النظام االساسي لحزب آفاق تونس
افريل 2017
الجزء األول  :تعريف المصطلحات
"منخرط" هو المنخرط بالحزب ،مرسم بقائمة المنخرطين.
"مؤتمر" هو كل منخرط وقع انتخابه لحضور المؤتمر العام للحزب.
"الحزب" هو حزب آفاق تونس.
"الجهة" تعني الجهة الدائرة االنتخابية كما ت ّم تعريفها من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات خالل االنتخابات التشريعية
في أكتوبر  2014لمجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية .ويعتبر الخارج جهة واحدة.
"النظام الداخلي" هو النظام الداخلي للحزب المصادق عليه خالل مؤتمر االنفتاح والمتكون من جميع فصوله ومالحقه.
"النظام األساسي" هو النظام االساسي للحزب المصادق عليه والذي تم اشهاره طبقا للتشريع الجاري به العمل.
سمين" ترمز الي قائمة المنخرطين بالحزب المرسمين بقاعدة بيانات الحزب ،دافعين لمعلوم
"قائمة المنخرطين المر ً
االنخراط.
"مقر الحزب" هو المقر الرئيسي للحزب الكائن بـعدد  12مكرر ،نهج األمام مسلم ،المنزه الرابع 1004 ،تونس .ويمكن
تغييره طبقا للفصل  4من النظام االساسي.
"مؤتمر االنفتاح" هو مؤتمر الحزب المنعقد أيام  31مارس  2017و 1افريل  2017و 2افريل .2017
"مؤتمر الحزب" هو كل مؤتمر للحزب الحقا لمؤتمر االنفتاح.
"أغلبية األصوات" تعني ،بعد احترام النصاب القانوني ،اغلبية أصوات الحاضرين بالجلسة.
"المكتب المحلي " هو الهيكل المتكون من مجموعة منخرطي الحزب عددهم ال يقل عن خمسين ( )50منخرطا أو ()30
منخرطا بالنسبة للمكاتب المحلية بالخارج.
الجزء الثاني  :أحكام عامة
الفصل  : 1تعريف الحزب
يحمل الحزب أسم "أفاق تونس".
وال يمكن تغيير اسم الحزب اال بأغلبية ثلثي المؤتمرين خالل مؤتمر الحزب.
الفصل  : 2شعار الحزب
شعار الحزب الخمسة التونسية التقليدية يتوسطها اسم الحزب.
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يضمن هذا الشعار في جميع الوثائق الرسمية للحزب ومراسالته على المستوي الداخلي ومع الغير.
وال يمكن تغيير هذا الشعار اال بأغلبية ثلثي المؤتمرين خالل مؤتمر الحزب.
الفصل  : 3مقر الحزب
يكون مقر الحزب بعدد  12مكرر ،نهج اإلمام مسلم ،المنزه الرابع 1004 ،تونس.
يمكن تغيير مقر الحزب بقرار من المكتب السياسي يصادق عليه بأغلبية األصوات.
ويتم اعالم السلطات بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ بفحوى هذا التغيير في أجل أقصاه شهر من
تاريخ اتخاذ قرار التغيير .ويقع إعالم العموم عبر جريدة يومية صادرة بالبالد التونسية وعبر الموقع اإللكتروني للحزب.
الفصل  : 4برنامج و مبادئ الحزب
يعمل الحزب على :
-

تبني الفكر الليبرالي االجتماعي الضامن للعدالة االجتماعية والداعم لدور الدولة في ضمان تعليم وثقافة ورعاية
صحية ونقل ذي جودة للمواطن.
تحقيق المساواة المطلقة بين المواطنين وضمان العدالة والعدل بينهم.
ضمان الحقوق الفردية لألشخاص كمكون اساسي للحريات العامة.
بناء اقتصاد داعم للمبادرة الفردية في إطار دور تعديلي فاعل للدولة.

الفصل  : 5الوسائل
يعتمد الحزب لتحقيق أهدافه الوسائل الشرعية في إطار القوانين الجاري بها العمل.
الجزء الثالث  :المنخرطون
الفصل  : 6االنخراط في الحزب
لكل تونسي وتونسية الحق في طلب االنخراط في الحزب ،في نطاق التشريع الجاري به العمل ،وإذا استوفى الشروط
التالية:
-

بلوغ سن ست عشر ( )16سنة كاملة يوم تقديم طلب انخراطه،
انتفاء الموانع القانونية لديه،
اإليمان بمبادئ الحزب وأهدافه والعمل على تحقيق خياراته،
عدم االنتماء ألي حزب سياسي آخر.

الفصل  : 7اجراءات االنخراط في الحزب
يحرص مدير الحزب على سن مذكرة عمل تنظم إجراءات االنخراط في الحزب.
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ويجب على مدير الحزب ارسال هذه المذكرة الى جميع المكاتب المحلية للحزب ونشرها للعموم بمقر الحزب وعبر الموقع
اإللكتروني للحزب في اجل أقصاه شهرا من تاريخ تعيينه على ان ال يفوت هذا االجل  3اشهر من تاريخ انعقاد مؤتمر
االنفتاح.
تنص هذه المذكرة وجوبا على :
-

معلوم االنخراط طبقا لقرار المكتب السياسي،
آجال وطرق البت في مطالب اإلنخراط،
انتهاء العضوية،
آجال وطرق الغاء العضوية،
اسباب رفض االنخراط،
آجال اعادة مطلب اإلنخراط في حالة الرفض .ال يمكن في كل الحاالت ان يتعدى هذا األجل  18شهرا.

