المجلس الوطني

النظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية
كما صادق عليه المجلس الوطني

 -دورة دجنبر 2102

بناء على أحكام القانون رقم  11.22املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2.22.211يف 12

من ذي القعدة  2241هـ ( 11أكتوبر  1122م) ،وال سيما املادة  12منه؛
وبناء على مقتضيات النظام األساسي حلزب العدالة والتنمية الذي مت تعديله يف املؤمتر الوطين السابع للحزب املنعقد بتاريخ 12
و 12شعبان  2244ه املوافق ل  22و 22يوليوز 1121م.
يصادق اجمللس الوطين حلزب العدالة والتنمية املنعقد يف دورته العادية بتاريخ  22و 22و 21صفر 2242ه املوافق ل 12
و 11و 41دجنرب 1121م على هذا النظام الداخلي كما يلي:

ديباجة
تفعيال الختيارات النظام األساسي ،القائمة على اعتماد احلزب ألسلوب اجلهوية والالمركزية والالمتركز والتعاقد يف تسيري شؤونه
وعل ى قاعدة ''الرأي حر والقرار ملزم'' ،يقرر ما يلي:
.2
.1

بناء على مبدأ التفريع ،يعتمد احلزب أسلوب التفويض يف العالقة بني هيئاته التنفيذية؛
يتم تفعيل التعاقد بناء على مبدأ التدبري بالنتائج وفق الكيفيات اآلتية:



تتعاقد اهليئات الرقابية مع اهليئات التنفيذية املنبثقة عنها ،وفق خطة مرحلية أو برنامج سنوي؛



تتعاقد األمانة العامة مع الكتابات اجلهوية وفق برنامج سنوي؛
تتوىل األمانة العامة متويل اجملال احلزيب وفق برامج تعاقدية سنوية مع الكتابات اجلهوية؛



تصدر مذكرة عن اإلدارة العامة حتدد شكليات تطبيق هذه املقتضيات؛



.4

يتم تفعيل قاعدة ''الرأي حر والقرار ملزم'' كما يلي:



تلتزم اهليئات احلزبية بفسح اجملال ألعضائها إلبداء آرائهم قبل اختاذ القرار ،وال يعتد إال بالرأي املعرب عنه داخل املؤسسات؛



يصبح القرار الصادر عن اهليئة احلزبية املخولة ملزما لألعضاء اخلاضعني لسلطة هذه اهليئة؛



يعترب قرار رئيس هيئة حزبية املتخذ يف إطار القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل  ،ملزما إىل حني بت هذه اهليئة يف املوضوع
بالتأكيد أو املراجعة أو اإللغاء؛



تستوجب خمالفة القرار امللزم املتابعة االنضباطية أمام اهليئات املختصة؛
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القسم األول :إجراءات منح العضوية وتسجيل األعضاء في لوائح الحزب وانتظامهم
الفصل األول :منح العضوية
المادة :12
يتقدم الراغب يف العضوية يف احلزب بطلب كتايب موقع ،أو عند االقتضاء بطلب موقع عن طريق الربيد اإللكرتوين ،إىل إحدى
اهليئات املخولة مبنح العضوية حسب مقتضيات املواد بعده؛
المادة :11
ال تصبح عضوية طالب العضوية يف احلزب نافذة إال بعد بت اهليئات املخولة يف الطلب بالقبول؛
المادة :14


ختتص الكتابة احمللية بالبت بالقبول أو الرفض ،يف طلبات عضوية مشارك املقدمة إليها ،داخل أجل كامل ال يتجاوز مخسة
عشر يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لديها؛



تسلم بطاقة خاصة للعضو املشارك وفق مقتضيات مذكرة تصدرها اإلدارة العامة.
المادة :12

 يصبح العضو املشارك عضوا عامال بعد مرور سنة على األقل على اخنراطه يف احلزب ،باقرتاح من الكتابة احمللية املعنية وموافقته،
أو بتقدمي املعين باألمر طلبا يف املوضوع توافق عليه الكتابة اإلقليمية؛
 ميكن أن متنح عضوية عامل ابتداء ،بصفة استثنائية ،بقرار معلل من هيئات احلزب ذات الصالحية شريطة انعقادها حبضور ثلثي
أعضائها على األقل؛
المادة :12


ختتص الكتابة اإلقليمية بالبت بالقبول أو الرفض ،يف طلبات عضوية عامل ،داخل أجل كامل اليتجاوز ثالثني يوما ابتداء من
تاريخ إيداع الطلب لديها ،وميكنها أن تطلب رأي الكتابة احمللية املعنية يف املوضوع؛



تسلم بطاقة خاصة للعضو العامل وفق مقتضيات مذكرة تصدرها اإلدارة العامة.
المادة :11

إذا مل تبت إحدى الكتابات احمللية أو اإلقليمي ة يف طلب العضوية داخل اآلجال احملددة أو رفضته ،ميكن لطالب العضوية جتديده
لدى اهليئة األعلى مباشرة ،وتبت فيه هذه األخرية داخل أجل كامل أقصاه ستون يوما.
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المادة :10
ميكن استثناء لألمانة العامة والكتابات اجلهوية منح عضوية مشارك أو عامل ،كما ميكن استثناء للكتابات اإلقليمية منح
عضوية مشارك ،وهلذه اهليئات أن تطلب رأي اهليئات التنفيذية الدنيا املعنية يف املوضوع ،ويتعني إبالغ هذه األخرية بالقرار
املتخذ يف املوضوع.
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المادة :12


متنح العضوية الشرفية من قبل األمانة العامة ابتداء أو باقرتاح من الكتابات اجلهوية أو الكتابات اإلقليمية؛



تسلم بطاقة خاصة للعضو الشريف وفق مقتضيات مذكرة تصدرها اإلدارة العامة.
الفصل الثاني :تدبير قاعدة معطيات العضوية





المادة :11
تعد بطاقة العضوية من قبل اإلدارة العامة؛
تتوىل اإلدارة العامة تتبع ومراقبة التدبري اجملايل للعضوية كما تقوم بتدبري القاعدة الوطنية ملعطيات العضوية؛
تتوىل اهليئات التنفيذية اجملالية تدبري قاعدة معطيات العضوية يف مستواها التنظيمي.
الفصل الثالث :تسجيل األعضاء في لوائح الحزب وانتظامهم
المادة :21

يسجل أعضاء احلزب وفق املقتضيات اآلتية:
 .1يسجل يف الئحة الكتابة احمللية:
 األعضاء املقيمون بصفة اعتيادية يف النفوذ الرتايب للكتابة احمللية املعنية؛


أعضاء الكتابة احمللية املتوفرين على انتداب حزيب ساري املفعول؛
املمارسون لنشاط مهين أو حريف يف النفوذ الرتايب للكتابة احمللية املعنية؛



املنتخبون اجلماعيون واملهنيون باجلماعة املعنية أو الغرفة املهنية التابعة للنفوذ الرتايب للكتابة احمللية املعنية ،حسب احلالة،
واملتوفرون على انتداب انتخايب ساري املفعول.



