اإلدارة العامة

الرباط يف 11 :ذو القعدة  1411ه املوافق  82شتنرب  8018م

مذكرة خاصة بالمؤتمرات المجالية العادية
صادقت اإلدارة العامة للحزب يف اجتماعها املنعقد يوم األحد  18غشت  8018على تعديل مقتضيات املؤمترات اجملالية
العادية يف مذكرة املؤمترات اجملالية الصادرة بتاريخ  82مارس  ،8011وعدلتها يف اجتماعها املنعقد يوم اخلميس  82شتنرب
 ،8018كما يلي:
 بناء على مقتضيات:
-

املواد  54و 67و 79من النظام األساسي اليت تنص على تكوين املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل؛
املواد  56و 69و 18من النظام األساسي اليت تنص على قواعد االنعقاد العادي واالستثنائي ،للمؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل،
ومن يتوىل رئاستها؛
املواد  66و 77و 18من النظام األساسي اليت تنص على تكوين الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل؛
املادة  87من النظام األساسي اليت تنص على نسبة النساء والشباب الذين تقل أعمارهم عن  86سنة من عدد األعضاء املنتخبني يف اهليئات
التقريرية والتنفيذية للحزب؛
املادة  51من النظام الداخلي اليت تنص يف حالة االستثناء على إمكانية عدم التقيد مبعيار التقسيم الرتايب إلحداث كتابات إقليمية ،مببادرة من
األمانة العامة أو بطلب معلل من الكتابة اجلهوية؛
املادة  85من النظام الداخلي اليت تنص على قواعد انعقاد اجتماعات هيئات احلزب وإجراءات االستدعاء هلا؛
املادتني  56و 59من النظام الداخلي اللتان تنصان على التوايل على تكوين الكتابات اإلقليمية واحمللية؛

 وتطبيقا ملقتضيات:

 املادة  58من النظام الداخلي اليت تنص على تكوين الكتابات اجلهوية وأن عدد أعضائها املنتخبني حسب كل جهة يتحدد بناء على مذكرةتصدرها األمانة العامة؛
 املادة  58من النظام الداخلي اليت تنص أن الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية تتكلف على التوايل بالتحضري للمؤمترات اجلهوية واإلقليميةواحمللية،وأن مهام التحضري تتحدد يف مذكرة تصدرها األمانة العامة؛
 املادة  55من النظام الداخلي اليت تنص أن انتخاب الكتاب اجلهويني واإلقليميني واحملليني يتم يف املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية املعنية ،وفقمراحل الرتشيح والتداول والتصويت بناء على مذكرة تضعها األمانة العامة؛

تصدر هذه املقتضيات املتعلقة باملؤمترات اجملالية العادية املذكرة املتعلقة باملؤمترات اجملالية وذلك وفقا لألحكام املبينة بعده.
 يقصد يف منطوق هذه املذكرة ب:
1

املؤمترات اجملالية:املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية؛
املؤمترات اجملالية العادية :املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية اليت تنعقد بعد أي مؤمتر وطين عادي ،النتخاب هيئات تنفيذية جمالية خلفا هليئات
مماثلة انتهت واليتها؛
اهليئات التنفيذية اجملالية :الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية؛
الكتاب اجملاليني :الكتاب اجلهويون واإلقليميون واحملليون؛
اجملال الرتايب اإلقليمي :اجملال الرتايب للعمالة أو اإلقليم أو عمالة املقاطعة اليت ختضع الكتابة اإلقليمية لدائرة نفوذه؛

 اجملال الرتايب اجلماعي:


اجلماعات حسب داللة الفصل  875من الدستور؛
املقاطعات على صعيد اجلماعات املشمولة بنظام وحدة املدينة؛



وحدة اإلدارة الرتابية ،تبعا لقرار الكتابة اجلهوية املنصوص عليه يف املادة األوىل من هذه املذكرة؛

الباب األول:مقتضيات مشتركة

الفصل األول :التقسيم الترابي
المادة 1

حتدث الكتابات اجلهوية على صعيد اجلهات اإلدارية كما هو مبني يف اجلدول بعده ،وحيدد عدد أعضائها املنتخبني كما يلي:
ر.