سمين.
كما يضع مدير الحزب أسس وبيانات اعتماد بطاقات االنخراط وكيفية ضبط قائمة المنخرطين المر ً
يحتفظ الحزب بحقه في رفض طلب العضوية.
الفصل  : 8معلوم االنخراط
يحدد معلوم االنخراط طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل من قبل المكتب السياسي.
ويمكن تغيير هذا المعلوم بقرار من المكتب السياسي يصادق عليه بأغلبية األصوات.
يجب على أعضاء الحزب الذين يؤدون فترة انتخابية يتحصلون خاللها على مرتبات أن يدفعوا معلوم انخراط متمثل في
الحد األقصى المذكور في القانون.
يخول دفع االنخراط التمتع ببطاقة منخرط.
ّ
الفصل  : 9حقوق المنخرط
يحق لكل منخرط:
-

الحصول على بطاقة االنخراط،
االطالع على أنظمة الحزب وقوانينه وقراراته،
المشاركة في أنشطة الحزب واالستفادة من برامجه التكوينية،
انتخاب مسؤولي الحزب وفق مقتضيات النظامين األساسي والداخلي،
الترشح للمسؤوليات القيادية بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل مسؤولية،
التعبير عن آرائهم بكل حرية داخل هياكل ولجان الحزب ،في جميع القضايا السياسية والمسائل التنظيمية للحزب،
االستماع إليهم عند طلب ذلك في حالة إصدار عقوبات ضدهم وااللتجاء إلى الهيكل الداخلي المختص،
الحصول على المعلومة بخصوص النشاطات والتظاهرات المنظمة من طرف هياكل الحزب.

الفصل  : 10واجبات المنخرط
ينبغي على منخرطي الحزب:
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-

االلتزام بمبادئ الحزب والتحلي بقيمه واالنضباط لقراراته،
االلتزام بالنظامين األساسي والداخلي وبمقتضيات اللوائح والقرارات الصادرة عن مختلف هياكل الحزب،
عدم تقلد أي منصب سياسي إال بعد موافقة المكتب السياسي للحزب،
عدم تمثيل الحزب إال بتكليف رسمي من مؤسساته،
العمل على حسن تنفيذ برامج الحزب والمهام التي يكلف بها،
دعم الحزب ماليا حسب ما يقرره المجلس الوطني للحزب،
المحافظة على أسرار الحزب،
االلتزام بالمشاركة في األنشطة التكوينية التي تنظمها هيئات الحزب.
العمل على المضي قدما بالحزب ،على تدعيم وحدته ،على توسيع مجال تأثيره ،على نجاعة عمله وعلى الرفع من
هيبته.
اعتماد سلوك يتماشى مع المبادئ السلوكية واألخالقية والديمقراطية للحزب.
تطبيق واحترام قرارات اللجان والهياكل القيادية،
خالص معاليم اإلخراط بصفة منتظمة.

الفصل  : 11حق التصويت و حق الترشح

كل منخرط في الحزب ،مسجل بقائمة المنخرطين ،دافع لمعلوم اإلنخراط ،له حق االنتخاب طبقا لإلجراءات المنصوص
عليها في النظام الداخلي.
كما يحق لكل منخرط في الحزب ،مسجل بقائمة المنخرطين ،ودافع لمعلوم االنخراط ،الترشح للهياكل التمثيلية.
الفصل  : 12انتهاء العضوية
تنتهي العضوية بالحزب ألحد األسباب التالية :
-

االستقالة المكتوبة الموجهة لمدير الحزب،
الرفت،
عدم تأكيد العضوية عبر دفع المعلوم السنوي لالنخراط في غضون ثالث ( )3أشهر من انتهاء السنة االدارية،
الوفاة.

الفصل  : 13االستقالة و الرفت
ينجر عن أي استقالة من هيكل من الهياكل استقالة الية من كل الهياكل المنبثقة عنه.
وال يمكن رفت منخرط بالحزب إال بعد نفاذ جميع وسائل الصلح معه والمرور امام لجنة النظام ،طبقا ألحكام النظام
الداخلي.
الفصل  : 14استرجاع العضوية
ال يمكن لمن رفت من الحزب أن يقدم مطلب عضوية جديد قبل مضي سنة على صدور قرار الرفت.
يستعيد كل من استقال من الحزب بسبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليات الحزبية والعامة عضويته وأقدميته في الحزب
بمجرد انتفاء السبب وتقديم طلب كتابي يوجه إلى مقر الحزب.
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يستطيع المنخرط المستقيل طلب سحب استقالته من خالل إرسال رسالة عادية أو إلكترونية لمدير الحزب في أجل ال
يتعدى األسبوعين .ويدرس إثر ذلك طلب السحب ويقع اعالم المنخرط المعني باألمر بالقرار المتخذ في شانه.
الجزء الرابع  :تنظيم و هياكل الحزب
العنوان األول  :الهياكل التمثيلية
الباب األول  :الخلية
الفصل  : 15تعريف الخلية
تتكون الخلية من مجموعة منخرطي الحزب عددهم اقل عن العدد القانوني لتكوين مكتب محلي.
يمكن انشاء الخلية في كل عمادة من تراب الجمهورية وبالدوائر االنتخابية بالخارج.
الفصل  : 16صالحيات الخلية
تسهر الخلية على :
-

إحاطة المنخرطين الجدد وتكوينهم وجعلهم ناشطين فاعلين،
استقطاب منخرطين جدد للحزب ودعم المكتب المحلي الراجعة له بالنظر،
تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته محليا،
احترام القانون الداخلي للحزب واحترام قيم وبرامج وقرارات الحزب.

يت ّم توزيع المهام بالتوافق بين أعضاء الخلية.
الباب الثاني  :المكتب المحلي
الفصل  : 17تعريف المكتب المحلي
يمكن تكوين مكتب محلي في كل معتمدية في التراب الوطني.
ويقع تنظيم المكتب المحلي بالخارج بمذكرة عمل يعدها مدير الحزب ويصادق عليها المجلس الوطني.
الفصل  : 18صالحيات المكتب المحلي
تتمثّل أه ّم صالحيات المكتب المحلي فيما يلي:
-

السهر على إحاطة المنخرطين الجدد وتكوينهم وجعلهم ناشطين فاعلين.
بعث خاليا قاعدية في كل المنطقة وتأطيرها،
رفع تقرير عن نشاط المكتب المحلي للمدير الجهوي،
مسك السجالت المعتمدة،
الصلة بها،
تمثيل الحزب في الهياكل المحلية والبلديات وربط ّ
رسم وتنفيذ سياسات التواصل مع المنخرطين والمتعاطفين،
فتح المجال لكل الفئات للمشاركة الفعلية في أنشطة الحزب وتطويره
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-

مسك ملف العضوية ومتابعتها،
إقتراح تصورات وبرامج وسياسات بالتنسيق مع المدير الجهوي،
المحافظة على ممتلكات الحزب،
تأطير أعضاء الحزب وتكوينهم حسب البرنامج المعتمد.

