
مشروع النظام األسا�سي

 لحزب البديل الديمقراطي



القانون التنظيمي رقم  بناء على مقتضيات الدستور، وبناء على 
29.11 املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 
1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 )22 أكتوبر2011(،يعتمد 

حزب البديل الديمقراطي على هذا النظام األسا�سي .

الباب األول

مقتضيات عامة

املادة األولى

وتوجهاته  فلسفته  من  انطالقا  الديمقراطي  البديل  يسعى حزب 
القائمة على االختيارات االشتراكية الديمقراطية التقدمية إلى:

تحقيق العدالة االجتماعية واملساواة والتوزيع العادل للثروة  	-
والحفاظ على التعدد اللغوي والثقافي وتنمية روافده؛

مناصرة كل القضايا العادلة وطنيا ودوليا؛ 	-

ضمان حرية وكرامة املواطنات واملواطنين؛ 	-

ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان بما فيها الحقوق االقتصادية  	-
واالجتماعية والثقافية والبيئية في إطار إحقاق دولة الحق والقانون؛

تقوية املسار املؤسساتي عبر االختيار الديمقراطي؛ 	-

تعزيز وصيانة الوحدة الوطنية والترابية؛ 	-

العمل  في  لالنخراط  واملواطنين  املواطنات  وتكوين  تأطير  	-
السيا�سي ارتكازا على مبادئ التخليق والحكامة الجيدة وربط املسؤولية 

باملحاسبة؛

اعتماد االقتراع العام املباشر بالتدرج في كل االستحقاقات  	-
التنظيمية الحزبية ضمانا للدمقرطة واملأسسة؛

حزب البديل الديمقراطي هو امتداد للفكر االشتراكي التقدمي  	-
الهادف إلى بلورة منظور ديمقراطي جديد للفعل السيا�سي، وهو سيرورة 
طبيعية مستكملة للمشروع الفكري والسيا�سي والتنظيمي املنبني على 

التعددية واالنفتاح السيا�سي؛

-	 يقر الحزب منطق التيارات ويعمل على فض كل الخالفات 
وتدبيرها على أسس ديمقراطية وعقالنية.

الباب الثاني

اإلسم والرمز واملقر

املادة 2

اسم الحزب: »البديل الديمقراطي«.

املادة 3

رمز الحزب : »الصقر« كما هو موضح في الرسم امللحق.

املادة 4

مقر الحزب : يوجد املقر املركزي للحزب بمدينة الرباط بالعنوان 
اآلتي:

شارع 16 نونبر عمارة 40 رقم 8 الطابق الرابع أكدالـ  الرباط.

الباب الثالث

الوسائل

املادة 5

يعتمد الحزب على الوسائل املشروعة طبقا للقوانين الجاري بها 
للمصلحة  خدمة  املغربي  الدستور  مقتضيات  مع  وانسجاما  العمل 

العامة

القسم األول

االنخراط والعضوية

الباب الرابع

العضوية في الحزب

املادة 6

املواطنين واملواطنات  أمام كل  الديمقراطي مفتوح  البديل  حزب 
بها  الجاري  القانونية  للمقتضيات  تمييز طبقا  قانونيا بدون  املؤهلين 

العمل.

املادة 7

الشروط  باحترام  الحزب  في  العضوية  على  مواطن  أي  يحصل 
التالية:
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أن يكون مغربيا بالغا السن 18 سنة كاملة؛ 	-

أن يلتزم باحترام مبادئ الحزب وبرامجه واختياراته التقدمية  	-
االشتراكية الديمقراطية؛

أن يدافع عن مواقفه وأهدافه؛ 	-

في  للحزب  والداخلي  األسا�سي  النظامين  بتفعيل  يلتزم  أن  	-
ممارساته السياسية.

املادة 8

تنمح العضوية من طرف األجهزة التنفيذية للحزب طبقا ملسطرة 
يحددها النظام الداخلي للحزب.

املادة 9

تأخذ العضوية أشكاال متعددة يحددها النظام الداخلي للحزب.

