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 حزب األصالة و المعاصرة 
 النظام األساسي 

 
 عامة أحكامالباب األول: 

 
 :1المادة 

یؤسس حزب سیاسي وفقا للدستور وطبقا للمقتضیات القانونیة المتعلقة باألحزاب السیاسیة تحت اسم "حزب األصالة والمعاصرة" 
 ھ في ھذا النظام باسم الحزب.یكون مقره المركزي بالرباط، ویتخذ من الجرار رمزا لھ، ویشار إلی

 :   2المادة 
 29.11  تنظیمھ اإلداري و المالي وفق أحكام القانون التنظیميالقواعد المتعلقة بتسییر الحزب ویحدد ھذا النظام األساسي 

 . 33.15المتعلق باألحزاب السیاسیة كما وقع تتمیمھ بالقانون التنظیمي 
 :3المادة 

رة" في إطار الثوابت الجامعة المتمثلة في الدین اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنیة متعددة یعمل "حزب األصالة والمعاص
 الروافد، والملكیة الدستوریة واالختیار الدیمقراطي على المساھمة في تحقیق األھداف التالیة:

تدبیر الشأن العام،  تأطیر المواطنات والمواطنین وتكوینھم السیاسي، وتعزیز انخراطھم في الحیاة الوطنیة، وفي .1
والمساھمة في التعبیر عن إرادة الناخبات والناخبین والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددیة 

 والتناوب، بالوسائل الدیمقراطیة، وفي نطاق المؤسسات الدستوریة. 
الضروریة، وبما یلزم  تحصین االختیارات والمكاسب الدیمقراطیة وتدعیمھا باإلصالحات المؤسساتیة والدستوریة .2

 من المقومات إلحقاق العدالة االجتماعیة واستكمال بناء دولة الحق والقانون؛
كسب رھان التنمیة المستدامة بالحكامة الجیدة وبترسیخ الدیمقراطیة التشاركیة لتفعیل االنخراط المسؤول والواعي  .3

اسات العمومیة في إعدادھا وتنفیذھا وتقییم للمواطنات والمواطنین في الشأن العام بما یجعلھم في صلب السی
 نجاعتھا ومراقبة مردودیتھا. 

واالرتكاز على التضامن  التنمیة المستدامةو ترسیخ الحكامة الترابیة الجیدة بالجھویة المتقدمة والالتمركز الواسع .4
 في أبعاده االجتماعیة، الفئویة، المجالیة، اإلیكولوجیة، والجیلیة.

دعم التنوع الثقافي بما یؤھل البالد لالنخراط في مجتمع المعرفة وظومة التربویة والتعلیمیة  إعادة صیاغة المن .5
 ؛نفتحالم

الحداثي عبر تدعیم وتوسیع فضاءات الحریة وتحریر طاقات األفراد الدیمقراطي توطید المشروع المجتمعي  .6
وتنوع روافدھا وبانفتاحھا على القیم مقومات الشخصیة الوطنیة األصیلة، بتعدد مكوناتھا تثمین والجماعات، و

 اإلنسانیة الكونیة.
ونصرة كل القضایا الدولیة العادلة العدالة االجتماعیة وحقوق اإلنسان واالنخراط في المبادئ الكونیة للدیمقراطیة  .7

 ودعم شعوب العالم التواقة إلى الحریة والعدالة والدیمقراطیة.
 :4المادة 
 ؛  القربو الالمركزیةقراطیة  والحزب وفق مبادئ الدیم ینظم
  ؛المحاسبةلحزب وفق قواعد الحكامة الجیدة والشفافیة والمسؤولیة ویسیر ا

 ال تقل تمثیلیة النساء عن الثلث في جمیع بنیات الحزب؛  و ،یة لتحقیق المناصفة بین الرجال والنساءیتخذ الحزب تدابیر إیجاب
 نیات الحزب. ال تقل تمثیلیة الشباب عن الربع في جمیع ب

سنة شمسیة في تاریخ انتخاب األعضاء المؤلفین  40یعتبر شابا وشابة وفق ھذا النظام  األساسي كل من ال تزید سنھم عن 
 للبنیة.

یتخذ الحزب التدابیر المالئمة لضمان مشاركة مناضالت و مناضلي الحزب  المقیمین بالخارج و تمثیلھم في مختلف أجھزة 
 من الدستور.  17و  16قتضیات الفصلین الحزب ، إعماال  لم

 یتم تجدید الھیئات المسیرة لبنیات الحزب، بصفة منتظمة، وعلى كل المستویات، بنسبة ال تقل عن الثلث. 
 سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة.  4مدة االنتداب الخاصة بجمیع المھام التنفیذیة داخل بنیات الحزب ھي 

 .موازي واحد تنظیمترابیة أو أن یرأس أكثر من بنیة  ال یمكن لعضو من أعضاء الحزب
 رالي وضعیة أعضاء الحزب المزاولین مھام حكومیة في عالقتھم ببنیات الحزب وأجھزتھ الوطنیة.المكتب الفیدیدبر 

 
 
 
 

    ووضع المناصرین : العضویة في الحزبالثاني الباب 
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 :5المادة 
سیة كاملة االنخراط بكل حریة في الحزب أو دعم أنشطتھ بعد تعبیرھم عن سنة شم 18 والمواطنین البالغین للمواطنات

 رغبتھم في ذلك. 
الجھوي  یحظر أي رفض للعضویة بسبب التمییز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو 

   . أي وضع شخصي مھما كانأو اللغة أو اإلعاقة أو 
 الغرض . لھذا منخرط بتسجیلھ في لوائح الحزب الموضوعة تتحقق عضویة ال

 ، وكیفیة مسك اللوائح المذكورة وضبط إحصائیاتھا وطنیا وجھویا ومحلیا.حدد النظام الداخلي شروط العضویةی
 :6المادة 

 یتمتع المنخرطون بالحقوق التالیة:
لبناء الدیمقراطي والمساھمة الجادة في تعزیز االستفادة من التكوین والتأطیر السیاسي الذي یؤھلھ لالنخراط في ا .1

 المجتمع الحداثي، والنھوض الفعلي بالمسؤولیات الحزبیة الموكولة لھ؛
الحصول عبر األجھزة المخولة لھا ذلك على المعلومات المرتبطة بالقرارات المتخذة من طرف أجھزة الحزب   .2

 یة للحزب؛سواء تلك المرتبطة بالسیاسات العامة أو بالحیاة الداخل
حریة االنضمام واالشتراك في مختلف أنشطة وأجھزة الحزب، مع مراعاة الضوابط التنظیمیة لذلك، وتقدیم  .3

 المقترحات والمبادرات في كل ما یطرح فیھا؛ 
انتقاد مواقف الحزب، في ظل االحترام التام لكرامة األشخاص یر وإبداء الرأي شفویا وكتابیا وحریة التعب .4

 جراءات المتخذة بصورة دیمقراطیة من طرف أجھزة الحزب؛والمقررات واإل
وفقا الحق في تحمل مسؤولیات داخل الحزب، والترشح النتخابات مختلف أجھزتھ  و لمختلف العملیات االنتخابیة  .5

 األساسي ومقررات الحزب؛للنظام 
ب  وممارسي المسؤولیات الحق في المراقبة السیاسیة، داخل األجھزة الحزبیة المخصصة لذلك، لمنتخبي الحز .6

 مع احترام كرامة األشخاص.  ،باسمھ العمومیة
 :  7المادة 

 تقع على عاتق المنخرط الواجبات التالیة:
برامجھ ومقررات مؤتمراتھ واستراتیجیات وسیاسات الحزب المحددة في أنظمتھ األساسیة و الدفاع عن مبادئ  .1

 ؛وأجھزتھ
إلزامیة اللجوء إلى الھیئات المختصة لحل كذا و آرائھم ومواقفھم الحزب، واحترامالتضامن مع كافة أعضاء  .2

 وفق المساطر المحددة لذلك؛ فیما بین األعضاء وأجھزة الحزب، الخالفات فیما بین األعضاء، أو 
المشاركة الفعلیة في األنشطة الداخلیة كذا و تقدیم المساعدة والتعاون مع أجھزة ومؤسسات الحزب للقیام بمھامھا .3

 النھوض بالمھام الموكولة إلیھ بكل مسؤولیة؛ و عمومیة ألجھزة ومؤسسات الحزبوال
عدم التجریح، ومساندة أعضاء الحزب المنتخبین أو المعینین لتحمل مسؤولیات انتخابیة أو عمومیة، وفق  .4

 المساطر الجاري بھا العمل، ومن طرف األجھزة المحددة في أنظمة وقوانین الحزب؛ 
 لف االستشارات االنتخابیة؛ المساھمة في مخت .5
 ي یحدده النظام الداخلي.ذزب عن طریق دفع واجب االنخراط الالمساھمة المنتظمة في مالیة الح .6
 :  8المادة 

 توجھات الحزب. سنة شمسیة كاملة، ویدعم خیارات وبرامج و 18بالغ  مواطنیعتبر مناصرا للحزب، كل مواطنة و
 .تحیینھاالنظام الداخلي كیفیة إعدادھا ومسكھا و یسجل المناصرون في سجالت خاصة یحدد

ي المشاركة فیھا بصفة استشاریة، كما یحق لھم المشاركة فؤتمرات البنیات الترابیة للحزب ویحق للمناصرین حضور م
 ھیئاتھ الموازیة. الملتقى السنوي الجھوي للحزب ومختلف أنشطة الحزب و

 المشاركة في أشغال المجلس الوطني بصفة استشاریة.    رین للحضور ووطني أن یدعو المناصیمكن لرئیس المجلس ال
 
 
 

 الترابیة بنیات ال: لث الباب الثا
 :9المادة 

 الحزب بنیة موحدة یتمتع بالشخصیة االعتباریة 
 یعتمد الحزب قراراتھ انطالقا من مختلف بنیاتھ الترابیة والوظیفیة.

 :10المادة 
 المواطنین ة للمشاركة السیاسیة للمواطنات وأداأساسیة للبناء الحزبي ویة وحدات تشكل البنیات التراب

 :11المادة 
 تتحدد البنیات الترابیة للحزب في ھیئات جھویة وإقلیمیة ومحلیة.
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ات البنیات الترابیة تتبوأ البنیات الجھویة  مكانة الصدارة بالنسبة للبنیات الترابیة األخرى  في نطاق احترام اختصاص
 المحلیة میة واإلقلی

 :12المادة 
 تقوم الھیكلة الجھویة للحزب على أجھزة تنظیمیة وھیئات وظیفیة.

 :13المادة 
 .األمانة الجھویةو ندوة  التنسیق الجھويو  المؤتمر الجھويفي تتحدد األجھزة التنظیمیة الجھویة للحزب 

 :14المادة 
وینعقد في دورة عادیة كل أربع سنوات بدعوة من األمین یعد المؤتمر الجھوي أعلى جھاز تقریري على مستوى الجھة 

، وفي دورة استثنائیة بطلب من ثلثي  أعضاء ندوة التنسیق الجھوي  وبجدول و من یقوم بمھام األمانة الجھویةالجھوي  أ
 أعمال محدد. 

 :15المادة 
 الصالحیات التالیة:  المؤتمر الجھوي یمارس 

  ؛مانة الجھویةأعضاء األانتخاب األمین الجھوي و
 برامجھ المحددة في مؤتمره الوطني؛التوجھات السیاسیة  للحزب والسھر في مجال اختصاصھ الترابي على تطبیق 

 السھر على تحدید أولویات عمل الحزب بالجھة  و المصادقة على برامج عمل األمانة الجھویة؛
 المصادقة على حسابات األمانة الجھویة؛

 ییم وتقویم األجھزة الجھویة؛العمل على متابعة وتق
 مراقبة السیاسات العمومیة الترابیة وأداء الھیئات المنتخبة؛تتبع و

و كیفیة انتخاب األمین الجھوي و أعضاء  یحدد النظام الداخلي عدد ومسطرة انتداب أعضاء الحزب للمؤتمر الجھوي
 .األمانة الجھویة

 :16المادة 
المحلیین في دائرة النفوذ الترابي ین الجھوي، األمناء اإلقلیمیین واألم الجھوي تضمكل جھة ندوة للتنسیق  تحدث على صعید

رؤساء المجالس موازیة، برلمانیي الحزب بالجھة ورئیس مجلس الجھة، وللجھة،  المسؤولین الجھویین للتنظیمات ال
 . فاعل نقابي جھويو اإلقلیمیة

 دة في جدول أعمال ندوة التنسیق الجھویة. یشارك رؤساء الجماعات المعنیون بالموضوعات المحد
یجوز لألمین الجھوي  أن یدعو أعضاء المجلس الوطني المنتمین للجھة و كل شخص مؤھل للمشاركة في أشغال  ندوة 

  .التنسیق الجھویة بصفة استشاریة
ن مؤتمراتھ الجھویة، ویجتمع تعد ندوة التنسیق الجھوي  جھازا لتنسیق وتفعیل العمل الحزبي على الصعید الجھوي فیما بی

 كل شھرین و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
 تمارس ندوة التنسیق الجھوي الصالحیات التالیة: 

  ؛تتبع إعمال  برامج الحزب جھویا في الفترات الفاصلة بین المؤتمرات الجھویة .1
  ؛تطویر التنظیم الحزبي ترابیا و قطاعیا  على مستوى الجھة .2
  ؛منتخبات الحزب بالجماعات الترابیةوتتبع أداء منتخبي  .3
   ؛تتبع أعمال الھیئات الوظیفیة المنبثقة عن المؤتمر الجھوي .4
 اقتراح  كل تدبیر  من شأنھ تنمیة العضویة وتوسیع مشاركة المناصرین في مختلف أنشطة الحزب الجھویة. .5

شراف المكتب الفیدیرالي على تتبع مختلف تحدث ندوة التنسیق الجھوي لجنة جھویة لالنتخابات والترشیحات تعمل تحت إ
ا تقوم المرشحین لمختلف العملیات االنتخابیة على صعید الجھة ،  كمت االنتخابیة، وإعداد المرشحات ومراحل العملیا

