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 مشروع القانون األساسي

 بسم هللا الرحمان الرحیم                                           

  
  

 .104:آل عمران) ولئك ھم المفلحونولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأ(: قال تعالى
  ) 88ھود ) ) إن أرید إالّ اإلصالح ما استطعت وما توفیقي إالّ با علیھ توكلت وإلیھ أنیب: (.. وقال تعالى

  
  :مقدمة

  
لقد ناضل شعبنا الجزائري بكل فئاتھ وطالئعھ، من علماء، ومثقفین، ومشائخ زوایة، وتجار ، جیش تحریر، من أجل 
ً لحلم تلك األجیال،وثمرة لتراكم جھادھا ونضالھا  جزائر موحدة متحرر من االستبداد واالستعمار، فكان االستقالل تحقیقا

عقارب الزمن لن ترتد إلى الوراء، وإن مسیرة البناء ستتواصل حمایة  وإن. المتواصل في كافة المیادین،وشتى األصعدة
ً للوحدة، وبناًء لجزائر متطورة ال مكان فیھ لمخلفات االستعمار، ودواعي التبعیة واالغتراب، وال  للمكتسبات، وترسیخا

، ویأتلف بحبھ، جزائر تحمل 1954جزائر یقوم بنیانھا على مبادئ ثورة نوفمبر . لموروثات االستبداد ونزعات االستعالء
جزائر تتأكد فیھا التعددیة الحزبیة نھجا أصیال یؤذن بنھایة . رسالة نوفمبر انتماءا لإلسالم و العروبة و االمازیغیة

االستبداد السیاسي، ویفسح المجال أمام كل أبناء الجزائر للمشاركة الفعالة،واإلبداع المتأسس على ثوابت عمیقة 
اإلسالم وقیمھ للتسامح و المصالحة و العروبة وقیمھا الحضاریة و االمازیغیة و بعدھا التاریخي و الجذور،نابعة من 

  . انطالقا من تلك المعاني جاءت الدعوة لقیام التجمع من أجل الوئام الوطني . الثقافي 
  

الحریة والعدالة والتقدم، تجمع یجسد آمال الشعب ویأخذ على عاتقھ تأصیل مطالب الجماھیر السیاسیة واالجتماعیة في 
ً حضاریا جدیدا ینبثق عن . وتشكل امتدادا حیا لحركیة التجدید واإلصالح الناھضة في بلدنا تجمع یقدم إلى الواقع نموذجا

ً یمثل أرقى صورة التقدم  تقدم ینبت في تربة ھذه األمة، ویروى بمائھا، .منھج الدیمقراطیة الشامل، ویبني مجتمعا
تجمع یشكل الوعاء التنظیمي لتیار المصالحة الوطنیة المتنامي بما یضم من جماھیر . بان واالنحاللویحفظھا من الذو

  . واسعة ورموز وأعالم لھم سابقتھم في العمل الوطني والثورة الجزائریة
ً ألبنائھ،  ً ألرضھ تجمع یعمل لترسیخ مبادئ الحق والخیر والعدل والوحدة والتعاون بناًءا وتنمیة للوطن، وإسعادا وتعمیرا

  .الطیبة الطاھرة
  
  

  القـانون األساسي للتجمع من أجل الوئام الوطني                                         
  

  :أحكام عــــامة
  

الخاص بالقانون  1997مؤرخ في مارس . 09-97التجمع من أجل الوئام الوطني حزب سیاسي مؤسس طبقا لألمر رقم 
  باألحزاب السیاسیة وكذا بأحكام ھذا القانون األساسيالعضوي المتعلق 

  
  مقره الوطني بالجزائر العاصمة   :المقر

  
  :المبادئ

  
  1954التجمع من أجل الوئام الوطني یستمد أسسھ من بیان أول نوفمبر  -1

  
  وینشط في إطار احترام قوانین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -2

  
  االمازیغیة لغة وطنیة  -  العربیة لغة وطنیة –الدستور الجزائري اإلسالم دین الدولة یؤمن بمبادئ  -3

  
  احترام النظام الجمھوري ألتعددي الدیمقراطي  -4

  
  یحترم أعضاء التجمع من أجل الوئام الوطني أسس وأھداف الحزب ویدافعون عن برنامجھ ویمتثلون في كل األحوال  -5

  .الداخلي وینفذون قرارات الھیئات القیادیة الوطنیةللقانون األساسي والنظام 
  
  .یقوم المؤتمر الوطني بالتعدیل والمصادقة على القانون األساسي -6
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  .تتم المصادقة على النظام الداخلي في المجلس الوطني، في الجلسة التي تلي مباشرة المؤتمر التأسیسي -7

  
  .فقط و المكتب التنفیذي وطنيتعدیل النظام الداخلي من صالحیات المجلس ال -8

  
القرارات المتخذة والمخالفة للقانون األساسي والنظام الداخلي، تعتبر باطلة وعدیمة التأثیر، وھذا مھما كان المسؤول  -9

  " .المسئولین التنقذیین - المكاتب البلدیة -المكاتب الوالئیة"  أو الھیئة التي اتخذت مثل ھذه القرارات
  

من أجل الوئام الوطني حق االستقالة ألي عضو أو مسئول طوعیة في حالة عدم اقتناعھ بقرارات  یكفل التجمع -10
كما یمكن للقیادة الوطنیة خلع أي عضو أو مسئول من صفوف الحزب في حالة تعدیھ صالحیاتھ المكفولة , القیادة الوطنیة