املادة 10

يتمتع األعضاء املنخرطون بالحقوق التالية:

لالنتخابات  الترشح  عبر  الحزب  داخل  املسؤوليات  تحمل  	-
في أجهزته طبقا ملقتضيات النظام األسا�سي ومقررات الحزب في هذا 

الشأن؛

الحصول على بطاقة العضوية؛ 	-

االستفادة من التكوين والتأطير الحزبي واملشاركة في مختلف  	-
أنشطة الحزب؛

حرية إبداء الرأي في القضايا السياسية والتنظيمية واملالية  	-
للحزب داخل تنظيماته ومؤسساته؛

الترشح لإلستحقاقات االنتخابية؛ 	-

االستقالة من الحزب. 	-

املادة 11

يلتزم األعضاء املنخرطين بالواجبات اآلتية:

االلتزام بالنظامين األسا�سي والداخلي؛ 	-

االلتزام بمبادئ الحزب والدفاع عن اختياراته واستراتيجياته  	-
ومواقفه ونشر أهدافه وتصوراته؛

التقيد بإنجاز برنامج الحزب؛ 	-

املشاركة الفعلية في األنشطة الحزبية؛ 	-

ضرورة اللجوء إلى الهيئات املختصة في حالة الخالف؛ 	-

أداء املساهمة املالية املحددة في النظام الداخلي بانتظام؛ 	-

إنجاز املهام املوكولة إليه بكل مسؤولية؛ 	-

املساهمة الفعالة في مختلف االستحقاقات االنتخابية التي  	-
يخوضها الحزب على جميع املستويات.

الباب الخامس

فقدان العضوية

املادة 12

تفقد العضوية في الحزب لألسباب التالية:

فقدان األهلية القانونية؛ 	-

االستقالة؛ 	-

اإلقالة. 	-

املادة 13

الحزب  طرف  من  أقيل  أو  استقالته  قدم  عضو  كل  على  يترتب 
وهيئاته املختصة، أن يستوفي الشروط التالية:

إرجاع ممتلكات الحزب التي في حوزته؛ 	-

تسوية وضعيته املالية تجاه الحزب. 	-

املادة 14

والتأديب  التحكيم  لجنة  الحزب  في  التأديب  اختصاص  يتولى 
أشغالها  وسير  انتخابها  كيفية  الداخلي  النظام  وينظم  واألخالقيات 

ومساطر عملها.

الباب السادس

االنضباط والتأديب واألجهزة املختصة

املادة 15

كل عضو أخل بالتزاماته تجاه الحزب أو ارتكب مخالفات وأخطاء، 
وقام بسلوكات منافية لتوجهات الحزب ومبادئه واختياراته، تصدر في 

حقه عقوبات وجزاءات.
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املادة 16

الحاالت التي تعتبر مخالفات:

اإلضرار بصورة الحزب عن طريق تصريح أو إساءة ؛ 	-

عدم االلتزام والتقيد بتوجهات ومبادئ واختيارات الحزب؛ 	-

القيام بسلوكات وتصرفات وأعمال ال أخالقية من شأنها أن  	-
تضر بصورة الحزب وأخالقياته ومبادئه أثناء تمثيل الحزب في مختلف 

الواجهات املؤسسات سواء منها السياسية أو التنظيمية؛

عدم احترام الضوابط التنظيمية والقانونية املؤطرة لعمل  	-
الحزب سياسيا وتنظيميا؛

التقاعس عن الدفاع عن برنامج وأفكار الحزب والتراخي في  	-
خوض املعارك الحزبية في مختلف االستحقاقات واملحطات؛

مساندة ومناصرة هيئات أو هيئات حزبية أخرى أو االنتماء  	-
إليها دون تقديم االستقالة؛

إبرام اتفاقيات وتحالفات دون الرجوع إلى التنسيقية الوطنية. 	-

الباب السابع

العقوبات والجزاءات

املادة 17

تتأرجح العقوبات والجزاءات بين:

اإلنذار؛ 	-

التوبيخ؛ 	-

اإليقاف وتعليق العضوية ملدة محددة؛ 	-

التجريد من العضوية؛ 	-

الطرد من صفوف الحزب. 	-

املادة 18

في حالة قيام عضو منخرط في الحزب بالقيام بأخذ السلوكات أو 
األعمال أو التصرفات التي تدخل في حالة املخالفات املشار إليها في املادة 

16 تتخذ األجهزة الحزبية قرارات تأدبية.

