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ا لــــد يبا جـــة
ميار�س حزب التقدم واال�شرتاكية ن�شاطه طبقا ملقت�ضيات الد�ستور ويف �إطار امللكية
الد�ستورية الدميقراطية الربملانية واالجتماعية ،وكذا القوانني والأنظمة اجلاري

بها العمل ،وخا�صة القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية الذي
ين�ص على �أن الأحزاب ال�سيا�سية ت�ساهم يف ت�أطري املواطنات واملواطنني وتنظيمهم
ومتثيلهم.

حزب التقدم واال�شرتاكية هو حزب �سيا�سي ا�شرتاكي يتموقع �ضمن �صف الي�سار،
مفتوح لكل املغربيات واملغاربة بداخل املغرب وببلدان املهجر الذين يلتزمون

بالدفاع عن �سيادة الوطن وا�ستقالله ووحدة ترابه ،ويرغبون يف العمل من �أجل

تعزيز الدميقراطية وتر�سيخ دولة احلق والقانون خدمة مل�صالح ال�شعب ،وي�صبون
�إىل ت�شييد املجتمع الدميقراطي التقدمي احلداثي ويلتزمون باحرتام هذا القانون

الأ�سا�سي.

يعرب حزب التقدم واال�شرتاكية عن م�صالح وطموحات كل املنتجني اليدويني

والفكريني رجاال ون�ساء يف الأرياف والبوادي واملدن ،وي�سعى �إىل الدفاع عن

كرامة وحقوق كل املواطنات املواطنني.

ي�ستلهم حزب التقدم واال�شرتاكية مقومات هويته الفكرية والإيديولوجية من املثل
ال�سامية للفكر اال�شرتاكي التحرري الإن�ساين ،ومن كل ما هو تقدمي ومتنور

يف الرتاث احل�ضاري والثقايف للأمة املغربية ،وبا�ستح�ضار التجارب الإيجابية
لل�شعوب ،وما راكمته يف جمال حماية والنهو�ض بحقوق الإن�سان؛ويف انفتاح

على التطور العلمي وما حققته الب�رشية من تقدم.
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كما ت�ستح�رض هوية حزب التقدم واال�شرتاكية االن�شغال بالق�ضايا البيئية والتنمية
امل�ستدامة وطنيا ودوليا ،التي يتعني �إدراجها يف �صميم الن�ضال الفكري وال�سيا�سي
املنت�رص للإن�سان والعدالة االجتماعية ،ويف قلب املعركة املناه�ضة للنيوليربالية

بتوجهها الهادف �إىل مراكمة الربح ل�صالح فئة حمدودة ،على ح�ساب الإن�سان
والطبيعة واملناخ واحلق يف حياة �أف�ضل،وكذا يف قلب املعركة املناه�ضة لأمناط
الإنتاج واال�ستهالك التي تهدر املوارد وتهدد التوازنات الطبيعية واملناخية الهادفة
�إىل فر�ض حلول ت�أخذ بعني االعتبار امل�س�ؤولية املتباينة للدول يف الو�ضع البيئي

العاملي وتتبناها كقاعدة للم�ساهمة يف حت�سينه  ،وهو الأمر الذي ي�سائل ،من حيث
التفكري واملبادرة والبدائل ،جميع القوى املنا�ضلة يف �سبيل �إر�ساء مناذج تنموية
ت�ستجيب حلاجيات الإن�سان احلالة وحاجيات الأجيال القادمة وتراعي متطلبات
وتوازنات النمو االقت�صادي ،مع احلر�ص على ت�أمني كافة �رشوط وم�ستلزمات

احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية ،وعلى جودة ف�ضاء العي�ش ال�سليم والآمن.

تنهل هوية حزب التقدم واال�شرتاكية من غنى الثقافة الوطنية وعراقة احل�ضارة
املغربية وخ�صوبة التجربة التاريخية لبالدنا .كما تنهل من قيم الدين الإ�سالمي

وتعاليمه ال�سمحة ،ومن ثراتنا العربي والأمازيغي والإفريقي املتنوع واملتعدد
الروافد.

لقد ن�سج حزب التقدم واال�شرتاكية هويته اال�شرتاكية داخل املجتمع املغربي عرب

جتربة ن�ضالية طويلة ،وممار�سة عمرت منذ عقود مكنته من االنخراط الكلي
والتجدر يف الواقع ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف املغربي من خالل كفاح

منا�ضالته ومنا�ضليه من �أجل التحرر واال�ستقالل الوطني ووحدته الرتابية ،ومن
�أجل تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان واحلريات الفردية واجلماعية كما هو متعارف
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عليها دوليا وامل�ساواة والدميقراطية والعدالة االجتماعية واال�شرتاكية والدفاع

امل�ستميت عن م�صالح ال�شغيلة واملنتجني وكافة املحرومني.

يعتمد حزب التقدم واال�شرتاكية كمفكر جماعي اجلدلية التاريخية يف حتليله لواقع
املجتمع وحتوالته ،كما ي�ستلهم مبادئه من التجارب الن�ضالية والثورية لل�شعوب
الأخرى;

ي�سعى احلزب يف جت�سيد م�رشوعه املجتمعي الهادف �إىل حتقيق كرامة الإن�سان

وامل�ساواة والتقدم االقت�صادي وتطوير قوى الإنتاج وحتقيق التحكم اجلماعي يف

عالقات الإنتاج والتبادل مبختلف و�سائل الن�ضال الدميوقراطي ،يف ظل التم�سك
با�ستقالليته واحلر�ص على نبذ كل انغالق �أو تقوقع على الذات.

يدافع حزب التقدم واال�شرتاكية ،يف م�سعاه من �أجل تغيري املجتمع ،على امل�صالح
العليا للوطن وحقوق ال�شعب ،وق�ضايا ال�شغيلة اليدوية والفكرية ،وكل من ي�ساهم

يف عملية الإنتاج .كما يدافع عن م�صالح خمتلف الفئات ال�شعبية املحرومة واملهم�شة،

وعموم املواطنات و املواطنني املقتنعني بقيم احلرية والعدالة واحلداثة امل�ؤطرة
مل�رشوعه املجتمعي القائم على الدميقراطية وامل�ساواة بني الأفراد واجلن�سني وحتقيق
الت�ضامن والتوازن االجتماعيني واملجاليني ،ويعمل على تو�سيع وتعميم م�شاركة

املواطنات واملواطنني يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.

حزب التقدم واال�شرتاكية ،حزب دميقراطي يف تدبريه الداخلي من خالل
م�ؤ�س�ساته ،م�ستقل يف قراراته ،وميثل ف�ضاء للحوار والتكامل واالن�سجام بني

عطاءات ومبادرات منخرطيه فرادى وجماعات ،ويتيح لكل منا�ضالته ومنا�ضليه
�إمكانية التعبري احلر عن مواقفهم طبقا لقوانني احلزب و�ضوابطه الداخلية ومقررات

هيئاته الوطنية واجلهوية واملحلية وفق مبد�أ ال�شفافية وامل�س�ؤولية واملحا�سبة.
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حزب التقدم والإ�شرتاكية حزب ينبذ ويرف�ض كل عقيدة �سيا�سية �أو �إيديولوجية

تتبنى العنف املادي واملعنوي والكراهية �أو ت�ساهم يف خلق الأجواء املو�ضوعية

ملمار�سته ،ويعتمد خيار الن�ضال الدميقراطي يف تدبري ال�رصاع ال�سيا�سي
والإجتماعي يف ظل الد�ستور.

هوية احلزب و�سماته املميزة يعك�سها ال�سلوك الن�ضايل والأخالقي لأع�ضائه،

ومدى التزامهم مع املواطنني واملواطنات ،والثقة وامل�صداقية التي يتمتعون بها.
كما جت�سدها مواقف احلزب ومبادراته كمثقف جماعي ،وقوة اقرتاحية للأفكار

ول�سبل حتويل هذه الأفكار �إىل واقع ملمو�س يغري �أو�ضاع املجتمع �إىل الأح�سن.
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الباب الأول :الإ�سم واملقر والرمز
املادة  :1الإ�ســــم
•�إ�سم احلزب هو

املادة  :2الـــمقر
•عنوان املقر الوطني للحزب� :شارع الزيتون-حي الريا�ض�٫سكتور .14
الرمز الربيدي10100 :

•عنوان املقر الوطني :ميكن تغيري املقر الوطني للحزب بقرار من اللجنة
املركزية.

املادة  :3الرمز االنتخابي
•رمز احلزب االنتخابي هو “الكتاب” ،وميكن تغيريه بقرار من اللجنة
املركزية.

الباب الثاين :االنخراط يف احلزب
املادة  :4االنخراط
•يتم االنخراط يف احلزب ب�صفة حرة وب�شكل فردي �أوجما عي ،ومتار�س
حقوق وواجبات الع�ضوية بكيفية فردية دون متييز بني املواطنات واملواطنني
داخل املغرب وخارجه البالغني �سن الر�شد القانوين الذين يوافقون على
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برناجمه ،ويتبنون امل�رشوع املجتمعي الذي يحمله والقيم واملبادئ التي يدافع
عنها ،وي�ؤدون واجب االنخراط املايل طبقا للكيفيات التي يحددها النظام

الداخلي للحزب.

املادة � :5صيغ االنخراط
•تقدم طلبات االنخراط ب�شكل فردي .وحتمل تاريخ وتوقيع طالب االنخراط؛
•تودع طلبات االنخراط لدى مكتب الفرع املحلي �أو لدى املكتب الإقليمي �أو اجلهوي
�أو لدى الإدارة الوطنية للحزب �أو عرب املوقع الإلكرتوين للحزب �أو عرب الربيد؛

•ميكن للمكاتب الوطنية للقطاعات تلقي طلبات االنخراط ،التي توجه �إىل املقر
الوطني الذي يحيلها على الفروع املحلية ،بعد �إدالء القطاع املعني بر�أيه؛

•توجه طلبات االنخراط املودعة لدى الإدارة الوطنية للحزب �أو لدى املكاتب
الإقليمية واجلهوية مبا�رشة �إىل مكاتب الفروع املحلية املعنية؛

•يبث مكتب الفرع املحلي يف طلبات االنخراط وحتال ،بعد قبولها ،على املكتب
الإقليمي؛

•حتال طلبات االنخراط املرفو�ضة واملعللة من قبل الفرع املحلي على املكتب
الإقليمي الذي يبث فيها داخل �أجل ثالثني يوما؛

•توجه طلبات االنخراط املقبولة �إىل الإدارة الوطنية للحزب ق�صد ت�سجيلها يف
قاعدة معطيات املنخرطني �أو يف �سجل خا�ص؛

•�إذا تعلق الأمر بقبول انخراط �شخ�صيات عمومية ،ف�إن الطلب يدر�س من قبل
املكتب ال�سيا�سي بعد ا�ست�شارة الفرع املحلي واملكتب الإقليمي املعنيني.
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املادة  :6انخراط �أع�ضاء �سابقني يف حزب �آخر
يف حالة �صدور طلبات انخراط عن �أع�ضاء وافدين من �أحزاب �أخرى ،ف�إن

�صالحية البت فيها ترجع �إىل مكاتب الفروع املحلية �أو املكاتب الإقليمية طبقا
لقوانني للحزب؛

�إذا تعلق الأمر بالتحاق جماعي ،يتم البت فيه من لدن املكتب ال�سيا�سي بعد ا�ست�شارة

الفرع املحلي واملكتب الإقليمي املعنيني؛

ال تقبل انخراطات �أع�ضاء �سابقني يف �أحزاب �أخرى �إال بعد �إدالئهم مبا يفيد انتهاء
ع�ضويتهم فيها.

املادة  :7تقدمي املنخرط/املنخرطة
يعترب تاريخ االنخراط هو تاريخ تقدمي طلب بذلك ،ويرتتب عن ذلك �أداء واجب

اال�شرتاك ابتداء من ذلك التاريخ.
املادة  :8الرجوع �إىل احلزب

�إذا تعلق الأمر ب�إعادة قبول ع�ضوية �أ�شخا�ص طردوا من احلزب �أو غادروه

لهي�أة �سيا�سية �أخرى ،ف�إن احل�سم يف �إعادة قبولهم يعود �إىل الهيئة الوطنية للمراقبة
ال�سيا�سية والتحكيم بعد ا�ست�شارة الفروع املحلية واملكاتب الإقليمية املعنية.
املادة  :9فقدان الع�ضوية
تفقد �صفة الع�ضوية يف احلزب نتيجة اال�ستقالة �أو الت�شطيب �أو الطرد؛
ال يتم �إجراء الطرد �إال ب�إعمال مقت�ضيات الباب  14من هذا القانون.
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الباب الثالث :حقوق وواجبات الأع�ضاء
املادة  :10امل�ساواة يف احلقوق والواجبات
•يقوم العمل داخل حزب التقدم واال�شرتاكية على مبادئ امل�ساواة يف احلقوق
والواجبات بني جميع �أع�ضائه كيفما كانت م�س�ؤولياتهم ومواقعهم؛

•لكل ع�ضو يف احلزب احلق يف �أن ي�ساهم يف �إعداد خطته ال�سيا�سية و�أن يعرب عن
�آرائه ،داخل التنظيمات والهي�آت احلزبية� ،إزاء كل الق�ضايا املرتبطة ب�سريه؛

•حرية التعبري عن الآراء وحرية النقا�ش مكفولتان على نحو كامل داخل احلزب
مع مراعاة مقت�ضيات النظام الداخلي للحزب؛

•حرية التعبري مكفولة داخل احلزب مع مراعاة ال�ضوابط الدميقراطية والأخالقية
املتعارف عليها ،و�رضورة جتنب كل �أ�شكال ال�سب والقذف والتجريح.