ت

الجهات التنظيمية

عدد أعضاء الكتابة الجهوية

المنتخبين(

مبن فيهم الكاتب اجلهوي)

ر.

ت

الجهات التنظيمية

عدد أعضاء الكتابة الجهوية

المنتخبين(

مبن فيهم الكاتب اجلهوي)

.1

الشرق

02

.9

الشاوية ورديغة

06

.2

فاس بوملان

06

.11

تادلة أزيالل

06

.3

تازة احلسيمة تاونات

06

.11

.4

مكناس تافياللت

02

 .12مراكش تانسيفت احلوز

.5

طنجة تطوان

02

.6

الغرب الشراردة بين
حسن

05

.7

الرباط سال زمور زعري

02

.8

الدار البيضاء الكربى

09

دكالة عبدة

06
02

.13

سوس ماسة درعة

09

.14

كلميم السمارة

02

.15
.16

العيون بوجدور الساقية
احلمراء
وادي الذهب لكويرة

05
05

المادة2

 حتدث الكتابات اإلقليمية على صعيد العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات؛
 استثناء من أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ،ميكن إحداث كتابة إقليمية جديدة على صعيد ترايب آخر مببادرة من اإلدارة
العامة أو بطلب من الكتابة اجلهوية املعنية؛
المادة :3

حتدث الكتابات احمللية على صعيد اجلماعات ،وعلى صعيد املقاطعات فيما خيص اجلماعات املشمولة بنظام وحدة املدينة؛
 استثناء من أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ،ميكن إحداث كتابة حملية مبراعاة التقطيع اإلداري الرتايب ،بناء على اقرتاح معلل
من الكتابة اإلقليمية املعنية وقرار للكتابة اجلهوية املعنية؛
الفصل الثاني :التحضير واالنعقاد

المادة 4

تتكلف الكتابات اجلهوية واإلقليمية واحمللية بالتحضري للمؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل حتت إشراف رئاسة
املؤمتر ،وتتحدد مهام التحضري أساسا فيما يلي:
 حصر الئحة أعضاء املؤمتر اجملايل املعين؛
 توجيه وتبليغ دعوة امسية مكتوبة لكل مؤمتر ،مقابل إشعار بالتوصل ،مخسة أيام على األقل قبل التاريخ املقرر لالنعقاد؛
 نشر موعد ومكان انعقاد املؤمتر وجدول أعماله بالوسائل اإلعالمية املتاحة؛
2

 هتيئ شروط انعقاد املؤمتر ماديا وأدبيا؛
 إعداد الئحة أعضاء املؤمتر تتضمن االسم الكامل لكل مؤمتر وسنه ومهنته وتاريخ اخنراطه يف احلزب ورقم البطاقة الوطنية
لتعريفه ،وكذا أوراق التصويت؛
حيدد بقرار لإلدارة العامة فرتة انعقاد املؤمترات اجملالية ،على أن حتدد اإلدارة العامة والكتابات اجلهوية واإلقليمية تواريخ انعقاد
املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على التوايل وتوقيت بداية أشغاهلا ،باقرتاح من اهليئات التنفيذية األدىن منها مباشرة.
المادة 5

تنعقد املؤمترات اجلهوية مث اإلقليمية مث احمللية ،خالل الفرتة احملددة يف اجلدول بعده:
المؤتمرات المجالية

الفترة
من

إىل

اجلهوية

السبت  31شتنرب

األحد  13شتنرب

اإلقليمية واحمللية

السبت  03شتنرب

األحد  03أكتوبر

المادة:6

تنعقد املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية ،حتت رئاسة األمني العام والكاتب اجلهوي والكاتب اإلقليمي على التوايل ،أو من
يفوضوهنم ،حبضور أغلبية أعضائها ،وإذا مل يكتمل النصاب يف الوقت املقرر يؤجل االجتماع

ساعة مث تنعقد بعد ذلك مبن حضر.