املادة 19

تختص التنسيقية الوطنية ولجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات 

باتخاذ قرارات تأديبية في شكل جزاءات وعقوبات منصوص عليها في 
املادة 17

املادة 20

تقوم التنسيقية الجهوية برفع تقرير مفصل عن حالة املخالفة التي 
ارتكبها العضو في املنطقة التي ينتمي إليها إلى التنسيقية الوطنية للبث 

فيها.

املادة 21

تتخذ التنسيقية الوطنية قرارات تأديبية في الحاالت املعروضة عليها 
من طرف التنسيقيات الجهوية. وتعتبر قراراتها سارية املفعول إلى حين 

صدور أحكام تأديبية من طرف لجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات.

املادة 22

يمكن للعضو الذي اتخذ في حقه قرارات تأديبية من طرف التنسيقية 
الوطنية أن يستأنف لدى لجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات داخل 

أجل شهر من صدور القرار.

القسم الثاني

الحكامة التنظيمية املجالية

الباب الثامن

التنظيمات الجهوية

املادة 23

الحزبي  للبناء  أساسية  واملجالية وحدات  الترابية  البنيات  تشكل 
في إطار حكامة تنظيمية مجالية تعتمد الفعالية والشفافية والتداول 

وتحقق سياسة القرب مع املواطنين.

املادة 24

تتحدد بنيات الحزب املجالية في : التنسيقيات واملنتديات الجهوية 
واملحلية.

املادة 25

تنظيمية  أجهزة  ذات  تنسيقيات  شكل  في  جهويا  الحزب  ينتظم 
ومنتديات جهوية وفرق عمل وظيفية.

املادة 26

تتحدد األجهزة التنظيمية الجهوية للحزب في:

املؤتمر الجهوي؛ 	-
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املنتدى الجهوي؛ 	-

التنسيقية الجهوية؛ 	-

فرق عمل وظيفية جهوية. 	-

املادة 27

يعتبر املؤتمر الجهوي أعلى جهاز تقريري على صعيد الجهة وينعقد 
مرة كل أربع سنوات من طرف التنسيقية الوطنية في دورة عادية.

املادة 28

تتحدد اختصاصات املؤتمر الجهوية في:

انتخاب املنسق الجهوي وأعضاء التنسيقية الجهوية؛ 	-

تقييم أداء الهيئات الجهوية للحزب؛ 	-

تحديد األسبقيات واألولويات الجهوية؛ 	-

املنسق  انتخاب  ومسطرة  كيفية  الداخلي  النظام  يحدد  	-
الجهوي وأعضاء التنسيقية الجهوية.

املادة 29

يعد املنتدى الجهوي فضاء للتنسيق والتشاور على مستوى الجهة، 
وينعقد مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويتكون من أعضاء التنسيقية الجهوية واملنسقين املحليين وبرملانيي 
واملقاطعات على مستوى  الترابية  الجماعات  بالجهة ورؤساء  الحزب 
الجهة ورؤساء الغرف املهنية وأعضاء املنتدى الوطني املنتمين للجهة 
وفعاليات وأطر جهوية، ويحدد النظام الداخلي كيفية ومسطرة اختيار 

الفعاليات واألطر الجهوية.

املادة 30

املنتدى الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية بعد املؤتمر الجهوي.

املادة 31

من اختصاصات املنتدى الجهوي:

مراقبة وتتبع تنفيذ برنامج الحزب على مستوى الجهة؛ 	-

تشكيل فرق العمل الجهوية الوظيفية؛ 	-

تقييم عمل الحزب على مستوى الجهة. 	-

املادة 32

التنسيقية الجهوية هي القيادة السياسية والتنظيمية على صعيد 
الجهة. وتعتبر بمثابة أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الجهة. وتجتمع 

مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ويحدد عدد أعضاء التنسيقية الجهوية وأجهزتها في النظام الداخلي.