 .2يسجل يف الئحة الكتابة اإلقليمية:
 املسجلون يف لوائح الكتابات احمللية التابعة لنفوذها؛


الفئات املذكورة يف الفقرة األوىل من هذه املادة بالنسبة للجماعات واملقاطعات اليت ال توجد هبا كتابات حملية؛



أعضاء الكتابة اإلقليمية املتوفرون على انتداب حزيب ساري املفعول؛

 الربملانيون املتوفرون على انتداب انتخايب ساري املفعول املنتخبون يف الفرع اإلقليمي أو املقيمون فيه.
 .3يسجل يف الئحة الكتابة اجلهوية:
 املسجلون يف لوائح الكتابات اإلقليمية التابعة لنفوذها؛


الفئات املذكورة يف الفقرة األوىل من هذه املادة بالنسبة للعماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات اليت ال توجد هبا كتابات
إقليمية؛



أعضاء الكتابة اجلهوية املتوفرون على انتداب حزيب ساري املفعول؛

 .4يتم تسجيل أعضاء احلزب بناء على تصريح منهم ،مكتوب ومؤرخ وموقع ،ومينع أي تسجيل مزودج حتت طائلة اجلزاءات
االنضباطية املقررة يف النظام األساسي؛
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 .5تقوم الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية ،حسب احلالة ،بالتشطيب على األعضاء املسجلني يف لوائحها ،غري املتوفرين على
الشروط احملددة يف هذه املادة ،إما بطلب من املعنيني باألمر ،أو بناء على طلب معلل من الغري أو مببادرة منها بعد توجيه إشعار
يف املوضوع للمعنيني ،وميكن هلؤالء توجيه طعن يف املوضوع للهيئة التنفيذية األعلى.
المادة :22
التواصل

يقصد باالنتظام يف احل زب يف منطوق هذا النظام إمكانية اجتماع أعضاء يف احلزب جتمعهم خصوصية معينة ،لغر
ومدارسة قضايا مشرتكة ،وذلك حتت مسؤولية اهليئة التنفيذية املعنية؛
يتم االنتظام املذكور على أساس جغرايف أو مهين أو فئوي كما يلي:
يتم االنتظام أساسا يف احلزب ،على األساس اجلغرايف ،حمليا وإقليميا وجهويا ،وميكن بقرار للكتابة احمللية االنتظام وفق جلان حملية
على مستوى األحياء باجلماعة أو املقاطعة املعنية؛
 ميكن االنتظام حمليا وإقليميا وجهويا ومركزيا ،على أساس مهين بني األعضاء املنتسبني للمهنة الواحدة ،أو على أساس فئوي بني
النساء أو بني الطلبة أو بني أعضاء فئة أخرى حتدد طبيعتها اهليئة التنفيذية املعنية؛
ال ميكن لالنتظام على األساس املهين أو األساس الفئوي أن حيدث بنيات تنظيمية جديدة يف احلزب.



الفصل الرابع :الواجبات المالية لألعضاء
المادة :21
يقصد بالواجبات املالية املنصوص عليها يف املادة  31من النظام األساسي واجبات اخنراط األعضاء واملسامهات املالية للمنتخبني
واملعينني يف املناصب السياسية والعليا ،وفق القواعد واإلجراءات احملددة يف النظام املايل.
المادة :24
تصدر األمانة العامة باقرتاح من اإلدارة العامة مذكرة حتدد كيفيات تطبيق أحكام القسم األول من هذا النظام.
القسم الثاني :هيئات الحزب
الباب األول :شروط وشكليات انعقاد اجتماعات هيئات الحزب
المادة :22
تنعقد االجتماعات العادية هليئات احلزب وفق الوترية والشروط احملددة يف النظامني األساسي والداخلي ،كما تنعقد اجتماعاهتا
االستثنائية وفق الشروط احملددة يف النظامني املذكورين.
المادة :22


تنعقد اجتماعات هيئات احلزب بدعوة من رؤسائها أو نواهبم عند االقتضاء ،وفق القواعد اخلاصة بالنصاب واحملددة يف املواد
 42و 42و 65و 65و 55و 24و 23من النظام األساسي؛



يتم االستدعاء للحضور بواسطة البالغات العمومية املنشورة يف الصحافة أو بواسطة اإلعالنات املعلقة يف مقر احلزب ،أو
باالستدعاء الشخصي عن طريق الربيد العادي أو اإللكرتوين أو الرسائل النصية القصرية باهلاتف؛



يسري اجتماعات مجيع اهليئات رئيس اهليئة املعنية أو من يفوضه عند االقتضاء.
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المادة :21


تتخذ هيئات احلزب قراراهتا بأغلبية املصوتني ،وعند تساوي األصوات يكون الرتجيح لرئيس االجتماع؛



إذا كان موضوع التصويت يتعلق باختيارين أو أكثر ،فيتخذ القرار يف هذه احلالة بأغلبية املصوتني وإال ففي دور ثان بأكرب عدد
األصوات؛



إذا تعلق األمر بالتصويت على األشخاص ،فإن التصويت يكون سريا وإذا تعادلت األصوات يتم الرتجيح باختيار األكرب سنا
وعند التساوي يف السن بالقرعة.
المادة :20



يقرتح رئيس اهليئة أو من يفوضه مشروع جدول أعمال االجتماع وتصادق عليه يف بداية اجتماعها؛



يعد املقرر يف كل هيئة حمضرا عن كل اجتماع حيتفظ به يف ملف مؤرخ ومرتب ،وتوجه نسخة منه إىل اهليئة األعلى عند
االقتضاء.
المادة :22

يف حالة إخالل عضو هيئة يف احلزب بسري أشغاهلا أو أشغال أحد األجهزة أو اللجان املرتبطة هبا ،ميكن لرئيس االجتماع ،بعد
تذكريه بالنظام ،اختاذ أحد اإلجراءين التأديبيني التاليني ضده:
 التنبيه اإلبعاد املؤقتالباب الثاني :تنظيم العالقات بين هيئات الحزب
المادة :21
تتحدد العالقات بني هيئات احلزب يف نوعني:
 .1عالقات تنظيمية ويقصد هبا املسؤوليةالسياسية واإلدارية واملالية يف إطار الرتاتبية بني اهليئات؛
 .2عالقات وظيفية ويقصد هبا عالقات التنسيق والتشـاور وتبـادل املعلومـات القائمـة بـني اللجـان أو املكلفـني بـنفس الوظيفـة يف
احلزب.
الفصل األول :العالقات التنظيمية
المادة :11
تتحدد الرتاتبية بني اهليئات التنفيذية من أعلى إىل أدىن كما يلي:
 .1األمانة العامة؛
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.2

الكتابة اجلهوية؛

.3

الكتابة اإلقليمية؛

.4

الكتابة احمللية.
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المادة :12
بناء على مقتضيات املادة  32من النظام األساسي:



 ميكن ألي هيئة تنفيذية أن تتخذ قرارا معلال حبل اهليئة التنفيذية األدىن منها مباشرة ،وال يكون القرار نافذا إال بعد مصادقةاهليئة التنفيذية األعلى عليه؛
 ال يعترب قرار األمانة العامة حبل كتابة جهوية نافذا إال بعد انقضاء أجل الطعن أو بعد بت هيئة التحكيم الوطنية برفضه.

