النظام الداخلي
الدورة األولى العادية للمجلس الوطني
الجزائر 27 ،جوان 2020

الباب األول
أح ـكــام عــامة
املادة األولى:
يتضمن هذا النظام الداخلي قواعد وإجراءات سير و تنظيم هيئات التجمع ويوضح
كيفيات تطبيق القانون األساس ي للتجمع.
 املادة :02يجب على كل مناضل أن يستوعب محتوى القانون األساس ي و هذا النظام الداخلي و
أن يتقيد بأحكامهما.
 املادة :03مبادئ العمل في التجمع ترتكز على فضائل االنضمام التساهمي و النشاط الجواري و
العمل الديمقراطي و النشاط السياس ي لصالح ترقية املجتمع.
 املادة :04تكون االجتماعات الرسمية في جميع املستويات قانونية متى توفر النصاب املحدد في
النظام الداخلي.
 املادة :05تتخذ جميع القرارات باألغلبية بعد مناقشتها .
 املادة :06تلزم األقلية بالقرارات املتخذة و تساهم في تنفيذها مع احتفاظها يحقها في الدفاع عن
رأيها داخل الهيئة املداولة التابعة لها ،وتثبيت ذلك في محاضرها.
 املادة :07تعقد االجتماعات الدورية واالستثنائية للهيئة بعد إعداد جدول أعمالها و تبليغه
للمعنيين ضمن اآلجال املحددة في هذا النظام الداخلي.
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الفصل األول :شروط االنضمام إلى التجمع
 املادة  :08يخضع انخراط مناضلي التجمع ألحكام املادة  8و  9من القانون األساس يللحزب و احكام هذا النظام الداخلي.
الفرع األول:
شروط االنخراط.
املادة :09تطبيقا ألحكام املادة  9من القانون األساس ي للحزب ،يشترط لالنخراط في التجمع ،ما
يلي:
( )1الجنسية الجزائرية،
( )2أن ال يقل عمر املنخرط عن  18سنة كاملة،
( )3أن ال يكون محل إدانة جزائية عن جريمة تتعلق بالرشوة والفساد أو مخلة
بالشرف،
( )4أن ال يكون قد وقف موقفا مضادا من ثورة نوفمبر  1954التحريرية،
( )5أن ال تكون له عالقة أو تواطؤ مع اإلرهاب وأن ال يكون له موقف مضاد للمصالح
العليا للوطن،
( )6أن يكون متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية كاملة،
( )7اإلقامة في البلدية أو املقاطعة محل طلب االنخراط،
( )8عدم االنتماء ألي حزب سياس ي آخر،
( )9عدم االنتماء ألي منظمة يتعارض برنامجها مع مبادئ وأهداف التجمع.
الفرع الثاني :ملف االنخراط
املادة :10يتكون ملف االنخراط من الوثائق التالية:
( )1استمارة االنخراط مملوءة وموقعة من طرف املعني،
( )2نسخة من بطاقة الهوية الوطنية،
( )3صورتين ( )2شمسيتين.
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الفرع الثالث:
إيداع ملف االنخراط والحصول على صفة مناضل.
املادة :11يودع ملف طلب االنخراط على مستوى املكتب البلدي للتجمع لبلدية اإلقامة .يتسلم
املواطن املستوفي للشروط املنصوص عليها في املادة  09أعاله بعد إيداعه مللف طلب
االنخراط بطاقة انخراطه مباشرة من طرف أمين املكتب البلدي الذي يوقعها.
وباملقابل ،يقع على املناضل الجديد تسديد اشتراكه السنوي.
 املادة :12يشترط لالنخراط في صفوف مناضلي التجمع املقيمين خارج الوطن إثبات االقامة
والتسجيل في القائمة االنتخابية لدى إحدى املصالح القنصلية الجزائرية في الخارج.
املادة :13تودع طلبات االنخراط بالنسبة للمواطنين املقيمين في الخارج وفق نفس اإلجراء ّ
املحدد
في هذا النظام الداخلي:
 إما على مستوى مكتب املقاطعة ،مقابل استالم بطاقة املناضل، وإما عن طريق بريد إلكتروني يرسل ملكتب املقاطعة ،الذي يسلم للمعني مقابل ذلك،نسخة إلكترونية من وثيقة االنخراط
 وإما عن طريق بريد إلكتروني يرسل لألمانة العامة للحزب بالجزائر ،التي تسلم للمعنيمقابل ذلك ،نسخة إلكترونية من وثيقة االنخراط وتعلم بذلك مسؤول مكتب املقاطعة
في الخارج املعني.
 املادة :14في حالة الرفض أو عدم الرد على طلب االستفسار يمكن للمعني باألمر رفع طعن إلى
األمين الوالئي للتجمع و ترفع نسخة إلى األمين العام للتجمع.
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 املادة :15كل تعطيل النخراطات املناضلين واملناضالت يعتبر خطأ جسيما من الدرجة الثالثة
بمفهوم هذا النظام الداخلي .عالوة على أن العقوبات التأديبية املسلطة على املتسبب في
هذا التعطيل قد تؤدي إلى إنهاء مهامه التنظيمية.
املادة :16يتوجب على األمين البلدي السهر على الحث الدائم على استقطاب انخراطات جديدة في
صفوف مناضلي الحزب على مستوى البلدية.
 املادة :17يلتزم األمين الوالئي بمتابعة عملية االنخراطات ،باستمرار ،على مستوى دائرة
مسؤوليته ،و كذا بتنشيط عمل األمانات البلدية للوالية لهذا الغرض.
املادة:18يقع على املكتب البلدي التحقق ،خالل الثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ انخراط املناضل
الجديد ،من أن املعني غير مخل بأي شرط من شروط االنخراط املنصوص عليها في
القانون األساس ي والنظام الداخلي للتجمع .وفي حالة عدم استيفاء املعني إلحدى هذه
الشروط يعتبر انخراطه الغيا ،ويمكن للمعني الطعن في ذلك أمام املكتب الوالئي.
 املادة :19كل طلب لإلنخراط في التجمع ال يتلقى صاحبه ر ّدا في أجل أقصاه خمسة عشر ()15
يوما بعد تاريخ اإليداع ،يخول صاحبه الحق في تقديم استفسار إلى األمين البلدي
للتجمع و في حالة عدم الرد في اجل اقصاه خمسة عشر ( )15يوما بعد تقديم
االستفسار يخول صاحبه الحق في تقديم طعن إلى األمين الوالئي.
املادة :20يتعين على املناضلة عضو املكتب البلدي مسؤولة املناضالت السهر على تنشيط
انخراطات النساء في صفوف التجمع ومرافقتهن في الحصول على بطاقات
انخراطهن.يتعين على املناضل عضو املكتب البلدي مسؤول املناضلين الشباب السهر
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على تنشيط انخراطات الشباب في صفوف التجمع ومرافقتهم في الحصول على بطاقات
انخراطهم.
يلتزم أمين املكتب البلدي بالسهر على تفعيل سياسة انخراط املناضلين واملناضالت في
صفوف التجمع مع الحرص على معاقبة كل إخالل بأحكام القانون األساس ي والنظام
الداخلي ذات الصلة.
املادة:21يمكن لألمين الوالئي استصدار بطاقات املناضل لإلطارات والشخصيات على مستوى
الوالية باحترام تدابير هذا النظام الداخلي وإعالم أمين املكتب البلدي لبلدية إقامتهم
بذلك.