املادة 33

تتحدد صالحيات التنسيقية الجهوية في:

تنفيذ توصيات ومقررات املؤتمر الوطني والجهوي؛ 	-

وماليا  وتنظيميا  سياسيا  الحزب  شؤون  إدارة  على  السهر  	-
وتنسيق العمل الحزبي جهويا؛

تنظيم ومراقبة أنشطة الحزب ومبادراته على صعيد الجهة؛ 	-

والتوجهات  االختيارات  إطار  في  عمل  برامج  تخطيط  	-
االستراتيجية للحزب؛

متابعة التطورات واملستجدات واتخاذ املواقف الالزمة؛ 	-

تتبع أداء املنتخبين الجهويين للحزب؛ 	-

اإبشراف على انتخاب التنسيقيات املحلية. 	-

املادة 34

تتحدد فرق العمل الجهوية الوظيفية في :

فريق عمل مكلف بالسياسات العمومية املجالية؛ 	-

فريق عمل مكلف باألنشطة اإلشعاعية؛ 	-

يحدد النظام الداخلي مسطرة تشكيل اللجان وسير أشغالها  	-
وكيفية تكوين فرق العمل مع مراعاة خصوصية كل جهة.

املادة 35

املنسق الجهوي هو املسؤول األول للحزب على صعيد الجهة، ومن 
اختصاصاته:

تمثيل الحزب لدى السلطات واإلدارات واملؤسسات العمومية  	-
بالجهة؛

يرأس املنتدى الجهوي؛ 	-
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الناطق الرسمي للحزب على صعيد الجهة؛ 	-

اآلمر بالصرف. 	-

الباب التاسع

التنظيمات املحلية

املادة 36

ينتظم عمل الحزب على صعيد الجماعة في الهيئات والتنظيمات 
املحلية التالية:

املنتدى املحلي؛ 	-

التنسيقية املحلية؛ 	-

يتم تشكيل وتكوين هذه التنظيمات والهيئات وفق ضوابط يحددها 
النظام الداخلي.

املادة 37

تعمل التنسيقية املحلية على تكوين فرق عمل:

فريق عمل مكلف باملجتمع املدني؛ 	-

فريق عمل يسهر على التسيير والتنظيم. 	-

املادة 38

املنتدى املحلي هو بمثابة جمع عام محلي ويتكون من كافة األعضاء 
املنخرطين واملسجلين محليا. كما يحدد ذلك النظام الداخلي.

املادة 39

وأعضاء  ونائبه  املحلي  املنسق  من  املحلية  التنسيقية  تتشكل 
منتخبين كما يحدد ذلك النظام الداخلي.

املادة 40

املحلي  الصعيد  على  تنفيذية  هيئة  أعلى  هي  املحلية  التنسيقية 
وتتحدد صالحياتها فيما يأتي:

وضع برنامج محلي في إطار االختيارات والتوجهات االستراتيجية  	-
للحزب؛

تتبع ومراقبة أداء املنتخبين املحليين للحزب؛ 	-

اإلشراف على االستحقاقات االنتخابية محليا. 	-

املادة 41

املنسق املحلي هو املسؤول األول للحزب على الصعيد املحلي ومن 
صالحياته:

واملؤسسات  واإلدارات  السلطات  لدى  الحزب  تمثيل  	-
العمومية؛

يرأس املنتدى املحلي؛ 	-

السهر على السير العادي للحزب على املستوى املحلي؛ 	-

الناطق الرسمي للحزب على املستوى املحلي. 	-

املادة42

يمكن للمنسق الجهوي أو املحلي، تفويض بعض من اختصاصاته.

الباب العاشر

التنظيمات واألجهزة الوطنية

املادة 43

تتكون التنظيمات الوطنية من هيئات ومنتديات وطنية وفرق عمل 
متخصصة ومؤسسات موازية.

املادة 44

الهيئات الوطنية هي:

املؤتمر الوطني؛ 	-

املنتدى الوطني؛ 	-

التنسيقية الوطنية؛ 	-

فرق عمل متخصصة 	-

إدارة الحزب. 	-

الباب الحادي عشر

املؤتمر الوطني

املادة 45

املؤتمر الوطني هو أعلى هيأة تقريرية لحزب البديل الديمقراطي، 
ينعقد كل أربع سنوات، ويتكون من صنفين من املؤتمرين.

مؤتمرين باالنتخابات – مؤتمرين بالصفة. 	-
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املادة 46

يحدد النظام الداخلي طريقة تحضير وسير أعمال وأشغال املؤتمر 
الوطني.

املادة 47

تعتبر مقررات املؤتمر الوطني نافذة باألغلبية املطلقة للحاضرين في 
الدورة األولى، ويتم اعتماد األغلبية النسبية في الدورة الثانية.

