النظام األساسي
المصادق عليه في المؤتمر الوطني األول
بتاريخ  03مارس 1329

الباب األول
التسمية والرمز والمقر
المادة 1
حزب الديمقراطيين الجدد تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية االعتبارية.
أسس حزب الديمقراطيين الجدد طبقا للدستور والقانون التنظيمي لألحزاب السياسية رقم  ،11/92وبناء على اتفاق بين عدة
أشخاص ذاتيين متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ واألهداف .
يمارس الحزب نشاطه وفق برنامج سياسي واجتماعي وبناء على نظاميه األساسي والداخلي .
رمزه هو» :يد االمتياز« كما هو مبين في الرسم الملحق بهذا النظام.

المادة 2
يوجد المقر المركزي للحزب بـ  ،58شارع باريس ،الطابق األول ،مقاطعة سيدي بليوط ،عمالة مقاطعات الدار البيضاء-
انفا ،ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من المكتب السياسي.

الباب الثاني
المبادئ واألهداف ووسائل العمل
المادة 3
تتحدد أهداف الحزب على نحو اإلجمال فيما يلي:
 الدفاع عن ثوابت الدولة المغربية المتمثلة في الدين اإلسالمي والوحدة الترابية والوطنية متعددة الروافد والملكية
الدستورية واالختيار الديمقراطي.
 تدعيم دولة الحق والقانون والعمل على حماية حقوق وحريات األفراد والجماعات.
 تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا وتدعيم انخراطهم في العمل السياسي.
 إشاعة ثقافة الديمقراطية واإلسهام في تنشيط الحقل السياسي.
 تمثيل المواطنات والمواطنين عبر إعداد وتأهيل نخب سياسية قادرة على المشاركة بفعالية في تدبير الشأن العام.
 التنزيل الديمقراطي للمضامين الحقوقية للدستور وتفعيل قواعد الشرعية.
 مناهضة كل أشكال التمييز والتطرف واإلرهاب كيفما كان نوعها ومصدرها.
 السهر على تكريس التعددية اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
 العمل على تكريس القيم المغربية األصيلة وتحصينها من االبتذال أو االستالب.
 تكريس قيم العدالة االجتماعية.
 تقوية أواصر التكافل وصيغ التضامن بين فئات المجتمع.
 ترسيخ ثقافة حماية البيئة وأخذها بعين االعتبار في كل البرامج التنموية.
 حماية األسرة باعتبارها النواة األولى للمجتمع وضمان استقرارها وتماسكها.
 تدعيم مشاركة المرأة والشباب في جميع ميادين التنمية.
 العمل على المالءمة المستمرة
االقتصادي واالجتماعي والثقافي

والدائمة

للبرامج
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التعليمية

والتربوية

وفق

تطورات

المحيط

 الدفاع عن مصالح وحقوق المغاربة المقيمين بالخارج.
 توطيد الجهوية الموسعة كدعامة للديمقراطية والتنمية المحلية واالنخراط في أوراش التنمية المستدامة.
 تأهيل الوسط القروي والمناطق الجبلية بصفة خاصة والمدن وضواحيها وتمكينها من الخدمات األساسية واالستثمارات
العمومية للدولة والقطاع الخاص بشكل عادل ومتوازن.
 تعزيزا لعالقات مع القوى السياسية التي لها نفس األهداف والتوجهات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.
 مناصرة الشعوب المستضعفة في قضاياها العادلة.
 العمل على تحرير األراضي المغربية التي ال زالت تحت النفوذ األجنبي على أساس مبدأ الحوار والشرعية الدولية.
 الدفاع عن القضايا الوطنية السياسية و االقتصادية في المنتديات اإلقليمية و الدولية .
 ترسيخ مكانة المغرب اإلشعاعية على المستوى الدولي وتكريس انتمائه الحضاري اإلفريقي و العربي
واإلسالمي واإلنساني عبر السياسة الخارجية الرسمية و الموازية.
 تفعيل الديبلوماسية الحزبية و اإلسهام في تطوير السياسة الخارجية الوطنية.

المادة 4
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه كل الوسائل المشروعة في إطار القوانين الجاري بها العمل.

الباب الثالث
العضوية
الفرع األول :شروط انضمام وانسحاب و إقالة األعضاء المنخرطين وحقوقهم

المادة 5
لجميع المغاربة المقيمين داخل الوطن أو خارجه والمتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية و البالغين  18سنة شمسية كاملة على
األقل الحق في االنخراط بكل حرية في الحزب وذلك وفق الشكليات التالية:
 تقديم طلب باالنخراط وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب؛
 عدم االنتماء في نفس الوقت ،لحزب سياسي آخر أو ألي تنظيم مواز يتعارض مع مبادئ الحزب وأهدافه؛
تسلم بطاقة العضوية لكل عضو انخرط في الحزب من قبل كاتب التنسيقية التي ينتمي إليها بعد المصادقة على طلب االنخراط
من طرف المكتب المعني.

المادة 6
تخول صفة العضوية في الحزب التمتع بالحقوق التالية:
 التعبير وإبداء الرأي بكل حرية مع احترام الحق في االختالف واالنضباط لمبادئ الحزب وقيمه وقراراته؛
 يضمن الحزب واجب المناصرة في حالة تعرض أي عضو العتداء حادث أو متابعة قضائية نتيجة قيامه بمهام حزبية أو
مباشرة حقوقه الدستورية؛

المادة 7
لكل عضو الحق في ترشيح نفسه لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب.
يتم إسناد المسؤوليات في تنظيمات الحزب وهياكله طبقا للشروط واإلجراءات المنصوص عليها في نظامي الحزب األساسي
والداخلي.

