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 الحشب االشتزاكً الوىحذ

 

 الوعذل الٌظام الذاخلً

 الثاب األول

 لىاعذ تذتٍزٌح عاهح

 1 الوادج

، 8112شتنبر  82-82المصادؽ عمييا في المؤتمر االندماجي المنعقد في  ،تعتبر مدونة السموؾ
، وميثاؽ الشرؼ اإلعالمي ،عضو الحزبي المرشح أو المنتخب أو المعيف بييأة عموميةوميثاؽ ال

 . ا مف طرؼ المجمس الوطنيا وتحيينيغنائيبعد إ ، النظاـ الداخمي تكميمية ليذاقواعد 
 2 الوادج

بما ال يتنافى ومقررات المؤتمر والتوجيات ، باألغمبية ،في جميع أجيزة الحزب ،القرارات ذ  خ  ت  ت  
المحددة في النظاـ األساسي لمحزب وفي إطار التزاـ األجيزة الدنيا بقرارات األجيزة العميا وفق 

 التراتبية التالية مف األسفل إلى األعمى:
المجمس  –المكتب الجيوؼ  –اإلقميميالمجمس  –اإلقميميالمكتب  -مجمس الفرع -مكتب الفرع

 . المؤتمر الوطني –مجمس الوطني ال –المكتب السياسي  –المؤتمر الجيوؼ  –الجيوؼ 

وال يعتبر ، بحقيا في التعبير والتعريف بنفسيا ،حزبيا   ،وتحتفع كل اآلراء المخالفة لمقرارات المتخذة
 . االختالؼ في الرأؼ مبررا لعرقمة تنفيذ القرارات الصادرة عف أجيزة الحزب

  3:الوادج

 ،جماعيا وفرديا ،المسؤولية والمحاسبة يمتـز أعضاء وعضوات الحزب االشتراكي الموحد بقواعد
وااللتزاـ بمضمونو في احتراـ كامل لكرامة  ،وممارسة النقد والنقد الذاتي ،والروح النضالية

 . واحتراـ الييئات الحزبية وقراراتيا، المناضل)ة(
 4 :الوادج

، مع لتحكيميةاو الييئات التقريرية والتنفيذية  بيفالفصل يعتمد الحزب االشتراكي الموحد مبدأ 
وذلؾ ، والمحمي واإلقميميالمستوػ الوطني والجيوؼ كل مف وليات عمى ؤ تداوؿ المسو ، ياتعاون

كما ، تجسيدا لروح التجديد والتشبيب وتوسيع مجاؿ التمرس عمى مياـ القيادة وفرص تكويف الكفاءات
إلى  ،قدر المستطاع ،ويسعى تدريجيا، يعمل عمى الحد مف تراكـ المسئوليات بيف يدؼ العضو الواحد

مع حق العودة إلى تحمل ، تثبيت مبدأ عدـ تمديد المسؤولية لوالية ثالثة بعد واليتيف متتابعتيف
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 ،وفي جميع األحواؿ ال يجوز أف يتحمل الكتاب العاموف  لمييئات التنفيذية. المسؤولية بعد ذلؾ
 . المسؤولية أكثر مف واليتيف متتابعتيف ،المركزية والجيوية

فإف ، أو المؤتمر الجيوؼ  ؤتمر الوطني أو عف المجمس الوطنياستثناء األجيزة المنبثقة عف المب 
وىي قابمة لمتمديد سنة ، كمبدأ عاـ سنتيفمدة الوالية القانونية لألجيزة التسييرية لمحزب ال تتعدػ 

 . واحدة فقط
لكل  %81سبة ال تقل عف وتمثل النساء والشباب في جميع أجيزة الحزب التنفيذية والتقريرية بن

 . انتخابو باطال  يعتبر ، لديو توفر إمكانية تطبيقيا مع، وكل جياز ال يحتـر ىذه القاعدة، فئة

 5 :الوادج
 حاالخ التٌافً

 المسؤولية في: الجمع بيفى يتناف
 المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني. 
 مكاتب الفروع واألقاليـ والجيات التحكيـ أو لجنة المراقبة المالية والمسؤولية في لجف. 
 التحكيـ ولجنة المراقبة المالية لجف. 

 6 :الوادج

 تعقد جميع ىيئات الحزب اجتماعاتيا العادية واالستثنائية بحضور أغمبية أعضائيا )أكثر مف
 . القارة والوظيفية فتشتغل بمف حضر المجفما عدا فرؽ العمل و  (%50

ذا لـ يتوفر النصاب القانوني – عقدوي  ، االجتماع أسبوعا واحدا إلى أسبوعيف عمى األكثر ل  ج  ؤ  ي   ،وا 
ويجب إرساؿ الدعوات مكتوبة ومختومة إلى أعضاء الييئات التقريرية أسبوعا . بمف حضر -بعد ذلؾ

. إما عبر البريد العادؼ أو اإللكتروني أو الفاكس أو أية وسيمة إثباتية، عمى األقل قبل تاريخ االجتماع
يمكف اعتبارىا في حكـ المستقيمة والدعوة لتجديد ، سيرىا ر  ث  ع  أة تخمفت عف عقد اجتماعاتيا وت  وكل ىي

 . انتخابيا بعد تمقييا تنبيييف مف إحدػ الييئات العميا
 7 :الوادج

ولكي تقـو الييئات ، إف تحمل المسئولية داخل ىيئات الحزب االشتراكي الموحد واجب نضالي
وعمى كل عضو)ة( لو مبرر معقوؿ . ى أعضائيا تجنب الغياب غير المبرروجب عم ،بدورىا كامال

وكل عضو)ة( تغيب عف اجتماع . ساعة عمى األقل 82لمغياب أف يخبر الييأة التي ينتمي إلييا بػ 
يستفسر عف أسباب ذلؾ مف طرؼ الييئة التي ينتمي ، ىيئة تنفيذية ثالث مرات متتابعة بدوف مبرر

ذا استمر غ، إلييا  . وتخبر المجنة الوطنية لمتنظيـ بذلؾ، يابو يوجو إليو تنبيووا 
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 8 :الوادج

فيو الئحة  ف  و  د  ت   ،يجب أف تتوفر كل ىيأة مف ىيئات الحزب عمى سجل لمحاضر االجتماعات
ومف . الحضور والغياب وجميع القرارات المتخذة ونصابيا القانوني وتاريخ اتخاذىا والمكمفوف بالتنفيذ

 . ىيأة االطالع عمى محاضر الييأة في كل حيف حق أعضاء كل
 9 :الوادج

يتعيف عمى األجيزة الحزبية المعنية بتمقي اشتراكات األعضاء أف تنجز دوريا جردا بوضعية 
يتعيف ، أشير متتابعة 2وفي حالة تسجيل حاالت لعدـ األداء امتدت لمدػ ، االشتراكات الشيرية

  .الستئناؼ تقديـ اشتراكاتو فشيري إشعار المعني باألمر ومنحو أجل
يجوز حرماف المعني باألمر مف حقو ، بدوف عذر مقبوؿ رغـ مرور األجل ،في حالة عدـ األداء

 . المالية توغاية تسوية وضعي إلييا إلىفي حضور اجتماعات الييأة التي ينتمي 
 الثاب الثاًً

 أشغالهلىاعذ التحضٍز للوؤتوز الىطًٌ وطٍز 

 01 :الوادج 

لمجمس الوطني مسطرة التحضير لممؤتمر وانتخاب المندوبيف والمندوبات ويشكل المجنة يضع ا
 . التحضيرية لممؤتمر الوطني العادؼ قبل تاريخ انعقاد المؤتمر بستة أشير عمى األقل

يضع المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني مقترح الئحة بأسماء عضوات وأعضاء المجنة 
ذوؼ  ،عضو وعضوة مف بيف أعضاء الحزب 21و 21 ما بيفعمييا تضـ  التحضيرية لممصادقة

 . راعى فييا تمثيمية التيارات القائمةت   ،ةمختمفالكفاءات ال
وتشكل سكرتارية لتدبير أعماليا وتقدـ نتائج ، التحضير األدبي والمادؼ لممؤتمرتشتغل المجنة عمى 

 . أشغاليا إلى المجمس الوطني
 . أشغاؿ المجنة التحضيرية ،بشكل مشترؾ ،وسكرتارية المجمس الوطني يتتبع المكتب السياسي

لجنة لإلشراؼ تضـ منسق المجنة  وتشرؼ عمى عممية انتخاب المندوبات والمندوبيف لممؤتمر
 أفويمكف ، وأميف ماؿ المكتب السياسي ،وممثل)ة( عف كل أرضية ،وكتاب الجيات ،الوطنية لمتنظيـ

 . مياـ محددة إلنجاز/ف تنتدبيـ، مف المجمس الوطني، ورفاؽ آخريفيف في عمميا برفيقات تستع
 00 :الوادج

شترط في كل أرضية ي  و  ،لمنقاش اتطرح أرضييجرؼ التحضير األدبي لممؤتمر العادؼ عبر 
 مطروحة لمنقاش والتعميـ بمناسبة التحضير لممؤتمر:
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 النظاـ؛  مف ىذا 81الخمسة المنصوص عمييا في المادة  تتناوؿ المحاورأف  -

 %81بينيـ عمى األقل ، عضوا مف أعضاء وعضوات الحزب فقط أربعيفأف تحمل توقيع  -
 شباب؛ %81رفيقات و

 عمى أف تتوفر في الموقعيف الشروط اآلتية :

 . أف يكونوا أعضاء وعضوات بفروع موزعة عمى ثالثة جيات عمى األقل (8

 السنوية والشيرية(؛ /فالنخراطاتيـأف يكونوا في وضعية نظامية سميمة)مسدديف  (8

أال يكونوا مف الذيف أو المواتي صدرت في حقيـ/ف قرارات تأديبية لـ تمض عمى مدة  (2
 تقادميا سنتاف؛

 فقط؛ أف يوقع الرفيق أو الرفيقة عمى أرضية واحدة (2

أف تقدـ األرضيات إلى سكرتارية المجنة التحضيرية داخل األجل الذؼ يحدده المجمس  (2
 الوطني؛

 . التحكيـ أف تجيزىا لجنة (1

 02 :الوادج

 طحة التىلٍعاخ

عمى  ياتوقيعو وذلؾ قبل عرضيحق لكل عضو)ة( وقع عمى أرضية مف األرضيات أف يسحب 
  .لجنة التحكيـ

 .وسكرتارية المجنة التحضيرية، األرضيةيرسل طمب سحب التوقيع إلى منسق لجنة 
 03 :الوادج

 األرضٍاخ إجاسج

داخل األجل المحدد مف طرؼ المجمس ، المجنة التحضيرية رسل جميع األرضيات إلى سكرتاريةت  
ذا تبيف ليا أف أرضية مف و  ،81و 88أرضية وفق المادتيف كل تقوـ بالتأكد مف نظامية ل، الوطني ا 

المعنية  تطمب مف منسق األرضية، المذكورتيفاألرضيات غير مستوفية لمشروط طبقا لممادتيف 
 . خ إشعاره باألمرمف تاري تصحيح الخمل داخل أجل أسبوع

 04 :الوادج

، 81و 88المادتيف  وفقمشروط لمستوفية لا، تعرض سكرتارية المجمس الوطني جميع األرضيات
نفس  حسب في نظاميتيا تعمى لجنة التحكيـ لتب، داخل األجل المحدد مف طرؼ المجمس الوطني



6 / 38 

 

يكوف  أفويجب . ا باألرضياتأياـ مف تاريخ توصمي 81تصدر رأييا داخل أجل و . المذكورتيف المادتيف
 . رأؼ لجنة التحكيـ نيائي وغير قابل لمطعفو . الرأؼ معمال

 . سكرتارية المجنة التحضيرية إلىترسل لجنة التحكيـ رأييا حوؿ األرضيات 
 . األرضيات بقرار لجنة التحكيـ يتخبر سكرتارية المجنة التحضيرية منسق

ـ  ت   م ِّ اريع األرضيات المجازة مف طرؼ لجنة التحكيـسكرتارية المجنة التحضيرية مشا ع  م ِّم ي  إلى  ، وت س 
 . طبعالالمجنة المكمفة ب

 05 :الوادج

 تٌظٍن عولٍح هٌالشح األرضٍاخ
 المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطنيمع  بتعاوف  ،تنظـ سكرتارية المجنة التحضيرية

ات األرضيات مف طرؼ أعضاء وعضو عممية نقاش ، منسقي/منسقات مشاريع األرضيات مع وبتشاور
و  بمشاركة ممثميف ،حسب اإلمكاف ،أو جيوية أو وطنية الحزب عبر ندوات إما محمية أو إقميمية

 . عف األرضيات ممثالت
ف وجمعيات المجتمع و كما يمكف تنظيـ ندوات موضوعاتية تشارؾ فييا كفاءات أكاديمية ومثقف

