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ورقة تقدميية
احلاجة �إىل و�ضع نظام داخلي نابعة من �شرح مقت�ضيات النظام الأ�سا�سي-
امل�صادق عليه من لدن امل�ؤمتر الوطني اخلام�س -وقد ن�صت املادة الأوىل منه
على �أن النظام الداخلي يحدد ب�صفة خا�صة كيفيات ت�سيري كل جهاز من �أجهزة
احلزب و�شروط اجتماعاتها.
ومن املعلوم �أن النظام الأ�سا�سي ال يت�ضمن �إال املقت�ضيات العامة واملبادئ
القانونية والقواعد التي حتكم ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية وموانع ت�أليفها
وتنظيمها الإداري واملايل� .أما طرق ت�سيريها ومواعد اجتماع �أجهزتها وم�سطرة
ا�شتغال �أجهزتها و�صرف �أموالها وتنظيم �إدارتها و�سبل م�شاركة �أع�ضائها
وت�أديبهم فهي قواعد ينبني عليها النظام الداخلي.
والتجمع الوطني للأحرار حزب د�أب على مراجعة قوانينه مبنا�سبة انعقاد
م�ؤمتراته الوطنية .وهذه املرة اخلام�سة التي يتوىل فيها قراءة جديدة لهذه
القوانني ،وهي مراجعة متليها ،من جهة ،مقت�ضيات الد�ستور اجلديد والقانون
التنظيمي رقم  29 - 11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ومن جهة �أخرى دعت
الدينامية التي يعرفها احلزب �إىل �إدخال تعديالت و�إ�ضافة قواعد جديدة
ترمي �إىل تفعيل وتن�شيط �آلياته وتعميق مبد�أ الالمركزية داخل �أنظمته
بتحويل اخت�صا�صات املركز يف التدبري والت�سيري والتنظيم �إىل الأجهزة اجلهوية
والإقليمية لتتما�شى مع خط احلزب الذي ظل ينادي بنظام الالمركزية
واجلهوية املتقدمة ويجعله �أ�سا�س التنمية وركيزة احلكامة اجليدة.
من هنا توالت اجتماعات اللجنة التي �أفرزها املكتب ال�سيا�سي لهذه الغاية،
وي�سر �أع�ضاءها �أن يقدموا بني يدي املكتب ال�سيا�سي االقرتاحات الواردة يف
هذا التقرير على �أ�سا�س املراجع التالية:
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• د�ستور اململكة؛

• القانون التنظيمي رقم  29 - 11؛
• النظام الأ�سا�سي للحزب؛

• القانون الداخلي احلايل للحزب املعدل �سنة 2007؛
• الأنظمة الداخلية لبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية؛
• القانون املقارن.
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الباب الأول

الع�ضوية يف احلزب
الـمـــــادة :1

ميكن للمواطنات واملواطنني البالغني �سن � 18سنة �شم�سية كاملة �أن
ينخرطوا يف حزب التجمع الوطني للأحرار ،كما يحق لل�شباب يف �سن � 16سنة
�شم�سية كاملة االنخراط يف املنظمة التجمعية لل�شباب ودعم �أن�شطتها بعد
تعبريهم عن رغبتهم يف ذلك.
يكت�سب الع�ضوية يف التجمع الوطني للأحرار كل �شخ�ص مت قبول طلب
انخراطه من قبل مكتب الفرع الذي ينتمي لدائرته باعتبار �إقامته �أو حمل
عمله �أو ن�شاطه.
وميكن للمكتب ال�سيا�سي منح الع�ضوية ال�شرفية �إىل �شخ�صيات �أ�سدت
للحزب خدمات جليلة

الـمـــــادة :2

يقدم طلب االنخراط �إىل مكتب الفرع الذي يرغب املر�شح يف االن�ضمام
�إليه .غري �أنه �إذا كان يقيم �أو يعمل بدائرة ال يوجد بها فرع ،فانه يقدم طلبه
�إىل �أقرب فرع �أو مكتب لالحتادية.
ي�سلم كاتب الفرع و�صال ل�صاحب الطلب فور تلقي الطلب.
يبت مكتب الفرع يف طلب االنخراط يف �أجل �أق�صاه ثمانية �أيام ويخرب
�صاحب الطلب بقراره الذي يجب �أن يكون قرارا معلال .كما يبعث ن�سخة من
القرار �إىل الإدارة املركزية للحزب من �أجل طبع البطائق التي يجب �أن حتمل
رقما مت�سل�سال ومتتابعا على ال�صعيد الوطني .ي�سلم كاتب الفرع البطائق بعد
ذلك �إىل طالبي االنخراط الذين مت قبولهم.
ويعترب الطلب مقبوال بعد مرور �شهرين على تاريخ ت�سليم الو�صل من طرف
كاتب الفرع.
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الـمـــــادة :3

ملكتب االحتادية الإقليمية �أو احتادية املدينة التي ينتمي �إليها مكتب
الفرع الذي بت يف طلب االنخراط حق االعرتا�ض ل�سبب قانوين على قرار مكتب
الفرع ،ويبت جمل�س االحتادية يف الأمر داخل �أجل �شهر ،وكذلك ال�ش�أن يف حالة
عدم البت من طرف مكتب الفرع داخل الأجل املن�صو�ص عليه يف املادة �أعاله.
وتكون القرارات ال�صادرة بالقبول �أو بالرف�ض قابلة لال�ستئناف �أمام جلنة
التحكيم والت�أديب التابعة للمجل�س اجلهوي للحزب يف ظرف ثالثة �أ�شهر من
تاريخ تبليغها بالو�سائل املعمول بها قانونا.

الـمـــــادة :4

�إذا رغب الع�ضو يف االنتقال من فرع �إىل �آخر داخل نف�س االحتادية ،يتعني عليه
�إخبار مكتب الفرع املنتمي �إليه وتوجيه الطلب �إىل الفرع املراد االنتقال �إليه.
ويف هذه احلالة يتعني على مكتب الفرع الذي انتقل �إليه الع�ضو �إخبار كل
من مكتب االحتادية التابع لها الفرع املذكور والإدارة املركزية بهذا االنتقال.

الـمـــــادة :5

يحق للمكتب ال�سيا�سي منح الع�ضوية للمغاربة غري املقيمني باملغرب �أو
ل�شخ�صيات �أخرى� ،إذا مل يتوفر احلزب على متثيلية له باملنطقة.

الـمـــــادة :6

تتحقق ع�ضوية املنخرط بت�سجيله يف لوائح التجمع الوطني للأحرار
املو�ضوعة لهذا الغر�ض .وتتابع الإدارة املركزية للحزب طريقة م�سك اللوائح
املذكورة و�ضبط �إح�صائياتها وطنيا وجهويا وحمليا .وتعتمد وحدها يف حتديد
عدد املنخرطني ومتثيلهم يف كل التنظيمات احلزبية.
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احلقوق املرتبطة بالع�ضوية
الـمـــــادة :7

يتمتع �أع�ضاء التجمع الوطني للأحرار �إىل جانب احلقوق العامة الد�ستورية
والقانونية الأخرى على ما يلي:

• اال�ستفادة من الت�أطري والتكوين ال�سيا�سي امل�ؤهلني لالنخراط يف
البناء الدميقراطي ،وامل�ساهمة اجلادة يف امل�شروع احلزبي ،والنهو�ض
الفعلي بامل�س�ؤوليات احلزبية املوكولة لهم.
• حرية االن�ضمام وامل�ساهمة يف خمتلف �أجهزة احلزب وتقدمي
االقرتاحات واملبادرات.
• حرية التعبري و�إبداء الر�أي والنقد امل�س�ؤول يف �إطار االحرتام التام
لأخالقيات احلزب.
• احلق يف حتمل امل�س�ؤوليات داخل �أجهزة احلزب وحق الرت�شح بها
ويف االنتخابات العامة.