المادة8
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لكل عضو الحق في طلب الحصول على تزكية من الحزب للترشح لالستحقاقات االنتخابية.
يشترط في طلب الحصول على تزكية من الحزب االستجابة للمعايير المسطرة من قبل األجهزة الحزبية المختصة كما هي
مبينة في النظام الداخلي وكدا المادة  26من هدا النظام

المادة9
لكل عضو الحق في االنسحاب من الحزب في أي وقت شاء ،شريطة أن يعبر عن ذلك كتابة إلى مكتب التنسيقية التي انخرط
فيها.
يستثنى البرلمانيون وأعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية ،المنتخبون بتزكية ممنوحة من الحزب من الحق في
االنسحاب من الحزب تحت طائلة التجريد من العضوية في المجالس والغرف المذكورة.
الفرع الثاني :واجبات األعضاء وحاالت فقدان العضوية

المادة 10
تشمل واجبات األعضاء ما يلي:
 االلتزام بأداء واجبات االنخراط؛
 احترام مقتضيات النظامين األساسي والداخلي؛
 التعهد بالتعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه واالنضباط داخل مختلف هياكله؛
 عدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب أو اإلدالء بأي تصريح إال في دائرة ما يسمح به النظامان األساسي والداخلي ،وفي
نطاق ما تتخذه أجهزته المسؤولة والمختصة من قرارات؛
يحق للمكتب السياسي إحالة ملف كل عضو أخل بالتزاماته على لجنة التحكيم والتأديب التخاذ القرار المناسب في حق المعني
باألمر.

المادة 11
تفقد العضوية في الحاالت التالية:
 االنسحاب أو فقدان األهلية القانونية؛
 الوفاة.
 اإلقالة أو االستقالة.

المادة 12
يبت المكتب المحلي المعني في كل طلب يقدم إليه في شأن استقالة أي عضو من الحزب أو االنسحاب منه.
وإذا ما تعلق األمر بمسؤول في إحدى هيئات الحزب يحال الطلب على الرئيس الذي يعرضه على المكتب السياسي بصفته
صاحب قرار البت بالقبول أو الرفض .
ال تكون االستقالة أو االنسحاب نافذين إال بعد موافقة األجهزة الموكول إليها النظر في ذلك وبعد تصفية العضو اللتزاماته.
وينص النظام الداخلي للحزب على القواعد التفصيلية واإلجراءات التطبيقية لباب العضوية.

الباب الرابع
تنظيم وتسيير هيئات الحزب
المادة 13
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تسير هياكل الحزب بطريقة ديمقراطية وشفافة مع مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة وفق مقتضيات القانون التنظيمي لألحزاب
ونظاميه األساسي والداخلي

المادة14
تخصص للنساء والشباب نسبة الثلث لكل منهما من عدد األعضاء المنتخبين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب ،كلما أمكن
ذلك ،مع السعي لتجسيد مبدأ المناصفة كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي لألحزاب.

المادة 15
تراعى تمثيلية األشخاص ذوي اإلعاقة في الهياكل التقريرية والتنفيذية للحزب كلما أمكن ذلك.
المادة 16
تتكون هياكل الحزب من هيئات تنظيمية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية.

•الفــــرع األول :التنظيمات المحلية
أوال :التنسيقيات المحلية
المادة 17
التنسيقية المحلية هي الوحدة التنظيمية األساسية في الحزب.
تطابق التنسيقية المحلية للحزب جغرافيا المجال الترابي لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة.
تحدث التنسيقية المحلية بترخيص من الرئيس أومن يفوضه ذلك.
يرخص الرئيس أو من يفوض له ذلك بإحداث تنسيقيات للمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة 18
يتكون مجلس التنسيق المحلي من األعضاء المنخرطين في التنسيقية المحلية للحزب ويضطلع بالمهام التالية:
 يناقش التقريرين األدبي والمالي ويبدي رأيه فيهما؛
 يتداول في القضايا المحلية التنظيمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية و التي تعنى على الخصوص
بالحياة اليومية للمواطنين ويصدر بشأنها قرارات وتوصيات؛
 يحدد التوجهات العامة لنشاط الحزب وبرامج عمله على المستوى المحلي؛

 ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق المحلي.

المادة 19
يجتمع مجلس التنسيق المحلي بصفة عادية مرتين في السنة.
ويجتمع بصفة استثنائية بدعوة من الكاتب المحلي ،بناء على قرار يتخذه المكتب المحلي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس
المحلي أو بطلب من الرئيس.
يشترط الجتماع مجلس التنسيق المحلي حضور أكثر من نصف أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية.

المادة 02
لكل عضو في مجلس التنسيق المحلي الحق في الترشح لعضوية المكتب المحلي .
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المادة 21
يتكون مكتب مجلس التنسيق المحلي من:
 كاتب محلي،
 نائبه،
 مقرر،
 نائبه،
 أمين المال،
 نائبه،
 مستشارين.

