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الصادر  29.11القانون التنظيمي المتعلق باألحزاب السياسية رقم  أحكامبناء على       

أكتوبر  22هـ) 1432من ذي القعدة  24في  1.11.166بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه. 24م(، وال سيما المادة 2011

المصادقة  تلحزب الديمقراطيين الجدد الذي تم األساسيمقتضيات النظام  وبناء على    

 .2014شتنبر  13و 12لمنعقد بتاريخ ا للحزب تمر التأسيسيعليه في المؤ

 العضوية في الحزب ضوابط و شكلياتالقسم األول: 

 العضوية شكلياتالفصل األول:  

و مؤرخ  الحزب بطلب كتابي موقع الحصول على عضوية يتقدم الراغب في   :01المادة 

أو بملء استمارة  العهد، بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية و صورة شمسية حديثةمرفق 

كل في حدود اختصاصه  محليا و إقليميا و جهويابمقرات الحزب الموضوعة طلب االنخراط 

بحسب اختيار صاحب طلب االنخراط  على أن تحال على الجهة المختصة ترابيا استنادا 

 .لبيانات صاحب الطلب

المقر المركزي أو عبر تحال طلبات االنخراط الموضوعة بشكل مباشر لدى : 20المادة 

المحددة في الطلب أو التابعة أو الجهوية  اإلقليميةقية المحلية أو يالموقع االلكتروني إلى التنس

 . للمجال الترابي الذي يقطن به صاحب الطلب

: تقدم طلبات انخراط المغاربة المقيمين بالخارج مباشرة إلى المقر المركزي 03المادة 

 للحزب .

تعتبر طلبات االنخراط الموجهة إلكترونيا تامة إال بعد استكمال باقي الوثائق ال : 40المادة 

 صورة شمسية حديثة العهد و ما يفيدالمتطلبة و السيما نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و 

 أداء واجب االنخراط .

 الطلبوصال بإيداع  المعنية بطلب االنخراط المستوفي لشروطهتسلم التنسقية  : 50المادة 

 . عليه امؤشر
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: تودع واجبات االنخراط وجوبا في الحساب البنكي للحزب إما من لدن طالب  06المادة 

 5االنخراط شخصيا أو من لدن الجهة التي سلمت وصل اإليداع المنصوص عليه في المادة 

 أعاله .

في طلب العضوية داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ  التنسيقية المعنية تبت: 70المادة 

 .مستوفيا لكافة شروطه إيداع الطلب لديها

، ويمكن الطعن فيه من الرفض معلالفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون قرار : 80المادة 

ي األعلى تنظيميا سواء على الصعيد اإلقليمي أو الجهو الهيئة الحزبيةلدن المعني باألمر لدى 

 أو المركزي.

( ستون يوما ابتداء من تاريخ إيداع 60يتم البت في الطعن داخل أجل أقصاه ): 90المادة 

 الطعن.

في حالة  أعاله 5داخل األجل المحدد في المادة  : تكتسب العضوية بصفة تلقائية10المادة 

 .المسلم عنه وصل اإليداعم الرد على طلب االنخراط عد

كل شخص إلى من لدن الجهة التي توصلت بطلب االنخراط : تسلم بطاقة العضوية 11المادة 

 .تم قبول انخراطه في الحزب 

الذين يضعون  األشخاصيسلم رئيس الحزب بطاقة العضوية الشرفية إلى : 12المادة

 .بطلب منهم الحزب إشارةتجاربهم وخبرتهم وخدماتهم رهن 

 العضوية من لدن كتاب التنسيقيات المعنية بها مرفقةتوجه طلبات إعداد بطائق : 13المادة 

 بنسخة من ملفات طلبات العضوية .

عملية طبع واستخراج وحدها و دون غيرها : تتولى اإلدارة المركزية للحزب 14المادة 

 .التنسيقيات المختصة لتسليمها ألصحابها على  إحالتهاقبل   بطاقة العضوية
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قاعدة معطيات حول كافة و ضبط بإعداد  للحزب المركزيةتقوم اإلدارة : 15المادة 

بتنسيق مع هيئات الحزب و تنظيماته الموازية  على المستوى الوطنيفي الحزب المنخرطين 

بعد مصادقة المكتب و تعتبر قاعدة المعطيات المركزية مرجعا يحتكم إليه عند الخالف 

 السياسي.

أو االستقالة  القانونية  فقدان األهلية حالة الوفاة أو: تسقط العضوية في الحزب في 16المادة 

أو بكل فعل مخل بمبادئ الشرف و المروءة بعد استنفاذ المساطر التأديبية أو اإلقالة 

 .المنصوص عليها في النظام األساسي للحزب و هذا النظام 

 الفصل الثاني: حقوق وواجبات األعضاء

لكافة األعضاء المنخرطين بالحزب طبقا  للشروط والشكليات المنصوص عليها :  17المادة 

 ، ممارسة الحقوق التالية : األساسينظامه في 

 .باالحترام الواجب لمؤسسات الحزب  اإلخاللدون  الرأي بكل حرية وإبداءالتعبير  -

 الحزب.االستفادة من برامج التكوين السياسي والدورات التدريبية التي ينظمها  -

 في انتخاب أجهزة الحزب محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا. ةساهمالم -

 الترشح لتقلد المسؤوليات داخل هياكل الحزب. -

محليا و إقليميا و جهويا الحصول على تزكية الحزب للترشح لالستحقاقات االنتخابية  -

 .ذات الصلة بالموضوع  وفق المقررات التنظيميةووطنيا 

 للمهمات التمثيلية و المناصب العمومية.الترشح باسم الحزب  -

ادث أو متابعة حأو أي الحزب في حالة تعرضه العتداء مناصرة االستفادة من  -

 .بمناسبتها  نتيجة قيامه بمهام حزبية أوكيدية   قضائية

 : من واجب األعضاء المنخرطين بالحزب االلتزام بما يلي :18المادة 

 والداخلي والمقررات التنظيمية للحزب.احترام مقتضيات النظامين األساسي  -

 التعريف بالحزب وتوجهاته والدفاع عن مبادئه وأهدافه. -

 .و تنظيماته و العمل على تنفيذها  الحزب مؤسسات االنضباط واحترام قرارات -

دائرة ما تسمح به بأي تصريح إال في  اإلدالءعدم اتخاذ أي موقف باسم الحزب أو  -

 . السياسية والتنظيمية همقرراتأنظمة الحزب و
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اللتزام بالنهوض بالمسؤوليات االنتخابية التي يتحملها العضو والسيما المشاركة ا -

الفعالة في أشغال هياكل الحزب محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا كل في حدود 

 .اختصاصه

 أداء واجبات االنخراط. -

 . وحدة الحزب وتعزيز قدراتهتنظيم و دعم وتقوية  -

 مع المواطنات والمواطينين. اعتماد كافة الوسائل المتاحة من أجل التواصل -

 

 القسم الثاني: الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية

 الفصل األول: أحكام عامة 

 الرئيسبترخيص من  و االقليمية و الجهوية المحلية اتتحدث التنسيقي: 19المادة 

تطبيقا بعد استشارة المكتب السياسي  و له حق تعيين المنسقين الجهويين يفوضه ذلك أومن

 .للحزب  األساسيمن النظام  41و  32،  25،  17لمقتضيات المواد 

تكليفا إلحداث لذلك : يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال 20المادة 

 العموميةالسلطات  بموجبه لمخاطبةيصبح مؤهال سواء محلية أو إقليمية أو جهوية تنسيقيات 

على تهيئ الشروط الموضوعية  لإلشرافو لتشكيل لجنة تحضيرية نيابة عن الحزب المعنية 

 المحددة في التكليف .و المادية لعقد المؤتمر التأسيسي للتنسيقية المعنية 

برنامج  : تعمل اللجنة التحضيرية بعد تشكيلها على انتخاب رئيس لها و على وضع21المادة 

 مع مراعاة تمثيلية النساء و األشخاص ذوي اإلعاقة كلما أمكن ذلك عملها 

عقد : تعمل اللجان التحضيرية للمؤتمرات التأسيسية على التهيئ الشفاف و النزيه ل22المادة  

 ن على األقل هما لجنة تلقي الترشيحات و اللجنة التنظيمية .المؤتمرات و تحدث لديها لجنتا
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: يحتكم أعضاء اللجنة التحضيرية في كل مسألة عارضة تعوق سير أعمالها أو 23المادة 

إلى رئيس الحزب الذي يعمل على  عند كل خالف بين أعضائها يحول دون استكمال أشغالها

عند بعد استشارة المكتب السياسي  ليل الصعاب أو إصدار مقررات تحكيمية بين أفرادها تذ

 االقتضاء . 

