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 الباب األول
 االســم والمــقر

 1المادة 
واملنفذ بالظهري  املتعلق باألحزاب السياسية 29-11رقم   القانون  طبقا للدستور و مقتضيات  مليعاشرتاكي دميقراطي حترري حزب سياسي  "للقوات الشعبية االحتاد االشرتاكي"

ويشار إليه اختصارا يف  .رمزه  الوردة"اد االشرتاكي للقوات الشعبية" و حيمل اسم: " االحت ،2011 أكتوبر 22) 1432 ذي القعدة 24الصادر  يف  1-11-166الشريف رقم 
 ب "االحتاد االشرتاكي".نصوص هذا القانون 

 2المادة 
 .الرباط –الرياض حي  ،رشارع العرع 9 :اآليتبالعنوان الكائن املركزي االجتماعي باملقر ألمد غري حمدود ومقره  أسس االحتـاد االشتــراكي

 وميكن تغيري هذا املقر بقرار من املكتب السياسي.
 الثــانيالبــاب 

 األهـداف
 3المادة 

، طبقا ملا ورد يف الدستور، عرب توازن السلط، واحرتام الصالحيات ، دميقراطية، اجتماعية، برملانيةتكريس ملكية دستوريةاالشرتاكي إىل يهدف االحتاد 
 هانةاإلو ءة التسلط والقمع واإلسا كافة مظاهر ومحاية املواطن من ستقاللية القضاء،اوالسهر على  عادلة، املؤسسات على قواعد قانونية وتوطيد الدستورية،
وتعزيز آليات املواطنة احلقة، يف  ،واالجتماعي الضغط غري املشروعة، والقهر االقتصادي مجاعات خمتلف من و اجملتمع من تيارات التطّرف والغُلو، وحتصني واإلذالل،

لدولة الوطنية على أساس املعايري الدميقراطية وحقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا، ا وإرساء دعائمالوحدة الرتابية،  على صيانةالعمل ، ووالقانونية واحلقوقية خمتلف مظاهرها السياسية
متطور، قادر على مواجهة حتديات ورهانات العصر، وتعبئة   ،جمتمع حداثي .تسوده قيم العدالة االجتماعية واملساواة بني املواطنني ،متضامنحترري  دميقراطي تقدمي وبناء جمتمع اشرتاكي

مستدامة، تتمحور حول القيمة القصوى لإلنسان املغريب وبيئية يف أفق حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية  ؛ات املادية والبشرية لالندماج يف التطور العلمي والتكنولوجيكل القدر 
 .واألندلسية والعربية واملتوسطية اإلفريقيةروافده ، والغين بةاحلسا ني، والصحراوية األمازيغية و ،اإلسالميةالعربية عاده أبب وتراثه احلضاري املتنور

 يف العامل. و الدميقراطية ودعم حركات التحرر الوطين، وتعزيز أواصر التضامن معها ومع القوى االشرتاكية ،القضايا العادلة للشعوبو  السلمعلى مناصرة االحتاد االشرتاكي يعمل  و
 4المادة 

 مع املبادئ واألهداف الواردة يف املادة الثالثة أعاله وحيدد براجمه ومناهج عمله على أساسها. أفكارهمم و مطاحمهتلتقي  الذيناملواطنات واملواطنني يسعى االحتاد االشرتاكي إىل تنظيم 
 5المادة 

التعاون مع كل اهليئـات و  ،ن اجلماهري من تعبئة طاقاهتا اخلالقةهي كل الوسائل املشروعة اليت متكأعاله  (4)و  (3)لتحقيق األهداف املذكورة يف املادتني  وسائل االحتاد االشرتاكي 
 اليت تلتقي جزئيا أو كليا مع أهدافه.

 الباب الثالث
 العضــوية
 6المادة 

 .القانونية املنظمة لألحزاب باملغرب رجاال بدون متييز، مع مراعاة املقتضياتنساء و  االحتاد االشرتاكي مفتوح يف وجه املواطنني املغاربة
 7المادة 

 العضوية يف االحتاد االشرتاكي بصفة فردية، وعلى أساس أن تتوفر يف الشخص الشروط التالية: كتسبت
 أن يكون مغربيا متمتعا باألهلية االنتخابية. – 1
 ، والدفاع عن مواقفه وأهدافه. ، وخطه السياسيوالتحررية أن يربهن عن اقتناعه مببادئ االحتاد االشرتاكي، واختياراته الدميقراطية واالشرتاكية –2
 .اإلنسانية التقدمية و القيم أن يكون متحليا باألخالق – 3
 القيادية، واالنضباط داخل تنظيماته. أجهزتههيئاته و  قرارات بتنفيذ ، ووالداخلي للحزباألساسي  نيالنظاميلتزم باحرتام  أن -4
 .واجملاليةواملهنية يف تنظيماته القطاعية  أن ينتظم -5

 8المادة 
لطالب أو مقر العمل ة الرئيسية طلب العضوية يف احلزب يتم عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية، وتوجه هذه االستمارة بعد تلقيها إىل الفرع الذي يوجد به موطن اإلقام

 اإلقليمية إىل املكتب السياسي. االخنراط. يتوىل مكتب الفرع البت يف الطلب. وخيول نفس احلق استثناء لألجهزة األعلى من الكتابة
 األساسي، وميكن الطعن يف القرار بالرفض أمام األجهزة احلزبية املختصة بالبت يف الطعن. النظاممن هذا  )7(و  )6(باملادتني  )ة(خمال )ة(ال جيوز رفض العضوية إال إذا كان املرشح

 كيفيات الطعن، واألجهزة احلزبية املختصة بتلقي الطلبات والبت فيها ويف الطعون. عضوية، وآجال البت فيها، وحيدد النظام الداخلي اإلجراءات التفصيلية املتعلقة بطلبات ال
 9المادة 

 تنقسم العضوية يف احلزب إىل قسمني: املنخرطون والعاطفون.
 10المادة 

، ويؤدي بانتظام واجبات طن مقر عمله، أو باجلماعة أو املقاطعة اليت انتخب يف عضويتهاأو مو  يعترب منخرطا العضو املقيد يف قائمة املنخرطني لدى مكتب فرع احلزب مبحل سكناه
 االشرتاك املرتتبة عن العضوية وعن تويل مهام انتدابية أو متثيلية باسم احلزب.
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عد استيفاء الشروط احملددة يف النظام الداخلي، وحق املشاركة يف القرار يضمن احلزب لألعضاء املنخرطني احلق يف أن يكونوا ناخبني ومنتخبني لتويل املسؤوليات احلزبية والتمثيلية ب
 األجهزة احلزبية، واحلق يف التكوين السياسي.و  اهليئاتطالع على مقررات الوا ،احلزيب

للياقة يف التعبري، واحرتام كرامة اآلخرين وعدم املساس حبياهتم اليت حتددها أنظمته، شريطة التزام قواعد ا هيئاته وأجهزتهيضمن احلزب ألعضائه حق التعبري احلر عن الرأي داخل كما 
 .اخلاصة
 

 11المادة 
تنمية العضوية احلزبية، والدفاع عن مبادئ جيب على األعضاء املنخرطني احرتام ضوابط احلزب ومقتضيات نظاميه األساسي والداخلي، ودفع اشرتاكاهتم املالية بانتظام، واملسامهة يف 

والقطاعية ويف الواجهات اجلماهريية ب وترمجتها يف حياهتم اليومية والعملية، ومساندة مرشحي احلزب يف خمتلف االستحقاقات االنتخابية، والعمل يف تنظيمات احلزب اجملالية ومواقف احلز 
 ومجعيات اجملتمع املدين.

 
 12المادة 

 ويدعمه يف خمتلف االستحقاقات، ويناصره يف اجملتمع.يعترب عاطفا ويقيد يف قائمة العاطفني كل عضو يؤمن مببادئ احلزب، 
 يضمن احلزب للعاطفني حق االستفادة من التكوين السياسي، وحق املشاركة يف املنتديات واألنشطة الفكرية اليت ينظمها احلزب. و

 اجملتمع.ويلتزم العاطفون بالدفاع عن مبادئ احلزب ومواقفه، ودعم ومناصرة مرشحيه، والعمل على تقويته يف 
 

 13المادة 
 بصدور قرار هنائي بالطرد من احلزب.أو  ،االنتماء بالتخلي عن أوتفقد العضوية يف احلزب باالستقالة، أو التشطيب من قائمة العضوية، 

   أعاله. 11كل إخالل بواجبات العضوية املنصوص عليها يف املادة   يعترب ختليا صرحيا عن االنتماء للحزب
 

 14المادة 
 هإخاللاحلزبية، أو اهليئات واألجهزة مواقف و لقرارات عدم انضباطه روجه عن األنظمة أو خبالة خمالفة أحد األعضاء لقواعد االنضباط أثناء قيامه مبهامه التنظيمية أو التمثيلية، يف ح

حياله أحد اإلجراءات التأديبية التالية:  يتخذاالجتماعات أو التظاهرات احلزبية؛ وجب أن  ، أو ممارسة العنف أو التهديد مبمارسته أو عرقلةيف التعبري عن الرأي بقواعد االحرتام واللياقة
 اإلنذار، التوبيخ، التجريد من املسؤولية، التوقيف املؤقت، الطرد النهائي.

 15المادة 
 ، اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات.األجهزة املخولة بالتأديب هي مكتب الفرع، الكتابة اإلقليمية، الكتابة اجلهوية، املكتب السياسي

  تصدر القرارات التأديبية عن مكتب الفرع املقيد العضو املخالف يف الئحة العضوية به. تصدر القرارات التأديبية عن مكتب الفرع املقيد العضو املخالف يف الئحة العضوية به. 
  ة.ة.تتخذ القرار التأدييب الكتابة اإلقليميتتخذ القرار التأدييب الكتابة اإلقليمي  ؛؛يف الكتابة اإلقليميةيف الكتابة اإلقليمية  )ة()ة(، أو بعضو، أو بعضويف اجلماعةيف اجلماعة  )ة()ة(أو بعضوأو بعضوالفرع نفسه، الفرع نفسه،   )ة()ة(غري أنه إذا تعلق األمر بكاتبغري أنه إذا تعلق األمر بكاتب

تتخذ تتخذ   ؛؛بالكتابة اجلهويةبالكتابة اجلهوية  )ة()ة(بغرفة مهنية جهوية، أو عضوابغرفة مهنية جهوية، أو عضوا  )ة()ة(مبجلس اجلهة، أو عضوامبجلس اجلهة، أو عضوا  )ة()ة(، أو عضوا، أو عضواأو العمالة أو املقاطعةأو العمالة أو املقاطعة  جمللس اإلقليمجمللس اإلقليمللجماعة أو للجماعة أو     )ة()ة(رئيسارئيسا  )ة()ة(وإذا كان املخالفوإذا كان املخالف
  القرار التأدييب الكتابة اجلهوية.القرار التأدييب الكتابة اجلهوية.