الواجبات املرتبطة بالع�ضوية
الـمـــــادة :8

تقع على عاتق كل ع�ضو بالتجمع الوطني للأحرار عدة التزامات ،ومنها
على اخل�صو�ص:

• احرتام مقت�ضيات النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي للحزب.
• احل�ضور وامل�ساهمة الفعلية يف �أ�شغال الأجهزة التابعة للحزب.
• االن�ضباط داخل هذه الأجهزة.
• الدفاع عن مبادئ وبرامج احلزب.
• النهو�ض باملهام املوكولة �إىل كل ع�ضو.
• م�ساندة �أع�ضاء احلزب املنتخبني �أو املر�شحني وعدم التجريح فيهم.
10

• الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية وامل�ساهمة يف احلمالت اال�ستفتائية
واالنتخابية العامة والت�صويت بها.
• �أداء واجب االنخراط يحدده املكتب ال�سيا�سي ي�ؤديه الع�ضو المني
مال االحتادية الإقليمية؛ تقتطع منها  % 60لفائدة املكتب
اجلهوي الذي يتوىل توزيعها على االحتاديات الإقليمية و % 40
ت�صرف لفائدة الأمني العام ملالية احلزب.
الميكن لأي ع�ضو يف احلزب �أن:
• ي�شارك �أو ي�ساهم يف �أي عمل �أو ن�شاط حزبي،
• يرت�شح �أو ي�صوت يف �أي جهاز من �أجهزة احلزب،
• يح�صل على تزكية احلزب للرت�شح يف �أي ا�ستحقاق انتخابي،
• يتحمل �أي م�س�ؤولية متثيلية �أو حكومية با�سم احلزب،

�إذا مل يكن قد �أدى جميع واجبات االنخراط يف مواعدها �أو مل يكن قد قام
بامل�ساهمات املن�صو�ص عليها يف املادة املتعلقة مبالية احلزب.
• ال ميكن لأي ع�ضو يف احلزب التخلي عن انتمائه للتجمع الوطني
للأحرار داخل جمل�سي الربملان �أو باملجال�س اجلماعية الرتابية �أو
بالغرف املهنية.

حاالت فقدان الع�ضوية
الـمـــــادة :9

حاالت فقدان الع�ضوية هي:

• اال�ستقالة واالن�سحاب :ويقدم الطلب يف �ش�أنهما �إىل اجلهاز الذي
ينتمي �إليه �صاحب الطلب .وال تقبل اال�ستقالة واالن�سحاب �إال بعد
الت�أكد من �أن الطالب �أدى ما عليه من واجبات االنخراط وامل�ساهمة،
و�أرجع كل الوثائق املتعلقة باحلزب و�صفى كل احل�سابات املتعلقة باحلزب
وح�صل على براءة ذمته من �أجل ذلك.
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• العزل :وي�صدر عن اجلهاز املخت�ص بعد مداولة جلان الت�أديب
والتحكيم .ويكون قرار العزل معلال.
• الوفاة :وت�سقط الع�ضوية من جراء ذلك يف كل الأجهزة التي كان
ينتمي �إليها الع�ضو املتوفى .ويخلفه يف مهامه املنتخبة داخل �أجهزة
احلزب الع�ضو الذي ي�أتي ا�سمه بعد ا�سم �آخر ع�ضو منتخب يف الئحة
�آخر انتخاب �شريطة توفره على ال�شروط الواردة يف املادة �أعاله.
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الباب الثاين

�أجهزة احلزب
مبادئ عامة مطبقة على �سائر الأجهزة

الـمـــــادة :10

يعمل داخل الأجهزة املركزية واجلهوية واالقليمية واملحلية باملبادئ الواردة
يف املادة العا�شرة من النظام الأ�سا�سي بفقراتها الثالثة ع�شر وهي كما يلي:
 -1ينظم التجمع الوطني للأحرار �أعماله وي�سري �أجهزته وفق مبادئ
الدميقراطية واحلكامة اجليدة ويدبر �ش�ؤونها على �أ�سا�س ال�شفافية
وامل�س�ؤولية واملحا�سبة.
 -2يتبنى التجمع الوطني للأحرار �أ�سلوب النقا�ش احل�ضاري وامل�س�ؤول واحرتام
الآراء واختالف املقرتحات ومقارعة الأفكار وذلك يف �إطار املحافظة على
وحدة ال�صف.
 -3يعتمد احلزب على مبد�أ جتديد النخب وعلى التداول يف حتمل امل�س�ؤولية
و�إقرانها باملحا�سبة وعلى عدم تراكم امل�س�ؤوليات بني �أيدي �أع�ضائه.
 -4ال ت�سند امل�س�ؤولية لنف�س الع�ضو لأكرث من مدة واليتني اثنتني متتاليتني.
ومدة االنتداب اخلا�صة بامل�س�ؤوليات داخل �أجهزة احلزب هي �أربع �سنوات.
 -5ال ميكن لع�ضو من �أع�ضاء احلزب �أن يتوىل �أكرث من رئا�سة هي�أة تنظيمية
واحدة وال �أن يجمع بني مهام من�سق �إقليمي ومن�سق جهوي� .أومن�سق �إقليمي
وكاتب عام لالحتادية �أومن�سق جهوي وكاتب عام ملجل�س جهوي.
 -6جتتمع �أجهزة احلزب با�ستدعاء مكتوب من رئي�سها �أو كاتبها العام �أو بطلب من
املن�سق �أو بدعوة من ثلث �أع�ضائها مع توجيه �إ�شعار بالتو�صل ،يتم اال�ستدعاء
بالربيد امل�ضمون �أو الربيد الإلكرتوين �أو بكل الو�سائل املعمول بها.
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 -7ال تكون االجتماعات �صحيحة �إال �إذا ح�ضرها الن�صف زائد واحد من
�أع�ضائها ،ف�إذا مل يتحقق الن�صاب يف الدعوة الأوىل ،بلج�أ �إىل ا�ستدعاء
ثان يكون على �إثره االجتماع �صحيحا مهما كان عدد احلا�ضرين على �أال
يقل عن الربع.
 -8تتخذ القرارات ب�أغلبية الأ�صوات املعرب عنها برفع اليد ما عدا �إذا ن�ص هذا
النظام على خالف ذلك �أو �إذا تعلق الأمر بالتعيينات ال�شخ�صية �أو �إذا طلب
ثلث الأع�ضاء احلا�ضرين الت�صويت ال�سري ،ويف هذه احلالة يعر�ض الأمر
على اجلمع الذي يبث فيه.
 -9يخ�ضع �أع�ضاء احلزب للقرارات املتخذة دميقراطيا داخل الهياكل ح�سب
ما �سلف ذكره ويعملون على احرتام م�ضامينها وتنفيذها واالن�صياع لها
واالن�ضباط ملقت�ضياتها.
 -10ت�سجل وتدون مقررات �أجهزة احلزب ب�سجالت مرقمة ومتتابعة يوقعها
رئي�س اجلهاز واملقرر فيه.
 -11يوفر احلزب لكل �أجهزته �إدارة وو�سائل عمل ب�شرية ومادية ومقرات يف
ملكه �أو مكراة با�سمه.
� -12إذا تغيب ع�ضو عن اجتماعات الأجهزة التي هو ع�ضو فيها �أكرث من ثالثة
جل�سات متتالية بدون عذر مقبول �أو رف�ض تنفيذ مهمة ارت�ضاها �أو �أنيطت
به ،يحال املو�ضوع على جلنة التحكيم والت�أديب لال�ستماع �إليه واقرتاح
الإجراء الواجب اتخاذه �إزاءه.
 -13ت�ستمر الع�ضوية يف الأجهزة �إىل حني انعقاد امل�ؤمتر الوطني العادي
املوايل الالحق �إال يف حالة فقدان الأهلية ويف حاالت اال�ستقالة �أو العزل
�أو الوفاة.
 -14تو�ضع حما�ضر انتخاب �أع�ضاء �أجهزة احلزب لدى ال�سلطات وفقا لأحكام
قانون الأحزاب ال�سيا�سية