 : يسقط مفعول التكليف و تحل اللجنة التحضيرية بمجرد انتخاب أعضاء التنسيقية .24المادة 

أو الجهوية بمجرد انتخابه ممثل الحزب  اإلقليمية: يعتبر كاتب التنسيقية المحلية أو 25المادة 

 الوحيد أمام السلطات العمومية كل في حدود اختصاصه .

 : التنظيمات المحليةالثانيالفصل 

تطابق جغرافيا ، وبالحز هي الوحدة التنظيمية األساسية في التنسيقية المحلية : 26المادة 

 من 17تماشيا مع ما تنص عليه المادة  لجماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة المجال الترابي

 للحزب . النظام األساسي

مقتضيات المادة  وتحكم تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق المحلي في أربع سنوات :  27المادة 

 .من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب المحلي 22

: يمكن لمكتب التنسيق المحلي إحداث لجان موضوعاتية تحت إشرافه إلعداد 28المادة 

 .أغلبية أعضاء المكتببويصادق على طبيعة عملها ومهامها برامج عمله 

لعقد مجلس التنسيق  المادي و الموضوعي : يلتزم مكتب التنسيق المحلي باإلعداد29المادة 

لتجديد هياكله و مناقشة التقريرين المالي و  بستة أشهر قبل انتهاء واليتهاالنتخابي المحلي 

 . األدبي

و  يتكون مجلس التنسيق المحلي من األعضاء المنخرطين في التنسيقية المحلية : 30المادة 

تحدد شروط اكتساب حق التصويت في الجمع العام االنتخابي لمجلس التنسيق المحلي بناءا 

 .على مذكرة يصدرها رئيس الحزب بعد استشارة المكتب السياسي 
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من النظام  19اجتماعات مجلس التنسيق المحلي العادية المقررة في المادة   : 31المادة 

األساسي تكون بدعوة من الكاتب المحلي بناء على قرار المكتب أو من ينوب عنه في حال 

غيابه ألي سبب من األسباب، كما يحدد تواريخ انعقادها ويضع جدول أعمالها بترخيص من 

إال إذا حضره أكثر من نصف  صحيحايعتبر االجتماع الرئيس أو من يفوض له ذلك، وال 

 أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الثانية.

الكاتب اإلقليمي  المحليلمجلس التنسيق  يترأس االجتماعات العادية واالستثنائية : 32المادة 

 .أو أي شخص يعينه رئيس الحزب  

في  لمجلس التنسيق المحلي وفق الشروط المحددة:  تنعقد االجتماعات االستثنائية 33المادة 

 لمكتب السياسي على جدول أعمال هذهمن النظام األساسي، بعد اطالع ا 19المادة 

 من طرف الجهة صاحبة الدعوة. ات المعداالجتماع

من طرف مجلس لمدة أربع سنوات مجلس التنسيق المحلي ينتخب مكتب   :34المادة 

 عضو من المكتب السياسي ينتدبهإشراف التنسيق المحلي عن طريق االقتراع السري وتحت 

 آخر.أو أي شخص  لذلك الرئيس

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على عملية التأكد من  : 35المادة 

ن القانونية سواء لعقد مجلس التنسيق المحلي االنتخابي أو في المرشحي توفر الشروط

 لعضوية مكتب مجلس التنسيق المحلي.

ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي لمجلس التنسيق المحلي : 36المادة 

لمنتخب ا المحليتقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل المصادقة عليه و منح الكاتب 

  .تزكيته 

 بما فيها تزكية الرئيس الكاتب المحلي المنتخب ملزم بتقديم ملف المكتب : 37 المادة

داخل اآلجال القانونية، مع وجوب تسليم نسخة من وصل  العمومية المختصةللسلطات 

 .اإلدارة المركزية للحزب إلى الذي يحيله بدوره اإليداع إلى الكاتب اإلقليمي

من  21قا لمقتضيات المادة يطبت حدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق المحليتت : 38المادة 

 . سبعة أعضاء عدد من األعضاء ال يقل عن  فيالنظام األساسي 
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رتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء التنسيقية المحلية، في حالة نشوب نزاع ي : 39المادة 

يرفع األمر في المرحلة األولى إلى الكاتب اإلقليمي وفي مرحلة ثانية إلى الكاتب الجهوي 

حل الخالف، يحال األمر إلى رئيس  تعذرإلبداء الرأي بكل حيادية وموضوعية، وفي حالة 

 السياسي. في النزاع بعد استشارة المكتب الحزب للفصل

:  إذا أخل مكتب مجلس التنسيق المحلي بالتزاماته أو انقطع عن مزوالة مهامه أو 40المادة 

تجاوز مدة واليته ، تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى عقد جمع عام استثنائي قصد 

 . تجديد مكتب مجلس التنسيق المحلي

ة بصفة استثنائية بقرار من رئيس : يمكن إحداث فرع واحد ألكثر من جماعة واحد 41المادة 

 الحزب.

 .:  التنظيمات اإلقليميةالثالثالفصل 

 26اإلقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم، وتحدد الفصول  تحدث التنسيقيات: 42المادة 

    اختصاصات وتركيبة وكيفية انعقاد مجلس التنسيق اإلقليمي.من النظام األساسي  28و 27و

مقتضيات الفقرة وتحكم  مدة انتداب مكتب التنسيق اإلقليمي في سنتين:  تحدد 43المادة 

 مدة انتداب الكاتب اإلقليمي. من النظام األساسي 30 المادةالثانية من 

: يمكن لمكتب التنسيق اإلقليمي إحداث لجان موضوعاتية تحت إشرافه إلعداد 44المادة 

 . أغلبية أعضاء المكتببويصادق على طبيعة عملها ومهامها  برامج عمله

: يلتزم مكتب التنسيق اإلقليمي باإلعداد المادي و الموضوعي لعقد مجلس التنسيق 45المادة  

اإلقليمي االنتخابي بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد هياكله و مناقشة التقريرين المالي و 

 األدبي.

من طرف مجلس التنسيق  مجلس التنسيق اإلقليميينتخب أعضاء مكتب :  46المادة 

عن طريق االقتراع السري، تحت رئاسة عضو من المكتب السياسي  االنتخابي اإلقليمي

 ينتدبه رئيس الحزب لذلك أو أي شخص آخر.



 

8 
 

 

 

من  29تتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي طبقا لمقتضيات المادة :  47المادة 

 . عن سبعة أعضاء من عدد من األعضاء ال يقل  النظام األساسي

من النظام  28اجتماعات مجلس التنسيق اإلقليمي العادية المقررة في المادة   : 48المادة 

المنسق الجهوي أو من ينوب عنهما  مع األساسي تكون بدعوة من الكاتب اإلقليمي و بتعاون

في حال غيابهما ألي سبب من األسباب، كما تحدد تواريخ انعقادها و جدول أعمالها 

بترخيص من الرئيس أو من يفوض له ذلك باتفاق مع المكتب، وال يعتبر االجتماع صحيحا 

 انية.إال إذا حضره أكثر من نصف أعضائه في الدورة األولى وبمن حضر في الدورة الث

:  تنعقد االجتماعات االستثنائية لمجلس التنسيق اإلقليمي بقرار يتخذه الكاتب 49المادة 

أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو بطلب من رئيس الحزب ، و يلزم اطالع  اإلقليمي

 المكتب السياسي على جدول أعمال هذه االجتماعات المعد من طرف الجهة صاحبة الدعوة.

رأس االجتماعات العادية واالستثنائية لمجلس التنسيق اإلقليمي الكاتب الجهوي يت : 50المادة 

 أو أي شخص يعينه رئيس الحزب  .

مع السلطات  ولمحلية بين التنسيقيات ايعتبر الكاتب اإلقليمي المكلف بالتنسيق   :51المادة 

و تطبق المقتضيات المنصوص عليها ،  اإلقليمية في كل ما يتعلق بشؤون الحزب في اإلقليم

فيما بين أعضاء مكتب التنسيق المحلي أو بينه بين أعاله عند االقتضاء سواء  36في المادة 

 . التنسيقيات المحلية

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على عملية التأكد من  : 52المادة 

االنتخابي أو في المرشحين  سيق اإلقليميية سواء لعقد مجلس التنتوفر الشروط القانون

 .اإلقليميلعضوية مكتب مجلس التنسيق 

ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي لمجلس التنسيق : 53المادة 

 اإلقليمياإلقليمي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل المصادقة عليه و منح الكاتب 

 المنتخب تزكيته .
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بما فيها تزكية الرئيس الكاتب اإلقليمي المنتخب، ملزم بتقديم ملف المكتب  : 54المادة 

داخل اآلجال القانونية، مع وجوب تسليم نسخة من وصل  العمومية المختصةللسلطات 

 .للحزب ةاإلدارة المركزياإليداع إلى 

إال بحضور أغلبية األعضاء  قانونية تكون ال مجلس التنسيق اإلقليمي اتاجتماع : 55المادة 

من النظام األساسي في الدورة األولى وبمن حضر في  27المنصوص عليهم في المادة 

 الدورة الثانية.