الفصل الثالث :انتخاب الكتاب المجاليين

المادة :7

 تتكون الكتابة اجلهوية من الكاتب اجلهوي وأعضاء منتخبني ومن ثالثة أعضاء مضافني على األكثر؛
 حيدد اجلدول املنصوص عليه يف املادة األوىل من هذه املذكرة عدد األعضاء املنتخبني يف كل كتابة جهوية؛
 تتكون الكتابة اإلقليمية من الكاتب اإلقليمي وأعضاء منتخبني يرتاوح عددهم بني ستة وعشرة حيدد بناء على مذكرة تصدرها
الكتابة اجلهوية املعنية ،ومن ثالثة أعضاء مضافني على األكثر؛
 تتكون الكتابة احمللية من الكاتب احمللي وأعضاء منتخبني يرتاوح عددهم بني أربعة وعشرة حيدد بناء على مذكرة تصدرها الكتابة
اإلقليمية املعنية ،ومن ثالثة أعضاء مضافني على األكثر؛
يتم متثيل النساء ،والشباب البالغني أقل من  40سنة طبقا ملقتضيات املادة  11بعده.

المادة :8

يتم انتخاب الكتاب اجملاليني وفق مراحل الرتشيح والتداول والتصويت وفق مقتضيات املادة  9وما يليها إىل املادة 11بعده:

المادة :9مرحلة الترشيح

 يرشح كل عضو يف املؤمتر بطريقة سرية ثالثة أمساء على األكثر واثنني على األقل من بني أعضائه؛
 ميكن هليئة تنفيذية أعلى أن تقرتح مرشحا على املؤمتر ،يضاف إىل الئحة املرشحني احملتفظ هبم؛
 حيتفظ بعد الفرز باألمساء اليت حصلت على  % 10على األقل من أصوات املصوتني ،مبن فيهم اسم مرشح اهليئة التنفيذية
األعلى وإن مل حيصل على ذات النسبة؛
 إذا اعتذر أحد املرشحني حيذف امسه من الالئحة.

المادة : 11مرحلة التداول


3

يتم التداول يف أهلية املرشحني لتحمل املسؤولية مع جتنب إثارة األمور الشخصية أو اخلاصة املتعلقة باملرشحني؛

 تشارك رئاسة املؤمتر يف عملية التداول؛
 يف ختام التداول تعطى الكلمة ملن طلبها من املرشحني قصد التوضيح؛
المادة  :11مرحلة التصويت

 يصوت كل عضو يف املؤمتر على اسم واحد من املرشحني؛
 إذا حصل أحد املرشحني على أغلبية أصوات املصوتني كلف كاتبا ،وإال أعيد التصويت بني املرشحني األول والثاين ،ويكلف
من حصل منهما على أكرب عدد من األصوات؛
 إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس عدد األصوات يعاد التصويت بينهم وإذا تساووا مرة أخرى يرجح األكرب سنا؛
الفصل الرابع :انتخاب باقي أعضاء الهيئات التنفيذية المجالية

المادة :12

يتم انتخاب نائب الكاتب اجملايل ،باقرتاح من الكاتب اجملايل ومصادقة املؤمتر املعين وفق املسطرة اآلتية:








يقرتح الكاتب اجملايل على املؤمتر مرشحا واحدا من بني أعضائه ،ويعرف به عند االقتضاء؛
يصوت كل عضو يف املؤمتر على املرشح املقرتح بطريقة سرية؛
إذا حصل املرشح على أغلبية أصوات املصوتني كلف نائبا للكاتب اجملايل املعين ،وإال فيقرتح الكاتب اجملايل املعين على املؤمتر مرشحني اثنني من
بني أعضائه ،وميكنه إعادة اقرتاح املرشح األول مع تقدمي دواعي ذلك؛
يصوت كل عضو يف املؤمتر بطريقة سرية على مرشح واحد على األكثر؛
يتم الفرز ويكلف نائبا للكاتب اجملايل من حصل من املرشحني على أكرب عدد من األصوات ،وإال أعيد التصويت بينهما ،فإن تساويا يرجح
الكاتب اجملايل أحدمها؛

المادة :13

يتم اختيار باقي أعضاء اهليئة التنفيذية اجملالية وفق القواعد واإلجراءات اآلتية:












ختصص للنساء نسبة ال تقل عن مخسة وعشرين باملائة (  ،)%85وللشباب الذين تقل أعمارهم عن  40سنة نسبة عشرين باملائة ( )%80من
عدد األعضاء املنتخبني يف اهليئات التنفيذية اجملالية.
يقرتح الكاتب على املؤمتر الئحة تضم العدد املطلوب انتخابه للهيئة املعنية،
يتوىل الكاتب اجملايل تقدمي األعضاء املرشحني لعضوية اهليئة التنفيذية املعنية ببسط تعريف بكل واحد منهم والدواعي إىل ترشيحه ،مبراعاة نسبيت
النساء والشباب املذكورتني؛
إذا اعتذر أحد املرشحني حيذف امسه من الالئحة.
يصوت كل عضو يف املؤمتر بطريقة سرية على املرشحني وفق عملية تصويت وحيدة وورقة تصويت فريدة؛
يتم الفرز ويعترب أعضاء يف اهليئة التنفيذية من حصل من املرشحني على أغلبية أصوات املصوتني؛
إذا مل حيصل أحد املرشحني على أغلبية أصوات املصوتني ،يعاد التصويت على من متسك الكاتب هبم ،ويعترب أعضاء يف اهليئة من حصل منهم
على أغلبية أصوات املصوتني؛
يف حال عدم انتخاب العدد املطلوب ،يتم استكماله بنفس الكيفية.
الفصل الخامس :الطعن في أشغال المؤتمرات المجالية

المادة 14

 ميكن الطعن يف أشغال املؤمترات احمللية واإلقليمية لدى الكتابات اجلهوية واإلدارة العامة على التوايل ،كما ميكن الطعن لدى
هذه األخرية يف أشغال املؤمترات اجلهوية.
 يتعني أن يتم رفع الطعن بناء على وقائع مادية ثابتة خالل  42ساعة اليت تلي زوال يوم انعقاد املؤمتر.


4

تبت اهليئات املطعون لديها يف الطعون بشكل هنائي خالل مدة أقصاها ثالثون يوما كاملة من تاريخ التوصل هبا؛

الفصل الثاني :المؤتمرات المجالية العادية

الباب الثاني :مقتضيات خاصة

المادة 18

بناء على مقتضيات املواد  54و 62و 29من النظام األساسي اليت تنص على تكوين املؤمترات اجلهوية واإلقليمية واحمللية على
التوايل ،كما يلي:
 يتكون املؤمتر اجلهوي من الكتابة اجلهوية احلالية وأعضاء الكتابة اجلهوية املنتهية واليتها ،وبرملانيي احلزب املنتخبني يف اجلهة وبرملانييه املنتخبني يفالالئحة ال وطنية املقيمني فيها ومنتخيب احلزب يف جملس اجلهة ومنتخبيه يف الغرف املهنية املهيكلة جهويا وأعضاء اجمللس الوطين املسجلني باجلهة
والكتاب اإلقليميني والكتاب احملليني وأعضاء املكاتب اجلهوية للهيئات املوازية للحزب ومندوبني عن الفروع اإلقليمية أو احمللية باجلهة.