  .قانونا
  
  .ما لم یتعدى الصالحیات التي یتمتع بھا العضو وطنيالنقاش حّر كلیة داخل صفوف التجمع من أجل الوئام ال -11
  
  . و مبادئ الحزب ىما لم تتناف اختالف األفكار في إطار أسس ومبادئ التجمع مضمون -12
  
  .تتخذ القرارات باألغلبیة النسبیة البسیطة على كل المستویات -13
  
  .احترام رأي األقلیة واجب -14
  

  .الخاصة بتسییر ھیاكل التجمع من أجل الوئام الوطني من صالحیات األمین العام  تكل القرارا -15
  
بإمكان كل األعضاء القیادیین ممارسة حّق التعبیر في اإلعالم، بصفة شخصیة ال تلزم التجمع من أجل الوئام  -16

  .الوطني
  
بة حسب التدابیر المحددة في القانون األساسي كل الھیئات التشریعیة والتنفیذیة للتجمع من أجل الوئام الوطني منتخ -17

  .الحاضر
  
  .االنتخاب في التجمع من أجل الوئام علني إجباري -18
  
  .تحدد الوكاالت حسب تدابیر النظام الداخلي -19
  
 ألحد التحدث باسم مناضلي التجمع من أجل الوئام الوطني إن لم یتم انتدابھ من طرف المكتب التنفیذي ال یحقّ  -20

  .أو لم یتم توكیلھ رسمیا، وذلك على كل المستویات الوطني
  

الصادرة عن األمین العام كممثل للحزب لدى كل السلطات الوطنیة و الخارجیة و ناطق باسم  تالقرارااحترام كل  -21
  .التجمع من أجل الوئام الوطني

  
  .جمیع المستویات في الحاالت الخاصة یحق لألمین العام تعیین مسئولین أو خلعھم على -22
  

 :المناضلون
  
          االنخراط في التجمع من أجل الوئام الوطني مفتوح أمام كل مواطن یتمتع بالشروط القانونیة بعد أداء القسم -1

 -القسم  -                                                    

الصادرة عن الهيئات القيادية و أن ألتزم بالقانون أقسم باهللا العلي العظيم أن أحترم كل القرارات : "
األساسي و الداخلي للحزب وان أصون األمانة و أن أحفظ الوديعة و أن أتقيد بقوانين الجمهورية الجزائرية 

و على عدم استعمال أي منصب في ;و أسرارها خالل تأدية مسؤولياتي الحزبية و أن ال أخون الوطن 
على المصحف " ة داخل الحزب أو داخل مؤسسات الدولة للمصلحة الشخصية الحزب أو مسؤولية قيادي

 الشريف
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  األمین البالدي - األمین الوالئي -رئیس المجلس الوطني –یتم تأدیة القسم أمام ھیئة مكونة من األمین العام  -2

  .المناضلون والمناضالت سواسیة في الحقوق والواجبات
  
البلدیة التي یقطن فیھا المنخرط أو على مستوى مكان الدراسة أو العمل، كما أنھ بإمكان یتم االنخراط على مستوى  -3

التابع إداریا ) المكتب الوالئي(الراغب في االنخراط أن یقوم بذلك على مستوى البلدیة التي تناسبھ بشرط إعالم الوالیة 
وذجیة مع دفع حقوق االنخراط في الحساب الجري یتم االنخراط كتابیا على وثیقة نم. للوالیة التي یقطن بھا المعني

 .البریدي للتجمع، یدفع الوصل من طرف المنخرط لألمین البلدي المكلف باإلدارة المالیة
 
  
  
  .یدمج المنخرط الجدید مباشرة في التجمع من أجل الوئام الوطني ویشارك في نشاطاتھ بصفة استشاریة -4

  
  .ل في أجل أقصاه، ثالث أشھر، وذلك ابتداء من تاریخ االنخراطیسلم المكتب البلدي بطاقة المناض -5

من حّق كل مناضل معارضة عضویة منخرط جدید أو إعادة إدماج عضو في الحزب، تتم المعارضة كتابیا وترسل إلى 
ت آجال الثالثة أشھر إذا ما انقض.المكتب الوالئي بعدم إعالم المكتب البلدي التابع لھا بعد إعالم البلدیة التابع لھا تنظیمیا

أشھر إذا تعلق األمر  06ولم تكن ھناك أي معارضة لعضویة المنخرط، تثبت العضویة رسمیا و بالمقابل، تمدد اآلجال إلى 
  .بمناضل سابق

  
من أجل الوئام  تفقد العضویة في التجمع باالستقالة أو بالشطب من القوائم طبقا لتدابیر القانون الداخلي للتجمع -6

  :ي و ھذا حسبالوطن
 ,تجاوز الصالحیات من طرف العضو  -  أ

 ,عدم احترام قرارات القیادة الوطنیة  - ب
 ,وفاة العضو  - ت
  .التالعب بالمنصب أو وثائق الحزب  - ث

  
  .ال یسمح للمناضلین تقدیم المساعدة لألحزاب األخرى في تظاھراتھا ما لم تزكي ھیئات التجمع ذلك -7

