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  م2017 دجنرب 9ه املوافق  9143 ربيع األول 20: لرباط يفا

 

�ا���وا���
��������� ا����م�  "! ب�ا�

امللكية القائم على نظام اململكة إطار  يفثوابت األمة اجلامعة، اإلسالمية و حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطين يسعى، انطالقا من املرجعية 

مغرب  ،إىل اإلسهام يف بناء مغرب حديث ودميقراطي، ومزدهر ومتكافل، الدستورية اية االجتماعية ويف نطاق مؤسساالدميقراطية الربملان الدستورية

  .معتز بأصالته التارخيية ومسهم إجيابيا يف مسرية احلضارة اإلنسانية

ة واملسؤولية والعدالة م وترسيخ قيم االستقامة واحلريواملشاركة يف تدبري الشأن العا املواطناتاملواطنني و يعمل حزب العدالة والتنمية على تأطري 

التعاون مع خمتلف الفاعلني، ساعيا إىل و املواطنات وذلك من خالل منهج سياسي مرتكز على االلتزام والشفافية والتدرج وإشراك املواطنني و والتكافل، 

  .وطنية العليا فوق كل اعتبارمتثل ذلك من خالل ممارسته اليومية وبراجمه النضالية، وواضعا املصاحل ال

للصالحيات التنفيذية قائم على مبدأ  واضحوفق نظام الالمركزية والالمتركز يف تسيري شؤونه اجلهوية و  يعتمد أسلوب ،واحدة ةواحلزب بنية تنظيمي

لرؤى والربامج، ويف التداول على املسؤولية، على كما يعتمد الدميقراطية الداخلية يف اختاذ القرارات والتكليف باملسؤوليات ووضع االتكامل واالنسجام،  

األجهزة الرقابية كما يعمل على تعزيز موقع املرأة والشباب داخل ،  أساس التعاقد بني املسؤولني واهليئات التنفيذية واهليئات ذات االختصاص الرقايب

  .للحزب والتنفيذية

احرتام مشروعية املؤسسات واملسؤولني يف إطار  وذلك، ''الرأي حر والقرار ملزم''اعدة وفق ق وااللتزام فيه واجبمضمونة يف احلزب وحرية التعبري 

  .قواالحتكام للقوانني واألنظمة اجلاري ا العمل وااللتزام بقرارات اهليئات احلزبية واإلدالء بالرأي نصحا ونقدا وتشاورا وتواصيا باحل

واملناصب  االنتخابية االستشاراتدئ الدميقراطية والشفافية يف اختيار مرشحيه ملختلف اعتماد مبايف القائم يعمل احلزب على ترسيخ منهجه 

  .قدرم على القيام مبهامهم التمثيليةفات النزاهة والكفاءة واألمانة وب، الذين تتوفر فيهم شروط األهلية القانونية ويتصفون بصالسياسية

وخاصة الدكتور عبد الكرمي اخلطيب ورفيقه األستاذ بنعبد اهللا  وهؤسسليت ناضل من أجلها مللثوابت الوطنية ايظل حزب العدالة والتنمية وفيا 

  .الوكويت رمحهما اهللا

من ذي القعدة  24 يف 1.11.166املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  29.11وبناء على أحكام القانون رقم 

 .كما مت تعديله يف املؤمتر الوطين الثامن للحزب عتماد هذا النظام األساسي حلزب العدالة والتنمية، مت ا)م 2011أكتوبر  22(هـ 1432
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���ا"! ب�ور� ه�وأ.�ا-)�وو��,+�*
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  التسمية والرمز: الفصل األول

  :  1المادة 

  ".حزب العدالة والتنمية"اسم احلزب 

  : 2المادة 

 .كما هو مبني يف الرسم امللحق ذا النظام  "املصباح"رمز احلزب 

  

  األهداف: الفصل الثاني

  : 3المادة 

  :اآلتيةيعمل حزب العدالة والتنمية لتحقيق األهداف 

 ؛ اجليدةالتشاركية وتطوير نظام احلكامة  الدميقراطيةالقانون واملؤسسات وتعزيز االختيار الدميقراطي وتنمية احلق و دعم دولة  .1

جمتمع أفضل  وتكوينهم السياسي، وتعزيز اخنراطهم يف احلياة الوطنية ويف تدبري الشأن العام ومتثيلهم من أجل املواطنني واملواطناتتأطري وتنظيم  .2

 تتوفر فيه العدالة بني األفراد واجلماعات وتتحقق فيه التنمية الشاملة؛

 كامة اجليدة؛اإلسهام يف تدبري الشأن العام وفق قيم النزاهة والشفافية ومقتضيات احل .3

 ؛واملسؤولية وااللتزام ثقافة الوسطية واالعتدالو  الثقافة الدميقراطيةاإلسهام يف ترسيخ  .4

وعالقات  ودعم التوجهات الوحدوية بني الشعوب العربية واإلسالمية ،العمل على صيانة الوحدة الوطنية شعبا وأرضا وتفعيل وحدة املغرب الكبري .5

 وبلدان العامل؛    متوسطي-األوروإلفريقية ودول اجلوار التعاون مع الشعوب والبلدان ا

 .، وعلى رأسها القضية الفلسطينيةدعم ومناصرة قضايا الشعوب املستضعفة والقضايا العادلة .6

  

  وسائل العمل: الفصل الثالث

  :4المادة 

ذلك التعاون مع املؤسسات واهليئات واألشخاص لتحقيق  يعتمد احلزب لتحقيق أهدافه الوسائل املشروعة يف إطار القوانني اجلاري ا العمل مبا يف

 .األهداف املشرتكة خدمة للمصلحة العليا للبالد

 

  :89	اط�وا���5�6: ا�&%$�ا���34
  االنخراط :األول الفصل

  :5المادة 

راط يف احلزب، دون أي أساس متييزي، شريطة ، االخنء كانوا مقيمني باملغرب أو خارجهاملغاربة املؤهلني قانونا، سوا املواطنني واملواطناتحيق لكل 

 .ونظاميه األساسي والداخليالعام قبوهلم مببادئه وأهدافه واختياراته وتعبريهم عن موافقتهم على االلتزام بربناجمه 

 

  العضوية: الفصل الثاني

  :6المادة 

  .عضوية شرفية وعضوية مشاركة وعضوية عاملة: تتخذ العضوية يف احلزب ثالثة أشكال
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  :7المادة 

  ن أن يرتتب عن ذلك التزام تنظيمي؛العضو الشريف هو كل مواطن يناصر احلزب ويدعم مشروعه دو  �

  .متنح العضوية الشرفية من طرف هيئات احلزب كما هو منصوص عليه يف النظام الداخلي �

  :8المادة 

  .     ة معينة حيددها النظام الداخليالعضو املشارك هو العضو الذي ينخرط يف احلزب ألول مرة ويشارك يف أعماله ملد

  :9المادة 

ر من العضو العامل هو العضو املشارك الذي قررت هيئات احلزب قبول طلبه عضوا عامال، وميكن أن متنح عضوية عامل ابتداء بصفة استثنائية بقرا

 .، كما هو منصوص عليه يف النظام الداخليهيئات احلزب ذات الصالحية

 

  العضويةوتدبير ح من: الفصل الثالث

  : 10المادة 

 .الداخلي همنصوص عليه يف نظامما هو العضوية من قبل اهليئات التنفيذية للحزب وفق وتدبري يتم منح 

  

  حقوق وواجبات األعضاء: الفصل الرابع

  : 11المادة 

  :اآلتية يتمتع أعضاء احلزب العاملون واملشاركون باحلقوق

 احلصول على بطاقة العضوية؛ �

  ع على أنظمة احلزب واملساطر واملذكرات الصادرة عن هيئاته وقراراا اليت تعنيهم؛االطال �

  إبداء الرأي يف القضايا السياسية والتنظيمية واملالية للحزب داخل مؤسساته؛ �

 االستفادة من برامج احلزب اخلاصة بالتكوين؛ �

 ؛حق الدفاع يف حال املتابعة االنضباطية أمام اهليئات املختصة �

  ة احلزب هلم واختاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عنهم يف حالة تعرضهم العتداء أو متابعة ألسباب سياسية أو حني قيامهم مبهام حزبية؛مساند �

 لالستشارات االنتخابية؛ العاملني أن يرشحوا من طرف أعضاء احلزب �

  .زب أو من هيئاته أو من املسؤوليةاالستقالة من احل �

  : 12المادة 

ترشيح أعضاء ص عليها يف النظام الداخلي للحزب أعاله، حيق لألعضاء العاملني وفق املقتضيات املنصو  11 احلقوق الواردة يف املادة باإلضافة إىل

 .هماحلزب العاملني للمهام احلزبية أو أن يرشحوا هلا من قبل

   :13المادة 

 :يلتزم األعضاء العاملون واملشاركون بالواجبات اآلتية

 مببادئ احلزب والتحلي بقيمه واالنضباط لقراراته عمال مببدأ حرية الرأي وإلزامية القرار وفق مقتضيات ينص عليها يف النظام الداخلي؛ االلتزام     �

 االلتزام بالنظامني األساسي والداخلي ومبقتضيات باقي الوثائق املنظمة لعمل احلزب على خمتلف املستويات؛     �

  ياسي إال مبوافقة األمانة العامة؛أال يتقلدوا أي منصب س     �

 القيام باملسؤوليات اليت ينتدبون هلا سواء داخل احلزب أو يف إطار تدبري الشأن العام؛والشفافية يف  النزاهةأن يلتزموا مببادئ   �
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 األمانة العامة من هيئات احلزب؛ أال يربطوا أي عالقة مع أي جهة أجنبية بصفتهم احلزبية إال بقرار من األمانة العامة أو بقرار من تفوض     �

 العمل على إجناز برامج احلزب وتنفيذ املهام اليت يكلفون ا؛       �

 االلتزام باملشاركة يف األنشطة التكوينية اليت تنظمها هيئات احلزب؛       �

  .أداء الواجبات املالية وفق ما هو منصوص عليه يف النظام الداخلي للحزب      �

 

  فقدان العضوية في الحزب: س الفصل الخام

  :14المادة 

  :اآلتيةتفقد العضوية يف احلزب بأحد األسباب 

 فقدان األهلية القانونية؛ �

 .ات الواردة يف القسم الرابع بعدهاإلقالة أو االستقالة وفق املقتضي �

  

  .�=�ت�ا"! ب: ا�&%$�ا����;

 �&���6ت�*���: ا�<�ب��ول 

  تمثيليات الحزب: الفصل األول

  :15دة الما

  .زب أن يعتمد متثيليات له باخلارجميكن للح
  

  قضايا عامة للهيئات: الثاني الفصل

  :61المادة 

  :كاملتني  تنيمتتالي تنيواليألكثر من ال ميكن لعضو أن يتوىل إحدى املسؤوليات اآلتية 

  األمني العام؛ �

  رئيس الس الوطين؛ �

 اجلهوي؛الكاتب  �

 اإلقليمي؛ كاتبال �

 .احمللي كاتبال �

  :71لمادة ا

 بدأ املناصفة بني النساء والرجال؛يسعى احلزب لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل هيئاته التقريرية والتنفيذية يف أفق التحقيق التدرجيي مل �

 ، من عدد األعضاء املنتخبني% 20سنة نسبة ال تقل عن  40وللشباب الذين تقل أعمارهم عن  % 25ختصص للنساء نسبة ال تقل عن  �

  .يف اهليئات التقريرية والتنفيذية للحزب

  :81المادة 

يذية األعلى ميكن ألي هيئة تنفيذية أن تتخذ قرارا معلال حبل اهليئة التنفيذية األدىن منها مباشرة، وال يكون نافذا إال بعد مصادقة اهليئة التنف �

 عليه؛

 .نافذا إال بعد مصادقة األمانة العامة عليهيتخذ قرار حل الكتابات اجلهوية من طرف اإلدارة العامة وال يصبح  �
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  :91المادة 

عوة من باستثناء ما نص عليه هذا النظام األساسي، تنعقد هيئات احلزب وأجهزا املنصوص عليها يف هذا النظام، يف املوعد احملدد الجتماعها بد

 .املصوتنيوتتخذ قراراا بأغلبية  رؤسائها أو نوام عند االقتضاء، وفق الكيفيات احملددة يف النظام الداخلي،

  

  تصنيف هيئات الحزب: الفصل الثالث

  :20المادة 

  :يأيتتصنف هيئات احلزب كما 

  اهليئات الوطنية؛ �

 اهليئات املركزية؛ �

  .اهليئات االية �

  ا�?�=�ت�ا������: ا�<�ب�ا���34

  :12المادة 

  :اهليئات الوطنية للحزب هي

  املؤمتر الوطين؛ �

  الس الوطين؛ �

 األمانة العامة؛ �

 اإلدارة العامة؛ �

 .اللجنة الوطنية �

 

  المؤتمر الوطني: الفصل األول

  : 22المادة 

  :منيتكون املؤمتر الوطين 

  ؛مسطرة العضوية يف املؤمتر الوطينوفق مقتضيات حتددها وفروع احلزب باخلارج مندوبني عن الفروع االية  �

  ؛أعضاء الس الوطين �

  ؛للهيئات املوازية للحزبأعضاء املكاتب الوطنية  �

  الكتاب احملليني الذين قضوا يف مزاولة مسؤولية الكتابة احمللية مدة سنة على األقل قبل تاريخ انعقاد املؤمتر؛ �

  والغرف املهنية؛ برملانيي احلزب ورؤساء اجلماعات الرتابية واملقاطعات �

 ؛من جمموع املؤمترين %15أعضاء مضافني ال تتجاوز نسبتهم  �

 ؛بالفروع االية يف منطوق هذه املادة الفروع اجلهوية واإلقليمية واحمللية يقصد   

 .ال ميكن أن يقل عدد املؤمترين باالنتداب عن عدد املؤمترين بالصفة  

  :32المادة 

  :املؤمتر الوطين هو أعلى هيئة تقريرية يف احلزب وتتحدد صالحياته فيما يأيت

  وتعديله عند االقتضاء؛ املصادقة على الربنامج العام للحزب �
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  املصادقة على النظام األساسي للحزب وتعديله عند االقتضاء؛ �

  حتديد توجهات احلزب للمرحلة الالحقة؛ �

 حصيلة أداء احلزب بني دورتني عاديتني للمؤمتر؛ تقومي �

  ؛انتخاب األمني العام للحزب باالقرتاع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها الس الوطين �

 ؛وفق مسطرة يصادق عليها الس الوطين ،انتخاب أعضاء الس الوطين باالقرتاع السري �

  .   اختاذ قرار االندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه �

  :42المادة 

لعامة بأغلبية ثلثي الوطين بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من الس الوطين أو بقرار من األمانة ا املؤمترينعقد   �

 أعضائها؛

تؤجل ساعة البداية ملدة أقصاها مخس ساعات وإذا مل املقرر  ينعقد املؤمتر الوطين حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت �

  .بعد ذلك مبن حضر مث ينعقد لى ثالثة أشهردة ال تزيد عملاملؤمتر يؤجل يكتمل النصاب 
 : 52المادة 

  .الس الوطين تقرتح األمانة العامة رئيسها وأعضاءها، ويصادق عليهم الس منمن أعضاء  تتكونة املؤمتر جلنة تتوىل رئاس