المادة 22
ينتخب مكتب مجلس التنسيق المحلي لمدة أربع سنوات.
ينتخب الكاتب المحلي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
يجتمع أعضاء المكتب المحلي بصفة منتظمة مرة كل شهر على األقل ،بدعوة من الكاتب المحلي وبمبادرة منه ،أو بناء على
طلب ثلثي أعضاء المكتب المحلي.
ينتدب الكاتب المحلي للتنسيق مع السلطات المحلية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في حدود الفرع المحلي ،وهو بذلك مؤهل
إليداع التصريح المشار إليه في المادة  11من القانون التنظيمي لألحزاب السياسية.

المادة 23
يسهر المكتب المحلي على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المحلي ويقوم بتدبير وتوجيه شؤون الحزب المحلية طبقا لمبادئ
الحزب وأهدافه وبرامجه ،وفي نطاق قرارات الهيآت اإلقليمية والجهوية والوطنية.

المادة 24
إذا أخل مكتب مجلس التنسيق المحلي بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة واليته ،تتم الدعوة بقرار من
الرئيس أو مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق المحلي.

ثانيا :التنسيقات اإلقليمية
المادة 25
تحدث تنسيقية إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
تحدث التنسيقية اإلقليمية بترخيص من الرئيس أومن يفوضه ذلك.

المادة 26
يضطلع مجلس التنسيق اإلقليمي بالمهام التالية:
 يشرف على عقد المؤتمر اإلقليمي من أجل انتخاب مندوبي المؤتمر الجهوي؛
 ينسق النشاط الحزبي ويدعمه داخل النفوذ الترابي للعمالة أو اإلقليم ،كما يدبر شؤون الحزب اإلقليمية وفق قرارات هياكله
الوطنية؛
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 يناقش التقريرين األدبي والمالي المقدمين من طرف مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي للحزب ،حول القضايا التنظيمية
وأنشطة التنسيقيات المحلية للحزب وهيآته بالعمالة أو اإلقليم؛
 يبت في المواضيع التي تتجاوز النفوذ الترابي للتنسيقيات المحلية التابعة له ويحرص على التضامن والتعاون فيما بينها؛
 يتدارس القضايا اإلقليمية السياسية منها واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية على ضوء التقرير الذي يقدمه الكاتب
اإلقليمي؛
 يسهر على تفعيل أداء الحزب وتنظيمه وإشعاعه؛
 ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي.

المادة 07
يتكون مجلس التنسيق اإلقليمي من:
 برلمانيي الحزب بالعمالة أو اإلقليم؛
 أعضاء الهياكل الوطنية للحزب المنتمين إلى العمالة أو اإلقليم؛
 رئيس وأعضاء مجلس العمالة أو اإلقليم المنتمين للحزب؛
 رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتمين للحزب المنتخبين في نطاق العمالة أو اإلقليم؛
 رؤساء وأعضاء مكتب مجلس التنسيق المحلي بالعمالة أو اإلقليم؛
 رؤساء مجالس المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات المحلية بالعمالة أو اإلقليم ،أو مستشار جماعي يتم انتدابه من قبل
باقي مستشاري الحزب في كل جماعة محلية ال يرأسها عضو من أعضاء الحزب؛
 رؤساء الغرف المهنية أوعضو عن كل غرفة عند عدم ترؤس هذه الغرفة من طرف عضو من أعضاء الحزب؛
يحضر المنسق الجهوي اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

المادة 02
ينعقد مجلس التنسيقية اإلقليمية مرتين في السنة في دورتين عاديتين .ويمكن دعوة المجلس إلى االنعقاد في دورة استثنائية بقرار
من الرئيس.
يوجه الكاتب اإلقليمي بتعاون مع المنسق الجهوي الدعوة الجتماعات مجلس التنسيقية اإلقليمية في دوراته العادية واالستثنائية،
بعد اتفاق مع مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي على حصر جدول أعمال الدورة وتعيين تاريخ انعقادها.
ينتدب الكاتب اإلقليمي للتنسيق مع السلطات اإلقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في اإلقليم ،وهو مؤهل إليداع التصريح.

المادة 02
يتشكل المكتب اإلقليمي من:
 الكاتب اإلقليمي،
 نائبه،
 مقرر،
 نائبه،
 أمين المال،
 نائبه،
 مستشارين .
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المادة 02
ينتخب مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي لمدة سنتين.
ينتخب الكاتب اإلقليمي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يشرف على تنظيم النشاط السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي في اإلقليم ،وفق توجهات مجلس التنسيق اإلقليمي للحزب
ووفق قرارات هياكله الوطنية.
كما يعمل وبتعاون مع المنسق الجهوي على تدعيم تنظيمات الحزب وتتبع أنشطة مكاتبه المحلية وتنسيق أعمال هيئاته على
صعيد العمالة أو اإلقليم.

المادة 03
إذا أخل مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي بالتزاماته ،أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة واليته ،تتم الدعوة بقرار من
الرئيس أو مكتب مجلس التنسيق الجهوي إلى جمع عام استثنائي قصد تجديد المكتب اإلقليمي.

ثالثا:التنظيمات الجهوية
المادة 00
تحدث تنسيقية جهوية للحزب على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
تحدث التنسيقية الجهوية بترخيص من الرئيس أومن يفوضه ذلك.