املادة :22يمكن لألمين العام للحزب استصدار بطاقات املناضل لإلطارات والشخصيات باحترام
تدابير هذا النظام الداخلي ،وإعالم أمين املكتب الوالئي لوالية إقامتهم بذلك
املادة :23انخراط املناضلين يكون وفق املواد أعاله او عن الطريق االلكتروني  ،تحدد كيفية
تطبيق هذه املادة بموجب تعليمة من األمين العام للتجمع وفق إجراءات النظام
الداخلي.
الفرع الرابع:
بطاقات االنخراط.
املادة :24تسلم األمانة العامة للحزب سنويا ،حصة بطاقات االنخراط املطلوبة من طرف كل
أمين مكتب والئي مقابل وصل استالم .ويمكن تسليم حصص إضافية منها خالل نفس
السنة بنفس اإلجراء.
املادة :25يسلم أمين املكتب الوالئي بطاقات االنخراط ألمين املكتب البلدي على مراحل متتالية
بالعدد الكافي ،مقابل وصل استالم.
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املادة :26يسلم أمين املكتب البلدي ،كل شهر ،مبالغ االشتراكات السنوية للمناضلين ألمين
املكتب الوالئي مقابل وصل استالم .والذي يقوم بدوره بإيداعها في الحساب البنكي
للحزب مع االحتفاظ بسنداتها القانونية لتقديمها للمفتشية العامة للحزب أثناء مهامها
التفتيشية.
الفرع الخامس:
التجديد السنوي لبطاقات االنخراط و دفع االشتراك
املادة :27يلتزم مناضلو التجمع بتجديد بطاقات انخراطهم كل سنة بتسديدهم الشتراكاتهم
السنوية مقابل الحصول على بطاقة املناضل صالحة لنفس السنة الجارية والتي تسلم
لهم من طرف أمين املكتب البلدي لبلدية إقامتهم.
املادة :28االشتراكات السنوية ،تسدد قبل نهاية السنة الجارية –يقترح األمين العام مبلغ
االشتراك السنوي للمناضلين و املنتخبين املحليين و البرملانيون و أعضاء الحكومة
املنتمين للتجمع يصادق املجلس الوطني على املبالغ السنوية لالشتراكات.
املادة :29ّ
يسدد البرملانيون وأعضاء الحكومة واإلطارات السامية للدولة املنتمين للتجمع
مساهماتهم السنوية على مستوى األمانة العامة للحزب مقابل استالمهم وصل دفع
املساهمات.
املادة :30يجب على املناضلين املشار أليهم في املادة  29أعاله ،وكذا أولئك الذين يضطلعون
بمسؤوليات انتخابية باسم التجمع على مستوى املجالس الشعبية البلدية واملجالس
الشعبية الوالئية ،أن يسددوا اشتراكاتهم ومساهمتهم السنوية قبل نهاية الثالثي األول
من السنة املعنية.
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املادة :31تفقد صفة املناضل في التجمع ألحد األسباب املحددة في املادة  10من القانون األساس ي
للتجمع.
املادة :32يعتبر عدم تسديد االشتراك السنوي للمناضل خطأ من الدرجة األولى يستدعي تنبيه
املعني بذلك.
 املادة :33تجمد العضوية في صفوف التجمع ،ويحال املعني أمام لجنة االنضباط املعنية ،كل
مناضل يوجد في حالة من الحاالت املحددة في املادة  10من القانون األساس ي أو مسؤول
عن إحدى األفعال اآلتية:
 االمتناع عن دفع االشتراكات واملساهمات خالل سنتين متتاليتين،الغياب عن االجتماعات الرسمية للهيئة التي ينتمي إليها ثالثة ( )03مرات بدون عذرمقبول،
 الترشح لالنتخابات في قائمة حزب سياس ي آخر أو في قائمة حرة. املادة :34عندما يكون املناضل املرتكب إلحدى األفعال املذكورة في املادة  33أعاله ،عضوا في
املجلس الوطني ،أو في البرملان أو في الحكومة ،او اإلطارات السامية أو أمين والئي ،تجمد
عضويته من طرف املكتب الوطني باألغلبية البسيطة ألعضائها ،بناء على تقرير من
املفتش العام للحزب ويحال على اللجنة الوطنية لالنضباط في أجل أقصاه شهرا واحدا
( )01من هذا التاريخ.
 املادة :35كل مناضل مرتكب إلحدى األفعال املذكورة في املادة  33أعاله ،ما عدى املناضلين
املذكورين في املادة  34أعاله ،تجمد عضويته من قبل املكتب الوالئي أو البلدي التابع
إليها باألغلبية البسيطة ألعضائها ،بناء على تقرير من األمين الوالئي أو البلدي ،و يحال
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على لجنة االنضباط املختصة في أجل أقصاه شهرا واحدا ( )01من هذا التاريخ و يخطر
األمين العام للتجمع.
الفرع السادس:
إدارة بطاقيات املناضلين.
املادة :36يودع أمين املكتب البلدي ،كل ستة أشهر ،على مستوى املكتب الوالئي بطاقية ّ
محينة
ملناضلي البلدية.
يرسل أمين املكتب الوالئي ،كل ستة أشهر ،إلى األمانة العامة للحزب ،دعامة إلكترونية
ّ
املحينة ملناضلي التجمع على مستوى الوالية املعنية.تسهر األمانة
تتضمن البطاقية
العامة للحزب على تحيين البطاقية الوطنية ملناضلي التجمع بانتظام.
الفصل السابع :حقوق وواجبات املناضل.
املادة :37يمارس املناضل حقوقه طبقا للمادتين 12و  13من القانون األساس ي للحزب
املادة :38يجب على كل مناضل االلتزام بواجباته طبقا للمادة  11من القانون األساس ي للحزب.
املادة :39يخضع املناضلون في التجمع ،على كل املستويات ،لقواعد االنضباط املنصوص عليها في
القانون األساس ي و في هذا النظام الداخلي للتجمع.
املادة :40كل عمل يس ئ إلى سمعة و صورة التجمع وكل موقف أو تصريح مناف للمبادئ
السياسية للتجمع يعرض صاحبه للتأديب وفقا للمواد 66 ،65 ،64و  67من القانون
األساس ي للتجمع ،و حسب اإلجراءات املحددة في هذا النظام الداخلي.
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املادة :41تتنافي صفة املناضل في صفوف التجمع مع االنخراط أو النشاط ضمن حزب سياس ي
أخر.
كل مناضل يوجد في الحالة املشار إليها أعاله يستدعى أمام لجنة االنضباط املختصة
لسماعه و من ثمة اتخاذ القرار املناسب بشأنه.
الفصل الثاني :الترشح و االنتخابات
 املادة :42عالوة على الشروط املنصوص عليها في املادة  18من القانون األساس ي للحزب ،يحق لكل
مناضل الترشح و االنتخاب داخل هيئات الحزب متى إستوفى الشروط التالية :
 -1قيامه بواجبات املناضل املنصوص عليها في القانون األساس ي للحزب وهذا النظام
الداخلي،
-2األقدمية في الحزب كاآلتي :
 إثنى عشر ( )12شهرا كمناضل للترشح لعضوية املكتب البلدي أربعة وعشرين ( )24شهرا كمناضل للترشح لعضوية املكتب الوالئي. أربعة وعشرين ( )24شهرا كمناضل للترشح للمشاركة في املؤتمر كمندوب.املادة :43يشكل املكتب الوطني للحزب بمناسبة كل عملية إنتخابية وطنية أو محلية لجنة تتكفل
بالتحضير لهذه العملية ،تحدد صالحياتها و قواعد عملها بموجب قرار يصدره األمين
العام للحزب.