14

الأجهزة املحلية
الـمـــــادة :11

• ينبثق الفرع من اجلماعة الرتابية القروية �أو احل�ضرية �أو املقاطعة.
وميكن جمع عدة جماعات �أو مقاطعات يف تكوين الفرع الواحد.
• يتكون الفرع من املنا�ضالت واملنا�ضلني داخل الوحدات الرتابية
�أعاله ،ويف كل جمموعة ب�شرية �أخرى ميكن للمكتب ال�سيا�سي �أن
ي�سمح بت�أليف فرع بها.

ينتخب �أع�ضاء الفرع مكتبا للفرع يتكون من:
• كاتب الفرع.
• نائبني له.

• مقرر ومقرر م�ساعد له.
• �أمني ونائب له.

وتكون مهمة مكتب الفرع:

• ن�شر مبادئ احلزب على �صعيد الرتاب اجلماعي،

• التداول يف كل ما يتعلق بتنمية اجلماعة �أو املقاطعة،

• تتبع �أعمال املجل�س اجلماعي وامل�شاركة يف جلان تكاف�ؤ الفر�ص باجلماعة،
• تعبئة املواطنني واملواطنات للإنخراط يف العمل ال�سيا�سي داخل احلزب،

• متتني العالقات مع منظمات املجتمع املدين،
• خلق جلان قطاعية،

• تقدمي مطالب با�سم ال�سكان تهم التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئة للجماعة،
• التداول يف �ش�أن اقرتاح املر�شحني التجمعيني يف خمتلف اال�ستحقاقات
املحلية وحت�صيل واجبات االنخراط والهبات.
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يتلقى مكتب الفرع طلبات االنخراط ،وي�سلم الكاتب و�صال عن كل طلب،
ويبت مكتب الفرع يف الطلبات داخل �أجل ال يتعدى � 8أيام كما هو مبني يف املادة
� 2أعاله.

�إحتـاديـة املدينــة
الـمـــــادة :12

حتدث احتادية املدينة على �صعيد كل مدينة بها �أكرث من مقاطعة وحتدث
على �صعيد مدينة الدار البي�ضاء احتادية يف كل عمالة مقاطعات.
• يتكون جمل�س احتادية املدينة من �أع�ضاء مكاتب املقاطعات باملدينة
و�أع�ضاء مكاتب التنظيمات املوازية ور�ؤ�ساء جمال�س املقاطعات
التابعني للحزب.
• يجتمع جمل�س احتادية املدينة �أو جمل�س احتادية املقاطعات على
�صعيد كل عمالة بالن�سبة ملدينة الدار البي�ضاء مرة يف كل �شهر
با�ستدعاء من الكاتب العام لالحتادية �أو بطلب من املن�سق الإقليمي
�أو بطلب من ثلث �أع�ضاء مكتب االحتادية.

يتوىل جمل�س االحتادية مهام:

• ال�سهر على تطبيق قوانني احلزب والقرارات املتخذة من لدن هيئاته،

• ن�شر مبادئ احلزب وا�ستقطاب �أع�ضاء جدد وت�أطريهم،

• ال�سهر على �إحداث الفروع وتتبع �أن�شطتها وعقد اجتماعات دورية معها،

• ن�شر �صحافة احلزب ووثائقه وبراجمه،

• حت�ضري تظاهرات ثقافية وحمالت حت�سي�سية وتنظيم لقاءات مع
املجتمع املدين.

ينتخب جمل�س احتادية املدينة �أو جمل�س احتادية املقاطعات على �صعيد
كل عمالة بالن�سبة ملدينة الدار البي�ضاء ،من بني �أع�ضائه مكتبا لالحتادية
يتكون من:
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• كاتب عام االحتادية
• �أربعة نواب له
• �أمني املال
• نائبه
• مقرر

• نائبه

• م�ست�شارين

يجتمع املكتب با�ستدعاء من كاتب االحتادية �أو بطلب من املن�سق الإقليمي
�أو بطلب ثلث �أع�ضائه.

يتوىل مكتب االحتادية مهام:

• �إحداث هياكل حملية للأن�شطة املوازية كال�شباب واملر�أة والريا�ضة
والفنون واملهنيني،
• تتبع �أعمال املجل�س اجلماعي،

•خلق جلان قطاعية وجلان وظيفية منها :
• جلنة �ش�ؤون املدينة،

• جلنة تكاف�ؤ الفر�ص،

• جلنة التنظيمات املوازية،

جتتمع هذه اللجان با�ستدعاء من ر�ؤ�سائها �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو
بطلب من الكاتب العام لالحتادية �أو بطلب من ثلث �أع�ضائها.
يعني رئي�س التجمع الوطني للأحرار بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي من�سقا
عن احتادية املدينة �أو احتادية املقاطعات على م�ستوى كل عمالة بالن�سبة
ملدينة الدار البي�ضاء ،يح�ضر �أ�شغال جمل�س االحتادية وميثل هيئات احلزب
لدى ال�سلطات املحلية وميد مركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�شطة
احلزبية باملدينة.
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املـ�ؤتـمر الإقليمـي
الـمـــــادة :13

يعترب امل�ؤمتر الإقليمي �أعلى هيئة تقريرية على امل�ستوى الإقليمي.
تنعقد امل�ؤمترات الإقليمية مرة كل �أربع �سنوات وكلما دعت ال�ضرورة �إىل
ذلك �إما بطلب من مكتب االحتادية الإقليمية� ،أو بطلب من ثلثي �أع�ضاء جمل�س
االحتادية الإقليمية �أو بطلب من املكتب ال�سيا�سي.
يحدد مكتب االحتادية جدول �أعمال امل�ؤمتر الإقليمي ،وميكن �إ�ضافة
نقطة يف جدول الأعمال بعد اقرتاحها وامل�صادقة عليها يف بداية �أ�شغال امل�ؤمتر
الإقليمي.
يح�ضر �أ�شغال امل�ؤمتر الإقليمي جميع املنا�ضالت واملنا�ضلني الذين تتوفر
فيهم �شروط الع�ضوية باحلزب ،كما يح�ضره الربملانيون ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء
اجلماعات الرتابية بالإقليم املنتمون للتجمع الوطني للأحرار.
ير�أ�س املن�سق الإقليمي �أ�شغال امل�ؤمتر الإقليمي ويح�ضر وجوبا املن�سق
اجلهوي �أو �أحد �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي �أو هما معا �أ�شغال امل�ؤمتر الإقليمي.
تناق�ش وت�صادق امل�ؤمترات الإقليمية على التقارير وامل�شاريع واملقرتحات
املحالة عليها من طرف جمل�س االحتادية �أو املكتب ال�سيا�سي.
ينتخب امل�ؤمتر الإقليمي �أع�ضاء جمل�س االحتادية االقليمية .ويجب �أن
يراعي هذا االقرتاع التمثيلية اجلغرافية ومتثيلية ال�شباب والن�ساء ح�سب
املعايري املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي للحزب.