الفصل  : 19مكتب المكتب المحلي
يحدد عدد أعضاء مكتب المكتب المحلي حسب حجم المكتب المحلي.
يتراوح عدد أعضاء المكتب المحلي بين  4أعضاء على األقل و 8أعضاء على أقصى تقدير.
ينتخب أعضاء مكتب المكتب المحلي رئيسا له من بين أعضائه ،عند انعقاد أول جلسة للمكتب المحلي ،بأغلبية األصوات.
وإذا تعذر ذلك ،يقع انتخابه في أول مجلس جهوي منعقد ،بأغلبية األصوات.
الفصل  : 20تعريف رئيس المكتب المحلي
يعرف النظام الداخلي رئيس المكتب المحلي وشروط الترشح لهذا المنصب.
الفصل  : 21صالحيات مكتب المكتب المحلي
يضطلع رئيس المكتب المحلي بالمهام التالية :
تمثيل الحزب محليا والت ّحدث باسمه،
اإلشراف على المكتب المحلي،
توزيع المهام بين أعضاء المكتب المحلي،
تسيير المكتب المحلي،
السهر على حسن سير الخاليا في حالة وجودها،
حضور جلسات المجلس الجهوي،
اإلشراف على تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته محليا.
الموافقة على مطالب االنخراط.
يضطلع نائب رئيس المكتب المحلي بالمهام التالية :
-

تحرير محاضر جلسات المكتب المحلي،
مسك دفتر المحاضر،
التواصل مع المدير الجهوي للتسيير اإلداري للمكتب المحلي،
نيابة رئيس المكتب المحلي في حالة عدم وجود رئيس،
المحافظة على ممتلكات المكتب المحلي.

المسوول على االنخراطات و التعب ٔية بالمهام التالية :
يضطلع
ٔ
-

قبول مطالب االنخراط،
مسك ملفات االنخراط،
تحيين قاعدة بيان المنخرطين.

المسوول المالي بالمهام التالية :
يضطلع
ٔ
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-

الدعم المالي للحزب،
جمع مبالغ اإلنخراطات المتخلدة بالذمة،
إعداد جداول نفقات المكتب المحلي.

في حالة حدوث شغور في خطة لرئيس المكتب المحلي ،يقع انتخاب رئيسا جديدا على ذات األسس التي مكنت من انتخاب
سابقه.
رئيس المكتب المحلي هو عضوا بصفته بالمجلس الجهوي.
الباب الثالث  :المجلس الجهوي
الفرع األول  :تعريف المجلس الجهوي  -صالحيات المجلس الجهوي  -انعقاد جلسات المجلس الجهوي  -مكتب المجلس
الجهوي
الفصل  : 22تعريف المجلس الجهوي
تعتمد الهيكلة الجهوية على مجلس جهوي ،يتكون بالجهات التي توجد بها ثالث ( )3مكاتب محلية على األقل.
يقع تحديد تركيبة المجلس الجهوي ،تنظيمه ومدة نيابته بالنظام الداخلي.
الفصل  : 23صالحيات المجلس الجهوي
يسهر المجلس الجهوي على :
يسهر المجلس الجهوي على :
-

تمثيل الحزب بالجهة،
تطوير أنشطة الحزب بالجهة،
تطوير إشعاع الحزب وقياداته بالجهة،
كيفية تطبيق ونشر استراتيجية الحزب في الجهة،
بإبالغ قيادة الحزب بمشاكل الجهة وخصوصياتها،
استقطاب شخصيات جهوية ذات اعتبار،
تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته وتو ّجهاته المركزية،
تخص الجهة بالتنسيق مع القيادة المركزية،
تصورات وبرامج وسياسات
اقتراح
ّ
ّ
المحافظة على ممتلكات الحزب بالجهة،
المساهمة في أعداد القوائم االنتخابية للحزب المتعلقة بالجهة،
تطور العمل بالتنسيق مع المدير الجهوي،
متابعة سياسة تشكيل المكاتب المحلية حسب ّ
رفع تقارير عن نشاط الجهة لمدير الحزب،
مناقشة السياسات والخطط التي ته ّم الجهة والتقرير في شأنها بما ال يخالف قرارات المجلس الوطني،
السعي إلى حل النزاعات التي تطرأ بين أعضاء المكتب المحلي فيما بينهم وبين المكاتب المحلية فيما بينها،
إبداء الرأي في المسائل والقضايا التي تطرحها عليه القيادة المركزية،
سحب الثقة من أعضاء المكاتب المحلية المنتخبين بأغلبية األصوات ،وال يشارك أعضاء المكتب المحلي المعني
بالتصويت،
سداد الشغور في عضوية المكاتب المحلية بالنسبة لألعضاء المنتخبين،
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-

تزكية المدير الجهوي،
تطوير الموارد المالية للحزب،
ربط عالقات مع األحزاب والمجتمع المدني بالجهة،
تطوير عالقات الحزب بالجمعيات االجتماعية والتنموية ورسم خطط عمل مشتركة،
السهر على التركيز على الشباب والمرأة في التمثيلية وأنشطة الحزب،
السهر على احترام القانون الداخلي للحزب واحترام قيم وبرامج وقرارات الحزب.