  يتخذ القرار التأدييب املكتب السياسي.يتخذ القرار التأدييب املكتب السياسي.  ؛؛)ة()ة(سامياساميا  )ة()ة(س الوطين، أو موظفاس الوطين، أو موظفاباجمللباجملل  )ة()ة(للجهة، أو عضواللجهة، أو عضوا  )ة()ة(رئيسارئيسا    )ة()ة(إذا كان املخالفإذا كان املخالف
  تتخذ القرار التأدييب جلنة التحكيم واألخالقيات.تتخذ القرار التأدييب جلنة التحكيم واألخالقيات.  ؛؛لتحكيم واألخالقياتلتحكيم واألخالقياتالوطنية لالوطنية للجنة لجنة الاليف يف   )ة()ة(املمتلكات، أو عضوااملمتلكات، أو عضواواإلدارة و واإلدارة و يف جلنة مراقبة املالية يف جلنة مراقبة املالية   )ة()ة(عضواعضوا  )ة()ة(إذا كان املخالفإذا كان املخالف

 16المادة 
قراراهتا باألغلبية املطلقة. غري أنه ال ميكن أن يتخذ القرار بالطرد النهائي من احلزب إال بأغلبية  وتتخذجهزة املختصة بالتأديب للنظر يف املخالفات بصفتها جملسا تأديبيا، جتتمع األ

 ئه من طرفإال بعد مصادقة املكتب السياسي وإمضانافذا بية والغرف املهنية باسم احلزب يف اجلماعات الرتا )ة(، وال يصبح قرار طرد املنتخبثلثي أعضاء اجلهاز املخول بالتأديب
 األول.    الكاتب

 17 المادة
طلب مباشرة أمام اجلهاز احلزيب الاالستقالة، يودع االنسحاب أو استقالته من احلزب بواسطة طلب خطي يوضح أسباب ومربرات أو  انسحابه أن يتقدم بطلب )ة()ة(ميكن لكل عضو

ميكن توجيه هذا الطلب بواسطة الربيد  عاله. وأ 15و  14 طبقا ملقتضيات املادتنياالستقالة يف حالة ارتكابه خمالفة من املخالفات االنسحاب أو بتأديب العضو طالب املختص 
انتدابية باسم  وأعن تويل مهام متثيلية  أوشرتاك الناجتة عن العضوية املضمون مع اإلشعار بالتوصل إىل املقر االجتماعي هلذا اجلهاز، شريطة إرفاقه مبا يثبت براءة ذمته من واجبات اال

 احلزب.
  .وخيضع هذا القرار ملسطرة الطعن جيب على اجلهاز املعين أن يبت يف الطلب بالقبول أو الرفض داخل األجل احملدد يف النظام الداخلي.

 18المادة 
قابلة للطعن أمام اجلهاز التنفيذي األعلى مباشرة يف اهلرمية التنظيمية من اجلهاز مصدر  ،أو بصفتها جملسا تأديبيا ،فتها هذهقرارات األجهزة احلزبية الصادرة يف باب العضوية بص

 القرار، ويطعن يف قرارات املكتب السياسي أمام اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات.
 صدر القرار.أالوطنية للتحكيم واألخالقيات ما مل تكن هذه اللجنة هي من بت يف الطعن أو من  وتقبل القرارات الصادرة يف هذه الطعون االستئناف أمام اللجنة

 ها.ن فيكيفيات وآجال الطع و ،القرارات اختاذحيدد النظام الداخلي كيفيات وآجال 
 .يال ميكن الطعن يف هذه القرارات إال وفقا ملا تنص عليه مقتضيات هذا النظام األساسي والنظام الداخل
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 الرابعالباب 
 التحـاد االشتراكيالمبادئ المؤطرة للحياة التنظيمية ل

 19المادة 
 .الفرع القاعدة األساسية للعضوية ويعترب ؛املهجربلدان على مستوى  و .احملليو  ،واإلقليمي ،اجلهويو  ،على املستوى الوطيناالحتاد االشرتاكي من تنظيمات  كونيت

 20المادة 
ويف النصوص  ،املقررة يف هذا النظام األساسي ويف النظام الداخليلشروط ل املستوفني، األعضاءالدميقراطية الداخلية اليت ختول جلميع  أساسعلى الشرتاكي ايقوم نظام االحتاد 

 .لتزامات اليت يفرضها االنتماء للحزباالو  حتمل األعباءالتمتع باحلقوق املقررة لألعضاء دون متييز ألي سبب من األسباب، وكذا ، ذات الصلةالتنظيمية التشريعية و 
 21المادة 

اليت متارسها مباشرة بواسطة االقرتاع، أو من خالل من تنتدهبم  .تويل املهام واملسؤوليات احلزبية والتمثيلية باسم احلزب يستند إىل املشروعية الدميقراطية الناجتة عن إرادة القاعدة احلزبية
 احلزبية أو التمثيلية.األجهزة و  اهليئاتو املؤمترات لتمثيلها يف 

 22المادة 
ن حيث جيب أن ختضع كل م :نهجم ، بل هي منهج وسلوك والتزام؛فقط يف مفهوم هذا النظام األساسي ليست وسيلة حلسم التنافس على املهام واملسؤولياتالدميقراطية 

 من حيث جيب أن يتشبع مجيع املنخرطني بقيم التسامح، واحرتام الرأي املخالف، وعدم املساس حبرمة :لوكوساع السري أو العلين عند االقتضاء. االستحقاقات احلزبية لقاعدة االقرت 
مشروعية، واللجوء من حيث يتعني االنضباط الفردي واجلماعي للقرار احلزيب املستويف لل: والتزام التزام قواعد املروءة واللياقة يف النقاش والتعبري عن الرأي.وكرامة اآلخر وحياته الشخصية، و 

ونشر اإلشاعات واألخبار الكاذبة بني أساليب التشهري والتمرد والتشويش وجترمي اللجوء إىل املخولة بذلك عند كل منازعة أو اعرتاض،  احلزبيةاهليئات واألجهزة  إىل مساطر الطعن أمام
 .ات املخلة باالنضباطمن السلوكيوغريها  ،املناضلني عن طريق وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعية

 23المادة 
يف كتابة جهاز حزيب أو رئاسة وعدم جتاوز واليتني متتاليتني وعلى احرتام دورية التجديد، وتاليف مراكمة املهام واملسؤوليات،  ،تقوم املسؤوليات احلزبية على قاعدة التعاقد واحملاسبة

 .للحزب از التنفيذيهعضوية نفس اجليف وثالث واليات هيأة حزبية،  
 24المادة 

الكتابة  ،املكتب السياسيالكاتب األول، نزوال من  وتتشكل هذه اهلرمية .يتعني على األجهزة التنفيذية األدىن االنضباط لقرارات األجهزة التنفيذية األعلى يف اهلرمية التنظيمية للحزب
  مت مكتب الفرع. ،الكتابة اإلقليمية ،اجلهوية

، أو اخلروج عن قواعد عن القيام باملهام واملسؤوليات امللقاة على عاتقه يف حالة العجز أو التقاعس املستمرللجهاز األعلى أن حيل حمل اجلهاز األدىن وحبكم هذا املقتضى ميكن 
 االنضباط، أو جتاوز مدة االنتداب. 

 .د وحدة احلزبيهتدمن شاهنا وميكن للمكتب السياسي أن يقرر حل جهاز تنفيذي إذا وجدت أسباب خطرية ومشروعة 
 25المادة 

وميكن  .)ة(املتغيب )ة(قالة العضوإعذر مربر، يستوجب سلوك مسطرة  بدونالتقريرية لثالثة اجتماعات متوالية اهليئات جهزة احلزبية التنفيذية أو الغياب املتكرر عن اجتماعات األ
للقيام بذلك دون جدوى، أو إذا أخل او اجلهاز األعلى اجلهاز نفس دعوته من طرف كاتب  املوكولة إليه رغم يف جهاز تنفيذي إذا تقاعس عن القيام باملهام )ة(منتخب )ة(إقالة عضو

  .اليت تفرضها املسؤولية التنظيمية بقواعد االنضباط
بيق مسطرة التعويض لسبب من األسباب، يتم التعويض ، وإذا استحال تط)ة(املقال )ة(سلوك مسطرة التعويض من نفس الالئحة اليت انتخب فيها العضو )ة(يرتتب عن إقالة العضو

 .)ة(املقال )ة(عن طريق االنتخاب من اهليئة اليت انتخبت العضو
 26المادة 

 التنفيذية حبسب الثلث يف أفق املناصفة.التقريرية و األجهزة احلزبية اهليئات و يف يل النساء احلرص على متث يتعني
 .ال تقل عن عشرة باملائة ةبنسبوهيئات احلكامة باستثناء املكتب السياسي  األجهزة احلزبية التقريرية والتنفيذيةاهليئات و  يفالشباب كما يتعني احلرص على متثيل 

 
 الباب الخامس

  الترشيحات للمؤسسات و الهيئات المنتخبة
 27المادة 

حتاديني املستوفني للشروط املنصوص عليها يف النصوص القانونية املنظمة هلذه املؤسسات الرتشيح باسم احلزب للمؤسسات واهليئات املنتخبة حق مشروع جلميع االحتاديات واال
 واهليئات، وكذا الشروط املنصوص عليها يف النظامني األساسي والداخلي.