  
إحدى النقابات المھنیة كما یحق لھ أن یكون عضوا في أي جمعیة ال یشجع كل مناضل على ممارسة النشاط في  -8

  تتعارض أفكارھا و أھدافھا مع أفكار و أھداف التجمع من أجل الوئام الوطني
  

  :المالیة
  

  :تنقسم المساھمة المالیة للمناضل على مستویین
  
  .بالشراكة مع األمین العام الوطني المكلف بالمالي األمینقسم وطني یسیره  -1

  
  .بالشراكة مع األمین الوالئي أو البلدي البلدي المكلف بالمالیةالوالئي أو ألمین اقسم محلي یسیره  -2

  
  .البلدي مرة في السنةالوالئي و  یسدد االشتراك  -3

  
  .یحدد النظام الداخلي مبلغ االشتراك في السنة -4

  
  .ویض خاص باإلضافة عن األجر، دفع جزء منھا، یحدده المجلس الوطنيعلى تع المحصلینعلى المنتخبین  -5

  
إذا كان تعویض المنتخب یعادل دخلھ السابق یدفع المنتخب مستحقا جزافیا، یحدده المجلس الوطني، وفي ھذه الحالة  -6

 .ال تؤخذ بعین االعتبار التعویضات عن المصاریف
  

   :حقوق المناضل
  
  .السیاسيالحق في التكوین  -1

  
  .الحق في اإلعالم -2
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  الحق للمشاركة في النقاشات حسب شروط ومقاییس ینص علیھا النظام الداخلي -3

  
  .الحق في التصویت وانتخاب ممثلیھ والترشح للمسؤولیات حسب المقاییس المنصوص علیھا في النظام الداخلي  -4

  
  .من أجل الوئام الوطني التجمع الحق في اقتراح ترشحھ لالنتخابات السیاسیة تحت رایة -5

  
  .الحق في اقتراح ترشحھ أثناء مزاولة نشاطاتھ النضالیة من قبل الھیئات الحزبیة -6

  
 یستطیع المناضل أن یحتج كتابیا أمام الھیئة المداولة التابع لھا أو التي تعلوھا إذا ما أحس بمساس بحقوقھ األساسیة -7
  .بعین االعتبار، بإمكانھ رفعھ للھیئة القیادیة العلیا للتجمعفي حالة ما إذا لم یؤخذ انشغالھ ,

  
 :واجبات المناضل ھي

  
  ,من أجل الوئام الوطني احترام نظام وأھداف التجمع -1

  
  ,في كل الحاالتمن أجل الوئام الوطني الدفاع عن برنامج التجمع  -2

  
  ,ام الوطنيمن أجل الوئ احترام القانون األساسي والنظام الداخلي للتجمع -3

  
  ,التضامن إزاء المناضلین اآلخرین -4

  
  ,من أجل الوئام الوطني للتجمعاألمین العام  تو قرارا تنفیذ قرارات الھیئات القیادیة  -5

  
  ,من أجل الوئام الوطني نشر منشورات التجمع -6

  
  ,من أجل الوئام الوطني المواظبة أثناء االجتماعات و النشاطات المنظمة من طرف التجمع -7

  
  تسدید االشتراك بانتظام، -8

  
ھو المواطن الذي یشاطر الحزب في نظامھ و أھدافھ و یؤید برنامجھ و ینتخب على مرشحیھ دون االنخراط  :المتعاطف

  .مناسبتیھرسمیا فیھ، لكنھ یشارك مالیا سواء بصفة منتظمة أو 
  

تنصب الخلیة من طرف المكتب البلدي بعد , من أجل الوئام الوطني  الخلیة ھي أول ھیئة في التجمع: مستوى الخلیة
  عضو و یكون مركز نشاط الخلیة على مستوى الحي 13الى  07استشارة المكتب التنفیذي الوطني و تتكون من 

  الخلیة أجھزة
  

  الجمعیة العامة،
  

  المجلس المحلي 
  

  :المكتب البلدي المستوى البلدي 
  

  مناضال و أكثر بموافقة المكتب الوالئي  21المكتب البلدي ھو الھیئة القاعدیة للتجمع من أجل الوئام الوطني، یتشكل من 
  .من حق المناضل تحویل ملف انخراطھ إلى البلدیة الجدیدة أو الوالیة الجدیدة مع االحتفاظ بحقوقھ المكتسبة كمناضل

  .حدود اإلداریةالحدود اإلقلیمیة للبلدیة تتوافق مع ال
  

  .إجباریة تسجیل كل بلدیة في الوالیة التابعة لھا إداریا
  

  .یمكن للبلدیة توزیع المناضلین على عدة خالیا، إن دعت الضرورة لذلك طبقا للنظام الداخلي
  .ال یحق للمناضلین في اجتماعات البلدیة الترشح أو االنتخاب إن لم یسددوا اشتراكھم طبقا للنظام الداخلي
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  :أجھزة البلدیة ھي 

  
  الجمعیة العامة،

  
  المجلس البلدي،

  
  المكتب البلدي،

  
المكتب البلدي ھو الھیئة التنفیذیة للتجمع من أجل الوئام الوطني على مستوى البلدیة، مھمتھ تنسیق و تنظیم أنشطة  -1

  .الحزب محلیا، كما یسھر على نشر أفكار و مواقف الحزب و الدفاع عنھا
  
عدد المناضلین كاف على مستوى البلدیة، یعقد المؤتمر لینتخب مجلسا بلدیا، ینبثق عنھ المكتب التنفیذي  إذا كان -2