 

  المجلس الوطني وأجهزته: الفصل الثاني

 المجلس الوطني: الفرع األول

  :62المادة 

  :يتكون الس الوطين من  

  ة املنتهية واليتها؛أعضاء األمانة العامة احلالية وأعضاء األمانة العام �

  أعضاء اإلدارة العامة؛ �

  الكتاب اجلهويني والكتاب اإلقليميني وكتاب فروع احلزب باخلارج؛ �

  رؤساء اهليئات املوازية ونوام؛ �

  اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج؛ )ة(مسؤول �

  جلنة املناصفة وتكافؤ الفرص؛) ة(مسؤول �

  أعضاء هيئة التحكيم الوطنية؛ �

  ؛ممثلني للمغاربة املقيمني باخلارج) 06(عضوا ينتخبون يف املؤمتر الوطين من ضمنهم ستة ) 160(وستني  ومئة �

 .عضوا مضافا على األكثر تقرتحهم األمانة العامة ويصادق عليهم الس الوطين )30(ثالثني  �

  .مع مراعاة متثيلية اجلهات ملؤمتر الوطينتصدر عن الس الوطين مسطرة حتدد طريقة اختيار أعضاء الس املنتخبني يف ا   

  :72المادة 

 :الس الوطين هو أعلى هيئة تقريرية بعد املؤمتر الوطين وتتحدد صالحياته فيما يأيت 

 اختاذ القرار فيما يتعلق باملشاركة يف احلكومة أو اخلروج منها ومساطر الرتشيح للمناصب السياسية؛ �

 ؛أو االنسحاب منه الحتاد أحزاب سياسية اختاذ قرار االحتاد أو االنضمام �
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 املصادقة على النظام الداخلي للحزب وتعديله عند االقتضاء؛ �

 اعتماد مسطرة العضوية يف املؤمتر الوطين وبرناجمه ومسطرة انعقاده؛ �

 املصادقة على اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطين وعلى مسطرة تتضمن صالحياا ومنهجية اشتغاهلا؛ �

  لوطين، ودوراته االستثنائية إذا كان قرار عقدها صادرا عن الس الوطين؛اعلى جداول أعمال الدورات العادية للمؤمتر  املصادقة �

 اعتماد مساطر اختيار مرشحي احلزب لالستشارات االنتخابية ومساطر انتخاب مسؤوليه؛ �

  التقومي السنوي ألداء احلزب؛ �

 السنوية للحزب اللذين تقدمهما األمانة العامة؛ املصادقة على الربنامج السنوي وامليزانية �

 املصادقة على إحداث هيئات موازية للحزب؛ �

 ؛بإحدى اجلهاتاملصادقة على حل احلزب  �

 انتخاب رئيس الس ونائبه وبقية أعضاء مكتبه كل أربع سنوات؛ �

 ن األمني العام؛باقرتاح م وبقية أعضاء األمانة العامة واملدير العام ألمني العامنائيب ا انتخاب �

 بأغلبية أعضائه؛من مهامه رئيس الس الوطين  إعفاء �

 بأغلبية ثلثي أعضائه؛ من مهامه إعفاء األمني العام  �

 إعفاء األمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائه؛ �

 .بأغلبية احلاضرينمن مهامه  األمانة العامة عضو إعفاء �

 .ائها وفق مقتضيات النظام الداخليو األمانة العامة أو أحد أعضإعفاء األمني العام أو رئيس الس الوطين أ يتم

  :82المادة 

يف السنة وبصفة استثنائية بقرار من األمانة العامة أو بدعوة من مكتبه أو بناء على طلب ثلث أعضاء  مرة عقد الس الوطين بصفة عاديةين �

  الس على األقل؛

   يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتماع ساعة مث ينعقد بعد ذلك مبن حضر؛ينعقد الس حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل �

 .الئحته الداخلية ويقرها بالتصويتيضع الس الوطين  �

  :92المادة 

  :اآلتيةالس الوطين األجهزة ينتخب 

 ؛مكتب الس �

 ؛جلنة مراقبة مالية احلزب �

 اللجن الدائمة؛ �

 .الوطنية هيئة التحكيم �

ئمة وفق مقتضيات الئحته الداخليةلس الوطين جلانه الداحيدد ا.  
 

 مكتب المجلس: الفرع الثاني

  :30المادة 

بني  يتكون مكتب الس الوطين من رئيس الس الوطين رئيسا ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة، ومن ثالثة أعضاء آخرين ينتخبهم الس من �

  للمكتب إضافة عضوين على األكثر؛ نأعضائه باقرتاح من رئيس الس، وميك
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  .ونا من ضمن أعضاء األمانة العامةيشرتط يف العضوين األخريين أال يك �

  :13المادة 

 يسهر مكتب الس الوطين على تدبري شؤون الس والتحضري لدوراته وتسيري أشغاله؛ �

 امة؛حيصر جدول أعمال دورات الس ويضمنه النقاط املقرتحة من قبل األمانة الع �

 .تابع القرارات الصادرة عن السي �
  

 لجنة مراقبة مالية الحزب: الفرع الثالث

  :23المادة 

بعد املؤمتر الوطين ولفرتة انتدابية بني دورتني عاديتني للمؤمتر جلنة من بني أعضائه غري أعضاء يف اهليئات عادية ينتخب الس الوطين يف أول دورة 

  ". مراقبة مالية احلزب جلنة" التنفيذية للحزب تسمى 

  :33المادة 

 ؛ء خيتارون من بينهم رئيسا ومقررامن مخسة أعضا مراقبة مالية احلزبتتكون جلنة  �

 .اجتماعها األول بدعوة من رئيس الس الوطين وحتت رئاسته وختتار رئيسها ومقررها مراقبة مالية احلزبتعقد جلنة  �

 

  :43المادة  

  :يأيتب مبا ختتص جلنة مراقبة مالية احلز 

 مراقبة احلسابات املالية للحزب؛ �

 االفتحاص املايل هليئات احلزب عند االقتضاء؛ �

 تدقيق احلسابات اليت يتضمنها التقرير املايل الذي تعده األمانة العامة لعرضه على املؤمتر الوطين؛ �

ري حماسب مسجل يف جدول اهليئة الوطنية للخرباء يئ اللجنة تقريرا سنويا عن حصيلة عملها ترفعه للمجلس الوطين مرفقا بتقرير خلب �

 احملاسبني يشهد بصحة احلسابات؛
 

  الوطنية هيئة التحكيم: الفرع الرابع

  : 53المادة 

أعضاء آخرين يقرتحهم مكتب الس ويصادق الس الوطين على كل واحد منهم بأغلبية  ومثانيةرئيسها  تتكون هيئة التحكيم الوطنية من  �

  احلاضرين؛

  هيئة التحكيم الوطنية أال يكونوا أعضاء يف اهليئات التنفيذية للحزب؛ أعضاءرئيس ونصف باقي يف يشرتط    �
  

  مقتضيات مشتركة: الفرع الخامس

  :63المادة 

  . تنعقد أجهزة الس الوطين وفق املقتضيات املنصوص عليها يف الالئحة الداخلية للمجلس
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  األمانة العامة: الفصل الثالث

  :73لمادة ا

عضوا منتخبني يف الس ) 15( مخسة عشراملدير العام للحزب و و تتكون األمانة العامة من األمني العام ورئيس الس الوطين ونائبني لألمني العام 

 هيئةورئيس يئة الوطنية لشبيبة احلزب رئيس اهلو رئيسة اهليئة الوطنية لنساء احلزب و أمني املال الوطين و ، نيالربملاني نيالفريق يورئيساحلزب ووزراء الوطين 