املادة  :11احلق يف التكوين
•لكل ع�ضو يف احلزب احلق يف التكوين النظري والعملي واملمار�ساتي ،مع
الإلتزام بامل�شاركة يف الأن�شطة التكوينية التي تنظمها هيئات احلزب.

املادة  :12حقوق الت�صويت والرت�شيح داخل الهي�آت احلزبية
•لكل ع�ضو يف احلزب احلق يف �أن ي�ساهم يف انتخاب هيئاته و�أن يرت�شح
لع�ضويتها؛

•متار�س هذه احلقوق بعد الوفاء بالإلتزامات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
الأ�سا�سي والنظام الداخلي للحزب وخا�صة امل�ساهمة الفعلية يف احلياة احلزبية

و�أداء واجب االنخراط املايل طبقا للكيفيات التي يحددها النظام الداخلي.
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املادة  :13االلتزامات ال�سيا�سية للمنخرطني
•يرتتب عن االنخراط يف احلزب �إلزامية قبول مبادئ احلزب و�أخالقياته
وقوانينه الأ�سا�سية واحرتام قرارات هيئاته؛

•يتعني على كل منخرط املواظبة على ح�ضور اجتماعات و�أن�شطة هيئة احلزب
التي ينتمي �إليها؛

•من واجبات الع�ضوية احلر�ص على احرتام وحدة احلزب وتوجهاته وقراراته؛
•مينع على �أع�ضاء احلزب االنتماء �إىل حزب �آخر؛
•مينع على �أي ع�ضو �أو تنظيم حزبي �أن ي�ساند �أو يدعم �أي مر�شح/مر�شحة للمهام
االنتخابية غري مر�شحي احلزب �أو الذين ي�ساندهم احلزب وفقا ملقت�ضيات هذا
القانون؛

•يف حالة الإخالل بااللتزامات وال�ضوابط احلزبية ،تطبق مقت�ضيات الباب الرابع
ع�رش من هذا القانون الأ�سا�سي.

املادة  :14نظام واجب االنخراط
•يعترب �أداء واجب االنخراط املايل �رشطا �أ�سا�سيا للم�شاركة يف احلياة احلزبية

وممار�سة حقي الرت�شح و الت�صويت املن�صو�ص عليهما يف القانون الأ�سا�سي للحزب؛

•على كل ع�ضو من �أع�ضاء احلزب �أن ي�ؤدي للفرع الذي ينتمي �إليه وبا�ستمرار
واجب االنخراط كما يحدده النظام الداخلي للحزب؛

•�إن �أي م�ساهمة �أو اكتتاب �إ�ضافيني ال يعفيان من �أداء واجب االنخراط لفرع
االنتماء؛
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•ت�صادق اللجنة املركزية على امليزانية ال�سنوية وعلى توزيعها طبقا للحاجيات
املعرب عنها من قبل الهيئات احلزبية الوطنية واجلهوية والإقليمية؛

•يتعني على كتاب الهيئات احلزبية وم�س�ؤويل تدبري املالية بها تقدمي ح�صيلة
دورية للتدبري املايل للهيئة املعنية �أثناء اجلموع العامة املن�صو�ص عليها يف

القانون الأ�سا�سي ،وتكون هذه التقارير م�صحوبة بجدول �إ�سمي ال�شرتاكات
املنخرطات واملنخرطني ،و�إر�سال نظري له للم�س�ؤول الوطني عن مالية احلزب

طبقا للمادة  105من الباب ال�ساد�س ع�رش من هذا القانون الأ�سا�سي؛

•يجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي واللجنة املركزية واللجنة
الوطنية و�أع�ضاء احلزب الذين ينتدبون لتحمل مهام انتخابية �أو �سيا�سية م�ؤدى

عنها ت�أدية م�ساهمة مالية �إ�ضافية يحدد قيمتها النظام الداخلي للحزب.

املادة  :15الإلتزامات النقابية �أو اجلمعوية للمنخرطني.
يدعو احلزب �أع�ضاءه للإنتماء �إىل:
•منظمة نقابية م�ستقلة من�سجمة مع توجهات احلزب وفق انتمائهم املهني؛
•�إىل جمعيات مهنية �أو تعاونيات؛
•�إىل هي�آت املجتمع املدين التي تدافع عن حقوق فئوية �أو عن احلقوق املدنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية لعموم املواطنات واملواطنني.
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الباب الرابع� :سري هياكل احلزب
املادة  :16الدميقراطية الداخلية
•ينبني ت�سيري احلزب ،على م�ستوى كل �أجهزته وهيئاته ،على قواعد احلوار
وامل�شاركة والدميقراطية الداخلية مع احلر�ص على تقوية جناعة �أدائه و�إغناء

خطه ال�سيا�سي واحلفاظ على وحدته التنظيمية؛

•تتخذ قرارات هيئات احلزب ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�رضين ،با�ستثناء احلاالت
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

•يحدد القانون الداخلي للحزب �صيغ ا�ستدعاء وعقد االجتماعات؛
•ميكن اللجوء �إىل الت�صويت ال�رسي باقرتاح �أغلبية احلا�رضين طبقا للنظام
الداخلي ،با�ستثناء القرارات الت�أديبية التي تتخذ �إلزاما بوا�سطة الت�صويت

ال�رسي؛

•ميكن �إ�ضافة �أو حذف نقط يف جدول �أعمال اجتماع هيئات احلزب ،بطلب من
ثلث �أع�ضاء هذه الهيئة املعنية ،ووفقا ملقت�ضيات النظام الداخلي.

املادة  :17اتخاذ القرارات
•يتم تدبري احلزب وكذا اتخاذ القرارات ،على جميع امل�ستويات ،ب�شكل جماعي
ودميقراطي طبقا ملقت�ضيات املادة � 16أعاله؛

•ين�ضبط �أع�ضاء احلزب للقرارات املتخذة ب�شكل قانوين ودميقراطي �سواء من
قبل الهي�آت املحلية التي ينتمون �إليها �أومن قبل الهي�آت الوطنية؛
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املادة  :18تقدمي احل�صيلة
•يقدم م�س�ؤولو/م�س�ؤوالت احلزب ،ب�شكل جماعي �أو فردي ،على كل
امل�ستويات ،وب�صفة دورية ،ح�صيلة العمل الذي انتدبوا من �أجله �إىل الهي�آت

والهياكل التي انتخبتهم كما حتددها مقت�ضيات القانون الداخلي؛
املادة  :19جتديد الهي�آت

•يتم جتديد الهي�آت القيادية للحزب ،ب�صفة منتظمة ،وعلى كل امل�ستويات ،طبقا
ملقت�ضيات هذا القانون وبن�سبة ال تقل عن  ،20%كلما توفرت ال�رشوط لذلك؛
مع العمل على اجتناب تعدد حتمل امل�س�ؤوليات داخل احلزب.

املادة  :20ت�شكيل الهي�آت القيادية
•يجب ،عند حتديد الئحة الأع�ضاء املنتخبني لأجهزة احلزب مبختلف م�ستوياتها
الوطنية واجلهوية والإقليمية واملحلية ،احرتام مبد�أ امل�ساواة بني املر�أة والرجل.
والعمل على بلوغ ن�سبة الثلث بالن�سبة لعدد الن�ساء يف �أفق املنا�صفة؛

•كما يتعني العمل على حتديد ن�سبة ال�شباب من الإناث والذكور يف  20%على
الأقل .ويعترب �سن � 40سنة ال�سن الأق�صى لل�شباب؛

•يجب �أن يت�ضمن كل جهاز قيادي �أو تنفيذي من املكتب ال�سيا�سي �إىل الفرع
املحلي م�س�ؤول (ة) مكلف (ة) بق�ضايا امل�ساواة؛

•يتعني ،عند و�ضع لوائح املنتخبني لأجهزة احلزب على جميع امل�ستويات،
مراعاة متثيلية خمتلف القطاعات ال�سو�سيو -مهنية للمجتمع ،مع مراعاة

اخل�صو�صيات املحلية؛

•ي�شرتط يف الرت�شح للم�س�ؤولية الأوىل يف كل �أجهزة احلزب التوفر على �أقدمية
يحددها هذا القانون الأ�سا�سي �أو النظام الداخلي ح�سب الهيئات.
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املادة  :21االنتداب للم�ؤمترات
•يتعني على خمتلف �أجهزة احلزب العمل على �أن تت�ضمن لوائح املندوبني
واملندوبات ملختلف امل�ؤمترات الوطنية واجلهوية والإقليمية بلوغ ن�سبة الثلث

بالن�سبة لعدد الن�ساء يف �أفق املنا�صفة .و 20%من ال�شباب الذكور والإناث؛

•مع احلر�ص على �أن يكون من بني املندوبني واملندوبات ن�سبة من الأع�ضاء
اجلدد.

املادة  :22النظام الداخلي
نظما داخلية خا�صة بها ،ل�ضبط عالقاتها و�أ�سلوب
•ت�ضع تنظيمات احلزب ً
وطريقة عملها ،و�أ�شكال انتخاب هيئاتها ،على �أال تتنافى �أو تتعار�ض مع
القانون الأ�سا�سي للحزب والنظام الداخلي للجنة املركزية.
الباب اخلام�س :الفرع املحلي
املادة  :23ت�أ�سي�س ودور الفرع
•ي�شكل الفرع املحلي البنية الأ�سا�سية لعمل القرب للحزب وتتم هيكلته على
م�ستوى تراب جماعة حملية �أو مقاطعة حتت �إ�رشاف املكتب الإقليمي الذي
ينتمي �إليه �أو املكتب اجلهوي يف حالة عدم وجود مكتب �إقليمي؛

•ينظم العمل داخل الفرع املحلي على �شكل خاليا �أوجمموعات عمل على �أ�سا�س
جمايل �أو مهني �أو مو�ضوعاتي� ،أو �أي �شكل �آخر ينا�سب الو�ضع املحلي،
وت�شتغل كل من هذه الوحدات حتت �إ�رشاف من�سق ،وي�سهر الفرع املحلي على

تنظيم �أعمالها؛
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•يعترب الفرع املحلي املجال الأ�سا�س لال�شتغال والتداول بني كل املنخرطني
واملنخرطات املنتمني �إليه ،ولكل فعل ن�ضايل قائم على القرب ،وهو قناة
�أ�سا�سية لت�رصيف مواقف احلزب و�إ�شاعة م�رشوعه ،وتو�سيع �صفوفه،

وتوطيد العالقات مع ال�سكان؛

•يرتجم الفرع قرارات اللجنة املركزية على �أر�ض الواقع ويطعم عمل احلزب
�إجرائيا وفكريا انطالقا من ن�شاطاته وممار�ساته؛

•يعمل بتن�سيق مع املنتخبني املحليني للحزب ،على تتبع �أ�شغال ودورات جمال�س
اجلماعات واملقاطعات ،ويتخذ كل التدابري الرامية �إىل الدفاع الأمثل عن
حقوق املواطنني واملواطنات؛

•يحر�ص الفرع املحلي على �إدماج املنتخبات واملنتخبني ،املرت�شحات واملرت�شحني
با�سم احلزب حمليا جهويا ووطنيا؛ وكذا اال�ستفادة من خرباتهم.

•ي�رشف على تنظيم االنتخابات املحلية ،ويقدم مقرتحات الرت�شيحات للهي�آت
الإقليمية؛

•يف حالة ح�صول خالف حول ت�أ�سي�س فرع حملي ،يرجع القرار �إىل الهيئة
التي تعلوه.

