القانون األساسي
الباب األول :التسمية والرمز
تأسس حزب الحرية والعدالة االجتماعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم  1.02.206 :الصادر في  12جمادى األولى
1423هـ الموافق  23يوليوز  2002بتنفيذ القانون رقم  75.00 :المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف 1.58.376
الصادر في  03جمادى األولى 1378هـ الموافق  15نونبر  1958القاضي بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بالجريدة
الرسمية عدد  5046 :بتاريخ1423 :هـ الموافق  10أكتوبر  2002والذي ال يتعارض في مضمونه مع األنظمة المعمول
بها بالمملكة المغربية وفي إطار الملكية الدستورية الديموقراطية االجتماعية ووفقا للصالحيات التي يخولها الدستور المغربي
لألحزاب السياسية.
حزب الحرية والعدالة االجتماعية يخضع نظامه ألحكام القانون رقم  36.04المتعلق باألحزاب السياسية والمنفذ بالظهيرالشريف رقم  18-60-1 :الصادر في  15محرم  1427هجرية الموافق  14فبراير .2006
يوجد المقر المركزي للحزب  104شارع يعقوب المنصور بالدار البيضاء أنفا ،ويمكن نقله بقرار من المكتب التنفيذي إذااقتضى األمر ذلك.
رمز حزب الحرية والعدالة االجتماعية "الفيل" وهو عبارة عن رمز الصبر والذكاء ،تقل الوزن ،وتحمل المشاق والتعايش
مع جميع المعطيات

الباب الثاني  :الهوية والمبادئ
حزب الحرية والعدالة االجتماعية حزب ديموقراطي يسعى لبناء مجتمع أكثر عدالة على أساس المبادئ التالية:
 .1حزب الحرية والعدالة االجتماعية يستمد خصوصياته من مقدسات الدولة ،والتي تنسجم تمام االنسجام مع مبادئ
المساواة والعدالة والديموقراطية والحرية واألخوة والتسامح والسالم ومناهضة العنف والتعصب ،ويدعو إلى
استلهام مبادئ الرقي واالزدهار والنهضة العلمية منها واعتبارها مكون حضاري وثقافي لتعزيز وتقوية ترابط
المملكة المغربية.
 .2اإليمان والتأكيد على دور وأهمية الم لكية الدستورية رمز السيادة الوطنية في ضمان وحدتها دون أي تمييز ،مع
االعتزاز بتعدد تراثنا اللغوي والثقافي العربي واألمازيغي.
 .3حزب الحرية والعدالة االجتماعية يؤكد أن :
 .aالحرية هي القدرة على فعل أي نشاط غير ممنوع طبيعيا.
 .bالحرية هي القدرة على التصرف بناء على إرادة اإلنسان وفي غياب نصوص مانعة أو مقيدة.
 .cالحرية هي العمل والتحرك دون حدود إن لم تكن تمس حرية اآلخرين أو تقتصر على فئة دون أخرى.
 .dالمواطن يكون تصورا للحرية ومن جهة أخرى يلتزم واقعيا من أجل تعبوية متطورة تجعله ينمي تلك الحرية
ويوسعها باكتساب والحصول على حريات عامة متنوعة لترسيخ كيان ديموقراطي اجتماعي.
 .4العدل هو الوسيلة الكفيلة لضمان ممارسة الحريات وحفظ وصيانة الممتلكات وتأمين كرامة المواطن في إطار
دولة الحق والقانون.
 .5االسمان واالقتناع بالحق في االختالف والتحلي بروح المرونة والتفتح في العمل من أجل انجاز مشروع مجتمعي
ديموقراطي حداثي.
 .6تشجيع كل مبادرة سليمة تهدف إلى تحقيق اإلقالع االجتماعي واالقتصادي واإليمان بدور المبادرة الحرة وإرادة
الفرد في الوصول إلى الرقي المنشود.
 .7االقتناع لتحقيق أي نجاح محليا ،إقليميا ،جهويا ووطنيا سواء على مستوى النمو االقتصادي الحداثي وعدالة
اجتماعية متوازنة ،البد من العمل في إطار دينامية متفتحة على اآلخر تمكن من فرض مصالح مجتمعنا وتصوراتنا