  .البلدي و ذلك حسب التدابیر المحددة في النظام الداخلي
  
یا أعضاء تصبح الجمعیة العامة مجلسا تنفیذیا ینبثق منھ مكتبا بلد 21أقل من  –إذا كان عدد المناضلین غیر كافي  -3

  تنفیذیا 
  .العلني بأغلبیة األصوات المعبر عنھا في دورین االقتراعینتخب األمین البلدي من طرف المجلس البلدي عن طریق 

  
  .البلديیمثل األمین البلدي الحزب على المستوى المحلي فھو یترأس المكتب  -4

  
القانونیة مھما كانت درجة مسؤولیاتھم، ما  اجتماعاتھاكل المناضلین ملزمون بالتھیكل على مستوى البلدیة و حضور  -5

  .عدا في حالة وجود مانع قاھر یبرر الغیاب
  
  .سنوات قابلة للتجدیدي مرة واحدة وھو الذي یشرف على أعمال المجلس  05المجلس البلدي ینتخب رئیسا لھ لمدة  -6

  
تابعین لھا، إلى أن تتم ھیكلتھم في بلدیة المناضلون على مستوى بلدیة ما، یتم تنظیمھم مباشرة من طرف الوالیة ال -7

  .و في حالة عدم وجود تنظیم والئي، تتكفل بھم القیادة الوطنیة للحزب. إقامتھم
  
  .یمكن تشكیل تنسیقیات ما بین البلدیات في الدوائر التي تشمل عدة بلدیات مھیكلة -8

  
  ).اساتمكتب در(بصفة دائمة  االقتراحتشكل البلدیات لجانا للتفكیر و  -9

  
  .كمناضل أو منتخب وذلك في حالة الجمع بینھما اشتراكاتھآجال تسدید  باحترامملزم  مسئولكل  -10
  

   :المستوى الوالئي 
  

  یتشكل المكتب الوالئي من مجموع البلدیات المھیكلة للتجمع من أجل الوئام الوطني على مستوى تراب كل والیة إداریة
بمثابة والیة، تعمل وفق القوانین المعمول بھا في  االنتخابیةبالنسبة لھیكلة المناضلین المقیمین بالخارج، تعد المقاطعة 

  .الدول المستقبلة للجالیة الجزائریة
  

  یعین أمین عام الحزب ناطقا رسمیا للمناضلین المقیمین بالخارج بما فیھا التنسیق بین الھیاكل في المھجر
  

  :لوالیة ھي أجھزة ا
  

  الجمعیة العامة
  

  المجلس الوالئي
  

  المكتب الوالئي
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  :یتكون المجلس الوالئي من 

  
  .و أعضاء المكتب الوالئيأعضاء منتخبون من الجمعیة العامة للوالیة و رؤساء مجالس المكاتب البلدیة  -1

  
أشھر، كما یمكن أن، یجتمع في دورة استثنائیة المجلس الوالئي ھو الھیئة العلیا في الوالیة، یجتمع مرة كل ستة  -2

  .بطلب من رئیس المجلس الوالئي أو من ثلثي أعضاء المجلس الوالئي أو بقرار من األمانة الوطنیة
  
  .سنوات. 05ینتخب المجلس الوالئي من طرف المؤتمر الوالئي لعھدة مدتھا  -3

  
على عدد أكبر ممكن من  المحصلینو یفوز بالمقاعد  یتم إنتخاب أعضاء المجلس الوالئي على قائمة مفتوحة، -4

  .األصوات
  
المجلس الوالئي ھو الھیئة السیدة ما بین مؤتمرین والئیین، أعضاء المجلس الوالئي ھم أعضاء كاملي الحقوق في  -5

  .المجالس البلدیة القاطنین بھا
  
عضو حسب  21یترأسھ األمین الوالئي و یتشكل من یمثل مكتب الوالیة الھیئة القیادیة للحزب على مستوى الوالیة،  -6

  .خصوصیات و حجم كل والیة وفقا للنظام الداخلي و القانون األساسي للحزب
  
إن البیانات الرسمیة للمكتب الوالئي یجب أن تزكى من طرف نصف أعضائھ، على أن تنصب حول الشؤون المتعلقة  -7

  .بوالیتھم
  
العلني، بأغلبیة األصوات المعبر  االقتراعسنوات قابلة للتجدید عن طریق  05ي لفترة ینتخب األمین التنفیذي الوالئ -8

  .عنھا في دورین من طرف المجلس الوالئي
  
  یمثل األمین الوالئي الحزب على مستوى إقلیم الوالیة كما یترأس مكتبھا -9

  
لوالئي، و یكون متبوع بنقاش یتم التصویت یقدم األمین الوالئي الحصیلة السنویة للمكتب الوالئي أمام المجلس ا -10

  .علیھ
  
إذا ما رفضت الحصیلة من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوالئي على األقل، یقدم األمین الوالئي و المكتب الوالئي  -11

  .استقالتھما
  
و المكتب ینجر عن إمضاء ملتمس الرقابة من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوالئي في أي وقت كان تنحیة األمین  -12