 28المادة 
احلزيب الذي يتلقاها حمليا أو إقليميا أو جهويا، وميكنه تفويض هذا احلق حيدد املكتب السياسي تاريخ بداية وانتهاء آجال تلقي الرتشيحات لعضوية املؤسسات املنتخبة، وحيدد اجلهاز 

 جلهاز أدىن.
 تقدم الرتشيحات يف الالئحتني الوطنيتني أمام املكتب السياسي.  
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 29المادة 
 ح. ، البت يف الرتشيةالتقريري اهليئاتتصويت للرتشيح،  ملسطرة من ثالثة مراحل: التأهيلضع اختيار املرشحني باسم احلزب خيبعد انقضاء األجل احملدد لتلقي الرتشيحات، 

 30المادة 
واألنظمة اجلارية على االستحقاق االنتخايب تتوىل جلنة التأهيل للرتشيح دراسة طلبات الرتشيح املقدمة داخل اآلجال احملددة، وتراقب استيفاءها للشروط املطلوبة مبقتضى القوانني 

 بة تنظيميا احملددة يف النظام الداخلي أو الالئحة الداخلية عند االقتضاء.املعين، وأيضا للشروط املتطل
 .ةاملختص اهليأة التقريريةحتصر جلنة التأهيل للرتشيح الئحة املرشحات واملرشحني املؤهلني، وحتيلها للتصويت أمام 

التصويت على املرشحات واملرشحني املؤهلني بواسطة االقرتاع السري أو العلين عند  ا أعضاهه، ويتوىلالالجتماع من طرف اجلهاز املخول باستدعائه ةاملختص ةالتقريرياهليأة دعى ت
 االقتضاء.

 حيرر حمضر بنتائج التصويت، وحيال على جلنة البت.
 31المادة 

  البت هنائيا يف املرشحات واملرشحني باسم احلزب.جتتمع جلنة البت داخل أجل معقول قبل املوعد احملدد إليداع الرتشيحات أمام السلطات اإلدارية املختصة، وتتوىل 
 32المادة 

، واهليئات املقررة املخولة بالتصويت على حيدد النظام الداخلي كيفيات تشكيل جلن التأهيل للرتشيح وجلن البت حسب طبيعة االستحقاق وما إذا كان حمليا، إقليميا، جهويا أو وطنيا
 لطبيعة االستحقاق االنتخايب. املرشحات واملرشحني املؤهلني تبعا 

  اجمللس الوطين.، اجمللس اجلهوي ،اإلقليمياجمللس  اهليئات املقررة املخولة بالتصويت هي جملس الفرع،
 

 البـــاب السادس
 المؤتمـــر الوطني العادي

 33المادة 
 ويتكون من مؤمترين باالنتخاب ومؤمترين بالصفة. ،اتينعقد كل أربع سنو  ،هيأة تقريرية لالحتاد االشرتاكي هو أعلىاملؤمتر الوطين العادي 

اجمللس الوطين اللجنة التحضريية يف حدود عشرة يف املائة من عدد أعضاء  إىل، وأعضاء اللجنة التحضريية مبن فيهم فعاليات تضاف اجمللس الوطين: أعضاء المؤتمرون بالصفة
 .املكتب السياسيصادق عليهم ييقرتحهم الكاتب األول و 

اإلقليم احلزيب عند االقتضاء، وفق املسطرة املنصوص عليها يف النظام  أو:  حيدد عددهم  من طرف اللجنة التحضريية، وينتخبون على مستوى الفروع احلزبية، لمؤتمرون باالنتخابا
 الداخلي.

 . يف احلزب الفعلية قدميةاستيفاء سنة على األقل من األلرتشيح للمؤمتر ويشرتط يف ا
 34المادة 

  .اجمللس الوطين يقررهاملكان الذي التاريخ و يف العادية ر الوطين دورته يعقد املؤمت
 35المادة 

 .املؤمترين على األقل 3/2ور ثلثي النظام الداخلي للحزب طريقة حتضري وسري أعمال املؤمتر الوطين، وال يعترب انعقاد املؤمتر قانونيا إال حبض حيدد
 أمكن انعقاده بعد انصرام ساعة كاملة على األقل شريطة حتقق نصاب األغلبية املطلقة للمؤمترين. يه يف الفقرة أعاله عند الساعة املقررة الفتتاح املؤمتر،إذا ختلف النصاب املشار إل

  .دون اشرتاط أي نصابمتر املؤ فيه عقد ينأعلن عن تأجيل املؤمتر، يكلف املكتب السياسي يف هذه احلالة بالدعوة ملوعد جديد ، هذا النصابوإذا تعذر 
 تعترب مقررات املؤمتر الوطين نافذة باألغلبية املطلقة للحاضرين يف الدورة األوىل واألغلبية النسبية يف الدورة الثانية.

 36المادة 
 يتوىل املؤمتر الوطين يف دورته العادية :

  .يئات الوطنيةاهلاللجنة التحضريية و وجيهية والسياسية والتنظيمية املقدمة من لدن ومشاريع التقارير التاجمللس الوطين  مناقشة تقرير املكتب السياسي و -
 .واملصادقة عليه تعلق بالتدبري املايل للحزبالتقرير املايل املمناقشة  -
 .زبواخلط املرحلي للح اإلسرتاتيجيةوضع التوجهات  -
 .وطينيفوض ذلك للمجلس ال أنميكنه و  ،األساسي للحزب النظامتعديل  -
 .اجمللس الوطينوأعضاء  األول  )ة()ة(الكاتب انتخاب -

 بعالباب السا
 المؤتمر الوطني االستثنائي

   37 المادة
 .عضاء الكتابات اجلهويةين، وأعضاء اجمللس الوطأ االستثنائي من يتشكل املؤمتر الوطين  

 .يوجه للمكتب السياسي الكتابات اجلهوية 3/2طلب ثلثي بناء على  أو، اجمللس الوطين قرارأو بناء على  ،املؤمتر الوطين االستثنائي بدعوة من املكتب السياسي ينعقد
 .اجلهة الداعية النعقادهاحملدد من قبل  األعماليتوىل املؤمتر الوطين االستثنائي دراسة النقط الواردة يف جدول 
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 الباب الثامن
 المجلس الوطني

 38المادة 
 تكون من أعضاء بالصفة وأعضاء منتخبني.يقريرية يف احلزب بني مؤمترين وطنيني، و اجمللس الوطين هو أعلى هيأة ت

 39المادة 
 األعضاء بالصفة هم:

 عضاء املكتب السياسي.األول وأ   )ة()ة( الكاتب -
 .أعضاء الكتابة الوطنية -
 إلدارة واملمتلكات.ا أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات وأعضاء اللجنة الوطنية ملراقبة املالية و -
 .ن يف وضعية نظاميةاملوجودي أعضاء املكتب السياسي املنتهية واليته -
 الربملانيون االحتاديون يف جملس النواب وجملس املستشارين. -
 األعضاء باسم احلزب يف اجملالس الوطنية للحكامة. -
 احلزبية. واألقاليم اجلهات كتاب  -
 مهيكل وطنيا. املنسق الوطين عن كل قطاع حزيب -
 الكتاب العامون االحتاديون للنقابات الوطنية. -
 عضوات الكتابة الوطنية للنساء االحتاديات. -
 املكتب الوطين للشبيبة االحتادية. أعضاء -
 املكتب الوطين للمنتخبني. -

 
 40المادة 

 
 ثالث الذين يستوفون، احلزبية من بني املؤمترين للمؤمتر الوطين على مستوى كل جهة حزبية على مستوى اجلهات وينتخنب ينتخبون ،عضو)ة( 300: وعددهم واملنتخبات املنتخبون

تأدييب مل يسقط صدر يف حقهم قرار ي ومل ،ويوجدون يف وضعية نظامية خبصوص التزاماهتم املالية املرتتبة عن العضوية احلزبية أو عن تويل مهام انتدابية ومتثيلية باسم احلزب ،قدمية احلزبيةمن األ سنوات
 بالتقادم.

 41المادة 
 .يوزع هذا العدد على اجلهات احلزبية بالتناسب بني عدد مؤمتري كل جهة وجمموع املؤمترين على املستوى الوطين

باألغلبية النسبية يف دورة واحدة مع تطبيق كوطا بواسطة االقرتاع السري على قاعدة التصويت الفردي و  اجمللس الوطين من طرف املؤمترين للمؤمتر الوطين باجلهة،يتم انتخاب أعضاء 
 .10/1والشباب  3/1النساء حبسب 

 42المادة 
 يضع اجمللس الوطين النظام الداخلي ويعدله ويتممه عند االقتضاء، ويعدل النظام األساسي بتفويض من املؤمتر الوطين. -
 ي املرحلي للحزب.القضايا املرتبطة بتصريف اخلط السياس اجمللس الوطينتعرض على  -
وميكنه إقالة عضو أو أكثر من أعضاء املكتب  األول واملكتب السياسي يف تنفيذ قرارات املؤمتر الوطين ويف التدبري السياسي واإلداري والتنظيمي واملايل للحزب.  )ة()ة(راقب الكاتب ي -

 .األول)ة( )ة( الكاتبالسياسي باقرتاح من 
 األجهزة الرمسية بصفتهم احلزبية.املؤسسات و وكل األعضاء املنتخبني أو املعينني يف راقب أداء وزراء احلزب وبرملانييه ي -
 عند هناية السنة احملاسبية، وعلى تقرير جلنة مراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات. هاصادق على امليزانية السنوية للحزب، وعلى تقرير صرفي -
 أو اإلخالل بتوجهات احلزب يف املهام التمثيلية وطنيا و جهويا.وتدبريه املايل ن سري التنظيم احلزيب شكل جلنا للتقصي يف القضايا اليت تتعلق حبسي -
 بت يف القضايا املتعلقة باالندماج واالحتاد، اليت ال يرتتب عنها حل احلزب.ي -
 بلور املشاريع واملقرتحات.ينجز الدراسات و ي -
 .احملالة عليه من طرفهاتخذ القرارات املناسبة يف القضايا يو واللجنة الوطنية املكلفة مبراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات واألخالقيات  لتحكيمالوطنية لللجنة ا تقارير تعرض عليه -

 43المادة 
 ، ويف هذه الدورة:األول  جيتمع اجمللس الوطين يف أول دورة له بعد املؤمتر الوطين بدعوة من الكاتب

  ن بني أعضائه.له م   )ة()ة(رئيسانتخب ي -
  .نتخب أعضاء املكتب السياسيي -
 عوضهم عند الشغور.وي، األول  )ة()ة(بناء على الئحة يقدمها الكاتب  نتخب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات، وأعضاء اللجنة الوطنية ملراقبة املالية واإلدارة واملمتلكاتي -