  .، باقرتاح من األمني العام وموافقة األمانة العامةعلى عمل األطر، وسبعة أعضاء مضافني على األكثر ةاملشرفاحلزب 

  :83المادة 

الوطين والس الوطين عن تنفيذ قراراما، ، وهي مسؤولة أمام املؤمتر هأعلى هيئة تنفيذية فيللحزب و  والتنظيميةالقيادة السياسية  األمانة العامة هي

 :وتتحدد صالحياا فيما يأيت

 اختاذ املواقف الالزمة من التطورات واملستجدات واهليئات؛ �

 ؛وتنظيميا السهر على شؤون احلزب سياسيا �

 تدبري العالقات العامة واخلارجية للحزب؛ �

 لمشاركة يف االستحقاقات االنتخابية؛العام ل دبريتال �

 ة مرشحي احلزب لالستحقاقات االنتخابية؛تزكي �

 التعيني فيها؛ املوافقة على  وأوفق مسطرة تصدر عن الس الوطين تعيني مرشحي احلزب للمناصب السياسية  �

 اقرتاح جداول أعمال دورات الس الوطين على مكتب الس؛ �

  الس الوطين؛ دقةمصا لعرضها على وامليزانيات السنويةاعتماد مشاريع الربامج السنوية  �

 اقرتاح إحداث هيئات موازية للحزب؛ �

 ؛اإلدارة العامةاإلشراف على  �

 اإلدارة العامة؛إحداث اللجان املركزية الوظيفية باقرتاح من  �

 ؛اإلقليمي واحمللياجلهوي و حل احلزب على املستوى  �

  .اعتماد الئحة داخلية �

  .أو جلان مؤقتة حتدث هلذه الغاية يئات أخرىميكن لألمانة العامة تفويض القيام ببعض اختصاصاا هل

  :93المادة 

  .األقل نصف أعضائها علىلألمني العام أو بطلب بدعوة من اتنعقد األمانة العامة بصفة عادية مرة كل أسبوعني وبصفة استثنائية بقرار منها أو 

  :40المادة 

 :يأيتتتحدد صالحيات األمني العام فيما 

 دي للحزب واختاذ القرارات اجلارية واملستعجلة بني انعقادين للهيئات املعنية؛اإلشراف على السري العا �

 رئاسة األمانة العامة؛ �

 السهر على متابعة العالقات العامة واخلارجية وتفعيلها؛ �

 متثيل احلزب لدى اهليئات اخلارجية وأمام احملاكم واإلدارات واملؤسسات العمومية؛ �

   ؛منهأو االنسحاب  االحتاد أو االنضمام الحتاد أحزاب سياسيةزب آخر، أو اندماج احلزب مع ح توقيع تصريح، �

 رئاسة جلسة الس الوطين املنعقدة النتخاب رئيسه؛  �
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 اقرتاح أعضاء األمانة العامة النتخام يف الس الوطين؛ �

  ؛هو الناطق الرمسي باسم احلزب �

 هو اآلمر بالصرف؛ �

 ، وميكن لألمني العام أن يكلف أحدمها مبهمة خاصة؛النيابة حسب ترتيبهمنائبا األمني العام مهامه با يتوىل �

  .تفويض بعض مهامه ميكن لألمني العام �

  :14المادة 

  .اإلدارة العامةتعني األمانة العامة أمينا وطنيا للمال ونائبا له، باقرتاح من 

  :24المادة 

 .اإلدارة العامةت إشراف تدبر شؤون احلزب اإلدارية إدارة يرأسها مدير مركزي وتعمل حت

  

  اإلدارة العامة: الرابع الفصل

  :34المادة 

ة اليت تدخل يف اإلدارة العامة هيئة تنفيذية تعمل حتت إشراف األمانة العامة وختتص مبتابعة العمل اليومي للحزب ومتابعة تنفيذ قرارات األمانة العام

 :خرية، واختاذ القرارات الالزمة يف إطار الصالحيات املبينة بعدهاختصاصها والبت يف القضايا اليت حتيلها عليها هذه األ

 تدبري شؤون احلزب التنظيمية واإلدارية واملالية؛ �

 تنظيم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية؛  �

  اإلشراف على هيئات احلزب املركزية واملوازية واالية؛ �

  ؛جلهويةاملصادقة على اللوائح الداخلية للهيئات املركزية وا �

  .من هذا النظام 18اختاذ قرارات حبل الكتابات اجلهوية طبقا ملا تنص عليه املادة  �

  :44المادة 

  :من اإلدارة العامةتكون ت

 ؛ارئيساألمني العام  �

 إلدارة العامة؛يف رئاسة اعن األمني العام  انائباملدير العام للحزب  �

 أمني املال الوطين ونائبه؛ �

 ؛لوظيفية واهليئات املوازيةرؤساء اللجان املركزية ا �

 ؛اإلدارة العامةمخسة أعضاء على األكثر تعينهم األمانة العامة باقرتاح من  �

  . املدير املركزي �

  :54المادة 

أعضائها نصف  تنعقد اإلدارة العامة بصفة عادية مرة كل أسبوعني وبصفة استثنائية بقرار منها أو بدعوة من األمني العام أو املدير العام أو بطلب من

  .على األقل
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  اللجنة الوطنية: الخامس الفصل

  :64المادة 

  .اإلدارة العامةباقي أعضاء من و اجلهويني الكتاب من و له  انائباملدير العام ومن  ارئيساألمني العام تتكون اللجنة الوطنية من 

  :74المادة 

 :تتحدد صالحيات اللجنة الوطنية فيما يأيت

 التنسيق والتواصل؛ �

 واهليئات املوازية؛ ة عمل احلزب باجلهاتمتابع �

 متابعة تنفيذ قرارات اهليئات العليا، وتقدمي االستشارة هلا؛ �

  .اقرتاح برامج عمل على اهليئات العليا  �

  :84المادة 

  .تنعقد اللجنة الوطنية بصفة عادية مرة كل ثالثة أشهر وبصفة استثنائية بدعوة من األمني العام

 
 ت�ا	@ �5ا�?�=�: ا�<�ب�ا����;

  اللجان السياسية: الفصل األول

  :94المادة  

  :ني اآلتيتنيحتدث األمانة العامة لديها اللجنت

 جلنة املناصفة وتكافؤ الفرص؛ �

 .اللجنة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج �

 . طريقة عمل اللجنتني وفق مقتضيات ينص عليها النظام الداخلياختصاص و حيدد تكوين و 

  

  اللجان الوظيفية: انيالث الفصل

  :50المادة 

وتعمل حتت مسؤولية هذه  اإلدارة العامةحتدثها األمانة العامة باقرتاح من  ،اللجان الوظيفية هي جلان مركزية تتكلف بوظيفة من وظائف احلزب

  .ةاألخري 

  

  اللجان الموضوعاتيةالهيئة المشرفة على : الثالثالفصل 

  :51المادة 

يف تتبع وتقييم السياسات العمومية والقطاعية  ا، تتحدد مهامهاللجان املوضوعاتية يف احلزبعلى  هيئة مشرفةحتت مسؤوليتها حتدث األمانة العامة 

  .االقرتاحات والربامج بشأاو املتبعة وإعداد الدراسات 
  

  ةالهيئة المشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهني: الفصل الرابع

  :52 المادة

 .حتدث األمانة العامة حتت مسؤوليتها هيئة مشرفة على تدبري عمل منتخيب احلزب باجلماعات الرتابية والغرف املهنية
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  تصنيف الهيئات المجالية: الفصل األول

  :35ا���دة 

  :يأيتتتحدد اهليئات االية فيما 

 اهليئات اجلهوية؛ �

 ات اإلقليمية؛اهليئ �
 اهليئات احمللية؛ �

  