 يتكون املؤمتر اإلقليمي من الكتابة اإلقليمية احلالية وأعضاء الكتابة اإلقليمية املنتهية واليتها ،وبرملانيي احلزب املنتخبني على صعيد العمالة أواإلقليم أو عمالة مقاطعات ورؤساء اجلماعات الرتابية واملقاطعات وأعضاء مكاتب هذه اجلماعات واملقاطعات ،ومنتخبيه يف جملس اجلهة
واجمللس اإلقليمي وأعضاء مكاتب الغرف املهنية وأعضاء اجمللس الوطين املسجلني بالفرع اإلقليمي ،والكتاب احملليني ،وممثلني عن اهليئات املوازية
وفق نسب وكيفيات حتدد يف النظام الداخلي ،واألعضاء العاملني بالفروع احمللية أو مندوبني عنهم.

 يتكون املؤمتر احمللي من كافة األعضاء العاملني املسجلني بالفرع احمللي للحزب كما حيدده النظام الداخلي؛فإن:



المندوبين عن الفروع اإلقليمية أو المحلية بالجهة للمؤتمرات الجهوية هم أعضاء المؤتمر الوطني السابع المسجلين بهذه الفروع غير



المندوبين عن الفروع المحلية للمؤتمرات اإلقليمية هم أعضاء المؤتمر الوطني السابع المسجلين بهذه الفروع غير األعضاء في



أعضاء المؤتمر المحلي هم األعضاء العاملون المسجلون بالفرع المحلي المنخرطون بهذه الصفة قبل فاتح يناير 2112؛

األعضاء في المؤتمرات الجهوية بصفة من الصفات؛

المؤتمرات اإلقليمية بصفة من الصفات؛

المادة 19

يف حال تعذر عقد املؤمتر اإلقليمي جبميع األعضاء العاملني بالفروع احمللية ،ميكن للكتابة اإلقليمية املعنية االكتفاء بانتداب
مندوبني عنهم وفق مقتضيات املادة  12أعاله ،وذلك بعد موافقة الكتابة اجلهوية.

المادة 26

يتحدد جدول أعمال املؤمترات اجملالية العادية يف الفقرات اآلتية:

 .8االفتتاح؛
 .5الكلمة التوجيهية لألمني العام؛

 .6املناقشة العامة وردود رئيس اهليئة وأعضائها ،وميكن لرئاسة املؤمتر
املشاركة يف املناقشة؛

 .7كلمة رئيس املؤمتر؛

 .7مصادقة املؤمتر على التقرير املايل؛

 .8تعيني مقررين اثنني لتدوين أشغال املؤمتر؛

 .1انتخاب الكاتب اجملايل؛

 .5عرض تقارير األداء السياسي والتنظيمي واملايل للهيئة التنفيذية  .9املصادقة على اقرتاح نائب الكاتب اجملايل؛
املعنية؛

 .86انتخاب باقي أعضاء اهليئة التنفيذية املعنية؛

عالوة على ذلك تتوىل املؤمترات اجلهوية انتخاب اجملالس اجلهوية وتتوىل املؤمترات اإلقليمية انتخاب اجملالس اإلقليمية.
المادة :27انتخاب المجلس الجهوي

بناء على مقتضيات املادة  52من النظام األساسي اليت تنص على أن اجمللس اجلهوي يتكون من أعضاء من بينهم أعضاء
منتخبون يف املؤمتر اجلهوي يف حدود ثلث العدد اإلمجايل ألعضاء اجمللس ،على أن يراعى فيهم التمثيل النسيب للفروع اإلقليمية،
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يتم اختيار األعضاء املنتخبني يف اجمللس اجلهوي ،الذين يشكلون  %60من عدد أعضاء اجمللس ذوي الصفة ،وفق الكيفية اآلتية:


ختصص للنساء نسبة ال تقل عن مخسة وعشرين باملائة (  ،)%85وللشباب الذين تقل أعمارهم عن  40سنة نسبة عشرين باملائة ( )%80من
عدد األعضاء املنتخبني لعضوية اجمللس اجلهوي؛