املادة :44يحدد املكتب الوطني للحزب طريقة إنتخاب ممثلي الحزب في املجالس املنتخبة وفي
الهيئات الوطنية والدولية.
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املادة :45تتم االنتخابات على كافة املستويات باالقتراع السري أو باملصادقة برفع األيدي على
االقتراح املعروض على الهيئة الناخبة وفقا للمادة  17من القانون األساس ي للتجمع.
يقرر أمين الهيئة املشرفة على عملية االنتخاب نمط االقتراع.
و في حالة االنتخاب السري يتم ترتيب املترشحين حسب عدد األصوات التي يحصل
عليها كل مترشح و يعلن فوز الناجحين .في حالة تساوي األصوات بين مناضلين يعلن
الفائز وفقا للترتيب التالي:
 املترشح الحاصل على املؤهل العلمي األعلى، املترشح األصغر سنا،املترشح الذي لم يسبق له شغل املنصب موضوع االنتخاب.أما في حالة تساوي األصوات بين مناضل ومناضلة تعلن املناضلة هي الفائزة.
املادة :46في حالة انسداد يمس بالسير العادي في هياكل التجمع على مستوى املكتب البلدي او
املجلس البلدي يرفع تقرير إلى األمين الوالئي للتجمع ،مصادق عليه من طرف ثلثي
( )2/3األعضاء املعنيون في اجتماع مخصص لهذا الغرض للنظر فيه.
 في حالة انسداد يمس بالسير العادي في هياكل التجمع على مستوى املكتب الوالئييرفع تقرير إلى األمين العام للتجمع ،مصادق عليه من طرف ثلثي ( )2/3األعضاء
املعنيون في اجتماع مخصص لهذا الغرض للنظر فيه.
املادة :47تطبيقا للمادة  20من القانون األساس ي للحزب تمثل املرأة في املجالس الوالئية واملكاتب
الوالئية في حدود  % 30بالنسبة للنساء و  % 20بالنسبة للشباب دون  40سنة.
في حالة عدم بلوغ النصاب املحدد أعاله تعين إمرأة و شاب وجوبا ضمن تشكيلة املكتب
الوالئي.

10

الباب الثاني
التنظيم و التسيير
الفصل األول
الهيئات الوطنية
 -1املؤتمر.
املادة :48يتخذ قرار الدعوة إلى عقد املؤتمر العادي من طرف املجلس الوطني ،ستة أشهر على
األقل ،قبل انعقاده.
يتولى املجلس الوطني تحديد تاريخ إرسال الدعوات و جدول أعمال املؤتمر و كل الوثائق
الالزمة ألشغاله إلى الهيئات و املعنيين به.
املادة : 49يتولى تحضير املؤتمر لجنة وطنية يشكلها ويرأسها األمين العام للتجمع.
تحدد صالحيات اللجنة الوطنية لتحضير املؤتمر و قواعد عملها في نظام داخلي يعده
ويصادق عليه املكتب الوطني.
املادة : 50يشرف على مراسم افتتاح املؤتمر مكتب مؤقت يرأسه أكبر املؤتمرين سنا بمساعدة
مؤتمرين األصغر سنا.
املادة : 51يفتتح املؤتمر باالستماع إلى النشيد الوطني متبوعا بالوقوف دقيقة صمت ترحما على
أرواح شهداء الثورة املجيدة و شهداء الواجب الوطني.
املادة :52يرحب رئيس املكتب املؤقت للمؤتمر باملؤتمرين و بضيوف املؤتمر ثم يقدم مشروع
النظام الداخلي للمؤتمر و يعرضه للمصادقة برفع األيدي.
املادة :53يعرض رئيس املكتب املؤقت تشكيلة مكتب املؤتمر املقترحة للمصادقة برفع األيدي.
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يتم ضبط تشكيلة مكتب املؤتمر على ضوء املشاورات التي يجريها األمين العام للتجمع
قبل إفتتاح أشغال املؤتمر.
املادة :54يباشر مكتب املؤتمر املنتخب تسيير أشغال املؤتمر بتقديم جدول أعمال املؤتمر و
عرضه للمصادقة برفع األيدي.
 -2األمين العام
املادة :55األمين العام للتجمع تضبطه أحكام القانون األساس ي للحزب والسيما مواده 29 ،28
و.30
املادة :56
تودع طلبات الترشح ملنصب األمين العام للحزب على مستوى اللجنة الوطنية لتحضير
املؤتمر عشرة أيام ( )10يوما ،على األقل ،قبل افتتاح أشغال املؤتمر.
املادة :57
ّ
يحدد النظام الداخلي للمؤتمر ،عند الضرورة ،تدابير سير عملية انتخاب األمين العام
للحزب.
املادة :58يشترط لقبول طلب الترشح ملنصب األمين العام للحزب ،أن يكون املناضل أو املناضلة
الراغبين في ذلك ،حائزين على أقدمية عشرة ( )10سنوات ،على األقل ،من النضال في
صفوف التجمع ،وأن ال يكونوا قد ارتكبوا إحدى األفعال املؤدية إلى فقدان العضوية
من الحزب والتي تضمنتها املادة  10من القانون األساس ي للتجمع.
املادة :59في إطارأداء مهامه :
يمكن لألمين العام للتجمع أن يعين مستشارين من بين املناضلين أصحاب الكفاءة في
املجاالت السياسية والعلمية و الثقافية و املهنية واالقتصادية واالجتماعية و كذلك
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ّ
املحددة من طرف املجلس الوطني وأخذها
قصد تمكينهم من االستفادة من املواقف
بعين االعتبار لدى ممارسة مهامهم ،يشاركون في أشغال املجلس الوطني ،دون حق
التصويت.
تعزيز التقنيات التكنولوجيات العصرية لصالح تسيير الحزب .
الـمادة :60يمكن لالمين العام استحداث هيكلة نظامية على مستوى الواليات التي تقتض ي تنسيق
اقوى بين هيئاتها البلدية و هيئاتها الوالئية قصد ضمان فعالية و نجاعة أدائها .
املادة :61بهدف تفعيل و تنشيط عمل هياكل الحزب و مناضليه ،يمكن األمين العام للتجمع ،بناء
على مداولة املكتب الوطني ،أن ينصب لجان و أفواج عمل تضم مناضلين من التجمع،
ويحدد لها املسؤوليات و املهام.
املادة :62طبقا لبرنامج عمل التجمع املصادق عليه من قبل املؤتمر السادس العادي ،يتولى األمين
العام ،بناء على مداولة املكتب الوطني ،تحديد كيفيات إنشاء اللجان الخاصة باملرأة
والشباب والطلبة والجالية الوطنية املقيمة بالخارج ومركز الدراسات السياسية
واإلستراتيجية ،ويضبط قواعد عملها
 -3املجلس الوطني.
املادة :63يجتمع املجلس الوطني في دوراته العادية و االستثنائية طبقا للمادة  39من القانون
األساس ي .ترسل الدعوات ألعضاء املجلس مرفوقة بجدول أعمال الدورة خمسة عشرة
( )15يوما قبل انعقادها.
املادة :64يصادق املجلس الوطني على مداوالته باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين.
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املادة :65يمكن للمجلس الوطني استحداث لجان متخصصة تتشكل من خمسة عشر ( )15إلى
عشرين ( )20عضوا .تحدد مهام و مدة هذه اللجان بقرار من األمين العام للتجمع.
يمكن لهذه اللجان االستعانة بخبراء و أخصائيين.
-3املكتب الوطني.