الإحتاديـة الإقليميـة
الـمـــــادة :14
طبقا للمواد ال�ساد�سة ع�شر وال�سابعة ع�شر والثامنة ع�شر والتا�سعة ع�شر
والع�شرين والواحدة والع�شرين والثانية والع�شرين من النظام الأ�سا�سي حتدث
االحتادية الإقليمية على �صعيد كل �إقليم �أو عمالة �أو عدة عماالت بالن�سبة
ملدينة الدار البي�ضاء وتتكون من:
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• جمل�س االحتادية ينتخب �أع�ضا�ؤه من طرف امل�ؤمتر الإقليمي.
• مكتب ينتخب �أع�ضا�ؤه من طرف جمل�س االحتادية.
•اللجان الإقليمية.

الـمـــــادة :15

يجتمع جمل�س االحتادية وجوبا يف دورات عادية مرتني يف ال�سنة ،ويف
دورات ا�ستثنائية كلما دعت ال�ضرورة �إىل ذلك ،با�ستدعاء من الكاتب العام
لالحتادية �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو بطلب من ثلث �أع�ضاء املجل�س.
يحدد مكتب االحتادية جدول �أعمال اجتماع املجل�س ،وميكن �إ�ضافة نقطة
يف جدول الأعمال بعد اقرتاحها وامل�صادقة عليها يف بداية �أ�شغال املجل�س .وال
يجوز مناق�شة موا�ضيع خارج جدول الأعمال.
يقوم جمل�س االحتادية يف �أول دورة له بانتخاب:
• مكتب م�سري يدعى مكتب االحتادية؛
• مندوبني للم�ؤمتر اجلهوي؛
• مندوبني للم�ؤمتر الوطني؛
• �أع�ضاء املجل�س الوطني.

ويتداول فيما يلي على اخل�صو�ص:

• �إحداث هياكل للأنظمة املوازية من �شباب و مر�أة وريا�ضة وفنون
ومهن،
• تتبع �أعمال املجل�س الإقليمي،
• تتبع �أعمال مكتب االحتادية الإقليمية،
• خلق جلان قطاعية ومنها:
• جلنة ال�ش�ؤون الإقليمية،
• جلنة تكاف�ؤ الفر�ص،
• جلنة الرت�شيحات،
جتتمع هذه اللجان با�ستدعاء من ر�ؤ�سائها �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو
بطلب من الكاتب العام لالحتادية الإقليمية �أو بطلب من ثلث �أع�ضائها مرة يف
كل �شهر على الأقل.
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وجتتمع جلنة الرت�شيحات متى دعت احلاجة �إىل دعوتها بنف�س الطريقة.

الـمـــــادة :16

يعني رئي�س التجمع الوطني للأحرار بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي من�سقا
عن االحتادية الإقليمية يح�ضر �أ�شغال جمل�س االحتادية وميثل هيئات احلزب
لدى ال�سلطات الإقليمية وميد مركز احلزب باملعلومات والتقارير حول �أن�شطة
احلزب بالإقليم.

الـمـــــادة :17

ينتخب جمل�س االحتادية االقليمية من بني �أع�ضائه مكتبا لالحتادية
يتكون من:
• كاتب عام لالحتادية االقليمية،
• �أربعة نواب له،
• �أمني املال،
• نائبني له،
• مقرر،
• نائبني له،
• م�ست�شارين.

الـمـــــادة :18

ميار�س مكتب االحتادية الإقليمية املهام التنظيمية وال�سيا�سية
وباخل�صو�ص:
• جتديد املكاتب املحلية ب�شكل منتظم،
• تدبري االنخراط واال�ستقطاب،
• اقرتاح الرت�شيحات على امل�ستوى املحلي والإقليمي،
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•
•
•
•
•
•
•
•

عقد امل�ؤمترات الإقليمية،
رفع تقارير دورية عن ن�شاط االحتادية للأجهزة اجلهوية،
ت�سوية اخلالفات،
تنفيذ مقررات جمل�س االحتادية،
متابعة �أداء اجلماعات املنتخبة حمليا،
ر�صد عمل الأحزاب ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع املدين،
متابعة تنفيذ ال�سيا�سات العمومية،
الت�أطري والتوجيه والتكوين.

يجتمع مكتب االحتادية الإقليمية با�ستدعاء من الكاتب العام لالحتادية،
�أو بطلب من املن�سق الإقليمي.

الـمـــــادة :19

تتوفر االحتادية الإقليمية على مقر وموارد ب�شرية ومادية كما هو مبني �أدناه.

امل�ؤتـمـر اجلهــوي
الـمـــــادة :20

طبقا للمواد  23و 24و 25و 26و 27من النظام الأ�سا�سي ،حتدث
جمال�س جهوية على �صعيد كل جهة باململكة ينتخب �أع�ضاء هذه املجال�س من طرف
امل�ؤمترات اجلهوية .وي�ضم امل�ؤمتر اجلهوي املندوبني اجلهويني املنتخبني من طرف
امل�ؤمترات الإقليمية لكل الأقاليم والعماالت امل�شكلة للجهة والأع�ضاء بال�صفة يف
املجل�س اجلهوي الذين ت�ستمر ع�ضويتهم به �إىل حني انعقاد امل�ؤمتر الوطني الالحق.
كما يح�ضره ر�ؤ�ساء اجلماعات الرتابية والغرف املهنية باجلهة املنتمون للتجمع
الوطني للأحرار.
ينعقد امل�ؤمتر اجلهوي مرة يف كل �سنتني على الأقل ،وكلما دعت احلاجة
�إىل ذلك بطلب من رئي�س احلزب �أو ثلث �أع�ضاء املجل�س.
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ير�أ�س امل�ؤمتر اجلهوي رئي�س احلزب �أو من ينتدبه من بني �أع�ضاء املكتب
ال�سيا�سي.

يتوىل امل�ؤمتر اجلهوي على اخل�صو�ص:

•تتبع توجهات واختيارات احلزب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية كما حددها امل�ؤمتر الوطني وبرنامج احلزب على
ال�صعيد اجلهوي،
• تتبع �أعمال املجل�س اجلهوي واملجال�س االقليمية،
• حتديد عدد الأع�ضاء امل�ؤمترين الواجب انتخابهم من لدن املجال�س
اجلهوية،
• امل�صادقة على التقارير الواردة من االحتاديات االقليمية

املجل�س اجلهوي
الـمـــــادة :21

يتكون املجل�س اجلهوي مع مراعاة متثيلية ال�شباب واملر�أة من:

• �أع�ضاء ينتخبهم امل�ؤمتر اجلهوي املكون من املندوبني املنتخبني من
طرف امل�ؤمترات الإقليمية لكل الأقاليم والعماالت امل�شكلة للجهة.
• �أع�ضاء بال�صفة وهم:

• �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي باجلهة،

• ر�ؤ�ساء املجال�س املنتخبة املنتمني للتجمع الوطني للأحرار،
• ر�ؤ�ساء الغرف املهنية املنتمني للتجمع الوطني للأحرار،
• الربملانيني باجلهة،

• �أع�ضاء املجل�س الوطني باجلهة،

• املن�سقون الإقليميون ومن�سقو احتاديات املدينة والعماالت.
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الـمـــــادة :22

يتوىل املجل�س اجلهوي على اخل�صو�ص:

• االخت�صا�صات التنظيمية والتدبريية لأجهزة احلزب على �صعيد
اجلهة،
• تنفيذ برامج احلزب يف ميدان الالمركزية واجلهوية املتقدمة
والالمتركز الإداري،
• درا�سة الق�ضايا اجلهوية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية،
• تطوير التنظيم احلزبي و�إ�شعاعه
• البت يف النزاعات والت�أديب
• القيام ب�أن�شطة ثقافية وفنية وريا�ضية وحما�ضرات وندوات.
• انتخاب املكتب اجلهوي واحداث جلان جهوية متخ�ص�صة.
يجتمع املجل�س اجلهوي وجوبا با�ستدعاء من الكاتب العام للمكتب اجلهوي
�أو املن�سق اجلهوي �أو بطلب من ثلث �أع�ضائه.