 44المادة 
 اجمللس الوطين، و  بقرار من املكتب السياسي حيدد فيه تاريخ ومكان وجدول أعمال الدورة، ويوجه االستدعاء ألعضائه من طرف رئيس يف السنة  تنيعادي دورتني اجمللس الوطينعقد ي

 إذا عاقه عائق. األول  الكاتبينوب عنه 
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 ثلث أعضائه.أو بناء على ملتمس موقع من طرف  ،بناء على طلب من الكاتب األولات استثنائية عقد دور يميكن أن 
 يف املؤمتر املوايل. اجمللس الوطيننتخب فيه ييف القيام مبهامه إىل اليوم الذي  اجمللس الوطينستمر ي

 45المادة 
 املقيمني باخلارج.موضوعاتية، ومنها بشكل خاص جلنة دائمة مكلفة باملناصفة وتكافؤ الفرص، وجلنة دائمة مكلفة باملغاربة  على جلن وظيفية و اجمللس الوطينيتوزع أعضاء 

  
 46المادة 

 أو للمكتب السياسي. األول ميكن للمجلس الوطين أن يفوض بعضا من اختصاصاته للكاتب
  .أشغالهحيدد النظام الداخلي كيفية انتخاب أعضاء اجمللس الوطين وكيفية سري 

 
 الباب التاسع

 األول  )ة()ة(الكاتب
 47المادة 

، مر بالصرف يف تدبري مالية احلزبوهو اآل ،احلزبية لإلدارةالتسلسلي   وهو الرئيس ،وهو الذي ميثله يف قضايا احلياة املدنية والقضائية ،لرمسي بامسهقائد احلزب والناطق اهو  األول الكاتب
اد الواجب إيداعها لدى السلطة احلكومية املكلفة ويوقع باسم احلزب مجيع التصرحيات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية املختصة، وخاصة التصرحيات املتعلقة باالندماج واالحت

يوقع التزكيات للرتشيح للمؤسسات املنتخبة الوطنية، وتزكيات إيداع امللف القانوين للكتابات من القانون التنظيمي املتعلق باألحزاب السياسية.  59و  53بالداخلية طبقا ملقتضيات املادتني 
 اجلهوية للحزب.

 .أو لكتاب اجلهات واألقاليم حسب األحوال بعضا من اختصاصاته ألحد نوابه أو ألحد أعضاء املكتب السياسين يفوض أ األول  ميكن للكاتب
 

 48المادة 
الة عدم حتقيق هذا النصاب، بواسطة االقرتاع السري باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها يف الدور األول، ويف حمن طرف املؤمترين يف املؤمتر الوطين  )ى(األول  )ة()ة(الكاتب ينتخب

 ينظم دور ثان بني املرشحني احلاصلني على املرتبتني األوىل والثانية يف الدور األول.
 على أعلى عدد من األصوات يف الدور الثاين. )ة(احلاصل )ة(املرشح )ة(ايعلن فائز 

 49المادة 
شر سنوات من العضوية الفعلية يف احلزب، وأن يكون قد سبق أن حتمل مسؤولية يف األجهزة الوطنية للحزب، أقدمية ع )ة(يشرتط يف الرتشيح ملهمة الكاتب األول أن يستويف املرشح

 وأن يكون مقيدا يف قائمة العضوية، ويف وضعية نظامية بالنسبة اللتزاماته املالية.
 50المادة 

 .لتجديد إال مرة واحدةغري قابلة لنيني، طلوالية متتد بني املؤمترين الو  )ى(األول  )ة()ة(ينتخب الكاتب
 51المادة 

 يف استيفاء املرشحني للكتابة األوىل للشروط املطلوبة. تتتوىل جلنة التأهيل للرتشيح الب
وإعالن  ،والفرز ،لتصويتوا ،جلنة التأهيل للرتشيح ليوتشك ،واحلملة االنتخابية ،وحيدد النظام الداخلي اإلجراءات واملسطرة التفصيلية املتعلقة بكيفية وآجال تقدمي الرتشيحات

 النتائج.
 الباب العاشر

  المكتب السياسي
 52المادة 

 .يف اهلرمية التنظيمية للحزب األعلىاجلهاز التنفيذي  املكتب السياسي هو
 من أعضاء بالصفة وهم:ون يتك
 .األول الكاتب -
 .رئيس اجمللس الوطين -
 الرئيس االحتادي جمللس النواب أو جملس املستشارين. -
 ء باسم احلزب يف احلكومة.األعضا -
 رئيسا الفريقني الربملانيني مبجلس النواب وجملس املستشارين. -

 لمجلس الوطين.لول اجتماع حيدد عددهم وينتخبون يف أ ة وعضوا،عضو  (27سبعة وعشرين)و  (19تسعة عشر) عدد يرتاوح بني يضاف إليهم
 .كتب السياسيشروط الرتشيح وكيفية انتخاب أعضاء املالنظام الداخلي  حيدد

 53المادة 
  اجمللس الوطين.و واملالية لالحتاد االشرتاكي طبقا ملقررات املؤمتر الوطين والتنظيمية واإلدارية السياسية ة الفعلي باإلدارةيقوم املكتب السياسي بصفة مجاعية 

 ويف حالة غيابه ينوب عنه نائبه أو من يفوضه يف ذلك.األول،   حتت رئاسة الكاتبجيتمع 
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 54لمادة ا
  :املكتب السياسييتوىل  
  السياسية واملؤسساتية املستجداتاختاذ مواقف احلزب من. 
  يفرضها تدبري اخلط السياسي للحزب.إعالن املبادرات اليت 
  لحزب.لاخلارجية عالقات التدبري 
  عمل الفريقني الربملانينيوتوجيه تنسيق. 
 ابية.تدبري مشاركة احلزب يف خمتلف االستحقاقات االنتخ 
 .تأطري نشاط احلزب يف خمتلف الواجهات اجلماهريية 
 على املستوى الوطين تنمية العضوية احلزبية وتوسيع اإلشعاع احلزيب. 
 الوظائف السامية ويف   النيابيني،رئاسة الفريقني ويف ،على مقرتحات الكاتب األول خبصوص التعيني يف مهام اإلدارة احلزبية، واإلعالم احلزيب، والتعيني باسم احلزب يف احلكومة ةصادقامل

 ويف اجملالس الوطنية االستشارية.
 .تدبري العالقات العامة للحزب 

 55المادة 
 يقوم املكتب السياسي ايضا:

 ومشروع جدول أعماله لس الوطيناجمل تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورةب. 
  اجمللس الوطينباقرتاح امليزانية السنوية للحزب وعرضها على. 
 اجمللس الوطينرتاح إحداث هيئات موازية للحزب وعرضها على اقب. 
 يف حالة اخلروج عن قواعد االنضباط.أو القطاعية ل األجهزة التنفيذية اجلهوية أو اإلقليمية أو احمللية حب 
 للمصادقة.اجمللس الوطين اقرتاح حل تنظيمات احلزب القطاعية أو اجملالية وعرضها على ب 
 وعرضه على اجمللس الوطين السنوي للحزب بوضع الربنامج العام. 

 56المادة 
 وينتدب من بينهم كتاب وطنيني مكلفني مبهام حيددها النظام الداخلي للحزب. أعضائهيوزع املكتب السياسي املهام بني 

 57المادة 
 .يموكتاب األقال فريقني الربملانيني وكتاب اجلهاترئيسي المع كتب السياسي لقاءات منتظمة يعقد امل -
  .اجمللس الوطينشأن احلزيب بني دوريت ر املكتب السياسي البيد -
 .بعد املؤمتر املوايلاجلديد كتب السياسي ملا انتخابحني  إىل، ويستمر يف القيام مبهامه وطنينيبني مؤمترين والية لاملكتب السياسي  ينتخب -

 
 الباب الحادي عشر

 الكتابة الوطنية
 58المادة 

 .مساعد للمكتب السياسي يف القيام باملهام املوكولة إليه مبقتضى هذا النظام األساسي والنظام الداخلي استشاري زالكتابة الوطنية جها
 59المادة 

  :أعضاء بالصفة من الكتابة الوطنيةتكون ت
  حتادي جمللس النواب واملستشارين.الرئيس اال -
  أعضاء احلزب يف احلكومة. -
 .قني الربملانينيرئيسي الفري -
  يني يف كل جملس من جمالس احلكامة.ممثل عن األعضاء االحتاد -
 كتاب اجلهات.  -
 رهساء اجلهات االحتاديني. -
 مة االشرتاكية للنساء االحتاديات.الكاتبة الوطنية للمنظ -
 العام للشبيبة االحتادية.   )ة()ة(الكاتب -
 الوطين للمنتخبني.   )ة()ة(الكاتب -
 ية.نقابمركزيات الللاالحتاديون  ونب العامتاالك -
 احلزيب. اإلعالم  )ة()ة(مدير -
 زي.املقر املرك   )ة()ة( مدير -
 مدرسة التكوين.   )ة()ة(مدير -
 مؤسسة املشروع.   )ة()ة(رئيس -
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 60المادة 
أن ال يتعدى عددهم على  تب السياسياملك على األول  الكاتب يقرتحهمعدد من األطر احلزبية من  بصفتهم وشخصهم، 59املادة األعضاء املشار إليهم يف باإلضافة إىل تتكون 

 . نصف عدد أعضائها بالصفة
 61المادة 

 
 األول وحتت رئاسته.   جتتمع الكتابة الوطنية بدعوة من الكاتب

 .األول  الكاتبتتداول يف القضايا اليت يعرضها 
 ميكن أن تشكل جلنا وظيفية من بني أعضائها.

 62المادة 
 

 وسري اجتماعات الكتابة الوطنية.حيدد النظام الداخلي هيكلة ووظائف 
 

               
 عشر الثانيالباب 
 ن الوطنيةااللج

 األول: اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات الفرع
 63المادة 

 أخالقياتوتعترب الضامن الحرتام  ،قات الداخلية للحزبوعن االستحقايف مجيع الطعون الناجتة عن العضوية  هائياانتث تب يتال اهليأةمبثابة  واألخالقياتاللجنة الوطنية للتحكيم تعترب 
 .ارسة املهام احلزبية والتمثيليةاحلزب يف مم

 64المادة 
 ويف ،يتهاملنتهية وال األولالكاتب بالصفة  إليهميضاف ، اجمللس الوطين ينتخبهم منهم (12إثىن عشرة)ا وعضوة: عضو  (13)عشر ثالثةمن جلنة التحكيم واألخالقيات تتشكل 

 .عضاء اللجنةأمجيع اجمللس الوطين  تخبنيجتديد انتخاب الكاتب األول أو استحالة توليه هذه املسؤولية؛ حالة 
 65المادة 

وليات احلزبية، وأن يكونوا يف وضعية نظامية يشرتط باإلضافة إىل األقدمية، أن يتميز املرشحون لعضوية جلنة التحكيم واألخالقيات باملروءة واالستقامة والنزاهة، والتمرس يف املسؤ 
 خبصوص العضوية احلزبية وااللتزام املايل.