المادة 00
يضطلع مجلس التنسيق الجهوي بالمهام التالية:
 عقد المؤتمر الجهوي من اجل انتخاب مندوبي المؤتمر الوطني؛
 تنسيق أنشطة الحزب في الجهة في نطاق قرارات الهياكل الوطنية؛
 مناقشة التقريرين األدبي والمالي المقدمين من طرف مكتب مجلس التنسيق الجهوي للحزب؛
 تدارس القضايا الجهوية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،خاصة منها المتعلقة بالتنمية الجهوية
المستدامة ،وكل ما يرتبط بالالمركزية وعدم التمركز؛
 انتخاب أعضاء مكتب مجلس التنسيق الجهوي.

المادة 03
يتكون مجلس التنسيق الجهوي من:
 برلمانيي الجهة؛
 أعضاء الهياكل الوطنية للحزب المنتمين للجهة؛
 رئيس وأعضاء مجلس الجهة المنتخبين باسم الحزب؛
 رؤساء مجالس الجماعات المحلية للحزب بالجهة؛
 رؤساء وأعضاء المجالس اإلقليمية والغرف المهنية المنتخبين باسم الحزب بالجهة؛
 أعضاء مكاتب مجالس التنسيقية اإلقليمية بالجهة؛
 المنسق الجهوي في الجهة.

المادة 03
ينعقد مجلس التنسيق الجهوي في دورة عادية مرة في السنة.
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يمكن دعوة المجلس إلى االنعقاد في دورة استثنائية بقرار من الرئيس.
تنعقد اجتماعات مجلس التنسيق الجهوي تحت رئاسة الرئيس أو من يفوضه لذلك.

المادة 63
يتكون مكتب مجلس التنسيق الجهوي من:
 كاتب جهوي
 نائبه
 مقرر
 نائبه
 أمين مال
 نائبه
 مستشارين

المادة 07
ينتخب مكتب مجلس التنسيق الجهوي لمدة سنتين.
ينتخب الكاتب الجهوي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجتمع مكتب مجلس التنسيق الجهوي بدعوة من الكاتب الجهوي وبمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضائه.

المادة 02
يسهر مكتب مجلس التنسيق الجهوي على تتبع تنفيذ البرامج التي يقررها المجلس الجهوي ويعمل لهذه الغاية على تنسيق
وتدعيم أنشطة الحزب على صعيد الجهة.

المادة 02
إذا أخل مكتب مجلس التنسيق الجهوي بالتزاماته أو انقطع عن مزاولة مهامه أو تجاوز مدة واليته ،تتم الدعوة ،بطلب من
الرئيس ،إلى عقد جمع عام استثنائي قصد تجديد مكتب مجلس التنسيق الجهوي.

المادة 32
يحدد النظام الداخلي للحزب القواعد التفصيلية المتعلقة بانعقاد المؤتمرات اإلقليمية والجهوية كما يحدد شروط انتخاب أعضاء
المكاتب المحلية واإلقليمية والجهوية ودورات اجتماعاتها.

رابعا :المنسقون الجهويون
المادة 33
يعين الرئيس منسقا في كل جهة أو يعفيه بعد استشارة المكتب السياسي.
ال يمكن للمنسق الجهوي أن تتجاوز مدة مهامه أربع سنوات.
يمكن للرئيس تعيين نائب للمنسق الجهوي.

المادة 30
يضطلع المنسقون الجهويون ونوابهم عند االقتضاء ،بالمهام التالية:
 يسهرون على تطبيق نظامي الحزب األساسي والداخلي ويحافظون على لوائح المنخرطين؛
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 يحافظون على ممتلكات الحزب؛
 يبلغون توجيهات الهياكل الوطنية إلى الهياكل المحلية ويساعدون على تطبيقها؛
 يسهرون على تهيئ ظروف إحداث تنسيقيات محلية جديدة في األماكن التي ال توجد بها تمثيليات للحزب؛
 يحضرون بصفة استشارية اجتماعات المجالس التنسيقية المحلية واإلقليمية والجهوية ومكاتبها ،ويساعدون على حل
مشاكلها؛
 يعملون على نشر مضمون صحافة الحزب ودورياته؛
 يوجهون بانتظام إلى الرئيس تقارير تشمل أنشطة مكاتب التنسيقيات المحلية واإلقليمية والجهوية للحزب وهيئاته
ومنظماته الموازية في مختلف الميادين ،وكذا لوائح المنخرطين؛
 ينتدبون للتنسيق مع السلطات الجهوية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب إلى حين انتخاب الهياكل اإلقليمية.

المادة 30
يحدث مجلس للمنسقين الجهويين.
ينص النظام الداخلي للحزب على القواعد التفصيلية لتركيبة المجلس وآليات اشتغاله.

الفرع الثاني :التنظيمات الوطنية
أوال :المؤتمر الوطني
المادة 33
المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية وتنظيمية ،ويضم:
 الرئيس؛
 أعضاء المجلس الوطني؛
 رؤساء مجالس الجهات واألقاليم ومجالس المدن الكبرى المنتمين للحزب؛
 مندوبين منتخبين عن المؤتمرات الجهوية وفق نسب مقترحة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر؛
 مندوبين يتم اقتراحهم من قبل المكتب السياسي ،في حدود %11من عدد المؤتمرين.