وجعلها مقبولة وطنيا ودوليا مع التحلي بروح االنضباط والحوار واإليمان بفعالية التنظيم كآلية حقيقية لتحقيق
الوحدة مع الحفاظ على التعددية السياسية.
 .8م ساهمة مختلف الشرائح االجتماعية في إعداد برامج اقتصادية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مستوحاة من
طبيعتها وخصوصياتها عن طريق مالمسة واقعها ومؤهالت إقالعها ومعيقاتها كخطوة نحو التطور.
 .9التركيز على دور التعليم والتكوين وإعادة التكوين في كل المجاالت المعرفية المختلفة لنمو المجتمع فكريا باعتباره
آليات ضرورية لتحقيق أي تطور أو تواصل مع األمم المتقدمة.
 .10حزب الحرية والعدالة االجتماعية يحاور كل األحزاب السياسية ويتبادل وجهات النظر معها في إطار نوع من
التشاور بهدف تطوير روح التواصل ونبذ كل أشكال التطرف واالنعزال والحزازات.
 .11إخراج العالم القروي من العزلة والتهميش مع ضرورة العناية بقطاع فالحي متطور.
 .12تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في ولوج سوق العمل وإسهامهم كثروة وطنية في استثمار اإلمكانيات كالتعليم
والصحة والسكن وغيرها من التغطيات االجتماعية الضرورية.
 .13مقاربة الحزب للعدالة االجتماعية التي تعتمد على التحفيز والتشجيع بهدف تحسيس الفرد بقيمته وكرامته وجعله
أكثر نشاطا وفعالية وإبعاده عن النظرة السلبية عن طريق المكافأة على اإلنتاجية وعلى الخلق واإلبداع واالبتكار
مع إلغاء كل أشكال االمتيازات.
 .14إن الحق في الحياة وتطورها رهين بحماية بيئة سليمة متوازنة مالئمة لسالمة وصحة اإلنسان وهذا يقتضي منا
المساهمة في الصيانة والحفاظ على جودة وسالمة البيئة والقضاء على جميع العوامل الملوثة لها.
 .15إذكاء روح المواطنة وتذكير األجيال الالحقة بدور تماسك وتالحم المغاربة ومقاومتهم لكل األطماع األجنبية
وإرغام المستعمر على الخروج من أرض الوطن.

الباب الثالث  :الوسائل واألهداف :
يسهر حزب الحرية والعدالة االجتماعية على :
 .1الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية الترابية للمغرب والتي يشهد التاريخ باستمراريتها.
 .2الدفاع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم وتجسيدها على مستوى الجهات واألفراد والجماعات مع العمل على
ترسيخ روح المسؤولية واالبتعاد عن كل أشكال الخمول واالتكالية.
 .3التركيز على دور التغطية االجتماعية وجعل المواطن المغربي المحور األساسي والمحك لبناء كل المشاريع
التنموية مع تعزيز وتطوير كل أشكال التضامن االجتماعي.
 .4العمل على جعل كل أساليب التسيير والتدبير مواكبة لروح العصر لضمان فعالية وإجرائية وجودة كل إنتاج في
إطار الجدية والموضوعية في مختلف المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
 .5تعزيز دور المرأة والطفل والشباب والمسنين من خالل الواجبات والحقوق التي يضمنها الدستور والتي تضمنها
المواثيق الدولية.
 .6ترسيخ دور التضامن مع الشعوب العالمية خصوصا الغربية والعربية واإلفريقية من أجل إحالل سالم عالمي
عادل.
 .7القيام بالتنسيق مع األحزاب السياسية والهيئات والمنظمات التي تلتقي مع الجزء أو الكل مع أهدافه ومع القوى
الديموقراطية الوطنية.
 .8تأطير المواطنين والمواطنات وتنظيمهم للعمل بكل الوسائل المشروعة من أجل ممارسة نشاط سياسي منظم وسليم
عن طريق األجهزة التنفيذية المحلية والقطاعية والجهوية والوطنية وعبر مؤسساتها المنتخبة على هذه المستويات
والمشاركة في تسيير الشأن العام.