 66المادة 
 ة انتخاب اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات وطريقة اشتغاهلا واالختصاصات املوكولة إليها.حيدد النظام الداخلي أو مقرر تنظيمي كيفي

 .انتخاب جلنة جديدةتستمر اللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات يف القيام باملهام املوكولة إليها إىل حني 
 الثاني: اللجنة الوطنية لمراقبة المالية واإلدارة والممتلكات الفرع

 67مادة ال
 ية للحزب ومطابقتها لقواعد الصرف. يف احلسابات املال لتدقيقبا هيأة حزبية مكلفة املالية واإلدارة واملمتلكاتاللجنة الوطنية ملراقبة  -

 للحزب.  اإلداريتتوىل مراقبة التسيري 
 تسهر على حسن تدبري ممتلكات احلزب العقارية واملنقولة، ومتسك جردا هبذه املمتلكات.

 68لمادة ا
 عقاب هناية السنة احملاسبية للحزب.أيف  اجمللس الوطينمام أتقدم اللجنة الوطنية ملراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات تقريرا سنويا  

 من مراقبة صرف ميزانية احلزب. هارهن إشارة اللجنة الوثائق احملاسبية الضرورية اليت متكن املال يضع الكاتب األول وأمني
 .للحزب لوطنيةالتنفيذية احلزبية اليت تتلقى دعما من امليزانية ا األجهزةلجنة القيام بافتحاص التدبري املايل جلميع ميكن ل

 69المادة 
 .اجمللس الوطيننتخبهم ي أعضاءمن سبعة اللجنة الوطنية ملراقبة املالية واإلدارة واملمتلكات تتشكل 

 .ة باللجنة الوطنية للتحكيم واألخالقيات على اللجنة الوطنية ملراقبة املالية واإلدارة واملمتلكاتأعاله اخلاص 66و  65تني تطبق مقتضيات املاد
 

 الثالث: المؤسسة االشتراكية للتضامن. الفرع
 70المادة 

 امة للحزب، ويفتح يف وجه التربعات واهلبات.من امليزانية الع هاعتمادا تلتدبري صندوق للتضامن، ختصص  ةوطني هيأةتعترب املؤسسة االشرتاكية للتضامن مبثابة     
 71المادة 

 .اجمللس الوطيننتخبهم يعلى األقل يتكون مكتب املؤسسة من سبعة أعضاء 
 للمؤسسة. اجلمعية العموميةمبثابة اجمللس الوطين عترب ي
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 72المادة 
 اليت يقرر مكتب اجلمعية بناء على سلطته التقديرية استحقاقها للدعم املطلوب. اإلنسانيةاحلاالت عتمادات الصندوق الوطين للتضامن لتقدمي العون املايل أو العيين ملواجهة إترصد 

 .أشغاهلاوطريقة سري واختصاصاهتا أو مقرر تنظيمي كيفية انتخاب أعضاء مكتب املؤسسة حيدد النظام الداخلي 
 

 عشر لثالثاالباب 
 الجهويةلحزبية اواألجهزة الهيئات 

 73المادة 
 الكتابة اجلهوية.و  اجلهوي   )ة()ة( : املؤمتر اجلهوي، اجمللس اجلهوي، الكاتباحلزبية اجلهوية هيواألجهزة ات اهليئ

 74المادة 
 مجع جهتني أو أكثر يف تنظيم جهوي واحد.، وميكن للمكتب السياسي أن يقرر تكون اجلهة احلزبية على مستوى اجملال الرتايب للجهة

 الفرع األول: المؤتمر الجهوي 
 75المادة 

  .على مستوى اجلهةتقريرية املؤمتر اجلهوي هو أعلى هيئة 
 حيددها النظام الداخلي يتلوفق اإلجراءات والشروط اوذلك  ،املكتب السياسيبقرار ودعوة من أو دعوة من الكتابة اجلهوية، و أربع سنوات بقرار للمجلس اجلهوي جيتمع مرة كل 

 ائي بقرار من اجمللس اجلهوي أو بقرار من املكتب السياسي.وميكن عقد مؤمتر جهوي استثن .للحزب
 76المادة 

 واملكتب السياسي.اجمللس الوطين للحزب وقرارات يقرر املؤمتر اجلهوي يف كل القضايا السياسية والتنظيمية واإلدارية واملالية على مستوى اجلهة، يف انسجام مع مقررات املؤمتر الوطين 
 يع التقارير اليت تعدها اللجنة التحضريية.يناقش ويصادق على مشار 
 ديب واملايل املعدين من طرف الكتابة اجلهوية.يصادق على التقريرين األ

 77المادة 
 :يتكون املؤمتر اجلهوي من

 كان هو الداعي لعقد املؤمتر اجلهوي.  واملكتب السياسي إذاباقرتاح من الكتابة اجلهوية،  اجمللس اجلهوي حيدد توزيعهم على مستوى الفروع احلزبية نيأعضاء منتخب -
السابقني على تاريخ انعقاد واألصوات احملصل عليها يف االستحقاقني التشريعي واجلماعي  ،اجلهة بأقاليمقوائم العضوية عدد املنخرطني املقيدين يف يراعى يف توزيعهم التناسب مع 

 .املؤمتر
 : أعضاء بالصفة وهم  -

 .أعضاء اجمللس اجلهوي
 اللجنة التحضريية للمؤمتر اجلهوي.أعضاء 

 78المادة 
 حتت إشراف املكتب السياسي. خب املؤمتر اجلهوي الكاتب اجلهويينت

 .المجلس الجهويالفرع الثاني: 
 79المادة 

 على مستوى اجلهة.اجلهوي  اجمللس اجلهوي هو أعلى هيئة تقريرية  بعد املؤمتر
 يتكون منو 
  جلهة.القاطنني بااجمللس الوطين أعضاء 
 .أعضاء الكتابة اجلهوية 
  االيتهاملنتهية و اجلهوية أعضاء الكتابة. 
 باجلهة اإلقليمية تاكتابأعضاء ال. 
  واألعضاء االحتاديون مبجلس اجلهة.   )ة()ة(الرئيس 
  الغرف املهنية باجلهة.وأعضاء رهساء 
  باجلهة.املقاطعات الرهساء االحتاديون جملالس العماالت واألقاليم واجلماعات 
 الكتابة اجلهوية للشبيبة االحتادية.عضاء أ 
  للقطاع النسائيعضوات الكتابة اجلهوية. 
 .املكتب اجلهوي للمنتخبني 
 لقطاعات احلزبية املهيكلة على صعيد اجلهة.اجلهوية ل جلن التنسيق 
  للمكاتب النقابية اجلهوية.الكتاب اجلهويون االحتاديون  
 والنساء واملنتخبني. كتاب أقاليم القطاعات املوازية الشبيبة 
 .كتاب الفروع احلزبية باجلهة 
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 80المادة 
 أعضاء الكتابة اجلهوية.رئيس اجمللس اجلهوي و بصفته جملسا جهويا تنظيميا بعد املؤمتر اجلهوي بدعوة من املكتب السياسي النتخاب اجمللس اجلهوي  جيتمع

 اجلهوي أو لتعويض الشغور يف الكتابة اجلهوية.   شغور منصب الكاتبوميكن للمكتب السياسي دعوة اجمللس اجلهوي التنظيمي يف حالة 
 81 المادة

، أو الكتابة اجلهوية، أو املكتب السياسيمن  بقراروميكن أن يعقد دورات استثنائية الكتابة اجلهوية. من رئيسه بناء على قرار يعقد اجمللس اجلهوي دورتني يف السنة على األقل بدعوة 
 .الكتابات اإلقليمية باجلهة يثبناء على طلب ثل

 ميكن للمكتب السياسي الدعوة إىل دورات تعبوية موسعة للمجلس اجلهوي.
 82المادة 

 ملؤمتر اجلهوي.خيتص اجمللس اجلهوي بالتقرير يف القضايا السياسية والتنظيمية للحزب باجلهة يف انسجام وتوافق مع قرارات األجهزة احلزبية الوطنية وا
 امليزانية اليت تعرضها الكتابة اجلهوية.رنامج العمل و بيصادق على 

 83المادة 
 .والغرف املهنية واجلماعات الرتابية اجلهةجملس يتتبع ويراقب الكتابة اجلهوية يف تنفيذ مقررات املؤمتر اجلهوي، وكذا املنتخبني باسم احلزب على مستوى 

  .بأغلبية ثلثي أعضائه اجلهوي   )ة()ة(أن يقرر إقالة الكاتب هميكنكتابة اجلهوية، كما أعضاء الإقالة عضو)ة( أو أكثر من لمجلس اجلهوي كن لمي
 

 الجهوي اتبالكالفرع الثالث: 
 84المادة 

، ويوقع باسم احلزب مجيع باجلهة بيف قضايا احلياة املدنية والقضائية، وهو اآلمر بالصرف يف تدبري مالية احلز  ا، وهو الذي ميثلهالناطق الرمسي باسم اجلهة احلزبيةهو  اجلهوي  الكاتب
. يوقع التزكيات للرتشيح للمؤسسات وأعضاء الكتابات اإلقليمية باجلهة بانتخاب كتاب األقاليمالتصرحيات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية املختصة، وخاصة التصرحيات املتعلقة 

 .األول   بتفويض من الكاتب اجلهويةاملنتخبة 
 .الكتابة اجلهويةأن يفوض بعضا من اختصاصاته ألحد نوابه أو ألحد أعضاء  هوياجلميكن للكاتب 

 اجتماعاهتا. ويرأسيدعو الجتماعات الكتابة اجلهوية ويقرتح جدول أعماهلا، 
 85المادة 

صوات املعرب عنها يف الدور األول، ويف حالة عدم حتقيق هذا بواسطة االقرتاع السري باألغلبية املطلقة لأل اجلهويمن طرف املؤمترين يف املؤمتر  )ة(اجلهوي  )ة()ة(ينتخب الكاتب
 النصاب، ينظم دور ثان بني املرشحني احلاصلني على املرتبتني األوىل والثانية يف الدور األول.