 األبحاث ذات الصلة  بمجال اختصاصھا. اللجنة بإعداد الدراسات و
 :  17المادة 

 :یةالصالحیات التالاألمانة  الجھویة تمارس 
 ؛وتوجیھات ندوة التنسیق الجھویة تنفیذ مقررات المؤتمر الجھوي .1
 تنظیم أنشطة الحزب في مجالھا الترابي؛ .2
 المحلیة ؛ في ذلك عمل األمانات اإلقلیمیة ومتابعة األداء الحزبي على صعید الجھة بما  .3
 القیام بكل عمل من شأنھ تنشیط أداء الحزب على صعید الجھة؛    .4

 لجھویة مرتین في الشھر على األقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.تجتمع األمانة ا
 النظام الداخلي.في  یحدد عدد أعضاء األمانة الجھویة 

 :  18المادة 
لتقى سنویا جھویا لجمیع مناضلي ومناضالت الحزب ومناصراتھ ، مة بتعاون مع ندوة التنسیق الجھويتنظم األمانة الجھوی

 مناصریھ بالجھة. و
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حزب مناضالت التقى السنوي إلى التعریف ببرامج وأنشطة وتوجھات الحزب، وكذا تلقي مقترحات مناضلي وملیھدف ال
 مناصریھ لتطویر العمل الحزبي بالجھة.  ومناصراتھ و

 :19المادة 
على  ینتخب المؤتمر الجھوي لجانا وظیفیة لدعم العمل الحزبي وتطویر أدائھ وضمان سالمة وشفافیة الممارسات الحزبیة

 المستوى الجھوي. 
 في:اللجان الوظیفیة  تتحدد 
 لجنة التحكیم واألخالقیات؛ .1
 الدیمقراطیة التشاركیة؛  العمومیة الترابیة و لجنة السیاسات .2
 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ .3
 اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج؛ .4

 ھا.   سیر أشغالالداخلي تألیف اللجان الوظیفیة ویحدد النظام 
 :20المادة 

تختص لجنة التحكیم واألخالقیات بالسھر على شفافیة وسالمة ممارسة الحزب بالجھة، وعلى حقوق وواجبات األعضاء 
والمناصرین كما ھي محددة في النظام األساسي. ویعھد إلى اللجنة في نطاقھا الترابي بـممارسة االختصاصات المخولة 

 الصعید الوطني.للجنة التحكیم واألخالقیات على 
األخالقیات إحالة القضایا التي لم تتمكن من البت فیھا ألي سبب من األسباب على لجنة التحكیم ویمكن للجنة التحكیم و

 واألخالقیات الوطنیة.
 :21المادة 

 الھادفة إلى : إلى القیام بكل المبادرات  عالقات العمل و الدیمقراطیة التشاركیةنة السیاسات العمومیة الترابیة وتھدف لج
  ؛النھوض بالمشاركة المواطنة على المستوى الجھوي .1
مأسسة مشاركة المجتمع المدني في تدبیر شؤون الجھة، وتتبع تنفیذ مشاریع االستثمار على المستوى الجھوي  .2

 اركي للمخططات الجھویةوالتأھیل االجتماعي للجھات والتضامن بین الجھات  وكذا المساھمة في اإلعداد التش
  ؛التصامیم الجھویة إلعداد التراب  وإعداد مشاریع العرائض الموجھة إلى مجالس الجھاتللتنمیة و

ططات القطاعیة على الصعید برامج  الجماعات الترابیة والمخمن شأنھ تأمین التقائیة مخططات وو تقترح اللجنة كل تدبیر 
 .الجھوي

والجمعیات الفاعلین النقابیین و وجمعیات المجتمع المدني، یجوز لرئیس اللجنة أن یدعو أعضاء الحزب ومناصریھ،
أعضاء ھیئات التشاور المنصوص علیھا في القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة و المھنیة، وھیئات الدراسات والبحث و

 .كل شخص مؤھل للمشاركة في أشغال اللجنة  بصفة استشاریة
 :22المادة 

فرص بإبداء الرأي بمبادرة منھا أو بطلب من مختلف بنیات الحزب في القضایا المتعلقة تختص لجنة المساواة وتكافؤ ال
 ى الصعید الجھوي.بالمساواة و المناصفة وتكافؤ الفرص وقضایا النوع االجتماعي عل

 :23المادة 
لیات المغاربة في المھجر، تقترح اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج كل تدبیر من شأنھ اإلشراك الفعلي لمختلف فعا

وحثھا على تقویة مساھمتھا في التنمیة الترابیة  و المستدامة على صعید الجھة وتمتین التعاون الالمركزي مع الجماعات 
 الترابیة في البلدان المقیمین بھا.

 :24المادة 
 .یةأمانات إقلیمة وإقلیمی اتینتظم عمل الحزب على صعید العماالت واألقالیم في مؤتمر

 للھیئات المذكورة في نطاق اختصاصھا الترابي نفس الصالحیات الموكولة للھیئات الجھویة. و
 .تقوم ندوة التنسیق الجھوي بتتبع عملھایة تحت إشراف األمانة الجھویة و تعمل األمانة اإلقلیم

 :25المادة 
ر أدائھ أو لضمان سالمة وشفافیة الممارسات تحدث على صعید العمالة أو اإلقلیم لجان وظیفیة لدعم العمل الحزبي وتطوی

 الحزبیة على مستوى العمالة أو اإلقلیم.
 تتحدد ھذه اللجان  الوظیفیة في :

 الدیمقراطیة التشاركیة؛  نة السیاسات العمومیة الترابیة ولج .1
 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ .2
 اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج؛ .3

 في نطاق اختصاصھا الترابي نفس الصالحیات الموكولة للجان الجھویة.وللجان المذكورة 
 یحدد النظام الداخلي تألیف ھذه  الھیئات وتنظیم أشغالھا.  

 :26المادة 
 محلیة،جمع عام محلي و أمانة ینتظم عمل الحزب على صعید الجماعة في 
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 . األمانات المحلیة تقوم ندوة التنسیق الجھوي بتتبع عمل
لھا في نطاق اختصاصھا تشاركیة، والدیمقراطیة الیة للسیاسات العمومیة الترابیة وى صعید  الجماعة لجنة وظیفتحدث عل

 .صالحیات الموكولة  للجنة الجھویةالترابي نفس ال
 تألیف ھذه  الھیئات وتنظیم أشغالھا.  یحدد النظام الداخلي 

 
 : األجھزة الوطنیةالرابع الباب 

 :27المادة 
 جھزة الوطنیة من ھیئات وطنیة ولجن متخصصة وتنظیمات موازیة.تتكون األ
 : 28ة الماد

 رالي المكتب الفیدو المكتب السیاسي، المجلس الوطني، المؤتمر الوطني ھي للحزب  الوطنیةالھیئات 
 :29المادة 

 یعتبر المؤتمر الوطني أعلى ھیئة تقریریة للحزب.
 : یمارس المؤتمر الوطني الصالحیات التالیة

 تحدید االختیارات السیاسیة للحزب ومبادئھ وبرامجھ واستراتیجیاتھ؛  .1
 ، واللجن المتخصصة؛ راليوالمكتب الفید المناقشة والمصادقة على تدبیر المجلس الوطني والمكتب السیاسي .2
 مناقشة وتقییم حصیلة التنظیمات الموازیة؛ .3
 انتخاب أعضاء المجلس الوطني؛ .4
  ؛ مصادقة علیھ و تعدیلھالو النظام األساسيمناقشة  .5
 المصادقة على قرارات االندماج في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جدید. .6

 
 :30المادة 

ینعقد المؤتمر الوطني في دوراتھ العادیة مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائیة بقرار من المجلس الوطني بطلب من ثلثي 
 أعضائھ، وبجدول أعمال محدد.

 :31المادة 
 فة المؤتمر(بكسر المیم) لـ:تثبت ص

 المندوبین المنتخبین في المؤتمرات والجموع العامة الترابیة؛ .1
 ممثلین عن المغاربة في المھجر؛ .2
 ممثلین عن التنظیمات الموازیة؛ .3
 أعضاء المجلس الوطني. .4

المؤتمر وكیفیة اختیار یحدد النظام الداخلي نسبة المندوبیـن والممثلیـن وشـروط اكتسـابھم لھـذه الصفة، ونصاب انعقاد 
 رئاستھ وطرق اتخاذ القرارات.

 :32المادة 
على  أعلى ھیئة تقریریة خالل الفترة الفاصلة بین مؤتمرین، ویعھد إلیھو بمثابة برلمان الحزبیعتبر المجلس الوطني 

 بـ: الخصوص 
  ؛ب األمین العام للحزبانتخا .1
 الحزب فیما بین مؤتمریھ؛ واستراتیجیةتحدید سیاسة  .2
 ؛وضع المبادئ األساسیة لالستراتیجیة االنتخابیة للحزب .3
 تتبع األداء الحكومي والتشریعي؛ .4
 المكتب الفیدیرالي؛وتتبع وتقییم عمل المكتب السیاسي  .5
 متابعة مطابقة تدبیر المسؤولیات العمومیة لمبادئ وأھداف الحزب؛ .6
 ؛اب السیاسیة بمناسبة االنتخاباتكذا تحالفات األحزو تحدید سیاسة التحالفات مع األحزاب السیاسیة  .7
 تنظیم  المنتدیات والمناظرات الموضوعاتیة والقطاعیة ذات الصلة بالسیاسات العمومیة؛ .8
 تحدید المبادئ العامة لالستراتیجیة اإلعالمیة للحزب؛ .9

 ؛من ھذا النظام األساسي 30للمادة دعوة المؤتمر الوطني لالنعقاد وفقا  .10
 حزاب سیاسیة أو انضمام الحزب إلى اتحاد أحزاب سیاسیة.المصادقة على تأسیس اتحاد أ .11

 :33المادة 
 .أعضاء المكتب السیاسيو  رئیس المجلس الوطني ینتخب المجلس الوطني من بین أعضاءه

 اللجن الوظیفیة المتخصصة التالیة :یكون المجلس الوطني و
 لجنة التحكیم واألخالقیات؛ .1
 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ .2
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 لمكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج؛اللجنة ا .3
 لجنة الشفافیة والمراقبة المالیة؛ .4
 وعالقات العمل ؛ والحكامة الترابیة والدیمقراطیة التشاركیة لجنة السیاسات العمومیة .5
 :34المادة 

 یتكون المجلس الوطني من:
 مرات و مؤتمري الحزبن مجموع مؤتم تحدد نسبتھم، من قبل المؤتمر الوطني حسب الجھات ونمنتخب أعضاء  .1

 ؛بمقرر یتخذه المكتب الفیدیرالي
 فریقا الحزب بالبرلمان؛ رئیسا مجلسي البرلمان ؛ أعضاء الحزب في الحكومة؛ أعضاء بحكم القانون، وھم: .2

،  األمناء ممثلون عن التنظیمات الموازیةو رؤساء  ؛أعضاء المكاتب السیاسیة السابقة؛ رؤساء مجالس الجھات
فاعلون و   والمعاصرة األصالة حزب ومنتخبي لمنتخبات الوطنیة للمؤسسةالمنسقون الجھویون الجھویون و 

  فعالیات وطنیة، ویحدد النظام الداخلي عددھم وطریقة إشراكھم.و نقابیون
یحدد النظام الداخلي عدد أعضاء المجلس الوطني، ومسطرة توجیھ االستدعاءات ونصاب وتواریخ االنعقاد وطرق اتخاذ 

 لقرارات.ا
یعقد المجلس الوطني دورتین عادیتین في السنة، ویمكن عقد دورات استثنائیة بناء على جدول أعمال محدد، بدعوة من 

عضاء المكتب المطلقة أل غلبیةاألبطلب من أو األمین العام أو بطلب من األغلبیة المطلقة ألعضاء المكتب السیاسي 
 س الوطني.رالي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلالفید

 :35المادة 
 تحدث لدى المجلس الوطني سكرتاریة من بین أعضائھ تحدد طریقة اشتغالھا في النظام الداخلي.

تتكون السكرتاریة باإلضافة إلى رئیس المجلس الوطني، من رؤساء لجن المجلس الوطني باستثناء لجنة التحكیم 
 واألخالقیات وثالثة أعضاء ینتدبھم المجلس الوطني.

 .ل السكرتاریة على مساعدة رئیس المجلس الوطني على أداء مھامھتعم
 :36المادة 

المكتب السیاسي ھیئة جماعیة مكلفة تحت إشراف األمین العام، بالتوجیھ االستراتیجي لسیاسة الحزب كما حددھا المؤتمر 
 الوطني والمجلس الوطني. 

 :37المادة 
 یتكون المكتب السیاسي، من:

 أمین عام؛ .1
 النساء؛المناصفة بین الرجال و مع مراعاةمن بین أعضاء المجلس الوطني  األقل على ا منتخبینعضو 14 .2
 ؛حسب الحالة  مجلسي البرلمان أو رئیسي  رئیس .3
 أعضاء الحزب في الحكومة؛ .4
 رئیسي الفریقین في البرلمان؛ .5
 رئیس المجلس الوطني. .6
 اصرةرئیس المؤسسة الوطنیة لمنتخبات ومنتخبي حزب األصالة والمع .7
 :38المادة 

 یعھد إلى المكتب السیاسي بـ:
  التوجیھ االستراتیجي لسیاسة الحزب •
 التحدید االستراتیجي لألولویات السیاسیة لعمل الحزب؛ •
دعم العمل الحكومي والتشریعي للحزب أو التتبع النقدي للعمل الحكومي والتشریعي من موقع المعارضة،  •

 والمساھمة في تقدیمھ للرأي العام، 
 الوساطة و العمل على حل الخالفات الحزبیة قبل عرضھا على لجنة التحكیم واألخالقیات؛ •
 : 39المادة 

 تتمثل اختصاصات األمین العام في :
 رالي؛المكتب السیاسي والمكتب  الفید رئاسة .1
 السھر على السیر العادي للحزب؛ .2
 ؛مؤسسات العمومیةالتمثیل الحزب لدى الھیئات الخارجیة وأمام المحاكم واإلدارات و .3
 األمر بالصرف؛ .4
 السھر على متابعة العالقات العامة والخارجیة وتفعیلھا؛ .5

المكتب السیاسي أو المكتب  یعتبر األمین العام الناطق الرسمي باسم الحزب، و لھ أن یفوض ھذه المھمة إلى أحد أعضاء
 رالي الفید

 :40المادة 
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أو أكثر من أعضاء المكتب السیاسي شریطة أن ینحصر التفویض في یمكن لألمین العام تفویض بعض مھامھ إلى عضو 
 مجال محدد لكل عضو 

 :41المادة 
یجتمع المكتب السیاسي بصفة دوریة كل أسبوع، وبصفة استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة ثابتة 

ي، وتعد اجتماعاتھ داخلیة وتضمن في محاضر الموضوع والتاریخ یوجھھا األمین العام إلى كافة أعضاء المكتب السیاس
 خاصة.