ال يكون قرار احلل ساري املفعول ما مل يكن مشموال بالنفاذ املعجل؛



حيدد أجل مصادقة اهليئة التنفيذية األعلى يف ثالثني يوما كاملة حتت طائلة رفع القرار للهيئة األعلى منهما؛



حيدد أجل الطعن املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة يف مخسة عشر يوما كاملة يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار املعين؛



تبت هيئة التحكيم الوطنية يف الطعن داخل أجل ستني يوما كاملة حتت طائلة نفاذ قرار األمانة العامة؛



تتوىل اهليئة مصدرة القرار اختصاصات اهليئة املنحلة خالل مرحلة انتقالية ال تتجاوز سنة تنتهي بعقد املؤمتر النتخاب هيئة
تنفيذية جديدة.
الفصل الثاني :العالقات الوظيفية

المادة :11
تربط عالقات وظيفية رؤساء اللجان الوظيفية املركزية باملكلفني بالوظائف نفسها بالكتابات اجلهوية ،وينطبق األمر نفسه على
املكلفني بالوظائف نفسها من املستوى اجلهوي إىل املستوى احمللي؛
تصدر األمانة العامة باقرتاح من اإلدارة العامة مذكرة خاصة بتطبيق مقتضيات هذه املادة.
الباب الثالث :المؤتمر الوطني ،انعقاده وتسييره
الفصل األول :اإلعداد للمؤتمر الوطني
المادة :14
حيدَّد جدول أعمال دورات املؤمتر الوطين كما يلي:
 .1الدورة العادية :يعتمد اجمللس الوطين جدول أعمال الدورة العادية للمؤمتر الوطين بنـاء علـى اقـرتاح مـن األمانـة العامـة تتقـدم بـه
لرئاسة اجمللس الوطين؛
 .2الدورة االستثنائية :حيدَّد جدول أعمال الدورة االستثنائية للمؤمتر الوطين بقرار من اهليئة اليت دعت إليها ،حسب مقتضيات
املادة  42من النظام األساسي؛
المادة :12
يصادق اجمللس الوطين قبل انعقاد الدورة العادية للمؤمتر الوطين على ما يلي:
 تاريخ املؤمتر الوطين؛


جدول أعمال املؤمتر الوطين وميزانيته؛



مشاريع املساطر املتعلقة باملؤمتر الوطين اليت تعتمدها األمانة العامة باقرتاح من اللجنة التحضريية؛
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رئيس وأعضاء اللجنة التحضريية؛



رئيس وأعضاء جلنة رئاسة املؤمتر الوطين.
الفصل الثاني :اللجنة التحضيرية ولجنة رئاسة المؤتمر الوطني
المادة :12



تتكلف باإلعداد للمؤمتر الوطين جلنة حتضريية تعمل حتت مسؤولية األمانة العامة تتكون من رئيس اللجنة وأعضاء آخرين
تقرتحهم األمانة العامة ويصادق عليهم اجمللس الوطين؛



تتكون جلنة رئاسة املؤمتر من رئيس اللجنة رئيسا للمؤمتر وثالثة أعضاء آخرين تقرتحهم األمانة العامة ويصادق عليهم اجمللس
الوطين ،وفق مقتضيات املادة  22بعده.
المادة :11

تتحدد صالحيات جلنة رئاسة املؤمتر الوطين فيما يلي:
 اإلشراف على املؤمتر الوطين وتسيري أشغاله؛


البت يف القضايا الطارئة خالل انعقاد املؤمتر الوطين.
الفصل الثالث :مسطرة اختيار أعضاء لجنة رئاسة المؤتمر واللجنة التحضيرية
المادة :10
 .2يصادق اجمللس الوطين على رئيس جلنة رئاسة املؤمتر وفق الكيفية اآلتية:



تقدم األمانة العامة مرشحا لرئاسة اللجنة؛
يصوت أعضاء اجمللس على املرشح ،ويعترب مكلفا إذا حصل على أغلبية املصوتني؛



إذا مل حيصل على أغلبية املصوتني ،تقدم األمانة العامة مرشحا آخر إىل أن حيصل على أغلبية املصوتني.



 .1يصادق اجمللس الوطين على باقي أعضاء جلنة رئاسة املؤمتر وفق الكيفية اآلتية:


تقدم األمانة العامة أربعة مرشحني لعضوية اللجنة؛



يصوت كل عضو يف اجمللس بطريقة سرية على املرشحني املقرتحني باختيار ثالثة أمساء على األكثر؛



يعترب أعضاء يف اللجنة املرشحون الثالثة األوائل احلاصلون على أغلبية املصوتني؛



إذا مل حيصل مرشحان أو أكثر على أغلبية املصوتني ،أعيد االنتخاب يف دور ثان الستكمال العدد املطلوب ويعترب أعضاء يف
اللجنة يف هذه احلالة احلاصلون على أكرب عدد األصوات؛
إذا تساوت األصوات بني مرشحني اثنني أو أكثر يف الدور األول ،أعيد االنتخاب بينهم يف دور ثان الستكمال العدد املطلوب
وإذا تساوت األصوات مرة أخرى رجح األكرب سنا.
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المادة :12
يتم اختيار رئيس اللجنة التحضريية وأعضائها باقرتاح من األمانة العامة ومصادقة اجمللس الوطين وفق املسطرة املنصوص عليها يف
املادة  10من النظام األساسي؛
المادة :11
 تنتهي صالحيات اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطين بانعقاده ،وتنتهي صالحيات جلنة رئاسة املؤمتر بانتهاء أشغاله؛ يبقى أعضاء اللجنة التحضريية رهن إشارة جلنة رئاسة املؤمتر إىل حني انتهاء أشغاله؛الباب الرابع :المجلس الوطني
الفصل األول :دورات المجلس وأجهزته
المادة :41
عنه وينعقد حتت إشراف مكتبه؛

 يرأس دورات اجمللس الوطين رئيسه أو نائبه أو مفو ميكن للمجلس إحداث جلان مؤقتة؛ يتابع مكتب اجمللس الوطين مدى تنفيذ القرارات وتفعيل التوصيات الصادرة عن اجمللس؛

المادة :42
حتيل األمانة العامة مقرتحاهتا خبصوص جدول أعمال الدورات العادية للمجلس ،على مكتب اجمللس مخسة عشر يوما على
األقل قبل موعد الدورة؛



حتظى مقرتحات األمانة العامة باألولوية يف ترتيب فقرات جدول األعمال؛



ميكن لألمانة العامة يف حالة االستعجال ،إحالة مقرتحات إضافية يف جدول أعمال الدورات العادية للمجلس ،خارج األجل
املنصوص عليه يف البند األول من هذه املادة ،على أن تعر على اجمللس للمصادقة على إدراجها يف جدول األعمال؛
المادة :41