الباب الرابع :حقوق وواجبات األعضاء
الفصل األول:
يتم قبول عضوية كل المواطنين المغاربة دون تمييز والملتزمين باحترام القانون األساسي للحزب وميثاقه وبعد تزكيته من
طرف التنظيمات المحلية أو القطاعية الحزبية.

العضوية تتم بتقديم الشخص بنفسه طلبا للعضوية إلى الجهاز الحزبي األقرب الذي يبث في الموضوع ويصبح العضو كامل
العضوية إذا توفرت فيه الشروط التالية:
 .1أن يكون مغربيا ويبلغ من العمر على األقل  18سنة بالنسبة للعضوية في التنظيمات السياسية للحزب أما بالنسبة
للشبيبة الوطنية للحزب فإن شرط السن ليس ضروريا.
 .2أن يعبر عن اقتناعه بمبادئ الحزب وخطه السياسي وعن االلتزام بتنفيذ قوانينه وقراراته وعلى قدرته على
االنضباط.
 .3أن يواظب على دفع اشتراكاته وأن يتمتع بحس وقدرة على التحلي باألخالق وأن يكون قدوة في حب الوطن وخدمة
المجتمع بكل نزاهة واإليمان بالملكية الدستورية.
 .4التحلي بروح التسامح والمسؤولية ويؤمن بفكر التعدد واالختالف واالبتعاد عن كل أشكال الفوضى وكل سلوك
تعصب أو سوء احترام الغير.
 .5ال يحق ألي منخرط في الحزب أن ينخرط في حزب آخر في نفس الوقت ويعتبر مستقبال بحكم القانون.
الفصل الثاني :حقوق العضو في حزب الحرية والعدالة االجتماعية:
يحق له أن يشارك فعليا في صنع القرارات والتعبير عن آرائه وتصوراته بكل حرية ومسؤولية داخل هيئات الحزب دون
قيود كما يحق له المبادرة واقتراح أفكار ومناهج كفيلة بتحقيق إشعاعه وتوسيع نفوذه طالما لن تتعارض مع المبادئ واألهداف
المشار إليها سابقا.
ال تقل نسبة تمثيلية المرأة والشباب في أجهزة الحزب عن عشرة في المائة(10%).
يجوز ألي عضو ان تقدم استقالته في الحزب كلما رغب في ذلك شريطة أن يقدمها كتابة إلى الجهاز الذي ينتمي إليه وتعد
مقبولة متى صودق عليها من طرف الجهاز المعني وبعد تصفية جميع التزاماته إزاء الحزب.
تفقد العضوية في الحزب  :بـ
الوفاةاالستقالةاإلقالةفقدان األهليةوحسب ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب فيما يتعلق بفقدان العضوية.يلتزم الحزب بحماية أعضائه وخلق الجو المالئم لممارسة عمل األعضاء والمنخرطين وذلك بتوفير كل الوسائل القانونية
بما فيها الدفاع القضائي.
الباب الخامس  :الهيئات المحلية
 .1الـفــروع
الفصل الثالث:
تعتبر وحدات محلية ،تنظم على صعيد الجماعة الحضرية أو القروية أو مجموعة من الجماعات .تضم جميع األعضاء
المنخرطين ويقوم بتسييرها مكتب منتخب يرأسه كاتب الفرع ،يجدد انتخابهم كل سنتين ،وإذا لم يتم انتخاب المكتب الجديد
بعد ثالثة أشهر من انصرام اآلجل المحدد له ،يجوز للكتابة اإلقليمية استدعاء المنخرطين التابعين للفروع قصد تجديد مكتبهم
الفصل الرابع:
تقوم مكاتب الفروع بتأطير مناضلي الحزب وبمتابعة الحياة اليومية للمواطنين وتأطير األنشطة االجتماعية والسياسية
والثقافية والرياضية المحلية.
 .2الكتابات اإلقليمية
الفصل الخامس:

وحدات على صعيد األقاليم أو العماالت ،تضم أعضاء مكاتب الفروع ،يسيرها مكتب منتخب يرأسه كاتب إقليمي ،يجدد
انتخابهم كل سنتين ،وإذا لم يتم تجديد انتخاب المكتب الجديد بعد ثالثة أشهر من انصرام اآلجل المحدد ،يجوز للكتابة الجهوية
استدعاء أعضاء الكتابة اإلقليمية قصد تجديد انتخاب مكتبهم.
الفصل السادس:
يتولى مكتب الكتابة اإلقليمية مهام اإلشراف على أعمال الفروع والتنسيق بينها والسهر على تنفـيذ ما يمكن اتخاذه من
قرارات وذلك في إطار التوجهات العامة للحزب.
 .3الكتابات الجهوية
الفصل السابع:
تعتبر هذه الهيئات وحدات على صعيد الجهات ،تضم أعضاء مكاتب الكتابات اإلقليمية التابعة لكل جهة ،يسيرها مكتب
منتخب يرأسه منسق جهوي ،يجدد انتخابهم كل سنتين ،وإذا لم يتم تجديد انتخاب المكتب الجديد بعد ثالثة أشهر من انصرام
اآلجل المحدد ،يجوز للمكتب التنفيذي استدعاء أعضاء الكتابة الجهوية قصد تجديد انتخاب مكتبهم ،وإن تعذر عقد هذا
االجتماع لسبب من األسباب ،يجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسوية الوضعية.
 .4مجلس التنسيق الجهوي والواليتين:
الفصل الثامن:
يتكون في كل جهة من جهات المملكة مجلس للتنسيق الواليتين أوالجهوي.يتشكل مجلس التنسيق الواليتي أو الجهوي من مجموع أعضاء مكاتب مجالس العماالت واألقاليم.
تعين األمانة العامة منسقا جهويا لمدة سنتين قابلة للتجديد للسهر على تنفيذ توصيات مجلس التنسيق الواليتي أوالجهوي
وقرارات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي.

الباب السادس  :الهيئات الوطنية
تتكون الهيئات الوطنية من:
•

المؤتمر الوطني

•

المجلس الوطني

•

اللجنة المركزية

•

المكتب التنفيذي (األمانة العامة)

 .aالمؤتمر الوطني
الفصل التاسع :
 .1يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة للحزب ومصدر القرارات األساسية وهو الذي يتولى وضع التوجهات السياسية
العامة ،وتعتبر قرارات المؤتمر الوطني ملزمة لكل أجهزة الحزب وكافة المنخرطين فيه.
 .2ينتخب المؤتمر الوطني األمين العام مباشرة.
 .3ينتخب اللجنة المركزية
الفصل العاشر:
يتشكل المؤتمر الوطني من ممثلين يتم انتخابهم على صعيد الجهات ،يحدد المكتب التنفيذي عددهم اإلجمالي وتوزع المقاعد
المخصصة لتمثيل الجهات باعتبار عدد المنخرطين في