الـمـــــادة :23

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

الـمـــــادة :24

يجتمع املكتب اجلهوي مرة يف ال�شهر ،با�ستدعاء من املن�سق اجلهوي� ،أو من
الكاتب العام للمكتب اجلهوي �أو بطلب من � 2/3أع�ضاءه.
ي�سهر املكتب اجلهوي على تتبع وتنفيذ الربامج التي يقررها املجل�س
اجلهوي واملكتب ال�سيا�سي.
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ميكن لكل فرع �أو احتادية املدينة �أو احتادية �إقليمية �أو جمل�س جهوي �أن
يحدث جلانا متخ�ص�صة من بينها ب�صفة خا�صة اللجان املن�صو�ص عليها يف املادة
الثالثة والأربعون من النظام الأ�سا�سي.
• جتتمع هذه اللجان مرتني يف ال�شهر على الأقل با�ستدعاء من
ر�ؤ�سائها �أو بطلب من ثلث �أع�ضائها �أو بطلب من املن�سق الإقليمي �أو
اجلهوي �أو بطلب من الكاتب العام للإحتادية.
• ميكن �أن يتوفر املكتب اجلهوي على مقر وموارد ب�شرية ومادية.

اللجــان اجلهــويـة
الـمـــــادة :25

يحدث املجل�س اجلهوي جلانا متخ�ص�صة ووظيفية خا�صة:
•
•
•
•
•
•

جلنة
جلنة
جلنة
جلنة
جلنة
جلنة

اجلهوية املتقدمة،
تتبع تنفيذ ال�سيا�سات العامة جهويا،
االنتخابات،
التحكيم والتاديب،
تكاف�ؤ الفر�ص واملنا�صفة،
التنظيمات املوازية.

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

رئي�س
نائبه
مقرر
نائبه

جتتمع اللجان اجلهوية با�ستدعاء مكتوب من ر�ؤ�سائها �أو بطلب من املن�سق
اجلهوي �أو من ثلث �أع�ضائها ثالثة �أيام على الأقل قبل موعد اجتماعها.
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تتداول اللجان يف الق�ضايا التي يحيلها عليها رئي�س احلزب �أو املن�سق
اجلهوي ،وميكنها �أن تتداول يف �أمور تدخل يف ميدان اخت�صا�صاتها.
يكون االجتماع قانونيا بح�ضور ن�صف �أع�ضائها على الأقل ،و�إال ترفع
اجلل�سة ملدة �ساعة من الزمان ،يكون بعدها االجتماع �صحيحا �شريطة ح�ضور
ربع الأع�ضاء على الأقل.
تبت اللجان بت�صويت �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
تكون االجتماعات علنية �إال �إذا طلب ثلث الأع�ضاء �أو رئي�س اللجنة �سرية
االجتماع ،ويف هذه احلالة تقرر اللجنة يف الطلب.
ترفع اللجان تقاريرها �إىل املن�سق اجلهوي الذي يحيلها على رئي�س احلزب
الذي يخرب بها املكتب ال�سيا�سي.
جتتمع جلان االنتخابات والرت�شيحات والتحكيم والت�أديب متى دعت
احلاجة �إىل اجتماعها.

الأجـهــزة الـوطـنـيـة
امل�ؤمتـــر الوطني
الـمـــــادة :26

طبقا للمادة  29من النظام الأ�سا�سي ،يتوىل املكتب ال�سيا�سي مهام
التح�ضري لعقد امل�ؤمترات الوطنية للحزب.
يعني املكتب ال�سيا�سي لهذه الغاية جلنة ت�سمى اللجنة الوطنية لتح�ضري
امل�ؤمتر الوطني ،تتكون من  30ع�ضوا على ال�شكل التايل يراعى فيها متثيلية
الن�ساء وال�شباب:
•  15ع�ضوا من املكتب ال�سيا�سي.
• � 10أع�ضاء من املجل�س الوطني.
• � 5أع�ضاء من بني املن�سقني اجلهويني.
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تنتخب اللجنة من بني �أع�ضائها رئي�سا ونوابا له ومقررا عاما ومقررا
م�ساعدا له.

تتفرع عن اجلنة الوطنية جلان فرعية يعهد �إليها خا�صة بـ :
•
•
•
•
•

�ضبط الئحة امل�ؤمترين على �أ�سا�س ما ن�صت عليها املادة � 2أعاله.
الإعداد اللوجي�ستيكي.
الق�ضايا القانونية.
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
برنامج احلزب.

ير�أ�س �أحد نواب رئي�س اللجنة الوطنية جلنة فرعية.

تتوىل اللجنة الوطنية على اخل�صو�ص القيام باملهام التالية:

• حتديد تاريخ ومكان عقد امل�ؤمتر الوطني.

• حتديد و�ضبط عدد امل�ؤمترين وتوزيعهم على م�ستوى االحتاديات
الإقليمية ح�سب املعايري الآتية:
• عدد املنخرطني يف كل �إقليم.

• عدد الأ�صوات واملقاعد املح�صل عليها يف اال�ستحقاقات الت�شريعية
والرتابية املجراة يف الفرتة الفا�صلة ما بني امل�ؤمترين الوطنيني
العاديني.
ترفع تقارير اللجان الفرعية واللجنة الوطنية �إىل رئي�س احلزب الذي
يحيلها على املكتب ال�سيا�سي بق�صد امل�صادقة عليها.
تتوفر اللجنة الوطنية لتح�ضري امل�ؤمتر الوطني على اعتمادات مالية
تر�صد اليها ويحدد مبلغها املكتب ال�سيا�سي ،ويكون رئي�س اللجنة الوطنية �آمرا
مفو�ضا ل�صرف تلك االعتمادات بعد �إجراء ال�صفقات العمومية يف �ش�أن �أ�شغال
التح�ضري للم�ؤمتر الوطني.
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املجلـ�س الوطـنــي
الـمـــــادة :27

يتكون املجل�س الوطني من ممثلي الأجهزة املحلية والإقليمية واجلهوية
والتنظيمات املوازية الذين تتم امل�صادقة على انتخابهم يف امل�ؤمتر الوطني.
يجتمع املجل�س الوطني خالل الأ�سبوعني الأولني من �شهر يونيو و�شهر
دجنرب من كل �سنة ،وميكن �أن يعقد دورات ا�ستثنائية ،بدعوة من رئي�س احلزب
�أو بطلب من ثلثي �أع�ضاء املجل�س بناء على جدول �أعمال حمدد م�سبقا ،وتتم
اجتماعاته يف املقر املركزي للحزب �أو يف املكان الذي يحدده املكتب ال�سيا�سي
وير�أ�س املجل�س الوطني يف اجتماعه الأول بعد عقد امل�ؤمتر الوطني الرئي�س
امل�ؤقت للم�ؤمتر.
ويحق لكل ع�ضو �أن يطلب �إدراج نقطة يف جدول �أعمال املجل�س يف دوراته
العادية �شريطة تبليغ طلبه �إىل املكتب ال�سيا�سي داخل �أجل �شهر قبل انعقاد
دورة املجل�س.