املادة  :24اجلمع العام للفرع
•اجلمع العام هو �أعلى هيئة تنظيمية على �صعيد الفرع املحلي ،ويجتمع مرة يف
ال�سنة على الأقل بدعوة من مكتب الفرع؛

•يت�ألف اجلمع العام من جميع منخرطي الفرع امل�سجلني �ضمن قوائمه والذين
�أدوا واجب اال�شرتاك املايل .وميكن للمنخرطني ت�سوية و�ضعية اال�شرتاك

املايل يوم انعقاد اجلمع العام؛
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•يقوم اجلمع العام بتقييم ح�صيلة عمل الفرتة ال�سابقة للفرع ،وت�سطري برنامج
عمل ال�سنة املوالية ويتخذ كل التدابري لتطوير احلزب و تو�سيع �إ�شعاعه؛

•بالن�سبة للفروع التي يتجاوز عدد منخرطيها  200منخرط ،ينتخب اجلمع العام
جلنة الفرع ملدة �سنتني ،ويحدد عدد �أع�ضائها بقرار منه؛

•بالن�سبة للفروع التي يقل عدد منخرطيها عن  200منخرط ،ميكن للجمع العام
انتخاب مكتب الفرع مبا�رشة ،ملدة �سنتني ،ويحدد عدد �أع�ضائه بقرار منه؛

•ميكن عقد جمع عام ا�ستثنائي بقرار معلل من املجل�س الإقليمي� ،أواملجل�س
اجلهوي�،أو املكتب ال�سيا�سي� ،أو بطلب من ثلثي منخرطي الفرع؛

•تنعقد اجلموع العامة حتت �إ�رشاف املكتب الإقليمي�.أو املكتب اجلهوي،
�أواملكتب ال�سيا�سي؛

•يقوم اجلمع العام بعد والية �سنتني بتقييم عمل الأجهزة املحلية و جتديد هياكله،
ويف حالة عدم عقده ميكن للمكتب االقليمي �أو املكتب اجلهوي �أو املكتب ال�سيا�سي

الدعوة لعقده واال�رشاف عليه؛

•يف حالة عدم متكن الفرع من احل�صول على الن�سبة املئوية الوطنية للحزب
من الأ�صوات يف االنتخابات اجلماعية� ،أو يف حالة تراجع بني يف النتائج،

ي�ستدعي املجل�س الإقليمي جمعا عاما ا�ستثنائيا داخل �أجل ال يتعدى ثالثة �أ�شهر
بعد تاريخ االقرتاع لتدار�س الو�ضعية التنظيمية ،وتقييم النتائج املح�صل عليها،

واتخاذ الإجراءات التنظيمية وال�سيا�سية الالزمة.
املادة  :25جلنة الفرع

•ينتخب اجلمع العام جلنة للفرع ملدة �سنتني .ويعترب �أع�ضاء اللجنة املركزية
ومنتخبو احلزب املنتمون للفرع �أع�ضاء يف جلنة الفرع؛
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•تنتخب جلنة الفرع �أع�ضاء مكتب الفرع طبقا مل�سطرة يتفق عليها؛
•تقوم جلنة الفرع بقيادة الفرع املحلي ،و جتتمع بدعوة من مكتب الفرع مرتني
على الأقل يف ال�سنة ،و�إلزاما عقب كل اجتماع للجنة املركزية للحزب؛

•ت�صادق على خمطط عمل مكتب الفرع وت�سهر على تتبع تنفيذه.
املادة  :26انتخاب كاتب/كاتبة الفرع
•ينتخب كاتب/كاتبة الفرع من قبل اجلمع العام� ،أو جلنة الفرع يف حالة
وجودها ،ويعترب امل�س�ؤول الأول على ح�سن تدبري احلزب و تطوير �إ�شعاعه

على م�ستوى الفرع املحلي كما يقوم بتن�سيق عمل �أجهزة احلزب املحلية؛

•ويف حالة �شغور مهمة �أو من�صب الكاتب املحلي ف�إن اجلمع العام اجلديد هو
الذي ينتخب كاتبا حمليا وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص عليها �سلفا؛

•يراعى يف انتخاب كاتب (ة) الفرع ال�سعي نحو حتقيق التداول على امل�س�ؤوليات.
املادة  :27مكتب الفرع
•ينتخب اجلمع العام� ،أو جلنة الفرع يف حالة وجودها � ،أع�ضاء مكتب الفرع،
وذلك بعد انتخاب كاتب (ة) الفرع ،وطبقا مل�سطرة يتم االتفاق عليها؛

•يعترب ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكاتب اجلماعات املحلية واملقاطعات ،ومنتخبو/
منتخبات احلزب ،وامل�س�ؤولون الأولون عن املنظمات املوازية �أع�ضاء مكتب

الفرع بال�صفة؛

مكتب الفرع ،حتت �إ�رشاف كاتبه ،هو �أعلى هيئة تنفيذية على ال�صعيد املحلي،

ويقوم باملهام التالية:
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 تنفيذ قرارات اجلمع العام �أو جلنة الفرع وتنفيذ قرارات اللجنة املركزية؛ ال�سهر على تفعيل عمل احلزب حمليا؛ تدبري الق�ضايا احلزبية على م�ستوى الفرع؛ و�ضع وتنفيذ برنامج العمل احلزبي على ال�صعيد املحلي؛ اتخاذ املواقف والتدابري املحلية الآنية بتن�سيق مع املكتب الإقليمي؛ تتبع عمل منتخبي/منتخبات احلزب على امل�ستوى املحلي والعمل ،بتن�سيقمعهم ،على تتبع �أ�شغال املجال�س املنتخبة ،واتخاذ كل التدابري ال�رضورية

للدفاع على م�صالح ال�سكان؛

 ي�سهر على تهييئ االنتخابات املحلية ويعر�ض الرت�شيحات على الهي�آتالإقليمية.

املادة  :28خطة عمل الفرع
يعر�ض مكتب الفرع بعد انتخابه ،يف غ�ضون  30يوما ،على اجلمع العام� ،أوجلنة

الفرع يف حالة وجودها ،خطة عمل �سنوية تت�ضمن:
 الأهداف التنظيمية؛ الأهداف االنتخابية؛ -و�سائل التمويل؛

 م�رشوع عقد -برنامج مع الهي�آت الإقليمية �أو املجل�س اجلهوي للحزب؛ -مونوغرافيا اجلماعة �أو املقاطعة التي ي�شتغل داخل نفوذ ترابها؛
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بعد مناق�شة م�رشوع املخطط وامل�صادقة عليه من لدن اجلمع العام � ،أو جلنة
الفرع يف حالة وجودها ،ي�رشع يف تنفيذه كربنامج تعاقدي ملزم لكل منا�ضالت

ومنا�ضلي الفرع وحتال ن�سخة منه على التنظيمات احلزبية الأعلى منه.
املادة  :29املتعاطفون

•حتدث ،مببادرة من الفروع وحتت مراقبتها ،بنيات ا�ستقبال تتنا�سب وظروف
احلياة املحلية ،ت�ضم متعاطفي ومتعاطفات احلزب ،وت�ساهم ،بدعوة من فروع
احلزب يف خمتلف �أن�شطة احلزب.

الباب ال�ساد�س :الهي�آت الإقليمية للحزب
املادة  :30تكوين وحتديد الهي�آت الإقليمية
•تقوم الفروع املحلية ،حتت �إ�رشاف املكتب اجلهوي �أو املكتب ال�سيا�سي يف حالة
عدم وجوده ،بت�أ�سي�س هي�آت �إقليمية على �صعيد الإقليم �أو العمالة .ينبغي �أن
إدارة �إقليمية؛
تتوفر لهذه الهي�آت � ٌ

•ي�شرتط يف ت�أ�سي�س هيئة �إقليمية �أن ميثل عدد الفروع املحلية  20%على الأقل
من جمموع اجلماعات املحلية �أو املقاطعات املنتمية �إىل العمالة �أو الإقليم .ويف
حالة عدم توفر هذا ال�رشط ،يقوم املكتب اجلهوي بتن�سيق عمل هذه الفروع

املحلية ،طبقا ملقت�ضيات النظام الداخلي.
•الهي�آت الإقليمية هي:
 امل�ؤمتر الإقليمي؛ املجل�س الإقليمي؛ -املكتب الإقليمي وكاتبه الإقليمي.
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املادة  :31دور الهي�آت الإقليمية:
•ت�سهر الهي�آت الإقليمية على تتبع وتن�سيق وم�صاحبة عمل الفروع املحلية،
وتتخذ بهذا اخل�صو�ص كل القرارات الكفيلة بتحقيق فعالية وجناعة �أكرب يف

ن�ضال القرب الذي تقوم به الفروع؛

•تعمل الهي�آت الإقليمية على توجيه و تتبع و دعم عمل منتخبي احلزب املنتمني
للإقليم �أو العمالة املعنية ،وت�سهر على �إدماجهم يف هياكل احلزب؛

•تن�سق مع الفروع املحلية التح�ضري لالنتخابات املحلية وت�صادق على الرت�شيحات
املقرتحة من قبل الفروع املحلية .طبقا ملقت�ضيات الباب الثالث ع�رش �أدناه؛

•حت�رض وتنظم ،داخل نفوذ تراب العمالة �أو الإقليم ،االنتخابات الإقليمية
واجلهوية واملهنية والوطنية ،وتقدم االقرتاحات ب�ش�أنها �إىل املجل�س اجلهوي

طبقا ملقت�ضيات الف�صل الثالث ع�رش؛

•ت�ضطلع مبهام تو�سيع رقعة احلزب وتطويره يف اجلماعات �أو املقاطعات التي
ال تواجد له فيها؛

•ت�ضطلع مبهام التكوين والت�أطري؛
•متثل احلزب لدى �رشكائه ال�سيا�سيني ولدى الهي�آت املنتخبة وال�سلطات على
�صعيد تراب كل عمالة �أو �إقليم؛

•تتخذ التدابري واملواقف التي تفر�ضها راهنية الإقليم �أو العمالة طبقا لتوجهات
احلزب وبتن�سيق مع الفروع؛

•ت�سهر على احرتام مبادئ احلزب وقراراته.
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املادة  :32تركيبة امل�ؤمتر الإقليمي.
تثَّل الفروع املحلية يف امل�ؤمتر الإقليمي عن طريق مندوبني /مندوبات يحدد
• مُ َ
املكتب الإقليمي عددهم ح�سب عدد منخرطي ومنتخبي كل فرع؛

•برملانيو احلزب ،و�أع�ضاء املجال�س اجلهوية ،و�أع�ضاء الغرف املهنية،
ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكاتب اجلماعات واملقاطعات منتخبو احلزب ،و�أع�ضاء
اللجنة املركزية بالإقليم �أو العمالة هم �أع�ضاء بال�صفة يف امل�ؤمتر الإقليمي.

املادة  :33مهام امل�ؤمتر الإقليمي.
امل�ؤمتر الإقليمي هو �أعلى هيئة تقريرية على م�ستوى العمالة �أو الإقليم ،وبهذه
ال�صفة ،يقوم باملهام التالية:

•تقييم عمل الهي�آت الإقليمية واملحلية للحزب؛
•انتخاب املجل�س الإقليمي ومندوبي الإقليم �أو العمالة للم�ؤمتر الوطني؛
•يعقد امل�ؤمتر الإقليمي بدعوة من املكتب الإقليمي ،كل �سنتني حتت �إ�رشاف
املكتب اجلهوي �أو املكتب ال�سيا�سي .ويف حالة عدم عقده ميكن للمكتب اجلهوي

او املكتب ال�سيا�سي الدعوة لعقده والإ�رشاف عليه؛

•وتنعقد امل�ؤمترات الإقليمية ب�صفة �إلزامية قبل امل�ؤمتر الوطني النتخاب مندوبيها؛
•ميكن عقد م�ؤمتر �إقليمي ا�ستثنائي بدعوة معللة من املجل�س اجلهوي �أو املكتب
ال�سيا�سي.

املادة  :34املجل�س الإقليمي:
•املجل�س الإقليمي يدبر عمل احلزب يف الإقليم �أو العمالة بني م�ؤمترين �إقليميني؛
•ي�سهر على تنفيذ قرارات الهي�آت احلزبية الوطنية واجلهوية والإقليمية؛
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•يحدد عدد �أع�ضاء املجل�س الإقليمي بقرار من امل�ؤمتر الإقليمي؛
•متثل الفروع املحلية يف املجل�س الإقليمي بكيفية تتنا�سب مع متثيليتها يف امل�ؤمتر
الإقليمي؛

•�أع�ضاء الربملان و�أع�ضاء اجلماعات الرتابية والغرف املهنية ور�ؤ�ساء
اجلماعات واملقاطعات ،و�أع�ضاء اللجنة املركزية بالعمالة �أو الإقليم هم �أع�ضاء

املجل�س الإقليمي بال�صفة؛

•يجتمع املجل�س الإقليمي ثالث مرات يف ال�سنة على الأقل و كلما دعت ال�رضورة
�إىل ذلك ،و�إلزاميا عقب انعقاد دورات اللجنة املركزية.