الفصل  : 24مكتب المجلس الجهوي
يتراوح عدد أعضاء مكتب المجلس الجهوي بين  4أعضاء على األقل و 9أعضاء على أقصى تقدير ،يقع انتخابهم من قبل
أعضاءه خالل أول جلسة يدعو اليها مدير الحزب.
يحدد عدد أعضاء مكتب المجلس الجهوي حسب حجم الجهة المرتبطة بدرجة تطورها وعدد المكاتب المحلية بالجهة.
ويتراوح هذا العدد حسب تطور الجهة المعنية.
الفرع الثاني  :رئيس المجلس الجهوي
الفصل  : 25تعريف رئيس المجلس الجهوي
يلعب رئيس المجلس الجهوي دورا سياسيا بالجهة.
يقع ضبط شروط الترشح لرئاسة المجلس الجهوي او نيابة رئاسة المجلس الجهوي ومدة النيابة بالنظام الداخلي.
ينعقد المجلس الجهوي في أول دورة له بإشراف رئيس الحزب أو أحد نائبيه وينتخب بأغلبية األصوات رئيسا ونائبا له.
الفصل  : 26صالحيات رئيس المجلس الجهوي
تتمثّل صالحيات رئيس المجلس الجهوي فيما يلي :
-

ترأس جلسات المجلس الجهوي،
تفعيل صالحيات المجلس الجهوي،
تخص الجهة بالتنسيق مع القيادة المركزية،
تصورات وبرامج وسياسات
اقتراح
ّ
ّ
تمثيل الجهة بالمجلس الوطني للحزب،
تمثيل الحزب لدى السلط الجهوية.

الفرع الثالث  :المدير الجهوي
الفصل  : 27تعريف المدير الجهوي
يعرف النظام الداخلي المدير الجهوي وشروط الترشح لهذا المنصب.
يعين مدير الحزب ،باقتراح من رئيس المجلس الجهوي وبتزكية من المجلس الجهوي ،مديرا جهويا.
وينعقد في الغرض مجلس جهوي ،باقتراح من رئيس المجلس الجهوي ،لتزكية المدير الجهوي المعين.
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ال يمكن الجمع بين مهمتي رئاسة المجلس الجهوي واالدارة الجهوية.
في حالة شغور منصب المدير الجهوي ،يقع تعيين مديرا جهويا جديدا بنفس طريقة تعيينه.
الفصل  : 28صالحيات المدير الجهوي
تتمثّل صالحيات المدير الجهوي فيما يلي :
-

اإلشراف على تنفيذ قرارات الحزب وتنزيل سياساته في الجهة،
متابعة نشاط الخاليا والمكاتب المحلية،
رفع تقارير شهرية عن نشاط الجهة للمجلس الجهوي،
التنسيق بين رئيس المجلس الجهوي ورؤساء المكاتب المحلية،
مسك دفتر محاضر جلسات المجلس الجهوي،
الصلة بالمؤسسات البحثية والفكرية
تفعيل المخابر الجهوية للحزب على شاكلة المخابر المركزية ،وكذلك ربط
ّ
والثقافية بالجهة.

الباب الرابع  :الجمعية العامة للمكاتب المحلية
الفصل  : 29تعريف الجمعية العامة للمكاتب المحلية  -تركيبتها
الجمعية العامة للمكاتب المحلية هي الندوة السنوية للحزب.
الموتمر الوطني ،بناء
الجمعية العامة للمكاتب المحلية هي هيئة إستشارية ،تعقد مرة في السنة وجوبا باستثناء سنة إنعقاد ٔ
على دعوة من رئيس الحزب ،قبل موفى شهر جوان من كل سنة.
الفصل  : 30صالحيات الجمعية العامة للمكاتب المحلية
تتمثل صالحيات الجمعية العامة للمكاتب المحلية في:
-

الموتمر،
تقييم مدي تقدم الحزب في تطبيق اللوائح الصادرة عن ٔ
مناقشة الخيارات العامة للحزب،
دراسة تقارير عن النشاط السنوي للمكتب السياسي والمجلس الوطني،
إصدار توصيات ذات طابع استشاري،
المصادقة على التقريرين األدبي والمالي للحزب.

الباب الخامس  :المجلس الوطني
الفرع األول  :تعريف المجلس الوطني  -صالحيات المجلس الوطني  -انعقاد جلسات المجلس الوطني
الفصل  : 31تعريف المجلس الوطني و تركيبته
يعتبر المجلس الوطني اعلى سلطة بين مؤتمرين .وهو الهيئة التي توافق على االتجاهات االستراتيجية الكبرى للحزب
وقواعد تنظيمها على المستويين الجهوي والوطني.
يضبط النظام الداخلي تركيبة المجلس الوطني ومدة نيابته.
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يسيّر المجلس الوطني رئيس منتخب من بين أعضائه.
يمكن للمجلس الوطني إنشاء لجان خاصة مؤقتة مختصة تساعده على حسن القيام بمهامه.
الفصل  : 32شروط الترشح
يضبط النظام الداخلي شروط الترشح لعضوية المجلس الوطني.
الفصل  : 33صالحيات المجلس الوطني
يحرص المجلس الوطني على انجاز االتجاهات االستراتيجية الكبرى المتمثلة في :
-

ضبط السياسات الكبرى وتحديد التوجهات العامة للحزب،
تزكية المرشح لمنصب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس المجلس النيابي المقترح من الحزب،
تزكية الفريق الحكومي للحزب،
تحديد استراتيجيات التحالفات،
سحب الثقة من نائبي رئيس الحزب،
المصادقة على اللوائح والنظم المقدمة من المكتب السياسي،
المصادقة على رزنامة المؤتمر الوطني المقدمة من المكتب السياسي،
الموتمر العام،
إقتراح تعديل النظام األساسي على ٔ
إقتراح تعديل النظام الداخلي على المجلس الوطني ،ما لم يمس ذلك بالنظام األساسي،
تفسير مواد النظام األساسي والنظام الداخلي،
إتخاذ قرار اإلندماج أو اإلنصهار مع أحزاب أخرى ،أو إستيعاب أحزاب أخرى وكذلك التجزئة.