الـمـــــادة :28

يوجه الرئي�س اال�ستدعاء مكتوبا �إىل �أع�ضاء املجل�س الوطني مرفوقا
بجدول الأعمال وبالوثائق املتعلقة بجدول الأعمال  15يوما على الأقل قبل
انعقاد الدورة الأوىل.
وتكون اجتماعاته قانونية �إذا ح�ضرها ن�صف �أع�ضائه على الأقل و�إذا مل
يتوفر هذا الن�صاب �أعيد اال�ستدعاء يف �أجل �أق�صاه  15يوما ويكون االجتماع
قانونيا على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
ير�أ�س رئي�س التجمع الوطني للأحرار جل�سات و�أعمال املجل�س الوطني
ويتوىل �أحد �أع�ضائه حترير حم�ضر جلل�ساته.
يبد�أ املجل�س مناق�شة املوا�ضيع الواردة يف جدول الأعمال املعرو�ضة من
طرف املكتب ال�سيا�سي بعد اال�ستماع �إىل تقرير رئي�س التجمع عن الن�شاط
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العام خالل الفرتة ال�سابقة ،ثم ي�شرع يف مناق�شة االقرتاحات املقدمة من
طرف الأع�ضاء.
يعطي الرئي�س الكلمة لكل راغب يف املناق�شة ح�سب ترتيبه يف الالئحة
ليتدخل يف مدة زمنية حمددة ثم يقرر �إقفال باب املناق�شة عندما ي�شعر ب�أن
املو�ضوع قد ا�ستوفى حقه منها ويطرح الق�ضية للت�صويت �إذا كانت طبيعتها
تتطلب احل�سم بهذه الكيفية.
و�إذا وقع الإخالل بالنظام الواجب �أو االحرتام املفرو�ض �أثناء �سري
املناق�شات جاز للرئي�س اتخاذ التدابري ال�ضرورية لإعادة النظام واالحرتام
والهدوء �إىل ن�صابه.

الـمـــــادة :29

يتوىل املجل�س الوطني بالإ�ضافة �إىل املهام املن�صو�ص عليها يف النظام
الأ�سا�سي للحزب امل�صادقة على �أع�ضاء اللجان املتخ�ص�صة وهي:
•
•
•
•
•

جلنة
جلنة
جلنة
جلنة
جلنة

مراقبة مالية احلزب،
التحكيم والت�أديب،
تكاف�ؤ الفر�ص واملنا�صفة،
الرت�شيحات،
املغاربة املقيمني باخلارج.

املكتب ال�سيا�سي
الـمـــــادة :30

طبقا للمادة  36من النظام الأ�سا�سي للحزب ،ينتخب املجل�س الوطني من
بني �أع�ضائه  30ع�ضوا يتكون منهم املكتب ال�سيا�سي ،ملدة �أربع �سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ابتداء من تاريخ امل�صادقة على النظام الأ�سا�سي من لدن
امل�ؤمتر الوطني اخلام�س للحزب.
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يعترب املكتب ال�سيا�سي اجلهاز التنفيذي والتنظيمي للتجمع الوطني
للأحرار ،وبهذه ال�صفة يتوىل املهام التالية:
• ال�سهر على تتبع الق�ضايا ال�سيا�سية والتنظيمية يف �إطار توجهات
امل�ؤمتر الوطني واملجل�س الوطني،
• ال�سهر على ت�سيري احلزب و�ضمان ا�ستمراره،
• تتبع �أعمال و�أن�شطة جميع �أجهزة احلزب،
• توجيه �إعالم احلزب و�صحافته ومن�شوراته وتعيني امل�س�ؤولني عن
�أجهزة الإعالم والن�شر وحتديد مهمتهم وتقييم �أعمالهم،
• اتخاذ التدابري التي ت�ستدعيها الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية يف �إطار برنامج وتوجهات احلزب،
• امل�صادقة على م�شروع ميزانية احلزب من مداخيل ونفقات،
• التداول يف �ش�أن تعيني املن�سقني الإقليميني واجلهويني من طرف
رئي�س احلزب،
• تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجان بعد م�صادقة املجل�س الوطني،
• تدبري التحالفات ال�سيا�سية واالنتخابية وفق توجيهات املجل�س
الوطني،
• تدبري العالقات العامة واخلارجية للحزب.
• يتحمل املكتب ال�سيا�سي امل�س�ؤولية ب�صفة جماعية.
• وينظم �أعماله عن طريق توزيع املهام املوكولة �إليه بني �أع�ضائه،
وال يجوز �أن يتحمل �أي ع�ضو �أكرث من مهمة قطاعية واحدة.
• يجتمع املكتب ال�سيا�سي مرة يف كل �أ�سبوع وكلما دعت ال�ضرورة �إىل
ذلك بدعوة من رئي�س احلزب بناء على جدول �أعمال حمدد.
• يعترب االجتماع منعقدا ب�صفة قانونية بح�ضور ن�صف الأع�ضاء.
• �إذا مل يتوافر هذا الن�صاب ترفع اجلل�سة الأوىل ملدة �ساعة من
الزمان ،وينعقد االجتماع ب�صفة قانونية مبن ح�ضر من الأع�ضاء
على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع الأع�ضاء.
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الـمـــــادة :31

تقدم طلبات الرت�شيح لرئي�س احلزب يف �أجل �أق�صاه �أربعة �أيام قبل تاريخ
�إجراء االنتخابات املتعلقة بت�أليف املكتب ال�سيا�سي ،وت�سلم جلنة الرت�شيحات
للمعني بالأمر حاال و�صال يحمل تاريخ و�ضع طلبه.
تتوىل اللجنة جمع طلبات الرت�شيح وتنظر يف مالءمتها مع مقت�ضيات
النظامني الأ�سا�سي والداخلي ،وتتوىل �إعداد �أوراق الت�صويت ومكاتب الت�صويت
وتعيني �أع�ضائها ور�ؤ�سائها وال�سهر على �سالمة عمليات االنتخاب وفرز الأ�صوات
و�إعالن نتائج االقرتاع.
وال يجوز للمر�شحني �أن يكونوا �أع�ضاء بهذه اللجنة.