إذا أخل عضو اجمللس الوطين بالتزاماته داخل اجمللس ،حييل مكتب اجمللس مقرتحا خبصوص اإلجراء االنضباطي املطلوب يف حقه،
على هيئة التحكيم الوطنية.
المادة :44
يستمر كل عضو يف أجهزة اجمللس الوطين ،املنصوص عليها يف النظامني األساسي والداخلي ،يف ممارسة مهامه بعد انتخاب اجمللس
اجلديد يف املؤمتر الوطين إىل حني اختيار العضو اجلديد.
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الفصل الثاني :انتخاب المجلس
المادة :42
ينتخب املؤمتر الوطين من بني أعضائه ،أعضاء اجمللس الوطين اجلديد وفق املسطرة املنصوص عليها يف املادة  11من النظام
األساسي واليت يقرها اجمللس الوطين باقرتاح من األمانة العامة؛
الفصل الثالث :انتخاب رئيس المجلس وبقية أعضاء مكتبه ولجنة مراقبة مالية الحزب وهيئة التحكيم الوطنية واللجان
الدائمة ورؤسائها
المادة :35
يتم وفق مقتضيات ينص عليها يف الالئحة الداخلية للمجلس الوطين:


انتخاب رئيس اجمللس الوطين من بني أعضائه يف جلسة يرتأسها األمني العام وفق مراحل الرتشيح والتداول والتصويت؛



املصادقة على اقرتاح رئيس اجمللس الوطين لنائبه ولألعضاء الثالثة الباقني لعضوية مكتب اجمللس؛



انتخاب أعضاء جلنة مراقبة مالية احلزب؛



انتخاب اللجان الدائمة للمجلس ورؤسائها؛



انتخاب أعضاء هيئة التحكيم الوطنية.
الفصل الرابع :استكمال تكوين المجلس

المادة :36
تستكمل الئحة أعضاء اجمللس الوطين وفق ما يلي:
 تقرتح األمانة العامة على اجمللس الوطين الئحة تتكون من ثالثني عضوا على األكثر إلضافتهم للمجلس الوطين؛


لألمني العام أو من يفوضه أن يقدم مببادرة منه أو بطلب من أعضاء اجمللس ،تعريفا خمتصرا عن كل مرشح؛



يصوت كل عضو يف اجمللس الوطين على املرشحني املقرتحني لإلضافة يف حدود العدد املقرتح؛



يعترب عضوا مضافا كل مرشح حصل على أغلبية املصوتني؛



ميكن لألمانة العامة أن تعيد اقرتاح الئحة تكميلية للتصويت يف حالة عدم استكماهلا للعدد املطلوب لإلضافة ،وميكن هلا أن
تضمنها أمساء من الالئحة األوىل.
الفصل الخامس :الالئحة الداخلية للمجلس
المادة :37
يضع اجمللس الوطين باقرتاح من مكتبه ،الئحته الداخلية اليت تنظم ممارسته لصالحياته وعمل أجهزته وجلانه ويقرها بالتصويت.

-9-

النظام الداخلي حلزب العدالة والتنمية

الباب الخامس :األمانة العامة
الفصل األول :اختيار األمين العام للحزب


المادة :42
يتم اختيار األمني العام برتشيح من أعضاء اجمللس الوطين املنتهية واليته ومن أعضاء اجمللس الوطين اجلديد املنتخبني يف املؤمتر
الوطين وفق مرحليت الرتشيح والتداول ،وبانتخاب من املؤمتر الوطين؛



تنظم عمليات الرتشيح والتداول والتصويت النتخاب األمني العام بناء على مسطرة يعتمدها اجمللس الوطين.
الفصل الثاني :مسطرة اختيار نائبي األمين العام والمدير العام وبقية أعضاء األمانة العامة
المادة :41
.2

يتم اختيار نائيب األمني العام واحدا واحدا وفق الكيفية اآلتية:



يقرتح األمني العام على اجمللس الوطين مرشحا واحدا من بني أعضائه؛



يصوت كل عضو يف اجمللس على املرشح املقرتح بطريقة سرية؛



إذا حصل املرشح على أغلبية املصوتني اعترب نائبا لألمني العام؛



إذا مل حيصل املرشح على أغلبية املصوتني يقرتح األمني العام على اجمللس مرشحني اثنني من بني أعضائه ،وميكنه إعادة اقرتاح
املرشح األول مع تقدمي دواعي ذلك؛
يصوت كل عضو يف اجمللس على مرشح واحد على األكثر؛



يتم الفرز ويعترب نائبا لألمني العام من حصل منهما على أكرب عدد من األصوات؛



إذا حصل املرشحان على نفس عدد األصوات يعاد التصويت بينهما ،فإن تساويا يرجح األمني العام أحدمها.



.2

يتم اختيار املدير العام وفق نفس الكيفية أعاله.

المادة :40
يتم انتخاب مخسة عشر عضوا لعضوية األمانة العامة من بني أعضاء اجمللس الوطين باقرتاح من األمني العام وفق مسطرة يقرها
اجمللس الوطين.
الفصل الثالث :اإلدارة العامة
المادة :41
يف اطار الصالحيات املنصوص عليها يف املادة  43من النظام االساسي تتوىل اإلدارة العامة:


اإلشراف على هيئات احلزب املركزية واملوازية واجملالية وتنسيق براجمها وأنشطتها؛
اقرتاح املذكرات اليت ختتص بإصدارها األمانة العامة واملنصوص عليها يف هذا النظام؛



تعتمد اإلدارة العامة الئحتها الداخلية باقرتاح منها ومصادقة األمانة العامة.
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الفصل الرابع :لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص
المادة :42
تتكون جلنة املناصفة وتكافؤ الفرص من:


رئيس اللجنة تعينه األمانة العامة باقرتاح من األمني العام؛
سبعة أعضاء نصفهم على األقل من النساء ،يعينهم األمني العام باقرتاح من رئيس اللجنة؛



ممثلة عن اهليئة الوطنية لنساء احلزب.



المادة :43
تتوىل جلنة املناصفة وتكافؤ الفرص االختصاصات اآلتية:
 تتبع وتقييم السياسات العمومية والقطاعية يف جمال اهتمامها ورفع مذكرات هبذا الشأن إىل األمانة العامة؛
 إجناز البحوث والدراسات يف جمال املناصفة وتكافؤ الفرص؛
 عقد األيام الدراسية والندوات العلمية؛
 تنمية التعاون والشراكة مع املنظمات ذات االهتمام املشرتك؛
 التنسيق والتعاون مع اهليئة الوطنية لنساء احلزب وهيئة أطر احلزب؛
 تقدمي اال قرتاحات لألمانة العامة يف جمال اهتمامها؛
 رفع تقرير سنوي إىل األمانة العامة.
المادة :44
 تشتغل اللجنة حتت إشراف األمانة العامة؛
 تعقد اللجنة اجتماعاهتا العادية مرة يف الشهر ،وبطريقة استثنائية بقرار لرئيسها أو بطلب من نصف أعضائها؛
 ترفع اللجنة تقريرا سنويا عن تطور تفعيل مبدأ املناصفة وتكافؤ الفرص داخل احلزب وعن حصيلة عمل اللجنة إىل األمانة
العامة؛
 تعتمد اللجنة الئحة داخلية باقرتاح منها ومصادقة األمانة العامة؛
الفصل الخامس :لجنة المغاربة المقيمين بالخارج وتنظيم عمل الحزب بالخارج
المادة :45
تتكون جلنة املغاربة املقيمني باخلارج من:


رئيس اللجنة تعينه األمانة العامة باقرتاح من األمني العام؛



سبعة أعضاء نصفهم على األقل من املغاربة املقيمني باخلارج يعينهم األمني العام باقرتاح من رئيس اللجنة.