كل جهة ،ويضاف إليهم أعضاء المجلس الوطني وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء مكاتب الهيئات المحلية وكذا المنتخبون،
وممثلو الهيئات الموازية.
الفصل الحادي عشر:
يعقد المؤتمر الوطني دورته العادية كل خمس سنوات في التاريخ والمكان اللذين تحددهما اللجنة المركزية كما يمكن عقد
د ورات استثنائية بناء على قرار من األمين العام خصيصا باقتراح معلل من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وبعد دراسته من
طرف المكتب التنفيذي.
 .bالمجلس الوطني
الفصل الثاني عشر :
يتكون المجلس الوطني من كافة أعضاء المكاتب الجهوية للحزب المنتخبين قانونا والمصرحين لدى السلطات المحلية
باإلضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية.
الفصل الثالث عشر:
يستدعى المجلس الوطني مرة كل سنتين ما بين دورات المؤتمر الوطني قصد تدارس والمصادفة على قرارات وإجراءات
تدعو الضرورة إلى اتخاذها باستعجال في انتظار عقد المؤتمر الوطني.
 .cاللجنة المركزية
الفصل الرابع عشر :
تتألف اللجنة المركزية من  100عضو ينتخبهم المؤتمر الوطني مع ضرورة األخذ بعين االعتبار التمثيل الجهوي حسب
عدد المنخرطين بكل جهة إضافة على منسق عن كل جهة إدارية للملكة يعين من طرف األمانة العامة  ،عالوة عن أعضاء
الحزب في مجلس النواب ومجلس المستشارين ورؤساء الجهات اإلدارية.
وفي حالة غياب أي عضو من أعضائها ثالث مرات غيابا غير مبرر يعتبر مستقيال ،ويجوز ملء منصبه بعضو آخر
باقتراح من المكتب التنفيذي.
الفصل الخامس عشر:
تعقد اللجنة المركزية دوراتها العادية كل ستة أشهر في الدار البيضاء أو في أي جهة من جهات المملكة كلما تيسر ذلك
وتتولى األمانة العامة مسؤولية استدعائها لعقد دوراتها العادية والدورات االستثنائية عند االقتضاء وتسيير أشغالها.
 .dالمكتب التنفيذي
الفصل السادس عشر:
تنتخب اللجنة المركزية أعضاء المكتب التنفيذي الذي يوزع الصالحيات على أفراده.
تعهد اللجنة المركزية خالل الفترة الفاصلة بين دوراتها العادية للمكتب التنفيذي مهمة تسيير شؤون الحزب على الصعيد
الوطني والسهر على التطبيق السليم لقرارات المؤتمر الوطني وتوجيهاته.
الفصل السابع عشر:
يتكون المكتب التنفيذي من  20عضوا إضافة إلى األمين العام المنتخب من طرف المؤتمر الوطني ويكون من بينهم األمين
العام المساعد األول واألمين العام المساعد الثاني وأمين المال ومساعده ،والمقرر العام ومساعده والمستشارون.
وفي حالة غياب أي عضو من أعضائه ثالث مرات غيابا غير معلل يعتبر مستقيال ،ويجوز لألمين العام اقتراح عضو آخر
بديل بعد المصادقة عليه من طرف اللجنة المركزية.
الفصل الثامن عشر :

يتولى المكتب التنفيذي السهر على السير العادي ألنشطة الحزب في نطاق السياسية المرسومة والتوجيهات المحددة من
طرف المؤتمر الوطني كما ينفذ المكتب التنفيذي قرارات المؤتمر واألجهزة الوطنية للحزب ويتخذ عند االقتضاء التدابير
والمبادرات التي تستدعيها الظروف.
الفصل التاسع عشر:
يتولى األمين العام مهمة تدبير الشؤون اليومية للحزب قصد ضمان السير العادي ألنشطته على الصعيد الوطني ويعتبر
األمين العام اآلمر بالصرف لميزانية الحزب والناطق الرسمي باسمه وممثله ،ويقوم باستدعاء المكتب التنفيذي وتسيير
أشغاله وكذا اللجنة المركزية والمجلس الوطني.
الفصل العشرون:
قوم األمينان المساعدان بمساعدة األمين العام والنيابة عنه أثناء أو عند حدوث مانع يحول دون قيام هذا األخير بمهامه مدة
شهرين يتم بعدها انتخاب األمين العام في جلسة استثنائية من طرف اللجنة المركزية.
الفصل الواحد والعشرون:
يتولى أمين المال تدبير الحسابات المالية للحزب تحت إشراف األمين العام ورئيس اللجنة المكلفة بمراقبة مالية الحزب وفقا
لما يحدده النظام الداخلي من اختصاصات:
يحضر أمين المال مشروع ميزانية الحزب السنوية.
يلتزم أمين المال بتقديم حصيلة السنة المالية للحزب السنة المالية الموالية.
تقدم جميع التقارير التي يرفعها أمين المال إلى لجنة مراقبة مالية الحزب قبل عرضها على المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني والعشرون:
تخضع حسابات الميزانية السنوية للحزب وجوبا إلى مراقبة وتأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
بعين من طرف المكتب التنفيذي لهذا الغرض.
الفصل الثالث والعشرون:
تودع أموال الحزب في حساب بنكي باسم حزب الحرية والعدالة االجتماعية وتوقع الشيكات باسم األمين العام للحزب
باعتباره آمرا بالصرف .ويمكنه عند الحاجة انتداب من ينوب عنه من أعضاء المكتب التنفيذي بتوكيل