:  إذا أخل مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي بالتزاماته أو انقطع عن مزوالة مهامه أو 56المادة 

عقد جمع عام استثنائي قصد تجاوز مدة واليته ، تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى 

 . قليميتجديد مكتب مجلس التنسيق اإل

 الفصل الثالث:  التنظيمات الجهوية.

 مجلس التنسيق الجهوي، الكاتب الجهوي -أ

الجهوية على صعيد كل جهة من جهات المملكة حسب التقطيع  تحدث التنسيقيات:  57المادة 

اختصاصات من النظام األساسي  35و 34و 33اإلداري المعمول به، وتحدد الفصول 

 وتركيبة وكيفية انعقاد مجلس التنسيق الجهوي. 

وتحكم مقتضيات الفقرة  :  تحدد مدة انتداب مكتب التنسيق الجهوي في سنتين58المادة 

 . من النظام األساسي مدة انتداب الكاتب الجهوي 37الثانية من المادة 

ث لجان موضوعاتية تحت إشرافه إلعداد : يمكن لمكتب التنسيق الجهوي إحدا59المادة 

 .أغلبية أعضاء المكتببويصادق على طبيعة عملها ومهامها برامج عمله 

، بدعوة من  األقل: يجتمع أعضاء مكتب التنسيق الجهوي مرة في الشهر على 60المادة 

 الكاتب الجهوي و بمبادرة منه أو بطلب ثلثي أعضاء المكتب الجهوي .

باإلعداد المادي و تحت إشراف رئيس الحزب : يلتزم مكتب التنسيق الجهوي 61المادة 

االنتخابي بستة أشهر قبل انتهاء واليته لتجديد  الجهويالموضوعي لعقد مجلس التنسيق 

 هياكله و مناقشة التقريرين المالي و األدبي.
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طرف مجلس ينتخب أعضاء مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي لمدة سنتين من :  62المادة 

عضو من رئيس الحزب أو عن طريق االقتراع السري، تحت رئاسة الجهوي التنسيق 

 . المكتب السياسي ينتدبه رئيس الحزب لذلك

من  36طبقا لمقتضيات المادة  الجهويتتحدد تركيبة مكتب مجلس التنسيق :  63المادة 

 .  عن سبعة أعضاءمن عدد من األعضاء ال يقل  النظام األساسي

عضو من  ستثنائية لمجلس التنسيق الجهوييترأس االجتماعات العادية واال  :64المادة 

وط القانونية المكتب السياسي ينتدبه الرئيس لذلك، كما يشرف على التأكد من توفر الشر

ن لعضوية المكتب الجهوي في االجتماع الخاص بانتخاب وتجديد المطلوبة في المرشحي

 أعضاء المكتب.

إال بحضور أغلبية  ال تكون صحيحة الجهوياجتماعات مجلس التنسيق  : 65المادة 

من النظام األساسي في الدورة األولى وبمن حضر  34األعضاء المنصوص عليهم في المادة 

 في الدورة الثانية.

يشرف عضو من المكتب السياسي أو من ينتدبه الرئيس على عملية التأكد من  : 66المادة 

نونية سواء لعقد مجلس التنسيق اإلقليمي االنتخابي أو في المرشحين توفر الشروط القا

 لعضوية مكتب مجلس التنسيق اإلقليمي.

ينجز العضو المشرف على أشغال الجمع العام االنتخابي لمجلس التنسيق : 67المادة 

الجهوي تقريرا مفصال يرفع للمكتب السياسي من أجل المصادقة عليه و منح الكاتب الجهوي 

 منتخب تزكيته .ال

الكاتب الجهوي المنتخب، ملزم بتقديم ملف المكتب بما فيها تزكية الرئيس  : 68المادة 

للسلطات العمومية المختصة داخل اآلجال القانونية، مع وجوب تسليم نسخة من وصل 

 للحزب. ةاإليداع إلى اإلدارة المركزي

بالتزاماته أو انقطع عن مزوالة مهامه أو :  إذا أخل مكتب مجلس التنسيق الجهوي 69المادة 

تجاوز مدة واليته ، تتم الدعوة بطلب من رئيس الحزب إلى عقد جمع عام استثنائي قصد 

 . تجديد مكتب مجلس التنسيق الجهوي
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في حالة نشوب نزاع يرتبط بالقرارات التنظيمية بين أعضاء التنسيقية الجهوية،  : 70المادة 

لمكتب السياسي إلبداء الرأي بكل حيادية وموضوعية، وفي حالة تعذر يرفع األمر ألعضاء ا

 حل الخالف، يحال األمر إلى رئيس الحزب للفصل في النزاع  .

 ب المنسقون الجهويون:

ارة المكتب السياسي، وتحدد يعين الرئيس منسقا في كل جهة أو يعفيه بعد استش  :71المادة  

 .بزمن النظام األساسي للح 42المادة  في مهامه واختصاصاته

افى مهمته ، وتتنغير قابلة للتجديد تلمنسق الجهوي تمتد لمدة أربع سنوامهام ا :72لمادة ا

 سة  أية هيئة حزبية محلية أو إقليمية أو وطنية.ه المدة مع رئاطيلة هذ

بعد استشارة المكتب  لمنسق الجهويأن يعين نواب ل يمكن لرئيس الحزب  :73المادة 

 .السياسي

ة  مسؤولية  نواب المنسق الجهوي تحدد من لدن  رئيس الحزب ،  يع: مهام وطب74المادة 

 مهامهم إال بعد مصادقة المكتب السياسي على اعتمادهم. اوال يمكن لهؤالء أن يباشرو

عتبر مجلسا استشاريا لرئيس الحزب طبقا ي ودث مجلس للمنسقين الجهويين : يح75المادة 

 . األساسيمن النظام  43لمنطوق المادة 

 ن ونوابهم.س المنسقين الجهويين من المنسقين الجهويي: يتشكل مجل76المادة 

ينعقد مجلس المنسقين الجهويين بدعوة من الرئيس أو من يفوض له ذلك ، ويضع  :77المادة 

 جدول أعماله.

 اجتماعات هذا المجلس. في حضورلمكتب السياسي لهم الحق أعضاء ا :78المادة 

رئيس الحزب أو من يفوض له ذلك ، ويمكن  ،يترأس اجتماعات هذا المجلس : 79المادة 

 من خبرته أو تجربته. االستفادةللرئيس أن يوجه الدعوة ألي شخص يمكن  

 مداوالت واجتماعات مجلس المنسقين الجهويين ذات طبيعة استشارية. :80المادة 
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يمية والجهوية والضوابط ات انعقاد الهياكل المحلية واإلقلالقسم الثالث: شروط وشكلي

 التنظيمية بين تلك الهيئات.

 .شروط وشكليات انعقاد اجتماعات الهياكلالفصل األول:  

لكافة التنظيمات المحلية  واالستثنائيةالدعوة لحضور االجتماعات العادية  :81المادة 

واإلقليمية والجهوية تتم بواسطة البالغات العمومية المنشورة في الصحافة أو على الموقع 

المعتمدة محليا ووطنيا، أو بواسطة االجتماعي اإللكتروني للحزب، أو عبر مواقع التواصل 

أو المقرات المحلية أو اإلقليمية، أو المقر المركزي الحزب،  نات المعلقة في اإلعال

كافة   إلى  هي موجهة الشخصي عن طريق البريد العادي أو اإللكتروني، و باالستدعاء

 المنخرطين المستوفين لشروط العضوية.

أو الجهوية  حضور ات المحلية أو اإلقليمية يالتنسيقيشترط في اجتماعات مجالس  :82المادة 

 بمن حضر في الدورة الثانية.وأكثر من  نصف أعضائه في الدورة األولى 

ية بصفة منتظمة مرة كل والجهوالتنسقيات المحلية و اإلقليمية  تجتمع مكاتب :83المادة 

 .ة منهم ، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المكتبرشهر على األقل ، بدعوة من الكتاب وبمباد

 االقتضاء.يسير ويترأس جميع اجتماعات التنسقيات الكتاب أو من يفوضونه عند  :84المادة 

الحاضرين، وعند تساوي  تتخذ مكاتب التنسقيات قرارتها بأغلبية المصوتين :85المادة 

 . لكتابلصوت ا ون الترجيحاألصوات يك

اجتماعات مكاتب التنسيقيات سرية وال يمكن إفشاء مضامينها إال في حدود ما  :86المادة 

 جاء في بالغات هذه المكاتب .

المقرر يعتبر المسؤول عن إعداد محاضر اجتماعات المكاتب المحلية واإلقليمية  :87المادة 

 والجهوية.
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سنوية مرفقة بمحاضر  يعمل الكتاب بمساعدة المقررين على إعداد تقارير نصف: 88المادة 

االجتماعات ترفع للتنسيقية األعلى على أن يعمل المنسق الجهوي بعد تجميعها على إحالتها 

 إلى المكتب السياسي .

