النظام الأ�سا�سي
للتجمع الوطني للأحرار
كما �صادق عليه امل�ؤمتر الوطني اخلام�س
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الباب الأول

مقت�ضيات عامة
التعريف

املادة الأوىل:

التجمع الوطني للأحرار تنظيم �سيا�سي يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية،
م�ؤ�س�س ،طبقا للقانون ،بني �أ�شخا�ص ذاتيني يتمتعون بحقوقهم املدنية
وال�سيا�سية ،يتقا�سمون نف�س املبادئ وي�سعون �إىل حتقيق نف�س الأهداف.
يدخل النظام الأ�سا�سي للتجمع الوطني للأحرار يف �إطار �أحكام الد�ستور
والقانون التنظيمي رقم  11-29املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ويحدد على
اخل�صو�ص القواعد املتعلقة بت�سيري احلزب وتنظيمه املايل والإداري وت�أليف
واخت�صا�صات خمتلف �أجهزته املحلية والإقليمية واجلهوية والوطنية وحقوق
وواجبات �أع�ضائه ،وطرق متويله.
ويحدد النظام الداخلي ،ب�صفة خا�صة ،كيفيات ت�سيري كل جهاز من �أجهزة
احلزب و�شروط اجتماعاتها.

املادة الثانية:

يوجد مقر التجمع الوطني للأحرار بالرباط هول � Aسكتور 9الطابق 5
�شارع النخيل  -حي الريا�ض ،وميكن تغيري مقره بقرار من املجل�س الوطني �إذا
اقت�ضى الأمر ذلك.

املادة الثالثة:

رمز حزب التجمع الوطني للأحرار هو  :احلمامة وميكن ا�ستبداله برمز
�آخر بقرار من املكتب ال�سيا�سي للحزب.

املادة الرابعة:

كل تغيري يطر�أ على ت�سمية احلزب �أو على نظامه الأ�سا�سي �أو برناجمه
يجب �أن تتم امل�صادقة عليه يف امل�ؤمتر الوطني للحزب.
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الباب الثاين

املبادئ والأهداف
املادة اخلام�سة:

يهدف التجمع الوطني للأحرار بو�صفه تنظيما �سيا�سيا ميثل الو�سط التقدمي
االجتماعي الدميقراطي �إىل حتقيق الغايات الآتية طبقا لرباجمه وهويته:

• الدفاع عن الثوابت واملقد�سات املتمثلة يف الدين الإ�سالمي ال�سمح
والوحدة الوطنية متعددة الروافد وامللكية الد�ستورية الدميقراطية
الربملانية واالجتماعية ،و�إمارة امل�ؤمنني واالختيار الدميقراطي.
• دعم بناء وت�شييد دولة احلق وامل�ؤ�س�سات وجعل القانون هو �أ�سمى تعبري
عن �إرادة الأمة.
• ن�شر وتفعيل ثقافة حقوق الإن�سان ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية واحلريات كما هو متعارف عليها عامليا وكما �أوردها
د�ستور اململكة ،يف ت�صديره ،ويف بابه الثاين.
• توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلقوق وحريات
املواطنات واملواطنني الفردية واجلماعية وامل�ساواة بينهم ،وم�شاركتهم
طبقا ملبد�أ املنا�صفة يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية حمليا و�إقليميا وجهويا ووطنيا.
• تو�سيع وتعميم م�شاركة الن�ساء وال�شباب يف التنمية ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للبالد.
• ال�سعي لبلوغ ن�سبة الثلث لفائدة الن�ساء داخل �أجهزته امل�سرية وطنيا
وجهويا ،يف �أفق التحقيق التدريجي ملبد�أ املنا�صفة بني الن�ساء والرجال.
• تبني �أ�سلوب النقا�ش احل�ضاري وامل�س�ؤول واحرتام الر�أي والر�أي املخالف
وذلك يف �إطار املحافظة على وحدة ال�صف.
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• تي�سري ولوج ال�شباب للم�شاركة يف التنمية واالندماج يف احلياة العامة.
• ت�أطري املواطنات واملواطنني وتكوينهم ال�سيا�سي وتعزيز انخراطهم يف
احلياة الوطنية ،و�إعداد النخب لتحمل م�س�ؤولية ممار�سة ال�ش�أن العام
املحلي والوطني ا�ستنادا ملبد�أ احلكامة اجليدة ،وبث روح املواطنة وامل�س�ؤولية
فيهم ،وتعريفهم بواجباتهم الوطنية ،وحثهم على الوفاء بها واحلر�ص على
ت�ضامنهم وتكافلهم وعلى الدفاع عن ثوابت الأمة.
• حماية احلقوق وامل�صالح امل�شروعة للمواطنات واملواطنني املغاربة
املقيمني يف اخلارج وتقوية م�ساهمتهم يف ت�شييد الوطن و�ضمان حقهم
يف الت�صويت والرت�شيح لالنتخابات.
• تفعيل الطابع الر�سمي للأمازيغية وطرق �إدماجها يف التعليم �إىل جانب
تطوير وتنمية ا�ستعمال اللغة العربية لغة ر�سمية للدولة ،و�صيانة
احل�سانية والتعبريات الثقافية وال�سهر على تعلم و�إتقان اللغات الأجنبية.
• امل�ساهمة يف �إر�ساء ق�ضاء م�ستقل ،عادل ،فعال ونزيه.

• الدفع قدما برت�سيخ م�شروع الالمركزية وتثبيت دعائمها حمليا و�إقليميا
وامل�ضي بثبات يف �إقامة م�شروع اجلهوية املتقدمة واملو�سعة كخيار
ا�سرتاتيجي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية للمغرب ،وتكوين
الأطر لهذا الغر�ض ،لبناء جمتمع يكرم كافة �أبنائه ويوفر التوازن التنموي
املن�شود.

• تر�سيخ ثقافة حماية البيئة و�أخذها يف االعتبار يف كل امل�شاريع
والربامج على جميع الأ�صعدة.
• متتني الروابط مع الأحزاب والهيئات ال�سيا�سية وطنيا وقاريا ودوليا
التي يتقا�سم التجمع الوطني للأحرار معها نف�س املبادئ ،بق�صد �إ�شعاع
البالد والدفاع عن الق�ضايا الوطنية من خالل تن�شيط الدبلوما�سية
احلزبية وال�سعي لتحقيق ال�سلم واال�ستقرار وبناء احتاد املغرب العربي
وتطوير �آليات العمل باجلامعة العربية وت�شييد وحدة �إفريقية حقيقية يف
احرتام تام للوحدة الرتابية ل�شعوبها.
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الباب الثالث

االنــخـــراط
املادة ال�ساد�سة:

ميكن للمواطنات واملواطنني البالغني �سن � 18سنة �شم�سية كاملة
االنخراط بكل حرية يف حزب التجمع الوطني للأحرار �شريطة �أن يكون
طالب الإنخراط:
• �أن يكون غري منتم لأي حزب �سيا�سي �آخر.

• �أن يلتزم بالدفاع عن مبادئ احلزب ون�شرها واالن�ضباط داخل خمتلف
هيئاته وتنظيماته.
• يتمتع كل ع�ضو يف التجمع الوطني للأحرار بحرية التعبري عن �آرائه
وبحق امل�شاركة يف تنظيمات احلزب والرت�شح لتحمل م�س�ؤولية تدبري
�ش�ؤونه كما له احلق يف طلب احل�صول على تزكية للرت�شح لال�ستحقاقات
االنتخابية وخمتلف امل�س�ؤوليات وفق ال�شروط واملعايري املحددة من طرف
�أجهزة احلزب املعهود �إليها بذلك..

