�صعاع  وتدعيم  تعزيز  اإىل  املوازية  التنظيمات  تهدف 

داخل املجتمع.

وجهويا  وطنيا  احلزب  اأجهزة  اأعمال  يف  املوازية  التنظيمات  ت�صاهم   •
واإقليميا وحمليا.

الداخلي. نظامه  على  مواز  تنظيم  كل  • يتوفر 
 �صمن قوانني احلزب ويحدث هذا النظام الداخلي اأجهزة التنظيمات املوازية من :

وطني • موؤمتر 
جهوي • موؤمتر 

اإقليمي • موؤمتر 
وتتمثل التنظيمات املوازية يف:

للحزب؛ التابعة  ال�صباب  • منظمة 
للحزب؛ التابعة  الن�صاء  • منظمة 

للأحرار؛ الوطني  التجمع  ملنتخبي  الوطنية  • املنظمة 
وال�صيادلة  والأطباء  والأ�صاتذة  واملحامني  املهند�صني  املهنيني:  منظمة   •

واملحا�صبني وال�صحافيني اإلخ....

ت�صاهم التنظيمات املوازية يف اأعمال اأجهزة احلزب وطنيا وجهويا واإقليميا 

وحمليا.

وحتدث باقرتاح املكتب ال�صيا�صي وم�صادقة املجل�ص الوطني.
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الباب ال�سابع

مالية احلزب

املادة الرابعة واخلم�صون:

يحق للتجمع الوطني للأحرار اأن يقتني بعو�ص وميتلك ويت�صرف يف:

املالية؛ • موارده 
والعقارية. املنقولة  • اأملكه 

ت�صتمل املوارد املالية للحزب على:

اأع�صائه؛ انخراط  • واجبات 
لدى  احلزب  وممثلي  التجمعيني  والربملانيني  للوزراء  ال�صهرية  • امل�صاهمات 
تعوي�صا  اأو  اأجرا  ال�صفة  بهذه  يتقا�صون  الذين  الدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف 

عن ذلك الإنتداب؛

املبلغ  يتعدى  ل  اأن  على  العينية  اأو  النقدية  والتربعات  والو�صايا  • الهبات 
درهم   300.000 منها  واحدة  لكل  الإجمالية  القيمة  اأو  الإجمايل 

يف ال�صنة لكل متربع؛

للحزب؛  والثقافية  الجتماعية  بالن�صطة  املرتبطة  • العائدات 
ويف  با�صمه  الناطقة  ال�صحف  مقاولت  يف  احلزب  اأموال  ا�صتثمار  • عائدات 

مقاولت الن�صر والطباعة العاملة حل�صابه؛

الحزاب  تدبري  م�صاريف  تغطية  يف  الدولة،  تقدمه  الذي  ال�صنوي  • الدعم 
تنظيم  م�صاريف  تغطية  يف  للم�صاهمة  املخ�ص�ص  الدعم  وكذا  ال�صيا�صية، 

املوؤمتر الوطني العادي للحزب؛

النتخابية  احلملت  متويل  يف  امل�صاهمة  بر�صم  للحزب  املخ�ص�ص  • الدعم 
يف اطار النتخابات العامة اجلماعية واجلهوية والت�صريعية؛

والت�صريعية؛ واجلهوية  اجلماعية  العامة  النتخابية  • احلملت 
تفوق  او  ت�صاوي  �صيا�صي  حزب  لفائدة  مايل  ملبلغ  ت�صديد  كل  يتم  اأن  • يجب 

قيمته 10.000 درهم  بوا�صطة �صيك بنكي او �صيك بريدي.
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املبلغ  يفوق  او  ي�صاوي  �صيا�صي  حزب  لنفقة  اجناز  كل  يتم  ان  يجب  • كما 
املذكور بوا�صطة �صيك.

املادة اخلام�صة واخلم�صون:

يوجه التجمع الوطني للأحرار للمجل�ص الأعلى للح�صابات قبل نهاية �صهر 

مار�ص من كل �صنة جردا لإثبات �صرف النفقات املنجزة بر�صم ال�صنة املن�صرمة 

فيما يخ�ص الدعم ال�صنوي املمنوح من طرف الدولة.

موارد  من  ح�صاباته  ال�صفافية  اإطار  يف  للأحرار  الوطني  التجمع  ين�صر 

ونفقات �صنويا يف و�صائل الإعلم مبا فيها اللكرتونية.
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الباب الثامن

 مقت�ضيات عامة

املادة ال�صاد�صة واخلم�صون:

تتمتع  احتادات  اأو  احتاد  يف  ينظم  اأن  للأحرار  الوطني  للتجمع  ميكن 

بال�صخ�صية العتبارية بهدف العمل جماعيا من اأجل حتقيق غايات م�صرتكة.

حزب  اإطار  يف  اأو  قائم  حزب  اطار  يف  حرية،  بكل  يندمج،  اأن  ميكنه  كما 

جديد.

اأع�صاء  باأغلبية  اأحزاب  احتاديات  اأو  احتاد  اإىل  الن�صمام  قرار  يتخذ 

املجل�ص الوطني، بعد ال�صتماع لتقرير املكتب ال�صيا�صي.

�صيا�صية  اأحزاب  مع  للحزب  الوطني  املوؤمتر  لدن  من  الندماج  قرار  يتخذ 

دعم  اأو  العتبارية  بال�صخ�صية  تتمتع  �صيا�صية  هياأة  اإن�صاء  اأجل  من  اأخرى 

احتاد حزبي قائم بهدف حتقيق غايات م�صرتكة.

اإن تاأ�صي�ص احتادات حزبية اأو الن�صمام اإىل هياأة موجودة ل يوؤثر على 

ا�صتقلل احلزب وهياكله وتنظيماته.

املادة ال�صابعة واخلم�صون:

لميكن تغيري اأو تعديل النظام الأ�صا�صي اإل بقرار ي�صدره املوؤمتر الوطني 

يف دورة عادية اأو ا�صتثنائية.

املادة الثامنة واخلم�صون:

لميكن حل احلزب اإل بقرار يتخذه املوؤمتر الوطني باأغلبية ثلثي اأع�صائه.

للمقت�صيات  طبقا  احلزب  وممتلكات  اأموال  ت�صفية  طريقة  املوؤمتر  يحدد 

القانونية املتعلقة باملو�صوع.
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يتخذ   29.11 رقم  ال�صيا�صية  الأحزاب  قانون  52 من  للمادة  تطبيقا 

الوطني  املجل�ص  طرف  من  اأخرى  �صيا�صية  اأحزاب  مع  الإحتاد  اأو  الن�صمام 

باأغلبية اأع�صائه بعد درا�صة ومناق�صة التقرير املقدم من طرف املكتب ال�صيا�صي.

املادة التا�صعة واخلم�صون:

تن�صخ القوانني الأ�صا�صية ال�صابقة للحزب.

طرف  من  عليه  امل�صادقة  مبجرد  الأ�صا�صي  النظام  هذا  مبقت�صيات  يعمل 

املوؤمتر.

بكيفية  املتعلقة  القواعد  للأحرار  الوطني  للتجمع  الداخلي  النظام  يبني 

�صري اأعمال الهيئات والأجهزة احلزبية وحتديد البيانات التي مل يرد ذكرها يف 

هذا النظام الأ�صا�صي.
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