المادة :46
تتوىل جلنة املغاربة املقيمني باخلارج االختصاصات اآلتية:
 تتبع وتقييم السياسات الوطنية املتبعة ذات الصلة مبجال اهتمام اللجنة؛
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 تقدمي مقرتحات لدعم املشاركة السياسية للمغاربة املقيمني باخلارج؛
 تنمية تعاون وشراكة احلزب مع اجلهات الرمسية واحلزبية واملنظمات يف جمال اهتمام اللجنة.
المادة :47
 تعقد اللجنة اجتماعاهتا العادية مرة كل ثالثة أشهر ،وبصفة استثنائية بقرار لرئيس اللجنة أو بطلب من نصف أعضائها؛
 ترفع اللجنة تقريرا سنويا عن عملها إىل األمانة العامة؛
 تعتمد اللجنة الئحة داخلية باقرتاح منها ومصادقة األمانة العامة.
المادة :48
 يتم تنظيم عمل احلزب با خلارج وفق مذكرة تصدر عن األمانة العامة باقرتاح من اإلدارة العامة؛
الباب السادس :الهيئات المجالية
الفصل األول :وظيفة التكوين داخل الحزب
المادة :49
باإلضافة لألمانة العامة ،تناط باهليئات التنفيذية اجملالية وظيفة التكوين داخل احلزب وفق مبدأ التفريع ،حسب إجراءات تنص عليها
مذكرة تصدرها اإلدارة العامة.
الفصل الثاني :ضوابط إحداث الهيئات المجالية


المادة :50
حتدث اهليئات اجلهوية املنصوص عليها يف املادة  24من النظام األساسي باقرتاح من اإلدارة العامة وقرار لألمانة العامة؛
يراعى التقسيم اجلهوي املعتمد من قبل الدولة يف اهليكلة اجلهوية للحزب.



المادة :51
حتدث اهليئات اإلقليمية املنصوص عليها يف املادة  11من النظام األساسي بقرار للكتابة اجلهوية؛
يراعى التقسيم اإلقليمي املعتمد من قبل الدولة يف اهليكلة اإلقليمية للحزب.





المادة :52
 متثل اهليئات املوازية للحزب يف املؤمتر اإلقليمي بأعضاء مكاتبها اإلقليمية املؤسسة قانونا.



المادة :53
حتدث اهليئات احمللية املنصوص عليها يف املادة  02من النظام األساسي بقرار للكتابة اإلقليمية؛
ينعقد اجلمع العام احمللي بصفة عادية مرتني يف السنة واستثناء بقرار للكتابة احمللية.

- 12 -

النظام الداخلي حلزب العدالة والتنمية

الفصل الثالث :انتخاب الهيئات المجالية وتحديد مهام أعضائها
المادة :54
تتكلف الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية بالتحضري للمؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل ،وتتحدد مهام التحضري يف
مذكرة تصدرها اإلدارة العامة؛


المادة :55
يتم انتخاب الكتاب اجلهويني واإلقليميني واحملليني يف املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية املعنية ،وفق مراحل الرتشيح والتداول
والتصويت؛



يتم انتخاب نواب الكتاب اجلهويني واإلقليميني واحملليني وبقية أعضاء الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية ،باقرتاح من الكتاب
ومصادقة املؤمترات املعنية ،كما تتم إضافة أعضاء لعضوية الكتابات املذكورة؛



يتم انتخاب اجملالس اجلهوية واإلقليمية يف املؤمترات اجلهوية واإلقليمية على التوايل مع مراعاة التمثيل النسيب للفروع؛



يتم انتخاب هيئات التحكيم اجلهوية يف اجملالس اجلهوية؛

حتدد املذكرة املنصوص عليها يف املادة  54من هذا النظام الضوابط واالجراءات التطبيقية هلذه املادة.
المادة :56

حتدد طبيعة املهام والوظائف املسندة ألعضاء اهليئات التنفيذية اجملالية ،مبوجب مذكرة تصدرها اإلدارة العامة.
الفصل الرابع :تكوين وانعقاد الهيئات التنفيذية المجالية ونظام التنافي المطبق على رؤسائها
المادة :57


تتكون الكتابة اجلهوية من الكاتب اجلهوي ومن أربعة إىل مثانية أعضاء آخرين منتخبني يف املؤمتر اجلهوي ،ومن أعضاء مضافني
يف حدود  %46على األكثر من عدد املنتخبني؛



تتناىف مهام الكاتب اجلهوي مع عضوية األمانة العامة للحزب ورئاسة جملس مجاعة ترابية أو مقاطعة أو غرفة مهنية؛



يتحدد عدد أعضاء الكتابات اجلهوية املنتخبني حسب كل جهة بناء على املذكرة املنصوص عليها يف املادة  62من هذا
النظام.
المادة :58

تنعقد الكتابة اجلهوية بصفة عادية مرة كل مخسة عشرة يوما  ،وبصفة استثنائية بدعوة من الكاتب اجلهوي أو بطلب نصف
أعضائها على األقل أو بدعوة من األمني العام للحزب.
المادة :59
تنعقد اللجنة اجلهوية املنصوص على تكوينها يف املادة  52من النظام األساسي ،بصفة عادية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية
بدعوة من الكاتب اجلهوي؛
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المادة :60


تتكون الكتابة اإل قليمية من الكاتب اإلقليمي ومن ستة إىل عشرة أعضاء آخرين منتخبني يف املؤمتر اإلقليمي ،ومن أعضاء
مضافني يف حدود  %46على األكثر من عدد املنتخبني؛
تتناىف مهام الكاتب اإلقليمي مع العضوية يف األمانة العامة ومع مهمة الكاتب اجلهوي ورئاسة جملس مجاعة ترابية أو مقاطعة أو
غرفة مهنية؛



يتحدد عدد أعضاء الكتابة اإلقليمية املنتخبني حسب كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات بناء على مذكرة تصدرها الكتابة
اجلهوية املعنية.