ويتم إتخاذ هذه القرارات (تعديل النظام الداخلي أواإلندماج أو اإلنصهار) بأغلبية ثلثي الحاضرين من المجلس الوطني.
الفصل  : 34النصاب القانوني و التصويت
يحدد النظام الداخلي تفاصيل احتساب النصاب القانوني والتصويت خالل جلسات المجلس الوطني.
الفرع الثاني  :رئيس المجلس الوطني
الفصل  : 35انتخاب رئيس المجلس الوطني
يرأس أول جلسة للمجلس الوطني بعد مؤتمر الحزب أكبر األعضاء سنا بمساعدة العضوين األصغر سنا.
وينتخب المجلس الوطني في جلسته األولى بعد مؤتمر الحزب رئيسا له باالقتراع السري والحر والمباشر.
إذا تر ّ
شح أكثر من عضوين للرئاسة ولم يتحصل أحدهما على أغلبية األصوات في الدورة األولى ،يلجأ إلى دورة ثانية
يشارك فيها المترشحان الحائزان على أكثر األصوات في الدورة األولى.
يقع اإلعالن عن المترشح الحائز على أكثر األصوات رئيسا للمجلس .وفي صورة التساوي تعطي األفضلية للمرأة ثم
لألصغر سنا.
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تقدم الترشحات حينيا ويتكفل  3أعضاء غير مترشحون بتكوين لجنة االقتراع والفرز.
الفصل  : 36صالحيات رئيس المجلس الوطني
صالحيات رئيس المجلس الوطني هي االتي :
-

تمثيل المجلس والتخاطب بإسمه،
يضبط جدول أعمال المجلس الوطني بإقتراح من المكتب السياسي،
يسير جلسات المجلس الوطني و يرأسها،
ينسق ويحقق التواصل بين المجلس الوطني والمكتب السياسي والهيئة التنفيذية،
يسهر على تفعيل صالحيات المجلس الوطني،
يفرض احترام النظام الداخلي،
يسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الوطني،
يشرف على سير ا ٔعمال المجلس،
له اتخاذ التدابير الالزمة لحفظ النظام داخل المجلس الوطني.

الفصل  : 37في حالة وجود مانع لرئيس المجلس الوطني
يضبط النظام الداخلي كيفية معالجة حالة وجود مانع لرئيس المجلس الوطني.
الفرع الثالث  :مكتب المجلس الوطني
الفصل  : 38تعريف مكتب المجلس الوطني
يقترح رئيس المجلس الوطني اثنين ( )2من نوابه امرأة وشاب يقع المصادقة عليهما من قبل المجلس الوطني.
يش ّكل مكتب المجلس الوطني كل المجموعة المتركبة من رئيس المجلس الوطني ونوابه االثنين (.)2
يضبط النظام الداخلي مدة نيابة مكتب المجلس الوطني.
الباب السادس  :المكتب السياسي
الفرع األول  :تعريف المكتب السياسي  -صالحيات المكتب السياسي  -انعقاد جلسات المكتب السياسي
الفصل  : 39تعريف المكتب السياسي
المكتب السياسي هو هيئة تفكير واتخاذ القرارات السياسية للحزب.
الفصل  : 40صالحيات المكتب السياسي
يسهر المكتب السياسي على :
-

العمل على تطبيق لوائح الحزب،
تطوير الحزب وزيادة شهرة الحزب وقياداته،
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-

تطبيق ونشر استراتيجية الحزب،
استقطاب شخصيات وطنية ذات اعتبار،
وتوجهات الحزب المركزية،
تحديد سياسات ّ
صورات وبرامج وسياسات تخص الحزب على المستوى الوطني،
اقتراح ت ّ
إعداد رزنامة والمحتوى السياسي للمؤتمر وعرضه على المجلس الوطني للمصادقة عليه.
مناقشة السياسات والخطط،
إبداء الرأي في المسائل والقضايا الوطنية واقليمية،
إعداد ونشر بيانات الحزب،
تأطير سياسات الحزب،
ربط عالقات مع احزاب والمجتمع المدني،
وضع أولويات وخيارات المبادرات التشريعية الممكن للحزب القيام بها.

الفرع الثاني  :رئيس المكتب السياسي
الفصل  : 41شروط الترشح  -تعيين رئيس المكتب السياسي  -سحب الثقة  -في حالة وجود مانع لرئيس المكتب
السياسي
يحدد النظام الداخلي شروط الترشح لمنصب رئيس المكتب السياسي.
يرأس أول جلسة للمكتب السياسي بعد مؤتمر الحزب رئيس الحزب.
وينتخب المكتب السياسي في جلسته األولى بعد مؤتمر الحزب رئيسا له باالقتراع السري والحر والمباشر.
إذا تر ّ
شح أكثر من عضوين للرئاسة ولم يتحصل أحدهما على أغلبية األصوات في الدورة األولى ،يلجأ إلى دورة ثانية
يشارك فيها المترشحان الحائزان على أكثر األصوات في الدورة األولى.
يقع اإلعالن عن المترشح الحائز على أكثر األصوات رئيسا للمكتب السياسي .وفي صورة التساوي تعطي األفضلية للمرأة
ثم لألصغر سنا.
يحدد النظام الداخلي مدة نيابة رئيس المكتب السياسي وحاالت سحب الثقة منه وكيفية تطبيق هذه االلية.
الفصل  : 42صالحيات رئيس المكتب السياسي
صالحيات رئيس المكتب السياسي هي االتي:
-

تمثيل المكتب السياسي والتخاطب باسمه،
يضبط جدول أعمال المكتب السياسي،
يسير جلسات المكتب السياسي ويرأسها،
ينسق ويحقق التواصل بين الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي،
السهر على تفعيل صالحيات المكتب السياسي.
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الباب السابع  :مجموعة النواب
الفرع األول  :تعريف مجموعة النواب  -صالحيات مجموعة النواب  -انعقاد جلسات مجموعة النواب
الفصل  : 43تعريف مجموعة النواب
يعرف النظام الداخلي مجموعة النواب ويحدد تركيبتها وشروط عضويتها ومدة نيابتها.
يسيّر مجموعة النواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب.
الفصل  : 44صالحيات مجموعة النواب
تحرص مجموعة النواب على المساعدة في :
-

التنسيق بين العمل الحزبي والعمل البرلماني،
سن قانون داخلي للكتلة البرلمانية،
التنسيق مع المكتب السياسي لتقديم مقترحات قوانين باسم الحزب.