  الهيئات الجهوية: الفصل الثاني

  :45المادة 

  :يأيتتتحدد اهليئات اجلهوية فيما 

 املؤمتر اجلهوي؛ �

  الس اجلهوي؛ �

 اجلهوية؛ كتابةال �

 ؛اجلهويةالتحكيم هيئة  �

 اللجنة اجلهوية؛ �

  .يتم إحداث هذه اهليئات وفق ضوابط حيددها النظام الداخلي
  

  المؤتمر الجهوي: الفرع األول

  :55المادة 

برملانييه املنتخبني يف يتكون املؤمتر اجلهوي من الكتابة اجلهوية احلالية وأعضاء الكتابة اجلهوية املنتهية واليتها، وبرملانيي احلزب املنتخبني يف اجلهة و 

ومنتخيب احلزب يف جملس اجلهة ومنتخبيه يف الغرف  ،والغرف املهنية باجلهة الالئحة الوطنية املقيمني يف اجلهة ورؤساء اجلماعات الرتابية واملقاطعات

ت املوازية للحزب املهنية املهيكلة جهويا وأعضاء الس الوطين املسجلني باجلهة والكتاب اإلقليميني والكتاب احملليني وأعضاء املكاتب اجلهوية للهيئا

  .هةومندوبني عن الفروع اإلقليمية أو احمللية باجل

  .ويشرتط يف العضوية يف املؤمتر أن يكون املعين عضوا عامال باحلزب

  :65المادة 

  :يأيت املؤمتر اجلهوي هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد اجلهة وتتحدد صالحياته فيما

 تقومي حصيلة أداء اهليئات اجلهوية للحزب؛ �

 كل أربع سنوات؛ اجلهوية مرة  الكتابة وبقية أعضاء  اجلهوي ونائبهالكاتب انتخاب  �

 انتخاب أعضاء الس اجلهوي؛  �

 .النظام الداخلييف ت اليت ينص عليها اجلهوية أو أحد أعضائها وفق املقتضياالكتابة اجلهوي أو الكاتب  إعفاء �
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  :75المادة 

نائية بقرار من األمانة العامة أو ينعقد املؤمتر اجلهوي حتت رئاسة األمني العام أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، وبصفة استث �

  اجلهوية املعنية، أو بطلب من ثلث أعضائه على األقل؛الكتابة  الس اجلهوي أواإلدارة العامة أو 

 .ينعقد املؤمتر حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتماع ساعة مث ينعقد بعد ذلك مبن حضر �
  

  المجلس الجهوي :الثانيالفرع 

  :85المادة 

  :يتكون الس اجلهوي من

  أعضاء الكتابة اجلهوية احلالية وأعضاء الكتابة اجلهوية املنتهية واليتها؛  �

  الكتاب اإلقليميني باجلهة؛ �

 برملانيي احلزب املنتخبني يف اجلهة وبرملانييه املنتخبني يف الالئحة الوطنية املقيمني يف اجلهة؛ �

 على صعيد اجلهة؛ الرتابية واملقاطعات والغرف املهنيةرؤساء اجلماعات  �

 منتخيب احلزب على صعيد جملس اجلهة؛ �

 الكتاب اجلهويني للهيئات املوازية ونوام؛ �

 أعضاء منتخبني يف املؤمتر اجلهوي يوازي عددهم عدد األعضاء بالصفة؛  �

 .من أعضائه %10فعاليات جهوية ختتارها الكتابة اجلهوية يف حدود  �

  .عى يف املنتخبني التمثيل النسيب للفروع اإلقليميةيرا

  .ويشرتط يف العضوية يف الس اجلهوي أن يكون املعين عضوا عامال باحلزب

  :95المادة 

 :الس اجلهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد املؤمتر اجلهوي وتتحدد صالحياته فيما يأيت  

  تقييم الوضع العام وعمل احلزب على مستوى اجلهة؛ �

 اجلهوية؛ الكتابةاملصادقة على الربنامج السنوي وامليزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما  �

  . انتخاب أعضاء هيئة التحكيم اجلهوية �

  :60المادة 

  ؛أعضائه على األقلثلث للكتابة اجلهوية أو بطلب من اينعقد الس اجلهوي بصفة عادية مرة يف السنة وبصفة استثنائية بقرار  �

 .الس اجلهوي حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتماع ساعة مث ينعقد مبن حضرينعقد  �
  

  الجهوية الكتابة: الفرع الثالث

  :16المادة 

  .وأعضاء منتخبني يف املؤمتر اجلهوي ومن أعضاء مضافني اجلهوي ونائبه، الكاتباجلهوية من  الكتابةتتكون 

  :26المادة 

  :هي أعلى هيئة تنفيذية على صعيد اجلهة وتتحدد صالحياا فيما يأيتو  ة على مستوى اجلهةيهي القيادة السياسية والتنظيم اجلهوية الكتابة

 السهر على تدبري شؤون احلزب سياسيا وتنظيميا وماليا؛ �
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 اختاذ املواقف الالزمة من التطورات واملستجدات واهليئات؛ �

 مة؛تدبري العالقات العا �

 ؛وبرامج هيئاته الوطنية واملركزية جية للحزبيوضع اخلطط يف إطار التوجهات االسرتات �

 اقرتاح برامج العمل وامليزانيات السنوية على الس اجلهوي للمصادقة؛ �

   تنسيق برامج وأنشطة هيئات احلزب ومبادراته على صعيد اجلهة؛ �

 السهر على تفعيل أداء احلزب؛ �

 هليئات اإلقليمية ومعاجلة االختالالت؛عمل ا تقييممتابعة و  �

 متابعة أداء املنتخبني اجلهويني للحزب؛ �

 تدبري وتنمية املوارد البشرية واملادية للحزب؛ �

 ؛تنظيم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية على صعيد اجلهة �

 .، وفق مسطرة تصدر عن الس الوطينحي احلزب لالستحقاقات االنتخابيةتزكية مرش �

  .للكتابة اجلهوية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاا لبعض اهليئات أو جلان حتدث هلذه الغاية ميكن

  :36المادة 

  :يأيتاجلهوي هو املسؤول األول للحزب على صعيد اجلهة، وحتدد صالحياته فيما  الكاتب

 ة بني انعقادين للهيئات املعنية؛السهر على السري العادي للحزب على مستوى اجلهة، واختاذ القرارات اجلارية واملستعجل �

 ؛السهر على متابعة وتفعيل العالقات العامة على صعيد اجلهة �

 باجلهة؛ متثيل احلزب لدى السلطات واإلدارات واملؤسسات العمومية �

 اجلهوية؛ الكتابةرئاسة  �

 ؛واللجنة اجلهوية رئاسة الس اجلهوي �

 ر اجلهوي؛اجلهوية النتخام يف املؤمت الكتابةاقرتاح أعضاء  �

  ؛هو الناطق الرمسي للحزب على مستوى اجلهة �

 هو اآلمر بالصرف؛ �

 .ميكنه تفويض بعض مهامه �
  

  هيئة التحكيم الجهوية: الرابعالفرع 

  :46المادة 

نهم الرئيس ضم تتكون هيئة التحكيم اجلهوية من مخسة أعضاء ينتخبهم الس اجلهوي من بني أعضائه، على أال يكون ثالثة منهم على األقل من

  .يذيةأعضاء يف اهليئات التنف
  

  اللجنة الجهوية: الخامسالفرع 

  :56المادة 

 .اجلهوي الكاتباإلقليميني، ومسؤويل اهليئات املوازية على مستوى اجلهة، ويرأسها  الكتاباجلهوية، و  الكتابةتتكون اللجنة اجلهوية من أعضاء 

  



  

  

  

  