المادة :61
تنعقد الكتابة اإلقليمية بصفة عادية مرة كل مخسة عشرة يوما  ،وبصفة استثنائية بدعوة من الكاتب اإلقليمي أو بطلب نصف
أعضائها على األقل أو بدعوة من الكاتب اجلهوي أو األمني العام للحزب.
المادة :62
تنعقد اللجنة اإلقليمية املنصوص على تكوينها يف املادة  67من النظام األساسي ،بصفة عادية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية
بدعوة من الكاتب اإلقليمي.


المادة :63
تراعي الكتابات اجلهوية عند إحداث الكتابات اإلقليمية اجلديدة التقسيم الرتايب املعتمد إداريا ،وال حتدث كتابات إقليمية
جديدة إال على صعيد عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.



ميكن للكتابة اجلهوية بصفة استثنائية عدم التقيد مبعيار التقسيم الرتايب بطلب معلل منها وموافقة اإلدارة العامة.
المادة :64



تتكون الكتابة احمللية من الكاتب احمللي ومن أربعة إىل عشرة أعضاء منتخبني يف املؤمتر احمللي ،ومن أعضاء مضافني يف حدود
 %46على األكثر من عدد املنتخبني؛



تتناىف مهام الكاتب احمللي مع العضوية يف األمانة العامة ومع مهمة الكاتب اجلهوي والكاتب اإلقليمي ورئاسة جملس مجاعة
ترابية أو مقاطعة أو غرفة مهنية؛
يتحدد عدد أعضاء الكتابة احمللية املنتخبني حسب كل مجاعة أو مقاطعة بناء على مذكرة تصدرها الكتابة اإلقليمية املعنية.



المادة :65
تنعقد الكتابة احمللية بصفة عادية مرة كل أسبوع ،وبصفة استثنائية بدعوة من الكاتب احمللي أو بطلب من نصف أعضائها على
األقل أو بدعوة من الكاتب اإلقليمي.
المادة :66


تراعي الكتابة اإلقليمية عند إحداث الكتابات احمللية اجلديدة التقيد بالتقسيم اإلداري للجماعات أو اإلدارة الرتابية؛



ميكن للكتابة اإلقليمية بصفة استثنائية عدم التقيد مبعيار التقسيم الرتايب بطلب معلل منها وموافقة الكتابة اجلهوية؛
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يتعني على الكتابة اإلقليمية استشارة الكتابات احمللية القائمة قبل اختاذ قرار بإعادة النظر يف التقسيم الرتايب هلذه األخرية.
الباب السابع :الهيئات االنضباطية
الفصل األول :ضوابط إحداث هيئات تحكيم بين جهوية
المادة :67

بناء على مقتضيات املادة  22من النظام األساسي ،ميكن عند االقتضاء إحداث هيئات حتكيم بني جهوية بطلب إحدى
الكتابات اجلهوية املعنية على األقل وموافقة اإلدارة العامة بقرار منها ينص على تكوينها وطريقة اختيار أعضائها.
الفصل الثاني :طريقة اختيار هيئات التحكيم الجهوية
المادة :68
بناء على مقتضيات املادة  14من النظام األساسي اليت تنص أن هيئة التحكيم اجلهوية تتكون من مخسة أعضاء ينتخبهم اجمللس
اجلهوي من بني أعضائه ،على أال يكون ثالثة منهم على األقل من ضمنهم الرئيس أعضاء يف اهليئات التنفيذية ،فإن انتخاب
أعضاء هيئة التحكيم اجلهوية يتم وفق الكيفية اآلتية:
 )2انتخاب رئيس هيئة التحكيم الجهوية:


يصوت كل عضو يف اجمللس اجلهوي على اسم واحد على األقل وامسني على األكثر من بني أعضاء اجمللس اجلهوي املؤهلني؛



يقصد باألعضاء املؤهلني للرتشيح ملهمة رئيس هيئة التحكيم اجلهوية أعضاء اجمللس غري األعضاء يف أي هيئة تنفيذية؛



يتم الفرز ويعترب رئيسا هليئة التحكيم اجلهوية من حصل على أغلبية املصوتني؛
إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية املصوتني ،يعاد التصويت بني األول والثاين احلاصلني على أكرب عدد من األصوات حبي
يصوت كل عضو يف اجمللس على مرشح واحد من بينهما؛



يتم الفرز ويعترب رئيسا هليئة التحكيم اجلهوية يف هذه احلالة من حصل منهما على أكرب عدد من األصوات؛



إذا تساوت األصوات بني املرشحني يرجح أكربمها سنا؛



 )1انتخاب باقي أعضاء هيئة التحكيم الجهوية:




يص وت كل عضو يف اجمللس اجلهوي على أربعة أمساء على األكثر من بني أعضاء اجمللس ،على أن يكون من ضمنهم عضو
واحد على األقل غري عضو يف أي هيئة تنفيذية؛
يتم الفرز وحيتفظ باألربعة األوائل احلاصلني على أكرب عدد من األصوات ،على أن يكون إثنان منهم على األقل غري أعضاء يف
اهليئات التنفيذية للحزب؛
الفصل الثالث :انعقاد الهيئات االنضباطية
المادة :69



تنعقد هيئات التحكيم الوطنية واجلهوية بدعوة من رؤسائها أو من ينوب عنهم ،وحني إحالة أو رفع أي ملف انضباطي إليها
تنعقد داخل أجل كامل أقصاه مخسة عشر يوما من تاريخ توصلها به.
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الفصل الرابع :قواعد انضباطية عامة
المادة :70
 تتوىل اهليئات التنفيذية املختصة حتريك املتابعة االنضباطية ،إما تلقائيا أو بطلب من عضو يف احلزب أو من الغري؛


ينص على اإلجراءات املسطرية ذات الصلة يف املسطرة املنصوص عليها يف املادة  01من هذا النظام.

المادة :71
 اعتبارا ملقتضيات املادتني  22و 21من النظام األساسي اللتان تنصان على أن من حقوق العضو داخل احلزب حق إبداء
الرأي يف القضايا التنظيمية والسياسية واملالية للحزب داخل مؤسساته ،باإلضافة إىل املقتضيات املتعلقة بالرتشيح والرتشح
للمهام احلزبية واالستشارات االنتخابية؛
 وبناء على مقتضيات املادة  12من النظام األساسي اليت تنص على اعتبار اإلخالل بسري مؤسسات احلزب من املخالفات
املوجبة للجزاء االنضباطي يف حق األشخاص ولإلجراءات التدبريية االحرتازية ملعاجلة آثار تلك املخالفات؛


ولكون التعبئة اليت تسبق أو تواكب انعقاد خمتلف مؤسسات احلزب واهليئات املوازية واليت تتم لفائدة أو ضد أشخاص معينني
أو قرارات بعينها ،ختل بقواعد العمل املؤسسايت داخل احلزب؛
فإن أي تصرف من التصرفات املذكورة يوجب املتابعة االنضباطية أمام اهليئات املختصة واختاذ اإلجراءات االحرتازية املالئمة.
المادة :72
حتدد منهجية اشتغال اهليئات االنضباطية وفق مسطرة يقرها اجمللس الوطين؛
المادة :73