 یحدد النظام الداخلي النصاب القانوني لالجتماعات ومسطرة اتخاذ القرارات.
 :  42المادة 

 یتألف المكتب الفیدرالي عالوة على األمین العام من : 
 األمناء الجھویین للحزب؛ .1
 ة لمنتخبات و منتخبي حزب األصالة و المعاصرة. رؤساء التنظیمات الموازیة ما عدا رئیس المؤسسة الوطنی .2
 المسؤولون الجھویون للمؤسسة  الوطنیة لمنتخبات و منتخبي حزب األصالة و المعاصرة .3

من بین مناضلي و مناضالت الحزب  المشھود لھم بالخبرة   لمدة معینة  ) عضوا  یختارھم األمین العام26ستة و عشرون (
بصورة تكفل التوفیق بین ،  في أجھزة الحزب الوطنیة أو بنیاتھ الترابیة أو في تنظیماتھ الموازیة و الكفاءة و العطاء المتمیز

و الفاعلین النقابیین و المدنیین و االقتصادیین و   الشباب، والمغاربة المقیمین بالخارجالنساء و  تمثیلیةتنوع التخصصات و 
 و األشخاص ذوي اإلعاقة .   االجتماعیین  

 : 43المادة 
 رالي  الصالحیات التالیة : یمارس المكتب الفید

 اإلشراف على التنظیم والحیاة الداخلیة للحزب؛ .1
  ؛ ترابیاتنسیق العمل الحزبي قطاعیا و .2
 تجمیع وتحلیل المعطیات المتأتیة من البنیات الترابیة والقطاعیة واللجان المتخصصة؛ .3
 ؛جھویاللحزب وطنیا واتیجیة االنتخابیة اإلشراف وتوجیھ وتنسیق االستر .4
 تدبیر ممتلكات وإدارة ومالیة الحزب؛ .5
 تتبع أداء أعضاء الحزب المتحملین لمسؤولیات عمومیة؛ .6
 تنظیم وتدبیر العالقات الخارجیة للحزب؛  .7
 تدبیر العالقة مع مختلف المكونات الحزبیة والمجتمعیة؛  .8
 أجرأة االستراتیجیة اإلعالمیة للحزب؛  .9

 تحال علیھ من طرف لجنة التحكیم واألخالقیات.في التوصیات التي  تالب .10
في نطاق رالي  في الترشیحات برسم مختلف العملیات االنتخابیة  بتشاور مع  ندوة التنسیق الجھوي یقرر المكتب الفید

 العملیات االنتخابیة المنظمة في مجالھا الترابي.
تلف االنتدابات االنتخابیة، اعتمادا على المسار الشخصي رالي معاییر االستحقاق المتعلقة بالترشیح لمخیضع المكتب الفید

والمھني والسیاسي ألعضاء الحزب و الكفاءة واالستحقاق، والتجدید الدوري والمتدرج للنخب، وتدابیر التمییز اإلیجابي 
علیھا في  شروط أھلیة الترشح المنصوصوكل ذلك في نطاق لشباب، لتحقیق المناصفة والرفع من التمثیلیة السیاسیة ل

 القوانین االنتخابیة.
  . تعتمد من قبل المجلس الوطنيییر في مذكرة یعدھا المكتب الفیدرالي وتضمن ھذه المعا 

 ، و كلما اقتضت الضرورة ذلك.  مرة كل شھرینیجتمع المكتب الفیدیرالي 
  . یحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بسیر أشغال المكتب الفیدیرالي

 :44المادة 
 اللجن الوطنیة المتخصصة ھي:

 لجنة التحكیم واألخالقیات؛ .1
 لجنة الشفافیة والمراقبة المالیة؛ .2
 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ .3
 اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج؛ .4
 عالقات العمل؛رابیة و الدیمقراطیة التشاركیة ولجنة السیاسات العمومیة والحكامة الت .5

 المتعلقة بتكوین وسیر أشغال ھذه اللجان. األحكامخلي یحدد النظام الدا
 :45المادة 
  .عضوا على األكثر من بین أعضاء المجلس الوطني 11لجنة التحكیم واألخالقیات من رئیس و ألفتت

لشفافیة عضویة لجنة ا تتنافى عضویة لجنة التحكیم و األخالقیات مع مزاولة أي مھمة تنفیذیة بالحزب أو تنظیماتھ الموازیة،
 عضویة لجن األخالقیات الجھویة.و  والمراقبة المالیة 
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 :46المادة 
 الصالحیات التالیة : لجنة التحكیم واألخالقیات  تمارس
المنصوص علیھا في النظام األساسي، عن طریق والجماعیة وواجبات أعضاء الحزب  ضمان الحقوق الفردیة .1

 المحددة في النظام الداخلي؛ معالجة الشكایات المرفوعة إلیھا وفق المسطرة
رالي  بالنزاعات القائمة بین أعضاء الحزب أو بین ھؤالء والمكتب الفیدإخبار المجلس الوطني والمكتب السیاسي  .2

 وأجھزة الحزب أو فیما بین أجھزة الحزب والتوصیات المرفوعة بشأنھا؛ 
شیح لمختلف االنتدابات االنتخابیة الوطنیة أو مراقبة جمیع عملیات االنتخابات الداخلیة للحزب وكذا عملیات التر .3

 الترابیة أو المھنیة؛
 السھر على سالمة ممارسة أعضاء الحزب المتحملین لمسؤولیات عمومیة؛  .4
السھر على سالمة تطبیق القواعد المتعلقة بحاالت التنافي بالنسبة لتحمل أعضاء الحزب لمسؤولیات حزبیة أو  .5

 عمومیة؛
 :47المادة 
عضو، وال یجوز أن یكونوا من بین أعضاء األجھزة التنفیذیة للحزب،  15ة الشفافیة والمراقبة المالیة من رئیس ولجن ألفتت

 أو من لجنة األخالقیات الوطنیة أو الجھویة.
  :48المادة 

 الصالحیات التالیة :  لجنة الشفافیة والمراقبة المالیةتمارس 
 وطنیا وجھویا ومحلیا. مراقبتھاوعلى شفافیة مالیة الحزب اإلشراف  .1
مراقبة حسابات الحزب كل ستة أشھر، وتتبع حصر الحساب السنوي للحزب وفق الشروط المنصوص علیھا في  .2

 من القانون التنظیمي المتعلق باألحزاب السیاسیة. 42المادة 
ي السنة على األقل، وكلما إلى المكتب الفیدیرالي مرة واحدة ف تقدم تقریرا تكون اللجنة مسؤولة أمام المجلس الوطني، و

 طلب منھا ذلك. 
 :49المادة 
 عضوا على األكثر. 21لجنة المساواة وتكافؤ الفرص من رئیس و ألفتت

 : 50المادة 
طلب من مختلف بنیات الحزب في القضایا المتعلقة بالمساواة  والمناصفة وتكافؤ بأو بدي اللجنة رأیھا، بمبادرة منھا ت

 جتماعي. الفرص وقضایا النوع اال
 :51المادة 
على األكثر یمثلون الفیدرالیات القاریة، المنتظمة  اعضو 21اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج من رئیس و ألفتت

 في ھیئات تنظیمیة جھویة أو وطنیة.
 :52المادة 

 الصالحیات التالیة:  المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارجتمارس اللجنة 
دبیر یھدف إلى اإلشراك الفعلي لمختلف فعالیات المغاربة في المھجر، وحثھا على تقویة مساھمتھا في كل تاقتراح  .1

تنمیة وطنھا وتمتین أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقیمین بھا أو التي یعتبرون من 
 مواطنیھا؛

 الطاقات المھاجرة؛على تعزیز المشروع المجتمعي الدیمقراطي الحداثي ب العمل .2
كل تدبیر من شأنھ المساھمة في العمل على حمایة الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنین والمواطنات اقتراح  .3

المغاربة المقیمین في الخارج وكذا الحفاظ على الوشائج اإلنسانیة معھم والسیما الثقافیة، والعمل على تنمیتھا 
 وصیانة ھویتھم الوطنیة. 

بیر من شأنھ المساھمة في تفعیل تمتع المغاربة المقیمین في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فیھا كل تداقتراح  .4
حق التصویت والترشیح في االنتخابات وشروط وكیفیات الممارسة الفعلیة لحق التصویت وحق الترشیح، انطالقا 

 من بلدان اإلقامة. 
 :53المادة 
عضوا على  40عالقات العمل  ، من رئیس وامة الترابیة والدیمقراطیة التشاركیة ولجنة السیاسات العمومیة والحك ألفتت

 األكثر.
 :54المادة 

 الصالحیات التالیة:  لجنة السیاسات العمومیة و الحكامة الترابیة و الدیمقراطیة التشاركیة و عالقات العملتمارس 
 السیاسات العمومیة؛ییم تقو اقتراح مناھج وأدوات لتقییم مسارات إعداد وأجرأة وتتبع .1
 اقتراح كل تدبیر من شأنھ المساھمة في تشجیع االنسجام بین السیاسات القطاعیة؛  .2
والمقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان ومقاربة النوع بشكل  ،اقتراح كل تدبیر من شأنھ اعتبار المقاربات الترابیة .3

 مخططاتھا التنمویة؛ سیما برامجھا والأفقي في مختلف السیاسات العمومیة للجماعات الترابیة 
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اقتراح كل تدبیر من شأنھ تقویة آلیات الدیمقراطیة التشاركیة المنصوص علیھا في الدستور  أو في القوانین ذات  .4
 ؛الصلة

  رھما الدستوریة؛االمجتمع المدني، بما یقوي أدوالشراكات اإلیجابیة بین الحزب  واقتراح كل تدبیر من شأنھ تقویة  .5
لحریات النقابیة طبقا للدستور ار من شأنھ تطویر عالقات العمل، وضمان العمل الالئق وح كل تدبیاقترا .6

 أو انضمت إلیھا المغربیة االتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا  المملكة و
  : 55المادة 

تطویر ویة االستقبال الحزبیة توسیع بنوتنمیة العضویة وتھدف التنظیمات الموازیة إلى توسیع تواجد الحزب داخل المجتمع 
 القدرة االقتراحیة للحزب.

تتوفر ھذه التنظیمات على إمكانیة التعبیر السیاسي في مجاالت تدخلھا، ویضع كل تنظیم مواز نظامھ الداخلي شرط أن 
 یتوافق مع مبادئ وقوانین ومقررات الحزب.

 :  56المادة 
للتفكیر والتداول واالقتراح في القضایا المتعلقة بالحقوق السیاسیة تشكل "منظمة نساء حزب األصالة والمعاصرة" ھیئة 

ا تمثیلیتھا في مختلف مكافحة التمییز  وكذوالثقافیة للنساء وقضایا المساواة والمناصفة وواالقتصادیة واالجتماعیة  
 الھیئات.  المؤسسات و

في مختلف أعمال الحزب ییم اعتبار مقاربة النوع تكافؤ الفرص على تتبع و تقن مع لجن المساواة وتسھر المنظمة بتعاو
 ھیئاتھ. وأنشطتھ وقراراتھ و

 رالي للمصادقة.المكتب الفیدالداخلي وتعرضھ على  نظامھاتضع المنظمة 
  :57المادة 

مكتب  ،مجلس وطني أو جھوي ،مؤتمر وطني أو جھوي تتحدد ھیكلة " منظمة نساء حزب األصالة والمعاصرة " في
 ؛تنفیذي
 وفق مقتضیات ھذا النظام األساسي والنظام الداخلي ھم أعضاء المنظمة في أشغال أجھزة الحزب وطنیا وجھویا، یسا

 :  58المادة 
التفكیر على الخصوص في  المساھمة في تمثل "منظمة شباب حزب األصالة والمعاصرة"، حركة شبابیة للحزب ھدفھا

ر آلیات عب المواطنة تعمیم مشاركتھموتوسیع  و الدستوریة ھمضمان حقوقوللشباب،  السیاسات الوطنیة المندمجة
 ویمكن للشباب غیر المنتمي للحزب أن یساھم في أنشطة الحركة.، التشاركیةالدیمقراطیة التمثیلیة و

 سنة كحد أقصى.  40و 18یتحدد سن االنتساب إلى "منظمة شباب حزب األصالة والمعاصرة " في ما بین 
 رالي للمصادقة.المكتب الفیداألصالة والمعاصرة " نظامھا الداخلي وتعرضھ على  تضع "منظمة شباب حزب

 : 59المادة 
مكتب و  مجلس وطني أو جھوي مؤتمر وطني أو جھوي؛ تتحدد ھیكلة "منظمة شباب حزب األصالة والمعاصرة" في

 . تنفیذي
 النظام الداخلي ھذا النظام األساسي و فق مقتضیاتوجھویا، وطنیا ویساھم أعضاء المنظمة في أشغال أجھزة الحزب 

 :60المادة 
تشكل "المؤسسة الوطنیة لمنتخبات ومنتخبي حزب األصالة والمعاصرة" ھیئة لمواكبة ودعم المنتخبات والمنتخبین في 

 ممارسة مھامھم االنتخابیة المختلفة.
 ركزي، وتقدیم الخدمات االجتماعیة للمنتخبین.تعمل المؤسسة على دعم قدرات المنتخبات والمنتخبین، وتمتین التعاون الالم

 رالي للمصادقة.المكتب الفیدالداخلي وتعرضھ على نظامھا تضع المؤسسة 
 :61المادة 

مجلس  مكتب وطني؛ مجلس وطني؛ تتحدد ھیكلة " المؤسسة الوطنیة لمنتخبات ومنتخبي حزب األصالة والمعاصرة" في
 مكتب فرع الجھة.و جھوي؛ 

 :62المادة 
  .رالي ومصادقة المجلس الوطنيأو المكتب الفید كن إحداث تنظیمات موازیة أخرى للحزب باقتراح من المكتب السیاسيیم
 

 
 الباب الخامس : االستقالة و القواعد التأدیبیة 

 :63المادة 
موضوع والتاریخ، لكل منخرط أو منخرطة أن یقدم استقالتھ من الحزب متى شاء؛ ویجب أن یتم ذلك بواسطة رسالة ثابتة ال

 توجھ إلى األمین الجھوي للجھة التي ینتسب إلیھا حزبیا؛ الذي یوجھھا بدوره بدون تأخیر إلى األمین العام للحزب.
في طلب االستقالة داخل أجل شھر من تاریخ التوصل، ویعتبر عدم البت داخل األجل المذكور قبوال  راليالمكتب الفیدیبت 

 لالستقالة.
 الة المقبولة العضو المستقیل من إبراء ذمتھ تجاه الحزب قبل االستقالة.االستقال تعفي 
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 یبلغ قرار قبول االستقالة إلى المعني بجمیع الوسائل القانونیة.
 تسري نفس مسطرة االستقالة على كل منخرط أو منخرطة ارتأى تجمید عضویتھ بالحزب.