الفرع الثاني  :رئيس مجموعة النواب
الفصل  : 45انتخاب رئيس مجموعة النواب
يرأس أول جلسة للمجموعة النواب بعد مؤتمر الحزب أكبر األعضاء سنا إذا لم يتم بعد انتخاب رئيس الكتلة البرلمانية.
الفصل  : 46صالحيات رئيس مجموعة النواب
صالحيات رئيس مجموعة النواب هي االتي:
-

تمثيل مجموعة النواب والتخاطب باسمها،
يضبط جدول أعمال مجموعة النواب،
يسير جلسات مجموعة النواب ويرأسها،
ينسق ويحقق التواصل بين نواب الحزب والحزب،
السهر على تفعيل صالحيات مجموعة النواب،
رفع تقارير دورية عن انشطة مجموعة النواب الى الهيئة التنفيذية لدراستها والبت فيها.

الفصل  : 47هياكل الكتلة البرلمانية ونظامها الداخلي
هياكل الكتلة البرلمانية هي الجلسة العامة للكتلة ورئاسة الكتلة ومكتب الكتلة وأعضاء الكتلة في مجلس نواب الشعب.
رئيس الكتلة هو نفسه رئيس مجموعة النواب .يختار رئيس الكتلة مكتب الكتلة الذي يتركب من رئيسها ونائبيه ومساعديه
ومقرر الكتلة.
تقترح الكتلة نظامها الداخلي على مجموعة النواب للتداول فيه قبل عرضه على المجلس الوطني للمناقشة والتصويت.
يضبط النظام الداخلي للكتلة عملها بما ال يتناقض مع النظام األساسي والنظام الداخلي للحزب.
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للكتلة جهاز إداري ومالي يترأسه مدير تنفيذي.
الباب السابع  :رئاسة الحزب
الفرع األول  :رئيس الحزب
الفصل : 48
رئيس الحزب هو المسؤول األول والممثل القانوني للحزب ويمثل صورة الحزب.
الفصل  : 49صالحيات رئيس الحزب
يتولى رئيس الحزب المهام التالية :
-

رئاسة جلسات الهيئة التنفيذية وضبط جدول األعمال وادارة الجلسات،
اقتراح خطط ومناهج الحزب بمعية الهيئة التنفيذية،
تنفيذ سياسات الحزب ومقرراته،
تمثيل الحزب في عالقاته الداخلية والخارجية،
التنسيق مع مجموعة النواب والكتلة البرلمانية،
الدعوة إلى مؤتمر استثنائي.

يتوجب علي الرئيس التفرغ للعمل الحزبي.
الفصل  : 50انتخاب و سحب الثقة من رئيس الحزب
ينتخب منخرطي الحزب رئيس الحزب باالقتراع السري المباشر وفي صورة عدم إحراز أي من المترشحين على ما
يفوق نصف أصوات المقترعين في الدورة األولى ،يتم اللجوء إلى دورة ثانية بين الحاصلين على الرتبة األولى والثانية.
وفي حالة التساوي ،تعطي األفضلية للمرأة ثم لألصغر سنا.
وال يحق ألي عضو أن يتولى رئاسة الحزب ألكثر من دورتين متتاليتين .ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه.
الفرع الثاني  :نائبا رئيس الحزب
الفصل  : 51شروط الترشح
يحدد النظام الداخلي شروط الترشح لمنصب نائب رئيس الحزب.
الفصل  : 52صالحيات نائبا رئيس الحزب
يتولى نائبي رئيس الحزب المهام التالية:
-

رئاسة جلسات الهيئة التنفيذية وضبط جدول األعمال وادارة الجلسات في غياب الرئيس،
مساعدة رئيس الحزب القتراح خطط ومناهج الحزب،
التنسيق مع الفريق الحكومي.
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ويتولى رئيس الحزب توزيع المهام بينهما.
الفصل  : 53تعيين و عزل نائبا رئيس الحزب
ينتخب مؤتمري الحزب نائبي رئيس الحزب باالقتراع السري المباشر وهما المتحصالن على أكبر عدد ممكن من
األصوات من بين المترشحين.
وفي حالة التساوي ،تعطي األفضلية للمرأة ثم لألصغر سنا.
في حالة وجود مترشح وحيد ،يقع تعيينه خالل المؤتمر ويؤجل انتخابات الثاني خالل مؤتمرا استثنائيا يعقد خالل مدة
زمنية ال تتجاوز ثالث ( )3أشهر.
وال يحق ألي مترشح أن يتولى نيابة رئاسة الحزب ألكثر من دورتين متتاليتين.
الباب التاسع  :الهيئة التنفيذية
الفصل  : 54تعريف الهيئة التنفيذية
الهيئة التنفيذية هي هيئة تسيير الحزب والهيكل السياسي األعلى في الحزب.
الفصل  : 55صالحيات الهيئة التنفيذية
تتولى الهيئة التنفيذية ،تحت مسؤولية رئيس الحزب ،القيام بالمهام التالية :
-

تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الوطني والمكتب السياسي،
وضع برامج عمل سنوية،
متابعة وتنسيق اشغال وانشطة الحزب اليومية في مجمل هياكله،
السهر على تنسيق اعمال ادارة الحزب،
تقييم اشغال الهياكل الجهوية للحزب،
الموافقة على التقارير االدبية والمالية الدورية الثالثية والسنوية المعدة من طرف إدارة الحزب،
اتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني واإلقليمي والدولي،
تكوين لجان مختصة دائمة أو مؤقتة،
اقتراح أعضاء الحزب المشاركون في الحكومة.