إذا كان أحد أعضاء هيئة انضباطية معنيا بالقضية موضوع النظر أو كان طرفا فيها ،اليشارك يف أشغال اهليئة يف خمتلف مراحل
معاجلة القضية.
المادة :74
إذا أظهر البح خالل جري ان املسطرة أمام هيئة انضباطية جهوية وجود طرف آخر أو أطراف أخرى يف القضية املعروضة عليها
ختتص بشأهنم هيئة انضباطية أخرى أو أكثر ،فإن البت يف هذه القضية يؤول إىل هيئة التحكيم الوطنية ،وهلا أن تستشري اهليئات
االنضباطية األدىن املعنية.
المادة :75
تصدر اجلزاءات االنضباطية أو عدم املؤاخذة بقرار معلل تتخذه اهليئة االنضباطية املختصة بأغلبية املصوتني.
الفصل الخامس :الطعن والمراجعة ورد االعتبار
المادة :76


تفعيال ملقتضيات املادتني  10و 21من النظام األساسي ،حيق ألي عضو موضوع إجراء انضباطي ،رفع طعن إىل اهليئة
االنضباطية األعلى؛

- 16 -

النظام الداخلي حلزب العدالة والتنمية



للكتابة اجلهوية ولألمانة العامة احلق يف استئناف أي قرار انضباطي اختذته هيئة حتكيم جهوية ،لدى هيئة التحكيم الوطنية،
وفق ما حتدده املسطرة املنصوص عليها يف املادة  01من هذا النظام.
المادة :77



ميكن ألي عضو صدر ضده إجراء انضباطي هنائي تقدمي طلب املراجعة أو رد االعتبار إىل اهليئة اليت أصدرته وذلك طبقا
للمقتضيات الواردة يف املسطرة املنصوص عليها يف املادة  01من هذا النظام؛



يقصد باملراجعة يف منطوق هذه املادة القرار الذي تتخذه اهليئة االنضباطية بناء على طلب معلل من أحد األطراف خبصوص
إجراء انضباطي هنائي اختذته اهليئة املعنية وذلك لتدارك خطأ يف الوقائع؛



يقصد برد االعتبار القرار الذي تتخذه اهليئة االنضباطية بناء على طلب معلل من الطرف املتضرر من اإلجراء االنضباطي
النهائي الذي اختذته اهليئة املعنية؛



ميحو قرار رد االعتبار بالنسبة للمستقبل اآلثار الناجتة عن القرار االنضباطي املعين؛



يشرتط يف طلب رد االعتبار حتت طائلة عدم القبول عدم وجود متابعة انضباطية ضد العضو املعين يف الفرتة السابقة على تقدمي
الطلب.
الباب الثامن :اإلقالة واالستقالة من الحزب واإلعفاء واالستقالة من المسؤوليات

الفصل األول :االستقالة من رئاسة هيئة في الحزب أومن عضويتها أو من باقي المسؤوليات في الحزب
المادة :78
تتم االستقالة من عضوية هيئة يف احلزب بتقدمي طلب مكتوب إىل رئيس اهليئة املعنية وقبوهلا له.
المادة :79


تتم االستقالة من رئاسة هيئة يف احلزب برفع طلب مكتوب إىل رئيس اهليئة األعلى وقبوهلا له ،ويف حالة استقالة األمني العام أو
رئيس اجمللس الوطين يرفع الطلب للمجلس الوطين للبت فيه؛
بالنسبة لالستقالة من باقي املسؤوليات يف احلزب يوجه الطلب لرئيس اهليئة اليت قررت إسناد املسؤولية للمعين باألمر.



المادة :80


على كل عضو يف احلزب يرغب يف تقدمي استقالته من مسؤولية انتدابية عمومية ،مجاعية كانت أو مهنية أو برملانية أو غريها،
أن يعرضها على رئيس أعلى هيئة تنفيذية ينتمي إليها ،أو الكتابة اإلقليمية املعتمدة عضويته لديها يف باقي احلاالت؛



مينح للهيئة التنفيذية املعنية أجل سبعة أيام على األكثر من تاريخ عر املوضوع على رئيسها ،ملدارسة القضية ومراجعة املعين
باألمر إذا اقتضى احلال ،قبل مباشرة هذا األخري أي إجراء رمسي يف املوضوع عند االقتضاء؛



يعترب اإلخالل باإلجراء املنصوص عليه يف البند األول من هذه املادة موجبا للمتابعة االنضباطية.
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الفصل الثاني :اإلعفاء من رئاسة هيئة في الحزب أو من عضويتها أو من باقي المسؤوليات في الحزب
المادة :81
يتم إعفاء رئيس اجمللس الوطين وفق اإلجراءات املسطرية اآلتية:
 ميكن للمجلس الوطين أن يعار يف مواصلة حتمل رئيسه ملسؤوليته ،وذلك باملوافقة على ملتمس اإلعفاء ،وال يقبل هذا
امللتمس إال إذا وقعه على األقل ربع أعضاء اجمللس.


ال تصح املوافقة على اإلعفاء من لدن اجمللس إال بتصويت أغلبية أعضائه.
المادة :82
كل إخالل لعضو من أعضاء اجمللس الوطين بالتزاماته جتاه احلزب أو اجتاه اجمللس يستوجب املتابعة االنضباطية تلقائيا أمام هيئة
التحكيم الوطنية.
المادة :83

يتم إعفاء األمني العام وفق اإلجراءات املسطرية اآلتية:
 ميكن للمجلس الوطين أن يعار يف مواصلة حتمل األمني العام ملسؤوليته ،وذلك باملوافقة على ملتمس اإلعفاء ،وال يقبل هذا
امللتمس إال إذا وقعه على األقل ثل أعضاء اجمللس؛
 ال تصح املوافقة على اإلعفاء من لدن اجمللس إال بتصويت ثلثي أعضائه.
المادة :84
يتم إعفاء األمانة العامة باستثناء األمني العام ورئيس اجمللس الوطين وفق اإلجراءات املسطرية اآلتية:
 ميكن للمجلس الوطين أن يعار يف مواصلة حتمل األمانة العامة ملسؤوليتها ،وذلك باملوافقة على ملتمس اإلعفاء ،وال يقبل
هذا امللتمس إال إذا وقعه على األقل ربع األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس؛
 إذا وافق اجمللس الوطين على اإلعفاء بأغلبية ثلثي أعضائه ،توىل األمني العام اقرتاح هيئة جديدة طبقا ملقتضيات املادتني 15

و 24من هذا النظام الداخلي ،على أال حيتفظ من األمانة العامة املعفاة بأكثر من نصف أعضائها املنتخبني.
المادة :85

يتم إعفاء عضو األمانة العامة وفق اإلجراءات املسطرية اآلتية يف احلالتني املبينتني بعده:
 .1احلالة األوىل :مببادرة من اجمللس الوطين.