  .الوالئي
  
  .یتم انتخاب أعضاء المكتب الوالئي من طرف أعضاء المجلس الوالئي -13
  
یحدد النظام الداخلي عدد المندوبین المشاركین في المؤتمر الوالئي و كذا عدد أعضاء المجلس الوالئي و كیفیة  -14

أما باقي اللجان . المالیة و احترام األخالقیاتلجنتین للمراقبة : ینتخب المجلس الوالئي إجباریا . استخراجھم محلیا
  .فیحددھا النظام الداخلي

  
  .یمكن تشكیل تنسیقیة جھویة من عدة والیات حسب تدابیر النظام الداخلي -15
  
، المجتمع لھذا الغرض، یعین المكتب ألوالئيفي حالة تأكید الشغور النھائي لمنصب األمین الوالئى من طرف المكتب  -16

  .أشھر 03ي أمینات والئیا بالنیابة من بین أعضائھ لفترة أقصاھا الوالئ
  
  .عند نھایة ھذه المدة، یجتمع المجلس من جدید في دورة استثنائیة النتخاب أمین جدید للوالیة -17
  
  .في حالة غیاب أو عجز مؤقت یفوض المنسق الوالئي عضوا من المكتب الوالئي یقوم بالنیابة عنھ -18
  
ة ما إذا تم ھناك تقسیم إداري جدید للوالیة و غیّر بذلك عددھا، تجتمع المجالس الوالئیة المعنیة باألمر في حال -19

  .لمناقشة القضیة و إقرار التدابیر الالزمة لضم البلدیات المعنیة
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  .حزبمھما كان القرار المتخذ یجب عرضھ على الھیئة القیادیة الوطنیة حسب ینص علیھ النظام الداخلي لل -20
  
  .تحدد تدابیر أخرى للتنظیم و التسییر للوالیات في النظام الداخلي إن استلزم األمر -21
  

  :المؤتمر الوطني 
  

  سنوات و یمكنھ عقد دورة  05یعقد المؤتمر دورة عادیة كل . المؤتمر الوطني ھو أعلى ھیئة ذات سیادة في الحزب
  .ثلثي أعضاء المجلس الوطنياستثنائیة بطلب من أمین عام الحزب أو بطلب من 

  
  .ال یتضمن جدول أعمال المؤتمر االستثنائي سوى القضیة الداعیة إلى استدعائھ -1

  
في حالة وجود ظروف طارئة تمنع عقد المؤتمر الوطني عند نھایة عھدتھ، یمكن للمجلس الوطني أن یقرر تمدید  -2

  .النصاب القانوني للتصویت ثالثة أرباع المجلس الوطنيوفي ھذه الحالة یكون . العھدة إلى حد أقصاه سنة واحدة
  
  .في حالة تمدید فترة انعقاد المؤتمر الوطني آلیا تمدد نفس الفترة على جمیع ھیئات الحزب -3

  
  .مندوبو المؤتمر الوطني العادي منتخبون على مستوى بلدیات كل والیة -4

  
  .ؤتمر عاديتركیبة المؤتمر االستثنائي ھي نفس تركیبة آخر م -5

  
  یحدد المجلس الوطني عدد المفوضین المندوبین و صیغة تمثیل كل والیة في المؤتمر الوطني باقتراح من اللجنة  -6

  التحضیریة للمؤتمر الوطني
  
  .یحدد النظام الداخلي الصالحیات و التدابیر األخرى لھذه اللجنة -7

  
  .ھم أعضاء مشاركون بكامل الحقوق في المؤتمر الوطني أعضاء المجلس الوطني الذین زاولوا عھدتھم فعلیا، -8

  
تبدأ األشغال التحضیریة للمؤتمر الوطني في أجل أقصاه ستة أشھر و ھذا بانتخاب اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني  -9

أجل أدناه من بین أعضاء المجلس الوطني، و باقتراح من ھذه اللجنة، یحدد المكتب الوطني مكان و تاریخ المؤتمر في 
  .ثالثة أشھر من نھایة االستحقاقات القانونیة

  
تصوغ اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطني مشروعي جدول األعمال و كذا النظام الداخلي الخاص بالمؤتمر،  -10

  .مایناقشھما و یصادق علیھما المجلس الوطني في دورتھ األخیرة و یتم تقدیمھما أثناء افتتاح المؤتمر للمصادقة علیھ
  
تتم المصادقة علیھ في بدایة األشغال و بعدھا یعرض النظام . تقترح اللجنة التحضیریة مكتبا لتسییر أشغال للمؤتمر -11

 .الداخلي للمؤتمر للمصادقة
  
من طرف األمانة الوطنیة على أساس  المصوغةترسل إلى الوالیات المشاریع التمھیدیة و تعدیالت القانون األساسي  -12

  .اقتراحات لجان المجلس الوطني و أشغال اللقاءات الوطنیة وكذا اللجنة التحضیریة
  
تنظم الوالیات بذلك، نقاشات في القاعدة إلثراء و تعدیل النصوص المقترحة، ثم تتم انتخابات المندوبین على  -13

  .مستوى البلدیات
  
  .اجتماع تحضیري لتحدید القائمة النھائیة للمندوبین و المصادقة على مشاریع النصوصكل والیة تنظم بدورھا  -14
  
  .االجتماع التحضیري الجھوي یجمع كل المندوبین الجھویین بدعوة من المكتب الوطني، لتحضیر الملفات -15
  