 . ف معوو المدني وأصدقاء الحزب والمتعاطف
 06 :الوادج

في إطار التحضير لممؤتمر أو بغاية استيفاء شروط  ،سمح بعرض أرضية ما لمنقاشال يمكف أف ي  
وقدمت عمى ، إال إذا تضمنت التوجيات العامة التي يمكف أف تكوف قاعدة لسير الحزب، تكويف التيار

 : التالية المحاوروبة إجمالية عمى الخصوص أج
 ؛رػ الكب االستراتيجيةالتوجيات  (8
 ؛الوضع السياسي القائـ  (8

 ؛البرنامج الحزبي المطموب  (2

 ؛التحالفات  (2

 . التنظيـ واألداة  (2



7 / 38 

 

 07 :الوادج

 اخاًتخاب الوؤتوزٌي والوؤتوز

، نسبة محددة مف طرؼ المجمس الوطني عمى بناءلممؤتمر  يفيجرػ انتخاب المندوبات والمندوب
تحت إشراؼ لجنة اإلشراؼ  ،ع عامة بكل فرعفي جمو  ،وعمى قاعدة الترشيح الفردؼ واالقتراع السرؼ 

وال يجوز تعويض ، لكل فئة %81ويجب تمثيل النساء والشباب بنسبة ال تقل عف ، عمى االنتخابات
 . فئة بفئة

أرضية عف كل وممثل  مف منسق المجنة الوطنية لمتنظيـ وكتاب الجيات اإلشراؼوتتألف لجنة 
  .المجمس الوطني األعضاء فيريا مف الرفيقات تستعيف بكل مف تراه ضرو  أفويمكف ، مجازة

والنظر ، وتتكمف باإلشراؼ وتتبع عممية انتخاب المؤتمريف والمؤتمرات بتعاوف مع مكاتب الجيات
التقرير  وا عداد، ووضع الئحة المؤتمريف والمؤتمرات، ومركزة محاضر التصويت، في الطعوف االنتخابية

 . عمى المجمس الوطني في الدورة المخصصة لذلؾالنيائي لمعمميات االنتخابية وعرضو 
 لمؤتمر:لالنتداب إلى ا المترشحاتو  المترشحيفشترط في وي  
 أقدمية سنة؛ 

 أف يكونوا في وضعية نظامية سميمة ) تسديد واجبات انخراطاتيـ السنوية ومشاىراتيـ(؛ 

  أنشطة الحزب؛المشاركة النشيطة في 

 فاتأديبية لـ يمر عمى تقادميا سنت جراءاتإيكونوا مف الذيف اتخذت في حقيـ  أال . 

المؤتمرات والمؤتمريف المنتدبيف لوائح  األرضيات الحق في الحصوؿ عمى قاتلمنسقي/ منس ويمنح
 مع بياف الفرع الذؼ ينتمي إليو كل واحد منيـ. لممؤتمر

 08 :الوادج

 . (50% )أكثر مفت والمؤتمراعتبر المؤتمر قانونيا بحضور األغمبية المطمقة لممؤتمريف ي  
، يترأس المكتب السياسي أشغاؿ الجمسة الداخمية األولى التي يتـ فييا إعالف حصوؿ النصاب أوال

 -وتقدـ ، ثـ المصادقة عمى جدوؿ أعماؿ ومسطرة المؤتمر المصادؽ عمييا مف طرؼ المجمس الوطني
لمؤتمر يتضمف عرضا لجنة اإلشراؼ عمى انتخاب المؤتمريف تقريرا إلى ا - خالؿ ىذه الجمسة

 . عمى الصعيد الوطني (والمالحظيف)بمجريات عمميات إحصاء العضوية وانتداب المؤتمريف 
انتخاب  ىعم اإلشراؼمنسق لجنة  ـالعضوية" تضثـ يشكل المؤتمر مف داخمو "لجنة لفحص 

نتخاب تتولى فحص محاضر ا، وممثميف عف األرضيات المجازة والمقدمة لممؤتمر الوطني المؤتمريف
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في الطعوف  توالب، والتثبت مف نظاميتو، والئحة الحضور في المؤتمر (والمالحظيف)المندوبيف 
 . في الموضوعتقريرا وتعد . واإلشكاالت المرتبطة بذلؾ

 09 :الوادج

باسـ  ،لمحزب األميف)ة( العاـ)ة(تترأس سكرتارية المجمس الوطني الجمسة التي يقدـ خالليا 
  .عمييما والتصويت وتتمو ذلؾ مناقشتيما، األدبي والمالي يريفالمجمس الوطني التقر 

 . يحتفع المكتب السياسي بمسؤوليتو القانونية عف تمثيل الحزب إلى غاية تقديـ استقالتو
 21:الوادج

وال يتـ إال بعد عرض لجنة فرز العضوية ، عمى التقريريف األدبي والمالي عمنيا التصويتيكوف 
 . ديـ لجنة المراقبة المالية المنبثقة عف المؤتمر الوطني السابق تقريرىا إلى المؤتمروتق، لنتائج أعماليا

، يشكل المؤتمر مف داخمو لجنة لالفتحاص المالي، عدـ المصادقة عمى التقرير المالي حالةوفي 
 . ويحدد  ليا أجال كافيا إلنياء أعماليا وعرضيا عمى المجمس الوطني المنتخب

 20 :الوادج

يقدـ المكتب السياسي مقترح لجنة لرئاسة المؤتمر ، عمى التقريريف األدبي والمالي تصويتالبعد
ثـ ، مف طرؼ لجنة التحكيـ األرضيات المجازةجميع في لجنة الرئاسة  ،تمثلو ، رفيقات ورفاؽ تضـ

 . استقالة المجمس الوطني يعمف األميف)ة( العاـ)ة(
وتسير عمى تدبير أمور المؤتمر ، العامة لممؤتمر تتكمف رئاسة المؤتمر برئاسة جميع الجمسات

 . عمييا ممسطرة المصادؽلطبقا 
ساعدة الرئاسة عمى م المندوبيفو وعمى المندوبات ، أشغاؿ المؤتمر مسؤولية جماعية إنجاح ي عتبر

 . نجاز أشغاؿ المؤتمر في الوقت المحدد لوا  تدبير الزمف و 
انية يتموىا مداخمة ث مضامينيا، عف اموجز  أرضيةكل وبعد إجراء القرعة بيف األرضيات تقدـ 

تنظـ بعدىا رئاسة المؤتمر عممية و . يتـ توزيع الوقت بالتساوؼ بينياو  ،لمتفاعل بيف ىذه األرضيات
 . التصويت عمى األرضيات

 22 :الوادج

 المجلس الوطني أعضاءعلى انتخاب  اإلشرافلجنة 

المجمس  وأعضاءلإلشراؼ عمى انتخاب عضوات  لممؤتمر لجنة الثانيةعامة الجمسة ال تشكل في
 : وتتكمف بػ. المؤتمر أشغاؿموازاة مع الب وتشرع في عمميا فورا   ،الوطني
 تحديد مكاف وتاريخ وساعة بدء تمقي الترشيحات وتاريخ وساعة إغالقيا . 
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 إيداع يتضمف الرقـ وصل )ة( ويسمـ لكل مرشح، تمقي الترشيحات وفق نموذج موحد تعده
 ؛إيداع ترشيحويبي المؤقت وتاريخ وساعة الترت

 جازتيا؛  دراسة طمبات الترشيح وا 

 ؛عمى المؤتمريف والمؤتمرات لوائح الترشيح ونشرىا عوض 

 فييا؛ تتمقي الطعوف في الترشيحات  والب 

 ويتكوف مكتب التصويت مف ، وتعييف المشرفيف عمييا ،حسب الجيات ،تحديد مكاتب التصويت
. لعضوية المجمس الوطني المترشحاتو  المترشحيفأال يكونا مف ب يجو  عضويف عمى األقل؛

يجرؼ التصويت بالبطاقة الوطنية والتوقيع عمى لوائح . وزيع المصوتيف عمى مكاتب التصويتت
 التصويت؛

 لعضوية  المترشحاتو  المترشحيفيكونوا مف  أاليشترط فييـ/ف و  تعييف الفارزيف والفارزات
 المجمس الوطني؛

 وتاريخ وساعة  ،وتاريخ وساعة انطالؽ عممية التصويت ،ة مكاتب التصويتتحديد أمكن
 إغالقيا؛

 رئاسة  إلىومحاضر وأوراؽ التصويت  النتائج وتسميـاألصوات وترتيبيا بشكل تنازلي  إحصاء
 . المؤتمر

 . عنيـ لمراقبة عمميات التصويت وفرز األصوات فيحق لمنسقي األرضيات انتداب ممثمي
 23 :الوادج

ي شرع في مباشرة د تشكيل لجنة اإلشراؼ عمى انتخاب عضوات وأعضاء المجمس الوطني بع
  .التي ستصبح مرجعية الحزب بعد المؤتمر األرضيةالمسطرة المفضية إلى تعييف 
لذلؾ  ب  د  ت  ن  مف ي   أو األرضيات يمنسقلبالتساوؼ  مدة زمنية ص  ص  خ  ت  ، إذا تعددت األرضيات
مؤتمرة التصويت عمى  أووال يحق ألؼ مؤتمر . ـ يجرؼ التصويت العمنيث. لعرض خطوطيا العريضة

عتمد كأرضية لمنقاش في واألرضية التي فازت بأعمى األصوات ىي التي ت  ، واحدة أكثر مف أرضية
 . لجف المؤتمر

ذا كانت و  عف المقترحات بالتعديالت التي توصمت  مركزا   يقدـ منسقيا تقريرا   ،أرضية واحدةىناؾ ا 
 المجنة التحضيرية.  بيا

يقدـ منسقيا تقريرا مركزا عف المقترحات بالتعديالت التي توصمت بيا  فإذا كانت أرضية واحدة
 المجنة التحضيرية. 
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المجمس الوطني في  يتمثموا أف ألصحابيامف األصوات يحق  %2 ،عمى األقل ،نالت ةأرضي وكل
ذا ، األرضية عدد األصوات التي حصمت عمييامع تناسب بما ي األصوات المحصل عمييا  بمغت نسبةوا 

 . ليـ أف يعمنوا عف أنفسيـ كتيار حقي 2%
 24 :الوادج

 . لجف يقترح عددىا المجمس الوطني مىيتوزع المؤتمروف ع
 . أعمى نسبة مف األصوات نالتتعتمد مختمف المجف كقاعدة ألشغاليا نص األرضية التي 

 . العامة لممصادقةاتيا في الجمسة خالصات أشغاليا وتوصي المجفويقدـ مقررو 
عمى الجمسة العامة مقترح الئحة بأعضاء لجنة التحكيـ ولجنة المراقبة المالية  الرئاسةكما تحيل 
 . قصد المصادقة

 25 :الوادج

وعمى الرئاسة أف تنتدب مقرريف في كل جمسة عامة ، في محاضر ل  ج  س  المؤتمر ت   مداوالتجميع 
ويتكمف عضو مف ، إلييا المحاضر فور رفع أشغاؿ كل جمسة ـ  م  س  وت  ، لتدويف تدخالت األعضاء

إلى إدارة الحزب  ـ  م  س  وت  ، الرئاسة بمركزة جميع المحاضر واألشرطة الصوتية والمرئية والحفاظ عمييا
 . فور االنتياء مف أشغاؿ المؤتمر

 26 :الوادج

 . والدولية واألصدقاء المدعويفالمؤتمر وأشغالو في وجو الصحافة الوطنية  مداوالتفتح ت  
 27 :الوادج

ما  د  د  وس  ، قدمية ثالث سنواتأإذا استوفى يحق لكل مؤتمر)ة( أف يترشح لعضوية المجمس الوطني 
 . فاتأديبية لـ يجر عمى تقادميا سنت في حقو)ىا( أية إجراءات ذ  خ  ت  ولـ ت   ،بذمتو مف واجبات مالية

ني في المؤتمر بناء عمى مسطرة تحدد عدد عضوات المجمس الوط أعضاءنتخب عضوات و ي  
وأعضاء المجمس الوطني ونسب تمثيل النساء والشباب ونمط االقتراع وعدد عضوات وأعضاء الالئحة 

وحق الدعاية لكل ، ويكوف التصويت سريا. الوطنية والموائح الجيوية وكيفية تمثيل التيارات القانونية
 . قانونية المحددة لمدعايةلجاؿ االئحة مضموف داخل اآل أورشح)ة( تم

أميف مسممة مف طرؼ إبراء الذمة المالية رفق طمب الترشيح لعضوية المجمس الوطني بشيادة ي  
 . رشح بخصوص التزاماتو الماليةتعف وضعية الم ماؿ المكتب السياسي
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ي رفق طمب كل عضو)ة( في المجمس الوطني السابق يرغب في الترشح مجددا لممجمس الوطني  
تتضمف عدد حاالت حضور العضو)ة( ، بشيادة مسممة مف سكرتارية المجمس الوطني )المستقيل(