	�ا������  ��  ����ا�ا

-15- 
 

  :66المادة 

  :يأيتا تتحدد صالحيات اللجنة اجلهوية فيم

 التنسيق والتواصل داخل اجلهة وبني املركز والفروع اإلقليمية؛ �

 تقدمي االستشارة للكتابة اجلهوية؛ �

 متابعة تنفيذ قرارات اهليئات املركزية والوطنية واجلهوية؛ �

 .اجلهوية الكتابةاقرتاح برامج عمل على  �
  

  الهيئات اإلقليمية: الفصل الثالث

  :76المادة 

  :يأيتليمية فيما تتحدد اهليئات اإلق

 املؤمتر اإلقليمي؛ �

 الس اإلقليمي؛ �

 اإلقليمية؛ الكتابة �

 .اللجنة اإلقليمية �
  . يتم إحداث هذه اهليئات وفق ضوابط حيددها النظام الداخلي

  

  المؤتمر اإلقليمي: الفرع األول

  :86المادة 

  :يتكون املؤمتر اإلقليمي من

  إلقليمية املنتهية واليتها؛الكتابة اإلقليمية احلالية وأعضاء الكتابة ا �

  برملانيي احلزب املنتخبني على صعيد العمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعة؛ �

  برملانيي احلزب عن الالئحة الوطنية املقيمني باإلقليم؛  �

  رؤساء اجلماعات واملقاطعات ورئيس جملس العمالة أو اإلقليم ورؤساء فرق املنتخبني ذه االس؛ �

  يف الس اإلقليمي؛ منتخيب احلزب �

  أعضاء الس الوطين املسجلني بالفرع اإلقليمي؛ �

  الكتاب احملليني؛ �

  ممثلني عن اهليئات املوازية وفق نسب وكيفيات حتدد يف النظام الداخلي؛ �

  .األعضاء العاملني بالفروع احمللية أو مندوبني عنهم �

  .باحلزبويشرتط يف العضوية يف املؤمتر أن يكون املعين عضوا عامال 

  :96المادة 

  :وتتحدد صالحياته فيما يأيت يصعيد اإلقليمالاملؤمتر اإلقليمي هو أعلى هيئة تقريرية على 

 تقومي حصيلة أداء اهليئات اإلقليمية واحمللية للحزب؛ �

  اإلقليمية مرة كل أربع سنوات؛ الكتابةاإلقليمي ونائبه وبقية أعضاء  الكاتبانتخاب  �
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  قليمي؛انتخاب أعضاء الس اإل �

  .يالنظام الداخليف اإلقليمية أو أحد أعضائها وفق املقتضيات اليت ينص عليها  الكتابةاإلقليمي أو  الكاتب إعفاء �

  :70المادة 

 الكتابةاجلهوي أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من  الكاتبينعقد املؤمتر اإلقليمي حتت رئاسة  �

  اجلهوية، أو بطلب من ثلث أعضائه على األقل؛ الكتابةاإلقليمية املعنية ومصادقة  الكتابةو باقرتاح من اجلهوية أ

 .ع ساعة مث ينعقد بعد ذلك مبن حضرينعقد املؤمتر حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتما  �
 

  المجلس اإلقليمي: الثاني الفرع

  :17المادة 

  :منيتكون الس اإلقليمي      

  أعضاء الكتابة اإلقليمية احلالية وأعضاء الكتابة اإلقليمية املنتهية واليتها؛ �

  احملليني؛الكتاب  �

 ونوام؛املسؤولني اإلقليميني للهيئات املوازية  �

  اإلقليم؛بالعمالة أو  عن الالئحة الوطنية املقيمنيوبرملانيي احلزب  اتبرملانيي احلزب املنتخبني على صعيد العمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطع �

  رؤساء اجلماعات واملقاطعات ورؤساء فرق املنتخبني ذه االس؛ �

 منتخيب احلزب على صعيد الس اإلقليمي؛ �

  منتخيب اإلقليم مبجلس اجلهة؛ �

  أعضاء منتخبني يف املؤمتر اإلقليمي يوازي عددهم عدد األعضاء بالصفة؛  �

 من أعضائه؛ %10مية ختتارها الكتابة اإلقليمية يف حدود فعاليات إقلي �

  .يراعى يف املنتخبني التمثيل النسيب للفروع احمللية

  .ويشرتط يف العضوية يف الس اإلقليمي أن يكون املعين عضوا عامال باحلزب 

  :27المادة  

 :ياته فيما يأيتالس اإلقليمي هو أعلى هيئة تقريرية بعد املؤمتر اإلقليمي وتتحدد صالح

 ؛يستوى اإلقليماملالتقومي السنوي ألداء احلزب على  �

  .اإلقليمية الكتابةاملصادقة على الربنامج السنوي وامليزانية السنوية للحزب اللذين تقدمهما  �
  :37المادة 

اإلقليمية أو بطلب لثلث  الكتابةمن اإلقليمي، بصفة عادية مرة يف السنة وبصفة استثنائية بقرار  الكاتبينعقد الس اإلقليمي برئاسة  �

  أعضائه على األقل؛

 .ينعقد الس اإلقليمي حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتماع ساعة مث ينعقد مبن حضر �
  

  اإلقليمية الكتابة: الثالث الفرع

  :47المادة 

 .نائبه وأعضاء منتخبني يف املؤمتر اإلقليمي ومن أعضاء مضافنياإلقليمي و  الكاتباإلقليمية من  الكتابةتتكون 
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  :57المادة 

  :اإلقليمية هي أعلى هيئة تنفيذية على الصعيد اإلقليمي وتتحدد صالحياا فيما يأيت الكتابة

 اختاذ املواقف الالزمة من التطورات واملستجدات واهليئات؛ �

 تدبري العالقات العامة؛ �

 ؛وبرامج هيئاته اجلهوية جية للحزبيإطار التوجهات االسرتات وضع اخلطط والربامج يف �

 اقرتاح برامج العمل وامليزانيات السنوية على الس اإلقليمي للمصادقة؛ �

 تنسيق برامج وأنشطة هيئات احلزب ومبادراته على الصعيد اإلقليمي؛  �

 السهر على تفعيل أداء احلزب؛ �

 ة االختالالت؛عمل اهليئات احمللية ومعاجل تقييممتابعة و  �

 املنتخبني اإلقليميني للحزب؛الربملانيني املنتخبني على الصعيد اإلقليمي و متابعة أداء  �

 تدبري وتنمية املوارد البشرية واملادية للحزب؛ �

 ؛تنظيم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية على الصعيد اإلقليمي �

 .طرة الصادرة عن الس الوطينلمسحي احلزب لالستحقاقات االنتخابية، وفقا لتزكية مرش �

  .ميكن للكتابة اإلقليمية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاا لبعض اهليئات أو جلان حتدث هلذه الغاية

  :67المادة 

  :يأيتهو املسؤول األول للحزب على الصعيد اإلقليمي، وحتدد صالحياته فيما اإلقليمي  الكاتب

 ستوى اإلقليمي، واختاذ القرارات اجلارية واملستعجلة بني انعقادين للهيئات املعنية؛السهر على السري العادي للحزب على امل �

 السهر على متابعة وتفعيل العالقات العامة على الصعيد اإلقليمي؛ �

 على املستوى اإلقليمي؛  متثيل احلزب لدى السلطات واإلدارات واملؤسسات العمومية �

 اإلقليمية؛ الكتابة رئاسة �

 إلقليمي واللجنة اإلقليمية؛رئاسة الس ا �

 اإلقليمية النتخام يف املؤمتر اإلقليمي؛ الكتابةاقرتاح أعضاء  �

 هو الناطق الرمسي للحزب على املستوى اإلقليمي؛ �

 هو اآلمر بالصرف؛ �

 .تفويض بعض مهامهللكاتب اإلقليمي  ميكن �
  

  اللجنة اإلقليمية: الرابع الفرع

  :77المادة 

 الصعيدومسؤويل اهليئات املوازية على  اتأو عمالة املقاطعاحملليني باإلقليم أو العمالة  الكتاباإلقليمية و  الكتابةن أعضاء تتكون اللجنة اإلقليمية م