املادة 48

يتولى املؤتمر الوطني العادي ويعهد إليه:

انتخاب املنسق العام الوطني وأعضاء املنتدى الوطني؛ 	-

ومبادئه  للحزب  الكبرى  السياسية  االختيارات  تحديد  	-
وبرامجه؛

واالجتماعية  االقتصادية  الحزب  واختيارت  توجهات  رسم  	-
والثقافية والبيئية.

واملالي  والتنظيمي  السيا�سي  التوجيهي  التقرير  مناقشة  	-
للتنسيقية الوطنية واملصادقة عليه؛

وضع التوجهات االستراتيجية وتحديد الخط املرحلي للحزب؛ 	-

املصادقة على قرارات االندماج في إطار قائم أو في إطار حزب  	-
جديد؛

مناقشة واملصادقة على تقرير مكتب تنفيذي وتدبير املنتدى  	-
الوطني ومشاريع التقارير التوجيهية والسياسية والتنظيمية والتقرير 

املالي املتعلق بالتدبير املالي للحزب؛

مناقشة وتقييم حصيلة املؤسسات املوازية؛ 	-

املصادقة على تعديل النظام األسا�سي للحزب. 	-

املادة 49

ينعقد املؤتمر الوطني في دورة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة 
االستثنائية بقرار من املنتدى الوطني بطلب من ثلتي أعضائه وبجدول 

أعمال محدد من طرف الجهة الداعية إليه.

املادة 50

املؤتمرون في املؤتمر الوطني هم:

املنتدبين املنتخبين في املنتديات العامة املجالية؛ 	-

ممثلين عن املغاربة املقيمين بالخارج؛ 	-

أعضاء املنتدى الوطني؛ 	-

ممثلين عن املؤسسات املوازية؛ 	-

برملانيو الحزب؛ 	-

رؤساء الجماعات واملقاطعات؛ 	-

فعاليات وأطر مضافة في حدود 20 % من مجموع املؤتمر. 	-

ويحدد النظام الداخلي كيفيات وآليات االنتداب. 	-

املادة 51

- يتكون املنتدى الوطني من 200 عضو منتخبين من املؤتمر إضافة 
إلى املنسقين الجهويين و30 عضو من فعاليات وأطر تقترحهم التنسيقية 

الوطنية ويصادق عليهم املنتدى الوطني في أول اجتماع له.

- يحدد القانون الداخلي مسطرة وطريقة اختيار أعضاء املنتدى 
الوطني.

املادة 52

املنتدى الوطني هو ّأعلى هيئة تقريرية بعد املؤتمر الوطني ويعهد 
إليه ب:

تحديد سياسة التحالفات واملشاورات مع األحزاب السياسية  	-
وتنسيق وتوجيه عمل فرق العمل الوظيفية الوطنية والجهوية؛

املصادقة على النظام الداخلي للحزب وتعديله عن االقتضاء؛ 	-

السنوية  وامليزانية  للحزب  السنوي  البرنامج  على  املصادقة  	-
املقدمان من طرف التنسيقية الوطنية؛

تتبع مراقبة األداء الحكومي والتشريعي؛ 	-

الكبرى  القضايا  تطارح  وظيفية  ومناظرات  ندوات  تنظيم  	-
للبالد؛

-	 اتخاذ قرار املشاركة في الحكومة أو الخروج منها ومساطر 
الترشيح للمناصب السامية؛

تحديد االستراتيجية االعالمية للحزب؛ 	-

دراسة السياسات العمومية للبالد؛ 	-

انتخاب أعضاء التنسيقية الوطنية؛ 	-
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-	 انتخاب رئيس املنتدى الوطني ونوابه؛

إحداث فرق العمل الوظيفية الوطنية؛ 	-

اعتماد مساطر اختيار مرشحي الحزب؛ 	-

املصادقة على قرار االتحاد أو االنضمام التحاد األحزاب أو  	-
االنسحاب منها.