و یشترط قبول المقترح السیاسیة و اللوائح السیاسیة  اإلستراتیجیةیقدم المؤتمرون في شكل مقترح مشاریع  -16

  .بحصولھ على تزكیة عشرین مندوبا و یمكن الجمع بین عدة مقترحات في صیاغة واحدة
  
یعقد على األقل لقاء وطني واحد سنویا بقرار من المجلس الوطني، على أن تختتم ھذه اللقاءات بصیاغة توصیات و  -17

  .أعمالھ و تسییره من صالحیات المجلس الوطني إن تركیبة اللقاء الوطني وجدول. لوائح حول قضایا الساعة
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  :المجلس الوطني واألمانة الوطنیة 

  
  .المجلس الوطني ھیئة ذات سیادة ما بین مؤتمرین -1

  
  .یصادق المجلس الوطني على األمانة العامة والمجلس الوطني السیاسي المقترحین من األمین العام الحزب -2

  
  .بعد اختتام أشغال المؤتمر الوطني تحت رئاسة األمین العام الحزب یجتمع المجلس الوطني مباشرة  -3

  
  .یجتمع المجلس الوطني مرتین في السنة في دورتین عادیتین -4

  
یمكن للمجلس الوطني أن یجتمع في دورة طارئة، بطلب من األمین العام الحزب أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس  -5

  .الدورة على القضایا محل االستدعاءالوطني، و یقتصر جدول أعمال ھذه 
  
  .ترقیم الدورات الطارئة مستقل عن ترقیم الدورات العادیة -6

  
  :یتشكل المجلس من 

  
  :سنوات حسب الترتیب التالي 05عضوا منتخبا في المؤتمر عن كل والیة مشاركة في المؤتمر لمدة  07من  -1

  
  .عن الھجرة حسب الضر وف 3أو  2+ عن كل والیة  1« . األمناء الوالئیین -2

  
  .أعضاء وھو أقضى حد ممكن عن كل والیة حسب عدد المناضلین بما فیھا الھجرة 7إلى  1من  -3

  
  سیاسیة علمیة، تاریخیة،قائمة تضم نساء وشخصیات ذات كفاءات + قائمة وطنیة تضم األعضاء المؤسسین  -4

  . لیھا المؤتمریقدمھا أمین عام التجمع من أجل الوئام الوطني ویصادق ع
  
  .یتمتع عضو المجلس الوطني بحق العضویة في المجالس الوالئیة و البلدیة التي یتبع لھا -5
  
  . یعین األمین العام شخصین أعضاء في المجلس الوطني من اختیاره من كل والیة -6

  
  .المؤتمرالمجلس الوطني ھیئة تشریعیة ورقابیة تعمل وفق اللوائح المصادق علیھا من طرف  -7

  
  .المجلسمناقشات المجلس الوطني ال تكون مقبولة إال بحضور ثلثي أعضاء  -8

  
  .01% + 50لمصادقة علیھا باألغلبیة المطلقة اقرارات المجلس تتخذ على شكل لوائح تتم  -9

  
  .لجنة المراقبة المالیة و الوسائل المجلس الوطني مھیكل على شكل لجان دائمة وھي -10
  

  الدائمةاألمانة 
  

  .یحدد النظام الداخلي، العدد و التركیبة و الصالحیات و كذا طریقة سیر اللجان األخرى
  

  .بإمكان لجان المجلس الوطني إشراك أي مناضل كفأ أو كفاءات وطنیة في أشغالھ بصفة استشاریة
  

یعینھ األمین العام الحزب مكلف یشرف على إدارة األمانة التنفیذیة للمجلس الوطني أمین من بین األمناء التنفیذیین 
  .العامبتحضیر ومتابعة نشاطات المجلس الوطني تحت إشراف األمین 

  
  :الوطنیةالقیادة 

  
  :األمین الوطنیة

  
  .لمدة  خمس سنوات قابلة لتجدید ینتخب األمین العام من طرف المؤتمر
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  ,سنوات قابلة للتجدید 05ینتخب األمین العام للتجمع من اجل الوئام الوطني لعھدة مدتھا 

 سأو نائب رئیس المجل المجلس الوطني  رئیسیخلفھ " موت –استقالة "في حالة شغور منصب األمین العام ألي مانع 
یوم یعقد فیھا مؤتمر استثنائي ینتخب أمین عام جدید  60لمدة ال تتعدى الوطني  أو أي عضو یعینھ مسبقا األمین العام 

  .للحزب
  

  :یمثل الحزب على المستوى الوطني و الدولي و ھو األمین العام 
  
  للتجمع من أجل الوئام الوطني ناطق الرسمي -1

  
  .یترأس أشغال كل من المجلس السیاسي و المكتب الوطني  -2

  
  .یقدم برنامج عمل الحزب للمجلس الوطني للمناقشة واإلثراء والمصادقة -3

  
  .الوطنیة وینھي مھامھم  یعین ویوزع المھام ما بین أعضاء األمانة -4

  
  :األمانة التنفیذیة للحرب

  
  .عضو إضافة األمین العام 20تتكون األمانة الوطنیة من 

  
  .األمانة التنفیذیة مكلفة بتسییر وتنظیم وتنشیط الحزب إداریا تحت إشراف ومسؤولیة األمین العام