 على أعلى عدد من األصوات يف الدور الثاين. )ة(احلاصل )ة(املرشح )ة(يعلن فائزا
 86المادة 

األجهزة و  اهليئات سنوات من العضوية الفعلية يف احلزب، وأن يكون قد سبق أن حتمل مسؤولية يف مخسأقدمية  )ة(أن يستويف املرشح اجلهوياتب يشرتط يف الرتشيح ملهمة الك
الناجتة عن العضوية أو عن تويل مهام متثيلية باسم  للحزب، وأن يكون مقيدا يف قائمة العضوية، ويف وضعية نظامية بالنسبة اللتزاماته املاليةأو اإلقليمية اجلهوية  يف األجهزة أوالوطنية 
 .احلزب

 87المادة 
 .غري قابلة للتجديد إال مرة واحدة، اجلهوينيلوالية متتد بني املؤمترين  اجلهويينتخب الكاتب 

 88المادة 
 للشروط املطلوبة. اجلهوي  تبلكاملهمة ايف استيفاء املرشحني  تتتوىل جلنة التأهيل للرتشيح الب

 لفرز وإعالن النتائج.دد النظام الداخلي اإلجراءات واملسطرة التفصيلية املتعلقة بكيفية وآجال تقدمي الرتشيحات وتشكيلة جلنة التأهيل للرتشيح والتصويت واوحي
 

 الفرع الرابع: الكتابة الجهوية.
 89المادة 

 جلهوية هي اجلهاز التنفيذي على مستوى اجلهة.الكتابة ا
الصادرة عن  تالقراراوتبلغ وتنفذ  ،سهر على تنفيذ مقررات املؤمتر اجلهوي واجمللس اجلهويتو  ،للحزب على مستوى اجلهةوالتنظيمي واإلداري واملايل أن السياسي توىل تدبري الشت 

 .على مستوى اجلهة عمل على تنمية العضوية احلزبية وتوسيع اإلشعاع احلزيبوت األجهزة الوطنية.اهليئات و 
 90المادة 

يوما من تاريخ انتهاء املؤمتر اجلهوي، بدعوة من املكتب السياسي  30الذي يدعى لالجتماع يف أجل ال يتعدى التنظيمي من طرف أعضاء اجمللس اجلهوي تخب الكتابة اجلهوية تن
 وحتت إشرافه.

يف قائمة العضوية، وأن يكون يف وضعية نظامية خبصوص  )ة(مقيدا )ة(ملرشحسنوات من االنتماء الفعلي للحزب، وأن يكون ا ثالث ويشرتط يف الرتشيح للكتابة اجلهوية أقدمية
 التزاماته املالية الناجتة عن العضوية او عن تويل مهام متثيلية باسم احلزب.
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 91المادة 
، ينتخبون من طرف اجمللس اجلهوي عضوة وعضو (23ثالثة وعشرين)و  (15مخسة عشر)ما بني ورئيس اجمللس اجلهوي اجلهوي  ضافة إىل الكاتبإلتتكون الكتابة اجلهوية با

 .باألغلبية النسبية يف دورة واحدةالسري بواسطة االقرتاع 
ه، أو نواب ل  )ة()ة(ونائب  )ة()ة(أو نواب له، مقرر  )ة()ة(املال ونائب  )ة()ة(أمني ،أو نواب الكاتب اجلهوي )ة(اجلهوي. نائب  يوزع أعضاء الكتابة اجلهوية املهام بينهم باقرتاح من الكاتب

 النظام الداخلي.مكلفون مبهام حيددها 
 ، وتستمر يف القيام مبهامها إىل حني انتخاب الكتابة اجلهوية بعد املؤمتر اجلهوي املوايل.جهوينيلوالية متتد بني مؤمترين تنتخب الكتابة اجلهوية 

 92المادة 
 بعد تقدير.أقل، ومرة كل شهر على يوما على األعشر تعقد الكتابة اجلهوية اجتماعاهتا املنتظمة مرة كل مخسة 

 تتداول يف جدول األعمال الذي يقرتحه الكاتب اجلهوي. وميكن إضافة نقط إىل جدول األعمال املقرتح.
 93المادة 

 املواقف اليت تقتضيها املستجدات على مستوى اجلهة.املبادرات و تتخذ الكتابة اجلهوية  
 .شراف املكتب السياسيحتت إ تدبر االستحقاقات االنتخابية اجلهوية

 مبجلس اجلهة والغرف املهنية. املنتخبني االحتادينيتنسق وتوجه نشاط 
 .باجلهة تتبع نشاط احلزب على مستوى األقاليم احلزبية

 باجلهة.والبيئية وضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية هتيئ الدراسات والتقارير حول األ
 يف ضوء مواقف احلزب وقرارات أجهزته الوطنية.باجلهة ف الفرقاء السياسيني واالجتماعيني ويف اجملتمع املدين تدبر عالقات احلزب مبختل

 
 الباب الرابع عشر

 الحزبية اإلقليميةواألجهزة الهيئات 
 
 94المادة 

 .اإلقليميةالكتابة و  اإلقليمياجمللس اإلقليمي، الكاتب املؤمتر االقليمي، احلزبية اإلقليمية هي: واألجهزة اهليئات 
 95المادة 

 .للمكتب السياسيبعد موافقة  قرر مجع إقليمني أو أكثر يف تنظيم إقليمي واحدتأن للكتابة اجلهوية ، وميكن لإلقليمعلى مستوى اجملال الرتايب  اإلقليم احلزيبكون ي
 

 المؤتمر االقليميالفرع األول: 
 96المادة 

 . اإلقليميرية على مستوى هو أعلى هيئة تقر  اإلقليمياملؤمتر 
 يتاملكتب السياسي، وذلك وفق اإلجراءات والشروط الالكتابة اجلهوية أو ، أو بقرار ودعوة من اإلقليميةودعوة من الكتابة  اإلقليميجيتمع مرة كل أربع سنوات بقرار للمجلس 

 املكتب السياسي. الكتابة اجلهوية أو أو بقرار من ياإلقليملس استثنائي بقرار من اجمل إقليميحيددها النظام الداخلي للحزب. وميكن عقد مؤمتر 
 97المادة 

 واملكتب السياسياجمللس الوطين ، يف انسجام مع مقررات املؤمتر الوطين للحزب وقرارات اإلقليميف كل القضايا السياسية والتنظيمية واإلدارية واملالية على مستوى  اإلقليمييقرر املؤمتر 
 .هوي والكتابة اجلهويةواملؤمتر اجل

 يناقش ويصادق على مشاريع التقارير اليت تعدها اللجنة التحضريية.
 .اإلقليميةديب واملايل املعدين من طرف الكتابة يصادق على التقريرين األ

 ينتخب الكاتب اإلقليمي.
 98المادة 

 من: اإلقليمييتكون املؤمتر 
املكتب السياسي إذا كان هو الداعي لعقد املؤمتر  ووالكتابة اجلهوية أ، اإلقليميةباقرتاح من الكتابة  اإلقليميتوزيعهم اجمللس   على مستوى الفروع احلزبية حيددنيأعضاء منتخب -

 .اإلقليمي
السابقني على تاريخ انعقاد يعي واجلماعي واألصوات احملصل عليها يف االستحقاقني التشر  ،بفروع اإلقليمقوائم العضوية عدد املنخرطني املقيدين يف يراعى يف توزيعهم التناسب مع 

 .املؤمتر
 أعضاء بالصفة وهم:   -

 .اإلقليميأعضاء اجمللس 
 .اإلقليميأعضاء اللجنة التحضريية للمؤمتر 
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 اإلقليميمجلس ال الفرع الثاني:
 
 99المادة 

 .يبعد املؤمتر اإلقليم اإلقليم احلزيبعلى مستوى ة تقريرية أو أعلى هيه اإلقليمياجمللس 
  :يتكون من

  باإلقليم اجمللس اجلهوي القاطننيأعضاء. 
 .أعضاء الكتابة اإلقليمية املنتهية واليتها  
 اجلماعات الرتابية على مستوى اإلقليمكل مجاعة من  يف  ممثلني عن املنتخبني. 
 الفروع باإلقليمتب اكأعضاء م. 
 الكتابة االقليمية للقطاع النسائي. 
 الحتادية.للشبيبة ا املكتب اإلقليمي 
 املكتب اإلقليمي للمنتخبني. 
 اإلقليملقطاعات احلزبية املهيكلة على صعيد جلن التنسيق اإلقليمية ل. 
 .الكتاب االحتاديون للمكاتب النقابية اإلقليمية 
 والشبيبة طاعات النساءكتاب فروع ق. 