واجبات الأع�ضاء

املادة ال�سابعة:

يلتزم كل ع�ضو بالتجمع الوطني للأحرار مبا يلي :

• احرتام مقت�ضيات هذا النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي للحزب.
• امل�شاركة يف الأجهزة التابعة له.
• االن�ضباط داخل هذه الأجهزة.
• �أداء واجب االنخراط.
• ال ميكن لأي ع�ضو:
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• �أن ي�شارك �أو ي�ساهم يف �أي عمل �أو ن�شاط حزبي

• �أن يرت�شح �أو ي�صوت يف �أي جهاز من �أجهزة احلزب

• �أن يتحمل �أية م�س�ؤولية متثيلية �أو حكومية با�سم احلزب،

�إذا مل يكن قد �أدى جميع واجبات االنخراط يف مواعيدها وامل�ساهمات
املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة واخلم�سون (.)54

• ال ميكن لع�ضو يف �أحد جمل�سي الربملان �أو يف �أحد جمال�س اجلماعات
الرتابية �أو يف الغرف املهنية التخلي عن االنتماء حلزب التجمع الوطني
للأحرار الذي تر�شح با�سمه لالنتخابات ،حتت طائلة اجلزاءات املن�صو�ص
عليها يف القانون.

م�شاركة ال�شباب واملر�أة
املادة الثامنة:

ت�شارك الن�ساء بن�سبة الثلث وال�شباب بن�سبة  % 20يف خمتلف الأجهزة
امل�سرية للحزب ويف الرت�شح للإنتخابات.
تعترب �سن � 40سنة �شم�سية كاملة ال�سن الأق�صى لل�شباب.

فقدان الع�ضوية

املادة التا�سعة:

تفقد الع�ضوية يف احلاالت التالية:
• اال�ستقالة ،االن�سحاب،
• الإقالة،
• العزل،

• الوفاة.
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وين�ص النظام الداخلي للحزب على حاالت فقدان الع�ضوية.
وميكن لكل ع�ضو يف التجمع الوطني للأحرار �أن ي�ستقيل من احلزب ،بعد
قبول ا�ستقالته من طرف �أجهزة احلزب ،مع مراعاة �أحكام الفقرة الأخرية من
املادة ال�سابعة �أعاله.
ال تكون هذه الإ�ستقالة نافذة �إال بعد ت�صفية التزامات املعني بالأمر جتاه
احلزب �سواء فيما يتعلق بواجبات االنخراط �أو با�سرتجاع الوثائق �أو ت�صفية
احل�سابات.
كما ميكنه طبقا للمادة  22من القانون التنظيمي املتعلق بالأحزاب
ال�سيا�سية �أن ين�سحب منه �شريطة ت�سوية و�ضعيته طبقا ملا جاء يف الفقرة
�أعاله.
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الباب الرابـع

�أجهـزة احلزب

املادة العا�شرة:

يتكون التجمع الوطني للأحرار من �أجهزة حملية و�إقليمية وجهوية
ووطنية تعمل �ضمن حزب موحد ح�سب القواعد الآتي بيانها:
 -1ينظم التجمع الوطني للأحرار �أعماله وي�سري �أجهزته وفق مبادئ
الدميقراطية واحلكامة اجليدة ويدبر �ش�ؤونها على �أ�سا�س ال�شفافية وامل�س�ؤولية
واملحا�سبة.
 -2يتبنى التجمع الوطني للأحرار �أ�سلوب النقا�ش احل�ضاري وامل�س�ؤول
واحرتام الآراء واختالف املقرتحات ومقارعة الأفكار وذلك يف �إطار املحافظة
على وحدة ال�صف.
 -3يعتمد احلزب على مبد�أ جتديد النخب وعلى التداول يف حتمل
امل�س�ؤولية و�إقرانها باملحا�سبة وعلى عدم تراكم امل�س�ؤوليات بني �أيدي �أع�ضائه.
 -4ال ت�سند امل�س�ؤولية لنف�س الع�ضو لأكرث من مدة واليتني اثنتني متتاليتني.
مدة االنتداب اخلا�صة بامل�س�ؤوليات داخل �أجهزة احلزب هي �أربع �سنوات.
 -5ال ميكن لع�ضو من �أع�ضاء احلزب �أن يتوىل �أكرث من رئا�سة هي�أة
تنظيمية واحدة وال �أن يجمع بني مهام من�سق �إقليمي ومن�سق جهوي.
 -6جتتمع �أجهزة احلزب با�ستدعاء مكتوب من رئي�سها �أو كاتبها العام� ،أو
بدعوة من ثلثي �أع�ضائها مع توجيه �إ�شعار بالتو�صل.
 -7ال تكون االجتماعات �صحيحة �إال �إذا ح�ضرها الن�صف زائد واحد من
�أع�ضائها ،ف�إذا مل يتحقق الن�صاب يف الدعوة الأوىل ،يلج�أ �إىل ا�ستدعاء ثان يكون
على �إثره االجتماع �صحيحا مهما كان عدد احلا�ضرين على �أال يقل عن الربع.
 -8تتخذ القرارات ب�أغلبية الأ�صوات املعرب عنها برفع اليد ما عدا �إذا
ن�ص هذا النظام على خالف ذلك �أو �إذا تعلق الأمر بالتعيينات ال�شخ�صية �أو �إذا
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طلب ثلث الأع�ضاء احلا�ضرين الت�صويت ال�سري ،ويف هذه احلالة يعر�ض الأمر
على اجلمع الذي يبث فيه.
 -9يخ�ضع �أع�ضاء احلزب للقرارات املتخذة دميقراطيا داخل الهياكل
ح�سب ما �سلف ذكره ويعملون على احرتام م�ضامينها وتنفيذها واالن�صياع لها
واالن�ضباط ملقت�ضياتها.
 -10ت�سجل وتدون مقررات �أجهزة احلزب ب�سجالت مرقمة ومتتابعة
يوقعها رئي�س اجلهاز واملقرر فيه.
 -11يوفر احلزب لكل �أجهزته �إدارة وو�سائل عمل ب�شرية ومادية
ومقرات يف ملكه �أو مكراة با�سمه.
� -12إذا تغيب ع�ضو عن اجتماعات الأجهزة التي هو ع�ضو فيها �أكرث
من ثالثة جل�سات متتالية بدون عذر مقبول �أو رف�ض تنفيذ مهمة ارت�ضاها �أو
�أنيطت به ،يحال املو�ضوع على جلنة التحكيم والت�أديب لال�ستماع �إليه واقرتاح
الإجراء الواجب اتخاذه �إزاءه.
 -13ت�ستمر الع�ضوية يف الأجهزة �إىل حني انعقاد امل�ؤمتر الوطني العادي
املوايل ،الالحق �إال يف حالة فقدان الأهلية ويف حاالت اال�ستقالة �أو الإقالة �أو الوفاة.

الأجهزة املحلية والإقليمية واجلهوية
املادة احلادية ع�شر:
يتكون التجمع الوطني للأحرار حمليا من:

• الفرع وينبثق من اجلماعة الرتابية القروية �أو احل�ضرية �أو املقاطعات،
• احتادية املدينة بالن�سبة للمدن التي تنق�سم �إىل عدة مقاطعات ح�ضرية،
• االحتادية الإقليمية على �صعيد كل عمالة �أو �إقليم،
• املجل�س اجلهوي على �صعيد كل جهة.
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الفـــــرع

املادة الثانية ع�شر:

يتكون الفرع من املنا�ضالت واملنا�ضلني املنتمني للتجمع الوطني للأحرار
داخل اجلماعة الرتابية القروية �أو احل�ضرية �أو املقاطعة.
ويت�ألف الفرع من كاتب الفرع ونائبه ثم �أمني املال ونائبه وامل�ست�شارون.
وتكون مهمته ن�شر مبادئ احلزب على �صعيد الرتاب اجلماعي والتداول
يف كل ما يتعلق بتنمية اجلماعة �أو املقاطعة وتتبع �أعمال املجل�س اجلماعي
وامل�شاركة يف جلان تكاف�ؤ الفر�ص باجلماعة ومتتني العالقات مع منظمات
املجتمع املدين ،وخلق جلان قطاعية وتقدمي مطالب با�سم ال�سكان تهم التنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئة للجماعة والتداول يف �ش�أن
اقرتاح املر�شحني التجمعيني يف خمتلف اال�ستحقاقات املحلية وحت�صيل واجبات
االنخراط والهبات.