المادة 33
ال يجوز ألي شخص أن يكون مؤتمرا في أكثر من هيئة من الهيئات الوارد بيانها في المادة السابقة.
وفي حالة انتماء مؤتمر ألكثر من هيئة واحدة ،يسجل في الالئحة التي يختارها.

المادة 34
تتحدد اختصاصات المؤتمر الوطني فيما يلي:
 مناقشة التقرير السياسي والمصادقة عليه؛
 مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه؛
 مناقشة التعديالت المقترحة على النظام األساسي للحزب والمصادقة عليها؛
 مناقشة توجهات الحزب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية للمرحلة الالحقة والمصادقة عليها؛
 انتخاب رئيس الحزب باالقتراع العام؛
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 انتخاب أعضاء المجلس الوطني.

المادة 37
ينعقد المؤتمر الوطني كل أربع سنوات.
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من الرئيس ،أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني ،للتداول في جدول
أعمال محدد مسبقا.
وال يجوز عقد أكثر من مؤتمر وطني استثنائي في السنة.

المادة 32
يحدد النظام الداخلي ،أو المقرر التنظيمي الذي تعده وتصادق عليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،طريقة تحضير وسير
أعمال المؤتمر الوطني.

المادة 32
في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطني في أجله القانوني ،تستمر هيئات الحزب الوطنية في مزاولة مهامها كاملة إلى حين
انعقاد المؤتمر الوطني في التاريخ الجديد الذي يحدده الرئيس أو المجلس الوطني بأغلبية أعضائه داخل أجل ال يتعدى ستة أشهر.

المادة 32
إذا تعذر انتهاء أشغال المؤتمر ،فإنه يبقى مفتوحا ليستأنف داخل أجل ال يتجاوز شهرين.

ثانيا :الرئيس
المادة 33
ينتخب الرئيس من طرف المؤتمر الوطني العادي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريق االقتراع
السري باألغلبية المطلقة للمؤتمرين في الدور األول وباألغلبية النسبية في الدور الثاني.
ويشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الرئيس أن يكون قد قضى واليتين كاملتين في المكتب السياسي للحزب.

المادة 30
باإلضافة إلى المهام المسندة إلى الرئيس بمقتضى هذا النظام األساسي فهو:
 يسهر على ضمان السير العادي للحزب؛
 يترأس اجتماعات المكتب السياسي ويعد جدول أعماله؛
 يسهر على تنفيذ مقررات الهياكل الوطنية واألجهزة الحزبية؛
 يسهر على تنفيذ برامج الحزب وتدبير شؤونه وتنظيماته؛
 يمثل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام السلطات اإلدارية والقضائية ومختلف المؤسسات؛
 يعين المدير المركزي لمقر الحزب ويسهر على وضع هيكلته اإلدارية؛
 يعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب؛
 يعتبر اآلمر بقبض موارد الحزب وصرفها.

المادة 30
يمكن للرئيس تفويض بعض مهامه وصالحياته.
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ثالثا :المجلس الوطني
المادة 33
يعتبر المجلس الوطني أعلى هيأة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني ويضم:
 الرئيس؛
 رئيس المجلس الوطني؛
 منسق اللجنة المركزية؛
 911 عضو منتخب من المؤتمر الوطني تراعى فيهم التمثيلية الجهوية؛
 برلمانيي الحزب ،وتستمر عضويتهم إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني الالحق؛
 أعضاء الحكومة المنتمين للحزب؛
 أعضاء مقترحين من قبل المكتب السياسي في حدود  10%من أعضاء المجلس الوطني.
تراعى نسبة الثلث لكل من الشباب والنساء من عدد األعضاء المنتخبين في المجلس الوطني طبقا لمقتضيات المادة  14من
هذا النظام األساسي؛

المادة 33
تتحدد مهام المجلس الوطني فيما يلي:
 ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
 يسهر على تطبيق مبادئ وأهداف الحزب وإبراز مواقفه؛
 يسهر على تفعيل مقررات المؤتمر الوطني؛
 يتدارس السياسة العامة للبالد من خالل التقارير المعدة من قبل المكتب السياسي؛
 يحدد المواقف والتوجهات السياسية العامة للحزب في القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية؛
 يصادق على النظام الداخلي للحزب في أول اجتماع له يلي المؤتمر الوطني وله حق تعديله؛
 ينتخب المكتب السياسي ،ويعوض باالنتخاب أعضاءه الذين انتهت مهامهم ألي سبب من األسباب؛
 ينتخب أعضاء لجنة التحكيم والتأديب ولجنة مراقبة مالية الحزب؛
 ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قبل ستة أشهر على األقل ،قبل انعقاد هذا األخير؛
 يصادق على البرنامج السنوي والميزانية السنوية للحزب؛

المادة 56
يمكن للمجلس الوطني و لرئيسه أن يفوض بعض اختصاصاته للمكتب السياسي.
يجتمع المجلس الوطني مرتين في السنة على األقل ،بدعوة من الرئيس ،بناء على جدول أعمال معد وموقع من طرفه ،ويتخذ
المجلس الوطني قراراته بأغلبية أعضائه.
ويمكن أن يعقد المجلس الوطني دورات استثنائية ،بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد مسبقا.

رابعا :اللجنة المركزية
المادة 37
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تتكون اللجنة المركزية من الكتاب الجهويين والمنسقين الجهويين ورؤساء الهيئات الموازية واللجان الوظيفية المركزية
وأعضاء المكتب السياسي و 91عضوا ينتخبهم المجلس الوطني .