املادة  :35املكتب الإقليمي والكاتب الإقليمي:
•املكتب الإقليمي هو �أعلى هي�أة تنفيذية بالإقليم �أو العمالة وين�سق �أ�شغاله الكاتب
الإقليمي؛

•الكاتب الإقليمي هو امل�س�ؤول الأول على جناعة عمل الهي�آت الإقليمية؛
ينتخب الكاتب الإقليمي من قبل املجل�س الإقليمي؛
•ينتخب املجل�س الإقليمي من بني �أع�ضائه ،مكتبا �إقليميا طبقا مل�سطرة يتفق عليها؛
•كتاب الفروع املحلية وممثلو املنظمات املوازية على م�ستوى الإقليم ،هم �أع�ضاء
بال�صفة باملكتب الإقليمي؛

•يجتمع املكتب الإقليمي مرتني كل �شهر على الأقل ،وكلما دعت ال�رضورة �إىل
ذلك؛
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املادة  :36اللجن القطاعية الإقليمية
•ميكن للهيئات الإقليمية �إحداث جلان قطاعية ،كامتداد �إقليمي للقطاعات الوطنية
امل�شار �إليها يف الباب الثاين ع�رش ،وتتخذ كل التدابري لدعوة الأع�ضاء الراغبني

يف امل�ساهمة يف هذه اللجان؛

•ميكن للهيئات الإقليمية تنظيم منتديات �إقليمية �سنوية لهذه اللجان القطاعية
كمجاالت للنقا�ش مفتوحة يف وجه العموم؛

•ميكن �إحداث جلنة املدينة ،حتت �إ�رشاف املكتب الإقليمي ،يف املدن التي تتوفر
لديها عدة فروع حملية ،وتتوىل هذه اللجنة مهام اال�ست�شارة يف ق�ضايا اجلماعة

احل�رضيـــة �أو مقاطعاتها �أو جمموعة اجلماعات.
املادة  :37جتديد الهياكل الإقليمية

•يقوم امل�ؤمتر الإقليمي بعد والية �سنتني بتقييم عمل الهي�آت الإقليمية وجتديدها؛
•يف حالة عدم متكن الهي�آت الإقليمية للحزب من احل�صول على الن�سبة املائوية
الوطنية للحزب من الأ�صوات يف االنتخابات الربملانية� ،أو يف حالة تراجع بني
للنتائج ،يعقد املجل�س الإقليمي دورة ا�ستثنائية داخل �أجل ال يتعدى ثالثة �أ�شهر
بعد تاريخ االقرتاع لتدار�س الو�ضعية وتقييم النتائج ،واتخاذ الإجراءات
التنظيمية وال�سيا�سية الالزمة.
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الباب ال�سابع :املجل�س اجلهوي
املادة  :38اخت�صا�صات املجل�س اجلهوي
تنتظم الهيئات احلزبية الإقليمية املوجودة بنف�س اجلهة داخل جمل�س جهوي ي�ضطلع

باملهام التالية:

•تتبع وتقوية تواجد احلزب تنظيميا على م�ستوى اجلهة والعمل على تنميته
وتطويره؛

•م�صاحبة عمل الهيئات الإقليمية على م�ستوى اجلهة ،والتتبع التنظيمي بتن�سيق
مع املكـتب ال�سيا�سي؛

•ال�سهر على و�ضع وتنفيذ برامج تكوينية للمنتخبني واملنا�ضلني و�أطر احلزب
على ال�صعيدين الإقليمي واجلهوي؛

•حتديد ال�سيا�سة اجلهوية للحزب ،وفق املعطيات واخل�صو�صيات اجلهوية
وا�ستنادا لأن�شطة واقرتاحات الهيئات الإقليمية واملحلية للحزب؛

•تن�سيق عمل منتخبي احلزب على امل�ستوى اجلهوي؛
•حتديد موقف احلزب ومقرتحاته حول املخططات اجلهوية للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية واملخططات اجلهوية لإعداد الرتاب ،وذلك

بتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي ،ومبوافقة هذا الأخري؛

•تنظيم ندوات منفتحة على املحيط اخلارجي حول �سيا�سة اجلهة؛
•معاجلة النزاعات الداخلية ،بتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي ،قبل رفعها �إىل اللجنة
الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم عند االقت�ضاء؛
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•�إبداء الر�أي يف اقرتاحات الرت�شح لالنتخابات الت�رشيعية والإ�رشاف على تنظيم

االنتخابات اجلهوية بتن�سيق مع الهيئات الإقليمية طبقا ملقت�ضيات الف�صل الثالث ع�رش؛

•القيام بعملية االفتحا�ص التنظيمي واملايل الداخلي للهيئات الإقليمية واملحلية
للحزب.

املادة  :39تكوين وت�شكيل املجل�س اجلهوي
يتكون املجل�س اجلهوي من:
•ممثلي الهيئات الإقليمية املنتخبني من قبل املجل�س الإقليمي ،وعددهم �سبعة ()7
عن كل هيئة �إقليمية �إىل جانب الكـتاب الإقليميني؛

•منتخبي احلزب من برملانيني ور�ؤ�ساء اجلماعات الرتابية ور�ؤ�ساء الغرف
املهنية واملقاطعات ومنتخبو احلزب يف جمل�س اجلهة ،و�أع�ضاء اللجنة املركزية
باجلهة هم �أع�ضاء بال�صفة باملجل�س اجلهوي؛

يت�شكل املجل�س اجلهوي:
•داخل �أجل �شهرين بعد انعقاد امل�ؤمتر الوطني للحزب؛
•ينتخب الكاتب اجلهوي و�أع�ضاء مكتب اجلهة من قبل املجل�س اجلهوي يف �أول
اجتماع له ،مع مراعاة متثيلية الهيئات الإقليمية احلزبية؛

•تبعث الرت�شيحات ملهام الكاتب اجلهوي للمكتب ال�سيا�سي ق�صد تزكيتها داخل
�أجل ال يتعدى  15يوما على الأقل قبل انعقاد امل�ؤمتر اجلهوي؛

•يتوىل الكاتب اجلهوي مهام ت�سيري مكتب اجلهة ويتخذ كل التدابري الرامية �إىل
�ضمان ال�سري العادي لأن�شطة مكتب اجلهة واملجل�س اجلهوي؛
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•الكاتب اجلهوي هو املخاطب الر�سمي وممثل احلزب لدى خمتلف الهيئات
وامل�صالح اخلارجية ذات االخت�صا�ص �أو التمثيلية اجلهوية؛

•يعمل املجل�س اجلهوي حتت �إ�رشاف املكـتب ال�سيا�سي ،وبتن�سيق معه ومع
الكـتاب الإقليميني؛

•يجتمع املجل�س اجلهوي يف ثالث دورات يف ال�سنة ،ولزوما قبل اجتماع اللجنة
املركزية للحزب وكلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،بدعوة من الكاتب اجلهوي
�أو املكـتب ال�سيا�سي �أو بطلب من ثلث الأع�ضاء .وتهيئ جل�سة االفتتاح لكل

دورة  ،بتقدمي عر�ض �سيا�سي بح�ضور الهيئات ال�سيا�سية والنقابية وهيئات
املجتمع املدين وتكون مفتوحة للعموم؛

•ي�صادق املجل�س اجلهوي يف �أول دورة له على الئحة من �أطر احلزب املنتمون
للجهة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال حمدد وي�شاركون ب�صفة

ا�ست�شارية يف مداوالت دورات املجال�س اجلهوية؛

•يراعي يف ت�شكيل املجال�س اجلهوية حتقيق متثيلية من�صفة للن�ساء وال�شباب.
املادة  :40الندوات اجلهوية للفروع
•تت�شكل الندوات اجلهوية للفروع على �صعيد كل جهة حزبية من :كتاب الفروع
املحلية والكتاب الإقليمني والكاتب اجلهوي و�أع�ضاء املكتب اجلهوي وممثلي
التنظيمات املوازية والقطاعات ال�سو�سيو_مهنية للحزب و�أع�ضاء اللجنة
املركزية ومنتخبي احلزب من برملانيني ور�ؤ�ساء اجلماعات واملقاطعات

ومنتخبي احلزب مبجل�س اجلهة؛
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•جتتمع مرتني يف ال�سنة مبا�رشة بعد انعقاد دورات اللجنة املركزية بدعوة من
املجل�س اجلهوي وحتت رئا�سته؛

•ت�سهر الندوة اجلهوية للفروع على ت�سطري التدابري الرامية �إىل تفعيل وبلورة
قرارات اللجنة املركزية على ال�صعيد املحلي.

املادة � :41أع�ضاء احلزب من مغاربة العامل
•يلتئم �أع�ضاء احلزب املقيمون باخلارج يف �إطار فدرالية ت�رشف عليها جلنة،
ميثلون �ضمن �أع�ضائها،ت�سمى “اللجنة املكلفة مبغاربة العامل “ ،يعينها املكتب
ال�سيا�سي ،ويعهد لها ب�صياغة ت�صورات احلزب حول ق�ضايا الهجرة،

واالرتقاء مب�ساهمة اجلالية املغربية باخلارج يف العمل ال�سيا�سي الوطني،
ويتم ت�أ�سي�س فرع لها �أو جمعية يف كل بلد توفرت فيه �رشوط هيكلة احلزب.
وتت�شكل الفروع واملنظمات املوازية يف �إطار فدرالية ت�سري وفق قواعد �شبيهة

بقواعد �سري املجال�س اجلهوية ،على �أن حتدد هذه القواعد يف النظام الداخلي

للحزب.

الباب الثامن :امل�ؤمتر الوطني
املادة � :42صالحيات امل�ؤمتر الوطني:
•يعترب امل�ؤمتر الوطني �أ�سمى تعبري ومتثيل لإرادة كل منخرطات ومنخرطي
احلزب ،وهو بذلك �أعلى هيئة تقريرية للحزب ،وحتدد �صالحياته باخل�صو�ص

كما يلي:

•ي�سطر التوجه ال�سيا�سي العام للحزب ،وي�صادق على الوثيقة ال�سيا�سية
والربنامج الوطني للحزب؛
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•يتدار�س وي�صادق على تعديالت القانون الأ�سا�سي للحزب؛
•يتدار�س وي�صادق على التقريرين الأدبي واملايل للجنة املركزية املنتهية واليتها؛
•ينتخب �أع�ضاء اللجنة املركزية وفق م�سطرة يتم �إقرارها من طرف هذه
الأخرية ،وي�صادق عليها امل�ؤمتر الوطني ،تراعي على اخل�صو�ص التمثيلية

اجلهوية واالنتخابية ومتثيلية من�صفة للن�ساء وال�شباب؛

•ينتخب ع�ضوات و�أع�ضاء “اللجنة الوطنية” للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم
وع�ضوات و�أع�ضاء جلنة املراقبة املالية؛

•يتدار�س ويبت يف قرار االندماج مع حزب �آخر عند االقت�ضاء ،ب�أغلبية ثلثي
�أع�ضاء امل�ؤمتر؛

•ي�صادق على البيان العام اخلتامي للم�ؤمتر.
املادة  :43دورية امل�ؤمتر الوطني:
•ينعقد امل�ؤمتر الوطني ب�صفة عادية كل �أربع �سنوات ،بدعوة من اللجنة املركزية،
توجه �شهرين على الأقل قبل تاريخ انعقاده ،ويحدد فيها مكان وتاريخ وجدول

�أعمال امل�ؤمتر .وميكن تقلي�ص هذا الأجل يف حالة اال�ستعجال؛

•يجب �إخبار جميع �أجهزة احلزب فورا مبوعد امل�ؤمتر ،ودعوتها �إىل تنظيم
مناق�شة وثائقه �إىل �أجل حتدده اللجنة املركزية؛

•ميكن عقد امل�ؤمتر الوطني قبل �أجله ،كما ميكن متديد هذا الآجل يف حدود �سنة،
�أخذا بعني االعتبار رزنامة االنتخابات الوطنية؛
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•ميكن ا�ستدعاء م�ؤمتر وطني ا�ستثنائي للتداول يف جدول �أعمال حمدد بطلب
من ثلثي �أع�ضاء اللجنة املركزية�،أو بناء على قرار للجنة املركزية باقرتاح من

املكتب ال�سيا�سي ،وبدون �آجال م�رشوطة.
املادة  :44مندوبو امل�ؤمتر الوطني
يتكون امل�ؤمتر الوطني من:

•مندوبني ومندوبات تنتخبهم امل�ؤمترات الإقليمية ،وتوجه الئحة ب�أ�سمائهم من
لدن الكتاب الإقليميني �إىل املكتب ال�سيا�سي؛

•�أع�ضاء جمل�س الرئا�سة؛
•حتدد اللجنة املركزية معايري وم�ساطر متثيل خمتلف املندوبات واملندوبني.
املادة  :45رئا�سة امل�ؤمتر الوطني
•تتوىل رئا�سة امل�ؤمتر الوطني جلنة مكونة من رئي�س و�أع�ضاء من بني �أع�ضاء

اللجنة املركزية ي�صادق عليها امل�ؤمتر و يقرتحها املكتب ال�سيا�سي املنتهية واليته.