احتادية املدينة
املادة الثالثة ع�شر:
حتدث احتادية املدينة على �صعيد كل مدينة بها �أكرث من مقاطعة وي�سريها
جمل�س مكون من �أع�ضاء مكاتب املقاطعات باملدينة و�أع�ضاء مكاتب التنظيمات
املوازية ور�ؤ�ساء جمال�س املقاطعات التابعني للحزب.

املادة الرابعة ع�شر:
يجتمع مكتب احتادية املدينة مرة يف كل �شهر با�ستدعاء من الكاتب العام
لالحتادية �أو بطلب من املن�سق الإقليمي.

11

املادة اخلام�سة ع�شر:
يتوىل مكتب االحتادية مهام:

• ال�سهر على تطبيق قوانني احلزب والقرارات املتخذة من لدن هيئاته،
• ن�شر مبادئ احلزب وا�ستقطاب �أع�ضاء جدد وت�أطريهم،
• ال�سهر على �إحداث الفروع وتتبع �أن�شطتها وعقد اجتماعات دورية معها،
• ن�شر �صحافة احلزب ووثائقه وبراجمه،
• حت�ضري تظاهرات ثقافية وحمالت حت�سي�سية وتنظيم لقاءات مع املجتمع
املدين.
•
•
•
•
•
•
•

ينتخب جمل�س احتادية املدينة من بني �أع�ضائه مكتبا لالحتادية يتكون من:
كاتب عام االحتادية
نوابه
�أمني املال
نائبه
مقرر
نائبه
م�ست�شارون
يجتمع املكتب با�ستدعاء من كاتب االحتادية �أو بطلب من املن�سق الإقليمي.

يتوىل مكتب االحتادية مهام:

• �إحداث هياكل حملية للأن�شطة املوازية كال�شباب واملر�أة والريا�ضة
والفنون واملهنيني،
• تتبع �أعمال املجل�س اجلماعي،
•خلق جلان قطاعية وجلان وظيفية منها :
• جلنة �ش�ؤون املدينة،
• جلنة تكاف�ؤ الفر�ص،
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• جلنة الرت�شيحات،
• جلنة التحكيم والت�أديب،
• جلنة التنظيمات املوازية،

جتتمع هذه اللجان با�ستدعاء من ر�ؤ�سائها �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو
بطلب من الكاتب العام لالحتادية.
يعني رئي�س التجمع الوطني للأحرار بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي من�سقا
عن احتادية املدينة يح�ضر �أ�شغال جمل�س الإحتادية وميثل هيئات احلزب
لدى ال�سلطات املحلية وميد مركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�شطة
احلزبية باملدينة.

االحتادية الإقليمية
املادة ال�ساد�سة ع�شر:
حتدث على �صعيد كل �إقليم �أو عمالة �أو عمالة مقاطعات احتادية �إقليمية.

املادة ال�سابعة ع�شر:
تتكون االحتادية الإقليمية من:

• جمل�س االحتادية الإقليمية الذي ينتخب �أع�ضا�ؤه من طرف امل�ؤمتر
الإقليمي.
• الربملانيني،

• مكتب االحتادية الإقليمية،
• اللجان الإقليمية،
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املادة الثامنة ع�شر:
ميار�س مكتب االحتادية الإقليمية املهام التنظيمية وال�سيا�سية
وباخل�صو�ص:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جتديد املكاتب املحلية ب�شكل منتظم،
تدبري االنخراط واال�ستقطاب،
اقرتاح الرت�شيحات على امل�ستوى املحلي والإقليمي،
عقد امل�ؤمترات الإقليمية،
رفع تقارير دورية عن ن�شاط االحتادية للأجهزة اجلهوية،
ت�سوية اخلالفات،
تنفيذ مقررات جمل�س االحتادية،
متابعة �أداء اجلماعات املنتخبة حمليا،
ر�صد عمل الأحزاب ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين،
متابعة تنفيذ ال�سيا�سات العمومية،
الت�أطري والتوجيه والتكوين.

يجتمع جمل�س االحتادية الإقليمية با�ستدعاء من الكاتب العام
للإحتادية� ،أوبطلب من ثلثي �أع�ضائه ،يف مرتني يف ال�سنة يف دورات عادية
وب�صفة ا�ستثنائية عند االقت�ضاء يناق�ش خاللها مقررات مكتب االحتادية
الإقليمية وي�صادق عليها.

املادة التا�سعة ع�شر:
تنتخب امل�ؤمترات الإقليمية امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة مندوبي امل�ؤمتر
اجلهوي وامل�ؤمتر الوطني و�أع�ضاء املجل�س الوطني.
تناق�ش امل�ؤمترات الإقليمية التقارير وامل�شاريع املحالة عليها من طرف
املكتب ال�سيا�سي.
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املادة الع�شرون:
يحدث جمل�س االحتادية الإقليمية جلانا تنظيمية وعلى اخل�صو�ص:
•
•
•
•
•

جلنة
جلنة
جلنة
جلنة
جلنة

ال�ش�ؤون الإقليمية
تتبع تنفيذ ال�سيا�سات
تكاف�ؤ الفر�ص
االنتخابات والرت�شيحات
التنظيمات املوازية

تنتخب هذه اللجان مكاتبها التي تتكون من:
•
•
•
•

رئي�س
نائبه
مقرر
نائبه

وجتتمع اللجان با�ستدعاء من ر�ؤ�سائها �أو بدعوة من الكاتب العام
لالحتادية الإقليمية.

املادة الواحدة والع�شرون:
تتوفر االحتادية االقليمية على مقر وموارد ب�شرية ومادية يحددها
النظام الداخلي.

املادة الثانية والع�شرون:
يعني رئي�س التجمع الوطني للأحرار بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي من�سقا
عن كل احتادية �إقليمية ،يح�ضر �أ�شغال جمل�س ومكتب االحتادية وميثل هيئات
احلزب لدى ال�سلطات املحلية ،وميد مركز احلزب باملعلومات والتقارير حول
الأن�شطة احلزبية بالإقليم.
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املجل�س اجلهوي
املادة الثالثة والع�شرون:
يتكون املجل�س اجلهوي من:

• �أع�ضاء ينتخبهم امل�ؤمتر اجلهوي املكون من املندوبني املنتخبني من طرف
امل�ؤمترات االقليمية لكل الأقاليم والعماالت امل�شكلة للجهة.
• �أع�ضاء بال�صفة وهم:
• �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي باجلهة،
• ر�ؤ�ساء املجال�س املنتخبة املنتمني للتجمع الوطني للأحرار،
• ر�ؤ�ساء الغرف املهنية املنتمني للتجمع الوطني للأحرار،
• الربملانيني باجلهة،
• �أع�ضاء املجل�س الوطني باجلهة،
• املن�سقون الإقليميون،
وت�ستمر ع�ضويتهم �إىل حني انعقاد امل�ؤمتر الوطني الالحق.