 . المعني أشغاؿ المجمس الوطني وعدد حاالت غيابو عف تمؾ األشغاؿ
دورات ثالث ال يسمح ألعضاء المجمس الوطني )المستقيل( الذيف تغيبوا بصفة متتابعة عف 

ستثنى مف ىذا وي  . ح لممجمس الوطني الجديدبالترش -قبوؿبدوف عذر م –أو نصف دوراتو ممجمسل
 . اإلجراء الرفاؽ والرفيقات أعضاء المجمس الوطني المقيميف بالخارج

 28 ج:الواد

بالرجوع إلى توفوا أو قدموا استقالتيـ أو تـ طردىـ/ف  ،يتـ تعويض أعضاء المجمس الوطني الذيف
في الئحة الفئة ، المؤتمرمس الوطني خالؿ ترتيب األصوات المحصل عمييا في انتخاب المج

ب وا عنيا سكرتارية المجمس الوطني عف ذلؾ في أوؿ اجتماع لممجمس الوطني تعمف  واألرضية التي ان ت دِّ
 . الشغورحالة حصوؿ  بعد

 29 :الوادج

مسطرة لضبط أشغاؿ المؤتمر وانتخاب  ،قبل انعقاد المؤتمر ،القائـ الوطنييضع المجمس 
باسمو إلى  المذيف سيقدمافويصادؽ عمى التقريريف األدبي والمالي ، اء المجمس الجديدعضوات وأعض

 . المؤتمر
 31 :الوادج

ىذه  ع  ز  و  وت  ، ألعضاء الحزب بالخارج حصة لتمثيميـ/ف في المجمس الوطني المؤتمر ص  ص ِّ خ  ي  
حتساب عددىـ/ف في وال يتـ ا، وعضواتيااء عمى التمثيل النسبي ألعضائيا الحصة عمى الفروع بن

  .النصاب القانوني لدورات المجمس
 30 :الوادج

وتحدد تاريخ ، المجمس الوطنيوعضوات المؤتمر اإلعالف عف نتائج انتخاب أعضاء  رئاسةتتولى 
ويجب أال تتجاوز ، انعقاد الدورة األولى لممجمس الوطني النتخاب أعضاء وعضوات المكتب السياسي

بطريقة انتخاب أعضاء وعضوات المكتب المجمس الوطني وات وعض أعضاء وتخبر، أسبوعيف
 . السياسي واألميف)ة( العاـ)ة(

 32 :الوادج

بواسطة في المؤتمر  مف طرؼ المجمس الوطني المنتخبالسياسي  المكتبيتـ انتخاب أعضاء 
 . عمى لوائح مغمقة التصويت العمني
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وال يحق ألؼ عضو)ة( أف يوقع عمى أكثر ، رفق الموائح بتوقيعات األسماء الواردة بيات   أفيجب 
ا عمى تو و ص بيف العضوات واألعضاء الذيفويجب أف يكوف رئيس)ة( الالئحة مف . مف الئحة واحدة

التيارات في المكتب السياسي شريطة  ل  ث  م  ويجوز أف ت  . األصوات ألرضية التي نالت في المؤتمر أعمىا
 . %82 في المكتبأال يتجاوز مجموع أعضاء التيارات الممثمة 

منح كل الموائح المتنافسة وقتا متساويا لعرض ما تود عرضو مف أفكار بخصوص األسموب ت  
الشتغاؿ المكتب السياسي وطريقة تنفيذ توجيات ومقررات المؤتمر ومجمل مف طرفيا المقترح 

 . االعتبارات التي روعيت في وضع تركيبة الالئحة
ال فيتـ إجراء دور ، ألصوات المعبر عنياالمطمقة لغمبية األى بر الالئحة فائزة بحصوليا عمعتوت   وا 

 . المرتبة الثانيةو عمى المرتبة األولى الالئحتاف الحائزتاف  فقطثاف تتقدـ إليو 
عضويتيـ  فقدوارفيقات ورفاؽ احتياطييف لتعويض الذيف  أسماءتضـ الالئحة  أفكما يجب 

 .ةبالمكتب السياسي لسبب مف األسباب القانوني
 33 :الوادج

عمى الئحة  ميامو بعد مصادقة المجمس الوطني مزاولةفي  مباشرة السياسيالمكتب  يشرع
تصريحا لدػ  -مف ينتدبو لذلؾ أو-يضع األميف)ة( العاـ)ة( باسـ المكتب السياسي المنتخب المكتب، و 

 . السمطات العمومية بمجريات المؤتمر طبقا لمقانوف 
 34 :الوادج

 : السياسي الشروط التاليةة المكتب شترط في عضويت  
. وي ستثنى مف شرط األقدمية مف تحمل مسؤوليات وطنية في تنظيمات سنوات ثالثأقدمية  (8

 يسارية وقرر االلتحاؽ بالحزب؛

 ،أو التقريرية ىيأة مف ىيئات الحزب التسييريةمف خالؿ تحمل المسؤولية في  تجربة تنظيمية  (8
 أو مؤسساتية.        واجية جماىيرية ف في أو لو حضور واز  ،عممية كفاءة أو

 يكوف في وضعية نظامية سميمة مف حيث تسوية انخراطاتو ومشاىراتو المالية؛ أف (2

مف الذيف أو المواتي صدرت في حقيـ/ف قرارات تأديبية لـ تمض عمى مدة تقادميا  أال يكوف  (2
 سنتاف؛

 35 :الوادج

أو ، استثنائي ينعقد بطمب مف المجمس الوطنيقرار مشاركة الحزب في الحكومة يتخذ في مؤتمر 
 .في مؤتمر عادؼ إذا صادؼ ذلؾ موعده
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 لىاعذ طٍز الوجلض الىطًٌ :الثالثالثاب 
 36 :الوادج

 عالوة عمى األعضاء المنتخبيف في المؤتمر:، يعتبر أعضاء بالمجمس الوطني بالصفة
  ؛ورفيقة بالمكتبكاتب كل مكتب جيوؼ 

 ؛ورفيقة بالمجنة الوطنية لمقطاعا منسق كل قطاع مييكل وطني 

 منتخباف عف نواب الحزب بالبرلماف؛ عضواف 

 عف المستشارات والمستشاريف أعضاء الجماعات الترابية ممثالف . 
 مف ىيأة التحرير )رفيقة(رئيس تحرير جريدة الحزب وعضو آخر . 

 37: الوادج

ضمف التمثيل النسبي لمتيارات وبشكل ي، لوطني سكرتارية منتخبة مف طرفوتدير أعماؿ المجمس ا
 . المتواجدة بالمجمس

 . المجمس الوطني نقط جدوؿ األعماؿ بتنسيق مع المكتب السياسي  سكرتاريةتحدد 
مف  1وفق المسطرة المحددة في المادة ، يتوجو السكرتارية الدعوة إلى عقد اجتماع المجمس الوطن

األوراؽ والوثائق عمى أعضاء المجمس الوطني يجرؼ توزيع مشاريع  أفعمى  ،مع الحرص، ىذا النظاـ
 . أسبوعا قبل موعد االجتماع

 38: الوادج

 األعماؿاقتراح إدراج نقط في جدوؿ  ،فرديا أو جماعيا   ،يمكف لعضوات وأعضاء المجمس الوطني
شريطة بعث الطمب كتابيا إلى سكرتارية المجمس الوطني أسبوعيف عمى األقل قبل عقد اجتماع 

 . وطنيالمجمس ال
ويطرح جدوؿ األعماؿ ، السياسي اقتراح أية نقطة استعجالية حتى بداية الدورة لممكتبيمكف 

المحدد مف طرؼ السكرتارية مقترح قرار معمل حوؿ إدراج النقط المقترحة مف طرؼ عضوات وأعضاء 
 . المجمس الوطني في بداية االجتماع

بطمب مف المكتب السياسي أو  ،رغ ال يجوز تعديل جدوؿ األعماؿ بعد ذلؾ إال لسبب طا
 . ومصادقة أغمبيتو ،أعضاء عمى األقل مف المجمس الوطني 81طرؼ  مف أوالسكرتارية 

 39 الوادج

ي سمح  وال ،المجمسوعضوات يعتبر حضور دورات المجمس الوطني إلزاميا بالنسبة لجميع أعضاء 
 . الداعية لمغياب و تبياف لألسباب مقبوؿ مف طرؼ السكرتارية الغياب إال بعذرب
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 . يحق لمسكرتارية أف تعتبر أف أسباب الغياب غير مقنعة وتخبر بذلؾ المجمس الوطني
 ق  ب  ط  ت   ،بدوف عذر مقبوؿ ،، أو نصف الدوراتكل مف تغيب عف الحضور ثالث دورات متتابعة

 . لمحزبفي حقو اإلجراءات االنضباطية وفق ما ىو منصوص عميو في النظاميف األساسي والداخمي 
وذلؾ بعد ، لضرورة مؤكدةال يحق ألؼ عضو مغادرة اجتماعات المجمس الوطني قبل اختتامو إال 

 . في المحضر ل  ج  س  ت  السكرتارية بيا لِّ  أف يتـ إبالغ
ومدػ . سنويا تقريرا عف حضور وغياب ومتابعة أعضاء المجمس الوطني لدوراتو السكرتاريةتقدـ 

 . ومساىمتيـ في أنشطة الحزب وىيئاتوأدائيـ اللتزاماتيـ المالية 
 41:الوادج

سكرتارية المجمس الوطني الوطني في دورة استثنائية بطمب مف المكتب السياسي أو  المجمسينعقد 
 بأسمائيـرسل عريضة المطالبيف بعقد الدورة االستثنائية مصحوبة وت  ، ثمث أعضاء المجمس الوطنيأو 

يجرؼ االتفاؽ بيف المكتب السياسي وسكرتارية . لسكرتاريةا لىإبطائقيـ الوطنية وتوقيعيـ  وأرقاـ
 . المجمس الوطني عمى تاريخ ومكاف انعقاد الدورة االستثنائية

 . يجب أف يحدد طمب عقد الدورة االستثنائية النقط المعروضة عمى المجمس
 40 :الوادج

ة بنفس مقتضيات توجو سكرتارية المجمس الوطني االستدعاءات لحضور الدورة االستثنائي
 . االستدعاء لمدورات العادية أسبوعا واحدا عمى األقل قبل موعد االجتماع

والنقط المطروحة في جدوؿ ، وحيثيات الطمب، طمبت عقد الدورة التيويحدد االستدعاء الجية 
 . األعماؿ

 42 :الوادج

 /فصفتيـحضور دوراتو ب ،غير األعضاء بالمجمس الوطني ،الفروعوكاتبات يمكف لكتاب 
كما يجوز لممكتب السياسي وسكرتارية المجمس . مالحظيف بشرط اإلخطار المسبق لسكرتارية المجمس

، الوطني دعوة مالحظيف لحضور أشغاؿ المجمس الوطني سواء كانوا أعضاء بالحزب أو مف خارجو
ال . ذكوريفوذلؾ بقرار معمل مشترؾ بينيما يحظى بمصادقة أغمبية األعضاء المكونيف لمجيازيف الم

ويمكف عقد دورة . يسمح بحضور دورات المجمس الوطني إال ألعضاء وعضوات المجمس والمدعويف
 . ثمث أعضاء المجمس الوطني أوسكرتارية المجمس الوطني  أومغمقة بطمب مف المكتب السياسي 

 43 :الوادج
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ضائيا مف يتكمف عمميا بيذه مف بيف أع ف  ي ِّ ع  وت  ، السكرتارية أشغاؿ دورات المجمس الوطني ر  ي ِّ س  ت  
وكل مف . يجابية في إنجاح دورات المجمسالحاضريف والحاضرات المساىمة اإل وواجب جميع. الميمة

ذا تمادػ في ، مف طرؼ السكرتارية إنذارايتمقى في المرة األولى ، عرقل سير أشغاؿ المجمس الوطني وا 
 . ب منو مغادرة مكاف انعقاد المجمسطمالعرقمة ي  

 44 :جالواد

، بوضع التقارير الخاصة بأشغاؿ دورات المجمس الوطني في سجل رسمي واحد السكرتاريةتتكمف 
عمى متابعة  المقرروف يعمل . ويمكنيا االستعانة بأعضاء المجمس الوطني إلنجاز محضر تكميمي

 وتعمل السكرتارية عمى استعماؿ التسجيل السمعي البصرؼ والتوثيق، تسجيل كل مجريات الدورة
 . اإللكتروني

 45: الوادج

أعضاء إلى  التقريربعث بيذا ي  . ا يتضمف خالصات ومقررات الدورةز  ك  ر  تقريرا م  السكرتارية  ر  ر ِّ ح  ت  
الوطنية لمقطاعات والمنظمات الموازية ولجنتي التحكيـ والمراقبة  المجفوعضوات المجمس الوطني و 