املادة  :46الت�رصيح بالتغيريات
•يكلف امل�ؤمتر الوطني ،قبل اختتام �أ�شغاله ،تلقائيا ،الأمني العام املنتخب ليتوىل
�إيداع الت�رصيح بكل التغيريات التي تطر�أ على القانون الأ�سا�سي والنظام
الداخلي وخطة احلزب وبرناجمه مقابل و�صل لدى ال�سلطات احلكومية التي

حددها القانون مع تخويله جميع ال�صالحيات للقيام بذلك.
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الباب التا�سع :اللجنة املركزية
املادة  :47مهام اللجنة املركزية
اللجنة املركزية هي �أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بني م�ؤمترين.
تتخذ كافة التدابري الكفيلة ل�ضمان تدبري ناجع للحزب ،وتتمثل مهامها باخل�صو�ص يف:
•ت�سطري ال�سيا�سة العامة للحزب طبقا لتوجهات امل�ؤمتر الوطني؛
•اتخاذ املواقف التي تفر�ضها الراهنية ال�سيا�سية للبالد؛
•�إمكانية اتخاذ مواقف احلزب ب�ش�أن م�شاريع قوانني املالية ،وتخ�ص�ص لأجل
ذلك جزء �أو جل �أ�شغال �إحدى دوراتها ملناق�شة التوجهات العامة مل�شاريع

القوانني املالية هذه.

•امل�صادقة على برنامج العمل ال�سنوي للحزب؛
•امل�صادقة على امليزانية ال�سنوية للحزب ومراقبة �رصفها؛
•تقييم ومراقبة عمل الهي�آت التنفيذية للحزب وم�ساءلة من يتحمل م�س�ؤولية تدبري
ال�ش�أن العام با�سم احلزب؛

•امل�صادقة على النظام الداخلي للحزب؛
•امل�صادقة على معايري تر�شيحات احلزب للمنا�صب الوزارية؛
•ال�سهر على احرتام مبد�أ احلكامة احلزبية حمليا وجهويا ووطنيا؛
•امل�صادقة على م�ساطر تعيني مر�شحي احلزب لالنتخابات ،وعلى لوائح الرت�شيحات
لالنتخابات الوطنية ،وتقوم اللجنة املركزية ،وفق ذلك ،بدور جلنة الرت�شيحات

امل�شار �إليها يف القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية؛
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•قرار امل�شاركة �أو عدم امل�شاركة يف احلكومة؛
•قرار خلق احتاد فدرايل حزبي �أو امل�شاركة فيه �أو االن�سحاب منه ب�أغلبية �أع�ضاء
اللجنة املركزية؛

•امل�صادقة على اللجان التح�ضريية للم�ؤمتر الوطني وحتديد �صالحياتها؛
•انتخاب �أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي وتعوي�ض املهام ال�شاغرة داخله؛
•وميكن للجنة املركزية تفوي�ض جزء من �صالحياتها للمكتب ال�سيا�سي يف مهام
حمددة؛

•امل�صادقة على مقرتحات ت�أ�سي�س منظمات موازية جديدة.
املادة  :48انتخاب الأمني العام
•تنتخب اللجنة املركزية الأمني العام للحزب ،باالقرتاع ال�رسي بالأغلبية املطلقة
وباعتماد نظام الدورتني ،يف اجتماعها الأول املنعقد قبل اختتام امل�ؤمتر.

•ينتخب الأمني العام لفرتة انتدابية قابلة للتجديد مرتني.
ي�شرتط،ابتداء من امل�ؤمتر الوطني العا�رش ،للرت�شح ملهمة الأمني العام للحزب:
•التوفر على �أقدمية ع�رش �سنوات على الأقل من الإنخراط يف احلزب؛
•ق�ضاء فرتتني على الأقل من الع�ضوية يف املكتب ال�سيا�سي؛
•احل�صول على تزكية امل�ؤمتر مبوافقة  10باملائة على الأقل من جمموع مندوبات

ومندوبي امل�ؤمتر الوطني ،منتمني لن�صف اجلهات الإدارية على الأقل،

بوا�سطة الئحة ت�ضم �أ�سماءهم و�أرقام بطاقات تعريفهم وفروعهم الإقليمية

وتوقيعاتهم ،تقدم لرئا�سة امل�ؤمتر الوطني؛
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•ال ميكن �أن يوقع مندوب �أو مندوبة امل�ؤمتر الوطني لأكرث من الئحة تزكية
واحدة.

املادة  :49الإقاالت.
للجنة املركزية �صالحية الإقاالت التالية طبقا مل�سطرة يحددها النظام الداخلي
للحزب:

•�إقالة ع�ضو من املكتب ال�سيا�سي ب�أغلبية �أع�ضائها وباقرتاح من الأمني العام
للحزب؛

•�إقالة املكتب ال�سيا�سي ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها؛
•�إقالة الأمني العام ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائها.
املادة  :50ت�شكيل اللجنة املركزية:
تتكون اللجنة املركزية من:
•�أع�ضاء ينتخبهم امل�ؤمتر الوطني؛
•برملانيي ووزراء احلزب بال�صفة.
املادة  :51فرتة والية اللجنة املركزية
•تنتهي �صالحيات اللجنة املركزية املنتخبة من قبل امل�ؤمتر ال�سابق ،بانتخاب
اللجنة املركزية اجلديدة؛
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املادة  :52ا�ستدعاء وجدول �أعمال اللجنة املركزية
•تلتئم اللجنة املركزية مرتني يف ال�سنة ،وكلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك ،بدعوة
من املكتب ال�سيا�سي؛

•يحدد املكتب ال�سيا�سي جدول �أعمال اللجنة املركزية� ،أ�سبوعني على الأقل قبل
التاريخ املحدد لالجتماع ،ويتم �إخبار �أع�ضاء اللجنة املركزية بذلك؛

•ميكن للجنة املركزية �أن جتتمع يف دورة ا�ستثنائية بطلب من ثلثي �أع�ضائها.
املادة � :53أجهزة اللجنة املركزية:
حتدث اللجنة املركزية من بني �أع�ضاءها الأجهزة التالية:
 جلانا دائمة لها �صالحيات مراقبة وتتبع عمل الهي�آت التنفيذية الوطنيةللحزب؛ حتدد اللجنة املركزية عددها وت�سميتها و�صالحياتها يف �أول اجتماع
لها بعد امل�ؤمتر الوطني .وتنتخب كل جلنة رئي�سا لها وكاتبا ومقررا خالل

اجتماعها الأول ،وجتتمع مببادرة من رئي�سها وبتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي؛
 جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص؛ اللجنة املكلفة مبغاربة العامل امل�شار �إليها �أعاله؛ اللجنة الوطنية،ويراعى يف تكوينها معايري التمثيلية الن�سائية وال�شبابيةواجلهوية واالنتخابية املن�صفة.

34

املادة  :54مكتب اللجن الدائمة
•يحدث مكتب للجان الدائمة يتكون من:
 ر�ؤ�ساء اللجن الدائمة؛ رئي�س(ة) جلنة املراقبة املالية؛ رئي�س (ة) جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص؛ رئي�س(ة) اللجنة املكلفة مبغاربة العامل؛ ينتخب من بني �أع�ضائه من�سقا(ة) ين�سق �أعماله؛•يتوىل مهام تن�سيق عمل اللجان الدائمة و�أجهزتها؛
•تعقد� ،إجباريا ،جلن و�أجهزة اللجنة املركزية ،اجتماعات متهيدية النعقاد
دورة اللجنة املركزية ،وتقدم لها تقارير عن �أ�شغالها ،عند االقت�ضاء.

املادة  :55مهام وت�شكيل اللجنة الوطنية
نظام اللجنة الوطنية:
•تبا�رش اللجنة الوطنية ن�شاطها طبق ًا لالخت�صا�صات املخولة لها من لدن اللجنة
املركزية وحتت مراقبة هذه الأخرية؛

•جتتمع اللجنة الوطنية ثالث مرات يف ال�سنة وكلما دعت ال�رضورة لذلك،
بدعوة من املكتب ال�سيا�سي الذي يحدد م�رشوع جدول �أعمالها؛

•تبا�رش اللجنة الوطنية بني دورتني للجنة املركزية مهام تتبع ن�شاط املكتب
ال�سيا�سي وباقي تنظيمات احلزب با�ستثناء اللجنة املركزية التي تظل خا�ضعة

ل�سلطتها الذاتية؛

35

•تتدار�س كل الق�ضايا التنظيمية واالنتخابية والتدبريية واملالية املرتبطة
باحلزب،على �أ�سا�س التوجهات ال�سيا�سية املعتمدة من قبل امل�ؤمتر الوطني واللجنة

املركزية بناء على تقرير يقدمه املكتب ال�سيا�سي يعر�ض للمناق�شة دون ت�صويت؛
•تتدار�س م�شاريع قوانني املالية وتهيء مواقف احلزب بخ�صو�صها.
ت�شكيل اللجنة الوطنية:
•ت�ضم اللجنة الوطنية يف ع�ضويتها:
•�أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي؛
•�أع�ضاء جمل�س رئا�سة احلزب؛
•�أع�ضاء احلزب يف احلكومة؛
•�أع�ضاء احلزب مبجل�سي الربملان؛
•كتاب املجال�س اجلهوية؛
•كتاب الفروع الإقليمية؛
•متثيلية رفيقتني عن كل جهة؛
•ممثلة �أو ممثل واحد عن القطاعات ال�سو�سيو مهنية؛
•ممثلة �أو ممثل واحد عن املنظمات املوازية؛
•ممثلة �أو ممثل واحد عن فيدرالية مغاربة العامل؛
•ر�ؤ�ساء اجلماعات املحلية؛
•ر�ؤ�ساء الغرف املهنية؛
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•ر�ؤ�ساء املجال�س الإقليمية؛
•منتخبات ومنتخبي املجال�س اجلهوية من �أع�ضاء اللجنة املركزية؛
•وميكن عند احلاجة دعوة كفاءات وفعاليات حزبية من خارج �صفوف اللجنة
املركزية للإ�سهام يف مداوالت اللجنة الوطنية.

املادة  :56مهام وت�شكيل اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم
•هي الهي�أة التي لها �صالحية البت با�سم احلزب يف النزاعات التنظيمية ،وال�سهر
على احرتام ح�سن تطبيق قوانني احلزب؛

•تت�ألف اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم من �أع�ضاء منتخبني من قبل
امل�ؤمتر الوطني ،لهم على الأقل خم�س �سنوات من الأقدمية داخل احلزب ،وال

ينتمون �إىل �أية هيئة تنظيمية وطنية �أخرى داخل احلزب؛

•تنتخب اللجنة رئي�سا لها وكاتبا ومقررا خالل اجتماعها الأول ،وجتتمع
مببادرة من رئي�سها وبتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي؛

•حتدد م�ساطر اللجوء �إىل اللجنة واتخاذ قراراتها بنظام داخلي يقرتحه املكتب
ال�سيا�سي وت�صادق عليه اللجنة املركزية؛

•تقدم تقاريرها �إىل اللجنة املركزية و�إىل املكتب ال�سيا�سي بكيفية دورية.
املادة  :57دور وت�شكيل اللجنة الوطنية للمراقبة املالية
تت�ألف اللجنة الوطنية للمراقبة املالية من �أع�ضاء منتخبني من قبل اللجنة املركزية،

وحتدد �صالحياتها كما يلي:

•درا�سة وتقييم التقارير املالية الدورية ال�صادرة عن الهي�آت الإقليمية واجلهوية؛
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•درا�سة م�رشوع امليزانية املعد من قبل املكتب ال�سيا�سي ،والتقارير الدورية
وال�سنوية لتنفيذ هذه امليزانية؛

•تهيئ تقرير �سنوي يعر�ض على �أنظار اللجنة املركزية؛
•تهييء تقارير دورية ترفعها �إىل اللجنة املركزية واملكتب ال�سيا�سي؛
•تنتخب اللجنة رئي�سا لها وكاتبا ومقررا خالل اجتماعها الأول ،وجتتمع
مببادرة من رئي�سها وبتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي.

املادة  :58ح�ضور الكتاب اجلهويني والإقليميني يف �أ�شغال اللجنة املركزية
•الكتاب اجلهويون والإقليميون غري الأع�ضاء يف اللجنة املركزية مبقت�ضى املادة
 50يح�رضون �أ�شغالها ب�صفة ا�ست�شارية؛

املادة  :59الندوة الوطنية
•تلتئم الندوة الوطنية كلما دعت الو�ضعية ال�سيا�سية �أو التنظيمية �إىل ذلك لتعميق
التفكري يف �إحدى الق�ضايا املطروحة على احلزب؛

•يرجع قرار الدعوة لعقد ندوة وطنية �إىل اللجنة املركزية التي حتدد �صيغ
وم�ساطر تعيني منتدبيها ،وعددهم وكذا �صيغ النقا�ش العام؛

•ترفع خال�صات وتو�صيات الندوة الوطنية �إىل اللجنة املركزية التي تبت فيها.
الباب العا�رش :املكتب ال�سيا�سي والأمني العام
املادة  :60ت�شكيل املكتب ال�سيا�سي
•يت�ألف املكتب ال�سيا�سي� ،إ�ضافة �إىل الأمني العام للحزب ،من �أع�ضاء تنتخبهم
اللجنة املركزية بعد حتديد عددهم؛
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•يح�رض رئي�سا الفريقني النيابيني للحزب ووزراءه اجتماعات املكتب ال�سيا�سي،
ب�صفة ا�ست�شارية ،يف حالة ما �إذا مل يكونوا �أع�ضاء منتخبني باملكتب ال�سيا�سي.