  
  األمین العام -1

  
  األمین الوطني المكلف بالتنظیم -2

  
  الوطني المكلف باإلدارة و المالیة األمین -3

  
  األمین الوطني المكلف بالتعاون الخارجي و الصداقة -4

  
  األمین الجماعات المكلف بالجماعات المحلیة و الھیئات المنتخبة -5

  
  األمین الوطني المكلف باإلعالم -6

  
  األمین الوطني المكلف باالتصال -7

  
  امةاألمین الوطني المكلف بالعالقات الع -8

  
  األمین الوطني المكلف بالجالیة الجزائریة في الخارج -9

  
  األمین الوطني المكلف بالدراسات و المتابعة السیاسیة -10
  
  األمین الوطني المكلف بالتأطیر و التكوین السیاسي للمناضلین -11
  
  األمین الوطني المكلف باالستشارات القانونیة -12
  
  ب مؤسسات للحزباألمین الوطني المكلف بتنصی -13
  
  األمین الوطني المكلف بحقوق اإلنسان -14
  
  األمین الوطني المكلف بالتعاون مع األحزاب والمنضمات والجمعیات -15
  
  .األمین الوطني للمرأة وشؤون األسرة -16
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  . األمین الوطني للجامعات والعمل الطالبي -17
  
  . األمین الوطني للشباب والعمل الجمعوي -18
  
  مین الوطني للشؤون االجتماعیةاأل -19
  
  األمین الوطني الثقافة -20
  
  .األمین الوطني للتخطیط والتنمیة البشریة -21
  

  .السیاسيالمجلس 
  

 ,العلمیةعضو من الكفاءات  40إلى  30إن المجلس السیاسي ھیئة ذات سیادة ما بین دورتي المجلس الوطني ویتشكل من
یوما على األقل برئاسة  60یجتمع مرة كل  ,المنخرطینالشخصیات العسكریة و األعضاء  ,الوطنیة تالشخصیا, السیاسیة

  .األمین العام
  
  .مھام المجلس السیاسي یحددھا النظام الداخلي -1

  
  . یتكفل المجلس السیاسي بإدارة التجمع من أجل الوئام الوطني تحت قیادة األمین العام الحزب -2

  
  .نامج أعمالھ كل ستة أشھر للمجلس الوطني للمناقشة اإلثراء وللمصادقةیقدم المجلس السیاسي بر -3
  
  . باألمور الداخلیة للوطن و الخارجیة ةالسیاسیة الھامة و المتعلق تیتخذ المجلس السیاسي القرارا -4

  
  :األخالقیاتلجنة احترام 

  
  .طرف المؤتمر أعضاء منتخبین من 07تؤسس لجنة وطنیة الحترام األخالقیات، متكونا من  -1

  
تتمثل مھام ھذه . ألوالئيأعضاء منتخبین من طرف المؤتمر  07تؤسس لجنة والئیة الحترام األخالقیات، متكونا من  -2

  .اللجان في السھر على احترام األخالقیات من طرف كل المناضلین مھما كانت درجة المسؤولیة في الحزب
  

  .نفس الشيء بالنسبة للبلدیة
  
في حالة ما إذا أخل مناضل باألخالق في صفوف الحزب أو إزاء أي مواطن، تقوم اللجنة الوالئیة بصیاغة تقریر  -3

تلعب اللجنة . للفصل فیھ ألوالئيللنظر فیھ و إن استلزم األمر یقدم التقریر للمجلس  ألوالئيمفصل و شامل، یقدم للمكتب 
  .حاالت التي تم الفصل فیھا من طرف اللجنة الوالئیةالوطنیة الحترام األخالقیات دور ھیئة الطعن لل

  
  .نفس الشيء بالنسبة للبلدیة

  
وطني، تحول الحالة من البلدیة أو الوالیة إلى اللجنة الوطنیة الحترام  مسئولفي حالة اإلخالل باألخالق من طرف أي  -4

  .األخالقیات للنظر في القضیة
  
  .احترام األخالقیات یحدد النظام الداخلي تدابیر سیر لجان -5

  
  :حقوق وواجبات العضو المنتخب في الھیئات الرسمیة

  
  .بھا  ویناضلمن حق كل مناضل الترشح في االنتخابات السیاسیة في البلدیة التي یقیم  -1

  
  .ینتخب المناضلون المترشحون لالنتخابات البلدیة من طرف مناضلي البلدیة -2

  
ال : غیر أنھ في كلتا الحالتین . نتخابات الوالئیة من طرف مناضلي الوالیة المعنیةینتخب المناضلون المترشحون لال -3
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یمكن التصریح بقائمة المترشحین إال بعد أخذ رأي المجلس الوطني الذي یبقى الھیئة العلیا للتزكیة و الفصل بصفة  -4
  .نھائیة دون المساس بترتیب المترشحین في القائمة

  
، تعود الرئاسة لمتصدر القائمة، إال إذا تنازل ھذا األخیر عن ألوالئيإذا ما فاز الحزب برئاسة المجلس البلدي أو  -5

  .المنصب
  
التشریعیة، على أن یفصل المجلس الوطني في القائمة نھائیا دون المساس  لالنتخابات تقترح الوالیة المترشحین  -6

  .بالترتیب
  
  .القیادة على القاعدة والقاعدة لھا الحق في إبداء الرأي بالقبول أو الرفضیمكن اقتراح مترشح من  -7