الباب السابع  :لجنة مراقبة مالية الحزب
الفصل الرابع والعشرون:
تنتخب اللجنة المركزية لجنة لمراقبة مالية الحزب ومناقشة التقارير المالية التي يعدها أمين المال ،وتجتمع هذه الجنة كلما
دعت الضرورة لذلك وتتكون من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا ومقررا ومستشارين ،ويحدد القانون الداخلي
ضوابط عملها.
الفصل الخامس والعشرون :
تقدم لجنة مراقبة مالية الحزب تقارير أعمالها إلى المكتب التنفيذي الذي بعرض بدوره تقريره السنوي على أنظار اللجنة
المركزية.
الفصل السادس والعشرون :موارد الحزب المالية
يسير الحزب بأموال وطنية حسب مقتضيات قانون األحزاب السياسية وهي كالتالي:
•

واجبات انخراطات األعضاء.

•

العائدات المرتبطة باألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية للحزب

•

دعم الدولة

•

الهبـات والتبرعات النقدية والعينية التي ال يتجاوز مبلغها اإلجمالي مائة ألف درهم ( 100ألف درهم) في السنة
لكل متبرع.

الباب الثامن  :لجنة التحكيم
الفصل السابع والعشرون:
تنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها لجنة للتحكيم من خمسة أعضاء ذوو تكوين قانوني يشكلون مكتبا من رئيس ومقرر
ومستشارين لمدة ثالث سنوات.
الفصل الثامن والعشرون:
تجتمع لجنة التحكيم باستدعاء من رئيسها أو باقتراح من المكتب التنفيذي وكلما اقتضت الضرورة لذلك.
الفصل التاسع والعشرون:
تنظر لجنة التحكيم في كل القضايا والخالفات الواردة عليها من المكتب التنفيذي كما تختص في النظر في طلبات إبداء الرأي
واالستشارات والفتاوى القانونية والتفسيرات المتعلقة ببنود القانون األسـاسي أو القانون الداخلي أو اإلجراءات التأديبية،
والتي ال تكون ملزمة إال بعد المصادقة عليها من طرف المكتب التنفيذي.
الفصل الثالثون:
في حالة ارتكاب أي منخرط في الحزب مخالفة تتنافى والنظـام الداخـلي للحـزب أو تعوق السير التنظيمي للحزب فإن
الهيئات المحلية تتخذ في حقه اإلجراءات التأديبية المناسبة وهذه اإلجراءات قابلة لالستئناف أمام لجنة التحكيم.
اإلجراءات التأديبية تتمثل في :
•

اإلنذار

•

التوقيف المؤقت

•

الطرد

•

المنسقون واألعضاء المحليون الذين يتحملون المسؤولية الحزبية فإن اإلجراءات التأديبية في حقهم تتخذ من طرف
المكتب التنفيذي بعد عرضهم على لجنة التحكيم.