املادة  :61اخت�صا�صات املكتب ال�سيا�سي
املكتب ال�سيا�سي هو �أعلى هيئة تنفيذية للحزب ،وهو م�س�ؤول �أمام اللجنة املركزية

على تنفيذ قراراتها وميار�س االخت�صا�صات التالية:

•يتخذ القرارات ال�سيا�سية والتنظيمية طبقا لتوجهات امل�ؤمتر الوطني واللجنة
املركزية؛

•ي�سهر على �ضمان ح�سن تدبري احلزب على الأ�صعدة ال�سيا�سية والتنظيمية
والإدارية والتوا�صلية واملالية؛

•ي�ضع برنامج العمل ال�سنوي وم�رشوع ميزانية احلزب ويعر�ضهما على �أنظار
اللجنة املركزية للم�صادقة عليهما؛

•يدعو اللجنة املركزية للدورات العادية وفق جدول �أعمال حمدد؛
•ي�رشف على م�شاركة احلزب يف االنتخابات ،ويزكي املر�شحني؛
•ينفذ امليزانية ال�سنوية للحزب؛
•ير�سم اخلطة التوا�صلية للحزب وي�رشف على �إعالم احلزب؛
•�صون ًا لل�سري العادي للحزب وهيئاته ،ومن �أجل معاجلة �أي �شكل من �أ�شكال
اخللل التنظيمي الذي قد ي�صيب فرع ًا حملي ًا �أو �إقليمي ًا �أو جهوياً ،و�أمام ا�ستحالة
معاجلة املو�ضوع حملي ًا �أو �إقليميا �أو جهويا من لدن التنظيمات املعنية داخل �أجل
يحدده املكتب ال�سيا�سي ،يتخذ هذا الأخري كل الإجراءات التحفظية والرتتيبات
الالزمة لإعادة هيكلة الفروع املعنية وعودة ن�شاطها العادي وفق ال�ضوابط
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الدميقراطية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون الأ�سا�سي ،على �أن ي�رشع يف
التح�ضري للرجوع �إىل ال�سري العادي يف �أجل �أق�صاه �شهرين ،بدعوة من املكتب
ال�سيا�سي وذلك ابتداءا من تاريخ �إ�شعار املكتب ال�سيا�سي للهيئة احلزبية املعنية؛

•ت�رسي نف�س الإجراءات وح�سب نف�س ال�رشوط ،عند احلاجة ،بخ�صو�ص
الهيئات القطاعية والتنظيمات املوازية للحزب؛

•يعمل املكتب ال�سيا�سي يف هذه احلاالت على �إخبار اللجنة الوطنية للمراقبة
ال�سيا�سية والتحكيم التي تتابع الإجراءات التي يبا�رشها املكتب ال�سيا�سي �إىل حني

ت�صحيح الأو�ضاع؛

•ويف هذه احلالة ميكن للمكتب ال�سيا�سي اتخاذ قرار م�ؤقت بتجميد ع�ضوية
امل�س�ؤولني عن االختالالت املذكورة ،على �أن ٌيحال املو�ضوع على اللجنة

الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم التي تبت ب�صفة نهائية يف �أجل �أق�صاه
�شهرين.

املادة  :62اجتماعات املكتب ال�سيا�سي
•يجتمع املكتب ال�سيا�سي مرة كل �أ�سبوع وكلما دعت ال�رضورة �إىل ذلك بدعوة
من الأمني العام.

املادة  :63الأمني العام للحزب
الأمني العام هو امل�س�ؤول الأول عن احلزب ،ويقوم باخل�صو�ص باملهام التالية:
•ال�سهر على �ضمان فعالية وجناعة �أعمال الهي�آت والأجهزة احلزبية الوطنية من
�أجل ح�سن تدبري احلزب �سيا�سيا و�إداريا وتنظيميا وماليا؛

•ت�سيري املكتب ال�سيا�سي والدعوة �إىل اجتماعاته وو�ضع جدول �أعمالها؛
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•ميثل احلزب لدى ال�سلطات ولدى الفرقاء ال�سيا�سيني وكل الأطراف ،وله،
�أو من ينتدبه لذلك ،تعود �صالحية التوقيع و�إيداع الت�رصيح باالحتاد احلزبي

الذي ينخرط فيه حزب التقدم والإ�شرتاكية �أو االن�سحاب منه ،وكذا توقيع
و�إيداع الت�رصيح باالندماج لدى ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية وذلك وفق

ما تقرره الأجهزة املخت�صة بذلك يف احلزب؛

•الأمني العام هو الناطق الر�سمي با�سم احلزب وهو الآمر بال�رصف؛
•وميكن للأمني العام �أن يحدث ديوانا ي�ضم م�ساعدين له.
املادة :64
•ميكن للأمني العام �أن يفو�ض بع�ض املهام املدققة لع�ضوة �أو ع�ضو من املكتب
ال�سيا�سي.

املادة � :65أع�ضاء املكتب ال�سيا�سي
•يقوم كل ع�ضو املكتب ال�سيا�سي ب�إحداث جلنة متخ�ص�صة ت�ضم �أع�ضاء من اللجنة
املركزية وخارجها ،تعمل حتت �إ�رشافه وتتمثل مهمتها يف توفري اخلربة ،وتتبع

الق�ضايا احلزبية يف اخت�صا�صاتها؛

•املكتب ال�سيا�سي م�س�ؤول ب�شكل جماعي ومت�ضامن �أمام اللجنة املركزية عن
القرارات والتدابري التي يتخذها؛

•كل ع�ضو من املكتب ال�سيا�سي م�س�ؤول �أمام اللجنة املركزية بخ�صو�ص امللف
الذي ي�رشف عليه ،واملهمة التي �أوكلت �إليه.
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املادة  :66اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية
•حتدث لدى املكتب ال�سيا�سي جلنة ت�ضطلع مبهام تتبع حياة احلزب التنظيمية،
ت�ساهم يف تن�سيق الهياكل التنظيمية للحزب ،و�إدماج وتناغم �أعمالها؛

•تت�شكل هذه اللجنة من الكتاب اجلهويني �أو من ينوب عنهم من بني �أع�ضاء
املكتب اجلهوي ور�ؤ�ساء التنظيمات املوازية واملن�سقني الوطنيني للقطاعات

احلزبية �إىل جانب امل�س�ؤولني داخل املكتب ال�سيا�سي عن التنظيم وتنمية احلزب
وماليته؛

•جتتمع هذه اللجنة ب�شكل دوري كل ثالثة �أ�شهر برئا�سة الأمني العام �أو ع�ضو
من اللجنة يقرتحه الأمني العام؛

•ترفع اللجنة تقريرها �إىل املكتب ال�سيا�سي.
الباب احلادي ع�رش :جمل�س الرئا�سة
املادة � :67إحداث جمل�س الرئا�سة
•حتدث مبقت�ضى هذا القانون هيئة عليا ا�ست�شارية للحزب تدعى جمل�س الرئا�سة.
املادة  :68ت�شكيل جمل�س الرئا�سة
•يتكون جمل�س رئا�سة احلزب من منا�ضلني ومنا�ضالت قياديني بارزين
طبعوا م�سار حزب التقدم واال�شرتاكية وكان لهم الف�ضل يف بنائه وتطويره
وا�ستمراريته باقرتاح من الأمني العام ي�صادق عليه امل�ؤمتر؛

•ي�صادق امل�ؤمتر الوطني على �أع�ضاء جمل�س الرئا�سة ويعمل املجل�س حتت
�إ�رشاف رئي�س له.
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املادة � :69صالحيات جمل�س الرئا�سة
•ي�سهر جمل�س الرئا�سة على متا�سك احلزب ووحدته وعلى احرتام توجهاته
ال�سيا�سية العامة؛

•ملجل�س الرئا�سة �صالحية الدعوة �إىل عقد ندوات حول ق�ضايا �إ�سرتاتيجية ،ذات
طابع وطني �أو دويل� ،أو ق�ضايا تهم الأ�س�س الفكرية للحزب ومرجعياته،

وي�ستعني لهذا الغر�ض بكل طاقات وكفاءات احلزب بعد �إخبار املكتب ال�سيا�سي؛

•�أع�ضاء جمل�س الرئا�سة هم �أع�ضاء �رشفيون يف اللجنة املركزية وي�ساهمون يف
�أ�شغالها ب�صفة ا�ست�شارية ،وال ميكن لهم �أن يكونوا �أع�ضاء يف جهاز تنفيذي
وطني �آخر؛

•يقوم جمل�س الرئا�سة بدور الو�سيط داخل احلزب ،وميكن للجنة الوطنية
للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم اللجوء �إليه من �أجل تقريب وجهات النظر يف حالة

ظهور خالفات تنظيمية تهم �سري احلزب؛

•ميكن ملجل�س الرئا�سة تقدمي خال�صات عن �أن�شطته �أمام اللجنة املركزية ،بعد
ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي؛

•يقرتح جمل�س الرئا�سة ،من بني �أع�ضائه� ،أحد �أع�ضاء جمل�س مراقبة ال�رشكة
النا�رشة ل�صحافة احلزب؛

•ال ميكن بيع �أو تفويت ممتلكات احلزب �إال بعد ا�ست�شارة جمل�س الرئا�سة.
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الباب الثاين ع�رش :القطاعات واملنظمات املوازية
املادة  :70القطاعات ال�سو�سيو مهنية
•القطاعات ال�سو�سيو-مهنية هيئات وطنية ت�ضم املنخرطات واملنخرطني
واملتعاطفات واملتعاطفني املنتمني لنف�س القطاع املهني ،وهي �آليات تنظمية
حزبية تعمل كروافد ت�صب يف هياكل احلزب حمليا و�إقليميا ووطنيا ،وتعمل
يف تناغم تام مع توجهاته؛

•تعترب القطاعات ال�سو�سيو-مهنية هيئات للتفكري يف الق�ضايا املرتبطة بها ،متكن
القيادة الوطنية للحزب من تدقيق حتاليلها ومواقفها �إزاء هذه الق�ضايا ،وف�ضاء
لالنفتاح على املجتمع املدين وعلى الهي�آت املهنية الوطنية ومراكز البحث

والدرا�سات؛

•ت�ؤ�س�س القطاعات ال�سو�سويومهنية مببادرة من املكتب ال�سيا�سي؛
•تعمل القطاعات ال�سو�سيومهنية كرافد �أ�سا�سي لتو�سيع �صفوف احلزب
و�إ�شعاعه ،عرب تنظيم �أن�شطة خمتلفة وطنيا وحمليا؛

•ي�سهر على �أن�شطة كل قطاع �سو�سيو-مهني جمل�س وطني تنتخب من بني
�أع�ضائه كتابة وطنية ومن�سقا وطنيا؛

•ت�سهر الكتابة الوطنية للقطاع ،على ت�أ�سي�س قطاعات �سو�سيو مهنية �إقليمية
�أوجهوية ،بتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي والتنظيمات احلزبية؛

•ي�ضع كل قطاع �سو�سيو -مهني نظاما داخليا ال يتعار�ض ومقت�ضيات هذا
القانون الأ�سا�سي؛

•ميكن للقطاعات ال�سو�سيو -مهنية �أن جتتمع يف �إطار جمل�س وطني للتن�سيق،
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ي�ضم ممثلني عن كل قطاع ،ويجتمع مرة يف ال�سنة على الأقل ،للتن�سيق حول
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وبرامج العمل والتكوين.