رطة في الحزب ثبت في حقھ (ھا) ارتكاب أحد األخطاء الجسیمة یمكن لألمانة الجھویة أن تقیل أو تطرد كل منخرط أو منخ
 بعده من ھذا النظام األساسي بمبادرة منھا أو بناء على توصیة لجنة التحكیم واألخالقیات الجھویة. 64الواردة في المادة 

 رالي. الفیدولمن تضرر من ھذا القرار حق استئنافھ لدى المكتب 
 اإلقالة موقفا لتنفیذه إلى حین صدور القرار النھائي.یعتبر استئناف قرار الطرد أو 

داخل أجل شھر تلقائیا أو بناء على ملتمس معلل للجنة التحكیم  المكتب الفیدیراليیتخذ قرار الطرد أو اإلقالة من طرف 
 یة في الموضوع.من ھذا النظام األساسي إثر مداوالتھا بطریقة قانون 20واألخالقیات الجھویة المنصوص علیھا في المادة 

 ال یكون قرار الطرد أو اإلقالة نافذا إال بعد تبلیغھ للمعني باألمر.
 ال یمكن مراجعة قرار اإلقالة أو الطرد إال وفق نفس المسطرة.

 :64المادة 
 "ینبني نظام التأدیب على مخالفات، وأخطاء، وأخطاء جسیمة."

لعمل في الحزب في غیر الحاالت المشار إلیھا بعده یعد مخالفة عدم مراعاة الضوابط الحزبیة الجاري بھا ا .1
 والمصنفة أخطاء أو أخطاء جسیمة.

 یعد خطأ أحد األفعال اآلتیة: .2
 تھجم علني على قرارات الحزب خارج اإلطار المؤسساتي المخصص للحوار والنقد. •
 المس بكرامة وشرف المنتمین للحزب. •
 التصویت في اتجاه مخالف لتوجھات الحزب. •
 ة.تالحزب ألغراض شخصیة بحاستعمال  •
 عدم االلتزام بضوابط االجتماعات. •

 یعد خطأ جسیما أحد األفعال اآلتیة: .3
 عدم االلتزام بأھداف ومبادئ وقوانین الحزب. •
 عدم االنضباط للقرارات المتخذة من طرف أجھزة الحزب. •
 عدم االلتزام بتوجھات الحزب فیما یتعلق بالتحالفات. •
خر أو عدم االنضباط الختیارات الحزب فیما یتعلق بالترشیحات الترشح باسم حزب سیاسي آ •

 لمختلف االستشارات االنتخابیة.
 اللجوء إلى وسائل غیر مشروعة في تمویل الحمالت االنتخابیة. •
 التورط أثناء تدبیر الشأن العام أو الشأن الحزبي في قضایا غیر مشروعة. •

 تتدرج الجزاءات التأدیبیة حسب مایلي:
 أو اإلنذار في الحالة المشار إلیھا في البند (أ) أعاله.التنبیھ  •
 في الحالة المشار إلیھا في البند (ب) أعاله. ستة أشھراإلنذار أو تجمید العضویة لمدة ال تتجاوز  •
 الطرد من الحزب في الحالة المشار إلیھا في البند (ج) أعاله. •

 منزلة الخطأ، والخطأ منزلة الخطأ الجسیم.وتشدد ھذه الجزاءات في حالة العود بحیث تنزل المخالفة 
 

 :65المادة 
 اإلجراءات التأدیبیة ویراعي في ذلك قرینة البراءة وحقوق الدفاع وتناسب الجزاء مع حجم المخالفة.  رالي لفیدیتخذ المكتب ا

النظر في القرار  ادةیحق للمعني باألمر اللجوء إلى لجنة التحكیم واألخالقیات، بعد صدور اإلجراء التأدیبي لطلب إع
 الصادر في حقھ.

 
 الباب السادس: مالیة الحزب

 :66المادة 
 تتكون مالیة الحزب من موارد ونفقات:

 تشتمل الموارد المالیة للحزب على:
 واجبات انخراط األعضاء؛ •
یة لكل واحدة منھا الھبات والوصایا والتبرعات النقدیة والعینیة على أن ال یتعدى المبلغ اإلجمالي أو القیمة اإلجمال •

 درھم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛ 300000
 العائدات المرتبطة باألنشطة االجتماعیة والثقافیة للحزب؛  •
 مساھمات برلمانیات وبرلمانیي الحزب؛ •
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عائدات استثمار أموال الحزب في المقاوالت التي تصدر الصحف الناطقة باسمھ وفي مقاوالت النشر والطباعة  •
 سابھ؛ العاملة لح

 الدعم المالي العمومي المخصص لألحزاب السیاسیة بمقتضى القوانین واألنظمة الجاري بھا العمل؛ •
األساسي، وطبقا للقواعد واإلجراءات التي نظامھ تصرف أموال الحزب وتسخر ممتلكاتھ لتحقیق األھداف التي حددھا في 

 یتضمنھا نظامھ الداخلي.
 

 حاد مع أحزاب أخرىالباب السابع : االندماج أو االت
 :67المادة 

یمكن للحزب أن یندمج مع حزب أو مجموعة أحزاب قائمة أو في إطار حزب جدید وفقا للمقتضیات المعمول بھا في القانون 
 التنظیمي لألحزاب السیاسیة، شریطة أن تتوافق المبادئ والتوجھات السیاسیة واإلستراتیجیة لألحزاب المعنیة باالندماج.

تدبیر مفاوضات االندماج قبل أعضاء من المكتب السیاسي و المكتب الفیدیرالي األمین العام ولجنة مكونة من یوكل إلى 
 عرض مشروعھ على المؤتمر الوطني قصد المصادقة.

من ھذا النظام األساسي بالتوقیع على التصریح الواجب إیداعھ لدى السلطة  39یختص األمین العام للحزب، طبقا للمادة 
من القانون التنظیمي المتعلق باألحزاب  59میة المكلفة بالداخلیة، في حالة االندماج طبقا للفقرة الثانیة من المادة الحكو

 السیاسیة.
 :68المادة 

یمكن للحزب أن یساھم في تأسیس اتحاد أحزاب سیاسیة أو أن ینضم إلى اتحاد أحزاب سیاسیة قائم، بھدف تشكیل قطب 
 لدیمقراطیة وشفافیة التدبیر العمومي وتحصین المشروع المجتمعي وتحقیق عدالة اجتماعیة.سیاسي یرمي إلى تعزیز ا

قضیة تدبیر مفاوضات االتحاد قبل المكتب الفیدیرالي األمین العام وأعضاء من المكتب السیاسي ولجنة مكونة من یعھد إلى 
 عرض مشروعھ على المجلس الوطني قصد المصادقة.

من ھذا النظام األساسي، بالتوقیع على التصریح الواجب إیداعھ لدى السلطة  39حزب، طبقا للمادة یختص األمین العام لل
الحكومیة المكلفة بالداخلیة في حالة االنضمام إلى اتحاد أحزاب قائم أو المساھمة في تأسیس اتحاد أحزاب سیاسیة وفق ما 

 ي المتعلق باألحزاب السیاسیة.من القانون التنظیم 53تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
 

 ختامیةانتقالیة و الباب الثامن: مقتضیات 
 : 69المادة 

عرضھ على المجلس الوطني للمصادقة ینظاما داخلیا، و رالي والمكتب الفید بتشاور مع المكتب السیاسي األمین العام عد ی
 علیھ، ویتم تعدیلھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق نفس المسطرة.

 :70دة الما
 :  رالي المكتب الفیدیعھد إلى 

 تدبیر الفترات االنتقالیة في بناء البنیات الترابیة أو الھیئات الوظیفیة أو األجھزة الوطنیة أو التنظیمات الموازیة.
 تدبیر حاالت انقطاع مسؤولي البنیات الترابیة للحزب و تنظیماتھ الموازیة عن مزاولة مھامھم ألي سبب من األسباب 

 : 71لمادة ا
 على ھیكلة إداریة وظیفیة یحدد النظام الداخلي تنظیمھا واختصاصاتھا.القطاعي كزي والصعیدین المرعلى  الحزبیتوفر 
 : 72المادة 

كذا القانون التنظیمي الذي یحدد مراحل تفعیل ھا في الفصل الخامس من الدستور ومع مراعاة األحكام المنصوص علی
رالي في أجل ال یتعدى مدة الوالیة األولى التي تلي المصادقة على  ھذا المكتب الفیدازیغیة، یقوم الطابع الرسمي للغة األم

 الحزب اللوجیستیكیة الضروریة لضمان تفعیل ھذه األحكام داخل أشغال بتوفیر الوسائل البشریة والمادیة والنظام األساسي 
 . أجھزتھ ات اختصاص  ممارسة جمیعفي و

 : 73المادة 
في أجل ال یتعدى مدة الوالیة األولى التي تلي المصادقة على ھذا النظام األساسي معھد للدراسات و األبحاث و  یحدث
 أعمال البحث التطبیقي لمختلف أجھزة الحزب. ن، یختص في إنجاز أعمال الخبرة وبرامج دعم القدرات والتكوی

حزب تألیف المعھد وتنظیمھ وسیر یحدد النظام الداخلي للعھد، ورة إجراءات إحداث ھذا المرالي بمباشیعھد إلى المكتب الفید
 .عالقتھ بمختلف أجھزة الحزبأشغالھ و

 : 74المادة 
على توفیر   ھذا النظام األساسي یة األولى التي تلي المصادقة علىال یتعدى مدة الوال یعمل المكتب الفیدرالي في أجل

 إلعاقة.  الترتیبات التیسیریة المعقولة لألشخاص ذوي ا
 :75المادة
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ال یمكن حل الحزب إال بقرار یتخذ في دورة استثنائیة للمؤتمر الوطني وبمصادقة أغلبیة ثلثي أعضائھ. وینص في قرار 
 الحل على الجھة التي تحول لھا ممتلكات الحزب.

 :  76المادة 
وعدم التمییز كزة على حقوق اإلنسان یتعین على جمیع أعضاء الحزب أن یراعوا عند اضطالعھم بمھامھم المقاربة المرت

 التنمیة المستدامة. و اإلعاقةمرتبطة بالمناصفة بین الجنسین، وبالطفولة ومختلف أطوار الحیاة والالقضایا و
 :  77المادة 

 المؤنث ا النظام األساسي تقرأ بالمذكر والمسؤولیات المنصوص علیھا في ھذجمیع األدوار والصفات و
 :  78المادة 
 األمازیغیة. األساسي  باللغتین العربیة وھذا النظام  یصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 13	

 حزب األصالة و المعاصرة 
 النظام الداخلي

 
 

 الباب األول: أحكام عامة
  :1المادة 

طریقة تنظیم أشغالھ ر الحزب و كیفیات سیر أجھزتھ وتحدد وفق أحكام ھذا النظام الداخلي قواعد تسیی
  .وعقد اجتماعاتھ ومداوالتھ

ن في أشغالھ كیفما كانت و المشاركیوأجھزتھ،  تعتبر مقتضیات النظام الداخلي ملزمة ألعضاء الحزب
 .وضعیاتھمصفاتھم و

البنیات الترابیة للحزب و  :"الجھاز" أو "األجھزة" الحزبیة ألغراض ھذا النظام الداخليـب قصدُ یُ 
  .أجھزتھ الوطنیة

 یضع كل تنظیم مواز نظامھ الداخلي شرط أن یتوافق مع مبادئ وقوانین ومقررات الحزب،
 قصد المصادقة. نظامھ الداخلي على المكتب الفیدیرالي عرض كل تنظیم موازیَ 
 

  :2المادة 
  و الالمركزیة؛ ینظم الحزب وفق مبادئ الدیمقراطیة

 . المسؤولیة والمحاسبةلحزب وفق قواعد الحكامة الجیدة والشفافیة ویسیر ا
على حقوق  المقاربة المرتكزة ،یتعین على جمیع أعضاء الحزب أن یراعوا عند اضطالعھم بمھامھم

بالطفولة ومختلف أطوار الحیاة مرتبطة بالمناصفة بین الجنسین، والقضایا الاإلنسان وعدم التمییز و
 واإلعاقة والتنمیة المستدامة. 

یعود تقدیر المصلحة الفضلى للحزب و ،الحزب على العمل وفق مصلحتھ الفضلىیسھر جمیع أعضاء 
  التقریریة كل في نطاق اختصاصھ. تھإلى أجھز

 
 : 3المادة 

  ؛تعتبر جمیع اآلجال المنصوص علیھا في النظام األساسي والنظام الداخلي آجاال كاملة
 

  :4المادة 
 ؛التصویت حق شخصي ال یمكن تفویضھ

  ؛اتخاذ مقرراتھالنتخاب أجھزة الحزب و عتبر التصویت العلني قاعدة أساسیةیُ 
 بالتعبیر في بطائق معدة لھذا الغرض؛ أو  الوقوفبعبر عن التصویت علنا برفع الید أو یُ 

  ؛ال یحتسب ضمن المصوتین األعضاء الممتنعون عن التصویت
 ؛عن التصویت العلني بالموافقة بنعم أو بالرفض بال عبریُ 

في حالة تعادل األصوات یرجح الجانب الذي ینتمي إلیھ رئیس الجھاز الحزبي أو من یمثلھ، و یعد تعادل 
ناع رئیس الجھاز الحزبي أو من یمثلھ عن التصویت، رفضا للنقطة المعروضة األصوات في حالة امت

  .على التصویت
 

  :5المادة 
ما عدا إذا اشترطت إحدى مقتضیات النظام للمصوتین،  النسبیةقراراتھا باألغلبیة  ة الحزبتتخذ أجھز
  أو موصوفة. مطلقةأو ھذا النظام الداخلي أغلبیة  األساسي

 
  :6المادة 
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یوما قبل  15ل مرفقة بجدول أعما ،مع أجھزة الحزب بدعوة مكتوبة من رئیسھا أو من یقوم مقامھتجت
لفیدیرالي وندوة تستثنى من ھذه القاعدة اجتماعات المكتب السیاسي، والمكتب اتاریخ االجتماع. و
  .ألخالقیاتااللجنة الوطنیة للتحكیم وو ،اللجان الجھویة للتحكیم و األخالقیاتوالتنسیق الجھویة، 

ال تكون مداوالت أجھزة الحزب صحیحة إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء الجھاز المعني عند 
  افتتاح االجتماع دون احتساب المشاركین بصفة استشاریة.