المادة 32
تتحدد صالحيات اللجنة المركزية فيما يلي:
 انتخاب منسق اللجنة المركزية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة؛
 التنسيق والتواصل؛
 متابعة عمل الحزب بالجهات؛
 متابعة تنفيذ قرارات المكتب السياسي مجاليا وتقديم االستشارة له؛
 اقتراح برنامج عمل على المكتب السياسي.

المادة 32
تجتمع اللجنة المركزية ثالث مرات في السنة على األقل بدعوة من الرئيس.
يحدد النظام الداخلي قواعد سير واشتغال اللجنة المركزية.

خامسا  :المكتب السياسي
المادة 42
يعتبر المكتب السياسي أداة تنفيذ وعمل مستمر.
المكتب السياسي مسؤول في حدود اختصاصاته أمام المجلس الوطني ،ويتحمل المسؤولية بصفة جماعية.
يشترط في من يرغب في الترشح لعضوية المكتب السياسي أن يكون قد قضى والية كاملة في إحدى الهياكل الوطنية للحزب.

المادة 61
يتألف المكتب السياسي من:
 الرئيس؛
 رئيس المجلس الوطني؛
 منسق اللجنة المركزية؛
 23 عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني؛
 أعضاء الحكومة المنتمين للحزب؛
 7 اعضاء يعينهم الرئيس؛
يحضر المدير المركزي لمقر الحزب اجتماعات المكتب السياسي بصفــة استشارية.

المادة 40
تتحدد اختصاصات المكتب السياسي فيما يأتي:
 ينفذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني؛
 يشكل اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية؛
 يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية التي تتخذها لجنة التحكيم والتأديب؛
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 يتابع أداء وأعمال مختلف هيئات الحزب؛
 يتخذ المواقف المناسبة من المستجدات والتطورات التي تعرفها البالد؛
 يسهر على تدبير العالقات العامة والخارجية للحزب؛
 يعمل على وضع استراتيجية إعالمية وتواصلية للحزب؛
 يسهر على تدبير القضايا السياسية والتنظيمية والمالية واالنتخابية للحزب؛
 يحدد طريقة ومسطرة ومعايير اختيار مرشحي الحزب لالستحقاقات االنتخابية؛
 يوزع المهام بين أعضائه تحت إشراف الرئيس؛
 يقترح جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني.

المادة 40
يجتمع المكتب السياسي بصفة عادية مرة في الشهر على األقل بدعوة من الرئيس.
يجتمع المكتب السياسي بصفة استثنائية بدعوة من الرئيس ،بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا.
تتخذ القرارات في حدود اختصاصات المكتب السياسي باألغلبية المطلقة.

سادسا :الهيئة العليا للتوجيه
المادة 43
تحدث هيئة عليا للتوجيه ينحصر دورها في تقديم االستشارة لقيادة الحزب.

المادة 43
تتكون الهيئة العليا للتوجيه من:
 الرؤساء السابقين للحزب؛
 الرؤساء السابقين للمجلس الوطني؛
 المنسقين السابقين للجنة المركزية؛
 كل شخص يقترحه الرئيس لالستفادة من تجربته وخبرته.

الباب الخامس
األحكام المالية للحزب
أوال:الموارد المالية والنفقات
المادة 44
تشتمل الموارد المالية للحزب على:
 واجبات انخراطات أعضاء الحزب؛ كما هي محددة بقرارات أجهزة الحزب المختصة وبمقتضى هذا النظام والنظام
الداخلي؛
 الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية في الحدود المقررة في المادة  31من القانون التنظيمي لألحزاب
السياسية؛
 العائدات المرتبطة باألنشطة االجتماعية والثقافية للحزب؛
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 عائدات استثمار أموال الحزب في المقاوالت التي تصدر الصحف الناطقة باسمه ،وفي مقاوالت النشر والطباعة
العاملة لحسابه؛
 دعم الدولة السنوي برسم تغطية مصاريف تدبير الحزب؛
 الدعم المخصص للحمالت االنتخابية الجماعية والجهوية والتشريعية؛
 الدعم المتعلق بعقد المؤتمرات الوطنية.

المادة 47
تودع الموارد المالية للحزب بإحدى المؤسسات البنكية الوطنية وتوجه لتحقيق أهدافه.

المادة 42
تضبط مداخيل ومصاريف مالية الحزب بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مالية األحزاب السياسية.
يمسك الحزب نظاما محاسباتيا مطابقا للشروط التي يحددها القانون والمراسيم التنظيمية والقرارات.

المادة 42
توقع مختلف الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية من قبل الرئيس من جهة ،وأمين المال الوطني أو نائبه من جهة
أخرى.
ويمكن بتفويض من الرئيس منح صالحيات القبض واألمر بالصرف وتوقيع الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية على
الصعيد الجهوي واإلقليمي للكتاب الجهويين واإلقليميين أو نوابهم من جهة وأمناء المال الجهويين واإلقليميين أو نوابهم من جهة
أخرى.

المادة 72
للحزب حق التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات في موارده المالية وأمالكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة
نشاطه وتحقيق أهدافه ،وفق القوانين الجاري بها العمل.