وبموافقة نصف أعضاء المكتب يمكن دعوة  باقتراح من كاتب التنسيقية المعنية :89المادة 

ركة في اتخاذ القرارات بعض األعضاء لحضور اجتماعات  المكتب، شريطة عدم المشا

 والتصويت.

التغيب بدون عذر مقبول عن اجتماعات المكاتب المحلية واإلقليمية والجهوية  :90المادة 

النظام األساسي، مما المنصوص عليها ب بااللتزامات يعتبر إخالالألربعة اجتماعات متتالية 

لمعني باألمر باقتراح من الكاتب وبعد مصادقة نصف أعضاء اإلبعاد المؤقت ليستدعي 

الهيئة األعلى للعمل على التوفيق بين األطراف و في حالة تعذر ملفه على  تتم إحالةوالمكتب 

 .الذي تراه مناسبا تأديبيالقرار اللجنة التحكيم والتأديب التخاذ ذلك تتم  إحالة الملف على 

بعد موافقة اإلبعاد المؤقت في حق أي عضو  قرار اتخاذيمكن لكتاب التنسيقيات  :91المادة 

األجهزة أو اللجان المرتبطة بها،  عرقل سير أشغال المكاتب أو أحد نصف أعضاء المكتب 

 م إلى لجنة التحكيم والتأديب للبتباألمر بعد اتخاذ اإلجراء بثالثة أيا م إحالة ملف المعنيوتت

  .  فيه

يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي صدر في حقه قرار  :92 المادة

 تأديبي بنفس  المسطرة الذي انتخب بها.

 .الضوابط التنظيمية بين التنسقيات المحلية واإلقليمية والجهوية: الفصل الثاني

المسطرة من لدن  على تنفيذ التوجهات العامة والبرامج التنسيقياتيسهر كتاب  :93المادة 

مجالس التنسيق المحلية أو اإلقليمية أو الجهوية كل حسب دائرة نفوذه، طبقا لما هو 

 .من النظام األساسي للحزب  33-26-18منصوص عليه في المواد 

شارية تعتبر مجالس التنسيق المحلية واإلقليمية والجهوية أجهزة تقريرية واست :94لمادة ا

 .يا وإقليميا وجهويا محلفيما  يتصل بأمور الحزب 
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األمور التي  ةافلتنسيق بين الكتاب المحليين في كيسهر الكاتب اإلقليمي على ا :95المادة 

 .تتعلق بالحزب باإلقليم

على التنسيق بين الكتاب اإلقليميين في كافة األمور التي يسهر الكاتب الجهوي  :96المادة 

 .تتعلق بالحزب بالجهة

تتولى التنسيقية األعلى إدارة شؤون واختصاصات األدنى المنحلة خالل المرحلة  :97المادة

 انتخاب مكتب التنسيقية الجديدة. قصد اإلنتقالية التي ال تتجاوز ستة أشهر لعقد مؤتمر

 هاالقيام بمهام قية الجهوية يتولى المنسق  الجهوييالتنس في حالة حل :98المادة 

 عقد مؤتمر النتخاب مكتب جهوي جديد.السنة  تنتهي ب تتجاوز تها لمدة الاواختصاص

عشرين يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ القرار  مكن الطعن في قرار الحل داخل أجلي :99المادة 

 أمام اللجنة المركزية.

 .وتدبير مالية الحزب : الهياكل المركزية رابعالقسم ال

 الفصل األول: الرئيس

تحدد الشروط الواجب توفرها في المترشح لمنصب الرئيس وكيفية انتخابه  :100 المادة

 من النظام األساسي. 52و  51واختصاصاته ومهامه في المادتين 

المدير المركزي لمقر الحزب ، ويشرف على بتعيين رئيس الحزب  يختص :101المادة  

وضع وهيكلة اإلدارة المركزية،  ويحدد مختلف أجهزتها اإلدارية والمالية والتنظيمية من 

كما تنص على  لإلشراف عليها ومصالح وتعيين وتكليف أطر وعاملينخالل إحداث أقسام 

 .من النظام األساسي، 52ذلك مقتضيات المادة 

لتنسيقية لإلدارة االختصاصات اإلدارية واتتضمن  مذكرةالرئيس يصدر  : 102المادة 

 المركزية ويصادق عليها المكتب السياسي.

ألحد أعضاء المكتب السياسي بمقرر  فوض الرئيس بعض مهامه وصالحياتهي : 103المادة 

 قصد إحاطته علما بذلك. السياسي ويرفعه إلى المكتب يوقعه ويحدد فيه تلك الصالحيات
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: يلتزم رئيس الحزب بالنهوض بكل المهام المسندة إليه سواء في النظام  104المادة 

 كما أنه يعتبر المسؤول األول على تفعيل مقتضياتهما .   و في هذا النظامأاألساسي للحزب 

 .الفصل الثاني: المكتب السياسي

ينعقد المكتب السياسي بصفة عادية مرة في الشهر على األقل بدعوة من  :105المادة 

 .أو في أي مكان يحدده بحسب الظروف الرئيس بالمقر المركزي للحزب

كلما دعت الضرورة بدعوة من  استثنائيةيعقد المكتب السياسي اجتماعات  :106المادة 

 الرئيس، أو بناء على طلب من أغلبية أعضائه وفق جدول أعمال محدد مسبقا.

يمكن ألعضاء المكتب السياسي بعد توصلهم بجدول األعمال أن يقترحوا   :107المادة 

 .االجتماعإدراج نقط إضافية على الرئيس قبل بداية 

سياسي الرئيس الذي يدير المناقشات ويشرف على يترأس اجتماعات المكتب ال : 108المادة 

 اتخاذ القرارات،  وينتدب من يتولى هذه المهمة في حالة غيابه.

يمكن مباشرة اجتماعات المكتب السياسي إال بعد توفر النصاب القانوني  ال :109المادة 

 المحدد في حضور األغلبية المطلقة ألعضائه.

،  إلى تاريخ آخر يحدده الرئيس االجتماعلنصاب يؤجل في حالة عدم اكتمال ا : 110المادة 

يقل الحضور عن عشرة أعضاء، وال تتخذ  والحالة هاته بمن حضر شريطة أن الينعقد 

 القرارات في هذه الحالة إال بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين.

يتقدم العضو الذي طلب إدراج نقطة إضافية إلى جدول في بداية االجتماع  : 111المادة 

مقتضب وفي حالة تسجيل أي اعتراض، يتم اللجوء إلى األعمال بعرض وجهة نظره بشكل 

 الحاضرين. أغلبيةالتصويت الذي يوجب موافقة 

مضامينها إال في حدود ما يمكن إفشاء  اجتماعات المكتب السياسي سرية وال : 112المادة  

 غات هذا المكتب.الجاء في ب
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علن الرئيس عن القرارات المتخذة، من اجتماع المكتب السياسي ي االنتهاءبعد  : 113المادة 

 وتعتبر ملزمة للجميع.

يعين المكتب السياسي في كل اجتماع بشكل دوري مقررا من أعضائه ، يكون  : 114المادة 

و أعضاء المكتب الحاضرين وتوقيعات يتضمن أسماء  االجتماعمسؤوال عن تحرير محضر 

وملخص المناقشة حول  االجتماعالمتغيبين بعذر أو بدون عذر، وكذا جدول أعمال عدد 

 المواضيع المطروحة والقرارات المتخذة بشأنها.

اجتماعات المكتب السياسي لثالث  إذا تغيب أي عضو بدون عذر عن حضور : 115المادة 

يتخذ ارا كتابيا باسم المكتب، وعند تكرار هذا الغياب مرات متتالية، يوجه إليه الرئيس استفس

ملف المعني مع إحالة المؤقت  باإلبعاد ابعد استشارة أعضاء المكتب السياسي قرارالرئيس 

 .لجنة التحكيم و التأديب باألمر على 

 يوزع المكتب السياسي المهام بين أعضائه أو باقتراح من الرئيس. : 116المادة 

يناقش المكتب السياسي أية مشاركة للحزب في مختلف المؤسسات الدستورية  : 117المادة

 .ويصدر بشأنها توصيات ترفع للمجلس الوطني والسياسية

بدعوة من الرئيس أو خمسة أعضاء من المكتب السياسي يمكن استدعاء أي  : 118المادة 

 شخص قد يفيد في المواضيع المدرجة بجدول األعمال.

ن على كل جهة،  اأو اثنين يشرف ايعين المكتب السياسي من بين أعضائه واحد : 119المادة 

ن والمحليين من ين واإلقليمييعقد اجتماعات شهرية مع الكتاب الجهويويضطلع كل مشرف ب

والسهر على تطبيق األنظمة األساسية نه ق شؤويأجل تتبع تنزيل برامج الحزب وتنس

 . والداخلية

كل ثالثة أشهر حول نشاطات لمشرفون عن الجهات تقارير دورية يعد ا : 120 المادة

 الحزب والقضايا التنظيمية بالجهة، ويتم عرض هذه التقارير على أنظار المكتب السياسي.