الـمـــــادة :32

ميكن لكل ع�ضو من �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي �أن يطلب ت�سجيل نقطة
للمناق�شة �أو الإخبار الأ�سبوعي للمكتب ال�سيا�سي �شريطة �إرفاق الطلب مبذكرة
عر�ض للمو�ضوع املطلوب مناق�شته.
ي�ستمع املكتب ال�سيا�سي يف بداية االجتماع �إىل العرو�ض التي يقدمها
الوزراء املنتمون �إىل احلزب حول �أعمال و�أن�شطة احلكومة والقطاعات التي
يتولون ت�سيريها ،ثم �إىل رئي�سي الفريقني الربملانيني حول العمل الت�شريعي
والرقابي والن�صو�ص الواردة عليه من م�شاريع ومقرتحات القوانني والأ�سئلة
و�أ�شغال اللجان الربملانية ،ويتداول املكتب ال�سيا�سي يف تلك الن�صو�ص ثم يحيلها
للدرا�سة على اللجان الدائمة للحزب.
وي�ستمع املكتب ال�سيا�سي بعد ذلك� ،إىل العرو�ض التي يقدمها الأع�ضاء
املقررون يف الق�ضايا امل�سجلة يف جدول الأعمال على �أن يكون كل الأع�ضاء قد
تو�صلوا بها �أو مبلخ�ص منها قبل تاريخ االجتماع بثالثة �أيام على الأقل ت�سهيال
ملناق�شتها وتقدمي اقرتاحات حول م�ضامينها.
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الرئـــا�ســـة
الـمـــــادة :33

• ينتخب �أع�ضاء امل�ؤمتر الوطني رئي�س التجمع الوطني للأحرار
باالقرتاع ال�سري وب�أغلبية الأ�صوات يف دورة واحدة ملدة � 4سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
• ي�شرتط يف املرت�شح لرئا�سة التجمع �أن يكون قد ق�ضى والية واحدة
على الأقل يف املجل�س الوطني.
• يقدم الرت�شيح ب�صفة �شخ�صية وال تقبل النيابة �أو التفوي�ض.
• يتلقى املكتب ال�سيا�سي طلبات الرت�شيح لرئا�سة احلزب داخل 15
يوما قبل تاريخ انعقاد امل�ؤمتر وي�سلم للمعني بالأمر �شخ�صيا فورا
و�صال عن تقدمي تر�شيحه و ت�سهر اللجنة الوطنية لتح�ضري امل�ؤمتر
الوطني على �ضبط عمليات الرت�شيح والت�صويت.
• ميكن للمر�شحني القيام بحملة انتخابية حت�سي�سية وتعريفية
باخلطة وال�سبل التي يرونها قمينة للو�صول �إىل تطبيق برامج
التجمع الوطني للأحرار دون اخلروج عن اختياراته و�أهدافه
الواردة يف القانون الأ�سا�سي مع املحافظة على وحدة احلزب وذلك
خالل اخلم�سة ع�شر يوما قبل انعقاد امل�ؤمتر الوطني.
• ومينع ا�ستعمال ممتلكات وو�سائل احلزب يف احلملة االنتخابية
وميكن للمر�شحني عقد ندوات ولقاءات وحما�ضرات وتوزيع من�شورات
ومل�صقات طبقا ملدونة االنتخابات.
• تتم احلمالت االنتخابية مبقرات التجمع بالأقاليم واجلهات بت�أطري
من طرف املن�سقني.
• وتخ�ص�ص مكاتب للت�صويت بناء على لوائح امل�ؤمترين املنتخبني
موزعة على عدد اجلهات الرتابية وي�سريها مكتب مكون من
امل�ؤمترين ،وي�سمح فيها بح�ضور ممثلي املر�شحني يف عمليات االقرتاع
والفرز �شريطة تبليغ �أ�سمائهم لر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت �ساعة على
الأقل قبل ال�شروع يف عمليات الت�صويت.
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• يتم االنتخاب داخل قاعة مفتوحة للعموم ولل�صحافة ،وينادى على
الناخبني بعد التيقن من هويتهم ي�أخذ الناخب ورقة الت�صويت و
يتوجه فورا �إىل املعزل ثم يعود لي�ضع ورقة الت�صويت بال�صندوق
الزجاجي ال�شفاف ويوقع �أمام ا�سمه بالالئحة االنتخابية.
• تتواىل عملية الت�صويت دون توقف.
• ال يجوز يوم االقرتاع حتت طائلة املتابعة الق�ضائية القيام ب�أية
حملة انتخابية �أو توزيع من�شورات �أو �إ�شهار.
• تنجز حما�ضر على �إثر عمليات االنتخاب والفرز على �صعيد
كل مكتب على حدة يتلقاها املكتب املركزي حتت رئا�سة رئي�س
امل�ؤمتر الوطني مبعية رئي�س اللجنة املن�صو�ص عليها يف املادة الرابعة
والع�شرون وع�ضوين منها.
• يعلن على �إثر ذلك نتيجة االقرتاع رئي�س امل�ؤمتر الوطني الذي
يدعو الرئي�س املنتخب �إىل املن�صة لتويل مهامه الرئا�سية.
• وت�سلم ن�سخ من هذه املحا�ضر ملمثلي املر�شحني وت�ضم �إىل وثائق
امل�ؤمتر الوطني لتدوينها وللإدالء بها عند احلاجة.
• وميكن اللجوء �إىل املادة  15من القانون املنظم ملهنة املفو�ضني
الق�ضائيني بق�صد �إجراء معاينة.

الـمـــــادة :34

ي�ضطلع رئي�س التجمع الوطني للأحرار باملهام التالية:
• متثيل احلزب لدى امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وال�سلطات احلكومية
والإدارية والق�ضائية،
• ال�سهر على وحدة احلزب وااللتزام مببادئه و�أهدافه وتنفيذ
مقررات �أجهزته،
• يعني ،بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي ،من�سقا لكل احتادية ،واحتادية
�إقليمية ،ومن�سقا جهويا عن كل جهة ،ميثل احلزب لدى ال�سلطات املحلية
والق�ضائية وميد املركز احلزب باملعلومات والتقارير حول الأن�شطة
احلزبية باملدينة،
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• ال�سهر على دعوة انعقاد هياكل و�أجهزة احلزب يف املواعيد املحددة
مبقت�ضى هذا النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي.
• تقدمي تقارير حول العمل ال�سيا�سي والإداري واملايل ب�صفة منتظمة
�إىل �أجهزة احلزب،
• رئا�سة اجتماعات املكتب ال�سيا�سي واملجل�س الوطني وامل�ؤمتر الوطني
يف دوراته اال�ستثنائية.
• انتداب نواب له من بني �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي تناط بهم م�س�ؤوليات
حمددة بقرار من الرئي�س.
• رئا�سة اجتماع للتن�سيق بح�ضور املن�سقني اجلهويني و �أع�ضاء من
جمل�س الرئا�سة و�شخ�صيات �أخرى يحدد عددها النظام الداخلي.
• ربط ال�صلة مع الأحزاب واملنظمات داخل املغرب وخارجه،
• الأمر ب�صرف ميزانية احلزب وا�ستخال�ص مداخيلها.

جملـ�س الرئا�ســة
الـمـــــادة :35

طبقا للمادة  42من النظام الأ�سا�سي للحزب  ،يتكون جمل�س الرئا�سة من ع�شرة
�أع�ضاء على الأقل ،ي�صادق عليهم املجل�س الوطني ب�إقرتاح من املكتب ال�سيا�سي.
وي�ضم جمل�س الرئا�سة جميع ر�ؤ�ساء التجمع الوطني للأحرار ال�سابقني.
ير�أ�س املجل�س �أقدم رئي�س للحزب �أو الع�ضو الأكرب �سنا.
يجتمع املجل�س مرة واحدة يف ال�سنة و�إن اقت�ضى احلال �أكرث من مرة
واحدة بدعوة من رئي�سه.
يتوىل املجل�س مهام توجيهية وي�سهر عل احلفاظ على وحدة احلزب ومبادئه،
كما ميكنه �أن يقدم تو�صيات يف �ش�أن بع�ض الق�ضايا الهامة ،كما ميكن لرئي�س احلزب
بعد عر�ض الأمر على املكتب ال�سيا�سي �أن يطلب من جمل�س الرئا�سة �إبداء ر�أيه
حول بع�ض املوا�ضيع التي لها ارتباط مبواقف احلزب.
33

الباب الثالث

اللجان احلزبية الوطنية
الـمـــــادة :36

يتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على جلان متخ�ص�صة وظيفية
وقطاعية دائمة.
تتكون اللجان القطاعية الدائمة طبقا للمادة  43من النظام الأ�سا�سي
من  7جلان هي:
• جلنة التنمية الب�شرية والت�ضامن،
• جلنة العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان،
• جلنة الالمركزية واجلهوية املتقدمة،
• جلنة االقت�صاد واملالية والقطاعات الإنتاجية والت�شغيل،
• جلنة احلكامة وتخليق احلياة العامة،
• جلنة التوا�صل وتكوين الأطر احلزبية،
• جلنة العالقات اخلارجية،

تتكون هذه اللجان من �أع�ضاء يتم تعيينهم من طرف الأجهزة املحلية على
�أ�سا�س عدد املنخرطني ،وت�ضم كل جلنة ممثلني عن كل �إقليم �أو عمالة.