املادة  :71منتدى املنا�صفة وامل�ساواة
•ي�شكل ،مببادرة من املكتب ال�سيا�سي ،منتدى املنا�صفة وامل�ساواة كف�ضاء للتفكري
والعمل ،ي�سعى �إىل حتقيق املنا�صفة وامل�ساواة بني اجلن�سني و�إىل ح�صول الن�ساء

على حقوقهن الأ�سا�سية وحتررهن؛

•يعمل منتدى املنا�صفة وامل�ساواة على �ضمان ح�ضور متزايد للن�ساء على جميع
امل�ستويات داخل احلزب وخارجه ،وتوفري هياكل اال�ستقبال املنا�سبة لهن،
بتن�سيق مع املكتب ال�سيا�سي والهياكل احلزبية؛

املادة  :72القطاع الطالبي
•يحدث قطاع طالبي للحزب ينظم وي�ؤطر الطلبة من �أجل حماية حقوقهم
ومكت�سباتهم والدفاع عن مطالبهم .ويعمل على �إن�شاء فروع له على �صعيد كل

مدينة جامعية بدعم من الهي�آت االقليمية املعنية؛
املادة  :73املنظمات املوازية

•من �أجل �ضمان امتداد مل�رشوعه ال�سيا�سي يف خمتلف �أو�ساط املجتمع ،ي�ساهم
احلزب يف �إحداث منظمات موازية يف قطاعات الن�ساء وال�شباب والطلبة

والطفولة ،مفتوحة لأع�ضاء احلزب ولعموم املواطنات واملواطنني الذين

يرغبون يف امل�ساهمة يف حتقيق �أهدافها؛

•تعمل ال�شبيبة اال�شرتاكية كمنظمة �شبابية يدعمها حزب التقدم واال�شرتاكية
لبلورة �أهدافها وتنفيذ براجمها ،ت�ؤطر ال�شابات وال�شبان من �أجل تنظيميهم
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وامل�ساهمة يف حماية حقوقهم ومكت�سباتهم والدفاع عن مطالبهم يف تناغم مع
مواقف احلزب؛

•يحرتم احلزب اال�ستقاللية التنظيمية للمنظمات املوازية التي يدعمها؛
تعترب املنظمات املوازية للحزب بنيات للعمل وللتفكري والتدخل يف جماالت ا�شتغالها؛
•ميكن �إبرام عقود ت�شارك بني الهي�آت الوطنية للحزب واملنظمات املوازية؛
تقدم املنظمات املوازية تقارير �سنوية عن �أن�شطتها للمكتب ال�سيا�سي.
املادة  :74م�ؤ�س�سات ومراكز الدرا�سات والأبحاث
•ت�ساهم م�ؤ�س�سات ومراكز الدرا�سات والأبحاث كهي�آت متخ�ص�صة يف التفكري
والبحث والدرا�سات يف حياة احلزب ب�صفة ا�ست�شارية ،وب�إ�رشاك متعاطفي

احلزب ،كلما �أمكن ذلك .وحتدث هذه الهي�آت مببادرة من املكتب ال�سيا�سي؛
الباب الثالث ع�رش :االنتخابات العامة
وتعيني املرت�شحات واملرت�شحني
املادة  :75القرارات الوطنية

•�إن قرارات اللجنة املركزية واالتفاقيات التي تربمها القيادة الوطنية للحزب
بخ�صو�ص االنتخابات ،بعد ا�ست�شارة الهي�آت الإقليمية واجلهوية ،تعترب ملزمة

على كل م�ستويات تعيني مر�شحي احلزب� ،أيا كان �صنف االنتخابات.
املادة  :76تعيني املر�شحني لالنتخابات املحلية

•تو�ضع اقرتاحات الرت�شيح لالنتخابات املحلية من لدن جلنة الفرع �أو� ،إذا
تعذر ،من لدن اجلمع العام للفرع .ويف كلتي احلالتني ،ال ي�ساهم يف هذه
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العملية �سوى املنخرطني املثبتني لت�سجيلهم يف اللوائح االنتخابية للدائرة املعنية.

ويتحمل الفرع م�س�ؤولية احرتام ال�رشوط والقواعد التي يقرها احلزب
بخ�صو�ص اختيار املر�شحني.

املادة  :77دور الأجهزة الإقليمية بخ�صو�ص تعيني املر�شحني
•للأجهزة الإقليمية �صالحية ال�سهر على تطبيق املبادئ املحددة من قبل احلزب
بخ�صو�ص الرت�شيحات املحلية ،وال ت�صبح نهائية �إال بعد امل�صادقة عليها من لدن
املجل�س الإقليمي.

املادة  :78تعيني املر�شحني لالنتخابات اجلهوية واملهنية
•يعر�ض املجل�س اجلهوي ،بعد ا�ست�شارة الأجهزة الإقليمية والوطنية ،اقرتاحات
الرت�شيح لالنتخابات اجلهوية وانتخابات الغرف املهنية على امل�صادقة من لدن

املكتب ال�سيا�سي.

املادة  :79تعيني املر�شحني لالنتخابات الوطنية:
•يعر�ض املجل�س اجلهوي ،بعد ا�ست�شارة الأجهزة الإقليمية والوطنية ،اقرتاحات
الرت�شيح لالنتخابات الوطنية على �أنظار املكتب ال�سيا�سي الذي يقرر ب�ش�أنها ،وال
ت�صبح هذه الرت�شيحات نهائية �إال بعد امل�صادقة عليها من لدن اللجنة املركزية.

املادة  :80االقرتاع بالالئحة
•ت�ضم لوائح الرت�شيحات لالنتخابات بالن�سبة لالقرتاع بالالئحة  30%على الأقل
من الن�ساء موزعة على جمموع الالئحة .يف حالة تعذر بلوغ هذا الهدف،

تو�ضع الالئحة بعد ا�ست�شارة املكتب ال�سيا�سي.
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املادة � :81رشوط الرت�شيح
•ي�شرتط يف كل مر�شح ينتمي للحزب �أن ي�سوي و�ضعيته �إزاء التنظيم الذي
ينتمي �إليه؛

•ويتعهد كتابة ،بوا�سطة ت�رصيح بال�رشف ،ب�أن يقدم ا�ستقالته من وظيفته
التمثيلية يف حالة مغادرته للحزب لأي �سبب من الأ�سباب بعد انتخابه؛

املادة  :82ا�شرتاكات املنتخبني
•ي�ؤدي كل املنتخبني با�سم احلزب ،الذين يتلقون تعوي�ضا عن وظيفتهم التمثيلية،
ا�شرتاكا حتدد �صيغه بنظام داخلي وطني.

املادة  :83الفرق الربملانية
•يتوىل املكتب ال�سيا�سي مهمة تعيني رئي�سي الفريقني الربملانيني ،بعد ا�ست�شارة
الربملانيني املعنيني؛

•يتوىل رئي�سا فريقي احلزب مبجل�سي الربملان ،كل فيما يخ�صه ،مهمة التن�سيق
الدائم مع املكتب ال�سيا�سي؛

•يجتمع املكتب ال�سيا�سي يف اجتماع م�شرتك مع الفريقني الربملانيني مرتني خالل
كل دورة ت�رشيعية للتداول يف خمتلف الق�ضايا ذات ال�صلة بالعمل الربملاين

واحلزبي؛

•ال يتخذ الفريقان الربملانيان قرارا يلزم احلزب �إال بعد موافقته التي تتم يف
اجتماع بني الفريق الربملاين واملكتب ال�سيا�سي؛

•يوافق الربملانيون على قوانني احلزب ويعملون وفق خطته؛
•يتعني عليهم ،كيف ما كانت الظروف ،احرتام قاعدة وحدة الت�صويت لفريقهم؛
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•يخ�ضع كل منتخب برملاين لكل التزامات املنا�ضل داخل الفرع الذي ينتمي
�إليه .يف حالة حدوث نزاع ما يرفع مبا�رشة �إىل الهيئة

الوطنية للتحكيم .يبقى ن�شاط النائب الربملاين املنتمي �إىل احلزب وكذا ت�صويته يف
الربملان من اخت�صا�صات فريقه الربملاين واللجنة املركزية للحزب؛

•يتعني على برملانيي احلزب �أن ين�ضموا �إىل جلن وفرق الدرا�سات التابعة
للحزب ح�سب اللجن الربملانية التي ينتمون �إليها بالربملان؛

•ي�ضم التقرير ال�سنوي املعرو�ض �أمام اللجنة املركزية ،وب�صفة �إلزامية ،بابا
خا�صا بن�شاط الفريقني الربملانيني للحزب؛

•يعمل برملانيو حزب التقدم والإ�شرتاكية على تقدمي تقارير عن �أن�شطتهم
الربملانية �أمام املجال�س الإقليمية التي ينتمون �إليها كلما دعت ال�رضورة ذلك؛

•�إذا تعذر ،العتبارات عددية ،ت�شكيل فريق برملاين قائم بذاته ،ميكن لربملانيي
احلزب ،مبوافقة املكتب ال�سيا�سي� ،أن ين�سقوا مع برملانيني م�ستقلني �أو تابعني
لأحزاب ومنظمات دميقراطية بغر�ض ت�شكيل فريق برملاين م�شرتك وفق

مقت�ضيات النظامني الداخليني ملجل�سي الربملان �أو �أحدهما ح�سب احلالة.
املادة � :84سري فرق منتخبي احلزب على م�ستوى اجلماعات الرتابية

•يتعني على منتخبي احلزب يف اجلماعات املحلية ،ويف كل الظروف ،احرتام
قاعدة وحدة الت�صويت لفريقهم؛

•كما يتعني عليهم �إخبار هياكل احلزب املعنية والتن�سيق معها بخ�صو�ص �أن�شطتهم
التمثيلية.
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الباب الرابع ع�رش :االن�ضباط احلزبي
املادة  :85الإخالل بال�ضوابط احلزبية.
•تنبني قواعد االنتماء للحزب على القبول الواعي ملبادئه ال�سيا�سية ولقانونه
الأ�سا�سي ولأنظمته الداخلية؛

•العقوبات التي ميكن �أن ت�صدر يف حق كل من �أخل مببادئ احلزب وقوانينه
و�أنظمته �أو �أقدم على خرقه لاللتزامات التي �أبرمها احلزب ،ب�شكل ي�ؤدي �إىل
�إحلاق �أ�رضار به ،هي:
 الإنذار؛ التوبيخ؛ التوقيف امل�ؤقت؛ العزل امل�ؤقت �أو النهائي.ميكن �أن تكون هذه العقوبات موقوفة التنفيذ كليا �أو جزئيا وفق القواعد التي يحددها

النظام الداخلي للحزب.

املادة  :86الهي�آت املخولة لها �صالحيات الت�أديب
•ترفع طلبات الت�أديب املقرتحة من قبل مكتب الفرع املحلي �إىل املكتب الإقليمي
الذي يبت فيها بعد ا�ست�شارة اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم؛

•ترفع طلبات الت�أديب املقرتحة من قبل املكتب الإقليمي �إىل املكتب اجلهوي الذي
يبت فيها بعد ا�ست�شارة اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم؛

•ترفع طلبات الت�أديب املقرتحة من قبل املكتب ال�سيا�سي �إىل اللجنة الوطنية
للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم التي تقرر يف �ش�أنها؛
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وال ميكن اتخاذ �أي قرار ت�أديبي �إال �إذا �أ�شعر املعني بالأمر ومت ا�ستدعا�ؤه ق�صد
اال�ستماع �إليه ح�ضوريا.

املادة  :87ا�ستئناف القرارات الت�أديبية
•ال ي�صبح القرار الت�أديبي نهائيا �إال بعد مرور �أجل  30يوما بعد تبليغه �إىل املعني
بالأمر .وميكن للمعني بالأمر �أن ي�ست�أنفه لدى اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية

و التحكيم .التي تبت فيه يف �أجل ال يتعدى  60يوما .ويف كل احلاالت ،يوقف
اال�ستئناف مفعول القرار الت�أديبي؛

•تبلغ القرارات الت�أديبية �إىل املعنيني بالأمر و�إىل فروعهم ،وتن�ص على �أنه يف
حالة اال�ستئناف ،توقف هذه القرارات �إىل �أن يتم البت فيها من لدن اللجنة
الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم؛

•تعترب قرارات اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم نهائية.
املادة  :88الربملانيون/الربملانيات
•يخ�ضع كل برملاين ب�صفته منتخبا كما يخ�ضع الفريق برمته ب�صفته فريقا ملراقبة
اللجنة املركزية ،التي لها ال�صالحية مبفردها لفت انتباه املنتخبني الذين يخلون

بال�ضوابط احلزبية �إىل �رضورة احرتام قرارات احلزب؛

•ويف حالة ثبوت الإخالل ،ميكن للجنة املركزية اتخاذ �أحد القرارات الت�أديبية
املن�صو�ص عليها يف املادة � 85أعاله ،بعد الأخذ بر�أي اللجنة الوطنية للمراقبة

ال�سيا�سية والتحكيم ورئي�س الفريق الربملاين املعني.
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املادة  :89تبليغ قرارات العزل �أو الطرد
•يبلغ املكتب ال�سيا�سي قرارات العزل النهائية �إىل التنظيمات املعنية.
املادة  :90حاالت العزل اخلا�صة
•تقرر اللجنة املركزية العزل عن �صفوف احلزب كل منتخب التحق بفريق
وي ْعل َُن عن ذلك عموما؛
متثيلي �آخر دون اال�ستقالة من احلزب ُ

•يف حالة �إقدام �أحد �أع�ضاء احلزب على الرت�شح ملهمة متثيلية تكون الهي�آت احلزبية
القانونية ر�شحت لها مر�شحا �آخر ،تعاين اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية
والتحكيم ،بعد �أن حتاط علما من لدن التنظيم املعني �أو املكتب ال�سيا�سي� ،أن

املر�شح خارج تنظيمات احلزب يعد خمال ب�ضوابط احلزب وي�ضع بالتايل نف�سه

خارج دائرته ويعترب معزوال عن �صفوفه.
املادة  :91اال�ستقالة واال�ستقالة امل�ؤقتة

•ميكن لكل ع�ضو يف احلزب رغب يف اال�ستقالة منه� ،أن يتقدم بر�سالة ا�ستقالته
�إىل الفرع الذي ينتمي �إليه ،و�إىل الإدارة الوطنية للحزب؛

•كما ميكن �أن يقرر �أحد �أع�ضاء احلزب ،ولأ�سباب خا�صة ،جتميد �أن�شطته
احلزبية .و يف هذه احلالة ،على املعني بالأمر �أن يبلغ بذلك كال من الإدارة

الوطنية للحزب والفرع الذي ينتمي �إليه؛

•ويرجع قرار العودة �إىل احلزب �إىل اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم
بعد الر�أي املعلل للمكتبني الإقليمي واملحلي الذين كان ينتمي �إليهما.
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املادة  :92م�ساطر حل الفرع
•ميكن للمجل�س الإقليمي اتخاذ قرار حل �أحد الفروع� ،رشيطة �أن يتم ا�ستدعا�ؤه
لهذا الغر�ض و�أن حت�رض �أغلبية الأع�ضاء املكونة له؛

•وال ميكن تطبيق قرار احلل �إال يف حالة الغياب التام وامل�ستمر لأي ن�شاط �أو يف
حالة �إقدام الفرع على �أفعال من �ش�أنها �أن تلحق �رضرا مب�صالح احلزب �أو يف

حالة عدم ان�ضباط جماعي.