املادة :66يتشكل املكتب الوطني من:
األمين العام للحزب، أعضاء ينتخبون من بين أعضاء املجلس الوطني للحزب بناء على إقتراح من األمينالعام للحزب طبقا للمادتين  40و  41من القانون األساس ي للتجمع.
تتم املصادقة برفع األيدي على االقتراح املعروض على املجلس الوطني باألغلبية
البسيطة ألعضائه.
املادة :67طبقا للمادتين  42و  43من القانون األساس ي ،يحدد األمين العام أقسام املكتب الوطني
وكذا مجال و مهام كل قسم.
توزع املهام على أعضاء املكتب الوطني بموجب قرار من األمين العام للحزب.
يمكن لألمين العام للحزب ،أن يعيد توزيع املهام بين أعضاء املكتب الوطني بعد مرور
سنة من تاريخ إنتخابهم.
املادة :68يجتمع املكتب الوطني دوريا بدعوة من األمين العام للحزب.
يبلغ أعضاء املكتب الوطني باالستدعاءات ومضمون جدول األعمال قبل تاريخ االجتماع
بكل الطرق املتاحة.
يحدد املكتب الوطني قواعد عمله بموجب نظام يعمل به كملحق لهذا النظام الداخلي.
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الفصل الثاني
الهيئات املحلية
 1ـ الجمعية العامة البلدية.
الـمادة :69تتولى الجمعية العامة البلدية الـمنصوص عليها في الـمادة  44من القانون األساس ي ،على
وجه الخصوص ما يأتي:
ـ انتخاب الـمجلس البلدي لـمدة خمسة ( )05سنوات،
ـ الـمصادقة على التقرير الـمالي واألدبي للمجلس البلدي.
الـمادة :70تجتمع الجمعية العامة البلدية باستدعاء من األمين البلدي أو بطلب من األمين الوالئي
عند الضرورة.
الـمادة :71تصادق الجمعية العامة على مداولتها بأغلبية األعضاء الحاضرين.
الـمادة :72ال يحق ألي مناضل أن يشارك في أشغال الجمعية العامة البلدية إن لم يكن قد سدد
اشتراكاته بانتظام.
الـمادة :73ّ
يسير أشغال الجمعية العامة البلدية األمين البلدي أو من ينوب عنه من بين أعضاء
املكتب البلدي بتفويض منه.
الـمادة :74عالوة على دورتها النظامية التي تعقد مرة واحدة ( )01كل سنة ،تجتمع الجمعية العامة
البلدية في دورة طارئة أيضا ،باستدعاء من األمين الوالئي:
أـلتعبئة القاعدة النضالية ،عشية استحقاق انتخابي يشارك فيه التجمع،
ب ـ بمناسبة أية استشارة للقاعدة النضالية يقررها املكتب الوطني للتجمع.
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 2ـ الـمجلس البلدي.
الـمادة : 75الـمجلس البلدي هو الهيئة القاعدية الـمحلية للتجمع على مستوى البلدية وينتخب من
طرف الجمعية العامة البلدية للمناضلين لـمدة خمسة سنوات ويتشكل من عشرين
( )20إلى مائة ( )100عضو من بينهم
أعضاء املكتب البلدي.
أعضاء البرملان بغرفتيه املنتمين للبلدية .
ويتولى خالل دورات انعقاده على الخصوص ،ما يأتي:
الـمصادقة على جدول األعمال،
الـمصادقة على برنامج العمل السنوي للمكاتب البلدية،
تقييم األداء السنوي للمكاتب البلدية،انتخاب أعضاء املكاتب البلدية ،من بين
أعضائه ،لـمدة خمسة ( )05سنوات،
مسك قائمة الحضور في االجتماعات النظامية.
الـمادة :76طبقا للمادة  45من القانون األساس ي ،يجتمع الـمجلس البلدي في دورة عادية مرة كل
ستة ( )06أشهر ،ويجتمع عند االقتضاء بدعوة من األمين البلدي أو األمين الوالئي.
الـمادة :77يبلغ تاريخ اجتماع املجلس البلدي وجدول أعماله إلى املشاركين سبعة ( )07أيام قبل
يوم االجتماع.
الـمادة :78تتخذ القرارات والتوصيات في الـمجلس البلدي بأغلبية األعضاء الحاضرين.
 الـمادة :79في إطار نشاطات تكوين الـمناضلين والـمناضالت ،ومن أجل بث مواقف التجمع ،يمكن
للـمجلس البلدي االجتماع في دورة خاصة ،باستدعاء من األمين البلدي.
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ال يمكن أن تتناول الدورة الخاصة جدول أعمال نظامي وال أن ّ
تصوت على أي قرار ،إذ
هي موجهة خصيصا لـمناقشة الوثيقة التي يبلغها املكتب الوطني السيما في إطار العمل
التكويني للمناضلين.
تتوج الدورة الخاصة للمجلس البلدي بصياغة محضر للجلسة.
3ـ املكتب البـل ــدي.
المادة :80المكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع على المستوى البلدي يتشكل من سبعة ()07
أعضاء على األقل من بينهم امرأة وشاب ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لعهدة مدتها
خمسة ()05سنوات.
ينتخب المكتب البلدي من بين أعضائه أمينه لعهدة مدتها خمسة ( )05سنوات.
يتولى أمين المكتب البلدي رئاسة المكتب البلدي وتسييره وتوزيع المهام على أعضائه.

الـمادة :81طبقا للمواد  47 ،46و  48من القانون األساس ي ،املكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية
للتجمع على الـمستوى البلدي  ،وبهذه الصفة يضطلع على وجه الخصوص بما يأتي:
 مسك سجل جرد ممتلكات التجمع وتأمين صيانتها، مسك سجل قائمة الـمناضلين، السهر على تطبيق تعليمات وتوجيهات القيادة الوطنية للتجمع، إعداد وتقديم التقارير والعروض الدورية إلى املكتب الوالئي في اآلجال الـمحددة. مسك سجل حساب اإليرادات والنفقات وإثباتها باملستندات القانونيةالـمطلوبة،
 السهر على متابعة وتقييم نشاطات الخاليا، البت في طلبات االنخراط ، حفظ الوثائق واألرشيف الـمتعلقة بنشاط التجمع. -مسك قائمة الحضور في االجتماعات النظامية.
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الـمادة :82يجتمع املكتب البلدي برئاسة األمين البلدي مرة واحدة كل شهرين( )02لتقييم
الوضعية السائدة على مستوى البلدية واتخاذ التدابير الـمالئمة لتدعيم صفوف
التجمع.
ويمكن أن يجتمع كل ما اقتضت الضرورة ذلك بمبادرة من األمين البلدي
أوبطلب من ثلث أعضاء املكتب البلدي.
الـمادة :83توجه االستدعاءات إلى أعضاء املكتب البلدي مرفوقة بجدول األعمال سبعة ( )07أيام
قبل موعد االجتماع.
الـمادة :84توخيا لترقية انخراط الـمناضالت والـمناضلين الشباب ،وتكوينهم ،يجب أن تضم
تشكيلة املكتب البلدي ،ولو زيادة على تعدادها ،مناضلة ومناضال يقل عمره عن 40
سنة ،يكلفان على التوالي ،تحت سلطة األمين البلدي ،بتأطير الـمناضالت ،والـمناضلين
الشباب.
 4ـ األمـين البـلــدي.
املادة :85ينتخب أمين املكتب البلدي من طرف أعضاء املكتب البلدي لعهدة مدتها خمسة ()5
سنوات.