الباب التاسع  :اختيار مرشحي الحزب لالستحقاقات االنتخابية
الفصل الواحد والثالثون :
يتم اختيار مرشحي الحزب لمختلف األجهزة لحزبية واالستحقاقات االنتخابية انطالقا من مبدأ الديموقراطية والشفافية
ومؤهالت المرشحين وإشعاعهم ومدى إخالصهم وتشبثهم بمبادئ الحزب وتوجهاته وأهدافه.
الفصل الثاني والثالثون:
تتشكل لجان محلية وجهوية وتتكون كل لجنة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئات التي ينتمون إليها ،مهمتهما دراسة ملفات
المرشحين لكل استحقاق انتخابي حسب المؤهالت والشروط التي يقرها المكتب التنفيذي .وترفع جميع الملفات إلى المكتب
التنفيذي للمصادقة ومنح التزكيات.
الفصل الثالث والثالثون:

تتشكل لجنة مركزية من طرف المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تعمل تحت إشراف األمين العام لدراسة ملفات الترشيح
الواردة عليها من مختلف التنظيمات الحزبية المحلية أو الجهوية حسب المعايير التي يحددها المكتب التنفيذي ومن تم تقديم
المرشحين ،بعد تزكيتهم من طرف الهيئات والفروع التي ينتمون إليها...

الباب العاشر  :اتحادات األحزاب واالندماج
الفصل الرابع والثالثون :
في حالة رغبة حزب الحرية والعدالة االجتماعية في إقامة اتحاد مع أحزاب سياسية أو اندماجه فيها يخضع في هذا الشأن
لمقتضيات قانون األحزاب السياسية وخاصة الباب الخامس منه ،بعد استشارة القواعد الحزبية بكل ديمقراطية وشفافية
ووضع الشروط المالئمة لذلك وبعد مصادقة المكتب التنفيذي واللجنة المركزية للحزب.
الفصل الخامس والثالثون:
يضع المكتب التنفيذي مشروع نظام داخلي يبين التفاصيل المتعلقة بتنظيم كافة أجهزة الحزب ومسطرة انتخابها وطريقة
االقتراع وسير العمل بداخلها وكل البيانات األخرى طبقا لنص وروح القانون األساسي وتتم المصادقة على النظام الداخلي
بعد مناقشته من طرف اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي اعضائها الحاضرين.
الفصل السادس والثالثون :لجنة الدراسات والتخطيط
يشرف عليها األمين العام وتضم في عضويتها أمين المال والمقرر العام أو من ينوب عنهما إضافة إلى ستة أعضاء من
تيارات مختلفة يقترحهم األمين العام وتصادق عليهم اللجنة المركزية ويمكنهم حضور بعض اجتماعات المكتب التنفيذي
كمالحظين.

الباب الحادي عشر  :أحكام عامة
الفصل السابع والثالثون:
ال يلتزم حزب الحرية والعدالة االجتماعية في مجموعه إال بما يصدر عنه كتابة ،وكل تصريح شفوي ال يلزم إال صاحبه.
الفصل الثامن والثالثون:
ال يمكن حل حزب الحرية والعدالة االجتماعية إال بقرار يصدر عن المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه ويدعو النعقاده
المكتب التنفيذي للحزب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الفصل التاسع والثالثون :
يحدد المكتب التنفيذي للحزب عند حله كيفية تصفية أمواله وممتلكاته
الفصل االربعون:
يصبح العمل جاريا بمقتضيات هذا القانون األساسي ابتداء من المصادقة عليه من طرف المؤتمر االستثنائي للحزب
المنعقد .........................وفي إطـار مالءمته لقانون األحزاب السياسية رقم  ، 36-04ويغدو رسميا بعد توقيع األمين
العام عليه ودمغه بطابع الحزب.
إمضاء:
ميلود موساوي
األمين العام لحزب الحرية والعدالة االجتماعية