املادة  :93تبليغ قرارات احلل.
•يتعني �إخبار اللجنة املركزية بقرارات حل الفروع املحلية التي يتخذها املكتب
الإقليمي وذلك يف �أجل � 8أيام من تاريخ �صدورها مع ن�سخة من م�سطرة البحث

والتحقيق حول الأفعال التي �أدت �إىل احلل؛

•وال ي�صبح قرار احلل نهائيا �إال بعد امل�صادقة عليه من لدن اللجنة املركزية
�أواملكتب ال�سيا�سي بني دورتي اللجنة املركزية .و�إىل �أن يبث يف القرار �إياه،
ال ميكن للفرع املعني باحلل ممار�سة �أي ن�شاط عمومي.

املادة � :94إعادة هيكلة الفروع التي مت حلها.
•يتعني على املجل�س الإقليمي الذي قام بحل �أحد الفروع �أن يعيد هيكلته يف �أجل
ثالثة �أ�شهر .ويحدد لهذا الغر�ض قواعد �إعادة هذه الهيكلة.

املادة  :95حل الهي�آت الإقليمية �أو اجلهوية.
•ميكن للمكتب ال�سيا�سي ،على �ضوء خال�صات جلنة البت ،التي عليها �أن تقوم،
يف عني املكان بالتحريات الالزمة� ،أن يقرتح على اللجنة املركزية حل الهي�آت
الإقليمية �أو اجلهوية التي �أقدمت على الإخالل ب�شكل خطري ب�ضوابط احلزب

�أو على �أفعال مت�س مب�صاحله؛
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•كما ميكن للمكتب ال�سيا�سي حل �إحدى هذه الهي�آت يف حالة عجزها البني عن
القيام مبهامها.

املادة � :96إعادة هيكلة الهي�آت الإقليمية �أو اجلهوية
•يقوم املكتب ال�سيا�سي ،يف �أقرب الآجال ،ب�إعادة هيكلة الهي�آت الإقليمية
�أواجلهوية التي مت حلها .ويحدد لهذا الغر�ض قواعد �إعادة هذه الهيكلة.

املادة  :97اللجوء املبا�رش �إىل اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم
•يف حالة حدوث نزاع بني ممثل برملاين �أو ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة املركزية
�أو �إحدى الهي�آت املركزية من جهة ،والهي�آت الإقليمية من جهة �أخرى ،ميكن

للمكتب ال�سيا�سي �أن يلج�أ مبا�رشة �إىل اللجنة الوطنية للمراقبة ال�سيا�سية والتحكيم.
الباب اخلام�س ع�رش� :سيا�سة احلزب الإعالمية والتوا�صلية

املادة� :98:سيا�سة احلزب الإعالمية
•ت�سهر اللجنة املركزية على بلورة �سيا�سة �إعالمية وتوا�صلية متطورة ومنفتحة
ومتنوعة ،على ال�صعيد الداخلي واخلارجي ،للتعريف ب�سيا�سة احلزب

وبراجمه ،ون�رش مواقفه ،عرب خمتلف الو�سائط التوا�صلية ،بغية تقوية نفوذ
احلزب وتو�سيع �إ�شعاعه؛

•ت�سهر اللجنة املركزية كذلك على بلورة خمطط عمل للتوا�صل ال�سيا�سي احلزبي
الت�أطريي والتعبوي واال�ستقطابي كفعل ن�ضايل قائم على القرب بهدف تو�سيع

دائرة الإ�شعاع احلزبي وتو�سيع رقعته؛

•تنظم اللجنة املركزية �إعالم احلزب ،وفق �ضوابط و�آليات تعاقدية تدقق
التحمالت وال�رشوط الواجب مراعاتها يف تدبري �إعالم احلزب بكيفية مهنية.
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املادة � :99صحافة احلزب
•ي�صدر حزب التقدم واال�شرتاكية ،باعتباره امل�ساهم الرئي�سي يف ال�رشكة
ال�ساهرة على ن�رش جرائده ومن بينها البيان وبيان اليوم� ،صحافة للر�أي

وللأخبار ،بهدف الإ�سهام يف ت�شكيل الر�أي العام الوطني وتن�شيط احلوار
ال�سيا�سي التعددي ،والدفاع عن �أفكار التقدم والدميقراطية واحلداثة ،وتعزيز

البناء الدميقراطي للبالد؛

•جرائد حزب التقدم واال�شرتاكية الورقية والإلكرتونية هي و�سيلة �إعالمية
للتعبري عن ق�ضايا الوطن واملواطنني ،وهي منفتحة على خمتلف تعبريات

و�آراء املنا�ضلني وعموم املواطنني ،وفق �ضوابط املمار�سة ال�صحفية ،ويف

احرتام لقواعد و�أخالقيات املهنة؛

•يعترب دعم جرائد احلزب والعمل على �إ�شعاعها والرقي مب�ستواها عمال ن�ضاليا
حيويا للتوا�صل مع املواطنني والت�أثري يف الر�أي العام ،ولتعزيز العمل ال�سيا�سي
احلزبي.

املادة  :100جمل�س املراقبة
•يتوىل املكتب ال�سيا�سي اقرتاح �أع�ضاء جمل�س املراقبة لل�رشكة ال�ساهرة على ن�رش
�صحافة احلزب ويعر�ض مقرتحه على اللجنة املركزية للم�صادقة  ،و ي�رشف ،يف
نطاق القوانني ذات ال�صلة ،على تتبع ح�سن التدبري ،واحرتام اخلط التحريري

ل�صحافة احلزب ،وتفعيل خمططات تطويرها وت�أهيلها؛

•يتوىل رئي�س جمل�س املراقبة تقدمي تقرير �سنوي حول �أن�شطة ال�رشكة ال�ساهرة
على ن�رش �صحافة احلزب �أمام اللجنة املركزية للحزب.
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الباب ال�ساد�س ع�رش :التدبري الإداري واملايل للحزب
املادة  :101الإدارة الوطنية للحزب (مادة حمدثة).
•ت�سهر على التدبري اليومي لعمل احلزب وتنفيذ قراراته التدبريية �إدارة وطنية
و�إدارات جهوية يتم العمل على توفري ال�رشوط لإحداثها؛

•ين�سق عمل الإدارة الوطنية مدير يعينه املكتب ال�سيا�سي ويعمل حتت �إ�رشاف
الأمني العام للحزب؛

•يحدد القانون الداخلي للحزب ومن خالل عقود ال�شغل طبقا للقوانني اجلاري بها
العمل مهام م�ستخدمي /م�ستخدمات �إدارة احلزب وكذا كل امل�ساطر التنظيمية
والتدبريية.

املادة  :102املوارد املالية للحزب
تتكون املوارد املالية للحزب من:
•واجبات الإنخراطات واال�شرتاكات التي ي�ؤديها �أع�ضاء احلزب ،كما هي
حمددة بقرارات �أجهزة احلزب املخت�صة مبقت�ضى كل من هذا القانون والنظام

الداخلي؛

•الدعم الذي تقدمه الدولة للحزب وفقا للقانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية؛
•دعم الدولة املخ�ص�ص لتنظيم امل�ؤمترات الوطنية العادية واحلمالت االنتخابية
العامة اجلماعية واجلهوية والت�رشيعية؛

•الهبات والو�صايا والتربعات النقدية والعينية يف حدود ما ت�سمح به الت�رشيعات
اجلاري بها العمل؛
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•العائدات املرتبطة بالأن�شطة االجتماعية و الثقافية للحزب؛
•عائدات ا�ستثمارات �أموال احلزب التي ي�سمح بها القانون.
املادة  :103النفقات
توجه املوارد املالية للحزب لـ
•نفقات ت�سيري احلزب؛
•تنظيم امل�ؤمترات الوطنية ومتويل احلمالت االنتخابية ومتويل �أن�شطته الإ�شعاعية
والت�أطريية الرامية �إىل امل�ساهمة يف التنمية ال�سيا�سية للبالد؛

•دعم ومتويل �أن�شطة الفروع على �أ�سا�س عقود الربامج؛
•حتقيق �أهدافه.
املادة  :104النظام املحا�سباتي
•مت�سك ح�سابات احلزب طبقا للنظام املحا�سباتي للأحزاب ال�سيا�سية والقانون
والقرارات واملرا�سيم اجلاري بها العمل؛

•ت�ؤدى النفقات طبقا للقوانني اجلاري بها العمل؛
•تويل �أمني مال احلزب مهمة �ضبط املحا�سبات ال�سنوية وجداولها ،والتي يتم
ختمها يف �آخر كل �سنة بانتهاء ال�سنة املالية بحلول  31دجنرب من كل �سنة ،ويتم
الإ�شهاد ب�صحتها بعد مراقبة قانونيتها و�سالمتها من قبل خبري حما�سباتي مقيد يف

�سجل �أو جدول هيئة اخلرباء املحا�سبني؛

•يحتفظ بجميع الدفاتر والوثائق املحا�سباتية ملدة � 10سنوات تبتدئ من التاريخ
التي حتمله.
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املادة  :105مالية التنظيمات املحلية
•حتر�ص التنظيمات احلزبية على �ضبط ح�سابات الفروع املحلية والهي�آت
الإقليمية واملجال�س اجلهوية وفق النظام املحا�سباتي املوحد الذي حتدده الإدارة

املالية للحزب وت�صادق عليه اللجنة املركزية؛

•وحتر�ص على تقدمي تقرير دوري عن و�ضعيتها املالية للهيئة الوطنية للمراقبة؛
•املالية بعد فح�صها من طرف الهيئة الإقليمية للمراقبة املالية.
الباب ال�سابع ع�رش :مقت�ضيات ختامية
املادة  :106حل احلزب
•ميكن حل احلزب بقرار للم�ؤمتر الوطني اال�ستثنائي وب�أغلبية ثالثة �أرباع
�أع�ضائه؛

•يف حالة حل احلزب ،يحدد امل�ؤمتر اال�ستثنائي الهيئة التي �ستتوىل ت�صفية �أمواله
وممتلكاته وح�ساباته وديونه ،والكيفية التي �سيتم بها ذلك مع منحها جميع
ال�صالحيات للقيام ب�إجراء الت�صفية النهائية.

املادة  :107تعديل القانون الأ�سا�سي
•امل�ؤمتر الوطني هو الهيئة الوحيدة املخت�صة التي لها �صالحية تعديل مقت�ضيات
هذا القانون الأ�سا�سي كلما دعت ال�رضورة لذلك.
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املادة  :108تنفيذ القانون الأ�سا�سي
•يدخل هذا القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ بعد م�صادقة امل�ؤمتر الوطني عليه،
وتتوىل اللجنة املركزية م�س�ؤولية تطبيق مقت�ضياته؛

ت�ستثنى من ذلك الفقرة الأخرية من املادة  49املتعلقة ب�رشوط الرت�شح للأمانة العامة

للحزب ،والتي ي�رشع يف تنفيذها ابتداء من امل�ؤمتر الوطني العا�رش.

�سال -يف � 2أبريل 2016
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