الـمـــــادة :37

ي�سري �أعمال كل جلنة مكتب ي�ضم رئي�س اللجنة ونائبه ومقررا ونائبه يتم
انتخابهم يف �أول اجتماع للجنة.
وميكن ملكتب اللجنة �أن ي�ستدعي للم�شاركة يف اجتماعات اللجنة كل من
ارت�أى �أن ت�ستفيد اللجنة من خربته ور�أيه.
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الـمـــــادة :38

تتكون اللجان املتخ�ص�صة الوظيفية من خم�س جلان طبقا للمادة  43من
النظام الأ�سا�سي هي:
• اللجنة املكلفة مبراقبة مالية احلزب،
• اللجنة املكلفة بالتحكيم والت�أديب،
• اللجنة املكلفة باملنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص،
• جلنة الرت�شيحات،
• اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج.

وتن�ص املواد  44و 45و 46و 47و 48و 49و 50و 51و52
و 53و 54و 55من النظام الأ�سا�سي على كيفيات تكوينها واخت�صا�صاتها
واجتماعاتها.

وت�ضم بالإ�ضافة �إىل الأع�ضاء الت�سعة عن كل جلنة ممثال واحدا عن كل
جمل�س جهوي لي�صري عدد كل جلنة من هذه اللجن الوظيفية املتخ�ص�صة 25
ع�ضوا ي�صادق املجل�س الوطني على �إقرتاح �أ�سمائهم من طرف رئي�س احلزب.

الـمـــــادة :39

يجتمع رئي�س احلزب مرة كل ثالثة �أ�شهر مع املن�سقني اجلهويني
والإقليميني لتقييم الأداء احلزبي وتقدمي تقارير حول �سري الأجهزة املحلية
والإقليمية واجلهوية وتقوية �أن�شطتها.

35

الباب الرابع

�إدارة الــحزب
املوارد الب�شرية

الـمـــــادة :40

يعني الرئي�س بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي مديرا عاما ملقر احلزب،
يتوىل تدبري ال�ش�ؤون الإدارية واملالية وتطبيق الإجراءات التنظيمية للحزب
مب�ساعدة �أطر يتم تعيينهم من طرف الرئي�س.
وتتوىل الإدارة املركزية ف�ضال عن مهامها الإدارية واملالية ال�سهر على
متتني التوا�صل مع الإدارات املحلية الإقليمية واجلهوية للحزب.
وتقوم بتبليغ املقررات والدوريات واملرا�سالت والدعوات �إىل جميع
الأجهزة احلزبية ،وتتلقى مرا�سالت هذه الأجهزة وتو�صيات وتقارير اللجان
املحلية واملركزية.

الـمـــــادة :41

تتكون الإدارة اجلهوية من:

• مدير جهوي يعينه الرئي�س باقرتاح من املن�سق اجلهوي بعد مداولة
املجل�س اجلهوي،
• موظف،
• كاتبة،
• عون.
• وتتكون الإدارة الإقليمية من مدير �إقليمي من م�ستوى مت�صرف
م�ساعد يعينه الرئي�س باقرتاح من املن�سق الإقليمي وكاتبة.
• وتتكون الإدارة من موظف واحد عن كل فرع.
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الـموارد الـماليــة

تتكون املوارد املالية للأجهزة املحلية واالقليمية واجلهوية من:

•  60%من واجبات االنخراط على م�ستوى اجلهة توزع على
االحتاديات الإقليمية ومن ح�صة امل�ساهمات التي ي�ؤديها للحزب:
• �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي؛
• �أع�ضاء املجل�س الوطني؛

• �أع�ضاء جمل�سي الربملان؛
• وزراء التجمع؛

ويحدد مبلغها الأ�صلي �سنويا املكتب ال�سيا�سي.

• منحة �سنوية من مالية احلزب توزع بوا�سطة املكتب اجلهوي على
االحتاديات الإقليمية يحدد مبلغها ومعايري توزيعها املكتب ال�سيا�سي.
• خالل احلمالت االنتخابية مبلغ الدعم الذي متنحه الدولة للحزب،
وذلك وفق ال�شروط التي يحددها املكتب ال�سيا�سي.

• تتوفر هياكل احلزب على مقرات يف ملك التجمع �أو مكراة با�سمه.
• تفتح املكاتب اجلهوية واملكاتب االحتاديات الإقليمية ح�سابات
بنكية �أو بريدية ت�سجل بها كل املوارد التي ت�ؤول �إليها وت�سجل بها
امل�صاريف التي تتحملها ب�سجالت قانونية ،وتبعث الوثائق املحا�سبية
�إىل �أمني مال احلزب.
• يعني املن�سقون اجلهويون واملن�سقون الإقليميون �آمرين بال�صرف
بالنيابة.
 ميكن للمن�سقني اجلهويني والإقليميني تدبري �ش�ؤون من�سقياتهم املاليةطبقا للقوانني والقواعد املتعلقة بالأحزاب ال�سيا�سية ووفق لوائح
ي�صدرها الرئي�س.
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الباب اخلام�س

التنظيمات املوازية
الـمـــــادة :42

طبقا للمادة  53من النظام الأ�سا�سي حتدث التنظيمات املوازية باقرتاح
من املكتب ال�سيا�سي وم�صادقة املجل�س الوطني وتتمثل خا�صة يف:
• منظمة ال�شباب،
• منظمة الن�ساء،

• املنظمة الوطنية ملنتخبي التجمع الوطني للأحرار يف امل�ؤ�س�سات
الوطنية واجلماعات الرتابية والغرف املهنية،
• جمعية احلمامة،

• املنظمات املهنية :من مهند�سني وحمامني ،و�أطباء و�صيادلة
و�صحافيني ومن كل منظمة �أخرى يقرتحها املكتب ال�سيا�سي على
املجل�س الوطني.
تتوفر كل منظمة على نظام داخلي �ضمن قوانني احلزب ،تراعي يف هذه
املنظمات متثيلية ال�شباب والن�ساء طبقا للمادة  8من النظام الأ�سا�سي.
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الباب ال�ساد�س

مقت�ضيات ختامية
الـمـــــادة :43

ال ميكن تغيري وتعديل النظام الداخلي �إال بقرار ي�صدره املجل�س الوطني
يف دورة عادية.
يعمل مبقت�ضيات النظام الداخلي مبجرد امل�صادقة عليه من طرف املجل�س
الوطني.
تن�سخ مقت�ضيات النظام الداخلي ال�سابق لهذا النظام.
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