ينعقد امل�ؤمتر اجلهوي مرة يف كل �سنتني بدعوة من رئي�س احلزب �أو بطلب
من ثلثي �أع�ضاء املجل�س اجلهوي.
ميار�س امل�ؤمتر اجلهوي اخت�صا�صاته يف جمال تطبيق الربنامج العام للحزب
وحتديد التوجهات احلزبية حيال اجلهوية املتقدمة و�إر�ساء ركائزها.
كما يتتبع ن�شاط الأجهزة احلزبية على �صعيد اجلهة وامل�صادقة على
التقريرين الأدبي واملايل املتعلقني بها.

املادة الرابعة والع�شرون:
يتوىل املجل�س اجلهوي على اخل�صو�ص:

• االخت�صا�صات التنظيمية والتدبريية لأجهزة احلزب على �صعيد اجلهة،
• تنفيذ برامج احلزب يف ميدان الالمركزية واجلهوية املتقدمة والالمتركز
الإداري،
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• درا�سة الق�ضايا اجلهوية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية،
• تطوير التنظيم احلزبي وا�شعاعه
• البت يف النزاعات والت�أديب
• القيام ب�أن�شطة ثقافية وفنية وريا�ضية وحما�ضرات وندوات.
• انتخاب املكتب اجلهوي واحداث جلان جهوية متخ�ص�صة.

املادة اخلام�سة والع�شرون:
ت�سهر على تنفيذ املهام املوكولة للأجهزة املحلية والإقليمية واجلهوية
مكاتب منتخبة من طرف الأجهزة التي يعنيها الأمر ،ويتكون كل مكتب من
كاتب عام ونوابه ،و�أمني للمال ونوابه وم�ست�شارين.
كما يتكون املكتب اجلهوي �إ�ضافة �إىل ما ذكر ،من من�سق جهوي ونوابه
الذين يعينون من بني املن�سقني الإقليميني للإحتاديات.

املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
يجتمع املكتب اجلهوي مرة يف ال�شهر ،با�ستدعاء من املن�سق اجلهوي.
ي�سهر املكتب اجلهوي على تتبع وتنفيذ الربامج التي يقررها املجل�س
اجلهوي واملكتب ال�سيا�سي.
ميكن لكل فرع �أو احتادية املدينة �أو احتادية �إقليمية �أو جمل�س جهوي �أن
يحدث جلانا متخ�ص�صة من بينها ب�صفة خا�صة اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة
الثالثة والأربعون.
• جتتمع هذه اللجان مرتني يف ال�شهر على الأقل با�ستدعاء من ر�ؤ�سائها
�أو بطلب من ثلثي �أع�ضائها �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو اجلهوي �أو
بطلب من الكاتب العام للإحتادية.
• ميكن �أن يتوفر املكتب اجلهوي على مقر وموارد ب�شرية ومادية يحددها
النظام الداخلي.
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•
•
•
•
•
•
•

يتكون املكتب اجلهوي من :
كاتب عام
نائبه
�أمني للمال
نائبه
مقرر
نائبه
م�ست�شارين.

يحدث املجل�س اجلهوي جلانا متخ�ص�صة تنظيمية ووطنية وعلى اخل�صو�ص:

• جلنة اجلهوية املو�سعة
• جلنة تتبع تنفيذ ال�سيا�سات العامة جهويا
• جلنة االنتخابات والرت�شيحات
• جلنة التحكيم والت�أديب مع امكانية ا�ستئناف قراراتها امام جلنة
التحكيم الوطنية
• جلنة تكاف�ؤ الفر�ص واملنا�صفة
• جلنة الأن�شطة والتنظيمات املوازية
•
•
•
•

ينتخب هذه اللجان مكاتبها التي تتكون من:

رئي�س
نائبه
مقرر
نائبه
ويحدد القانون الداخلي للحزب كيفيات ا�شتغال اللجان واخت�صا�صاتها.

املادة ال�سابعة والع�شرون:
يعني رئي�س التجمع الوطني للأحرار بعد تداول املكتب ال�سيا�سي من�سقا
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جهويا عن كل جهة يتوىل متثيل هيئات احلزب لدى ال�سلطات على م�ستوى
اجلهة ويح�ضر �أ�شغال امل�ؤمتر اجلهوي واملجل�س اجلهوي ويقوم بتن�سيق العمل
احلزبي بتعاون مع املن�سقني الإقليميني.

الأجهزة الوطنية
املادة الثامنة والع�شرون:
تتكون الأجهزة الوطنية من:
•
•
•
•

امل�ؤمتر الوطني،
املجل�س الوطني،
املكتب ال�سيا�سي،
الرئا�سة،

امل�ؤتـمـر الوطـنـي
املادة التا�سعة والع�شرون:
امل�ؤمتر الوطني هو �أعلى هي�أة تقريرية وتنظيمية للتجمع الوطني
للأحرار.
ينعقد امل�ؤمتر الوطني يف دورته العادية مرة كل �أربع �سنوات.
تتم الدعوة النعقاد امل�ؤمتر من طرف رئي�س احلزب �أو بطلب من ثلثي
�أع�ضاء املجل�س الوطني.
وميكن �أن يجتمع يف دورة ا�ستثنائية ،كلما اقت�ضى الأمر ذلك� ،إال �أنه ال
يجوز عقد �أكرث من م�ؤمتر ا�ستثنائي واحد ،بطلب من ثلثي �أع�ضاء املجل�س
الوطني ،خالل املدة الفا�صلة بني م�ؤمترين عاديني.
ويتكون امل�ؤمتر الوطني من مندوبني منتخبني على امل�ستوى االقليمي طبقا
لل�شروط املبينة يف هذا النظام.
19

يتوىل املكتب ال�سيا�سي التح�ضري لعقد م�ؤمترات احلزب ،ويتخذ لأجل ذلك
كل الإجراءات والتدابري الالزمة ،مبا يف ذلك تعيني جلنة من بني �إع�ضائه �أو من
بني �أع�ضاء املجل�س الوطني ،مع حتديد عدد �أع�ضائها و�صالحياتها.
يتعني الإعالن عن عقد امل�ؤمتر ثالثة �أ�شهر على الأقل قبل تاريخ انعقاده.

املادة الثالثون:
يتوىل امل�ؤمتر الوطني مهام:

• ر�سم توجهات واختيارات احلزب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية،
• امل�صادقة على التقرير ال�سيا�سي ،
• امل�صادقة على التقرير املايل،
• امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي للحزب،
• امل�صادقة على برنامج احلزب،
• انتخاب رئي�س التجمع الوطني للأحرار.
• امل�صادقة على حتديد عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني ،وعلى انتخابهم.
• امل�صادقة على قرارات االندماج يف �إطار حزب قائم �أو يف �إطار حزب
جديد،
• كيفية االن�ضمام الحتادات الأحزاب ال�سيا�سية واالن�سحاب منها.

املادة الواحدة والثالثون:
ير�أ�س امل�ؤمتر الوطني العادي �أكرب �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي �سنا وي�ساعده
مقرر عام يختار من بني �أع�ضاء اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة
والع�شرين.

20

املادة الثانية والثالثون:
للم�ؤمتر الوطني وحده احلق يف اتخاذ قرار حل التجمع الوطني للأحرار،
ويتم ذلك مب�صادقة �أغلبية امل�ؤمترين.