داخل ، بتنسيق مع إدارة الحزب المركزية، كاتب الجيويةمكاتب الفروع والمكاتب اإلقميمية والمالمالية و 
 . يوم ا مف انتياء أشغاؿ الدورة 82أجل 

كما ، وعضوات الحزب أعضاءالييئات التقريرية تعميـ التقرير عمى  لجفمكاتب و يجب عمى جميع 
 وأعضاءلقاءات لعرض مضامينو ومناقشتيا بحضور عضوات  الفروع تنظيـيجب عمى مكاتب 

 . الوطني بالجيةالمجمس 
 46 :الوادج

 دوراخ الوجلض الىطًٌ

خالؿ شير ) الدورة األخيرة ص  ص  خ  وت  ، يعقد المجمس الوطني دوراتو العادية كل أربعة أشير
 دجنبر( لػ:

تقييـ عمل الحزب خالؿ سنة بناء عمى البرنامج الوطني الذؼ تمت المصادقة عميو في السنة  (8
 الفارطة؛

 رنامج السنوؼ الجديد؛المصادقة عمى مشروع الب (8

ذا تعذر إقرار مشروع الميزانية الجديدة قبل بداية . المصادقة عمى مشروع ميزانية السنة الجديدة (2 وا 
يحق لممكتب السياسي العمل عمى صرؼ أجور الموظفيف وتسديد فواتير الكراء ، السنة الجديدة

 . إقرار الميزانية الجديدةإلى غاية ، والماء والكيرباء والياتف وبقية المصاريف المستعجمة
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 47 :الوادج

 

 :نوعيف  إلىالوظيفية  المجفتنقسـ 
 يشكميا المجمس الوطني وتتابع عمميا سكرتارية المجمس؛ لجف 

 المجمس الوطني إلىويقدـ تقارير عف أنشطتيا ، يشكميا المكتب السياسي ويتابع عمميا لجف. 
 48:الوادج

وفرؽ عمل في مختمف القضايا التنظيمية ، ظيفية مؤقتةالوطني لجنا قارة وأخرػ و  المجمسيشكل 
المختمفة وفرؽ العمل التي  المجفوتخضع . والسياسية والفكرية التي تدخل في برامج عمل الحزب

 القارة ىي أساسا : المجفو . المجمس الوطني لتوجيياتو العامة يشكميا
  االنتخاباتلجنة 

 لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص؛ 
 ة بالمغاربة المقيميف بالخارج؛المجنة المكمف 

 لجنة الحركات االجتماعية؛ 

 ؛والبيئية لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية 

 لجنة الشباب؛ 

 ؛لجنة شؤوف ذوؼ اإلعاقة 

 . ؾذلالضرورة إلى دعت كمما ، مؤقتة أوويمكف لممجمس إنشاء لجف قارة أخرػ 
 49:الوادج

ذوؼ مؤىالت في مجاؿ تدبير االنتخابات  : تتألف مف عضوات وأعضاء لجنة االنتخابات
وعضوات وأعضاء بالجماعات الترابية والغرؼ المينية وفئات المأجوريف ، برلمانييف، )كفاءات قانونية
 . قدامى وجدد (

النتخاب أعضاء وعضوات  المترشحيفو  المترشحاتتتكمف بوضع معايير ومسطرة اختيار 
ويتكمف ، عمى المجمس الوطني لممصادقة ياوتعرض. لمافالجماعات الترابية والغرؼ المينية والبر 

 . المكتب السياسي بتنفيذ مضامينيا
عمى الشكل والغرؼ المينية النتخاب الجماعات الترابية  المترشحيفو  المترشحاتيجرؼ اختيار و 
 : التالي
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: يتـ الحسـ فييا في جموع عامة مف طرؼ عضوات  الجماعيةالمجالس  اتبالنسبة النتخاب
 . عضاء الحزب بالفرعوأ 

 ؛ لمحزب اإلقميمييعود القرار إلى المجمس  ةاإلقميميلس اأعضاء المج اتبالنسبة النتخاب
المجمس  إلىة والغرؼ المينية يعود القرار ويلس الجيامجالأعضاء وعضوات  اتبالنسبة النتخاب

 . لمحزب الجيوؼ 
المكتب  بيف المترشحيفو  مترشحاتالالئحة  في يتـ التداوؿبالنسبة النتخاب أعضاء البرلماف 

 . مس الوطني بناء عمى مقترحات مكاتب الفروع المحميةالسياسي وسكرتارية المج
عرض الئحة مرشحي الحزب في ، طبقا لما ينص عميو النظاـ األساسي، ويتولى المكتب السياسي

 . عمى المجمس الوطني لممصادقة، االنتخابات التشريعية
 51:الوادج

 ،تتألف مف عضوات عف المجنة الوطنية لمقطاع النسائي :فة وتكافؤ الفرصلجنة المناص
وتقديـ مقترحات لرفع الحيف ، وتيتـ بتتبع أوضاع المرأة بالمغرب. وعضوات وأعضاء بالمجمس الوطني

 . عف النساء ومساواتيف بالرجاؿ
 50:الوادج

أعضاء المجمس الوطني تتألف مف عضوات و  : المجنة المكمفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
وميمتيا ىي تتبع أوضاع المغاربة . ورفيقات ورفاؽ ييتموف بموضوع اليجرة ،قيميف بالخارجمال

 . ومتابعة قضايا اليجرة، وتقديـ مقترحات لتحسيف وضعية المياجر المغربي، المقيميف بالخارج
  52:الوادج

، داخل جمعيات المجتمع المدنيوعضوات ينشطوف  أعضاءتتألف مف  الحركات االجتماعية: لجنة
وميمتيا تأطير نشطاء الحزب بالحركات االجتماعية وجمعيات المجتمع . بالحركات االجتماعية أو

 . المدني وتكوينيـ 
 53:الوادج

 ةطر وكفاءات الحزب الميتمأتتألف مف  :والبيئية لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية
 : وميمتيا. والبيئية بالمجاالت االقتصادية واالجتماعية

 ؛مغرب بالخصوصالالعالـ و بوالبيئية  األوضاع االقتصادية واالجتماعية تتبع 
 بالبالد؛والبيئية  ة واالجتماعيةاالقتصادي األوضاعنجاز دراسات وتقارير عف إ 
 مساعدة برلمانيي الحزب في التعاطي مع مشاريع قوانيف المالية وباقي القوانيف ذات الصمة؛ 



18 / 38 

 

 في تطوير رؤية الحزب ومواقفو بخصوص المسائل االقتصادية واالجتماعية المساىمة 
 . والبيئية

 54:الوادج

تتألف مف أعضاء وعضوات بالمجمس الوطني وأعضاء وعضوات مف المكتب  لجنة الشباب:
 . "حشدتػ"الوطني ل

 والمساىمة في تأطير شابات، الشباب قضاياميمتيا تطوير رؤية الحزب وبرنامجو بخصوص 
 . وشباب الحزب وتكوينييـ

 55: الوادج

: تتألف المجنة مف الكفاءات الميتمة بالشؤوف المذكورة، وتباشر وضع اإلعاقة لجنة شؤون ذوي 
برامج الحزب الخاصة بالموضوع، ومتابعة أوضاع ىذه الفئة االجتماعية، وتقدـ مقترحات وتقارير 

 دورية إلى مختمف أجيزة الحزب وىيئاتو.  
56:الوادج  

 : الوظيفية التالية المجف السياسييشكل المكتب 
 المجنة الوطنية لمتنظيـ؛ 

 لجنة القطاعات الحزبية والتنظيمات الموازية؛ 
 لجنة العالقات الخارجية؛ 

 لجنة التواصل واإلعالـ؛ 

 ؛المجنة المالية 

 لجنة المؤسسات المنتخبة . 

 لجنة التضامف؛ 

 . ر الكفاءة والمينية واالختصاصييعاوفق م المجفويتـ اختيار أعضاء وعضوات ىذه 

 57:الوادج

تتألف مف . ىي جياز مساعد لممكتب السياسي في تدبير قضايا التنظيـ : المجنة الوطنية لمتنظيم
يتـ والعضوات وبعض األعضاء ، اعات الحزبية والمنظمات الموازيةالقط يكتاب الجيات ومنسق

بييأة سواء عبر تحمل المسؤولية  ،كموا خبرة تنظيميةالسياسي مف الذيف رااختيارىـ مف طرؼ المكتب 
 .أو بالمجنة الوطنية لمتنظيـ مف ىيئات الحزب التسييرية 
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وتنفيذ البرنامج التنظيمي ، وتتكمف المجنة الوطنية لمتنظيـ بتتبع األوضاع التنظيمية داخل الحزب
مع المكاتب  ،تجديد األجيزةس و التعاوف، في تأسيو ، الطارئةلمحزب والتدخل لحل المشاكل التنظيمية 

وذلؾ بما ، ومقترحات في مجاؿ التنظيـ بأفكارالتقدـ و  وا عداد تقارير وندوات، ،ومكاتب الفروع ةيالجيو 
 . مف ىذا النظاـ 92ال يتعارض مع مقتضيات المادة 

 . كما تسير عمى تكويف مناضالت ومناضمي الحزب في مجاؿ التنظيـ وتدبير الشأف الحزبي
عرض لممصادقة عميو في دورة المجمس الوطني المخصصة مجنة مشروع برنامج سنوؼ ي  تضع ال

 . لذلؾ
 58: الوادج

بمتابعة عمل القطاعات الحزبية والمنظمات تتكمف  : لجنة القطاعات الحزبية والمنظمات الموازية
في موضوع  ،راحبالبحث والدراسة واالقت ،والمساىمة، وتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بيا، الموازية

ناء معمومات الحزب غا  لقطاعات وضماف التنسيق بينيـ و تطوير عمل المناضميف عمى مستوػ ا
وتعد تقريرا . عات الحزبية والمنظمات الموازيةالوطنية لمقطا المجفوتتألف مف منسقي . واجتياداتو

 . بأنشطتيا ترسل نسخة منو إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني
عرض لممصادقة عميو في دورة المجمس الوطني المخصصة المجنة مشروع برنامج سنوؼ ي   تضع

 . لذلؾ
 59: الوادج

، ديقة بالخارجتتكمف بالتواصل مع المنظمات الحزبية والمدنية الص : لجنة العالقات الخارجية
اسي مف وتتألف مف أعضاء وعضوات يختارىـ المكتب السي. عمى ىذه الواجيةوتطوير عمل الحزب 

، وخاصة الفرنسية ،يتقنوف لغة مف المغات األجنبيةو  ،تتوفر فييـ الكفاءة بيف الرفيقات والرفاؽ الذيف
 ، وتستعيف بمسؤولي الحزب في الخارج.االسبانية، االنجميزية

تضع المجنة مشروع برنامج سنوؼ يعرض لممصادقة عميو في دورة المجمس الوطني المخصصة 
 . لذلؾ

 61 :الوادج

تتألف مف عضوات وأعضاء يختارىـ المكتب السياسي مف الرفيقات  :نة اإلعالم والتواصللج
 .والمعموميات النشرو  والرفاؽ ذوؼ الخبرة والتكويف في مجاؿ التواصل واإلعالـ

وتقديـ مقترحات ، تسير المجنة عمى تطبيق برنامج الحزب عمى الصعيد اإلعالمي والتواصمي
وتنفيذ المياـ التي يحيميا المكتب السياسي عمى المجنة في ىذا ، صعيدنجاز دراسات عمى ىذا الا  و 
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ما يتعمق باإلشراؼ عمى إصدار المنشورات الورقية الوطنية والجرائد والمجالت  وخاصة في، الشأف
دارة المواقع والصفحات والمدونات االلك ومتابعة السياسات ، ترونية الوطنية والتواصل الداخميوا 

 . طر حزبية في ىذا المجاؿأوتكويف ، اؿ اإلعالـالعمومية في مج
فتح أو إدارة موقع أو  ،وعضوات بالحزب أعضاءأو مجموعة  ،أو جياز ،وال يحق ألؼ عضو

 . مدونة أو صفحة الكترونية باسـ الحزب وطنيا إال بإذف المكتب السياسي وبتكميف منو
دارة المواقع والصف حات والمدونات االلكترونية الناطقة باسـ وتتكمف المكاتب الجيوية وحدىا بفتح وا 

 . الحزب جيويا
دارة المواقع والصفحات والمدونات االلكترونية الناطقة  وتتكمف المكاتب اإلقميمية وحدىا بفتح وا 

 . باسـ الحزب إقميميا
دارة المواقع والصفحات والمدونات االلكترونية الناطقة باسـ  وتتكمف المكاتب المحمية وحدىا بفتح وا 

 . الحزب محميا
أف يفتح أو يدير موقعا أو صفحة أو مدونة  –أعضاءأو مجموعة  -)ة( عضووال يحق ألؼ 