 حيدد عدد مقاعد كل فرع إقليمي ضمن العدد اإلمجايل للمنتخبني يف اجمللس اجلهوي ،بالتمثيل النسيب على قاعدة أعضاء املؤمتر
اجلهوي املسجلني؛
 يصوت كل عضو يف املؤمتر اجلهوي على عدد من املرشحني يساوي عدد األعضاء املراد انتخاهبم يف اجمللس اجلهوي ،على أن
يتضمن هذا العدد ضرورة حتت طائلة اإللغاء:
 -مرشحا واحدا على األقل من فئة النساء؛

 مرشحا واحدا على األقل من فئة الشباب البالغني  86سنة على األكثر يف تاريخ انعقاد املؤمتر اجلهوي؛ -مرشحا واحدا على األقل عن كل فرع إقليمي يتوفر على مقاعد يف اجمللس؛

 يتم الفرز وحيتفظ باملرشحني األوائل حسب عدد املنتخبني لعضوية اجمللس اجلهوي ،على أن يتضمن هذا العدد عدد النساء
والشباب وفق النسبتني احملددتني للفئتني وكذا عدد املقاعد املخول لكل فرع إقليمي؛

إذا مل تفرز عملية التصويت العدد املطلوب انتخابه يف اجمللس اجلهوي ،تعاد العملية الستكمال العدد الناقص وفق نفس اإلجراءات.
المادة :28انتخاب المجلس اإلقليمي

بناء على مقتضيات املادة  20من النظام األساسي اليت تنص على أن اجمللس اإلقليمي يتكون من أعضاء من بينهم أعضاء
منتخبون يف املؤمتر اإلقليمي يف حدود ثلث العدد اإلمجايل ألعضاء اجمللس ،على أن يراعى فيهم التمثيل النسيب للفروع احمللية ،يتم
اختيار األعضاء املنتخبني يف اجمللس اإلقليمي ،الذين يشكلون  %60من عدد أعضاء اجمللس ذوي الصفة ،وفق الكيفية اآلتية:


ختصص للنساء نسبة ال تقل عن مخسة وعشرين باملائة (  ،)%85وللشباب الذين تقل أعمارهم عن  40سنة نسبة عشرين باملائة ( )%80من
عدد األعضاء املنتخبني لعضوية اجمللس اإلقليمي؛

 حيدد عدد مقاعد كل فرع حملي ضمن العدد اإلمجايل للمنتخبني يف اجمللس اإلقليمي ،بالتمثيل النسيب على قاعدة أعضاء املؤمتر
اإلقليمي املسجلني؛
 يصوت كل عضو يف املؤمتر اإلقليمي على عدد من املرشحني يساوي عدد األعضاء املراد انتخاهبم يف اجمللس اإلقليمي ،على أن
يتضمن هذا العدد ضرورة حتت طائلة اإللغاء:
 -مرشحا واحدا على األقل من فئة النساء؛

 مرشحا واحدا على األقل من فئة الشباب البالغني  86سنة على األكثر يف تاريخ انعقاد املؤمتر اإلقليمي؛ -مرشحا واحدا على األقل عن كل فرع حملي يتوفر على مقاعد يف اجمللس؛

 يتم الفرز وحيتفظ باملرشحني األوائل حسب عدد املنتخبني لعضوية اجمللس اإلقليمي ،على أن يتضمن هذا العدد عدد النساء
والشباب وفق النسبتني احملددتني للفئتني وكذا عدد املقاعد املخول لكل فرع حملي؛

إذا مل تفرز عملية التصويت العدد املطلوب انتخابه يف اجمللس اإلقليمي ،تعاد العملية الستكمال العدد الناقص وفق نفس اإلجراءات.
اإلمضاء

النائب الثاني لألمين العام
ذ.سليمان العمراني
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