األكثر بعد على إذا لم یكتمل النصاب القانوني بعد استدعاء أول، یوجھ استدعاء ثان في ظرف ثالثة أیام 
  ثلث أعضاء الجھاز المعني.عد التداول صحیحا بحضور أكثر من د لالجتماع األول، و یُ الیوم المحد

بعد  الجھازإذا لم یكتمل في االجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إلیھ في الفقرة السابقة، یجتمع و
  الحاضرین.الموالي من أیام العمل، و تكون مداوالتھ صحیحة كیفما كان عدد األعضاء الثاني الیوم 

  الداخلي.تستثنى من ھذه المقتضیات، حاالت االجتماعات المنعقدة بمقتضى أحكام خاصة في ھذا النظام 
، وكل انسحاب منھ ألي سبب من األسباب خالل انعقاده ال االجتماعیحتسب النصاب القانوني عند افتتاح 

 یؤثر على مشروعیة النصاب وذلك إلى حین انتھائھ.
 

  :7المادة 
یشمل التدخالت و ،دقةلالجتماعات یتضمن بأمانة و عد مقرر الجھاز أو نائبھ أو من یقوم مقامھ محضراً ی

 المتخذة في االجتماعات المذكورة. الخالصاتالتوصیات وجمیع المقررات و
 مھ أحد موظفي الحزب عند االقتضاء.مقرر الجھاز أو نائبھ أو من یقوم مقا ساعدیُ و

 . یمسك من طرف إدارة الجھاز المعني رقممویضمن المحضر في سجل 
 . فور إعداده محضر االجتماعنسخة من  في الجھاز لكل عضو یسلم

لخصا للمداوالت وكذا بالغات رسمیة مختومة تتضمن على الخصوص م یمكن لكل جھاز إصدار
ت بجمیع یمكن نشر ھذه البالغاو الخالصات المتخذة في االجتماعات المذكورة.التوصیات والمقررات و

  الوسائل الممكنة، بما فیھا النشر في الموقع اإللكتروني الرسمي للحزب.
 

 المناصرین یةضعالعضویة في الحزب وو :الباب الثاني
 

 : 8المادة 
سنة شمسیة كاملة حق االنخراط في الحزب بعد تعبیرھم  18المواطنین البالغین والبالغات للمواطنات و

 عن رغبتھم في ذلك. 
 عضویة في الحزب بعد استنفاذ اإلجراءات التالیة: تتحقق ال

 التعبیر عن الرغبة في االنتساب للحزب بواسطة استمارة طلب العضویة.  .1
، تتضمن استمارة طلب العضویة، االسم الشخصي، واالسم العائلي، ورقم البطاقة الوطنیة .2

لى میثاق الشرف. والتوقیع ع ،رقم قیده في اللوائح االنتخابیةو ،عنوان الشخصوالمھنة و
المحلیة أو المقر  اتاإلقلیمیة، أو األمان اتاألمان ،الجھویة اتاألمانتودع الطلبات لدى و

مقابل وصل إیداع مؤقت إلى حین توصلھ  المركزي مباشرة أو بالمراسلة أو بطریقة إلكترونیة
 . الجھاز المختص الذي وجھ إلیھ الطلب بقرار

ً ورق تضع األمانات الجھویة سجالً  .3 للمنتمین للحزب على صعید  قاعدة معطیات إلكترونیةو یا
  المحلیة بتحیین معطیاتھا بصفة مستمرة.وتقوم األمانات اإلقلیمیة والجھة، 

عھد بتحیینھا ومعالجة یُ و قاعدة معطیات إلكترونیة وطنیة للمنتمین للحزبحدث سجل مركزي ویُ  .4
 فیدیرالي. معطیاتھا إلى اإلدارة الوطنیة تحت إشراف المكتب ال

األمانات اإلقلیمیة، أو األمانات  ،األمانات الجھویة المودعة لدى تتم دراسة طلبات العضویة .5
 قبل لجان تضم ثالثة أعضاء على األكثر یعینھم األمین الجھوي من بین أعضاءمن المحلیة 

 .لذلكتجتمع اللجان المذكورة مرتین في الشھر و كلما دعت الضرورة ندوة التنسیق الجھوي. و



	 15	

تضم ثالثة أعضاء على  المقر المركزي من قبل لجنة تتم دراسة طلبات العضویة المودعة لدى .6
رتین عینھم األمین العام من بین أعضاء المكتب الفیدیرالي، وتجتمع اللجان المذكورة ماألكثر یُ 

 كلما دعت الضرورة لذلك. في الشھر و
 .ینایر من كل سنةشھر وع األخیر من خالل األسبالمنخرطین  لوائحل یجري الحصر السنوي .7
 تنظم في األسبوعین األولین من شھر فبرایر من كل سنة حملة وطنیة لتنمیة العضویة. .8
تنظم ھذه الحملة على مستوى البنیات الترابیة تحت إشراف األمین الجھوي أو من ینتدبھ لھذا  .9

تحت إشراف عضو  على المستوى المركزيین أعضاء ندوة التنسیق الجھوي، والغرض من ب
 من أعضاء المكتب الفیدرالي یعینھ األمین العام لھذا الغرض. 

تجري الحمالت الملتقى السنوي الجھوي، و مكن تنظیم حمالت جھویة لتنمیة العضویة خاللیُ  .10
تحت إشراف األمین الجھوي أو من ینتدبھ لھذا الغرض من بین أعضاء ندوة التنسیق  المذكورة
 الجھوي. 

على  ت استثنائیة لتنمیة العضویة تجرىعند االقتضاء إجراء حمال قرریدیرالي أن یُ للمكتب الف .11
 .المستوى الوطني تحت إشرافھ و على المستوى الجھوي تحت إشراف األمین الجھوي

 20 عنبأي حال  قلیوال  ،المكتب الفیدرالي بمقرر یتخذه د واجب االنخراط بشكل دوريحدّ یُ  .12
ن الذین المواطنیب االنخراط المذكور، عن الطلبة ومل أداء واجللحزب أن یتحویمكن  ؛ادرھم
تقاضیھم ما ال یزید عن الحد األدنى لألجر أو العاطلین عن العمل. و یتم ھذا التحمل  یثبتون

 بطلب منھم.
من القانون  31تجري على االنخراطات التشجیعیة األحكام الواردة في البند الثاني من المادة  .13

 ب السیاسیة. التنظیمي لألحزا
یحظر أي رفض للعضویة بسبب التمییز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو  .14

  أي وضع شخصي مھما كان. أو اللغة أو اإلعاقة أو االنتماء االجتماعي أو الجھوي
یمكن عرض مقرر رفض طلب العضویة على ھیئات ل ولّ عَ طلب العضویة بمقرر مُ یتم رفض  .15

  .كل في نطاق اختصاصھا خالقیات بالحزب للبت فیھالتحكیم واأل
 

  :9المادة 
ً  تضع األمانات الجھویة سجالً  لمناصري الحزب على صعید الجھة،  قاعدة معطیات إلكترونیةو ورقیا

  تقوم األمانات اإلقلیمیة و المحلیة بتحیین معطیاتھا بصفة مستمرة.و
عھد بتحیینھا ومعالجة ة لمناصري الحزب ویُ حدث سجل مركزي وقاعدة معطیات إلكترونیة وطنییُ 

 رالي. الوطنیة تحت إشراف المكتب الفید معطیاتھا إلى اإلدارة
السنوي  للوائح المناصرین خالل األسبوع الثالث الذي یسبق تنظیم الملتقى یجري الحصر السنوي

 الجھوي على صعید كل جھة.
 

 البنیات الترابیة :الباب الثالث
  :10المادة 
 قبل تاریخ كل مؤتمر. المحصورة شھراً إال بلوائح المنخرطین المحینة و عتدال ی

الجموع العامة المحلیة حسب والشباب في المؤتمرات الجھویة واإلقلیمیة و النساءتحدد تمثیلیة 
 من النظام األساسي. 4من المادة  5، و4، 3مقتضیات البنود 

 
 : 11المادة 

 . لجنة تحضیریة للمؤتمر الجھوي أعضائھاتشكل ندوة التنسیق الجھوي من بین 
 ویوافق األمین الجھوي على تكلیفھم.  أعضاء على األكثر ةالتحضیریة من عشر تتكون اللجنة

غیر أن المكتب الفیدیرالي یشكل اللجن التحضیریة ألول مؤتمر ینظم على صعید كل جھة، بعد دخول ھذا 
 النظام الداخلي حیز التنفیذ.
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 : 12المادة 

  :یليمن  المؤتمر الجھويشارك في یُ 
  .بصفتھم برلمانیي الحزب بالجھةو رؤساء مجالس الجماعات الترابیة •
، ورؤساء اللجان الدائمة، مجالس المقاطعاتو أعضاء مكاتب مجالس الجماعات الترابیة •

  ، بصفتھم.رؤساء الفرق في الجماعات الترابیة التي یمارس الحزب المعارضة فیھاو
 المھنیة المنتمون للحزب بصفتھم. اء الغرفأعضرؤساء و •
  بالجھة بصفتھم. للحزب أعضاء المجلس الوطني •
  .أعضاء األمانة الجھویة بصفتھماألمین الجھوي و •
  .مقررو اللجان الوظیفیة بالجھة بصفتھمرؤساء و •
  .ن للتنظیمات الموازیة بصفتھمالمسؤولون الجھویو •
غیر المزاولین إلحدى المھام المنصوص علیھا في  أعضاء مجالس الجماعات الترابیة بالجھة •

وزعون حسب التمثیل النسبي للحزب بمجلس مقعد یُ  100، في حدود من ھذه المادة الثانيالبند 
یتم انتخاب ھؤالء بمقرر لندوة التنسیق الجھوي. و د التوزیع المذكورحدّ كل جماعة ترابیة. یُ 

  تحت إشراف اللجنة التحضیریة.یمیة باالقتراع الفردي في جموع عامة إقل األعضاء
ً  60ممثلین للتنظیمات الموازیة في حدود  •  مقعدا یوزعون على مختلف التنظیمات الموازیة تبعا

حدد التوزیع بمقرر لندوة التنسیق الجھوي یتخذ باستشارة مع یُ لنسبة أعضائھا بالجھة، و
ثلین من قبل الھیئات التداولیة یتم انتخاب ھؤالء الممؤولین الجھویین لھذه التنظیمات والمس

 ً  .ألنظمتھا الداخلیة للتنظیمات المذكورة، طبقا
عضوا ینتخبون باالقتراع الفردي  20ممثلین لمنخرطي الحزب بالجھة بمعدل مؤتمر واحد لكل  •

  في جموع عامة إقلیمیة تحت إشراف اللجنة التحضیریة.
عدد الخاص بكل جھة بمقرر لندوة التنسیق حدد الیُ ، وعدامق 10ممثلون لمغاربة العالم في حدود  •

ویتم انتداب ھؤالء الممثلین من قبل  بناء على إحصائیات المنخرطین من ھذه الفئة، الجھوي
  ندوة التنسیق الجھوي أو المكتب الفیدیرالي حسب الحالة.

و یحدد العدد الخاص بكل جھة بمقرر لندوة التنسیق  مقاعد 10فاعلون نقابیون في حدود  •
و یتم انتداب ھؤالء الممثلین من قبل جھوي بناء على إحصائیات المنخرطین من ھذه الفئة ال

  رالي حسب الحالة.التنسیق الجھوي أو المكتب الفید ندوة
بناء على  مقعدا 40 في حدودفاعلون أكادیمیون، اقتصادیون، مدنیون، اجتماعیون، أو ثقافیون  •

انتداب ھؤالء الممثلین من قبل ندوة التنسیق  یتمو إحصائیات المنخرطین من ھذه الفئة،
  الجھوي أو المكتب الفیدیرالي حسب الحالة.

 : 13المادة 
  .مقرري اللجان الوظیفیةاألمانة الجھویة ورؤساء و، أعضاء األمین الجھوي ،ینتخب المؤتمر الجھوي

یساعد رئیس المؤتمر و  بین أعضاء المكتب الفیدیراليمن ینتدب األمین العام للحزب رئیسا للمؤتمر 
 .أعضاء اللجنة التحضیریة

ال یكتمل نصاب المؤتمر إال بحضور األغلبیة المطلقة للمؤتمرین المدعوین لذلك، و إال أجل المؤتمر مدة 
 .ثالث ساعات؛ بعدھا ینعقد المؤتمر صحیحا بمن حضر من المؤتمرین

 
  :14المادة 

في الحزب أربع سنوات على األقل قبل  كون عضواً یشترط في المترشح لمنصب األمین الجھوي أن ی
 تاریخ حصر اللوائح برسم المؤتمر. 

و یكون المشروع محل  یقدم كل مترشح لمنصب األمین الجھوي مشروعا لتطویر األداء الحزبي بالجھة
 مناقشة من قبل المؤتمر
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 ین الحاضرین. للمؤتمر ینتخب األمین الجھوي في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقة
یحصل اي مترشح على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین المترشحین  إذا لم

المرتبین بحسب عدد األصوات المحصل علیھا في الرتبتین األولى و الثانیة و یتم االنتخاب في ھذه 
 الحالة باألغلبیة النسبیة للمؤتمرین الحاضرین. 