 .مف منسق التيار مكتوب إال بإذف، باسـ تيار معيف داخل الحزب، الكترونية
، الذيف يديروف مواقع أو مدونات أو صفحات الكترونية وعضوات الحزب أعضاءتـز جميع ويم

أخالقيات  باحتراـ، وجميع المناضميف والمناضالت النشيطيف عمى المواقع االجتماعية واالنترنيت
عمى ، أثناء مناقشة القضايا الحزبية الداخمية، والحرص مف جية ثانية، الصحافة والنشر مف جية

األلفاظ واألساليب والصيغ التي تسيء إلى صورة الحزب أماـ الرأؼ العاـ أو تخمف انطباعا  تجنب
 . سمبيا عف مستوػ أعضائو وعضواتو ومستوػ مناقشاتيـ وطرؽ التعامل فيما بينيـ

 60:الوادج

 وأعضاءالمكتب السياسي ونائبتو و عضوات  ماؿ تتشكل لجنة المالية مف أميف : لجنة المالية
 . ؼ الكفاءات في مجاؿ األعماؿ المحاسباتية والبنكية والقانونيةمف ذو 

 ػ:تتكمف المجنة ب
 وتتبع عممية تنفيذىا؛، وضع مشروع ميزانية الحزب وفق قواعد ومعايير التدبير المالي الشفاؼ 

  تتبع عممية توزيع واستخالص عائدات بطائق االنخراط والمشاىرات الوطنية بتعاوف مع المجنة
 لمتنظيـ؛الوطنية 

 ؛إعداد مشروع التقرير المالي السنوؼ الحزبي 

 قميمياو  تتبع وحصر ممتمكات الحزب  وطنيا  )المقرات ومحتوياتيا(؛ جيويا وا 
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 .وضع خطة وبرنامج لتوفير مقرات جيوية لمحزب 
 62:الوادج

الحالييف البرلماف  وأعضاءي الحزب يمف قدماء برلمانتتألف  : لجنة المؤسسات المنتخبة
 . وكفاءات قانونية واقتصادية شاريف جماعييف يتـ اختيارىـ مف طرؼ المكتب السياسيمستو 

 ػ : تقـو المجنة ب

  دخاؿ التعديالت عمييا بناء مناقشة مشاريع ومقترحات القوانيف المعروضة عمى البرلماف وا 
، طنيالمجمس الو ، المؤتمر الوطني) طنيةعمى توجيات الحزب ومواقفو التي أقرتيا ىيئاتو الو 

 المكتب السياسي(؛
 إعداد مقترحات قوانيف؛ 
 المساىمة في إعداد تدخالت الحزب في الجمسات العامة؛ 
 تطوير عمل الحزب عمى واجية المجالس الترابية؛ 
 عقد دورات تكوينية في مجاالت العمل البرلماني والجماعات الترابية . 

 63:الوادج

اطفيف قادريف عمى النيوض بمسؤولية متابعة : تتألف المجنة مف مناضميف أو ع لجنة التضامن
سعاؼ ىؤالء الضحايا وأسرىـ ومؤازرتيـ معنوي ا وحقوقيا   أوضاع ضحايا انتياكات حقوؽ اإلنساف وا 

في معالجة بعض الحاالت اإلنسانية  ، قدر اإلمكافوتنسيق جيود المساىمة ب الدعـ ليـ،ومادي ا، وجم
 وات وأعضاء الحزب.ضالخاصة بع

 64:الوادج

 21 المشار إلييا في القائمة الواردة بالمادة المجفيجب أف يكوف ضمف عضوية كل لجنة مف 
 . بسكرتارية المجمس الوطني )ة(عضو

 . بالمكتب السياسي )ة(عضو 21 الواردة بالمادة المجفكل لجنة مف  يكوف في أفويجب 
. رفاؽ ضمانا لمفعالية والمردوديةعند تشكيل كل لجنة التوزيع المتوازف لمرفيقات وال ،راعىي   أفيجب 

ويسير عمى  أعمالياليا يتكمف بتسيير  )ة(وتنتخب منسقا اأشغاليوتشكل كل لجنة سكرتارية لتنظيـ 
. مى المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطنيعوبرامجيا دورية اجتماعيا وتعميـ قراراتيا انتظاـ 

وتجتمع . ضوء برنامج الحزب السنوؼ وتوجياتو وكل لجنة مطالبة بوضع برنامج عمميا السنوؼ عمى
 . إلى ذلؾف تعقد لقاءات استثنائية كمما دعت الضرورة أويمكنيا ، كل لجنة مرة كل شيريف عمى األقل
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 المجفوال يجوز ألؼ عضو مف أعضاء المجمس الوطني أف يكوف عضوا في أكثر مف لجنتيف مف 
 . القارة

 ظٍاطًلىاعذ طٍز الوكتة ال: الزاتعالثاب 

 65:الوادج

استنادا إلى مقررات ، يتحمل المكتب السياسي مسؤولية إدارة وتدبير الشأف الحزبي بكل مستوياتو
كما يعمل المكتب السياسي ، ويضع خطة شاممة لذلؾ، المؤتمر وتوجييات وقرارات المجمس الوطني

 . الزمة سياسيا وتنظيمياعمى متابعة التطورات والمستجدات السياسية ويتخذ المواقف والمبادرات ال
مسؤولية إنجاز المياـ السياسية  ،فرديا وجماعيا بشكل متضامف ،يتحمل أعضاء المكتب السياسي

 . والتنظيمية واإلدارية والمالية واإلعالمية المنوطة بالمكتب السياسي
 66:الوادج

 قاريف عف : مسؤوليف ،مف بيف أعضائو ،ف  ي ِّ ع  ي  ، في إطار تنفيذ المكتب السياسي لميامو
 ؛اإلشراؼ اليومي المباشر عمى اإلدارة المركزية لمحزب 
 ؛اإلشراؼ اليومي المباشر عمى المالية الوطنية لمحزب 

 ؛اإلشراؼ اليومي المباشر عمى إعالـ الحزب 

المكتب السياسي سكرتارية المجمس الوطني بأسماء األعضاء الذيف تـ تكميفيـ بالمياـ  ر  عِّ ش  ي   
 . السابقة

 67:جالواد

 . أو عمى األقل مرة كل أسبوعيف، يجتمع المكتب السياسي مرة كل أسبوع
 . اعات المكتب السياسي ويقترح جدوؿ األعماؿلمحزب اجتم )ة(العاـ )ة(يترأس األميف

يمكف لكل عضو في المكتب السياسي اقتراح نقطة في جدوؿ أعماؿ اجتماع المكتب السياسي 
 . بشرط حضوره االجتماع

 )ة(يتولى ميمة التسيير نائب األميف، لعاـ)ة( عف أحد االجتماعاتغياب األميف)ة( افي حالة 
 . أو أحد األعضاء اآلخريف )ة(العاـ

 . خالصات بما تـ التوصل إليو، المداوالتيقدـ مسير االجتماع في ختاـ 
 68:الوادج

أو باقتراح مف  ،قائيايمكف عقد اجتماع استثنائي لممكتب السياسي بطمب مف األميف)ة( العاـ)ة( تم
 . ثمث أعضاء المكتب
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 69: الوادج

وضع سجل وي  . بيف األعضاء بالتناوبميمة المقرر)ة(  ر  اش  ب  وت  . وقائع االجتماع في محضر ف  و  د  ت  
 . ليتأتى ألعضاء المكتب السياسي اإلطالع عميو في أؼ وقت، المحاضر في المقر المركزؼ لمحزب

 71 :الوادج

 . السياسي رسميا بمدينة الدار البيضاءيقع مقر المكتب 
ويمكف أف يعقد اجتماعا خارج ، يعقد المكتب السياسي اجتماعاتو بالدار البيضاء و الرباط

 . المدينتيف المذكورتيف باتفاؽ بيف أعضائو
ويمكف ليذا األخير أف ، تحمل المراسالت الصادرة مف المكتب السياسي توقيع األميف)ة( العاـ)ة(

 . ألؼ عضو مف المكتب السياسي ميمة التوقيع ض  و ِّ ف  ي  
 70:الوادج

إلى عقد لقاء خاص بكتاب الفروع واألقاليـ والجيات كمما دعت الضرورة  يمكف لممكتب السياسي
 لمتداوؿ في كيفية تصريف مقررات المجمس الوطني.  ،ذلؾ

  72: الوادج

، أعضائو في األنشطة الحزبية يباشر المكتب السياسي عممو بالطريقة التي تضمف إشراؾ جميع
 . والتي تكفل التوزيع المتوازف لممياـ والمسؤوليات

 . وف بياف  م  ك  يمتـز جميع أعضاء المكتب السياسي بتقديـ تقارير مكتوبة عف المياـ التي ي  
ضائو تفوؽ عدد غياب أحد أعمرات انتخابو، أف عدد مف ، بعد سنة المكتب السياسي الحعذا إ

 ار إقالتو وتعويضو.ر أف يعرض عمى المجمس الوطني ق ، إذا ارتأػ ذلؾ،فيمكف لممكتب ،مرات حضوره
 73:الوادج

وتمثل ، تقدـ البالغات الصادرة عف اجتماعات المكتب السياسي جردا لحصيمة ما جرػ فييا
 . المصدر الرسمي الوحيد لوقائع االجتماع

 74:الوادج

 . )ة( لمحزب أدوات لمتواصل الحزبي مع العموـتعتبر البيانات والبالغات وتصريحات األميف
إال إذا ارتأػ المكتب ، وال يجوز نشرىا عمى العمـو، وتشكل التعاميـ أدوات لمتواصل الداخمي

 . السياسي غير ذلؾ بالنسبة لبعض التعاميـ
 . يجب أف تحمل جميع البيانات والتعاميـ اسـ الجية التي أصدرتيا وتاريخ صدورىا
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لحزب وجريدتو المركزية ىو المكاف الذؼ تنشر فيو بشكل رسمي بيانات وبالغات موقع ايعتبر 
 . وال يتحمل الحزب مسؤولية ما ينشر باسمو خارج أدواتو اإلعالمية الرسمية. الحزب

 75:الوادج

عمى جدوؿ الحضور والغياب في اجتماعات المكتب  ع  مِّ ط  ت  المجمس الوطني أف  يحق لسكرتارية
مف بذلؾ أعضاء المجمس الوطني  ع  مِّ ط  ت  و . المكتبجدوؿ المياـ التي قاـ بيا أعضاء وعمى ، السياسي

 .  ونسبة إنجاز البرنامج نسبة الحضور والغياب ف  ي ِّ ب  ي   سنوؼ  إجماليخالؿ تقرير 
لىاعذ طٍز لجٌتً التحكٍن والوزالثح :الخاهضالثاب 

 ولجي تمصً الحمائك الوالٍح

 76:الوادج

 ي :تنظر لجنة التحكيـ ف
  ؛النزاعات بيف أعضاء الحزب وىيئاتو فيما يتعمق بممارسة الحقوؽ والواجبات الحزبية القانونية (8
  ؛النزاعات في الصالحيات بيف ىيآت الحزب (8
  ؛النزاعات حوؿ ممارسة التيارات الحزبية لحقوقيا القانونية كتيارات (2
إال بعد ، اإلجراءاتأؼ مف ىذه  ذ  خ  ت  وال ي  . اإلجراءات االنضباطية في حق األعضاء والييئات (2

أو توفر وسائل إثبات رفضو ، وتمكينو مف الدفاع عف نفسو ،األمرالمعني ب إلىاالستماع 
 . وؿ أماـ الجياز المتخذ لإلجراء ثالم

مدػ تالـؤ األنظمة الداخمية والمساطر والقرارات الحزبية مع مقتضيات النظاميف األساسي  (2
 . اإلعالميؽ الشرؼ وميثا والداخمي ومدونة السموؾ

حاؿ عمى األجيزة واقتراح تعديالت بصددىما ت  ، تأويل مقتضيات النظاميف األساسي والداخمي (1
 . المختصة لالستئناس بيا

 77:الوادج

السياسي وسكرتارية المجمس بدعوة مشتركة مف المكتب  ،تعقد لجنة التحكيـ اجتماعيا األوؿ
تعقد عمى األقل  أفوعمييا . ثـ تضع مسطرة عمميا، ا ليامنسق، وتنتخب خالؿ ىذا االجتماع، الوطني

عرض عمى المجمس ي   أشغالياميع األحواؿ تقريرا سنويا عف وتنجز في ج، اجتماعا كل ستة أشير
 . الوطني

 78:الوادج

 . لكل عضوة أو عضو أو تيار أو ىيأة داخل الحزب الحق في االلتجاء لمتظمـ أماـ لجنة التحكيـ
 79:الوادج
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يتعيف أف يكوف ، لمجوء إلى لجنة التحكيـ لمطعف في قرار صادر عف جياز مف أجيزة الحزبإف ا
وفي حالة . الجيوية األخالقياتلجنة في القرار لدػ  -شيرداخل أجل  -مسبوق ا بالمجوء إلى الطعف