ة في دورات المجلس الوطني واللجنة زم أعضاء المكتب السياسي بالمشاركيلت : 121المادة 

 المركزية ومجلس المنسقين الجهويين.
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يتكلف كل عضو بالمكتب السياسي بملف أو قطاع سياسي أو اقتصادي أو  : 122مادة ال

على إعداد برفقته تسهر ها ا يختار أعضاءاجتماعي أو دبلوماسي ويشكل لهذا الغرض لجان

 .تقارير حول القطاع

 ثالثة أشهر.كل  يقوم كل عضو بتقديم عرض حول المهام المسنودة إليه : 123المادة 

 .اللجنة المركزية: الثالثالفصل 

استنادا لمقتضيات تركيبة اللجنة المركزية وصالحياتها وعدد دوراتها  تتحدد : 124المادة 

 من النظام األساسي . 59و  58و  57المواد 

بدعوة من الرئيس أو ثلثي  المركزية للجنة يمكن عقد اجتماعات استثنائية:  125المادة 

 .بعد تحديد جدول أعمالها أعضاء المكتب السياسي

يتلقى الرئيس ترشيحات العشرين عضوا كتابة بأسبوع قبل انعقاد دورة  : 126المادة  

الذين ينتخبهم المجلس  اعضو 20المجلس الوطني المخصص النتخابهم، وتتوزع تركيبة 

 الوطني مناصفة من حيث النوع إن أمكن ذلك.

خمسة إلى رئيس الحزب  لشغل منصب منسق اللجنة الترشيحاتكتابة تقدم  : 127المادة 

 .اجتماع  لقبل انعقاد أوأيام 

قابلة منسقا لمدة سنتين ها في أول اجتماع ل المركزيةينتخب أعضاء اللجنة  : 128المادة 

عن طريق االقتراع السري، تحت إشراف رئيس الحزب أو أي عضو من للتجديد مرة واحدة 

 لذلك .المكتب السياسي ينتدبه  

باقي مقررا ونائبه من بين  نائبا له ويعين منسق اللجنة المركزية بعد انتخابه  : 129المادة 

 .أعضاء اللجنة

أكتوبر ويناير  ث مرات في السنة خالل شهور ماي وتنعقد اللجنة المركزية ثال :130المادة 

 . الرئيس حددهمامن كل سنة في المكان والتاريخ الذي ي
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للجنة المركزية، ويمكن أن ئيس الحزب الدورات العادية واالستثنائية يترأس ر : 131المادة 

 يفوض ذلك إلى منسق اللجنة أو عضو من المكتب السياسي.

يعلن الرئيس عن تاريخ وجدول أعمال اجتماعات اللجنة المركزية قبل  : 132المادة 

 انعقادها بأسبوع.

ي تكون قانونية إال بحضور نصف أعضائها، وف اجتماعات اللجنة المركزية ال : 133المادة 

يتجاوز الشهر  ينعقد في أجل ال ، يتم الدعوة إلى اجتماع ثانحالة عدم توفر النصاب القانوني

 . يحدد الرئيس تاريخه ومكان انعقاده

ي شخص يمكن أن يفيد في موضوع للرئيس أن يوجه الدعوة أل نيمك : 134المادة 

 .نة المركزيةاللج اتجتماعا

لقة بطلب من الرئيس أو نصف أعضاء المكتب يمكن أن تكون االجتماعات مغ : 135المادة 

 . السياسي

للجنة المركزية بدون عذر مقبول ،  متتاليتين كل عضو تغيب عن دورتين : 136المادة 

يوجه إليه منسق اللجنة استفسارا كتابيا باسمها، وعند تكرار هذا الغياب يتخذ المنسق بعد 

استشارة أعضاء اللجنة قرارا باإلبعاد المؤقت مع إحالة ملف المعني باألمر على لجنة 

 التحكيم و التأديب .

صدر في حقه قرار تأديبي  فقد األهلية أو استقال أو  يتم تعويض العضو الذي : 137المادة 

انتخب بها بحسب كل فئة كما هو منصوص عليه في المادة  بنفس  المسطرة التيبنائبه أو 

 .من النظام األساسي 57

قبل انعقاد دورات ويصادق عليه يطلع المكتب السياسي على جدول األعمال  : 138المادة 

 اللجنة المركزية .
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تحال المقترحات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة المركزية بشأن إضافة  : 139المادة 

ل تاريخ انعقاد ق اللجنة المركزية الذي يحيلها قبنقط إلى جدول األعمال إلى منسالبعض 

من أجل المصادقة عليها بعد استشارة أعضاء المكتب  الدورة بعشرة أيام إلى الرئيس

 .السياسي

 الفصل الرابع : المجلس الوطني.

دوراته وكيفية تركيبة المجلس الوطني وصالحياته واختصاصاته وعدد تتحدد :  140المادة 

   .  من النظام األساسي 56و  55و  54طبقا ألحكام المواد  انعقادها

في شهر مارس والثانية في أكتوبر من  للمجلس الوطني تنعقد الدورة األولى:  141المادة 

، و يمكن لرئيس الحزب بعد االتفاق مع رئيس المجلس على تغيير موعد انعقاد نفس السنة

 .إحدى الدورات 

ذلك بدعوة إلى   كلما دعت الضرورة استثنائيةيعقد المجلس الوطني دورات :  142المادة 

 من الرئيس أو ثلثي أعضائه بناء على جدول أعمال محدد مسبقا من الجهة صاحبة الدعوة.

بتنسيق مع  لغيره يفوض ذلك يترأس رئيس المجلس الوطني دورات المجلس و : 143المادة 

 رئيس الحزب خالل غيابه.

 .ن قانونية بتوفر األغلبية المطلقةاجتماعات المجلس الوطني تكو : 144المادة 

نوني لينعقد طني في حالة عدم توفر النصاب القايؤجل اجتماع المجلس الو : 145لمادة ا

 يوما بشكل قانوني بمن حضر بدعوة من الرئيس بعد مصادقة المكتب 30داخل أجل 

 السياسي على جدول األعمال.

أو التعديالت الممكن إدخالها يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي  : 146المادة 

 أعضائه اصة يعينها رئيس الحزب،  بتصويت أغلبية لجنة خ و المنجزة من قبل عليه

 .من النظام األساسي 55أحكام المادة ما تنص عليه وفق الحاضرين 

بمبادرة من رئيس الحزب أو نصف يمكن تقديم اقتراح تعديل للنظام الداخلي  : 147المادة  

 . أعضاء المكتب السياسي أو ثلث أعضاء المجلس الوطني
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يتعين على رئيس الحزب تعيين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل النظام  : 148المادة 

الداخلي، و تعرض أعمال اللجنة وجوبا على المجلس الوطني الذي يقرر في شأن التعديالت 

 .المقترحة عن طريق التصويت 

يضع و بعد استشارة رئيس المجلس الوطني بتنسيق مع المكتب السياسي  : 149المادة 

 .بكافة الوسائل الممكنةجدول أعمال دورات المجلس الوطني ويعلن عنه  رئيس الحزب

بواسطة البالغات  لوطني الدعوات إلى أعضاء المجلس يوجه رئيس المجلس ا : 150المادة 

العمومية المنشورة في الصحافة أو على الموقع اإللكتروني للحزب، أو عبر مواقع التواصل 

المقر المركزي  نات المعلقة فيا، أو بواسطة اإلعالاالجتماعي المعتمدة محليا ووطني

 .ق البريد العادي أو اإللكتروني الحزب، أو باالستدعاء الشخصي عن طري

حضروا دوراته باستثناء أطر يحق  لغير أعضاء المجلس الوطني أن ي ال : 151المادة 

 اإلدارة المركزية. وعاملي

عقد الدورة بشكل رئيس المجلس الوطني أن يتنسيق مع يمكن لرئيس الحزب ب : 152المادة 

 بآرائهم دالءإللمغلق ، كما يمكن للرئيس أن يستدعي بعض األشخاص من خارج المجلس  

 أو لحضور أشغاله بصفة  مالحظين وال يحق لهم المشاركة في عملية التصويت.