يمكن ألمين املكتب الوالئي ،في حالة شغور املنصب ،تعيين أمين مكتب بلدي بالنيابة
من بين أعضاء املكتب البلدي لتولي تسيير شؤون املكتب البلدي ملدة ال تتجاوز ثالثة
( )3أشهر في انتظار انتخاب أمين املكتب البلدي.
املادة :86يتولى أمين املكتب البلدي رئاسة اجتماعات املكتب البلدي .ويضطلع ،على الخصوص،
بما يلي:
( )1تنشيط تنفيذ برنامج عمل املكتب البلدي،
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( )2السهر على تنشيط خاليا املناضالت واملناضلين من طرف املكتب البلدي،
( )3السهر على التنشيط الفعال لتوسيع القاعدة النضالية للحزب طبقا ألحكام
القانون األساس ي والنظام الداخلي للتجمع،
( )4الحرص على االستصدار الفوري لبطاقات االنخراط للمناضلين الجدد املستوفين
لشروط االنخراط والعمل فيما بعد على التأكد من صحة ذلك،
( )5السهر على استقطاب املتعاطفين مع الحزب ،والعمل ،عندما يسمح األمر بذلك،
على تحفيزهم لالنخراط في صفوفه بصفة مناضل،
( )6تسطير سياسة فعالة لتكوين املناضلين على مستوى البلدية،
( )7السهر على الترويج ملواقف الحزب وكافة قرارات قيادته الوطنية في أوساط
املواطنين،
( )8السهر على متابعة نشاط منتخبي التجمع على مستوى املجلس الشعبي البلدي،
( )9تنفيذ تعليمات أمين املكتب الوالئي،
( )10التحيين املستمر للجرد الخاص بأمالك الحزب مع الحفاظ عليها وصيانتها،
( )11تقديم تقارير دورية ألمانة املكتب الوالئي،
( )12تحيين دفتر املحاسبة املالية ملداخيل ومصاريف الحزب محليا مع االحتفاظ
بالوثائق القانونية ذات الصلة.
( )13الحفاظ على أرشيف نشاطات الحزب..
الـمادة :87األمين البلدي الذي ال يتقيد بمواعيد اجتماعات الهيئات التي تقع تحت مسؤوليته،
الـمنصوص عليها في القانون األساس ي والنظام الداخلي للحزب ،يعتبر مستقيال من هذا
الـمنصب.
ويكون هذا اإلجراء نافذا في حالة عدم احترام موعدين ( )02نظاميين متتاليين دون أن
يبلغ الـمعني مسؤوله الـمباشر ،الـمتمثل في األمين الوالئي للحزب ،بكونه يواجه ظروفا
قاهرة صحية ،عائلية أو مهنية تعرقل تقيده باملواعيد النظامية للحزب .وعند ثبوت
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هذه الحالة ،من دون تبرير ،يتم إثبات شغور املنصب من طرف املكتب الوالئي للحزب
وتعويضه بنفس اإلجراء الذي تم على أساسه إنتخابه.
الباب الثاني:
الهيئات على مستوى الوالية.

-

5ـ الـمجلس الوالئــي.
املادة :88ّ
املسيرة على املستوى الوالئي وهو يتشكل طبقا
املجلس الوالئي هو الهيئة القيادية
ألحكام املادة  52من القانون األساس ي من:
( )1أعضاء املجلس الوطني املنتمين للوالية،
( )2البرملانيين املنتمين للتجمع بالوالية،
( )3أمناء املكاتب البلدية،
( )4مسؤولة املناضالت على مستوى كل مكتب بلدي،
( )5مسؤول املناضلين الشباب على مستوى كل مكتب بلدي،
( )6رئيس املجلس الشعبي الوالئي إذا كان من التجمع أو املنتخب األول للتجمع في هذا
املجلس،
( )7رؤساء املجالس الشعبية البلدية املناضلون في التجمع أو املنتخب األول للتجمع في
هذه املجالس.
( )8مسوولي االعالم على مستوى املكاتب البلدية.
( )9يمكن إضافة أعضاء للمجلس الوالئي بناءا على تعليمة األمين العام طبقا للمادة 29
من القانون األساس ي واملادة  66من هذا النظام الداخلي .
الـمادة :89يجتمع الـمجلس الوالئي املنصوص عليه في املادة  52من القانون األساس ي مرة كل ستة
( )06أشهر .توجه الدعوات ألعضاء املجلس مرفوقة بجدول األعمال سبعة ( )07أيام
قبل تاريخ انعقاد الدورة .ويجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،بدعوة من األمين الوالئي
الذي يشرف على تسيير أشغاله.
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الـمادة :90تؤخذ القرارات والتوصيات في الـمجلس الوالئي بأغلبية أعضاء املجلس .وفي حالة عدم
توفر النصاب ،يستدعي املجلس الوالئي من جديد في أجل أقصاه عشرة ( )10أيام،
وحينها تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين.
الـمادة :91يتولى الـمجلس الوالئي على الخصوص ،ما يأتي:
 الـمصادقة على جدول أعمال أشغال الـمجلس الوالئي، الـمصادقة على التقرير الـمالي واألدبي للمكتب الوالئي، الـمصادقة على برنامج العمل السنوي للمكتب الوالئي للتجمع، الـمصادقة على الصيغ النهائية للتقارير والعروض الوالئية قبل رفعها إلى القيادةالوطنية للتجمع،
 إبداء الرأي في القضايا الـمحلية الـمتعلقة بنشاط التجمع، تقييم أدوار منتخبي الحزب على الـمستويين الـمحلي.6ـ املكتب الوالئي.
املادة :92طبقا للمادة  53من القانون األساس يّ ،
فإن املكتب الوالئي هو الهيئة التنفيذية على
مستوى الوالية .وهو يتشكل من سبعة ( )7إلى خمسة عشر ( )15عضوا على األقل،
ينتخبهم املجلس الوالئي من بين أعضائه لعهدة مدتها خمس ( )5سنوات.
يجب أن تكون تشكيلة املكتب الوالئي متضمنة ألعضاء نساء وشباب وفق الحصص
ّ
املحددة في املادة  20من القانون األساس ي ،كما يجب أن تكون املناطق الكبرى للوالية
ممثلة فيها.
املادة :93يتم تعيين تشكيلة املكتب الوالئي بقرار صادر عن األمين العام للحزب ً
بناء على تقرير
أمين املكتب الوالئي .كما يكون كل تعديل على تشكيلة املكتب الوالئي بموجب قرار
صادر عن األمين العام للحزب وفق نفس اإلجراء.
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املادة :94يجتمع املكتب الوالئي مرة واحدة كل شهرين ( ، )02تحت رئاسة أمين املكتب الوالئي
ويمكنه أن يجتمع حسب الحاجة بطلب من أمين املكتب الوالئي أو من أغلبية أعضائه.
توجه الدعوات مرفوقة بجدول األعمال ثالثة ( )03أيام قبل موعد االجتماع.
املادة :95يضطلع املكتب الوالئي تحت سلطة أمين املكتب الوالئي ،على الخصوص ،بما يأتي:
( )1تنشيط عمل املكاتب البلدية ومتابعته باستمرار،
( )2تبليغ تعليمات وتوجيهات القيادة الوطنية وشرحها ،وكذا الحفاظ على انسجام
صفوف الحزب على مستوى الوالية مع ضمان فعاليتها،
( )3إعداد برنامج النشاط السنوي املحلي على ضوء برنامج عمل التجمع،
( )4تفعيل دور مناضلي ومنتخبي الحزب على مستوى الوالية،
( )5تنظيم لقاءات تكوينية للمناضلين باالعتماد على الكفاءات املحلية أو الوطنية
للتجمع،
( )6تنظيم لقاءات وندوات للنقاش مفتوحة للمناضلين واملتعاطفين واملواطنين للترويج
ملواقف الحزب ووجهات نظره حول القضايا الوطنية .وفي هذا اإلطار ،يقع على املكتب
الوالئي تجنيد الكفاءات املحلية على مستوى الوالية ،كما يمكنه االستعانة بالكفاءات
الوطنية للحزب بالتنسيق مع املكتب الوطني.