  .اإلقليمي الكاتبويرأسها  اإلقليمي،
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  :87المادة 

  :يأيتتتحدد صالحيات اللجنة اإلقليمية فيما 

 والفروع احمللية؛ وبني اجلهة ياإلقليمالفرع التنسيق والتواصل داخل  �

 تقدمي االستشارة للكتابة اإلقليمية؛ �

 ؛متابعة تنفيذ قرارات اهليئات الوطنية واملركزية واجلهوية واإلقليمية �

 .اإلقليمية الكتابةاقرتاح برامج عمل على  �
 

  الهيئات المحلية: الفصل الرابع

  :97المادة 

  :يأيتتتحدد اهليئات احمللية فيما 

 املؤمتر احمللي؛ �

 العام احمللي؛ اجلمع �

 .احمللية الكتابة �

  . يتم إحداث هذه اهليئات وفق ضوابط حيددها النظام الداخلي
  

  المؤتمر المحلي: الفرع األول

  :80المادة 

  .يتكون املؤمتر احمللي من كافة األعضاء العاملني املسجلني بالفرع احمللي للحزب كما حيدده النظام الداخلي

  :18المادة 

  : يأيتو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الفرع احمللي، وتتحدد صالحياته كما املؤمتر احمللي ه

 تقومي حصيلة أداء احلزب على املستوى احمللي؛ �

 احمللية مرة كل أربع سنوات؛ الكتابةاحمللي ونائبه وبقية أعضاء  الكاتبانتخاب  �

  .النظام الداخلييف اليت ينص عليها احمللية أو أحد أعضائها وفق املقتضيات  الكتابةاحمللي أو  الكاتب إعفاء �

  :28المادة 

اإلقليمية  الكتابةاإلقليمي أو من يفوضه، بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من  الكاتبينعقد املؤمتر احمللي حتت رئاسة  �

  قل؛ثلث أعضائه على األلاإلقليمية أو بطلب  الكتابةاحمللية ومصادقة  الكتابةأو بطلب من 

 .ع ساعة مث ينعقد بعد ذلك مبن حضرينعقد املؤمتر حبضور أغلبية أعضائه وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتما  �
 

  المحلي الجمع العام: الثاني الفرع

  :38المادة 

  .كما حيدده النظام الداخلييتكون اجلمع العام احمللي من كافة األعضاء العاملني واملشاركني املسجلني بالفرع احمللي للحزب  

  :48المادة 

 لعام احمللي يف التواصل والتشاور؛تتحدد صالحيات اجلمع ا �

 .وبصفة استثنائية بقرار للكتابة احملليةوفق وترية ينص عليها يف النظام الداخلي احمللي، بصفة عادية  الكاتبينعقد اجلمع العام احمللي برئاسة  �
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  المحلية الكتابة: الثالث الفرع

  :58المادة 

  .احمللي ونائبه وأعضاء منتخبني يف املؤمتر احمللي ومن أعضاء مضافني الكاتباحمللية من  الكتابة تتكون
  :68المادة 

  :احمللية هي أعلى هيئة تنفيذية على الصعيد احمللي وتتحدد صالحياا فيما يأيت الكتابة

 اختاذ املواقف الالزمة من التطورات واملستجدات واهليئات؛ �

 تدبري العالقات العامة؛ �

 ؛والربامج السنوية هليئاته اإلقليمية وضع اخلطط والربامج يف إطار التوجهات االسرتاجتية للحزب �

 اعتماد برامج العمل وامليزانيات السنوية؛ �

 السهر على تفعيل أداء احلزب؛ �

 متابعة أداء املنتخبني احملليني للحزب؛ �

 ة للحزب؛تدبري وتنمية املوارد البشرية واملادي �

 .تنظيم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية على الصعيد احمللي �

  .لجان حتدث هلذه الغايةالميكن للكتابة احمللية أن تفوض القيام ببعض اختصاصاا لبعض 

  :78المادة 

  :يأيتهو املسؤول األول للحزب على الصعيد احمللي، وحتدد صالحياته فيما  احمللي الكاتب

 سري العادي للحزب على املستوى احمللي، واختاذ القرارات اجلارية واملستعجلة بني انعقادين للهيئات املعنية؛السهر على ال �

 السهر على متابعة وتفعيل العالقات العامة على الصعيد احمللي؛ �

 متثيل احلزب لدى السلطات واإلدارات واملؤسسات العمومية؛  �

 احمللية؛ الكتابة رئاسة �

 احمللي؛ رئاسة اجلمع العام �

 احمللية النتخام يف املؤمتر احمللي؛ الكتابةاقرتاح أعضاء  �

 لرمسي للحزب على املستوى احمللي؛هو الناطق ا �

 هو اآلمر بالصرف؛ �

  .تفويض بعض مهامهللكاتب احمللي ميكن  �
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  :��&����و�������DEا"! ب: ا�<�ب��ول 

  :88المادة 

  :يأيتعلى العضو املستقيل من احلزب أو املنسحب منه مؤقتا ما جيب 

 تقدمي كتاب يف املوضوع لرئيس أعلى هيئة تنفيذية هو عضو فيها، وإذا مل يكن عضوا يف أي هيئة تنفيذية تقدم االستقالة للكاتب اإلقليمي �

 املعتمدة عضويته لديه؛

 إرجاع وثائق وممتلكات احلزب اليت يف عهدته؛ �

 .زبجتاه احلاملالية  تهتسوية وضعي �

  .من هذه املادة األخريينجيب على العضو املقال من احلزب التقيد باملقتضيات الواردة يف البندين 

  

  ا�&�ا*��:69<����: ا�<�ب�ا���34

  االختصاص االنضباطي: الفصل األول

  :98المادة 

 وطنية وهيئات التحكيم اجلهوية؛يتوىل االختصاص االنضباطي يف احلزب كل من هيئة التحكيم ال �

  .النظام الداخلييف ميكن عند االقتضاء إحداث هيئات حتكيم بني جهوية وفق ضوابط ينص عليها   �

  :90المادة 

 :بالبت ختتص هيئة التحكيم الوطنية

 يف مجيع املخالفات اليت يقع فيها أعضاء األمانة العامة؛      �

 رات الصادرة ابتدائيا عن هيئات التحكيم اجلهوية؛يف طلبات الطعن باالستئناف يف القرا      �

  يف القضايا اليت حتيلها عليها األمانة العامة      �

  :19 المادة
تقع فيها  ختتص هيئات التحكيم اجلهوية بالبت ابتدائيا يف مجيع املخالفات اليت يقع فيها أعضاء احلزب غري األعضاء يف األمانة العامة وتلك اليت

  .زب على مستوى اجلهة يف حق األعضاءهيئات وأجهزة احل

  

  تحديد المخالفات والجزاءات: الفصل الثاني

  :29المادة 

مدة داخل احلزب، يعترب من قبيل املخالفات اإلخالل بااللتزامات املنصوص عليها يف هذا النظام ويف النظام الداخلي واملساطر واملواثيق واملذكرات املعت

 :تيةوخصوصا ارتكاب أحد األفعال اآل

 ؛الشطط يف استعمال الصالحيات من طرف اهليئات أو املسؤولني يف حق األعضاء �

 خرق قوانني احلزب ومساطره من طرف املسؤولني أو األعضاء؛ �

  اإلخالل باملسؤولية احلزبية أو باملسؤوليات اليت يتوالها األعضاء بصفتهم احلزبية؛ �

  العام؛ري الشأن عدم االنضباط لقرارات مؤسسات احلزب املتعلقة بتدب �
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  اإلخالل بسري مؤسسات احلزب وانتهاك مداوالا وعدم االنضباط لقراراا؛ �

  ؛احلزب أو مسؤوليه أو أعضائه هليئات )السب والقذف (اإلساءة �

 التوقف أو التأخر عن أداء الواجبات املالية للحزب؛ �

 التغيب عن االجتماعات بدون عذر مقبول؛ �

 .العامة أو ختل باألخالق احلسنة الوقوع يف ممارسات متس اآلداب �

  :39المادة 

 :حتدد القرارات االنضباطية الصادرة عن هيئات التحكيم فيما يأيت

إلغاء القرارات املشوبة بالشطط يف ممارسة الصالحيات أو جتاوز لالختصاص أو خرق قوانني احلزب أو مساطره يف حق األفراد، بصرف النظر   .1

 سؤول عن الوضعية املعنية؛عن املسؤولية الشخصية للم

 التنبيه؛   .2

 اإلنذار؛   .3

 املنع املؤقت من حق التصويت والتداول ضمن اهليئات؛   .4

  القهقرة يف العضوية؛   .5

 جتميد العضوية يف احلزب ملدة ال تتجاوز سنة؛   .6

  .اإلقالة من احلزب .7

  :49المادة 

  .أعاله ملتابعة انضباطية أمام اهليئة االنضباطية املختصة 92ا يف املادة يتعرض العضو كلما ارتكب إحدى املخالفات املشار إليه

  :95 المادة

أعاله جزئيا أو كليا، جاز للهيئات التنفيذية املعنية، بعد تنبيهه  13كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية كما هي حمددة يف املادة  �

  ؛أو التشطيب عليه من لوائح احلزب قهقرة عضويته

  ؛ أنظمة احلزب ومساطره ذات الصلةدد كيفيات تطبيق هذه املادة يفحت �

  .ميكن للعضو املعين الطعن يف قرار اهليئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم املعنية �
  

  التدابير االحترازية: الثالث الفصل

  :69المادة 

العامة وقيمه أو ختل بالسري العادي ملؤسساته، جاز إذا كان من شأن خمالفة مسجلة ضد عضو، أن تشكل انتهاكا ملبادئ احلزب وتوجهاته  �

  ؛العضو املعين ضدمعلل التنفيذية املعنية، اختاذ إجراء احرتازي للهيئة استثناء 

، وميكن هلذه األخرية أن ترفع هذا اإلجراء بطلب من املختصة يف املوضوع نضباطيةالا ةيئتبت اهلإىل أن  فورايسري مفعول اإلجراء االحرتازي  �

  .عين باألمرامل

  :يعترب من قبيل اإلجراءات االحرتازية اإلجراءات اآلتية

 ؛اليت يتوالها العضو املعيناحلزبية تعليق املسؤوليات  �

 ؛أو السياسية اليت يتوالها نتدابيةالاتعليق تزكية احلزب للعضو املعين للمسؤوليات  �

 .يئات احلزبية اليت ينتمي إليهاتعليق عضويته يف اهل �
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F"ا�&%$�اG�� :��H�8�9:رات��IJ�Kا"! ب���LMN	ر�����O5&��ا	�  

  :79المادة 

حتدث عن كل استحقاق انتخايب، تشريعي أو مجاعي أو مهين، جلان للرتشيحات، حيدد تكوينها وطريقة عملها وفق مساطر تصدر عن الس 

  .الوطين

  :89المادة 

ية، واالنتخابات املهنية املنظمة على صعيد أكثر من جهة، وانتخابات عضوية تتوىل األمانة العامة تزكية املرشحني لالنتخابات التشريع �

، مع مراعاة مقتضيات مكاتب جمالس اجلهات، واالنتخابات اجلماعية يف املدن الكربى احملددة مبوجب مسطرة تصدر عن الس الوطين

  ؛البند املوايل

 حتددها مسطرة تصدر عن الس الوطين؛اصة خوفق مقتضيات املرشحني تتم تزكية أعضاء األمانة العامة  �

عن الس تتوىل اهليئات التنفيذية االية تزكية املرشحني لباقي االستشارات االنتخابية حسب مقتضيات ينص عليها يف مسطرة تصدر  �

  .الوطين

  ������ا"! ب: ا�&%$�ا�%�دس

  الموارد المالية للحزب: الفصل األول

  :99المادة 

  :يأيتاملالية للحزب فيما تتحدد املوارد 

 ؛ومسامهام واجبات اخنراط األعضاء �

 دعم الدولة؛ �

 اهلبات والوصايا والتربعات النقدية أو العينية؛ �

 العائدات املرتبطة باألنشطة االجتماعية والثقافية للحزب؛ �

 .لنشر والطباعة العاملة حلسابهثمار أموال احلزب يف املقاوالت اليت تصدر الصحف الناطقة بامسه، ويف مقاوالت اتعائدات اس �
  

  النفقات: الفصل الثاني

  :100المادة 

 توجه املوارد املالية للحزب لتحقيق أهدافه؛ �

 أو توقع خمتلف الوثائق املالية والشيكات واملستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل األمني العام أو من يفوضه من جهة وأمني املال الوطين �

 نائبه من جهة أخرى؛

اجلهويني واإلقليميني واحملليني أو نوام من جهة  الكتابتوقع خمتلف الوثائق املالية والشيكات واملستندات البنكية توقيعا مزدوجا من قبل  �

  وأمناء املال اجلهويني واإلقليميني واحملليني أو نوام من جهة أخرى؛
  

  التملك والشراء والبيع: الفصل الثالث

  :110المادة 

  .التملك والشراء والبيع والقيام بكل التصرفات حسب القوانني اجلاري ا العملللحزب حق 
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AB�%ا�&%$�ا� :�����O��6ت��&�  

  :210المادة 

  .يوجد املقر املركزي للحزب مبدينة الرباط و ميكن نقله منها بقرار من الس الوطين �

  . القادري، حي الليمون، الرباط، زنقة ابن الطيب 26: يوجد املقر املركزي للحزب بالعنوان اآليت �

  :310المادة 

  .زبميكن حل احلزب بقرار للمؤمتر الوطين املنعقد يف دورة استثنائية وبأغلبية ثلثي أعضائه، وينص على املؤسسة اليت حتول هلا ممتلكات احل

  :410المادة 

لعالقات بني أعضائه، حل احلزب على مستوى توجهات احلزب أو ختل حبسن سري مؤسساته أو امبادئ و ألسباب متس استثناء و ميكن  �

 جهوي أو إقليمي أو حملي؛

 ؛مانة العامةلألبقرار يتم حل احلزب على املستوى اإلقليمي أو احمللي  �

 ؛الس الوطينيصادق عليه  ألمانة العامةيتم حل احلزب على املستوى اجلهوي بقرار ل �

، كما ميكن أن يرتتب عن ذلك جتميد عضوية األعضاء املعنيني أو ل أجهزة احلزبيرتتب عن حل احلزب يف أحد املستويات املذكورة حل ك �

  .نصوص عليها يف النظام الداخليهذا املستوى، مع مراعاة املقتضيات اخلاصة امل يفاحلزب لوائح عليهم من التشطيب 

  :510المادة 

  .اليت تبت فيه ائياالوطنية ى هيأة التحكيم تتوىل األمانة العامة تفسري مواد هذا النظام، ويف حالة النزاع حيال عل

  :610المادة 

  .وينسخ مجيع املقتضيات املخالفة وال يعمل به بأثر رجعي، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة املؤمتر الوطين عليه
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