ينتخب المجلس الوطني ) من بين أعضائه( في أول دورته بعد انتخابه من  : 153المادة 

من النظام  61المشار إليهم في المادة   23طرف المؤتمر الوطني أعضاء المكتب السياسي 

 .بالالئحة االقتراع باالعتماد على نمط األساسي

و األشخاص والنساء والشباب  تمثيلية الجهاتيراعى في إعداد اللوائح وجوبا  :154المادة 

 .ذوي اإلعاقة

من  اعضو 50يحيل رئيس المجلس الوطني االقتراحات الواردة من طرف  :155المادة 

حول إضافة نقط إلى جدول األعمال إلى رئيس الحزب قبل  على األقل أعضاء المجلس

فيها بالقبول  يبتإحالتها على المكتب السياسي الذي الذي يعمل على أسبوع من انعقاد الدورة 

 أو الرفض بالتصويت.
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يختار رئيس ، موافقة رئيس الحزب وبعد رئيس المجلس الوطني من  باقتراح :156المادة 

و  من المجلس الوطني لتشكيل مكتب المجلسعلى األقل وأربعة أعضاء  له  انائب المجلس 

 .يمكن لرئيس  المجلس و بنفس الطريقة اختيار أشخاص من خارج المكتب اعتبارا لكفاءتهم 

و  ايرأسه رئيس المجلس ويضم نائبه ومقرريديره ومكتب المجلس الوطني  :157المادة 

 نائبه ومكلفين بمهام.

يشرف مكتب المجلس على التنسيق واإلعداد الجيد لدورات المجلس، وتنظيم  :158المادة 

في  المجلس رئيسصاب القانوني، ومساعدة وإنجاز المحاضر، والتأكد من الن االجتماعات

القيام بواجباته اإلدارية والتنظيمية خاصة فيما يتعلق بانتخاب المؤسسات والهياكل التي تنبثق 

 عن المجلس الوطني.

يصدر مكتب المجلس مذكرة تنظيمية تحدد كيفية إجراء وتنظيم العمليات  :159 دةالما

 وال تصبح سارية المفعول إال بعد مصادقة المكتب السياسي عليها. االنتخابية

ينتخب المجلس الوطني أعضاء المكتب السياسي الذين انتهت مهامهم باإلقالة  :160 المادة 

 . أو فقدان األهلية الوفاةالفصل أو أو االستقالة  وأ

 :يتداول المجلس الوطني في  :161المادة 

 منها.  االنسحاب قرار المشاركة في الحكومة أو -      

 يصادق على جداول أعمال دورات المجلس. -     

 يناقش العروض المقدمة أمامه. -    

 يناقش ويصادق على الميزانية السنوية. -    

 يصادق على التوصيات والبيان العام في ختام أشغال كل دورة. -  

المكتب السياسي واللجنة  المناصب الشاغرة في تركيبة ويمأل االستقالةيصادق على طلب  - 

 المركزية.

 يضبط مالية الحزب من خالل مصادقته على تقارير لجنة مراقبة مالية الحزب. -
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يتم ملئ المناصب الشاغرة في المؤسسات والهياكل المنتخبة من طرف المجلس  :162لمادة ا

تحت إشراف مكتب اإلقالة أو االستقالة أو الفصل أو الوفاة أو فقدان األهلية الوطني بسبب 

المجلس وبمراعاة للمساطر والمعايير المنصوص عليها في النظام األساسي والنظام الداخلي 

 للحزب.

من طرف أعضاء  الموجهة إليه االستقالةالمجلس الوطني في طلبات  تيب :163المادة 

المكتب السياسي أو أعضاء المجلس الوطني المحالة عليه بالرفض أو القبول عن طريق 

 باألمرعند رفضها من طرف المجلس إذا لم يتقدم المعني نافدة  االستقالةالتصويت، وتعتبر 

أما الطلبات بطلب التراجع عنها إلى رئيس الحزب داخل أجل شهر من صدور قرار المجلس 

 .الموجهة لرئيس الحزب فهو المختص بالبت فيها

مقبول ، وإذا  بعذريجوز لعضو المجلس أن يتغيب عن دورات المجلس، إال  ال :164المادة 

و يعرض ملفه على دورة  عتبر مستقياللثالث دورات متتالية بغير عذر مقبول ي تغيب

 .المجلس الموالي من أجل المصادقة على االستقالة 

في حالة شغور مقعد لعضو مقترح من قبل المكتب السياسي يتم تعويضه بنفس  :165المادة 

 من النظام األساسي . 54المسطرة المنصوص عليها في المادة 

، خر عضو تم انتخابهيلي آعد عضو منتخب فإنه يعوض بمن في حالة شغور مق :166المادة 

و بصفة استثنائية يتم تعويض أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في حالة عدم وجود 

مترشحين غيرهم بأعضاء مقترحين من طرف رئيس المجلس الوطني باتفاق مع رئيس 

 الحزب مع مراعاة التمثيلية الجهوية .   

يتخذ رئيس المجلس ، ل المجلسل أي عضو بالتزاماته داخفي حالة إخال : 167المادة  

مكتب المجلس إلى لجنة التحكيم  قرارا باإلبعاد المؤقت في حقه مع إحالة ملفه بعد استشارة

 والتأديب.
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 .الفصل الخامس: مالية الحزب

 74و  73و  72و  71و 70و  69و 68و  67و  66المواد  تطبيقا لمقتضيات : 168المادة 

رد المالية للحزب وطرق تدبيرها، تحدت لجنة التي تشير إلى الموالنظام األساسي من ا 75و 

 لمراقبة مالية الحزب.

المجلس الوطني  ينتخبهمتتكون لجنة مراقبة مالية الحزب من سبعة أعضاء   : 169المادة 

يتحملون مسؤولية تنفيذية خالل دورته العادية األولى التي تلي  من بين أعضائه الذين ال

 المؤتمر الوطني.انعقاد 

من رئيس الحزب النتخاب رئيسها ونائبه  ول بدعوةتعقد اللجنة اجتماعها األ : 170المادة 

 مقررها ونائبه.و

تجتمع اللجنة منتصف شهر شتنبر، أو بدعوة من رئيسها أو بمبادرة من  : 171المادة 

الرئيس أو ثلثي أعضائها شريطة تقديم بيان إلى المكتب السياسي حول أسباب الدعوة إلى 

 من النظام األساسي. 75طبقا للمادة  االجتماع

السنوي خالل  الحزب إلى المكتب السياسي  تقريرها مالية تقدم لجنة مراقبة : 172المادة 

حول التقارير التي يعدها أمين المال  مالحظاتها و هاصاتشهر شتنبر الذي يتضمن خال

 الوطني، وكذا  مداخيل ومصاريف الحزب، قبل إحالته على المجلس الوطني.

ألي لجنة مراقبة مالية الحزب  أعضاء منصب عضو منشغور في حالة  : 173المادة  

من بين أعضاء المجلس الوطني ويصادق على  ايعين رئيس الحزب عضو سبب من األسباب

 . تعيينه هذا المجلس في دورته الموالية

 يضعه رئيس اللجنة، ال جنة المهام بين أعضائها وفق نظام داخليتوزع الل : 174المادة 

  يمكن العمل به إال بعد مصادقة المجلس الوطني عليه.

: يعمل رئيس الحزب على انتداب أمين مال وطني و نائبه في أول اجتماع  175المادة 

كما باسم الحزب للمكتب السياسي يلي المصادقة على هذا النظام من أجل فتح حساب بنكي 

 من النظام األساسي . 67هو منصوص عليه في المادة 
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راد المالية للحزب المو: يعمل أمين المال الوطني و رئيس الحزب على تدبير  176المادة 

 من النظام الداخلي . 69تطبيقا لمقتضيات المادة 

: يعمل أمين المال الوطني على وضع نظام محاسباتي فعال تحت إشراف رئيس  177المادة 

من النظام  72و  68الحزب و له أن يستعين بخبراء في المجال تطبيقا لمقتضيات المادتين 

 الداخلي .

 الوظيفية للحزب.: اللجان الخامسالقسم 

 اللجان المنتخبة من طرف المجلس الوطني الفصل األول: 

 أوال : لجنة التحكيم والـتأديب.

تركيبة وكيفية اشتغال لجنة التحكيم والتأديب طبقا لما هو منصوص تحدد   : 178المادة 

 .عليه في النظام األساسي للحزب 

عليها من طرف  ةبعد إحالة كل مخالفلجنة التحكيم والتأديب تجتمع وجوبا  : 179المادة 

أجل شهر من تاريخ تبليغ في القضايا المعروضة عليها داخل ، وتنظر األجهزة المختصة

 .أعاله 81المعني باألمر وفق مقتضيات المادة 

و ا ونائبا ومقررا ونائبه تنتخب لجنة التحكيم من بين أعضائها رئيس  : 180لمادة ا

 مستشارين.