( )7تأطير املنتخبين املحليين للحزب على مستوى الوالية من خالل ،على الخصوص،
ضمان التجانس والتضامن فيما بينهم بغية نجاحهم في أداء مهامهم ،مع تقديم الدعم
الالزم لهم في إطار احترام القوانين سارية املفعول.
( )8تحضير مشاركة الحزب في االستحقاقات االنتخابية املحلية بما في ذلك إعداد
القائمة املقترحة لالنتخابات التشريعية وقوائم االنتخابات املحلية.
( )9تنظيم كل نشاط سياس ي يبادر به الحزب أو يكون مشاركا فيه على مستوى الوالية،
( )10إعداد التقارير والعروض الدورية املوجهة للقيادة الوطنية للحزب،
( )11حفظ الوثائق واألرشيف املتعلق بنشاط التجمع على مستوى الوالية،
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( )12مسك سجالت ممتلكات التجمع محليا وحساب اإليرادات والنفقات مع إثباتها
بالسندات القانونية املطلوبة.
الـمادة :96طبقا ألحكام الـمواد  53من القانون األساس ي للحزب ،يجب أن يضم املكتب الوالئي في
تشكيلته:
أـ مناضلة مكلفة ،تحت سلطة األمين الوالئي ،بمهمة تسيير انخراطات الـمناضالت
ونشاطاتهن عبر الوالية،
ب .مناضال عمره دون  40سنة ،مكلفا ،تحت سلطة األمين الوالئي ،بمهمة تسيير
انخراط الـمناضلين الشباب ،ونشاطاتهم عبر الوالية،
ج .مناضال أو مناضلة ،مكلفا ،تحت سلطة األمين الوالئي ،بخلية اإلتصال على مستوى
الوالية،
دـ مناضال أو مناضلة ،مسؤوال عن اإلدارة والوسائل ،آمرا بالصرف ثانوي ،بالتضامن
مع األمين الوالئي.
الـمادة :97يضطلع املكتب الوالئي على الخصوص بما يأتي:
تنظيم أنشطة املكاتب البلدية ومتابعتها،
ش ــرح وتـوزيع التوجيهات والتعلــيمات الصـادرة ع ــن القيادة الـوطـنـية والسهر
على تأمين االنسجام والفعالية لدى الهيئات القاعدية للتجمع،
إعداد برنامج النشاط السنوي الـمحلي ،على ضـوء برنامج العـمـل للتجمع ،تنشيط
دور مناضلي الوالية ،ومنتخبي التجمع على الـمستوي املحلي،
حفظ الوثائق واألرشيف الـمتعلقة بنشاط التجمع في الوالية،
مسك سجالت ،ممتلكات التـجمع ،حساب اإليرادات والنفـقات وإثباتها بالسندات
القانونية الـمطلوبة،
إعــداد التقارير والـعروض الدورية ،وتقديمها إلـى القيادة الوطنية للتجمع،
مسك سجل قائمة الحضور في االجتماعات النظامية،
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 النظر فـي حاالت عـدم االنضباط ،وإحالتـها على لجنة االنضباط الوالئية، الفصل في الطعون الـمتعلقة بطلبات االنخراط.الـمادة :98يمكن للمكتب الوالئي للتجمع إنشاء مجموعات عمل مختصة بأهداف مؤقتة إلنجاز
مهام معينة يرأسها أعضاء من املكتب الوالئي للتجمع.
 7ـاألمــين الوالئـي.
المادة :99يعين أمين المكتب الوالئي من طرف األمين العام للتجمع من بين أعضاء المكتب الوالئي كما
يمكن لألمين العام تعيينه من بين أعضاء المجلس الوالئي إذا اقتضى األمر ذلك.

الـمادة :100وفقا للمادة  58من القانون األساس ي ،يضطلع األمين الوالئي بما يأتي:
 السهر على تنشيط وتنسيق أشغال املكتب الوالئي، يستدعي الـمجلس الوالئي ويترأس اجتماعاته، يتولى مسؤولية انعقاد اجتماعات ودورات املكتب الوالئي والـمجلس الوالئي ًطبقا
ألحكام القانون األساس ي وهذا النظام الداخلي،
 يمثل التجمع أمام الهيئات والسلطات الـمحلية، يضطلع بمهمة الناطق الرسمي باسم التجمع محليا أو يعين من ينوب عنه من أعضاءاملكتب الوالئي،
 السهر على متابعة األنشطة القاعدية للمكاتب البلدية وتقديم الدعم لهم في أداءمسؤوليتهم،
 مسك قائمة املناضلين على مستوى الوالية والسهر على تسيير مخزون بطاقاتاالنخراط.
الـمادة :101تقع على عاتق األمين الوالئي مسؤولية متابعة وتنشيط عمل املكاتب البلدية والسيما
فيما يخص:
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أـ تطوير انخراطات الـمناضلين والـمناضالت؛
ب .تفعيل نشاط التجمع وحضوره الدائم عبر تراب الوالية.
وهو أيضا ،مسؤول عن منتخبي التجمع على مستوى الـمجالس الشعبية البلدية
والـمجالس الشعبية الوالئية ،وكذا عن نشاط برلـمانيي الحزب على الـمستوى الـمحلي.
الـمادة :102األمين الوالئي الذي ال يتقيد بمواعيد اجتماعات الهيئات التي تقع تحت مسؤوليته،
الـمنصوص عليها في القانون األساس ي والنظام الداخلي للحزب ،يعتبر مستقيال من هذا
الـمنصب .ويكون هذا اإلجراء نافذا في حالة عدم احترام موعدين ( )02نظاميين
متتاليين دون أن يبلغ الـمعني مسؤوله الـمباشر ،الـمتمثل في األمين العام للحزب ،بكونه
يواجه ظروفا قاهرة صحية ،عائلية أو مهنية تعرقل تقيده باملواعيد النظامية للحزب.
وعند ثبوت هذه الحالة ،من دون تبرير ،يتم إثبات شغور املنصب من طرف املكتب
الوطني ويعوض بنفس الطريقة التي تم على أساسها تعيينه.
الفصل الثالــث
الـمنتخبون
الـمادة :103مناضلو التجمع في الـمجالس الـمنتخبة ملزمون بالتقيد ببرنامج التجمع والعمل على
تجسيده وفقا لتعليمات وتوجيهات القيادة الوطنية.
الـمادة :104أفواج التنسيق للمنتخبين ملزمون بتنمية وتوطيد العالقة النظامية مع املكاتب
الوالئية والبلدية قصد تأمين تنسيق أنجع وتثمين عمل التجمع في أوساط الـمجتمع.
الـمادة :105الـمجموعتان البرملانيتان في مجلس األمة والـمجلس الشعبي الوطني ملزمتان بالسهرعلى تنشيط وتثمين مشاركة فعالة ملنتخبي التجمع في أشغال غرفتي البرلـمان.