املجل�س الوطني
املادة الثالثة والثالثون:
يعترب املجل�س الوطني �أعلى هي�أة تقريرية للتجمع الوطني للأحرار خالل
الفرتات الفا�صلة بني انعقاد امل�ؤمترات ويتوىل مهام:
• متابعة تطبيق مقررات امل�ؤمتر الوطني،
• درا�سة ال�سيا�سات العمومية للبالد،
• درا�سة ومناق�شة التقارير املقدمة �إليه من قبل املكتب ال�سيا�سي حول
ن�شاط التجمع الوطني للأحرار وبرنامج عمله،
• ا�صدار تو�صيات وقرارات وبيانات حتدد مواقف احلزب من الق�ضايا
املعرو�ضة يف �إطار اخلط العام للم�ؤمتر الوطني،
• امل�صادقة على التحالفات احلزبية،
• تتبع الأداء الت�شريعي واحلكومي،
• انتخاب �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي،
• �إحداث اللجان الوطنية الدائمة،
• امل�صادقة على النظام الداخلي وتعديله.

املادة الرابعة والثالثون:
يتكون املجل�س الوطني من ممثلي الأجهزة املحلية والإقليمية واجلهوية
والتنظيمات املوازية الذين تتم امل�صادقة على انتخابهم من لدن امل�ؤمتر الوطني
طبقا للمادة الواحدة والثالثني �أعاله؛
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اليتجاوز عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني  800ع�ضوا من بينهم �أع�ضاء
فريقي التجمع الوطني للأحرار بالربملان؛
وت�ستمر ع�ضوية الربملانيني يف املجل�س الوطني �إىل تاريخ انعقاد امل�ؤمتر
الوطني الالحق.

املادة اخلام�سة والثالثون:

يجتمع املجل�س الوطني مرتني يف ال�سنة على الأقل بدعوة من رئي�س
احلزب بناء على جدول �أعمال يحدده املكتب ال�سيا�سي.
وميكن �أن يعقد دورة ا�ستثنائية بدعوة من رئي�س التجمع الوطني للأحرار
�أو بطلب من ثلثي �أع�ضائه بناء على جدول �أعمال حمدد.
يوجه اال�ستدعاء مكتوبا من رئي�س احلزب �أو من ينتدبه لهذا الغر�ض �إىل
�أع�ضاء املجل�س يف �أجل  15يوما قبل انعقاد الدورة ما عدا الدورة الأوىل.

املكتب ال�سيا�سي
املادة ال�ساد�سة والثالثون:

يتكون املكتب ال�سيا�سي من  30ع�ضوا ينتخبهم املجل�س الوطني من بني
�أع�ضائه باالقرتاع ال�سري الفردي.
يتم انتخاب �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يح�ضر اجتماعات املكتب ال�سيا�سي وزراء التجمع ورئي�سا فريقي احلزب يف
الربملان ما مل يكونوا �أع�ضاء منتخبني فيه.

املادة ال�سابعة والثالثون:
يعترب املكتب ال�سيا�سي اجلهاز التنفيذي والتنظيمي للتجمع الوطني للأحرار،
وبهذه ال�صفة يتوىل املهام التالية:
• ال�سهر على تتبع الق�ضايا ال�سيا�سية والتنظيمية يف �إطار توجهات امل�ؤمتر
الوطني واملجل�س الوطني،
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• ال�سهر على ت�سيري احلزب و�ضمان ا�ستمراره،
• تتبع �أعمال و�أن�شطة جميع �أجهزة احلزب،
• توجيه �إعالم احلزب و�صحافته ومن�شوراته وتعيني امل�س�ؤولني عن �أجهزة
الإعالم والن�شر وحتديد مهمتهم وتقييم �أعمالهم،
• اتخاذ التدابري التي ت�ستدعيها الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية يف �إطار برنامج وتوجهات احلزب،
• امل�صادقة على م�شروع ميزانية احلزب من مداخيل ونفقات،
• التداول يف �ش�أن تعيني املن�سقني الإقليميني واجلهويني من طرف رئي�س
احلزب،
• تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجان بعد م�صادقة املجل�س الوطني،
• تدبري التحالفات ال�سيا�سية واالنتخابية وفق توجيهات املجل�س الوطني،
• تدبري العالقات العامة واخلارجية للحزب.

املادة الثامنة والثالثون:
يتحمل املكتب ال�سيا�سي امل�س�ؤولية ب�صفة جماعية.
وينظم �أعماله عن طريق توزيع املهام املوكولة �إليه بني �أع�ضائه ،وال يجوز
�أن يتحمل �أي ع�ضو �أكرث من مهمة قطاعية واحدة.

املادة التا�سعة والثالثون:
يجتمع املكتب ال�سيا�سي مرة يف كل �أ�سبوع وكلما دعت ال�ضرورة �إىل ذلك
بدعوة من رئي�س احلزب بناء على جدول �أعمال حمدد.
يعترب االجتماع منعقدا ب�صفة قانونية بح�ضور ن�صف الأع�ضاء.
�إذا مل يتوافر هذا الن�صاب ترفع اجلل�سة الأوىل ملدة �ساعة من الزمان،
وينعقد االجتماع ب�صفة قانونية مبن ح�ضر من الأع�ضاء على �أال يقل عدد
احلا�ضرين عن ربع الأع�ضاء.
ي�شرع املكتب ال�سيا�سي يف مناق�شة املوا�ضيع املطروحة وي�ستمر فيها �إىل
نهاية جدول �أعماله.
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ي�ستمع يف بداية اجتماعه �إىل العرو�ض التي يقدمها الرئي�س ووزراء
التجمع ورئي�سا فريقي التجمع يف الربملان والأع�ضاء املقررون يف الق�ضايا
امل�سجلة يف جدول الأعمال.
تتخذ القرارات عند االختالف ب�أغلبية احلا�ضرين.
تدون القرارات يف �سجل خا�ص مت�سل�سل الأرقام ويتم توجيه م�ضامينها
�إىل املجال�س اجلهوية واالحتاديات ومكاتب الفروع واملن�سقني من �أجل تنفيذها
والعمل مبقت�ضياتها.
ي�ضع املكتب ال�سيا�سي النظام الداخلي للت�سيري الإداري واملايل ويكون هذا
النظام مكمال للنظام الأ�سا�سي للحزب.

الرئـــا�ســة

املادة الأربعون:

• ينتخب �أع�ضاء امل�ؤمتر الوطني رئي�س التجمع الوطني للأحرار باالقرتاع
ال�سري وب�أغلبية الأ�صوات يف دورة واحدة ملدة � 4سنوات.
• ي�شرتط يف املرت�شح لرئا�سة التجمع �أن يكون قد ق�ضى والية واحدة
على الأقل يف املجل�س الوطني.
• يقدم الرت�شيح ب�صفة �شخ�صية وال تقبل النيابة �أو التفوي�ض.
• يتلقى املكتب ال�سيا�سي طلبات الرت�شيح لرئا�سة احلزب داخل  15يوما قبل
تاريخ انعقاد امل�ؤمتر وي�سلم للمعني بالأمر �شخ�صيا فورا و�صال عن تقدمي
تر�شيحه.
• ميكن للمر�شحني القيام بحملة حت�سي�سية وتعريفية باخلطة وال�سبل التي
يرونها قمينة للو�صول �إىل تطبيق برامج التجمع الوطني للأحرار دون
اخلروج عن اختياراته و�أهدافه الواردة يف القانون الأ�سا�سي مع املحافظة
على وحدة احلزب وذلك خالل اخلم�سة ع�شر يوما قبل انعقاد امل�ؤمتر الوطني.
• ومينع ا�ستعمال ممتلكات وو�سائل احلزب يف احلملة االنتخابية وميكن
للمر�شحني عقد ندوات ولقاءات وحما�ضرات وتوزيع من�شورات ومل�صقات
طبقا ملدونة االنتخابات.
24