وفي حالة التعادل في  ،فائزاً سنا ت خالل الدور الثاني یعلن المترشح األصغر وفي حالة تعادل األصوا
 عن المترشح فائزا بواسطة القرعة. السن یعلن

 
  :15المادة 

  ؛6حدد عدد أعضاء األمانة الجھویة في یُ 
تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب األمین الجھوي و تحت رئاستھ جلسة مخصصة النتخاب أعضاء األمانة 

  ؛لجھویةا
  ؛أعضاء األمانة الجھویة عن طریق االقتراع بالالئحةیتم انتخاب 

 ؛ الجھویة التي یقترحھا األمین الجھوي الئحة أعضاء األمانة قدمیُ 
كل الئحة من ھذه اللوائح من قبل  قدمتیجوز لباقي المؤتمرین تقدیم لوائح أخرى و في ھذه الحالة 

 رأسھا.ر (بكسر المیم) المرتب على المؤتمِ 
 .من أسماء المترشحین یطابق عدد أعضاء األمانة الجھویة تتضمن كل الئحة عدداً 

 .یجب أال تتضمن كل الئحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس الجنس
 ال یجوز ألي مؤتمر أن یترشح إال في الئحة واحدة.

 
 : 16المادة 

 للمؤتمرین الحاضرین.  الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقةفي  نتخب أعضاء األمانة الجھویةیُ 
تحصل أي الئحة على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین الالئحتین المرتبتین  إذا لم

الثانیة ویتم االنتخاب في ھذه الحالة باألغلبیة محصل علیھا في الرتبتین األولى وبحسب عدد األصوات ال
 یة للمؤتمرین الحاضرین. النسب

 .وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یتم ترجیح الالئحة التي یقدمھا األمین الجھوي
 

 : 17المادة 
 أعضاء. 7األخالقیات من التحكیم وتتألف لجنة 
 عضواً. 20من  ةالدیمقراطیة التشاركینة السیاسات العمومیة الترابیة وتتألف لج
 عضواً. 11واة وتكافؤ الفرص من لمسالجنة ا تتألف

 أعضاء. 7ربة المقیمین بالخارج من تتألف اللجنة المكلفة بالمغا
باالقتراع الفردي، في جلسة تنعقد مباشرة  نتخب أعضاء اللجان الوظیفیة المذكورة من بین المؤتمرین،یُ 

 . الجھویةجلسة انتخاب أعضاء األمانة بعد 
خالقیات الجھویة مع مزاولة أي مھمة تنفیذیة بالحزب أو تنظیماتھ تتنافى عضویة لجنة التحكیم و األ

 أو عضویة لجنة الشفافیة والمراقبة المالیة أو عضویة لجنة األخالقیات الوطنیة. ،الموازیة
مقرر للجان الجھوي، ویتم فیھ انتخاب رئیس و تحت رئاسة األمین أول اجتماع للجان الوظیفیة یجرى

  فردي.الوظیفیة باالقتراع ال
 یجري بعد انتخاب رئیساء المجلس الوطني للحزب بالجھة ویترشح لرئاسة اللجنة الوظیفیة أعض

  ویشترط في المترشح لھذا المنصب أن یكون من الجنس المقابل لجنس الرئیس. ھاانتخاب مقرر اللجنة
 

 : 18المادة 
 إلقلیمي. لجنة تحضیریة للمؤتمر ا تشكل ندوة التنسیق الجھوي من بین أعضائھا

 یوافق األمین الجھوي على تكلیفھم. و التحضیریة من سبعة أعضاء على األكثر تتكون اللجنة
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شكل اللجن التحضیریة ألول مؤتمر ینظم على صعید كل إقلیم، بعد دخول ھذا غیر أن المكتب الفیدیرالي یُ 
 النظام الداخلي حیز التنفیذ.

 
 : 19المادة 

  :شارك في المؤتمر اإلقلیميیُ 
 أعضاء األمانة الجھویة بصفتھم.األمین الجھوي و •
  .األمین اإلقلیمي وأعضاء األمانة اإلقلیمیة بصفتھم •
 .األمناء المحلیون وأعضاء األمانات المحلیة بصفتھم •
  .رو اللجان الوظیفیة باإلقلیم بصفتھمقرّ مُ رؤساء و •
یوزعون حسب  مقعداً  80في حدود  ،أعضاء مجالس العماالت و األقالیم و المجالس الجماعیة •

 التمثیل النسبي للحزب بمجلس كل عمالة أو إقلیم أو جماعة ترابیة. یحدد التوزیع المذكور
بمقرر لندوة التنسیق الجھوي. و یتم انتخاب ھؤالء األعضاء باالقتراع الفردي في جموع عامة 

  محلیة تحت إشراف اللجنة التحضیریة.
عضوا ینتخبون باالقتراع الفردي  15دل مؤتمر واحد لكل ممثلین لمنخرطي الحزب باإلقلیم بمع •

  في جموع عامة محلیة تحت إشراف اللجنة التحضیریة.
مقاعد، ویحدد العدد الخاص بكل إقلیم بمقرر لندوة التنسیق  5ممثلون لمغاربة العالم في حدود  •

مثلین من قبل ویتم انتداب ھؤالء الم الجھوي بناء على إحصائیات المنخرطین من ھذه الفئة،
  ندوة التنسیق الجھوي أو المكتب الفیدیرالي حسب الحالة.

مقاعد و یحدد العدد الخاص بكل إقلیم بمقرر لندوة التنسیق  5فاعلون نقابیون في حدود  •
یتم انتداب ھؤالء الممثلین من قبل صائیات المنخرطین من ھذه الفئة والجھوي بناء على إح

  تب الفیدیرالي حسب الحالة.ندوة التنسیق الجھوي أو المك
بناء على  مقعدا 30 فاعلون أكادیمیون، اقتصادیون، مدنیون، اجتماعیون، أو ثقافیون في حدود •

یتم انتداب ھؤالء الممثلین من قبل ندوة التنسیق و إحصائیات المنخرطین من ھذه الفئة،
  الجھوي أو المكتب الفیدیرالي حسب الحالة.

 
 : 20المادة 

 مقرري اللجان الوظیفیة. ضاء األمانة اإلقلیمیة ورؤساء واألمین اإلقلیمي، أع ،تمر اإلقلیميینتخب المؤ
المؤتمر  یساعد رئیسبین أعضاء المكتب الفیدیرالي ومن ر ینتدب األمین العام للحزب رئیسا للمؤتم

 أعضاء اللجنة التحضیریة.
ین المدعوین لذلك، وإال أجل المؤتمر مدة یكتمل نصاب المؤتمر إال بحضور األغلبیة المطلقة للمؤتمرال

 .ثالث ساعات؛ بعدھا ینعقد المؤتمر صحیحا بمن حضر من المؤتمرین
 

  :21المادة 
على األقل قبل تاریخ  سنتینأن یكون عضوا في الحزب  اإلقلیميشترط في المترشح لمنصب األمین یُ 

 حصر اللوائح برسم المؤتمر. 
یكون المشروع محل و باإلقلیممشروعا لتطویر األداء الحزبي  إلقلیمياقدم كل مترشح لمنصب األمین یُ 

 .مناقشة من قبل المؤتمر
 للمؤتمرین الحاضرین.  في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقة اإلقلیمينتخب األمین یُ 

 ي مترشح على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین المترشحینأیحصل  إذا لم
المرتبین بحسب عدد األصوات المحصل علیھا في الرتبتین األولى والثانیة ویتم االنتخاب في ھذه الحالة 

 باألغلبیة النسبیة للمؤتمرین الحاضرین. 
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وفي حالة التعادل في السن  ،وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یعلن المترشح األصغر فائزا
 القرعة. عن المترشح فائزا بواسطة یعلن

 
  :22المادة 

  ؛5في  اإلقلیمیةحدد عدد أعضاء األمانة یُ 
و تحت رئاستھ جلسة مخصصة النتخاب أعضاء األمانة  اإلقلیميتنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب األمین 

 ؛ اإلقلیمیة
 عن طریق االقتراع بالالئحة؛  اإلقلیمیةیتم انتخاب أعضاء األمانة 

 ة التي یقترحھا؛ االقلیم أعضاء األمانة الئحة اإلقلیمياألمین  قدمیُ 
یجوز لباقي المؤتمرین تقدیم لوائح أخرى و في ھذه الحالة تقدم كل الئحة من ھذه اللوائح من قبل 

 ر (بكسر المیم) المرتب على رأسھا.المؤتم
 .اإلقلیمیةمن أسماء المترشحین یطابق عدد أعضاء األمانة  تتضمن كل الئحة عدداً 

 عین لمترشحین اثنین من نفس الجنس.كل الئحة من لوائح الترشیح اسمین متتاب یجب أال تتضمن
  یجوز ألي مؤتمر أن یترشح إال في الئحة واحدة.ال
 

 : 23المادة 
 للمؤتمرین الحاضرین.  في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقة اإلقلیمیةینتخب أعضاء األمانة 

غلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین الالئحتین المرتبتین تحصل أي الئحة على ھذه األ إذا لم
یتم االنتخاب في ھذه الحالة باألغلبیة في الرتبتین األولى والثانیة و بحسب عدد األصوات المحصل علیھا

 النسبیة للمؤتمرین الحاضرین. 
 .اإلقلیميمھا األمین و في حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یتم ترجیح الالئحة التي یقد

 
 : 24المادة 
 عضواً. 15من  ةالدیمقراطیة التشاركینة السیاسات العمومیة الترابیة وتتألف لج
 .أعضاء 7لجنة المساواة وتكافؤ الفرص من  تتألف

 أعضاء. 3تتألف اللجنة المكلفة بالمغاربة المقیمین بالخارج من 
باالقتراع الفردي، في جلسة تنعقد مباشرة  ن المؤتمرین،نتخب أعضاء اللجان الوظیفیة المذكورة من بییُ 

 .اإلقلیمیةبعد جلسة انتخاب أعضاء األمانة 
مقرر للجان ، ویتم فیھ انتخاب رئیس واإلقلیميتحت رئاسة األمین  یجري أول اجتماع للجان الوظیفیة

  الوظیفیة باالقتراع الفردي.
في المترشح لھذا المنصب أن یكون من الجنس  انتخاب مقررھا و یشترط بعد انتخاب رئیس اللجنة

  المقابل لجنس الرئیس.
 

  :25المادة 
ب. قد یضم الفرع ضمن ھیاكل الحزمحلي في ھذا النظام الداخلي أصغر وحدة تنظیمیة بالفرع ال دُ قصَ یُ 

 أكثر. المحلي جماعة أو 
 

  :26المادة 
 خرط ومنخرطة ومقر كمحل لألنشطة.من 100شترط لتأسیس الفرع المحلي التوفر على ما ال یقل عن یُ 
 

  :27المادة 
المنخرطات من األمانة اإلقلیمیة أو بناء على دعوة موجھة للمنخرطین و المحليینعقد الجمع العام 

 لجھویة في حالة عدم وجود األولى؛األمانة ا
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 ألول. اإلقلیمي أو األمین الجھوي في حالة عدم وجود ا األمین المحليیترأس الجمع العام 
 

 : 28المادة 
شترط في المترشح لمنصب األمین المحلي أن یكون عضوا في الحزب سنتین على األقل قبل تاریخ یُ 

 حصر اللوائح برسم الجمع العام المحلي. 
أو الجماعات المكونة قدم كل مترشح لمنصب األمین المحلي مشروعا لتطویر األداء الحزبي بالجماعة یُ 

 .المشروع محل مناقشة من قبل الجمع العام المحليیكون للفرع المحلي، و
 للمؤتمرین الحاضرین.  نتخب األمین المحلي في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقةیُ 

ي مترشح على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین المترشحین أیحصل  إذا لم
الرتبتین األولى والثانیة ویتم االنتخاب في ھذه الحالة  المرتبین بحسب عدد األصوات المحصل علیھا في

 باألغلبیة النسبیة للمؤتمرین الحاضرین. 
وفي حالة التعادل في السن  ،المترشح األصغر فائزاً  نُ علَ وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یُ 

 عن المترشح فائزا بواسطة القرعة. یعلن
 

  :29المادة 
في  ن للفرع المحليیرؤساء الجماعات المكونأو  األمانة المحلیة عالوة على رئیسحدد عدد أعضاء یُ 
  ؛5

تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب األمین المحلي و تحت رئاستھ جلسة مخصصة النتخاب أعضاء األمانة 
 المحلیة؛ 

 حلیة عن طریق االقتراع بالالئحة؛یتم انتخاب أعضاء األمانة الم
 ة التي یقترحھا؛المحلی الئحة أعضاء األمانة األمین المحلي قدمیُ 

یجوز لباقي المؤتمرین تقدیم لوائح أخرى و في ھذه الحالة تقدم كل الئحة من ھذه اللوائح من قبل 
 ر (بكسر المیم) المرتب على رأسھا.المؤتم

 .من أسماء المترشحین یطابق عدد أعضاء األمانة المحلیة تتضمن كل الئحة عدداً 
 .من كل الئحة من لوائح الترشیح اسمین متتابعین لمترشحین اثنین من نفس الجنسیجب أال تتض

  ال یجوز ألي مؤتمر أن یترشح إال في الئحة واحدة.
 

  30المادة 
 أعضاء  10الدیمقراطیة التشاركیة من نة السیاسات العمومیة الترابیة وتتألف لج

باالقتراع الفردي، في جلسة تنعقد مباشرة  ة من بین المؤتمرین،نتخب أعضاء اللجنة الوظیفیة المذكوریُ 
 .بعد جلسة انتخاب أعضاء األمانة المحلیة

یتم فیھ انتخاب رئیس و مقرر للجنة تحت رئاسة األمین المحلي، و یجري أول اجتماع للجان الوظیفیة
  الوظیفیة باالقتراع الفردي.
ا ویشترط في المترشح لھذا المنصب أن یكون من الجنس انتخاب مقررھ ، یتمبعد انتخاب رئیس اللجنة

  المقابل لجنس الرئیس.
 