املادة 53

يجمتع املنتدى الوطني مرتين في السنة على األقل. 	-

يضع املنتدى الوطني الئحته الداخلية ويصادق عليها. 	-

املادة: 54

ينتخب املنتدى الوطني فرق العمل والهيئات الوظيفية اآلتية:

فريق عمل مكلف بمراقبة مالية الحزب؛ 	-

فريق عمل مكلف باملغاربة املقمين بالخارج؛ 	-

فريق عمل مكلف بالعدل والتشريع وحقوق اإلنسان؛ 	-

فريق عمل مكلف بالالمركزية والجهوية املتقدمة؛ 	-

فريق عمل مكلف بالتكوين والتأطير؛ 	-

فريق عمل مكلف باملناصفة وتكافؤ الفرص. 	-

فريق عمل مكلف بالعضوية وتوسيع قاعدة االنخراط. 	-

كما ينتخب املنتدى الوطني الهيئات الوظيفية:

-	 لجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات؛

لجنة العالقات الخارجية؛ 	-

لجنة السياسات العمومية وتطوير سياسات القرب؛ 	-

لجنة االنتخابات والترشيحات. 	-

يحدد النظام الداخلي القواعد املتعلقة بتكوين وتشكيل ومنهجية 
وسير أشغال هذه اللجان وفرق العمل.

املادة 55

تتكون لجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات من رئيس و11 عضوا 
ويشترط فيهم عدم االنتماء إلى أحد الهيئات التنفيذية.

الباب الثاني عشر

التنسيقية الوطنية

املادة 56

التنسيقية الوطنية هي القيادة السياسية والتنظيمية للحزب وأعلى 
هيئة تنفيذية فيه.

املادة 57

التنسيقية الوطنية مسؤولة أمام املؤتمر الوطني واملنتدى الوطني، 
وتتحدد صالحياتها في:

السيا�سي  املستويين  على  الحزب  شؤون  تدبير  على  السهر  	-
والتنظيمي؛

تدبير العالقات الخارجية العامة للحزب؛ 	-

تدبير ممتلكات وإدارة ومالية الحزب؛ 	-

كان  إذا  للحزب  والتشريعي  الحكومي  العمل  وتعزيز  تقوية  	-
مشاركا والتتبع واملراقبة إذا كان الحزب معارضا؛

التدبير العام للمشاركة في االستحقاقات االنتخابية وتزكية  	-
مرشحي الحزب؛

املواقف  واتخاذ  والتطورات  واملتغيرات  املستجدات  تتبع  	-
الالزمة من تدبير العالقة مع املكونات الحزبية املجتمعية؛

تعيين مرشحي الحزب للمناصب السامية وفق مسطرة تصدر  	-
عن املنتدى الوطني؛

قبل  وتدبيرها  الخالفات  وحل  النزاعات  فض  على  العمل  	-
عرضها على لجنة التحكيم والتأديب واألخالقيات.

املادة 58

تتكون التنسيقية الوطنية على األقل من )13( تالثة عشر عضو 
وتسهر على تطبيق سياسة الحزب كما أقرها املؤتمر الوطني وحددها 
كل  مرة  وتجتمع  الوظيفية،  والهيئات  العمل  وفرق  الوطني  املنتدى 

أسبوع.

املادة 59

تعمل التنسيقية الوطنية على توزيع املهام فيما بينها تحت إشراف 
املنسق العام الوطني.
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املادة 60

يعهد إلى املنسق العام الوطني باالختصاصات التالية:

السهر على السير العادي للحزب تنظيميا وسياسيا؛ 	-

تمثيل الحزب لدى الهيئات الخارجية وأمام املحاكم واإلدارات  	-
واملؤسسات العمومية؛

الناطق الرسمي باسم الحزب؛ 	-

مع  االتحاد  أو  االنضمام  أو  االندماج  تصريح  على  التوقيع  	-
اتحاد أحزاب أخرى؛

اآلمر بالصرف؛ 	-

السهر على متابعة العالقات العامة والخارجية وتفعيلها؛ 	-

رئاسة جلسة املنتدى الوطني املنعقد النتخاب منسقيه؛ 	-

-	 يمكن للمنسق العام الوطني تفويض بعض مهامه.

الباب الثالث عشر

التنظيمات واملؤسسات املوازية

املادة 61

تهدف التنظيمات املوازية إلى توسيع تواجد الحزب داخل املجتمع.

املادة 62

البديل  لحزب  شبابية  حركة  للشباب  الوطنية  التنسيقية  تمثل 
والعمل  للشباب  الوطنية  السياسات  وضع  إلى  وتهدف  الديمقراطي. 
على تأطير وتكوين الشباب غير املنتمي للحزب واستقطابه والدفاع عن 

اختيارات الحزب داخل املجتمع.