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الـمادة :106تخضع املجموعتان البرملانيتان لتوجيهات املكتب الوطني فيما يخص مواقف التجمع
اتجاه القضايا السياسة .كما يخضع تمثيلها في هيئات غرفتي البرلـمان إلى تعليمات
األمين العام للتجمع.
الـمادة :107يسهر رئيس املجموعة البرلـمانية على التقيد بتوجيهات وتعليمات األمين العام للحزب في
كل القضايا التي من شأنها إلزام التجمع.
الـمادة :108يلتزم الـمنتخبون على الـمستويين الوطني والـمحلي ،بتنفيذ برنامج العمل الذي يسطره
املكتب الوطني للتجمع من أجل تطوير التضامن والتكامل بين منتخبي الحزب في
مختلف الـمستويات الوطنية والوالئية والبلدية ،بغرض زرع ثقافة الحوار الدائم مع
الـمواطنين وتعزيز نوعية إسهام منتخبي التجمع على مستوى الـمجالس الـمحلية.
الـمادة :109يلتزم الـمنتخبون على الـصعيد الوطني بالـمشاركة الفعالة على مستوىالوالية في برامج تكوين وتأطير الـمنتخبين الـمحليين للحزب التي يقررها وينظمها املكتب
الوطني.
املادة :110ّ
يتعين على املنتخبين الوطنيين واملحليين للتجمع االلتزام بما يلي:
( )1االمتناع في كل الحاالت عن استغالل عهدتهم االنتخابية ألغراض شخصية،
( )2االمتناع في كل الحاالت عن القيام بأي تصرف أو عمل يتنافى مع التشريع ساري
املفعول،
( )3االمتناع عن االستغالل غير الالئق لصفة املنتخب،
( )4املحافظة على الثقة التي وضعها ناخبيهم فيهم وفي التجمع ،وذلك بتكثيف العمل
الجواري ونقل انشغاالت املواطنين إلى املجالس الشعبية املنتخبة التي ينتمون إليها مع
تقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم.
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( )5تعزيز التضامن بين املنتخبين الوطنيين واملنتخبين باملجلس الشعبي الوالئي
واملجالس الشعبية البلدية في إطار احترام القوانين والنظم سارية املفعول بما يخدم
تقدم املشاريع التنموية والتكفل بمختلف امللفات لصالح املواطن.
( )6املساهمة في إنجاح نشاطات الحزب.
الباب الثالث
اإلنضباط والرقابة
الفصل األول :االنضباط
الـمادة :111يمسك األمين العام للحزب بطاقية لبرلـمانيي التجمع ،ويغذيها بتقديرات رئيس
الـمجموعة البرلـمانية و األمين الوطني املكلف باملنتخبين الوطنيين واألمين الوالئي ،حول
الـمساهمة التي يقدمها كل واحد من برلـمانيي الحزب.
الـمادة :112يمسك األمين الوالئي بطاقية لـمنتخبي التجمع على مستوى الـمجالس الشعبية البلدية
للوالية ،والـمجلس الشعبي الوالئي ،ويغذيها بتقديراته حول الـمساهمة التي يقدمها كل
منتخب ،ويوجه تقريرا سنويا حول هذا الـموضوع إلى األمين العام للحزب.
الـمادة :113طبقا للمادة  67من القانون األساس ي ،يحدد هذا النظام الداخلي األخطاء التأديبية
ويصنفها ،كما يبين الجزاءات الـمترتبة عنها وإجراءات اإلحالة على لجان االنضباط
والطعن في قراراتها.
الـمادة :114الهدف من األحكام الخاصة باالنضباط هو إشعار الـمناضلين بأن العقوبات التي ينص
عليها هذا النظام الداخلي الغاية منها تقويم أوضاع منافية للقيم والـمبادئ التي يناضل
التجمع من أجل تجسيدها.
27

الـمادة :115تسجل جميع الجزاءات في الـملف الفردي لـمرتكبيها .ترسل نسخة من قرار العقوبة
الذي تتخذه اللجان الوالئية لالنضباط إلى اللجنة الوطنية لالنضباط.
الفصل الثاني :تصنيف األخطاء
الـمادة :116
األخطاء التي تستوجب التقويم بمقتض ى هذا النظام الداخلي للتجمع ،تصنف إلى:
 الدرجة األولى،الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة.الـمادة :117يعتبر خطأ من الدرجة األولى:
أـ التأخر ،لـمدة سنة ،في دفع االشتراكات والـمساهمات ،باستثناء الـمناضلين الـمكلفين
بمهام رسمية في الخارج،
ب .التماطل فـي تـنفيذ التعليمات،
ج .التغيب غـير الـمبرر ثالث ( )03مرات عن االجتماعات النظامية.
الـمادة :118يعد خطأ من الدرجة الثانية:
أـ عدم احترام السلم التسلسلي،
ب .عدم احترام الـمناضل و الـمسؤول،
ج .التهاون في تنفيذ الـمهام ،والتصرف الـمنافي لألخالق.
 الـمادة :119ّ
يعد خطأ من الدرجة الثالثة:
 مخالفة توجيهات وتعليمات قيادة التجمع، انتهاك أحكام القانون األساس ي للتجمع، سوء استعمال الـمسؤولية،28
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التصرف الذي يس ئ إلى سمعة التجمع،
االمتناع عن تنفيذ التعليمات،
القدح في التجمع وقيادته،
إفشاء أسرار التجمع،
استخدام نفوذ التجمع ألغراض شخصية،
تقديم التقارير الـمزيفة والتصريحات الكاذبة،
الـمساس باموال او ممتلكات التجمع،
تكرار أخطاء الدرجة الثانية املذكورة في املادة  125أعاله.
الفصل الثالث :العـقـوبات
الـمادة :120العقوبات املستحقة على األخطاء البسيطة من الدرجة األولى ،هي:
أ .التـنـبــيه،
ب .التوبيخ البسيط غير الـمسجل في امللف.
الـمادة :121العقوبات املستحقة على األخطاء من الدرجة الثانية ،هي:
أ .التوبيخ مع التسجيل في امللف،
ب ـ التوبيخ مع التسجيل في امللف ورفع التقرير إلى املكتب الوالئي.
الـمادة :122العقوبات املستحقة على األخطاء الجسيمة من الدرجة الثالثة ،هي:
أ .التوبيخ مع التسجيل في امللف ورفع التقرير إلى املكتب الوطني،
ب .اإلقصاء مـن صـفوف التجمع ،مع نشر القرار في النـشرة الداخلية للتجمع.
الـمادة :123
ً
ً
مشددا يضاعف درجة العقوبة.
يعتبر تكرار الخطأ ظرفا
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الفصل الرابع :لجان االنضباط
الـمادة :124طبقا للمادة  66من القانون األساس ي للتجمع ،تتشكل لجان االنضباط على الـمستوى
الوطني والوالئي و البلدي.
املادة :125تتشكل لجنة االنضباط الوطنية من سبعة ( ) 07أعضاء من بينهم رئيس يعينه األمين
العام للحزب من بين أعضاء املكتب الوطني.
تبت لجنة االنضباط الوطنية بصفة نهائية في جميع الطعون والحاالت التي تعرض
عليها.
تحدد كيفيات تشكيل لجان االنضباط الوطنية و الوالئية و البلدية بموجب قرار
يصدره األمين العام للحزب.
الـمادة :126تتشكل لجان االنضباط الوالئية من سبعة ( )07أعضاء ينتخبهم الـمجلس الوالئي من
بين أعضائه ،يترأسها أكبر األعضاء سنا.