في حالة ما إذا كان الحزب عاجزا عن تشكیل القائمة في االنتخابات السیاسیة، یمكن دعم المترشحین األحرار المتعاطفین 
  الذین یقترب برنامجھم مع برنامج التجمع من أجل الوئام الوطني

  
السعي الدائم الكتشاف القدرات الموجودة بین المناضلین و المتعاطفین و التي بإمكانھا تمثیل الحزب  على كل والیة -8

  .في االنتخابات السیاسیة على مستوى كل التراب الوطني
  
یجب تحضیر قوائم انتخابیة، تحتوي على األقل ضعف المترشحین المطلوبین و ھذا على مستوى كل والیة حسب  -9

  .اباتاالنتخقانون 
  
  .یشكل المنتخبون كتال سیاسیة داخل كل المجالس المعنیة و ینتخب كل رئیس كتلة من طرف زمالئھ -10
  
  .یشارك رئیسا الكتل البرلمانیة في اجتماعات المجلس السیاسي بكامل حقوقھما ما عدا حق التصویت -11
  
األجھزة التنفیذیة لمختلف المجالس من طرف  في مختلف اللجان و" جیل جدید"توزع المقاعد التي تمنح لمنتخبي  -12

  .الكتلة السیاسیة المعنیة حسب رغبة المنتخبین
  
بإمكان ھذا األخیر الفصل في القضیة . یتم انتخاب المترشح لالنتخابات الرئاسیة من طرف المجلس الوطني -13

  .باستشارة المناضلین عن طریق االستفتاء
  

  :التـدابیر المــالیة 
  

  :موارد الحزب من تتشكل 
  
  ,االشتراكات -1

  
  .دعم الدولة -2

  
  .اإلعانات، التبرعات، الھبات -3

  
  ,التجمع من أجل الوئام الوطنيمنتجات مختلف األنشطة التي یقوم بھا  -4

  
  ,حسب دائرة اختصاصھمكتب  تؤسس محاسبة قانونیة للمداخیل و المصاریف من طرف كل  -5

  
   الوطني األمین الوطني المكلف بالمالیة ىالمستوعلى  - أ

  
  على المستوى الوالئي األمین الوالئي المكلف بالمالیة-ب
  
  .على مستوى البلدیة األمین البلدي المكلف بالمالیة-ج
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  :أسس التسییر المالي في الحزب ھي 

  
  .الفصل بین المداخیل و المصاریف -1

  
  .الفصل بین اآلمر و المحاسب -2

  
یحضر األمین المكلف بالمیزانیة كل حسب دائرة اختصاصھ اإلقلیمي في آخر كل سنة تقریر مفصل یتم عرضة على  -3

  .الھیئة المسیرة لمناقشتھ و المصادقة علیھ
  
  .الوالئیة و البلدیة المكاتبالمصادقة على التقاریر المالیة تتم من طرف المكتب الوطني ومن طرف  -4

  
  مراقبة مالیة مشكلة منیتم انتخاب لجان  -5

  
  ,و محاسب محلف من المجلس الوطني أعظاء 07: الوطني المستوىعلى  - أ

  
  ,و محاسب محلف أعضاء من المجلس الوالئي بالنسبة للمجلس الوالئیة 07: على المستوى المحلي -ب
  
  .و محاسب محلف أعضاء من المجالس البلدي بالنسبة للمجالس البلدیة 07 -ج

  
  انتقالیةتدابیر 

  
  .تقوم الجمعیة العامة لألعضاء المؤسسین بدور المجلس الوطني المؤقت

  
  .أمینا عاماینتخب المجلس الوطني المؤقت 

  
  .عضو تقوم بدراسة وتحضیر المؤتمر التأسیسي 13إلى  11لجنة وطنیة مؤقتة تتكون ما بین  األمین العامیعین 

في نصف الفترة لتقییم مدى تقدم التحضیرات و في األسبوع الذي یسبق یجتمع المجلس الوطني المؤقت على األقل مرة 
  .انعقاد المؤتمر التأسیسي قصد المصادقة على النظام الداخلي للمؤتمر

  
النظام الداخلي للحزب وطرحھ  بإعدادمباشرة بعد اختتام المؤتمر التأسیسي، یجتمع المجلس الوطني لتعیین لجنة مكلفة 

  .للمصادقة
  

  .الخ...خالیا, بلدیة، والئیة –محلیین  مسئولینتعین ) تنصیب الھیكل(ترة اإلنتقالیة خالل الف
  
  .یحق للمنسقین الوالئیین حضور اجتماعات المجلس الوطني في انتظار تنظیم المؤتمرات الوالئیةال 
  

  عندما تتوفر الشروط األولیة، یتم وضع الھیاكل المقررة في ھذا القانون األساسي
  

  .شروع في انتخاب المسؤولین للمناصب المقررةوكذلك ال
  

  .بعد المؤتمر بالمجلس الوطنيمباشرة  الوالیات  أمناءیلتحق 
  

أثناء وضع الھیاكل األولى للوالیة، تجرى االنتخابات تحت رعایة أعضاء القیادة الوطنیة أو أعضاء من المجلس الوطني 
  .المؤقت

  
  

  .الساریة لغایة انعقاد المؤتمر في كل الحاالت قرارات أالمین العام ھي
  
  

  األمین العام
  شفیق تــــــــــــومي