أجهزة  من النظام األساسي يمكن ألي جهاز من 80المادة مقتضيات بناء على   : 181 المادة

عضو  اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق أيالحزب أن يتقدم إلى لجنة التحكيم والتأديب بطلب 

بواسطة تقرير مكتوب ومفصل ، كما هي محددة في المادة المذكورةمن أعضاء الحزب 

 التقرير.حزب على رئيس ال تأشيرشريطة 

 . الحاضرين المطلقة ألعضائها غلبيةباألتتخذ اللجنة قراراتها    : 182المادة 

من خالل  يوما للدفاع عن نفسه 15 مهلة المحال عليهاللعضو ح اللجنة نمت:  183المادة 

 .كتابة أو مثوله أما م اللجنة تقديم دفوعاته
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داخل  تنفيذيةة مسؤولية مع تحمل أي والتأديبالتحكيم  تتنافى العضوية في لجنة : 184 المادة

  يا أو جهويا أو إقليميا أو محليا.الحزب وطن

تحال طلبات التأديب على المكتب السياسي الذي يقوم بإحالتها على لجنة : 185المادة 

 . الـتأديب والتحكيم

تطبيقا لمقتضيات  في بعض الحاالت االستعجالية يختص المكتب السياسي : 186 المادة

 التأديبية المنصوص اإلجراءاتاتخاذ كافة ب من النظام األساسي 82يرة من المادة الفقرة األخ

 .و قراراته غير قابلة لالستئناف ذات المادة فيعليها 

أو اإلنذار أو التوبيخ أو التوقيف أو الطرد،  تتراوح عقوبات التأديب بين التنبيه : 187المادة 

وتصدر هذه العقوبات بواسطة قرار مكتوب وموقع من طرف األغلبية المطلقة لألعضاء، 

 وتحيله على المكتب السياسي قصد تنفيذه.

يوما من تاريخ تبليغ  15خالل يب رارات لجنة التحكيم والتأديمكن استئناف ق : 188المادة 

فيه رأيه قبل أن يحيله على  تمس يرفع إلى رئيس الحزب الذي يبديبواسطة ملالمعني باألمر 

 الذي يزكي رأي الرئيس بالتوافق بين أعضائه أو التصويت. المكتب السياسي

يطلبوا من اللجنة التدخل من المكتب السياسي  أن  أعضاء يمكن للرئيس أو :  189المادة 

التي يمكن أن تنشأ بين أعضاء الحزب أو بين  أجل اقتراح حلول وإجراء مصالحة للنزاعات

 الهياكل.

تعقد لجنة التحكيم والتأديب اجتماعات دورية قبل انعقاد دورات المجلس  : 190المادة 

 الوطني لتضع تقريرا يتضمن أعمالها وقراراتها وتحيله على المجلس.

تجريح نفسه ألي يحق ألي عضو من أعضاء لجنة التحكيم و التـأديب طلب  : 191المادة 

 تجريح أيحق لمكتب السياسي ا يملك أعضاءكما  يعتبره مخال بحياده، سبب من األسباب

بعد موافقته على ، ويقوم رئيس الحزب عضو في اللجنة بتقرير مكتوب يرفع لرئيس الحزب

 .بتعيين عضو آخر لحين ارتفاع سبب التجريح طلب التجريح 
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 الفرص ثانيا : لجنة  المناصفة وتكافؤ 

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء لتشكيل مكتب لجنة  :  192 المادة

 المناصفة وتكافؤ الفرص، يتشكل من أربعة نساء وثالثة ذكور .

 ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع رئيسا  ونائبا له ومقررا ونائبه.:  193المادة 

 حور حول : مهام واختصاصات اللجنة تتم : 194المادة  

 دعم وتقوية قدرات الحزب في مجال المناصفة وتكافؤ الفرص.-              

 السهر على تتبع وتحليل السياسات العمومية المتعلقة بمجال اهتمامها.-              

 : تعمل لجنة المناصفة على القيام بمهامها بواسطة : 195المادة  

التعاون والتنسيق مع القطاع النسائي للحزب و كذا التنسيقيات الجهوية واإلقليمية  -  

 والمحلية   التابعة للحزب في مجال اهتمامها.

 عقد شراكات واتفاقيات مع المنظمات ذات االهتمام المشترك.-    

 عقد ندوات وأيام دراسية. -   

 اسي في مجال اهتمامها.رفع تقارير تتضمن مقترحات إلى المكتب السي-  

تنعقد اللجنة مرة في الشهر، ويمكن أن تنعقد بطريقة استثنائية بدعوة من   :196 المادة

 رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. 

ترفع اللجنة تقريرا سنويا كل شهر يناير إلى المكتب السياسي يتضمن كافة  : 197 المادة

 ت العمومية في مجال المناصفة وتكافؤ الفرص.األنشطة وأهم الخالصات  المتعلقة بالسياسا

:  تعمل اللجنة تحت إشراف المكتب السياسي، الذي يسهر على تنفيذ اقتراحاتها  198المادة 

 من النظام األساسي. 96وتوصياتها بناء على المادة 

: يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو الذي استقال أو الذي صدر في حقه  199المادة 

 قرار تأديبي بنفس  المسطرة الذي انتخب بها .
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 ثالثا: اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه سبعة أعضاء لتشكيل مكتب اللجنة  :  200المادة 

المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يضم أربعة من المغاربة الذين يقيمون بالخارج إن أمكن 

 ذلك.

 رئيسا  ونائبه ومقررا ونائبه.له ينتخب مكتب اللجنة في أول اجتماع :   201 المادة

 مهام واختصاصات اللجنة تتمحور حول :  :  202 المادة

وضع خطط وبرامج هدفها تطوير وتقوية الروابط واألواصر بين المهاجرين -              

 . بوطنهم األمالمغاربة 

 دعم انفتاح الحزب على كافة األطر والكفاءات التي تعيش في المهجر. -            

معيات والمراكز التي تهتم بشؤون المغاربة في عقد شراكات واتفاقات مع الج-            

 الخارج.

وضع مقترحات تخص دعم وتقوية مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في  -            

 .المشاركة في الحياة السياسية و السيما العمليات االنتخابية

استثنائية بدعوة تنعقد اللجنة مرة كل ثالثة أشهر، ويمكن أن تنعقد بطريقة   : 203 المادة  

 من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. 

ترفع اللجنة تقرير سنوي إلى المكتب السياسي الذي تعمل تحت إشرافه ، وهو  :  204المادة 

 من النظام األساسي. 98الذي يسهر على تنفيذ اقتراحاتها وتوصياتها بناء على المادة 

في حقه قرار تأديبي  استقال أو صدر: يتم تعويض العضو الذي فقد األهلية أو 205المادة  

 بها.انتخب  بنفس المسطرة التي
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 الفصل الثاني:  اللجان المحدثة من طرف المكتب السياسي

 أوال: اللجنة الوطنية للترشيحات

طبقا لمقتضيات يشكل المكتب السياسي اللجنة الوطنية للترشيحات االنتخابية  :  206 المادة

 من النظام األساسي، ويتكون مكتب اللجنة من سبعة أعضاء. 83المادة 

، من بينهم رئيس اللجنة رئيس الحزب ثالثة أعضاء من المكتب السياسييعين  :  207 المادة

  .توافق أو التصويت يتم تعيين األربعة اآلخرين من بين أعضاء المكتب السياسيالوب

ومقررا  نائبا باقتراح من الرئيس المعيناجتماع لها  لاللجنة في أوتنتخب  : 208المادة 

 ونائبه، وتنعقد بدعوة من رئيس الحزب أو المكتب السياسي.

تلقي ودراسة طلبات الترشيح من المكاتب المحلية واإلقليمية تتولى اللجنة  :  209المادة 

الشروط والمعايير المنصوص ، مع مراعاة والجهوية بحسب نوعية االستحقاق االنتخابي

 عليها في النظامين األساسي والداخلي.

اآلجال التي تحددها اللجنة الوطنية للترشيحات داخل تقدم جميع الترشيحات  :  210المادة 

  بدوره على اللجنة المختصة.إلى رئيس الحزب الذي يحيلها 

إلى المكتب ترفعه تضع اللجنة الوطنية للترشيحات جميع مقترحاتها في تقرير  : 211المادة 

 في الترشيحات من لدن الرئيس تلك المقترحات. ، ويراعى قبل البتالسياسي

تدرس اللجنة جميع المواضيع المرتبطة بالتحضير لالنتخابات، وتتدخل لحل  :  212 المادة

الخالفات التي قد تنشأ حول الترشيحات من خالل تقديم رأيها وحلول بواسطة تقرير يرفع 

 إلى المكتب السياسي.

اجتماعات ومداوالت اللجنة الوطنية للترشيحات سرية، ويعرض من يفشي  :  213المادة 

 لجنة التحكيم والتأديب. مضمونها على

أو محلية تحت إشراف  إقليميةاللجنة على تشكيل لجان جهوية أو   تسهر:  214المادة 

وتقوم بعملية التنسيق لتبادل وبرامج عمل هذه اللجان،  اوتضع خطط المكتب  السياسي،

 األفكار والمقترحات قبل رفعها إلى المكتب السياسي.
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رئيس الحزب والمكتب السياسي مباشرة في ترشيحات بعض أعضاء  يبت :  215المادة 

 اللجنة.