الباب العاشر  :المؤتمر
يقع اتخاذ القرارات خالل المؤتمر بالتصويت وبأغلبية االصوات.
الفرع األول  :المؤتمرات المحلية
الفصل : 56
المؤتمر المحلي العادي هو أعلى سلطة محليا وينعقد بصفة دورية كل  18شهرا وفي نطاق إعداد المؤتمر الوطني.
يقع انتخاب مكاتب المكاتب المحلية من قبل منخرطي المكاتب المحلية ،كل على حدة.
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الفصل : 57
المؤتمرون المحليون هم أعضاء المكاتب المحلية.
الفصل  : 58المؤتمر المحلي االستثنائي
ينعقد المؤتمر االستثنائي بطلب من المجلس الجهوي أو بطلب من أغلبية أعضاء المكتب المحلي يوجه الطلب للمجلس
الجهوي ،على أال تقل المدة المتبقية على انعقاد المؤتمر العادي عن  3أشهر.
الفصل  : 59المهام والصالحيات
تتمثل صالحيات المؤتمر المحلي فيما يلي:
-

انتخاب أعضاء مكتب المكتب المحلي،
انتخاب ممثلي المكتب المحلي في المؤتمر الجهوي،
مناقشة التقرير األدبي.

الفرع الثاني  :المؤتمرات الجهوية
الفصل : 60
المؤتمر الجهوي هو أعلى سلطة في الجهة وينعقد بصفة دورية كل  18شهرا وفي نطاق اإلعداد إلى المؤتمر الوطني.
تتمثل صالحيات المؤتمر الجهوي فيما يلي:
-

مناقشة التقرير األدبي والمصادقة على اللوائح والقرارات الخاصة بالجهة،
انتخاب ممثلي الجهة في المؤتمر العام للحزب بالنسبة للمؤتمر الجهوي السابق للمؤتمر العام،
إبداء الرأي في القضايا واللوائح التي تعرضها القيادة المركزية.

الفرع الثالث  :المؤتمر الوطني
الفصل : 61
الموتمر الوطني أعلى سلطة للحزب.
يعتبر ٔ
الموتمر بصفة عادية رابع سنة بعد المؤتمر الذي سبقه على أقصى تقدير و حسب تاريخ يحدده المجلس الوطني
وينعقد ٔ
الموتمرين وفي حالة عدم توفر النصاب ينعقد بعد  24ساعة
بإقتراح من المكتب السياسي وبحضور األغلبية المطلقة من ٔ
بمن حضر.
يقوم المكتب السياسي بإعداد تصور ورزنامة للمؤتمر يصادق عليها المجلس الوطني.
الموتمر العام االستثنائي بناء على طلب من رئيس الحزب أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني وال يمكن أن ينعقد
ينعقد ٔ
الموتمر العادي السابق وإذا لم يتوفر النصاب ينعقد بعد 24
في
المنتخبين
تمرين
المو
من
المطلقة
األغلبية
بحضور
إال
ٔ
ٔ
ساعة مهما كان عدد الحضور.
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للموتمر الوطني كما يتولى اقتراح جدول أعماله إن كان عاديا في حين تتولى الجهة الداعية
يتولى المكتب السياسي اإلعداد ٔ
للموتمر االستثنائي اقتراح جدول أعماله.
ٔ
الموتمر العام فيما يلي:
تتمثل صالحيات ٔ
-

مناقشة التقريراألدبي والمالي والمصادقة على اللوائح والقرارات الخاصة بالحزب،
موتمر الحزب،
إنتخاب رئيس الحزب من قبل منخرطي الحزب شهر قبل انعقاد ٔ
إنتخاب نائبا رئيس الحزب،
إنتخاب القائمة الوطنية ألعضاء المجلس الوطني،
تحيين و تغيير النظام األساسي للحزب.

الموتمر العام االستثنائي فی إنتخاب رئيس جديد للحزب في حالة سد شغور بما فيها اإلستقالة او سحب
تتمثل صالحيات ٔ
الثقة.
موتمر :
الموتمر بصفة ٔ
يشارك في أشغال ٔ
-

الموتمرات الجهوية.
الموتمرون المنتخبون في ٔ
ٔ
اعضاء المجلس الوطني.

العنوان الثالث  :الهياكل القارة
الباب األول  :إدارة الحزب
الفرع األول  :تعريف إدارة الحزب  -صالحيات إدارة الحزب
الفصل  : 62تركيبة ادارة الحزب
يكون إدارة الحزب ويرأسها مدير الحزب.
ّ
تتكون ادارة الحزب من مسؤولي اقسام/ادارات الحزب ومخططات عمل الحزب .أعضاء االدارة هم معينين.
يحدد النظام الداخلي تفاصيل تركيبة إدارة الحزب.
الفصل  : 63صالحيات ادارة الحزب
من صالحيات إدارة الحزب :
-

اقتراح استراتيجية العمل للحزب بهدف تفعيل قرارات الهيئة التنفيذية في شكل أنشطة فعلية تنفّذ.
تحديد ميزانيات الحزب الضرورية لتنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية.
التنشيط واإلشراف على المناضلين المشاركين في أنشطة إدارة الحزب.
متابعة وتطوير الجهات ومدى االنتشار بها.

الفصل  : 64سير عمل ادارة الحزب
يحدد النظام الداخلي كيفية سير عمل ادارة الحزب.
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الفرع الثاني  :مدير الحزب
الفصل  : 65تعريف مدير الحزب
يعتبر مدير الحزب مسؤوال على الحزب من الناحية التنفيذية الى جانب تسييره إلدارة الحزب.
يكون مدير الحزب عضوا منخرطا وجوبا في الحزب.
الفصل  : 66صالحيات مدير الحزب
من مهام مدير الحزب:
-

تكوين فريق ووضع التنظيم الالزم لتحقيق االهداف المرسومة من طرف الهيئة التنفيذية،
تنظيم إدارة الحزب بمذكرات (مذكرة عمل تنظم إجراءات االنخراط في الحزب ،مذكرة عمل تعرف إيقاف نشاط
الفروع )...تعرض على الهياكل المنصوص عليها في النظام الداخلي للمصادقة عليها،
متابعة وتطوير الجهات ومدى االنتشار بها،
وضع برنامجا يعرض على الهيئة التنفيذية للمصادقة عليه،
مسك السجالت التالية :
سجل االنخراطات.
•
سجل مداوالت هياكل تسيير الحزب.
•
سجل األعضاء الذين تقلدوا مهام داخل الحزب.
•