 : 31المادة 
تجتمع األمانة الجھویة مرتین في الشھر و تجتمع األمانات اإلقلیمیة والمحلیة مرة في الشھر، وكلما 

  دعت الضرورة لذلك.
 ین أعضائھا وجوبا نائبا لألمین ومقرراً تختار من بالمھام بین أعضائھا ووزع أمانات البنیات الترابیة تُ 

 ونائبا للمقرر. 
بدعوة من رؤسائھا، وتنعقد كلما دعت  عقد اللجان الوظیفیة للبنیات الترابیة ثالث اجتماعات سنویاتُ 

 وأمین البنیة الترابیة المعنیة. الضرورة لذلك بدعوة مشتركة من رئیسھا
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 ب الفیدیرالي بأنشطة الحزب بالجھة ووضعیتھ التنظیمیةقدم األمین الجھوي تقریرا شھریا إلى المكتیُ 
 مشفوعا باقتراحاتھ لتطویر األداء الحزبي. 

األمناء المحلیون تقاریر شھریة إلى األمین الجھوي بأنشطة الحزب والوضعیة قدم األمین اإلقلیمي ویُ 
 ألداء الحزبي. التنظیمیة للبنیة الترابیة التي یشرفون علیھا مشفوعا باقتراحاتھم لتطویر ا

قدم األمین الجھوي واألمناء اإلقلیمیون عروضا أمام ندوة التنسیق الجھوي بشأن أنشطة الحزب یُ 
 ووضعیتھ التنظیمیة. 

 عروض أمام ندوة التنسیق الجھوي. لألمین الجھوي دعوة األمناء المحلیین لتقدیم
، كما یتلقى تقاریر اللجان الوظیفیة الدوریة للجان الوظیفیة الجھویة یتلقى األمین الجھوي التقاریر

یمكنھ أن یدعو رؤساء اإلقلیمیین والمحلیین، و ناءاإلقلیمیة والمحلیة المرفوعة إلیھ من قبل األم
 ھم أمام ندوة التنسیق الجھوي. لجان قرري اللجان الوظیفیة لتقدیم عروض بشأن أشغالومُ 

 
  :32المادة 

إما من المعنیین باألمر  ،األخالقیات الجھویةة إلى لجنة التحكیم وایا النزاعیوجھ الشكایات وتحال القضتُ 
 األمناء اإلقلیمیین أو المحلیین.أنفسھم أو من األمین الجھوي أو 
 لمعروضة علیھا في أجل أقصاه شھر.تبث اللجنة المذكورة في القضایا ا
معروضة علیھا، وتجري بشأنھا ألخالقیات بدراسة الشكایات والقضایا التقوم اللجنة الجھویة للتحكیم وا

االطالع على إلى األطراف المعنیة والشھود و التحریات الالزمة للوقوف على حقیقة األمر، كاالستماع
 الوثائق المفیدة للحسم في الموضوع. 

 .تصدر اللجنة قراراتھا في شكل توصیات قابلة لالستئناف أمام لجنة التحكیم واألخالقیات الوطنیة
 .خالصة عملھا إلى األطراف المعنیةتبلغ اللجنة 

  
 األجھزة الوطنیة :الباب الرابع

  :33المادة 
عضوا  51لجنة تحضیریة للمؤتمر مكونة من المكتب الفیدیرالي ینتخب المجلس الوطني باقتراح من 

على األقل؛ إضافة إلى أعضاء المكتب السیاسي واألمناء الجھویین، ورؤساء ھیئات التنظیمات 
 . الموازیة

 
 : 34المادة 

 ً ً تنتخب اللجنة التحضیریة رئیسا  . (ة) لھ و مقرراً (ة) لھا، و نائبا
 العامة أو لرئاسة المجلس الوطني. أن یترشح لألمانة ال یحق لرئیس اللجنة التحضیریة

 
  :35المادة 

  :تضم اللجنة التحضیریة للمؤتمر وجوبا اللجن التالیة على األقل
 لحنة فرز العضویة  .1
 الشؤون القانونیة والتنظیمیة لجنة  .2
 والبرامج السیاسات العمومیةالورقة السیاسیة المرجعیة ولجنة  .3
 التواصل واإلعالم واالستقبال لجنة اللوجستیك و .4
 لجنة البیان الختامي .5

 
 : 36المادة 

ً یُ  ً  عتبر رئیس اللجنة التحضیریة ناطقا  .للجنة وللمؤتمر  رسمیا
 

  :37المادة 
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رئیسا(ة)  رئیس المجلس الوطني،و الفیدیراليالتحضیریة بتنسیق مع المكتب یقترح رئیس اللجنة 
 مقررین. للمؤتمر و نائبین لھ و

 
 : 38المادة 

إلى عدد المنخرطین والمنخرطات  المؤتمرات، استناداً مؤتمر الوطني عدد من المؤتمرین ویحضر ال
 . الفیدیراليعدھا المكتب لى المعطیات التي یمثیلیة والنوع والفئات بناءا عومعاییر الت

 
 : 39المادة 

تحدد نسبة المنتدبین المنتخبین في المؤتمرات والجموع العامة على مستوى الجھات واألقالیم 
تحدد نسبة ممثلي المغاربة المقیمین بالخارج المؤتمرات، وائة من المؤتمرین وبالم 65والجماعات في 

 بالمائة.  5في 
م الجموع العامة في الھیئات بالمائة تنتخبھ 30والفعالیات في  الموازیةتحدد نسبة ممثلي التنظیمات 

 لیھا ووفق األنظمة الداخلیة لھا.التي ینتمون إ
 

 : 40المادة 
ھویون واإلقلیمیون والمحلیون عتبر األمناء الجمن النظام األساسي، یُ  31مع مراعاة مقتضیات المادة 

الغرف المھنیة و قالیم والجماعات والمقاطعاتماالت واأللعمجالس الجھات وا( رؤساءوالبرلمانیون و
 مؤتمرین بالصفة.للمؤتمر  وباقي أعضاء اللجنة التحضیریة نظیمات الموازیة)التو
 

 : 41المادة 
یوما كاملة قبل تاریخ انعقاده، وترفق الدعوة  15وجھ دعوة الحضور إلى المؤتمر الوطني العادي تُ 

 ق الضروریة للمداولة خالل المؤتمر. وجوبا بجدول األعمال والوثائ
 

 : 42المادة 
 .یحدد المجلس الوطني تاریخ المؤتمر العادي شھرا قبل تاریخ انعقاده

 
 : 43المادة 

یجوز لرئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر و لألمین العام و لرئیس المجلس الوطني أن ینتدب كل واحد 
لوطنیة التي تمیزت بشكل الفت في الحقل السیاسي، أو على األكثر من الفعالیات ا مؤتمراً  35منھم 
المدني أو الحقوقي أو في االعالمي أو أو  الثقافي أو البیئيي أو االجتماعي أو الریاضي أو االقتصاد

 عتبر قیمة مضافة لمشروع الحزب ونضالھ. تُ ؛ ومجال الدیبلوماسیة الموازیة
 

 : 44المادة 
لذلك، وإال أجل المؤتمر مدة  المدعویناألغلبیة المطلقة للمؤتمرین  یكتمل نصاب المؤتمر إال بحضورال 

 ثالث ساعات؛ بعدھا ینعقد المؤتمر صحیحا بمن حضر. 
 

 : 45المادة 
یتخذ مقرراتھ بشأنھا طبقا من النظام األساسي، و29مارس المؤتمر الوطني صالحیاتھ وفق المادة یُ 

 من ھذا النظام.  5و  4تین للماد
 

  :46المادة 
 یتكون المجلس الوطني من: 
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من مجموع مؤتمرات و مؤتمري تحدد نسبتھم ،أعضاء منتخبین من قبل المؤتمر الوطني حسب الجھات
مع احترام تمثیلیة النساء والشباب و مناضلي و مناضالت الحزب  بمقرر یتخذه المكتب الفدرالي الحزب

 ؛من النظام األساسي 4ت المادة وفقا لمقتضیاالمقیمین بالخارج و األشخاص ذوي اإلعاقة  
 من ھذا النظام الداخلي.   38یستند التوزیع المشار إلیھ في الفقرة السابقة على المعاییر المنصوص علیھا في المادة 

أعضاء بحكم القانون، وھم: أعضاء الحزب في الحكومة؛ رئیسا مجلسي البرلمان؛ فریقا الحزب 
رؤساء التنظیمات الموازیة؛ ؛ اء المكاتب السیاسیة السابقة؛ أعضبالبرلمان؛ رؤساء مجالس الجھات

ممثال  50 األمناء الجھویون و المنسقون الجھویون للمؤسسة الوطنیة لمنتخبات ومنتخبي حزب األصالة والمعاصرة ؛ 
؛ رئیس اللجنة التحضیریة و رئاسة نقابیینالفاعلین من ال 55ومھنیة -السوسیو عن التنظیمات الموازیة

ً وطنی اتفعالی وتمر المؤ لكل  عضواً  25رئیس المجلس الوطني في حدود األمین العام، و ة ینتدبھا الحقا
 منھما. 

و كذا أعضاء  ،یتم توزیع عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبین من قبل المؤتمر حسب الجھات
قتراح لجنة فرز المجلس الوطني ممثلي المنظمات الموازیة بمقرر یتخذه المكتب السیاسي بناء على ا

 العضویة. 
  ینقل اختصاص إصدار المقرر المشار إلیھ في الفقرة السابقة إلى المكتب الفیدیرالي بعد إحداثھ

 
 : 47المادة 

الدورة و ذلك بكل وسیلة  یوما قبل تاریخ انعقاد 15وجھ رئبس المجلس الوطني الدعوة لكافة األعضاء یُ 
 لوثائق التي سیناقشھا المجلس الوطني. ناجعة مرفقة بجدول األعمال واسریعة و

 
  :48المادة 

 3ال یصح انعقاد المجلس الوطني إال باألغلبیة المطلقة لألعضاء؛ وإذا تعذر ذلك، أجلت الدورة لمدة 
 عقد صحیحا بمن حضر.ساعات و بعد ذلك ین

 من ھذا النظام.  5و  4یتخذ المجلس الوطني قراراتھ طبقا لمقتضیات المادة 
 

 : 49ة الماد
ورتین عادیتین في السنة و یتزامنان مع افتتاح الدورتین العادیتین للبرلمان، دیعقد المجلس الوطني 

ة من األمین العام أو بطلب من وویمكن أن یعقد دورات استثنائیة بناء على جدول أعمال محدد، بدع
أو  دراليیألعضاء المكتب الفأو بطلب من األغلبیة المطلقة  األغلبیة المطلقة ألعضاء المكتب السیاسي

 بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني. 
 

 : 50المادة 
من رؤساء لجن المجلس الوطني باستثناء لجنة التحكیم واألخالقیات  ،المجلس الوطني تتكون سكرتاریة

 وثالثة أعضاء ینتدبھم المجلس الوطني.
تمع بدعوة من رئیس تجو مھامھ. تعمل السكرتاریة على مساعدة رئیس المجلس الوطني على أداء

 المجلس الوطني.
 

  :51المادة 
 :ینتخب المجلس الوطني رئیسھ وفق األحكام اآلتیة بعده

 رئیس المؤتمر. یترأس جلسة انتخاب رئیس المجلس الوطني 
المكتب  أن یكون عضوا في المجلس الوطني أو في شترط في المترشح لمنصب رئیس المجلس الوطنيیُ 

 في المكتب الفیدیرالي لوالیة واحدة على األقل.  السیاسي أو
ً  رئیس المجلس الوطنيقدم كل مترشح لمنصب یُ    . لتطویر عمل المجلس الوطني مشروعا
 ألعضاء المجلس الحاضرین.  في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقة نتخب رئیس المجلس الوطنيیُ 
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تم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین المترشحین ي مترشح على ھذه األغلبیة، ییحصل أ إذا لم
یتم االنتخاب في ھذه الحالة في الرتبتین األولى والثانیة و المرتبین بحسب عدد األصوات المحصل علیھا

 باألغلبیة النسبیة ألعضاء المجلس الحاضرین. 
حالة التعادل في السن  وفي ،علن المترشح األصغر فائزاً وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یُ 

 عن المترشح فائزاً بواسطة القرعة. علنیُ 
 

  :52المادة 
  :وفق األحكام اآلتیة بعدهللحزب  تخب المجلس الوطني األمین العامنی
المكتب السیاسي  المجلس الوطني أو في في شترط في المترشح لمنصب األمین العام أن یكون عضواً یُ 

 یة واحدة على األقل. المكتب الفیدیرالي لوالفي أو 
  . الحزب على قاعدة مقررات المؤتمرقدم كل مترشح لمنصب األمین العام مشروعا لتطویر یُ 
 الحاضرین.  ألعضاء المجلس في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقةلعام نتخب األمین ایُ 

جلسة بین المترشحین یحصل اي مترشح على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس ال إذا لم
یتم االنتخاب في ھذه الحالة في الرتبتین األولى والثانیة و المرتبین بحسب عدد األصوات المحصل علیھا

 الحاضرین.  ألعضاء المجلسباألغلبیة النسبیة 
وفي حالة التعادل في السن  ،علن المترشح األصغر فائزاً وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یُ 

 عن المترشح فائزاً بواسطة القرعة. نعلیُ 
 

  :53المادة 
تحت الرئاسة المشتركة لألمین العام ورئیس و تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب األمین العام للحزب

 المجلس الوطني جلسة مخصصة النتخاب أعضاء المكتب السیاسي؛ 
لوطني لمدة والیة واحدة أن یكون عضوا بالمجلس ا ،شترط في المترشح لعضویة المكتب السیاسيیُ 

 على األقل. 
تتنافى مھام عضو في المكتب السیاسي مع مھام عضو في المكتب الفدرالي، و في حالة الجمع بین ھذه 

 المھام یعتبر المعني باألمر مقاال بصفة تلقائیة من عضویة أول مھمة زاولھا.   
 ة األمین العام للحزب.  یستثنى من ھذه حالة التنافي المشار إلیھا في الفقرة السابق

 یتم انتخاب أعضاء المكتب السیاسي عن طریق االقتراع بالالئحة وفق األحكام اآلتیة بعده: 
 یُقدم األمین العام الئحة أعضاء المكتب السیاسي التي یقترحھا؛ 

لوائح یجوز لباقي أعضاء المجلس الوطني تقدیم لوائح أخرى و في ھذه الحالة تقدم كل الئحة من ھذه ال
 من قبل عضو المجلس الوطني المرتب على رأسھا.