  .ذلؾ التأييد إعالفمف تاريخ  شيرلجنة التحكيـ في أجل  إلىالمجوء يتـ ، لقرارلنفس ا ىاتأييد
 . فيو المجنة تتب أف إلى، يظل سارؼ المفعوؿ، عمى لجنة التحكيـ ض  رِّ كل قرار ع  

  عمييا. بالقضايا المعروضةلجنة التحكيـ المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني  ر  عِّ ش  ت  
، وقراراتيا نيائية، تبت لجنة التحكيـ في القضايا المحالة عمييا في أجل ال يتعدػ الشيريف

 . بالنفاذ المعجل ومصحوبة
 81:الوادج

كتابة مع تبياف  ،أو الييئات المعنية بالقرار ،لجنة التحكيـ قرارىا المعمل إلى المتظمميف غ  م ِّ ب  ت  
وتباشر ىذه ، نسخة منو إلى المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني ل  سِّ ر  وت  ، حيثيات موقفيا

 . ة تمي صدورهاألخيرة إحاطة المجمس عمما بالقرار في أوؿ دور 
 80:الوادج

تعقد لجنة المراقبة المالية اجتماعيا األوؿ بدعوة مشتركة مف المكتب السياسي وسكرتارية  
 . ثـ تضع مسطرة عمميا الداخمي، وتنتخب خالؿ ىذا االجتماع منسقا ليا، المجمس الوطني

 82 :الوادج

وتنجز تقريرا ماليا سنويا عف ، ألقلتجتمع لجنة المراقبة المالية مرة واحدة كل ثالثة أشير عمى ا
 . لممناقشة عمى المجمس الوطني ض  ر  ع  ي  ، ة الحزبصرؼ ميزاني

بعد ، اإلطالع عمى السجالت والوثائق المالية لمحزب، لجميع أعضاء لجنة المراقبة المالية يحق
 . إشعار المكتب السياسي

أو  ،قطاعيةالتسييرية الترابية وال مف ىيآت الحزبىيأة  ةكما يحق ليا القياـ بتدقيق حسابات أي
وتنجز . مف سكرتارية المجمس الوطني السياسي أوبطمب مف المكتب  أوبقرار منيا  ،منظمة موازية

 . كل مف المكتب السياسي وسكرتارية المجمس الوطني إلىتقريرا في الموضوع ترسل نسخة منو 
 83:الوادج

 تمصً الحمائك لجي

 ،خمسة عشر عضو)ة( بالمجمس الوطني وأتارية المجمس الوطني سكر  وأيحق لممكتب السياسي 
فرضية حصوؿ حدث يثير المجمس الوطني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حوؿ  إلىتقديـ طمب 
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وقوع تجاوزات كبيرة مف أو عف توجيات الحزب ومبادئو  مسؤولية مناضميف أو أجيزة حزبية عف خرؽ 
 . لحزبوعضوات ا أعضاءعضو)ة( مف  أوىيأة طرؼ 

 أويجب المصادقة عمى الطمب بأغمبية أعضاء وعضوات المجمس الحاضريف في دورة عادية 
 . تقدـ تقريرىا إلى المجمس الوطني في ظرؼ زمني ال يتعدػ ثالثة أشير أفوعمى المجنة . استثنائية

لىاعذ تكوٍلٍح لظٍز األجهشج : الظادصالثاب 

 والجهىٌحواإلللٍوٍح الوحلٍح 

 84:الوادج

وعمى أساس مدينة أو مقاطعة ، ة عدد مف األعضاء ال يقل عف عشرةأسس الفرع عمى قاعديت
 ،أو جماعة حضرية أو قروية (مراكش... -يضاءالدر الب -سال  -طنجة  -فاس  -)كالرباط حضرية 

كل ما كاف ذلؾ  –ى فييا التوافق اع  ر  بناء عمى خريطة تنظيمية ي  ، أو عدة جماعات أو دوائر انتخابية
 يتـ. وبناء عمى معايير محددة تضعيا المجنة الوطنية لمتنظيـ، مع التقطيع الترابي الرسمي –ممكنا 
 .والمكتب الجيوؼ ومكتب الفرع، المجنة الوطنية لمتنظيـ بيفبتنسيق فرع التأسيس 

ينتخبوف في جمع عاـ ألعضاء الحزب الذيف  اء عمى األقليتشكل  مكتب الفرع مف خمسة أعض
تحت إشراؼ المكتب اإلقميمي أو المكتب الجيوؼ )أو ، يوم ا عمى األقل 82ئحتيـ قبل تـ حصر ال

، تبتدغ مف تاريخ انتخابو سنتيفمكتب الفرع وتبمغ مدة والية . نة الوطنية لمتنظيـ عند الضرورة(المج
 . سنة واحدة فقطلمتمديد  استثناء  قابمة 

عضاء المكتب بطمب مف أغمبية أعضاء يمكف عقد جمع عاـ استثنائي لتجديد جزئي أو كمي أل
أو بطمب مف المكتب اإلقميمي أو المكتب الجيوؼ أو بطمب مشترؾ بيف المكتب ، المجمس المحمي

وذلؾ في حالة غياب أكثر مف نصف أعضاء المكتب أو عدـ عقد ، السياسي والمجنة الوطنية لمتنظيـ
 . أؼ اجتماع لممكتب لمدة ثالثة أشير متتابعة

 مف جميع أعضاء الحزب محميا.  مس الفرعيتكوف مج
ف يجتمػع فػي دورة اسػتثنائية بطمػب مػف المجنػة في دورة عادية مرة كػل ثالثػة أشػير، ويمكػف أيجتمع 

يتػػػداوؿ المجمػػػس فػػػي كػػػل القضػػػايا التػػػي  و المكمفػػػة بػػػالتنظيـ أو مػػػف طػػػرؼ األغمبيػػػة المطمقػػػة ألعضػػػائو.
واإلقميميػػػة، يػػػيف، وااللتزامػػات الوطنيػػػة والجيويػػة تػػدخل ضػػمف اختصاصػػػو كتتبػػع الخطػػػة والبرنػػامج المحم

 ومراقبة عمل مكتب الفرع.
ويتكػوف التنظػيـ محميػػا مػف لجػف مؤسسػػة إمػا حسػب السػػكف أو العمػل، ويبمػغ عػػدد أعضػاء كػل لجنػػة 

القطاعػات يتكػوف مػف منسػقي ومقػررؼ  أووتشكل بدورىا مجمسػا لمجػف السػكف  ؛ثالثة أعضاء عمى األقل
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مكتػػب الفػػرع بوضػػع الخريطػػة التنظيميػػة لمجػػف، ويشػػرؼ  ويتكمػػف القطاعيػػة المييكمػػة. أوالمجػػف السػػكنية 
عمػػى تأسيسػػيا، وتختػػار كػػل لجنػػة منسػػقا ليػػا يسػػير اجتماعاتيػػا ويحػػافع عمػػى وثائقيػػا، ويتكمػػف بضػػبط 

  .وتحصيل ماليتيا
ة تمػػػارس المجػػػف ميػػػاـ توسػػػيع التنظػػػيـ الحزبػػػػي بمجػػػاؿ العمػػػل أو السػػػكف، والقيػػػاـ بأنشػػػطة إشػػػػعاعي

 وتثقيفية وتكوينية واجتماعية ألعضائيا ولمعاطفيف ولعمـو المواطنيف.
 85:الوادج

ويسير عمى ، ذلؾإلى أو كمما دعت الضرورة ، يجتمع مكتب الفرع مرتيف عمى األقل في الشير
 . تنفيذ برامج وخطط الحزب عمى مختمف األصعدة في دائرة نفوذه

التسيير الجماعي، لجنة جف إلزامية )الشأف المحمي و نيا ليشكل مكتب الفرع لجف وظيفية ثالثة م
(، ولجف أخرػ اإلشعاعالتكويف و ابات والمجتمع المدني، التواصل و العالقات مع الجمعيات والنق

ويضع مشروع ميزانية سنوية وبرنامجا  سنويا  يتـ عرضيما عمى مجمس الفرع لممصادقة قبل  اختيارية.
 بداية السنة الجديدة.

الرسمي الوحيد باسـ الحزب محميا و ال يحق ألؼ عضو  الممثل الفرع المتحدث يعتبر مكتب
 التحدث أو حضور اجتماع باسـ الحزب دوف إذف مسبق مف مكتب الفرع.

 86:الوادج

 )ة(واحد )ة(يمثل المنتخبوف الجماعيوف الحزبيوف في المجمسيف اإلقميمي والجيوؼ بنسبة منتخب
 . خمسة مستشاريفكل عف 
الكاتب وعضوة المكاتب اإلقميمية ومكاتب الفروع بالجية بواسطة  -في المجمس الجيوؼ  – ل  ث  م  ت  

منسقيا الجيوؼ وعضوة بواسطة  -المييكمة جيويا-القطاعات والمنظمات الموازية  ل  ث  م  ت  و ، بالمكتب
 . عف كل قطاع أو منظمة بالمجنة الجيوية

 87:الوادج
 اإلللٍوًالتٌظٍن 

 مجمس إقميمي ومكتب إقميمي كل إقميـ ىيأة حزبية إقميمية تتكوف مفتشكل فروع الحزب ب
 مس اإلقميمي مف:مجاليتكوف 

 أو العمالة اإلقميـ)كاتب ورفيقة( عف كل مكتب فرع مؤسس داخل  ممثميف . 

  المجمس الوطني باإلقميـوعضوات أعضاء . 

 عف كل قطاع أو منظمة موازية مييكميف إقميميا )رفيق ورفيقة( ممثميف . 
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 رئيس)ة( كل جماعة عضو بالحزب . 

  ممثميف عف المستشاريف الجماعييف باإلقميـ حسب النسبة التي تحددىا الفقرة األولى مف المادة
 . مف ىذا النظاـ 17

 ممثمي الحزب في البرلماف باإلقميـ . 

ال -أعضاء  7يقل عدد أعضائو عف  ال مكتبا إقميميا ،في أوؿ دورة لو ،ينتخب المجمس اإلقميمي
لمدة  وذلؾ -20% الشابات والشباف مناصفة عفال ت قِّلُّ نسبة ، و 20%ت قِّلُّ نسبة النساء فييـ عف 

 . سنة واحدة فقط استثناء قابمة لمتمديد سنتيف
 88:الوادج

 الجهىيالوؤتوز

 : مف التأسيسي يتكوف المؤتمر الجيوؼ 
  يف بالجية وبرلمانيي وعضوات بالصفة، وىـ أعضاء وعضوات المجمس الوطني المقيمأعضاء

 ؛الحزب بالجية، وأعضاء مجمس الجية، ورؤساء مجمس الجماعات الترابية بالجية

  مف ىذا النظاـ؛ 17المستشاريف والمستشارات الجماعييف وفق النسبة التي تحددىا المادة 

 (ة أو كاتبة ورفيققي)كاتب ورف ضويف عف كل مكتب إقميميع، 

 قطاع مييكل جيويا  أو منظمة موازية ( عف كل المنسقة ورفيق ة أو)المنسق ورفيق اثنيف ممثميف
 مييكمة جيويا ؛

 أعضاء وعضوات منتخبيف وفق نسبة تحددىا المجنة التحضيرية لممؤتمر الجيوؼ؛ 

تتكمف المجنة الوطنية لمتنظيـ بوضع مسطرة عقد المؤتمرات الجيوية، وتتكمف المجف التحضيرية 
    بة التي عمى أساسيا يجرؼ انتخاب المؤتمريف والمؤتمرات؛لممؤتمرات الجيوية بتحديد النس

 ويضاؼ إلييـ في المؤتمر الجيوؼ العادؼ أو االستثنائي أعضاء وعضوات المجمس الجيوؼ.
 89:الوادج

 مرة كل ثالث سنوات قابمة لمتمديد، المكتب السياسي إشراؼتحت  تنعقد المؤتمرات الجيوية
كمف بوضع برامج لمعمل في مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية وتت، سنة واحدة إضافية استثناء

 . والثقافية بالجية
 91:الوادج
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ال ت قِّلُّ نسبة النساء -مكتب جيوؼ ال يقل عدد أعضائو عف سبعة ، ينبثق عف المؤتمر الجيوؼ 
مرة كل ويجتمع ىذا المكتب ، -20%ال ت قِّلُّ نسبة الشابات والشباف مناصفة عف ، و 20%فييـ عف 

 . ويمكف لو أف يعقد اجتماعا استثنائيا عند الضرورة، شير
 90:الوادج

تمارس المكاتب الجيوية كل الصالحيات المتعمقة باإلشراؼ المباشر عمى تدبير الحياة التنظيمية 
في إطار توجيات وقرارات المكتب السياسي والضوابط العامة اإلجرائية التي تضعيا المجنة  ،بالجيات
، وتشرؼ عمى تأسيس لجاف جيوية خاصة ة لمتنظيـ ضمانا لوحدة وانسجاـ التنظيـ وطنياالوطني