الفصل  : 67تعيين و اقالة مدير الحزب
يعين مدير الحزب من قبل الهيئة التنفيذية باقتراح من رئيس الحزب للمدة الفاصلة بين مؤتمرين.
ويمكن إقالة مدير الحزب بالئحة سحب الثقة تضبط تفاصيلها ضمن النظام الداخلي.
الباب الثالث  :لجنة النظام
الفصل : 68
لجنة النظام هي لجنة حكماء ذات دور إستشاري تتركب من أعضاء معينين من طرف الهيئة التنفيذية.
وتتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الحزب والنزاعات التي تحصل بينهم وترفع توصياتها في تقرير ترسله
إلى المكتب السياسي.
ويقع تحديد صنف العقوبات وحاالت تطبيقها بمذكرة عمل يصادق عليها المكتب السياسي.
يضبط النظام الداخلي شروط الترشح لعضوية لجنة النظام.
الفصل  : 69العقوبات
تصنف العقوبات التأديبية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية :

18 | 21

.1

العقوبات األصلية
عقوبات الدرجة األولى هي :
لفت النظر.
•
اللوم.
•
التوبيخ.
•
-

.2

عقوبات الدرجة الثانية هي :
اإليقاف المؤقت عن النشاط من شهر الى سنة.
•
الرفت.
•

العقوبات التكميلية :
-

الحرمان من الترشح أو الترشيح للمسؤوليات بالحزب لمدة أقصاها أربع ( )4سنوات.
التجريد من المسؤولية في هياكل الحزب لمدة أقصاها أربع ( )4سنوات.

ويقع تحديد حاالت تطبيق العقوبات التأديبية بمذكرة عمل يعدها مدير الحزب ويصادق عليها المجلس الوطني.
ويتم إدراج هذه العقوبات في مذكرة العمل التي تعدها لجنة النظام ويصادق عليها المكتب السياسي.
الباب الرابع  :تنظيم انتخابات الحزب
الفصل : 70
تقوم إدارة الحزب بإعداد مذكرة عمل تنظم االنتخابات الداخلية للحزب تعرضها على مصادقة المكتب السياسي بعد
استشارة المجلس الوطني.
الجزء الخامس  :تمويل الحزب
الفصل : 71
ينظم القانون الداخلي للحزب مسالة تمويل الحزب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل : 72
يعين الوكيل المالي من قبل الهيئة التنفيذية بإقتراح من رئيس الحزب لمدة نيابة تمتد بين مؤتمرين إثنين إلى حين مباشرة
هيئة تنفيذية جديدة.
ويحافظ الوكيل المالي على عضويته بالمكتب السياسي.
يحدد النظام الداخلي حاالت إقالة الوكيل المالي وكيفية تطبيق هذه االلية.
الفصل : 73
تتمثل صالحيات الوكيل المالي في :
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-

الحرص على إحترام التراتيب القانونية الخاصة بتمويل األحزاب والتثبت من الحسابات طبقا للقوانين الجاري بها
العمل،
إعداد التقرير المالي للحزب،
مسك سجل المس اعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء
األشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب هذا السجل في مقره المركزي،
التنسيق مع السلطات باعتباره إحدى الممثلين القانونيين للحزب خاصة اللجنة المرؤوسة من قبل رئيس المحكمة
اإلدارية ودائرة المحاسبات،
إقتراح مراقب الحسابات للمصادقة على تعيينه من قبل المكتب السياسي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الجزء السابع  :احكام خاصة  -قواعد انتخاب هياكل الحزب

العنوان االول  :احكام خاصة
الفصل  : 74تعليق نشاط الحزب  -حل الحزب
يمكن استثنائيا تعليق نشاط الحزب بشكل مؤقت بناء على اقتراح تقدمه أغلبية أعضاء المجلس الوطني ويصادق عليه هذا
األخير بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويحدد قرار التعليق المؤقت مدّته وشروط رفعه.
وتعلم السلط المعنية بهذا القرار .ويدعو رئيس الحزب عند انقضاء المدة أو عند استيفاء شروط رفع التعليق مختلف هياكل
الحزب لالنعقاد مجددا واستئناف نشاطها العادي.
ويمكن لربع أعضاء المجلس الوطني إذا رأى تحقق شروط رفع التعليق المؤقت أن يطلب انعقاد المجلس الوطني في أجل
أقصاه  15يوما من تاريخ الطلب لمعاينة استيفاء شروط رفع التعليق ودعوة الهياكل المختلفة إلى استئناف النشاط العادي.
يمكن حل الحزب بقرار من أغلبية ثلثي المؤتمرين في مؤتمر استثنائي.
وفي حالة المصادقة على مقترح حل الحزب يشكل المؤتمر لجنة تتولى تصفية أمواله طبقا للقوانين النافذة.
الفصل  : 75االستفتاء
يمكن عند االقتضاء لرئيس الحزب ،أو ألغلبية أعضاء المجلس الوطني بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائه ،دعوة
منخرطي الحزب إلى استفتاء.
يجرى االستفتاء وفق الئحة تعدها الجهة الداعية ويصادق عليها المجلس الوطني بأغلبية االصوات.
الفصل  : 76تنقيح النظام االساسي
يمكن تنقيح هذا النظام االساسي باألغلبية المطلقة للمؤتمرين.
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العنوان الثاني  :قواعد انتخاب هياكل الحزب
الفصل : 77
يضع النظام الداخلي للحزب قواعد انتخاب هياكل الحزب.
الجزء الثامن  :أحكام انتقالية
الفصل : 78
ينظم النظام الداخلي االحكام االنتقالية الخاصة بمؤتمر االنفتاح.
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