 100المادة 
 رئيس اجمللسالنتخاب بعد انتهاء املؤمتر اإلقليمي  تابة اجلهوية وحتت إشرافها، أو بدعوة من املكتب السياسيالك بدعوة منبصفته جملسا إقليميا تنظيميا  اإلقليميجيتمع اجمللس 

  .أعضاء الكتابة اإلقليميةات و اإلقليمي وعضو 
  قالة.اإلقليمي أو عضوية الكتابة اإلقليمية باإلقالة أو االست   يف حالة شغور منصب الكاتبيستدعى أيضا بنفس الصفة والكيفية 

 101المادة 
 .اإلقليميةالكتابة رئيسه بناء على قرار ستة أشهر على األقل بدعوة من يعقد اجمللس اإلقليمي دورات عادية كل 

 .الفروع احلزبية باإلقليم ي، أو بناء على طلب ثلثالكتابة اجلهويةأو اإلقليمية الكتابة من  بقراروميكن أن يعقد دورات استثنائية 
 102المادة 

 .واجلهويةاألجهزة احلزبية الوطنية اهليئات و يف انسجام وتوافق مع قرارات  باإلقليمبالتقرير يف القضايا السياسية والتنظيمية للحزب  اإلقليميتص اجمللس خي
 .اإلقليميةيصادق على برنامج العمل وامليزانية اليت تعرضها الكتابة 

 .اإلقليم، وكذا املنتخبني باسم احلزب على مستوى اإلقليمي اجمللس يف تنفيذ مقررات اإلقليميةيتتبع ويراقب الكتابة 
 

 والكتابة اإلقليمية اإلقليمي  الكاتب: نيالفرع الثا
 103المادة 

، ويوقع باسم احلزب مجيع باإلقليمالية احلزب احلزيب، وهو الذي ميثله يف قضايا احلياة املدنية والقضائية، وهو اآلمر بالصرف يف تدبري م اإلقليمهو الناطق الرمسي باسم  اإلقليمي   الكاتب
اإلقليمية  . يوقع التزكيات للرتشيح للمؤسسات املنتخبة مكاتب الفروعالتصرحيات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية املختصة، وخاصة التصرحيات املتعلقة بانتخاب كتاب وأعضاء 

 .األول   بتفويض من الكاتب واحمللية
 اجتماعاهتا. ويرأسويقرتح جدول أعماهلا،  اإلقليميةالكتابة  يدعو الجتماعات

 .اإلقليميةأن يفوض بعضا من اختصاصاته ألحد نوابه أو ألحد أعضاء الكتابة  اإلقليمي  للكاتبميكن  
 
 104المادة 

 د إال مرة واحدة.، غري قابلة للتجديسنوات ألربع لوالية متتد املؤمتر اإلقليميمن طرف  )ة(اإلقليمي   )ة()ة(ينتخب الكاتب
 105المادة 

أو  اإلقليميةسنوات من العضوية الفعلية يف احلزب، وأن يكون قد سبق أن حتمل مسؤولية يف األجهزة  ثالثأقدمية  )ة(أن يستويف املرشح اإلقليمي   يشرتط يف الرتشيح ملهمة الكاتب
 ية بالنسبة اللتزاماته املالية الناجتة عن العضوية أو عن تويل مهام متثيلية باسم احلزب.يف قائمة العضوية، ويف وضعية نظام )ة(للحزب، وأن يكون مقيدا احمللية

 
 106المادة 

 للشروط املطلوبة. اإلقليمي تبتتوىل جلنة التأهيل للرتشيح البت يف استيفاء املرشحني للكا
 دمي الرتشيحات وتشكيلة جلنة التأهيل للرتشيح والتصويت والفرز وإعالن النتائج.وحيدد النظام الداخلي اإلجراءات واملسطرة التفصيلية املتعلقة بكيفية وآجال تق
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 107المادة 
 وتعترب جهازا للقرب. .اإلقليمهي اجلهاز التنفيذي على مستوى  اإلقليميةالكتابة 

الصادرة عن  تالقرارا، وتبلغ وتنفذ اإلقليمياجمللس املؤمتر اإلقليمي و يذ مقررات ، وتسهر على تنفللحزب على مستوى اإلقليمتتوىل تدبري الشأن السياسي والتنظيمي واإلداري واملايل  
 .اإلقليمعلى مستوى  عمل على تنمية العضوية احلزبية وتوسيع اإلشعاع احلزيبوت .واجلهوية األجهزة الوطنيةاهليئات و 

 
 108المادة 

 اجمللس اإلقليمي التنظيميمن طرف  وننتخبي عضوة وعضو (17سبعة عشر)و  (9تسعة)ما بني اجمللس اإلقليمي ورئيس  اإلقليميباإلضافة إىل الكاتب  اإلقليميةتتكون الكتابة 
 واسطة االقرتاع الفردي باألغلبية النسبية يف دورة واحدة. ب

يف قائمة العضوية، وأن يكون يف وضعية نظامية خبصوص  )ة(امقيد  )ة()ة(سنوات من االنتماء الفعلي للحزب، وأن يكون املرشح ثالثأقدمية  اإلقليميةويشرتط يف الرتشيح للكتابة 
 عن تويل مهام متثيلية باسم احلزب. أوالتزاماته املالية الناجتة عن العضوية 

 .جديدة إقليميةكتابة ني انتخاب  وتستمر يف القيام مبهامها إىل حتنتخب الكتابة اإلقليمية لوالية متتد بني مؤمترمين اقليميني، 
 
 109المادة 

  )ة()ة(مقررنواب له،  أو  )ة()ة(ونائب املال  )ة()ة(أمني ،اإلقليمي  الكاتبأو نواب  )ة(نائبوفقا للتوزيع التايل:  ،اإلقليمي  الكاتباملهام بينهم باقرتاح من  اإلقليميةيوزع أعضاء الكتابة 
 نواب له، مكلفون مبهام حيددها النظام الداخلي. أو  ونائب)ة(

 
 110المادة 

 ، ومرة كل شهر على ابعد تقدير.يوماعشر اجتماعاهتا املنتظمة مرة كل مخسة  ليميةاإلقتعقد الكتابة 
 وميكن إضافة نقط إىل جدول األعمال املقرتح. ،اإلقليميتتداول يف جدول األعمال الذي يقرتحه الكاتب 

 
 111المادة 

 .اإلقليم املبادرات واملواقف اليت تقتضيها املستجدات على مستوى اإلقليميةتتخذ الكتابة 
 .اإلقليمية واحملليةتدبر االستحقاقات االنتخابية 

 .على مستوى اإلقليم والغرف املهنية باجلماعاتتنسق وتوجه نشاط املنتخبني االحتاديني 
 تعمل على تنمية العضوية احلزبية وتوسيع اإلشعاع احلزيب على مستوى اإلقليم.

 .باإلقليمواالقتصادية واالجتماعية والثقافية هتيئ الدراسات والتقارير حول األوضاع السياسية 
 .واجلهوية يف ضوء مواقف احلزب وقرارات أجهزته الوطنيةعلى مستوى اإلقليم تدبر عالقات احلزب مبختلف الفرقاء السياسيني واالجتماعيني ويف اجملتمع املدين 

 
 عشر الخامسالباب 

 المحليةالحزبية واألجهزة الهيئات 
 
 112المادة 

 .ومكتب الفرع الفرع  كاتب،  الفرعهي: جملس  احملليةاحلزبية واألجهزة ئات اهلي
 113المادة 

بعد موافقة  واحد حمليأو أكثر يف تنظيم  مجاعتني أو مقاطعتنيأن تقرر مجع  اإلقليمية، وميكن للكتابة للجماعة أو املقاطعةعلى مستوى اجملال الرتايب احمللي احلزيب  التنظيميكون 
 .جلهويةالكتابة ا

  مجلس الفرع :الفرع األول
 114المادة 

 . من جمموع األعضاء املقيدين بقائمة العضوية بالفرع جملس الفرعيتشكل 
 

 115المادة 
أو ثلث األعضاء  قليميةميكن أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من مكتب الفرع أو الكتابة اإل بدعوة من مكتب الفرع. و كل ستة أشهرمرة  يف دورة عادية جملس الفرع جيتمع 

 .املنخرطني
 116المادة 

 للحزب.واإلقليمية  ة واجلهويةالوطني األجهزة، يف انسجام مع مقررات احمللية للجماعة أو املقاطعةيف القضايا  جملس الفرع يتداول
 .نبثقة عن جملس الفرعن الوظيفية أو املوضوعاتية املايعدها مكتب الفرع أو اللجيناقش ويصادق على مشاريع التقارير اليت 
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 117المادة 
 .واجلهوية واإلقليميةيف انسجام وتوافق مع قرارات األجهزة احلزبية الوطنية  على مستوى الفرعبالتقرير يف القضايا السياسية والتنظيمية للحزب  الفرعخيتص جملس 

 .مكتب الفرععرضها ييصادق على برنامج العمل وامليزانية اليت 
 118المادة 

 .الفرع، وكذا املنتخبني باسم احلزب على مستوى هيف تنفيذ مقررات مكتب الفرعبع ويراقب يتت
 
 119المادة 

 وأعضاء مكتب الفرع.    )ة()ة(جيتمع جملس الفرع باعتباره جملس الفرع التنظيمي حتت إشراف الكتابة اإلقليمية النتخاب كاتب
 .ومكتب الفرع الفرع  كاتبما ميكنه أن يقرر إقالة  ، كعند االقتضاءويقرر إقالتهم  مكتب الفرعأعضاء  يعوض

 
 ومكتب الفرع الفرع  كاتب: نيالفرع الثا

 120المادة 
م احلزب مجيع ، ويوقع باسبالفرع، وهو الذي ميثله يف قضايا احلياة املدنية والقضائية، وهو اآلمر بالصرف يف تدبري مالية احلزب التنظيم احمللي للحزبهو الناطق الرمسي باسم  الفرع  كاتب

  .على املستوى احمللي التصرحيات الواجب إيداعها لدى السلطات العمومية املختصة
 اجتماعاته. ويرأسويقرتح جدول أعماله،  مكتب الفرعويدعو الجتماعات  الفرع واجلمع العام للمنخرطني،يرأس اجتماعات جملس 

 .مكتب الفرعأو ألحد أعضاء أن يفوض بعضا من اختصاصاته ألحد نوابه  الفرع  ميكن لكاتب 
 121المادة 

 النسبية يف دورة واحدة.بواسطة االقرتاع السري باألغلبية غري قابلة للتجديد إال مرة واحدة  سنوات أربعمدهتا لوالية التنظيمي  جملس الفرعمن طرف  الفرع  )ة()ة(كاتبينتخب  
 122المادة 

، ويف وضعية نظامية بالنسبة بالفرع سنوات من العضوية الفعلية يف احلزب، وأن يكون مقيدا يف قائمة العضوية ثالثأقدمية  أن يستويف املرشح الفرع كاتبيشرتط يف الرتشيح ملهمة  
 اللتزاماته املالية الناجتة عن العضوية أو عن تويل مهام متثيلية باسم احلزب.