 تتضمن كل الئحة عدداً من أسماء المترشحین یطابق عدد أعضاء المكتب السیاسي.
 یجب أن ال یقل عدد النساء عن الثلث و عدد الشباب عن الربع في كل الئحة من لوائح الترشیح    

 ال یجوز ألي عضو أن یترشح إال في الئحة واحدة.
نتخب أعضاء المكتب السیاسي في الدور األول لالقتراع باألغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس الوطني یُ 

 الحاضرین. 
إذا لم تحصل أي الئحة على ھذه األغلبیة، یتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بین الالئحتین المرتبتین 

تم االنتخاب في ھذه الحالة باألغلبیة بحسب عدد األصوات المحصل علیھا في الرتبتین األولى والثانیة وی
 النسبیة ألعضاء المجلس الوطني الحاضرین. 

 وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثاني یتم ترجیح الالئحة التي یقدمھا األمین العام. 
 
 

 : 54المادة 
 ذلك.  منتظمة، مرة في األسبوع، و كلما دعت الضرورة إلىمع المكتب السیاسي بصورة دوریة ویجت
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األمین العام أو لة یوقعھا مقرر المكتب السیاسي و، وتضمن في محاضر مفصةعتبر اجتماعاتھ داخلیتُ 
 توضع بالمقر المركزي رھن إشارة أعضاء المكتب السیاسي. تحفظ بشكل مرتب، ومن یفوضھ لذلك. و

و إذا تعذر اكتمال ھ عتبر اجتماعات المكتب السیاسي صحیحة إال بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائال تُ 
 و ینعقد االجتماع بعد ذلك صحیحا یمن حضر.  ساعة واحدةینتظر  النصاب،

 
 : 55المادة 

ثلثي األعضاء الحاضرین، مع اإلشارة  ةیتخذ المكتب السیاسي قراراتھ بالتوافق، وإذا تعذر ذلك بأغلبی
 إلى الرأي المتحفظ على القرار و حیثیاتھ. 

 
 : 56المادة

  ، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.كل شھرینتب الفیدیرالي مرة یجتمع المك
عتبر اجتماعاتھ داخلیة، و تضمن في محاضر مفصلة یوقعھا مقرر المكتب الفیدیرالي واألمین العام أو تُ 

 توضع بالمقر المركزي رھن إشارة أعضاء المكتب الفیدیرالي. تحفظ بشكل مرتب، ومن یفوضھ لذلك. و
لمكتب الفیدیرالي صحیحة إال بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائھ وإذا تعذر اكتمال ال تعتبر اجتماعات ا

 و ینعقد االجتماع بعد ذلك صحیحا یمن حضر.  ساعة واحدةالنصاب، ینتظر 
قراراتھ بالتوافق، وإذا تعذر ذلك باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین مع  الفیدیراليیتخذ المكتب 
 حفظ على القرار و حیثیاتھ.ي المتاإلشارة إلى الرأ

 
 : 57المادة 

باالقتراع الفردي، في جلسة تنعقد  ینتخب أعضاء اللجان الوظیفیة للمجلس الوطني من بین أعضائھ،
  المكتب السیاسي.ة تلي انتخاب األمین العام ورمباشرة في أول دو

مقرر یھ انتخاب رئیس ویتم فتحت رئاسة رئیس المجلس الوطني، و یجري أول اجتماع للجان الوظیفیة
 للجان الوظیفیة باالقتراع الفردي.
قررھا و یشترط في المترشح لھذا المنصب أن یكون من انتخاب مُ  یجري بعد انتخاب رئیس اللجنة
  الجنس المقابل لجنس الرئیس.

 
 : 58المادة 

في  یتوزع جمیع أعضاء و عضوات المجلس الوطني على اللجن الوظیفیة المتخصصة و یشاركون
 .اشغالھا

 .كلما دعت الضرورة إلى ذلكوھر على األقل شتجتمع اللجان الوظیفیة مرة كل ثالثة أ
المشاركة في أشغالھا، وكل عضو تغیب ثالث ان الوظیفیة المنتخبون بالحضور ویلتزم أعضاء اللج

شغور  اجتماعات متتالیة بدون عذر مقبول، یفقد عضویتھ باللجنة ویعلن رئیس المجلس الوطني عن
 . 57وعن انتخاب من یخلفھ وفق الكیفیة المنصوص علیھا في المادة  ،مقعده

 دة منھا تضعھ مباشرة بعد تأسیسھا.تشتغل مختلف اللجن الوظیفیة حسب نظام داخلي خاص بكل واح
اللجن حسب التوجھات العامة التي یحددھا المجلس الوطني و استنادا إلى برنامج و دفاتر  تشتغل

طبقا  لھذا الغرض، و تتخذ قراراتھا دھا المجلس الوطني بتنسیق مع المكتب الفدراليتحمالت یع
 من ھذا النظام.  5و 4لمقتضیات المادتین 

 ترفعھا إلى رئیس المجلس الوطني.  ،عد اللجان الوظیفیة للمجلس الوطني تقاریر دوریة عن أشغالھاتُ 
اللجان الوظیفیة لتقدیم عروض أمام المجلس قرري مُ س المجلس الوطني أن یدعو رؤساء ومكن لرئییُ 

 الوطني بشأن أشغالھم.
أو  ،تتنافى عضویة لجنة التحكیم واألخالقیات مع مزاولة أي مھمة تنفیذیة بالحزب أو تنظیماتھ الموازیة

 و عضویة لجن األخالقیات الجھویة.أ عضویة لجنة الشفافیة والمراقبة المالیة
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  :59المادة 

من النظام األساسي  46كیم و األخالقیات على القیام بالمھام المنوطة بھا طبقا للمادة تعمل لحنة التح
 وفق المسطرة المبینة أسفلھ. 

 .أشغالھا سریة ومداوالتھا ال تنشر ،تام تعمل اللجنة باستقالل وحیاد و تجرد
 ا. تصدر اللجنة توصیات ترفعھا إلى المكتب الفیدیرالي التخاذ القرار المالئم بشأنھ

 ً  .ال یمكن للمكتب الفیدیرالي صرف النظر عن توصیات اللجنة إال بقرار معلل تعلیال كافیا
 .لمعنیین بالنزاع بجمیع الوسائل القانونیةوإلى ایبلغ المكتب الفیدیرالي قراره للجنة 

أو یمكن اللجوء إلى لجنة التحكیم و األخالقیات لالستشارة أو إجراء تحقیق أو تحري في أي موضوع 
المكتب  األمین العام، المكتب السیاسي، مصالحھ بمبادرة منایة تھم مصداقیة الحزب و سمعتھ وشك

 الفیدیرالي و رئیس المجلس الوطني.
 

  :60المادة 
تقوم اللجنة بكل التحریات والتحقیقات الالزمة للوقوف على حقیقة األمر وإبراز الحقیقة في احترام تام 

 الضمانات المعمول بھا في نطاق المحاكمة العادلة. خالل بالضوابط ودون اإللحقوق المعنیین و
 

 : 61المادة 
توصیات اللجن تكون اللجنة الوطنیة للتحكیم واألخالقیات ھیئة استئنافیة إلعادة النظر في قضایا و

 .األخالقیاتالجھویة للتحكیم و
یسجل موقف الطرف و ،لحاضرینتتخذ اللجنة القرارات بالتوافق أو باألغلبیة النسبیة لألعضاء ا

 مع حیثیاتھ.المعارض للقرار 
ً  عد اللجنة تقریراً تُ  یتكون من جرد لالختالالت واالنحرافات وكذلك عرض لالقتراحات لتطویر  سنویا

 عمل أجھزتھ وأنشطتھ. وأداء مناضالت ومناضلي الحزب ووتقویة البعد التخلیقي في سلوك 
 یس المجلس الوطني واألمین العام.ئترفع اللجنة تقریرھا السنوي إلى ر

 األخالقیات. لى تسھیل مأموریة لجنة التحكیم ویتعین على الجمیع العمل ع
 

 : 62المادة 
ا، وفق مقتضیات النظام ساھم أعضاء التنظیمات الموازیة في أشغال أجھزة الحزب وطنیا وجھوییُ 

 النظام الداخلي. األساسي و
 

  :63المادة 
مجلس المستشارین امتدادا للحزب ولیسا ھیئتین موازیتین لھ ب بمجلس النواب وعتبر فریقا الحزیُ 

لحزب داخل المؤسسة البرلمانیة، تقدیم وجھات نظر اداة البرلمانیة األساسیة لشرح وویشكالن األ
 مقرراتھ ومواقفھ؛الدفاع عن برامجھ وخیاراتھ وو

یقي الحزب بالبرلمان والمكتب السیاسي الضرورة إلى ذلك بین فریعقد اجتماع شھري أو كل ما دعت 
 للحزب؛ 

قدمھ رئیس الفریق أمام المكتب یُ عن كل دورة حول أنشطتھ و مفصالً  عد كل فریق برلماني تقریراً یُ 
 تعقبھ مناقشة؛ السیاسي

 ً الفریقین اجتماعات المكتب السیاسي كأعضاء بالصفة إن لم یكونا عضوین منتخبین فیھ،  بحضر رئیسا
 انیة؛لى آخر المستجدات البرلمویطلعانھ ع

 ً ً  یضع الفریقان نظاما النظامین  وتراعى في ، یعرض على المكتب السیاسي قصد المصادقةموحداً  داخلیا
 ؛ضمانا لنجاعة العمل البرلماني الداخلیین متطلبات التناسق والتكامل في عمل فریقي البرلمان
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النضباط في التصویت وإبالغ األمانة العامة یسھر كل رئیس فریق على التنسیق في المواقف وكذلك ا
 بكل إخالل قد یقع في ھذا المجال؛

ألحد فریقي الحزب بالبرلمان شریطة االلتزام بضوابطھ، وذلك  ألي برلمانیة أو برلماني أن ینتسبیجوز 
ور من الدست 61مع احترام مقتضیات الفصل  لقانونیة المطلوبة في ھذا الباببعد القیام باإلجراءات ا

 .والنظام الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارین حسب الحالة
 مساھمة شھریة لفائدة الحزب وفق مبلغ یحدده المكتب الفیدرالي.كل برلماني أو برلمانیة  قدمیُ 
 

 مقتضیات انتقالیة و ختامیة الباب الخامس:
 

 : 64المادة 
ً  يعد المدیر اإلداري للحزب تحت إشراف المكتب الفیدیرالیُ  للقوانین واألنظمة الجاري بھا العمل  وطبقا

ً  نظاما ً  مالیا  المجلس الوطني. ھاصادق علییُ ونماذج عقود برامج  ومحاسبیا
القطاعیة بناء على عقود برامج عتمادات لبنیات الحزب الترابیة ومكن أن ترصد میزانیة الحزب ایُ 

 محددة. 
على المجلس الوطني  ھا األمین العامعرضیالبرامج والمحاسبي ونماذج عقود المالي و النظامیتم إعداد 

 من تاریخ انتخاب المجلس الوطني.  قصد المصادقة خالل مدة ال تتعدى سنة واحدة
عد المدیر اإلداري للحزب تحت إشراف المكتب الفیدیرالي آلیات للتقییم الداخلي والخارجي وأدوات یُ 

 .أنظمة المعلوماتاألداء والتتبع واإلنجاز و
 
  :65لمادة ا

تتوفر البنیات الترابیة للحزب على إدارة تتكون من مدراء إداریین جھویین وإقلیمیین، ومستخدمین 
المكتب األمناء الجھویین واإلقلیمیین و یعملون تحت إشراف؛ ویوضعون رھن إشارة البنیات المذكورة

 الفیدرالي؛
كذا المھام اإلداریة للتنظیمات بھذه البنیات وإلداریة المتعلقة تزاول إدارة البنیات الترابیة المھام ا

 الموازیة على المستوى الترابي.
تحت إشراف األمین العام أو من ة تعمل تحت مسؤولیة مدیر إداري ویتوفر الحزب على إدارة مركزی

 یفوض لھ ذلك. 
 . تدبیر مسارھم المھني على المستوى المركزيیتم توظیف أعضاء إدارة الحزب و

  یتخذ شكل اتفاقیة جماعیة.سي خاص یعده المكتب الفیدیرالي والحزب لنظام أسا تخضع إدارة
  

 : 66المادة 
من النظام األساسي من  74یھ في المادة لدراسات واألبحاث والتكوین المنصوص علا عھدیتألف م
 . وظیفیة إدارةإداري ومن مجموعات عمل متخصصة ومجلس 

ومن عضوین  مین العام للحزب رئیسا ورئیس المجلس الوطنيیتألف المجلس اإلداري للمعھد من األ
 عضوین من المكتب الفدرالي، وممثل واحد عن كل تنظیم موازي. عن المكتب السیاسي و

 األمین العام للحزب مدیراً للمعھد.عین یُ 
المعھد بناء على  یضع المعھد استراتیجیة ثالثیة السنوات تحدد على الخصوص تكوین مجموعات عمل

شخیص الطلبات المتعلقة بالدراسات والخبرة والتكوین ودعم القدرات والبحث التطبیقي الصادرة عن ت
  مختلف أجھزة الحزب.

  
 : 67المادة 
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مع مراعاة األحكام المنصوص علیھا في الفصل الخامس من الدستور وكذا القانون التنظیمي الذي یحدد 
یقوم المكتب الفیدیرالي في أجل ال یتعدى مدة الوالیة  مراحل تفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیة،

اللوجیستیكیة فیر الوسائل البشریة والمادیة وھذا النظام األساسي بتو األولى التي تلي المصادقة على
 اختصاصات أجھزتھ. في ممارسة جمیعو الضروریة لضمان تفعیل ھذه األحكام داخل أشغال الحزب

 
 : 68المادة 

 ھذا النظام األساسي ال یتعدى مدة الوالیة األولى التي تلي المصادقة على فیدرالي في أجلیعمل المكتب ال
  على توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

 
 : 69المادة 

ن مھام رر المجلس الوطني في دورتھ العشریعلى مق مارس المنسقون الجھویون المعینون بناءً یُ 
  یین إلى غایة الیوم الثالثین الذي یلي اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشریعیة.الجھو األمناء

 
  :70المادة 

  . المؤنثتقرأ بالمذكر و النظام الداخليجمیع األدوار والصفات والمسؤولیات المنصوص علیھا في ھذا 
 

  :71المادة 
 باللغتین العربیة واألمازیغیة. الداخليیصدر ھذا النظام 

  
 