ميكن للمجلس الوطين أن يعار يف مواصلة حتمل أحد أعضاء األمانة العامة ملسؤوليته ،وذلك باملوافقة على ملتمس اإلعفاء،
وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه على األقل عشر األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس؛



ال تصح املوافقة على إعفاء عضو األمانة العامة من لدن اجمللس إال بأغلبية املصوتني.
 .2احلالة الث انية :مببادرة من األمني العام.
ميكن لألمني العام أن يلتمس من اجمللس الوطين إعفاء عضو يف األمانة العامة من عضويتها ،ويصبح اإلعفاء نافذا مبوافقة
اجمللس بأغلبية املصوتني.
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المادة :86


يتم اإلعفاء من رئاسة هيئة تنفيذية جمالية بقرار معلل للهيئة التنفيذية األعلى أو حبل تلك اهليئة وفق مقتضيات املادة  32من
النظام األساسي؛
يتم إعفاء الكاتب اجلهوي إما مببادرة من األمانة العامة أو باقرتاح من اإلدارة العامة؛



يكون قرار اإلعفاء من رئاسة هيئة تنفيذية مشموال بالنفاذ املعجل.



المادة :87
تتم املدارسة والبت يف ملتمسات إعفاء األمني العام ورئيس اجمللس الوطين واألمانة العامة أو أحد أعضائها ،يف دورة استثنائية
للمجلس الوطين حيدد مكتب اجمللس تارخيها بعد استشارة األمانة العامة داخل أجل كامل ال يقل عن ثالثني يوما وال يزيد على مئة
وعشرين يوما.
المادة :88
يتم إعفاء عضو أي هيئة تنفيذية جمالية وفق اإلجراء املسطري اآليت:


ميكن للكاتب اجملايل املعين أن يلتمس من املؤمتر اجملايل إعفاء عضو يف اهليئة التنفيذية اجملالية من عضويتها ،ويصبح اإلعفاء
نافذا مبوافقة املؤمتر بأغلبية املصوتني.
المادة :89
يتم اإلعفاء من باقي املسؤوليات يف احلزب بقرار معلل للهيئة اليت قررت إسناد املسؤولية للمعين باألمر.
المادة :90
حتدد الالئحة الداخلية للمجلس الوطين شكليات تطبيق املواد من  23إىل  26من هذا النظام.
الباب التاسع :مسطرة شغل المقاعد الشاغرة في الهيئات والمسؤوليات
المادة :91

حتدد حاالت الشغور يف عضوية هيئات احلزب فيما يلي:
 الوفاة؛


االنتقال؛



فقدان العضوية يف احلزب؛



فقدان الصفة املخولة لعضوية اهليئة؛
االستقالة أو اإلقالة من عضوية اهليئة ،أو اإلعفاء من املهام.



- 19 -

النظام الداخلي حلزب العدالة والتنمية

المادة :92
يتم ملء املقعد الشاغر لألمني العام أو رئيس اجمللس الوطين أو أحد رؤساء اهليئات التنفيذية األخرى كالتايل:
 يقوم نائب رئيس اهليئة مقامه يف القيام مبهامه ،إىل حني عقد دورة عادية أو استثنائية للهيئة املعنية النتخاب الرئيس داخل
اآلجال اآلتية:
 سنة بالنسبة لألمني العام ولرئيس اجمللس الوطين؛ ستة أشهر بالنسبة للكتاب اجلهويني واإلقليميني واحملليني.المادة :93
يتم ملء املقعد الشاغر يف خمتلف هيئات احلزب ويف باقي احلاالت وفق مسطرة يعتمدها اجمللس الوطين.
الباب العاشر :إحداث لجان تحت إشراف هيئات الحزب
المادة :94
ميكن هليئات احلزب إحداث جلان تعمل حتت إشرافها يرأسها عضو منها أو من خارجها.
الباب الحادي عشر :الترشيح والتزكية لالستشارات االنتخابية
المادة :95
تطبيقا ألحكام املادتني  12و 11و 10من النظام األساسي تتم عمليتا الرتشيح والتزكية ملختلف االستشارات االنتخابية وفق
اإلجراءات اآلتية:
 تتوىل جلان الرتشيحات ترشيح الئحة موسعة وفق املسطرة املشار اليها يف املادة  11من النظام األساسي؛
 تتوىل هيئات التزكية تزكية املرشحني وفق العدد املطلوب بناء على الئحة املرشحني الواردة عليها من جلان الرتشيحات؛
 يعتمد التداول يف املرشحني يف عملييت الرتشيح والتزكية.
القسم الثالث :مقتضيات عامة
المادة :11



تستمر هيئات احلزب يف ممارسة صالحياهتا إىل حني اختيار اهليئات اليت ختلفها؛
يستمر رئيس هيئة يف احلزب أو عضو فيها يف ممارسة صالحياته إىل حني اختيار من خيلفه.
المادة :10




يصادق اجمللس الوطين على النظام املايل للحزب مببادرة من األمانة العامة بناء على اقرتاح من االدارة العامة؛
حيدد هذا النظام طريقة إ عداد امليزانيات واحلسابات السنوية ومسطرة املصادقة عليها كما ينظم خمتلف العمليات واإلجراءات
املالية.
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المادة :12
ميكن ألي هيئة مركزية أو جهوية اعتماد الئحة داخلية خاصة هبا بعد إحالتها على اإلدارة العامة من أجل املصادقة داخل أجل
كامل ال يتعدى ثالثون يوما من تاريخ إحالتها عليها وإال أصبحت نافذة.






المادة :11
يتم حل احلزب على املستوى االقليمي أو احمللي بقرار معلل لألمانة العامة مببادرة منها أو باقرتاح من هيئة تنفيذية أدىن؛
يتم حل احلزب على املستوى اجلهوي بقرار لألمانة العامة يصادق عليه اجمللس الوطين؛
يتخذ قرار حل احلزب على املستوى اجلهوي أو االقليمي أو احمللي باألغلبية املطلقة ألعضاء اهليئة املعنية؛
ينص قرار احلل على اآلثار املرتتبة عنه فيما خيص العضوية وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من املادة  214من النظام
األساسي؛
ال يقبل قرار احلل واآلثار املرتتبة عليه أي طعن.
المادة :211

يتم اقرتاح تعديل النظامني األساسي والداخلي ،واملساطر اليت مل ختتص األمانة العامة يف النظام األساسي باقرتاحها ،مببادرة من
أحد األطراف التالية:
 األمانة العامة باقرتاح من اإلدارة العامة؛
 مكتب اجمللس الوطين؛
 عضو اجمللس الوطين؛
يعتمد اجمللس الوطين مقرتح تعديل النظام األساسي ويقدم بشأنه مشروعا إىل املؤمتر الوطين املنعقد يف دورة عادية أو استثنائية؛
تنظم هذه املبادرات وفق مقتضيات ينص عليها يف الالئحة الداخلية للمجلس الوطين.
المادة :212
 يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مصادقة اجمللس الوطين وينسخ مجيع املقتضيات املخالفة.
وحرر بالرباط يف 35 :صفر  3212املوافق  14دجنرب
اإلمضاء:

4434

رئيس المجلس الوطني

د.سعد الدين العثماني
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