ثانيا :أمين المال الوطني
المادة 17
ينتدب رئيس الحزب أمين المال الوطني ونائبه من بين أعضاء المكتب السياسي.

المادة 17
يمسك أمين المال الوطني حسابات مالية الحزب تحت إشراف الرئيس ،حسب مسطرة يحددها النظام الداخلي للحزب وفي
مالئمة مع قانون المحاسبة العمومية.
يحضر أمين المال الوطني مشروع الميزانية السنوية العامة للحزب ،والتي تحدد مبالغ اإلنفاق ومجاالت صرفها وبرامج
الحزب خالل السنة المالية الموالية.
عند اختتام كل سنة مالية يحضر أمين المال حصيلة األعمال المنجزة ،وحجم األموال المصروفة.
تخضع وثيقة تصفية حسابات الميزانية السنوية وجوبا لمراقبة وتأشيرة خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين
وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لألحزاب.
يجب أن تقدم مسبقا جميع التقارير التي يعدها أمين المال الوطني إلى لجنة مراقبة مالية الحزب قبل عرضها على المكتب
السياسي.

ثالثا :لجنة مراقبة مالية الحزب
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المادة 70
طبقا لمقتضيات المادة  92من القانون التنظيمي لألحزاب السياسية تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب.
تضم هذه اللجنة سبعة أعضاء ،ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه الذين ال يتحملون مسؤولية تنفيذية ،وذلك خالل دورته
العادية األولى التي تلي انعقاد المؤتمر الوطني.

المادة 73
تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني ،وتقدم خالصات عملها إلى المكتب السياسي قصد
عرضها على المجلس الوطني.

المادة 73
تجتمع اللجنة خالل بداية السنة ،وذلك قبل حصر الحسابات ،وتقدمها للخبير المحاسب ،أوكلما دعت الضرورة إلى ذلك ،بدعوة
من رئيسها أو بمبادرة من الرئيس ،أومن ثلثي أعضائها ،بعد تقديم بيان إلى المكتب السياسي حول أسباب الدعوة إلى االجتماع.

المادة 74
تعد اللجنة نظاما داخليا لضبط عملها ،يصادق عليه المجلس الوطني ،وترفع إليه سنويا تقاريرها ،مرفقة بتقرير خبير
محاسب يشهد بصحة الحسابات.

الباب السادس
اللجان الوظيفية للحزب
المادة 77
تتألف اللجان الوظيفية المركزية للحزب من ثماني لجان.
يمكن للمكتب السياسي إحداث مجموعة من اللجان الوظيفية األخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 72
يحدد النظام الداخلي للحزب كيفية سير أشغال هذه اللجان ودورات اجتماعاتها.

أوال :لجنة التحكيم والتأديب
المادة 79
تتشكل لجنة التحكيم والتأديب من بين أعضاء المجلس الوطني .
تتكون لجنة التحكيم والتأديب من سبعة أعضاء ال يتحملون مسؤولية تنفيذية في الحزب ،تتولى الدراسة والبت في ملفات
التأديب المحالة عليها من طرف المكتب السياسي.
تنتخب لجنة التحكيم والتأديب في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها.

المادة 22
يمكن ألي جهاز من أجهزة الحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم والتأديب بطلب إقالة عضو من أعضاء الحزب ،قصد البث فيه،
في الحاالت التالية:
 القيام بأعمال أو تقديم تصريحات من شأنها المساس بثوابت األمة ،أو تخالف دستور المملكة.
 اإلخالل بواجب من واجبات األعضاء المحددة في المادة  9من النظام األساسي؛
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 اإلخالل بالمهام الحزبية المنوطة به؛
 المساس بمبادئ الحزب وتوجهاته أو القيام بأعمال من شأنها اإلساءة لسمعته.

المادة 23
إذا تعلق األمر بطلب يرمي إلى إقالة أحد مسؤولي الحزب ،وجب على اللجنة إحالة الطلب إلى رئيس الحزب ،قصد البت فيه
طبقا للمادة 19من هذا النظام األساسي.

المادة 20
تجتمع لجنة التحكيم والتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليها ،وال يجوز لها إصدار أي قرار أو حكم إال بعد تمكين المتابع
من الدفاع عن نفسه في اآلجال التي تحددها اللجنة.
تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه واإلنذار والتوبيخ والعزل من المسؤولية وتجميد العضوية والفصل من الحزب.
يمكن للمعني باألمر استئناف قرار التأديب لدى المكتب السياسي.
يمكن للمكتب السياسي أن يبت في بعض الحاالت ذات الصبغة االستعجالية.

ثانيا :اللجنة الوطنية للترشيحات
المادة 20
يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية؛
تتكون اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية من سبعة أعضاء ،تتولى دراسة موضووع تحضوير االنتخابوات ،وتتلقوى االقتراحوات
وطلبات الترشيح من المكاتب المحلية واإلقليمية والجهوية،بحسب نوعية االستحقاق االنتخابي.

المادة 23
تضع اللجنة خطط عملها التي يصادق عليها المكتب السياسي قبل الشروع في أشغالها.

المادة 23
ترفع اللجنة تقريرها إلى المكتب السياسي قبل التأشير على التزكية من لدن الرئيس ،الذي له وحده صالحية تفويض توقيع
التزكية ،حسب طبيعة ونوعية االستحقاق االنتخابي.