الـمادة :127تتشكل لجان االنضباط البلدية من سبعة ( )07أعضاء ينتخبهم الـمجلس البلدي من
بين أعضائه ،يترأسها أكبر األعضاء سنا.
الـمادة :128يمكن لكل مناضل يمثل أمام لجنة االنضباط أن يدافع عن نفسه ،كما يمكن له
االستعانة بأحد الـمناضلين للدفاع عنه.
الفصل الخامس :االجراءات
الـمادة :129يحدد رئيس لجنة االنضباط الـمعنية بالنظر إلى الخطأ الـمرتكب ،تاريخ ومكان االجتماع
فور عرضه عليه.
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املادة :130يجب على مناضل التجمع الذي يستدعى للمثول أمام لجنة االنضباط ،االستجابة في
اآلجال املحددة في االستدعاء .ويمكن أن يحدد له أجل آخر إذا كان له عذر موضوعي.
املادة :131تجتمع لجنة االنضباط الوطنية بطلب من األمين العام للتجمع للبت في القضايا
الخاصة بأعضاء املجلس الوطني وكذا الطعون التي تحال إليها من طرف األمين العام.
كما تبت في الدرجة الثانية في القرارات التي تفصل فيها لجان االنضباط الوالئية و
يطعن فيها باالستئناف.
الـمادة :132ال يجوز االستئناف لدى اللجنة الوطنية لالنضباط إال في حاالت األخطاء الجسيمة من
الدرجة الثالثة وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم إشعار الـمعني بالقرار.
يودع طلب االستئناف لدى املكتب الوالئي الذي ينتمي إليه الـمعني باألمر مقابل وصل
استالم.
وفي حالة رفض االستالم يمكن إيداعه في أخر يوم من اآلجل املفتوح على مستوى املقر
الوطني للحزب.
الـمادة :133يتعين على لجنة االنضباط الـمؤهلة أن تبت في القضايا الـمعروضة عليها خالل مدة
أقصاها عشرة ( )10أيام ابتداء من تاريخ اإليداع.
الـمادة :134ً
محضرا عن كل جلسة ،يوقعه جميع أعضائها.
يجب أن تحرر كل لجنة انضباط
الـمادة :135يمكن إبالغ الجهات القضائية املختصة بالوقائع املنسوبة للمناضل املعني إذا اقتض ى
األمر ذلك.
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الفصل السادس :ال ــرقــابــة
الـمادة :136طبقا للمادتين  69و 70من القانون األساس ي للتجمع ،تخضع جميع أنشطة هيئات
التجمع إلى الرقابة الـمالية والنظامية.
الـمادة :137طبقا للمادة  71من القانون األساس ي للحزب ،تنشأ مفتشية عامة إدارية ومالية
للتجمع ،تدعى " املفتشية العامة للتجمع الوطني الديمقراطي "
الـمادة :138يعين الـمفتش العام من طرف األمين العام للحزب من بين أعضاء املكتب الوطني.
الـمادة :139يكلف الـمفتش العام بالقيام ،عبر التراب الوطني ،بمهام تفتيشية على مستوى املكاتب
الوالئية وذلك قصد:
أ .التحقق من حسن مسك الحسابات الـمالية للحزب على مستوى الوالية،
ب .التحقق من حسن مسك جرد الـممتلكات العقارية للحزب،
ج .وترأس أية لجنة تحقيق قد يفوضها األمين العام ،عند اإلقتضاء ،من أجل تحري كل
وضعية تتعلق بعدم التقيد بأحكام القانون األساس ي والنظام الداخلي للحزب في مجال
التسيير الـمالي والـممتلكات.
املادة :140تطبيقا للمادة  70من القانون األساس ي يحدد املكتب الوطني كيفيات تنظيم وتسيير
املفتشية العامة للحزب بناء على تقرير يقدمه عضو املكتب الوطني املكلف باملفتشية
العامة.
الباب الرابع
تسييراملوارد املالية للحزب وممتلكاته
الـمادة :141تتكون الـموارد الـمالية للتجمع وفقا للمادة  72من القانون األساس ي للتجمع.
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الـمادة :142يمكن للمجلس الوطني تحيين مبلغ االشتراكات والـمساهمات .
الـمادة :143تدفع الـموارد حسب مصدرها في الحساب الجاري أو البنكي للتجمع بالـمقر الرئيس ي أو
في الحسابات البنكية الـمحلية لألمانات الوالئية للتجمع.
الـمادة :144تشمل النفقات كل الـمصاريف الضرورية إلنجاز األعمال والـمهام الحزبية التي تسمح بها
القوانين السارية الـمفعول.
املادة :145يتعين على قيادة التجمع إبرام عقود تأمين في املجاالت التي تتطلبها القوانين السارية
املفعول.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الـمادة :146إثبات حالة شغور تكون من اختصاص:
-1املكتب الوطني للحزب عندما يتعلق األمر بعضو في املجلس الوطني أو عضو في
املكتب الوطني أو أمين والئي.
-2املكتب الوالئي للحزب عندما يتعلق األمر بمناضل عضو في املكتب الوالئي أو أمين
بلدي.
-3املكتب البلدي للحزب عندما يتعلق األمر بمناضل عضو في املكتب البلدي.
الـمادة :147يستخلف املناضل الذي يشغل مقعد في املجلس الوطني باملناضل املرتب أوال في قائمة
أعضاء املجلس الوطني املستخلفين ،مع مراعاة حصة األمين العام التي أقرها املؤتمر
والوالية أو املقاطعة و جنس املعني وسن املناضل املعني باالستخالف.
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الـمادة :148يستخلف املناضل الذي يشغل مقعد في هيئات و هياكل الحزب الوطنية و املحلية
بنفس الطريقة التي تم إنتخابه أو تعيينه فيها.
الـمادة :149يتعين على الجهات التي تقدم أمامها طلبات االستقالة أن تفصل فيها في ظرف شهر
واحد من تاريخ اإليداع.
يجوز للمناضل العدول عن طلب االستقالة قبل الفصل فيها .
السكوت عن الرد يعتبر رفض لالستقالة.
الـمادة :150تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على هياكل التجمع على مستوى الجالية الوطنية
بالخارج بالنسبة للبلدان التي تسمح قوانينها الوطنية بإنشاء مكاتب للتجمع ،وبهذا
الشأن:
أ .يخضع هيكل املقاطعة إلى القواعد الـمطبقة على هيكل الوالية في التراب الوطني،
ب .تخضع الهياكل غير الـممركزة عبر إقليم املقاطعة إلى القواعد الـمطبقة على هيكل
البلدية في التراب الوطني.
الـمادة :151تخضع الهياكل الالمركزية الـمنشأة تطبيقا للمادتين  49و 56من القانون األساس ي
للحزب ،إلى األحكام الـمطبقة على الهيئات النظامية على مستوى البلدية والوالية.
الـمادة :152تقدم الهيئات التنفيذية حصيلة أشغالها ونشاطاتها للهيئة املنتخبة لها والتي تتولى
تقييمها سنويا.
الـمادة :153كل تعديل ألحكام هذا النظام الداخلي من اختصاص الـمجلس الوطني للتجمع وحده.
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الـمادة :154يتم تحديد كل التدابير واإلجراءات الخاصة بتوضيح أحكام هذا النظام الداخلي
بقرارات وتعليمات نظامية يصدرها األمين العام للتجمع أو املكتب الوطني ،كل في حدود
اختصاصه.

تمت املصادقة على هذا النظام الداخلي من طرف املجلس الوطني للحزب
في دورته العادية األولى املنعقدة بالجزائرالعاصمة يوم  27جوان 2020
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