 123المادة 
 للشروط املطلوبة. الفرع ومكتب الفرع لكتابةتتوىل جلنة التأهيل للرتشيح البت يف استيفاء املرشحني 

 وإعالن النتائج. ،والفرز ،والتصويت ،وتشكيلة جلنة التأهيل للرتشيح ،انتخاب كاتب الفرعوحيدد النظام الداخلي اإلجراءات واملسطرة املتعلقة بكيفية 
 

 الفرع الثالث: مكتب الفرع
 124المادة 

 وجيسد القرب يف التنظيم احلزيب. .عالفر اجلهاز التنفيذي على مستوى  وه مكتب الفرع
 .واجلهوية واإلقليمية رات الصادرة عن األجهزة الوطنيةانفذ القر يلغ و يب، و جملس الفرعسهر على تنفيذ مقررات ي، و احلزيب على مستوى اجلماعة أو املقاطعةوىل تدبري الشأن يت

 125المادة 
 . ينتخبهم جملس الفرع التنظيمي عضوة وعضو (13ثالثة عشر)و  (7عة)سب ما بني ،الفرعباإلضافة إىل كاتب  مكتب الفرعتكون ي

 .مكتب الفرع اجلديدستمر يف القيام مبهامه إىل حني انتخاب يو ينتخب مكتب الفرع لوالية متتد ألربع سنوات، 
 126المادة 

أو نواب له،  ونائب  )ة()ة(مقررنواب له،  أو  )ة()ة(ونائب املال  )ة()ة(أمني ،الفرع  كاتبنواب   أو ة()نائبوفقا للتوزيع التايل:  ،كاتب الفرعاملهام بينهم باقرتاح من   مكتب الفرعيوزع أعضاء 
 مكلفون مبهام حيددها النظام الداخلي.

 127المادة 
 بعد تقدير.أ، ومرة كل شهر على يوماعشر اجتماعاته املنتظمة مرة كل مخسة  مكتب الفرععقد ي
 . وميكن إضافة نقط إىل جدول األعمال املقرتح.الفرعتداول يف جدول األعمال الذي يقرتحه كاتب ي

 128المادة 
 .الفرعاملبادرات واملواقف اليت تقتضيها املستجدات على مستوى  مكتب الفرعتخذ ي 
 .أو املقاطعة باجلماعةوجه نشاط املنتخبني االحتاديني ينسق و ي

 يعمل على تنمية العضوية احلزبية وتوسيع اإلشعاع احلزيب.
 .على املستوى احملليوالبيئية تقارير حول األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية هيئ الي

 عن مطالبهم.  يتوىل التعبريو  ،جيسد سياسة القرب من خالل ارتباطه بقضايا سكان اجلماعة أو املقاطعة
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 شرع السادسالباب 
 مـالية الحزب

 129المادة 
 السنوية للحزب، حيدد فيها املداخيل واملصاريف املتوقعة خالل السنة احملاسبية.الوطنية مليزانية يتوىل املكتب السياسي إعداد ا

 للمصادقة.اجمللس الوطين تعرض هذه امليزانية على 
 املال تقريرا يف هناية السنة احملاسبية عن كيفية صرف امليزانية.  ويقدم أمني

 ، إقليميا وحمليا.تطبق نفس املقتضيات على األجهزة احلزبية جهويا
 130المادة 

 تشتمل املوارد املالية للحزب على:
 .باسم احلزب أو انتدابية متثيليةتويل مهام عن العضوية وعن  املرتتبةعضاء املنخرطني عائد االلتزامات املالية الواجبة على األ -
 يف احلدود املقررة قانونيا.  عينيةال أوالتربعات النقدية اهلبات و الوصايا و  -
 الثقافية للحزب.االجتماعية و  باألنشطةالعائدات املرتبطة  -
 عائدات استثمار أموال احلزب. -
 ان اقتضى احلال. بنكيةميكن االستفادة من قروض كما  -
 الدولة. دعم -

 
 عشر السابعالباب 

 ةلى اتحادات األحزاب السياسيإانضمام الحزب 
 131المادة 

 وبراجمها مع أهداف وبرامج االحتاد االشرتاكي.  أهدافهاالسياسية اليت ال تتعارض ألحزاب اميكن للحزب أن يقرر االنضمام إىل احتادات 
 .هاميكن للحزب أن يقرر االنسحاب من و

 132المادة 
 باقرتاح من املكتب السياسي. اجمللس الوطينقرار أو انسحابه منه يتم بناء على األحزاب السياسية  ىل احتادإانضمام احلزب 

 
 عشر منالثاالباب 

 في االندماج
 133المادة 

  .آخر سياسييف حزب  أن يقرر االندماج لالحتاد لالشرتاكيميكن 
 

 134المادة 
 العادي، عقد املؤمتر الوطينعن  السابقةفرتة الستة أشهر األخرية القرار صادف توقيت  وإذا ،للحزباالستثنائي من قبل املؤمتر الوطين آخر  سياسيقرار اندماج احلزب يف حزب  يتخذ

 .أحيل املوضوع على هذا املؤمتر، ما مل تفرض حالة االستعجال ضرورة عقد مؤمتر استثنائي
 135المادة 

 ، حيال األمر على اجمللس الوطين للبت فيه.االندماج يف االحتاد االشرتاكي سياسيةإذا قرر حزب أو أحزاب 
من احلزب املندمج باملكتب  أعضاءإحلاق عضو أو  اجمللس الوطينتوىل يهر السابقة على املؤمتر الوطين، أش الستةل إذا حصل االندماج بني ِمؤمترين وطنيني، عدى إذا مت ذلك خال

 من هذا النظام األساسي.  52السياسي، حىت لو ترتب عن ذلك جتاوز العدد املقرر يف املادة 
 .اجمللس الوطينبعضوية حة أمسائهم، والئيتوىل اجمللس الوطين إحلاق أعضاء من احلزب املندمج، حيدد عددهم، 

رر يف هذا النظام تدبري اإلحلاقات مبختلف التنظيمات اجملالية والقطاعية بتنسيق مع األجهزة احلزبية املعنية، ولو ترتب عن ذلك جتاوز عدد األعضاء املقن للمكتب السياسي ذيؤ 
 األساسي للجهاز احلزيب املعين هبذا اإلحلاق. 

 136المادة 
ب السياسي، الذي يتوىل توجيهها إىل أعضاء احلزب امللتحق بقوائم العضوية احملصورة خالل السنة اليت مت فيها االندماج، على أساس قوائم تقدمها قيادة احلزب املندمج للمكتيقيد 

 حلزبية.مكاتب الفروع حمل سكىن كل عضوة أو عضو مندمج قصد تعبئة استمارة العضوية، واحلصول على بطاقة العضوية ا
ي يف الرتشيح ملختلف املهام واملسؤوليات يتم االحتفاظ بأقدمية العضوات واألعضاء املندجمني يف احلزب املندمج ملمارسة احلقوق اليت خيوهلا هذا النظام األساسي والنظام الداخل 
 احلزبية.
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 عشر التاسعالباب 
 عامةمقتضيات 

 137المادة 
 األساسي. لنظاممع هذا اأو ال تنسجم  ختالفمقتضيات أن ال يتضمن  على، عند االقتضاء ويعدله للحزب النظام الداخلي اجمللس الوطينضع ي

 .احلزبية واألجهزة واهليئاتبسري التنظيمات التنظيمية، ويف ضبط اآلليات واملساطر املتعلقة  يتوىل النظام الداخلي التدقيق يف املبادئ واملرتكزات
 .داخليةأو مقررات تنظيمية أو لوائح لنظام الداخلي ل حزبية جديدة مبقتضى امؤسسات أو هياكميكن إحداث 

 138المادة 
 مبلغ املسامهات املرتتبة عن العضوية وعن تويل املهام التمثيلية باسم احلزب.ماليا حيدد  اميثاق اجمللس الوطينضع ي

 139المادة 
مشروعة توجب  أسبابإذا وجدت  اهليأة التقريريةمن طرف املنصوص عليها يف مقتضيات هذا النظام األساسي ة احلزبية هلية الرتشيح لألجهز ألميكن استثناء مراجعة مدة األقدمية 

     ذلك، أو إذا تعلق األمر بتأسيس جهاز أو تنظيم حزيب.
 140المادة 

 ضع اآلجال الالزمة لذلك.يعن محلة وطنية لتجديد هذه القوائم و  لنيع عدل مواعيد جتديد قوائم العضوية، أوللمجلس الوطين باقرتاح من املكتب السياسي أن يميكن 
 141المادة 

احلزبية املوكول إليها االهتمام مبجاالت وقطاعات مرتبطة بنشاط احلزب  واألجهزةاهليئات املؤسسات و حيدد النظام الداخلي أو املقررات التنظيمية اإلجراءات والشروط العامة لسري 
 ومهامه ومنها:

 املؤسسة االشرتاكية للدراسات واألحباث. - 1
 .للعامل القروي االشرتاكيةاملؤسسة  - 3
 املهنية. االحتادات - 4

 142المادة 
  .عن النشاط داخل االحتاد االشرتاكي ،مس بوحدة احلزب أو مصلحته العليا أو عارض خطه العام ،جهاز حزيبأو أي  ،وقف أي عضويأن  للمكتب السياسيكن مي

 

 

 143ة الماد
ملؤسسات املنتخبة حق مشروع جلميع عضوات جلنة الرتشيحات يقابلها يف مقتضيات هذا النظام األساسي جلنة التأهيل للرتشيح، اعتبارا لكون الرتشيح للمهام واملسؤوليات احلزبية وا

يف هذا النظام األساسي والنظام الداخلي أو اللوائح يف القوانني العامة و وص عليها التأهيل للرتشيح مراقبة استيفاء املرشحات واملرشحني للشروط املنص جلن وتتوىلوأعضاء احلزب. 
 الداخلية.

 العشرونالباب 
 حل االتحاد االشتراكي

 144المادة 
طبقا للنصوص التشريعية  صري املمتلكات احلزبيةويقرر املؤمتر آنذاك م أعضائه، 5/4يقرر حل االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية إال حبضور أربعة أمخاس  أنال جيوز للمؤمتر الوطين 

     .األحزابوالتنظيمية املطبقة على 
 

 الواحد والعشرونالباب 
 األساسي والمصادقة عليه نظامتعديل ال

 145المادة 
 املؤمتر. بتفويض منمن قبل اجمللس الوطين أو  .ملؤمتر الوطيناألساسي إال من قبل ا نظامال ميكن تغيري هذا ال

 146مادة ال
، 2018فرباير  03بتاريخ بالرباط  ةاملنعقديف دورته العادية  لالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية اجمللس الوطينمن قبل األساسي هذا النظام مالءمة تغيري وتعديل و على  صادقةمتت امل

 .2017 ماي 21-20-19أيام  للحزب املنعقد ببوزنيقة لعاشربناء على التفويض الصادر له بذلك من املؤمتر الوطين ا
                                       

 .لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية المجلس الوطني
 :اإلمضاء

 طنيالمجلس الوالكاتب األول                                                                                                            رئيس 

 حبيب المالكيادريس لشكر                                                                                                                 ال