• تتم احلمالت االنتخابية مبقرات التجمع بالأقاليم واجلهات بت�أطري من
طرف املن�سقني.
• وتخ�ص�ص مكاتب للت�صويت بناء على لوائح امل�ؤمترين املنتخبني موزعة على
عدد اجلهات الرتابية وي�سريها مكتب مكون من امل�ؤمترين ،وي�سمح فيها بح�ضور
ممثلي املر�شحني يف عمليات االقرتاع والفرز �شريطة تبليغ �أ�سمائهم لر�ؤ�ساء
مكاتب الت�صويت �ساعة على الأقل قبل ال�شروع يف عمليات الت�صويت.
• يتم االنتخاب داخل قاعة مفتوحة للعموم ولل�صحافة ،وينادى على
الناخبني بعد التيقن من هويتهم وي�سلم رئي�س مكتب الت�صويت ورقة
الت�صويت للناخب الذي يتوجه فورا �إىل املعزل ثم يعود لي�ضع ورقة
الت�صويت بال�صندوق الزجاجي ال�شفاف ويوقع �أمام ا�سمه بالالئحة
االنتخابية.
• تتواىل عملية الت�صويت دون توقف.
• ال يجوز يوم االقرتاع حتت طائلة املتابعة الق�ضائية القيام ب�أية حملة
انتخابية �أو توزيع من�شورات �أو �إ�شهار.
• كما مينع منعا كليا تقدمي هبات �أو هدايا �أو الوعد بها �أو القيام ب�أي
عمل يف�سد العملية االنتخابية.
• تنجز حما�ضر على �إثر عمليات االنتخاب والفرز على �صعيد كل مكتب
على حدة يتلقاها املكتب املركزي حتت رئا�سة رئي�س امل�ؤمتر الوطني
مبعية رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة والع�شرون وع�ضوين
منها.
• يعلن على �إثر ذلك نتيجة االقرتاع رئي�س امل�ؤمتر الوطني الذي يدعو
الرئي�س املنتخب �إىل املن�صة لتويل مهامه الرئا�سية.
• وت�سلم ن�سخ من هذه املحا�ضر ملمثلي املر�شحني وت�ضم �إىل وثائق امل�ؤمتر
الوطني لتدوينها وللإدالء بها عند احلاجة.
• وميكن اللجوء �إىل املادة  15من القانون املنظم ملهنة املفو�ضني الق�ضائيني
بق�صد �إجراء معاينة.
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املادة الواحدة والأربعون:
ي�ضطلع رئي�س التجمع الوطني للأحرار باملهام التالية:

• متثيل احلزب لدى امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وال�سلطات احلكومية والإدارية
والق�ضائية،

• ال�سهر على وحدة احلزب وااللتزام مببادئه و�أهدافه وتنفيذ مقررات �أجهزته،

• يعني ،بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي ،من�سقا لكل احتادية ،واحتادية
�إقليمية ،ومن�سقا جهويا عن كل جهة ،ميثل احلزب لدى ال�سلطات املحلية
والق�ضائية وميد املركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�شطة احلزبية
باملدينة،

• ال�سهر على دعوة انعقاد هياكل و�أجهزة احلزب يف املواعيد املحددة
مبقت�ضى هذا النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي.
• تقدمي تقارير حول العمل ال�سيا�سي والإداري واملايل ب�صفة منتظمة
�إىل �أجهزة احلزب،
• رئا�سة اجتماعات املكتب ال�سيا�سي واملجل�س الوطني وامل�ؤمتر الوطني يف
دوراته اال�ستثنائية.
• انتداب نواب له من بني �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي تناط بهم م�س�ؤوليات
حمددة بقرار من الرئي�س.
• رئا�سة اجتماع للتن�سيق بح�ضور املن�سقني اجلهويني و �أع�ضاء من جمل�س
الرئا�سة و�شخ�صيات �أخرى يحدد عددها النظام الداخلي.
• ربط ال�صلة مع الأحزاب واملنظمات داخل املغرب وخارجه،
• الأمر ب�صرف ميزانية احلزب وا�ستخال�ص مداخيلها.

• القيام بالت�صاريح لدى ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية فيما يخ�ص
كل تغيري يف هياكل احلزب� ،أو فيما يتعلق بان�ضمامه �إىل احتادات
�أحزاب �سيا�سية �أو االندماج ببع�ضها �أو االن�سحاب منها.
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جمل�س الرئا�سة
املادة الثانية والأربعون:
يتكون جمل�س الرئا�سة �ضمن الأجهزة الوطنية من ع�شرة �أع�ضاء على
الأقل ي�صادق عليهم املجل�س الوطني باقرتاح من املكتب ال�سيا�سي ،من بني
م�ؤ�س�سي احلزب ومن الذين قدموا جهودا ن�ضالية وفكرية وحافظوا على وحدة
وقيم ومبادئ وتوجهات ومكانة احلزب داخل وخارج البالد .يقومون ب�إ�سداء
الن�صيحة والتوجيه ويح�ضرون اجتماع امل�ؤمترات الوطنية.
ومتتد مدة الع�ضوية مبجل�س الرئا�سة �أربع �سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
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الباب اخلام�س

اللجان احلزبية
املادة الثالثة والأربعون:
يتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على جلان دائمة متخ�ص�صة و�أخرى
قطاعية ووطنية.
وتتمثل هذه اللجان على اخل�صو�ص يف:
• اللجنة املكلفة مبراقبة مالية احلزب،
• اللجنة املكلفة بالتحكيم والت�أديب،
• جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص،
• جلنة الرت�شيحات،
• اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج،
• جلنة التنمية الب�شرية والت�ضامن،
• جلنة العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان،
• جلنة الالمركزية واجلهوية املو�سعة واملتقدمة،
• جلنة االقت�صاد واملالية والقطاعات الإنتاجية والت�شغيل،
• جلنة احلكامة وتخليق احلياة العامة،
• جلنة تكوين الأطر احلزبية،
• جلنة العالقات اخلارجية.

تنتخب كل جلنة مكتبا لها ي�ضم رئي�س اللجنة ونائبه ومقرر ونائبه.
تقدم كل هذه اللجان م�شروعات تقاريرها لرئي�س احلزب.
ويحدد النظام الداخلي كيفية اختيار عدد �أع�ضاء اللجان القطاعية
الدائمة الأخرية وكيفية تكوينها وتنظيمها.
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جلنة مراقبة مالية احلزب
املادة الرابعة والأربعون:
تتكون جلنة مراقبة مالية احلزب من ت�سعة �أع�ضاء ينتخبهم املجل�س
الوطني يف �أول اجتماع له بعد امل�ؤمتر الوطني.