المادة 24
يمكن للمكتب السياسي أن يشكل لجانا جهوية أوإقليمية أومحلية عند االقتضاء.

ثالثا :اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني
المادة 27
يشكل المكتب السياسي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
تنتخب اللجنة رئيسا ومقررا عاما لها ،من بين األعضاء الذين ال ينتمون للمكتب السياسي.
تضع اللجنة نظاما داخليا خاصا بها يحدد طرق اشتغالها وعدد لجانها.

المادة 22
تضطلع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بالمهام التالية:
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 تسهر على اإلعداد المادي واألدبي للمؤتمر الوطني؛
 تحدد مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر الوطني باتفاق مع المكتب السياسي؛
 تهيئ مشاريع تحيين برنامج الحزب وتعديل النظام األســـــاسي واســتراتيجــــية إعــــالمــــه وتواصــــــله و اإلعداد
المادي واللوجيستيكي للمؤتمر؛
 تحضر مقررا تنظيميا للمؤتمر؛
 تحصرعدد المنتدبين إلى المؤتمر الوطني ،وتحدد المقاييس التي يتم على أساسها توزيعهم على األقاليم؛
 تصادق على كل الوثائق التي ترفع إلى المؤتمر الوطني؛
 تعد الئحة بأسماء الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية المدعوة لحضور أشغال المؤتمر الوطني؛


تعد كافة الوثائق اإلعالمية المطبوعة والمرئية والرقمية الخاصة بالمؤتمر؛

 تعد بتنسيق مع الرئيس برنامجا تعبويا وإشعاعيا يمتد على مدى األشهر المتبقية النعقاد المؤتمر الوطني ويهم تنظيم
ندوات وتجمعات جماهيرية ولقاءات إعالمية في مختلف جهات المملكة.
 تلقي الترشيحات لتقلد المسؤوليات داخل أجهزة الحزب والمصادقة عليها.

رابعا :لجنة الدراسات والتواصل
المادة 22
يشكل المكتب السياسي أعضاء لجنة الدراسات والتواصل باقتراح من الرئيس.

المادة 22
تهدف هذه اللجنة إلى:
 خلق فضاء مفتوح من أجل تنشيط النقاش الفكري حول القضايا التي تستأثر باالهتمام في المجاالت الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية والقانونية؛
 تنشيط اإلعالم الحزبي؛
 تزويد القيادة الحزبية باالقتراحات اإليجابية؛
 اإلسهام في تطوير األداء البرلماني للحزب من خالل القيام بدراسات متخصصة وتهيئ مقترحات القوانين؛
 المساهمة في دراسة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ودعم القوة الرقابية للحزب.

خامسا :لجنة إعداد السياسات العمومية
المادة 23
يشكل المكتب السياسي من بين أعضاءه لجنة إعداد السياسات العمومية باقتراح من الرئيس.

المادة 20
تناط بأعضاء اللجنة المهام التالية:
 إعداد البرنامج االنتخابي للحزب لمختلف االستحقاقات االنتخابية؛
 تتبع السياسات العمومية وتقييمها؛
 إعداد تقارير حول السياسات القطاعية.
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سادسا :لجنة التكوين السياسي
المادة 36
يشكل المكتب السياسي من بين كفاءات وفعاليات الحزب أعضاء لجنة التكوين السياسي.

المادة 34
تناط بأعضاء اللجنة مهمة إعداد البرنامج التكويني واإلشراف على تطبيقه.

سابعا :لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص
المادة 35
يشكل المجلس الوطني لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص.

المادة 33
يسهر المكتب السياسي على تفعيل قرارات اللجنة.

ثامنا :اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج
المادة 31
يحدث المجلس الوطني لجنة تهتم بالمغاربة المقيمين بالخارج.

المادة 38
يسهر المكتب السياسي على تفعيل قرارات اللجنة.

المادة 33
يحدد النظام الداخلي سير أشغال هذه اللجان ودورات اجتماعاتها.

الباب السابع
االتحادات واالندماج
المادة 322
يسهر المكتب السياسي على إبرام تحالفات سياسية وانتخابية مع الفرقاء السياسيين وفق توجيهات المجلس الوطني.
ويصادق على مقترح تأسيس اتحادات مع حزب سياسي أو أكثر أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها.

المادة 323
يمكن للحزب أن يدمج حزبا أو أحزابا سياسية قائمة ،أو يندمج في حزب سياسي قائم ،كما يمكنه أن يندمج في إطار حزب
سياسي جديد.

المادة 320
يتداول المجلس الوطني في مقترح االندماج.

المادة 320
يتخذ قرار االندماج من قبل المؤتمر الوطني للحزب ،سواء في دورة عادية أو استثنائية ،بعد مصادقة ثلثي المؤتمرين .

المادة 323
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يتولى الرئيس التوقيع على التصريحين الواجب إيداعهما لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،المتعلقين على التوالي بعملية
تأسيس االتحادات أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها وبعملية االندماج.

الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة 323
للمؤتمر الوطني العادي وحده الحق في حل الحزب ،ويتم ذلك بمصادقة ثلثي المؤتمرين.

المادة 703
يدخل هذا النظام األساسي حيز التنفيذ فور المصادقة عليه من قبل المؤتمر التأسيسي للحزب.
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