 . بالتنظيـ والقطاعات الموازية والمؤسسات التمثيمية والتضامف والمالية
 92:الوادج

والمجالس أو المكاتب اإلقميمية اجتماعا لممساىمة في ، تعقد المجالس أو المكاتب الجيوية 
ثـ تعقد المجالس الجيوية واإلقميمية دورة مخصصة لدراسة نتائج ، مس الوطنيتحضير اجتماع المج

  .أشغاؿ المجمس الوطني وضماف تفعيميا
 93:الوادج

يتعيف عمى عضو المجمس الوطني أف ينخرط في الدورة التنظيمية لمفرع الحزبي الذؼ ينتمي إليو 
المجمس الوطني في جموع عامة لمجالس  وىو ممـز بتقديـ تقرير عف أشغاؿ دورة. بالسكف أو بالمينة

 . الفروع واألقاليـ والجيات تعقده مكاتب الفروع واألقاليـ والجيات خصيصا لذلؾ
وعميو أف يضع نفسو رىف إشارة أجيزة الفرع لتمبية ما تطمبو منو مف تقارير بخصوص أنشطة 

التي ال ، ء جميع فروع جيتوويعتبر عضو المجمس الوطني متحمال لذات االلتزاـ إزا. المجمس الوطني
 . تتوفر عمى عضو آخر بالمجمس الوطني

لىاعذ طٍز تٌظٍواخ الحشب تالخارج الثاب الظاتع:

 والمطاعاخ الحشتٍح والوٌظواخ الوىاسٌح

 94:الوادج

يتوفر عمى عشرة أعضاء شريطة أف  ،جية أو مدينةأو  دولةفي كل  خارجبالفرع حزبي  س  س  ؤ  ي  
في وتمتئـ الفروع القائمة ف تشكل فروع الدولة الواحدة، إف تعددت، مكتبا  إقميميا .يمكف أو ، األقلعمى 

 . فدرالية إطارفي  ،أو مجموعة بمداف ،كل قارة
ومواكبة أوضاع الجالية  ،تساىـ تنظيمات الحزب بالخارج في دعـ العالقات الخارجية لمحزب

 . دوة سنوية لتمؾ التنظيماتوتعقد ن، تمؾ الجالية أفرادوتأطير  ،المغربية بالخارج
 95:الوادج
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وىي واجية أساسية لعمل الحزب بيف ، القطاعات الحزبية إطارات مندمجة في الحزب مباشرة
طارات لمتنسيق بيف أعضاء ، صفوؼ المواطنيف ومجاال لتنظيميـ وتعبئتيـ حوؿ قضاياىـ المباشرة وا 

وتستمد ، تقطاب والتوسع الجماىيرؼ وعضوات الحزب وقنوات لتصريف توجيات الحزب وروافد لالس
 . توجياتيا األساسية مف توجيات الحزب وتتمقى الدعـ مف أجيزتو القيادية

لجنة القطاعات  وتؤطرىا، وتشتغل جميع القطاعات الوطنية تحت إشراؼ المكتب السياسي مباشرة
و في إنجازىا مع في تمويل أنشطتو أ يتعاوف ويمكف لقطاع حزبي أف . الحزبية والمنظمات الموازية

 . قطاع آخر أو أكثر مف قطاعات الحزب
 96:الوادج

 . أف يييكل نفسو عمى الصعيد الوطنيعمى األقل  ،وطنيا ،عضوا 81يمكف لكل قطاع بمغ عدد 
 . أف يييكل نفسو عمى الصعيد الجيوؼ ، جيويا، أعضاء 81يمكف لكل قطاع بمغ 
 . اإلقميميل نفسو عمى الصعيد أف يييك، إقميميا، أعضاء 81يمكف لكل قطاع بمغ 

 : وتتكوف الييكمة مف 
يحضرىا مندوبوف ، : يعقد كل قطاع ندوة وطنية تحت إشراؼ المكتب السياسي الندوة الوطنية -

مف مياميا معالجة قضايا القطاع ومشاكمو ووضع خطة لمعمل ، عف كل المناطق التنظيمية
حسب طبيعة وعدد أعضاء وعضوات كل تختمف دورية كل ندوة وطنية . وانتخاب لجنة وطنية

 . قطاع
ومف مياميا تنفيذ ، : تعمل المجنة الوطنية لمقطاع تحت إشراؼ المكتب السياسي لمجنة الوطنيةا -

 . توجيات وقرارات الندوة الوطنية في إطار توجيات الحزب
قميميا تبعا ل الييكمة الجيوية واإلقميمية - عدد أعضائو : لكل قطاع الحق في ىيكمة نفسو جيويا وا 

اإلقميمية تحت إشراؼ لجنة القطاعات  المجفالجيوية و  المجفوتشتغل ، وتوسعو التنظيمي
شراؼ المكاتب الجيوية والمكاتب اإلقميمية ضمف دائرة النفوذ  الحزبية والمنظمات الموازية وا 

 . الترابي لكل مكتب مف تمؾ المكاتب
 97:الوادج

ية التي تعتبر واجية أساسية لمعمل ومجاال لتنظيـ يعمل أعضاء الحزب ضمف المنظمات المواز 
وتعبئة المواطنيف والمواطنات حوؿ مطالبيـ وىموميـ المباشرة واالرتقاء بيـ إلى مستوػ تمثل أبعاد 

 . المواطنة الكاممة
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مع  يتعارضبما ال ، داخل ىذه المنظماتزب عمى احتراـ استقاللية القرار ويسير أعضاء الح
ويسعوف إلى تقوية إشعاع الحزب بيف أعضائيا ، يسير الممارسة الديمقراطية داخمياوت، توجيات الحزب

 . وكسب الدعـ لو وتيسير توسعو التنظيمي
 98:الوادج

أما المنظمات ، وال تتوفر عمى شخصية قانونية قائمة الذات، القطاعات تمثل جزءا مف بنية الحزب
ف يتحوؿ قطاع ما إلى منظمة موازية بقرار مف ويمكف أ، الموازية فتتميز بتمتعيا بيذه الشخصية

 . المجمس الوطني 
يتحدد القطاع عمى ضوء الجنس أو السف أو المينة أو النشاط المدني أو االنتداب االنتخابي 

 . ألعضاء الحزب
 -المحاموف  -النساء -الشباب -ويقصد بالقطاعات الحزبية عمى وجو الخصوص: الطالب

 -القطاع الفالحي -القطاع العمالي -الميندسوف  -األطباء والصيادلة -التعميـ العالي -التعميـ
 . المنتخبوف  -الناشطوف الجمعويوف  -الناشطوف الحقوقيوف  -الحرفيوف 

 قواعد سير الندوة الوطنية والجامعة السنوية
 99:المادة

ية مف لمناقشة قض، بطمب مف المكتب السياسي أو المجمس الوطني ،يمكف لمحزب عقد ندوات وطنية
القضايا السياسية أو الفكرية أو التنظيمية أو االقتصادية أو الثقافية أو الحقوقية أو النقابية التي تشغل 

 . وتصدر توصيات ت عرض عمى المجمس الوطني قصد المصادقة، باؿ الحزب
مفتوحة وجامعة صيفية ، يمتـز الحزب بتنظيـ ندوة داخمية نصف سنوية، وفي جميع األحواؿ

مع خبراء  بتعاوف ويقدـ فييا تقريرا  دوريا  ، موميةتقييمية لمسياسات العيعرض فييا خالصات  وسنوية
 . وخبيرات وأكاديمييف وأكاديميات مف داخل وخارج الحزب
 011:الوادج

بتنسيق مع ، تحضير كل ندوة وطنية ووضع قائمة المشاركيف فييا مف طرؼ المكتب السياسي ُـّ تِّ ي  
ويتـ تحضير الندوة نصف السنوية والجامعة ، ليا عالقة مباشرة بموضوع الندوة المجنة الوطنية التي

مف طرؼ المكتب السياسي بتنسيق مع المجنة  ،ووضع قائمة المشاركيف  في كل منيما ،السنوية
 . الوطنية لمدراسات والتكويف

 010:الوادج
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يـ ألشغاؿ الندوات ومواكبت، يعمل المكتب السياسي عمى ضماف حضور أعضاء المجمس الوطني
وحسب نوعية الشروط  اإلمكاففي حدود  ،الوطنية والندوات الداخمية نصف السنوية والجامعات السنوية

 . كما يعمل عمى ضماف تمثيل التيارات ضمف قوائـ المشاركيف. المادية واألدبية القائمة
 012:الوادج

 . وت نشر عمى أوسع نطاؽ، ت طبع نتائج وخالصات الندوات الوطنية والجامعات السنوية
 العضىٌح واالشتزاكاخلىاعذ تذتٍز  :الثاهيالثاب 

 013:الوادج

يتمقى المكتب المحمي طمبات انخراط األعضاء الجدد إما بشكل مباشر أو مف طرؼ أحد أعضاء 
ويبت في الطمبات ، أو بواسطة البريد العادؼ أو اإللكتروني أو الفاكس، أو عضوات الحزب أو ىيئاتو

ويبمغ المعني باألمر بالقرار النيائي في أجل أقصاه شيرا مف تاريخ وضع . موافقة أو بالرفض المعملبال
 . الطمب لدػ الحزب

مف حق كل مواطف أو مواطنة رفض طمبو أف يتقدـ إلى المكتب اإلقميمي أو المكتب الجيوؼ أو 
 . المكتب السياسي بالطعف في قرار الرفض

وتعرض ، وتبت فييا، يـ الطعوف المختمفة وآراء المكاتب المحميةتدرس المجنة الوطنية لمتنظ
، مقترحاتيا عمى المكتب السياسي داخل أجل ال يتعدػ شيرا واحدا مف تاريخ التوصل بقرار الطعف

يوما مف تاريخ  21ويبمغ المعني باألمر بالقرار النيائي داخل أجل . لتصادؽ عمييا بالقبوؿ أو الرفض
 . تب السياسيوضع طعنو لدػ المك

ويمر طالب العضوية بفترة انتقالية مدتيا ثالثة أشير، يتعرؼ خالليا عمى تاريخ الحزب وقوانينو 
 وأنظمتو وأدبياتو األساسية قبل تسممو بطاقة العضوية.
 014:الوادج

أو طمبات األشخاص الذيف ليـ مسؤولية سياسية أو إدارية  ،عرض طمبات االنخراط الجماعيةت  
قصد بالطمبات الجماعية تمؾ التي تيـ وي  . فييا تالبالمكتب السياسي الذؼ لو الحق في  سامية عمى

 . والذيف تجمعيـ رابطة تنظيمية ما، عددىـ العشرة يتجاوزمجموعة مف المواطنيف 
يمكف بصفة استثنائية أف يتمقى المكتب السياسي مباشرة طمبات انخراط ويبت فييا شريطة مراجعة 

 . عني بيامكتب الفرع الم
 باالطالعتتضمف إقرارا ، ة بالكاملأموقعة ومعبويتكوف ممف االنتماء مف استمارة طمب العضوية 

 . عمى أدبيات الحزب وقوانينو وتصريحا بااللتزاـ بيا
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 015:الوادج

، تحصر مكاتب الفروع الئحة األعضاء والعضوات سنويا مع نياية شير نونبر مف كل سنة  
وترسميا إلى المجنة الوطنية لمتنظيـ ، لمدة أسبوعيف لالطالععضوات الفرع وتعرضيا عمى أعضاء و 

 . قبل منتصف شير دجنبر مف كل سنة
بعث الطعوف في العضوية المتنازع حوليا إلى المكتب السياسي مصحوبة بآراء األطراؼ المعنية ت  

وقرارات المكتب . ات المتخذةاألطراؼ المعنية بالقرار  غ  م  ب  وت  ، الشير يتجاوزويبت فييا في أجل ال 
 . السياسي المتعمقة بالعضوية قابمة لمطعف فييا أماـ لجنة التحكيـ

ويمكف  ،وتضعيا باإلدارة المركزية. المجنة الوطنية لمتنظيـ الالئحة السنوية ألعضاء الحزب دُّ عِّ ت  
لمحمية ومنسقي والمكاتب ا اإلقميميةوكتاب المكاتب الجيوية والمكاتب  ،ألعضاء المجمس الوطني

. ف تكوف معممة أالطعوف التي يتعيف التيارات االطالع عمييا في عيف المكاف وتقديـ والمالحظات 
 . تحصر الالئحة السنوية النيائية ألعضاء الحزب مع نياية شير فبراير مف السنة الموالية