تتوىل جلنة مراقبة مالية احلزب:

• مراقبة ح�سن الت�سيري والتدبري املايل للحزب،
• مراقبة ح�ساباته واالطالع على جميع املداخيل وامل�صاريف بتعاون مع
�أمني املال �أو نائبه،
• تقدمي تقرير عن �أعمالها للمكتب ال�سيا�سي.
• ي�صادق املكتب ال�سيا�سي على �أمني املال ونائبه �أو نوابه من بني �أع�ضائه
يف �أول اجتماع يعقده بعد ت�شكليه،
• يتوىل �أمني املال �أو نوابه حتت م�س�ؤولية الرئي�س:
• تدبري �أموال احلزب من مداخيل وم�صاريف ومي�سك ال�سجالت املحا�سبية
اجلاري بها العمل،
• يح�ضر م�شروع امليزانية ال�سنوية للحزب ويحدد مبالغ الإنفاق وجماالت
�صرفها طبق برامج احلزب خالل ال�سنة املالية املوالية،
• تقدم امليزانية ال�سنوية للرئي�س الذي يحيلها على املكتب ال�سيا�سي
للم�صادقة عليها،
• يقوم بتقدمي تقارير عن الو�ضعية املالية للحزب �أمام املكتب ال�سيا�سي،
• يقدم ،لزوما ،ح�صيلة الأعمال املنجزة وحجم الأموال امل�صروفة عند
اختتام كل �سنة مالية،
• يجب �أن تقدم م�سبقا �إىل جلنة مراقبة مالية احلزب جميع التقارير
املحا�سبتية قبل عر�ضها على املكتب ال�سيا�سي،
• ت�ستخل�ص موارد احلزب وت�ؤدى نفقاته من احل�ساب املفتوح لدى م�ؤ�س�سة
بنكية �أو بريدية ،وي�سمح لالحتاديات الإقليمية وللمكاتب اجلهوية فتح
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ح�سابات بنكية مبقار هذه الأجهزة يكون فيها ر�ؤ�ساء االحتاديات ور�ؤ�ساء
املكاتب اجلهوية �أو من ينوب عنهم بتفوي�ض من رئي�س احلزب بو�صفهم �آمرين
م�ساعدين لل�صرف يف تلك احل�سابات على �أ�سا�س التوقيع املزدوج للرئي�س
الإقليمي �أو اجلهوي �أو من ينوب عنهما و�أمني املال الإقليمي �أو اجلهوي �أو من
ينوب عنهما.
• يجب االحتفاظ بجميع الوثائق املحا�سبية ملدة ع�شر �سنوات ابتداء من
التاريخ الذي حتمله.
• تخ�ضع وجوبا وثيقة ت�صفية ح�سابات ميزانية احلزب ال�سنوية �إىل
مراقبة وت�أ�شرية خبري حما�سب مقيد يف جدول هيئات اخلرباء املحا�سبني
وفق مقت�ضيات قانون الأحزاب ال�سيا�سية،

جلنة الت�أديب والتحكيم
املادة اخلام�سة والأربعون:
تتكون جلنة الت�أديب والتحكيم من ت�سعة �أع�ضاء ينتخبهم املجل�س الوطني
يف �أول اجتماع له بعد عقد امل�ؤمتر الوطني.

تتوىل جلنة الت�أديب والتحكيم املهام التالية:

• طلب التحكيم يف كل املنازعات التي تعر�ض عليها من خمتلف �أجهزة احلزب،
• البت ،بقرار معلل ،يف كل خمالفة يرتكبها ع�ضو من �أع�ضاء احلزب ،داخل
�أجل �شهر واحد من تاريخ تو�صلها بتقرير مف�صل �صادر عن رئي�س احلزب،
• ميكن لرئي�س احلزب ،بعد �إحالة امللف على جلنة الت�أديب والتحكيم ،وبعد ا�ست�شارة
املكتب ال�سيا�سي� ،أن ي�صدر قرارا بالتوقيف ملدة التتجاوز �شهرا واحدا،
• طلب �أحد جهاز من �أجهزة احلزب لإبداء الر�أي �أو التحكيم حول
مقت�ضيات قوانني احلزب بتن�سيق مع جلنة الت�شريع والعدل وحقوق
االن�سان املن�صو�ص عليها يف املادة � 44أعاله،
• البت داخل �أجل �شهر واحد من تاريخ تو�صلها بالطلب بقرار معلل تعليال
قانونيا يف كل خمالفة يرتكبها ع�ضو من �أع�ضاء احلزب بعد �إحالة
املو�ضوع عليها من طرف رئي�س احلزب بتقرير مف�صل.
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املادة ال�ساد�سة والأربعون:
•
•
•
•
•
•

تتحدد املخالفات التي تنظر فيها جلنة الت�أديب والتحكيم فيما يلي:

خمالفة النظامني الأ�سا�سي والداخلي للحزب؛
الإخالل ملبادئه؛
الإ�ضرار مب�صاحله،
خرق االلتزامات التي �أبرمها احلزب؛
عدم تطبيق مقررات �أجهزته؛
عدم االن�ضباط للمقررات املتخذة من طرف �أجهزة احلزب.

املادة ال�سابعة والأربعون:
ترتاوح العقوبات التي ميكن �أن ت�صدر يف حق كل ع�ضو ارتكب املخالفات
الواردة يف املادة �أعاله بني:
• الإنذار؛
• التوبيخ؛
• التوقيف امل�ؤقت؛
• الإقالة �أو العزل.
• ال يجوز �إ�صدار قرار ت�أديبي ،با�ستثناء التوقيف امل�ؤقت امل�شار �إليه يف
املادة � 46أعاله �إال بعد ا�ستدعاء املعني بالأمر واال�ستماع �إليه و�إىل
�أوجه دفاعه.
• للمعني بالأمر �أن يقدم �أوجه دفاعه �شخ�صيا �أو �أن ي�ؤازره �أحد منا�ضلي
احلزب باختياره.
ميكن �أن تكون العقوبة موقوفة التنفيذ كليا �أو جزئيا.
وتبلغ اال�ستدعاءات والقرارات للمعني بالأمر بكافة الطرق القانونية مبا
فيها الو�سائل االلكرتونية� ،شريطة �إثبات ذلك عند ح�صول منازعة.
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املادة الثامنة والأربعون:
ميكن ا�ستئناف مقررات جلنة الت�أديب والتحكيم �أمام املكتب ال�سيا�سي
بوا�سطة ملتم�س يوجهه امل�ست�أنف �إىل رئي�س احلزب ،داخل �أجل �أق�صاه خم�سة
ع�شر يوما من تاريخ تبليغه.
يعر�ض الرئي�س الطعن باال�ستئناف على املكتب ال�سيا�سي الذي يبت داخل �أجل
ال يتعدى �شهرين ابتداء من تاريخ تو�صل الرئي�س مبلتم�س الطعن باال�ستئناف.

جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص
املادة التا�سعة والأربعون:

تتكون جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص من � 9أع�ضاء ينتخبهم املجل�س
الوطني يف �أول اجتماع له بعد امل�ؤمتر الوطني العادي ،وتتوىل على اخل�صو�ص:

• درا�سة ال�سبل املو�صلة �إىل املنا�صفة؛

• درا�سة الق�ضايا املتعلقة بامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والنوع االجتماعي؛

• تقدمي اقرتاحات يف �ش�أن الت�شريعات املتعلقة باملنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص.

جلنة الرت�شيحات
املادة اخلم�سون:
تتكون جلنة الرت�شيحات من ت�سعة �أع�ضاء ينتخبهم املجل�س الوطني يف �أول
اجتماع يعقده بعد امل�ؤمتر الوطني العادي� .إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء اللجان الإقليمية
واجلهوية للرت�شيحات.

املادة الواحدة واخلم�سون:
حتدد طريقة اختيار مر�شحي احلزب ملختلف الأجهزة وامل�س�ؤوليات
ول�سائر اال�ستحقاقات االنتخابية ارتكازا على مبد�أ الدميقراطية وعلى
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م�ؤهالت املر�شحني و�إ�شعاعهم وم�سريتهم الن�ضالية وت�شبتهم مبرجعيات احلزب
وعلى نزاهتهم.
ويقوم االختيار على �أ�سا�س التداول يف حتمل امل�س�ؤولية مبا ي�سمح بتجديد
النخب واال�ستفادة من طاقات احلزب طبقا ملا ورد يف املادة � 9أعاله وحتدد
اللجنة معايري الرت�شيح ملختلف االنتدابات ،وتدابري التمييز الإيجابي يف
متثيلية ال�شباب واملر�أة.
ويحدد النظام الداخلي كيفية �أعمال هذه اللجنة.

اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج
املادة الثانية واخلم�سون:
تتكون اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج من ت�سعة �أع�ضاء ميثلون
املغاربة املقيمني باخلارج ينتخبهم املجل�س الوطني يف �أول اجتماع له بعد عقد
امل�ؤمتر الوطني العادي.
تدر�س اللجنة التدابري املتعلقة ب�إ�شراك املغاربة املقيمني باخلارج يف
خمتلف امل�ؤ�س�سات الوطنية ،وتعمل على تقدمي اقرتاحات رامية �إىل متتني
�أوا�صر الأخوة معهم واحلفاظ على هويتهم وحثهم على امل�ساهمة يف تنمية
بالدهم.
ويحدد النظام الداخلي كيفية تنظيم �أعمال هذه اللجنة.
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الباب ال�ساد�س

التنظيمات املوازية
املادة الثالثة واخلم�سون:
حتدث التنظيمات املوازية باقرتاح من املكتب ال�سيا�سي وم�صادقة املجل�س الوطني.
تهدف التنظيمات املوازية �إىل تعزيز وتدعيم و�إ�شعاع احلزب وجتذره
داخل املجتمع.
• ت�ساهم التنظيمات املوازية يف �أعمال �أجهزة احلزب وطنيا وجهويا
و�إقليميا وحمليا.
• يتوفر كل تنظيم مواز على نظامه الداخلي.

�ضمن قوانني احلزب ويحدث هذا النظام الداخلي �أجهزة التنظيمات املوازية من :

• م�ؤمتر وطني
• م�ؤمتر جهوي
• م�ؤمتر �إقليمي

وتتمثل التنظيمات املوازية يف:

• منظمة ال�شباب التابعة للحزب؛
• منظمة الن�ساء التابعة للحزب؛
• املنظمة الوطنية ملنتخبي التجمع الوطني للأحرار؛
• منظمة املهنيني :املهند�سني واملحامني والأ�ساتذة والأطباء وال�صيادلة
واملحا�سبني وال�صحافيني �إلخ....
ت�ساهم التنظيمات املوازية يف �أعمال �أجهزة احلزب وطنيا وجهويا و�إقليميا
وحمليا.
وحتدث باقرتاح املكتب ال�سيا�سي وم�صادقة املجل�س الوطني.
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الباب ال�سابع

مالية احلزب

املادة الرابعة واخلم�سون:

يحق للتجمع الوطني للأحرار �أن يقتني بعو�ض وميتلك ويت�صرف يف:
• موارده املالية؛
• �أمالكه املنقولة والعقارية.

ت�شتمل املوارد املالية للحزب على:

• واجبات انخراط �أع�ضائه؛
• امل�ساهمات ال�شهرية للوزراء والربملانيني التجمعيني وممثلي احلزب لدى
خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة الذين يتقا�ضون بهذه ال�صفة �أجرا �أو تعوي�ضا
عن ذلك الإنتداب؛
• الهبات والو�صايا والتربعات النقدية �أو العينية على �أن ال يتعدى املبلغ
الإجمايل �أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها  300.000درهم
يف ال�سنة لكل متربع؛
• العائدات املرتبطة باالن�شطة االجتماعية والثقافية للحزب؛
• عائدات ا�ستثمار �أموال احلزب يف مقاوالت ال�صحف الناطقة با�سمه ويف
مقاوالت الن�شر والطباعة العاملة حل�سابه؛
• الدعم ال�سنوي الذي تقدمه الدولة ،يف تغطية م�صاريف تدبري االحزاب
ال�سيا�سية ،وكذا الدعم املخ�ص�ص للم�ساهمة يف تغطية م�صاريف تنظيم
امل�ؤمتر الوطني العادي للحزب؛
• الدعم املخ�ص�ص للحزب بر�سم امل�ساهمة يف متويل احلمالت االنتخابية
يف اطار االنتخابات العامة اجلماعية واجلهوية والت�شريعية؛
• احلمالت االنتخابية العامة اجلماعية واجلهوية والت�شريعية؛
• يجب �أن يتم كل ت�سديد ملبلغ مايل لفائدة حزب �سيا�سي ت�ساوي او تفوق
قيمته  10.000درهم بوا�سطة �شيك بنكي او �شيك بريدي.
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• كما يجب ان يتم كل اجناز لنفقة حزب �سيا�سي ي�ساوي او يفوق املبلغ
املذكور بوا�سطة �شيك.

املادة اخلام�سة واخلم�سون:
يوجه التجمع الوطني للأحرار للمجل�س الأعلى للح�سابات قبل نهاية �شهر
مار�س من كل �سنة جردا لإثبات �صرف النفقات املنجزة بر�سم ال�سنة املن�صرمة
فيما يخ�ص الدعم ال�سنوي املمنوح من طرف الدولة.
ين�شر التجمع الوطني للأحرار يف �إطار ال�شفافية ح�ساباته من موارد
ونفقات �سنويا يف و�سائل الإعالم مبا فيها االلكرتونية.
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الباب الثامن

مقت�ضيات عامة

املادة ال�ساد�سة واخلم�سون:

ميكن للتجمع الوطني للأحرار �أن ينظم يف احتاد �أو احتادات تتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية بهدف العمل جماعيا من �أجل حتقيق غايات م�شرتكة.
كما ميكنه �أن يندمج ،بكل حرية ،يف اطار حزب قائم �أو يف �إطار حزب
جديد.
يتخذ قرار االن�ضمام �إىل احتاد �أو احتاديات �أحزاب ب�أغلبية �أع�ضاء
املجل�س الوطني ،بعد اال�ستماع لتقرير املكتب ال�سيا�سي.
يتخذ قرار االندماج من لدن امل�ؤمتر الوطني للحزب مع �أحزاب �سيا�سية
�أخرى من �أجل �إن�شاء هي�أة �سيا�سية تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية �أو دعم
احتاد حزبي قائم بهدف حتقيق غايات م�شرتكة.
�إن ت�أ�سي�س احتادات حزبية �أو االن�ضمام �إىل هي�أة موجودة ال ي�ؤثر على
ا�ستقالل احلزب وهياكله وتنظيماته.

املادة ال�سابعة واخلم�سون:
الميكن تغيري �أو تعديل النظام الأ�سا�سي �إال بقرار ي�صدره امل�ؤمتر الوطني
يف دورة عادية �أو ا�ستثنائية.

املادة الثامنة واخلم�سون:
الميكن حل احلزب �إال بقرار يتخذه امل�ؤمتر الوطني ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه.
يحدد امل�ؤمتر طريقة ت�صفية �أموال وممتلكات احلزب طبقا للمقت�ضيات
القانونية املتعلقة باملو�ضوع.
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تطبيقا للمادة  52من قانون الأحزاب ال�سيا�سية رقم  29.11يتخذ
االن�ضمام �أو الإحتاد مع �أحزاب �سيا�سية �أخرى من طرف املجل�س الوطني
ب�أغلبية �أع�ضائه بعد درا�سة ومناق�شة التقرير املقدم من طرف املكتب ال�سيا�سي.

املادة التا�سعة واخلم�سون:
تن�سخ القوانني الأ�سا�سية ال�سابقة للحزب.
يعمل مبقت�ضيات هذا النظام الأ�سا�سي مبجرد امل�صادقة عليه من طرف
امل�ؤمتر.
يبني النظام الداخلي للتجمع الوطني للأحرار القواعد املتعلقة بكيفية
�سري �أعمال الهيئات والأجهزة احلزبية وحتديد البيانات التي مل يرد ذكرها يف
هذا النظام الأ�سا�سي.
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