 ولجنة إعداد السياسات العمومية ثانيا: لجنة الدراسات والتواصل

لجنة سواء يعين  المكتب السياسي تسعة أعضاء باقتراح من الرئيس لعضوية  :  216المادة 

 91و 89قا لمقتضيات المواد يطبتلجنة إعداد السياسيات العمومية  وأالدراسات والتواصل  

                من النظام األساسي.

ا رئيسا ونائبه ومقررا ونائبه، وتنعقد مرة مفي أول اجتماع له نتنتخب اللجنتا :  217المادة 

 كل شهر.

المتعلقة بالخطط   جدولة الزمنيةال سنويا يتضمن ابرنامجكل لجنة  يضع مكتب :  218المادة 

 من النظام األساسي. 92و  90في المواد تحقيق األهداف المسطرة واإلستراتيجية المقترحة ل

كلف هذه اللجان بتقديم المعطيات والدراسات  والمقترحات حول جميع تت :  219 المادة

 المواضيع التي يطلبها الرئيس والمكتب السياسي ورئيس الفريق البرلماني للحزب.

لجنة تقارير دورية كل ثالثة أشهر إلى المكتب السياسي يرفع رئيس كل  :  220 مادةال  

 حول أعمالها ومبادراتها وأنشطتها.

يتضمن الدراسات واألبحاث  اتركيبي اتضع كل  لجنة عند نهاية كل سنة تقرير :  221المادة 

 والمقترحات .

 : لجنة التكوين السياسيثالثا

لعضوية لجنة من أطر وكفاءات الحزب عضوا  15يعين  المكتب السياسي  :  222المادة 

 من النظام األساسي. 93قا لمقتضيات المادة يطبتالتكوين السياسي 

السياسي مشرفا عاما يترأس اللجنة ، يعين  المكتب باقتراح من رئيس الحزب  :  223 المادة

 ئبه، وباقي األعضاء مكلفون بمهام.ويختار هذا األخير من بين أعضائها نائبه ومقررا ونا
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 تنعقد اللجنة مرة في الشهر، وتضع تصورا سنويا حول البرنامج التكويني :  224 المادة

 يصادق عليه المكتب السياسي. الذي تعتزم تطبيقه

 مهام لجنة التكوين السياسي تتمحور حول: :  225المادة  

وتكوينية في مجال التواصل السياسي والدعاية رات تدريبية برمجة دو-                 

 السياسية وتحليل الخطاب السياسي.

 تكوين أعضاء الحزب في مجال التسيير والتدبير الجماعي.-                

  تأطير وتوسيع معارف مناضلي الحزب في مجال العمل البرلماني والتشريعي.-                

 للمؤتمر الوطني.رابعا : اللجنة التحضيرية 

يشكل المكتب السياسي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني قبل ستة أشهر على  : 226المادة 

 من النظام األساسي. 87األقل من انعقاده تطبيقا لمقتضيات المادة  

له يقترحهم  من رئيس ونائبه، ومقرر عام ونائبتتكون اللجنة التحضيرية  : 227المادة 

 يصادق عليهم المجلس الوطني.المكتب السياسي و

 نبثق عن اللجنة التحضيرية لجان فرعية يراعى في تركيبتها تمثيلية الجهات.ت : 228المادة 

تنتخب اللجان الفرعية في أول اجتماع لها رؤساءها ومقرريها، ويتكلف كل  : 229المادة 

 واحد بتعيين نائب له.

 ملية التنسيق بين اللجان الفرعية.يشرف رئيس اللجنة التحضيرية على ع: 230المادة 

تعقد اجتماعات دورية بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية أو نائبه ، يعرض  :231المادة 

 فيها للمناقشة التقارير التي  يعدها رؤساء اللجان الفرعية حول سير أشغالها.

 يعتبر رئيس اللجنة التحضيرية ناطقا رسميا  باسمها. : 232المادة 

 : يسهر المقرر العام على تدوين وتحرير محاضر اجتماعاتها.233المادة 
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أعضاء اللجنة التحضيرية لهم الحق في اختيار إحدى اللجان الفرعية لإلشتغال  : 234المادة 

 فيها وكذا  المناقشة والتصويت على مقترحاتها.

طلقة ألعضائها ، جلسات اللجنة التحضيرية تكون قانونية بحضور األغلبية الم : 235المادة 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ترفع الجلسة، وتعتبر الجلسة الموالية قانونية بمن حضر من 

 األعضاء.

يحق لرئيس اللجنة التحضيرية أن يقرر اإلبعاد المؤقت في حق كل عضو من  : 236المادة 

الحزب األعضاء تغيب ثالثة مرات متتالية بدون عذر مقبول مع إحالة ملف على رئيس 

 للتقرير بشأنه.

 اللجنة التحضيرية إلى  حين انعقاد المؤتمر الوطني. لتستمر أشغا : 237المادة 

تعمل اللجنة التحضيرية على إعداد مقرر تنظيمي  يتضمن طريقة تحضير  : 238المادة 

و  48وسير أعمال المؤتمر الوطني وكيفية اختيار رئيس المؤتمر تطبيقا لمقتضيات المادة 

 من النظام األساسي. 87

اليصبح هذا المقرر ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه باألغلبية المطلقة  : 239المادة 

 ضاء اللجنة .من أع

 

 : مقتضيات عامةالقسم السادس

يتم االستدعاء لحضور االجتماعات العادية واالستثنائية لكافة تنظيمات الحزب  : 240المادة 

الكيفيات المنصوص عليها  الوطنية والجهوية واإلقليمية والمحلية طبقا للشروط والوسائل و

 من هذا النظام. 79في المادة 

ى حين انتخاب الهياكل التي إل ممارسة صالحياتها في الهياكل المنتخبةتستمر   :241المادة 

 .تخلفها
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المتخذة وفق الشكليات المنصوص عليها في النظامين تعتبر القرارات  : 242المادة 

 األساسي والداخلي ملزمة للجميع.

  أو جهوية خاصة ببعض المهن أو الحرف إقليميةمحلية أو تشكل تنسيقيات :   243المادة 

تابعة وتحدث لهذا الغرض مكاتب  سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية

 . لمكاتب المنتخبةل

يمنح رئيس الحزب ألي عضو في الحزب يراه مؤهال لذلك تكليفا إلحداث  :  244المادة 

قطاعات موازية يصبح مؤهال بموجبه لمخاطبة السلطات العمومية المعنية نيابة عن الحزب 

و لتشكيل لجنة تحضيرية لإلشراف على تهيئ الشروط الموضوعية و المادية لعقد المؤتمر 

مع احترام المقتضيات المنصوص عليها في  المحددة في التكليف للقطاع المعنيالتأسيسي 

 .من هذا النظام  22إلى  16المواد من 

من المكتب السياسي  مذكرة تحدد واجبات انخراط  الرئيس باقتراحيصدر  :  245المادة 

  عمومية. مسؤوليات األعضاء والمساهمات المالية للمنتخبين والذين يتولون

تعتبر القرارات المتخذة من طرف رؤساء الهياكل المحلية واإلقليمية والجهوية  : 246المادة 

الهياكل الوطنية أو الهيئات المختصة فيها سواء بالتأكيد أو المراجعة أو  تملزمة إلى حين ب

 .اإللغاء

يجب مراعاة التمثيل النسبي للفروع أثناء انتخاب المجالس الجهوية :   247المادة 

 االنتخاب تخضع لثالثة مراحل، الترشيح والتداول والتصويت. ومسطرة، واإلقليمية

باإللغاء، فإن القرار الجديد يمحو جميع  التأديبيةفي حالة مراجعة القرارات  :  248المادة 

 لالعتبار. السابق، ويعتبر بمثابة رد اآلثار المترتبة عن القرار 

االستقالة من عضوية إحدى هياكل الحزب أو رئاستها تتم بتقديم طلب مكتوب :   249المادة 

للكتاب، أو إلى  بالنسبة األعلى ئةيلهة بالنسبة لألعضاء، أو إلى االهيئة المنتخبإلى رئيس 

 .و أعضاء المجلس الوطني  رئيس الحزب بالنسبة ألعضاء المكتب السياسي
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أمر التقرير فيه إلى رئيس كل ما لم يرد عليه التنصيص في هذا النظام يرجع :  250المادة 

س الوطني عد استشارة المكتب السياسي في شكل مذكرات يلزم عرضها على المجلالحزب ب

 عتمادها في شكل تعديل مدخل على هذا النظام .الالحق لصدورها من أجل ا

المكتب السياسي في األمر بدمج التنسيقيات : يختص رئيس الحزب بعد استشارة  251المادة 

 المحلية أو اإلقليمية أو اإللحاق بالجهات تبعا للمتغيرات الطارئة على النظام الترابي للمملكة . 

يجري العمل بهذا النظام بعد مصادقة المجلس الوطني عليه، ويتعرض كل من   :252المادة 

 يخالف مقتضياته إلى عقوبات تأديبية.