 016:الوادج

وذلؾ ، العضوية سنوي ابطاقات ، يتسمـ جميع مناضالت ومناضمي الحزب عمى الصعيد الوطني
أداء مبمغ مئة  أو مقر عمل العضو مقابل مف طرؼ مكتب الفرع الذؼ يقع في دائرتو مقر سكف

. درىما لمطمبة والمعطميف( ويمكف أف يغير مقدار ىذا المبمغ بقرار مف المجمس الوطني 21)،درىـ  
 . بالنصف اآلخر المركزية لمحزب ويحتفع الفرع ةإلى اإلدار نصف ىذا المبمغ  ؿ  و  ح  ي  

أو  ،مف طرؼ مكتب الفرع األقرب جغرافياالعضوية بطاقة  ـ  م  س  ت  ، في حالة عدـ وجود مكتب لمفرع
 . مف طرؼ المجنة التحضيرية لتأسيس الفرع أو مف طرؼ المكتب السياسي عند االقتضاء

 017:الوادج

 ألعضاء الحزب ض  و ِّ ف  يمكف لمكتب الفرع أف ي  ، ضمانا لتبسيط مسطرة توزيع بطائق العضوية
 كما يمكف لمكتب الفرع أف ينظـ برنامجا خاصا لتوزيع، العضويةاستمارات طمب ميمة توزيع 

 . في المقرات الحزبية أو في أمكنة أخرػ أو عبر قوافل لمتعريف بالحزب االستمارات
 018:الوادج

ر حفالت مفتوحة وعب، يمكف تنظيـ عمميات توزيع بطائق العضوية مف خالؿ موسـ وطني موحد
 . تنظميا الفروع أثناء ىذا الموسـ

)األبواب المفتوحة( وفق مسطرة تضمف  االنترنيتكما يمكف تنظيـ حممة وطنية لالنخراط عبر 
 . وردىا في األجل المحدد عمى تمؾ الطمبات، بيا مركزيا  موافاة الفروع بكافة الطمبات المتوصل 
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 019:الوادج

 ،لمحزب بأداء مساىمة مالية شيريةمف يتوفروف عمى دخل فردؼ، ، ميمتـز عمـو أعضاء الحزب
 أال تتعدػ ما يسمح بو القانوف.و درىما   21قل عف ال تأعمى 

، في مذكرة خاصة، شبكة لمقادير المساىمات موزعة عمى مختمف فئات المكتب السياسييضع 
 .األعضاء حسب مداخيل كل فئة

بأداء مساىمة مالية شيرية يحدد المكتب السياسي  ةالتمثيميويمتـز ممثمو الحزب بالمؤسسات 
  مبمغيا.

 001:الوادج

م مز موف ببعث اشتراكيـ الحزبي ، رجميع أعضاء المجمس الوطني الذيف انتخبوا خالؿ المؤتم
 .الشيرؼ إلى اإلدارة المركزية لمحزب بواسطة تحويل بنكي دائـ

 000:الوادج

 فمذاى العضىٌح

 : ببتسقط العضوية تمقائيا بس
 الوفاة؛ 

 عدـ تجديد العضوية لمدة ثالث سنوات متتابعة؛ 

 االستقالة مف الحزب؛ 

 الفصل؛ 

 االلتحاؽ بييئة حزبية أخرػ؛ 

  بشكل مخالف لقرارات الحزب، أو قبوؿ التعييف في منصب رسمي حكومية تحمل مسؤولية
  .بدوف إذف مف المكتب السياسيساـ 

 002 :الوادج

 االطتمالح
ف يستقيل مف الحزب أو مف تحمل المسؤولية في ىيئاتو الوطنية أو الجيوية يحق لكل عضو)ة( أ

 . أو االقميمية أو المحمية أو القطاعية
، يجب أف ترسل االستقالة مكتوبة ومؤرخة وموقعة مف طرؼ المعني باألمر إلى الييأة المعنية

 .لمعدوؿ عنيا ويحق ليذه األخيرة التشبث بالعضو)ة( الراغب في االستقالة ودعوتو )ىا(
( مف تاريخ التوصل بيا مف 21تصبح االستقالة سارية المفعوؿ إال بعد مضي ثالثيف يوما ) ال

  أو مف تاريخ إيداع العضو المعني رسالة رفض العدوؿ لدػ تمؾ الييئة. ،طرؼ الييأة المعنية
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ظرؼ  ب فييجب إخبار المجنة الوطنية لمتنظيـ بكل استقالة توصمت بيا ىيأة مف ىيئات الحز 
 . أسبوع

 . ف يتراجع عف استقالتو خالؿ الثالثيف يوماأيحق لكل عضو)ة( 
بعد انقضاء مدة الثالثيف يوما يتـ تعويض الرفيق)ة( المستقيل)ة( برفيق آخر مف األعضاء 

 . االحتياطييف
  003 :الوادج

 الوخالفاخ 

بكرامة المرأة أو متناقضة مع  حاطةممارسة كل  ،لفات الموجبة لمجزاء الحزبيايدخل في دائرة المخ
 إخالؿ بالنزاىة واألمانةكل ، و والتحقيرالتحرش واجب احتراميا وحمايتيا مف سائر أشكاؿ العنف و 

حياؿ اقتراؼ السب والشتـ في لتواصل االجتماعي ، وكل استعماؿ لوسائل افي ميداف العمل والمواظبة
ييزات وممتمكات تبديد أو إتالؼ تج تسبب في تعييب أوكل عضو أو أكثر مف أعضاء الحزب، و 

الحزب، وكل عادة يباشر مف خالليا العضو تعمد إيذاء صحتو العقمية والجسدية وتمويث أجواء 
 االجتماعات واألنشطة وتمطيخ سمعة الحزب.

    .، إيراد تفاصيل أخرػ ، في صيغتيا المحينةوستتولى مدونة السموؾ
 004:الوادج

 هظطزج اإلجزاءاخ االًضثاطٍح

 أو ارتكبوا مخالفات قانونية فتقـو مكاتب الفروع بمساءلة ومحاسبة جميع العضوات واألعضاء الذي
 . تنظيمية

استدعاء الرفيق )ة( المعني)ة( باألمر بواسطة رسالة ، قبل اتخاذ أؼ اجراء انضباطي ،يجب
فرع الذؼ واالستماع إليو مف طرؼ لجنة يشكميا مكتب ال، مكتوبة تتضمف أسباب دعوتو لمحضور

 . ينتمي إليو الرفيق)ة( المعني باألمر
إذا لـ . إليو الدعوة لممرة الثانية واألخيرة و  ج  و  ت  ، في حالة عدـ تمبيتو لدعوة الحضور في المرة األولى

 . االنضباطية الالزمة اإلجراءاتفي حقو)ىا(  ذ  خ  ت  يحضر في المرة الثانية ت  
جميع أعضاء وعضوات الحزب عمى اختالؼ  ويحق لممكتب السياسي مساءلة ومحاسبة

 مواقعيـ/ف التنظيمية والجغرافية. 
جل أاـ لجنة التحكيـ داخل الطعف في القرار أم ،في حقو إجراء انضباطي ذ  خِّ اتُّ  ،يحق لكل رفيق)ة(

 . وز ثالثيف يوما يبتدغ مف تاريخ توصمو بالقرار االنضباطيال يتجا
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 005:الوادج

سواء كاف  -ق أؼ عضو في المجمس الوطني منتخب في المؤتمرالصادر في ح الفصلقرار 
ا إال بمصادقة المجمس الوطني عميو في دورة  –عضوا بالمكتب السياسي أو لـ يكف  ال يكوف صحيح 

  .عادية أو استثنائية
 006:الوادج

 لمدة محدودة أو حل أؼ ىيأة ،ف يقوـ بتوقيفأالسياسي  يحق لممكتب ،باستثناء المجمس الوطني
أنيا تعمدت ممارسة خرؽ لمقواعد إذا تبيف لو  ،أو منظمة مف المنظمات الموازيةمف ىيئات الحزب 

  التنظيمية أو التوجيات السياسية المنبثقة عف المؤتمر أو القرارات الصادرة عف المجمس الوطني.
لجنتيا  أومكتبيا  أف وتبيف، المنظمة المعنية أوالحل بعد توجيو تنبيو لمييأة  أويتخذ قرار التوقيف 

 إلىالحل  أويبمغ قرار التوقيف . ف يكوف قرار الحل مكتوبا ومعمالأيجب . االنضباطالمسيرة رفضت 
 أووتخبر سكرتارية المجمس الوطني ولجنة التحكيـ بقرار التوقيف . منسق الييأة المعنية أوكاتب 
 . الحل

منسق الييأة  أوويحق لكاتب . ا ومعمالالحل بمجرد التوصل بالقرار مكتوب أويسرؼ قرار التوقيف 
لجنة  أماـالطعف في القرار داخل أجل خمسة عشر يوما مف تاريخ التوصل ، حميا أوالتي تـ توقيفيا 

 . التحكيـ
 007:الوادج

 أو مف رفيقتيف ورفيق، ،تتألف مف رفيقيف ورفيقة، خالقياتألكل مؤتمر جيوؼ لجنة لنتخب ي
 : شترط فييـي  

 نوات؛قدمية ثالث سأ 
 المعرفة الجيدة بأنظمة الحزب؛ 

  عدـ تحمل المسؤولية في أؼ جياز تسييرؼ طيمة والية المؤتمر الجيوؼ . 

في التظممات المرفوعة إلييا مف طرؼ األعضاء والعضوات المنتميف إلى فروع  تالبوميمتيا ىي 
ذا كاف المشتكى بو عضو بالمجمس الوطني. الجية  باإلجراءالوطني  سكرتارية المجمس ر  ب  خ  ت   ،وا 

جل ال يتعدػ خمسة عشر يوما مف تاريخ أفي  األخالقياتلجنة طرؼ التأديبي المتخذ في حقو مف 
 . صدور القرار التأديبي

أف ينتدب مف يؤازره واالطالع عمى  األخالقياتلجنة  أماـيحق لكل رفيق)ة( تمت دعوتو لممثوؿ 
 . ع لتحضير دفاعواإلثبات المقدمة مف طرؼ المشتكي)ة( بأسبو  أوراؽ
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تاريخ وساعة والمكاف الذؼ  فيو د  د ِّ ح  ت   ،طرفي النزاع استدعاء لمحضور إلى األخالقياتترسل لجنة 
وحضور الطرفيف . بخمسة عشر يوما قبل تاريخ النظر في التظمـوذلؾ  ،ستستمع فيو لمطرفيف المعنييف

ذا تغيب احد األطراؼ تؤجل القضية ، ضرورؼ   . تبت في القضيةو ، خمسة عشر يوماوا 
 . لجنة التحكيـ أماـ لالستئناؼقابل  األخالقياتقرار لجنة 

 008 :الوادج

يضع المكتب السياسي مذكرة خاصة تحدد كيفية تنظيـ أنشطة ثقافية واجتماعية قادرة عمى تأميف 
 اليسو  والذيف، كما أف التبرعات التي يقدميا المواطنوف إلى الحزب. مردود مادؼ لتغذية مالية الحزب

إلى موافقة المكتب ، بالنسبة لمفرد الواحد، درىـ سنويا   10.000إذا ت عد ت ، يحتاج تمقييا، أعضاء بو
 . السياسي

 009 :الوادج
 حشتًالتحالف اللىاعذ تذتٍز 

لتشكيل الييئة التنفيذية  أعضائويتكمف المكتب السياسي باختيار الرفيقات والرفاؽ مف بيف 
 . زبيلمتحالف الحالمشتركة 

المقترحيف الرفيقات والرفيقات  الئحة بأسماء وتعد سكرتارية المجمس الوطني والمكتب السياسي
 . لممصادقةالمجمس الوطني  وتعرضيا عمى، لمتحالفالمشتركة لتشكيل الييأة التقريرية 

 021:الوادج

 . طنياستثنائية لممجمس الو  أويتخذ قرار االنسحاب مف التحالف الحزبي في دورة عادية 
 020:الوادج

الييئات الحزبية  ،بالنسبة لمجماعات الترابية ،تعد الموائح االنتخابية المشتركة لمتحالف الحزبي
وتعد الموائح االنتخابية لالنتخابات التشريعية ىيأة وطنية مشتركة ، والجيوية المشتركة واإلقميميةالمحمية 

 . بيف أحزاب التحالف
التواجد التنظيمي لمكونات التحالف الحزبي مراعاة مع وافق والتراضي وتشتغل الييئات المعنية بالت

 . رشحيفالموالحضور الميداني وفرص الفوز بالنسبة لممرشحات و 
 022:الوادج

يمكف لممجمس الوطني تعديل أؼ مف مقتضيات ىذا النظاـ الداخمي في دورة عادية أو استثنائية 
 . كرتارية المجمس الوطنيبناء عمى اقتراح مشترؾ لممكتب السياسي وس

 
 8181ًىًثز  81جلظح  صىدق على هذا الٌظام الذاخلً فً
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