املادة 63

يتحدد سن االنتساب إلى شباب البديل الديمقراطي في أقل من 40 
سنة.

املادة 64

البديل  لحزب  نسائية  حركة  للنساء،  الوطنية  التنسيقية  تمثل 
الديمقراطي وتعمل على الدفاع على كل القضايا االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والثقافية للمرأة. وتمثيلها في املؤسسات والهيئات.

املادة 65

تعمل التنسيقية الوطنية للشباب والنساء على وضع برنامج عمل 
بتنسيق مع فريق العمل املكلف بالتكوين والتأطير، وسيحدد القانون 

الداخلي كيفية التنسيق.

الباب الرابع عشر

إدارة الحزب

املادة 66

يعهد لإلدارة الحزب بمتابعة العمل اليومي للحزب ومتابعة  	-
تنفيذ القرارات وتتبع إنجازها ومن بين صالحياتها:

تدبير الشؤون التنظيمية واإلدارية واملالية؛ 	-

االنتخابية  االستحقاقات  في  واإلدارية  التقنية  املساهمة  	-
ويحدد النظام الداخلي مسطرة تشكيلها وتدقيق مهامها.

الباب الخامس عشر

مسطرة اختيار مرشحي الحزب

املادة 67

يتم تدبير ملف الترشيح واالنتخابات برؤية تشاركية تعتمد الفعالية 
والعقالنية والنزاهة والشفافية في إطار سياسة القرب.

الباب السادس عشر

الترشيح والتزكية

املادة 68

باسم  الترشيحات  لتلقي  زمنية  الوطنية جدولة  التنسيقية  تضع 
الحزب في مختلف االستحقاقات واالستشارات االنتخابية، وتتولى لجنة 

االنتخابات والترشيح عملية التلقي واالستقبال.

املادة 69

تبث التنسيقية الوطنية في مختلف الترشيحات املرفوعة إليها من 
طرف لجنة االنتخابات والترشح وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي.

الباب السابع عشر

اإلمكانات واملوارد املالية للحزب

املادة 70

تشتمل املوارد املالية للحزب على:
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واجبات انخراط األعضاء واملساهمات؛ 	)1

الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية؛ 	)2

الدعم املالي العمومي؛ 	)3

العائدات املرتبطة باألنشطة ذات البعد الثقافي واالجتماعي  	)4
للحزب.

الباب الثامن عشر

النفقات

املادة 71

- الوثائق املالية والشيكات البنكية يجب أن تحمل توقيعا مزدوجا 
من قبل املنسق العام الوطني للحزب وأمين املال الوطني أو من ينوب 

عنه.

- الوثائق املالية والشيكات البنكية للجهات يجب أن تحمل توقيعا 
مزدوجا من قبل املنسقين الجهويين للحزب وأمناء املال الجهويين أو 

نوابهم.

الباب التاسع عشر

مبادئ ختامية

املادة 72

تفعيال ملبدأ التداول على املسؤولية والحرص على دمقرطة األجهزة 
الحزبية. ال يمكن ألي عضو أن يتحمل إحدى املسؤوليات اآلتية. ألكثر 

من واليتين متتاليتين كاملتين. ويتعلق األمر ب:

املنسق املحلي؛ 	-

املنسق الجهوي؛ 	-

منسق املنتدى الوطني؛ 	-

املنسق العام الوطني. 	-

املادة 73

تبرز حاالت التنافي في الجمع بين أكثر من مسؤولية تنفيذية. 	-

املادة 74

تمكين النساء من املشاركة الفعلية والفعالية في كل أجهزة  	-

الحزب بما ال يقل عن الثلث في أفق املناصفة.

املادة 75

يمثل الشباب نسبة ثلث في كل األجهزة الحزبية ويعتبر شابا  	-

وشابة وفق هذا القانون األسا�سي كل من ال يزيد سنهم عن 40 سنة.

املادة 76

االستثنائية  بصفته  الوطني  املؤتمر  من  بقرار  الحزب  حل  يمكن 

ويترتب عن ذلك حل كل أجهزة الحزب، وينص القرار على اسم املؤسسة 

التي تحول لها ممتلكات الحزب.

املادة 77

تسهر التنسيقية الوطنية على إعداد نظام داخلي للحزب، ويصادق 

عليه من طرف املنتدى الوطني مع إمكانية تعديله عند االقتضاء.

املادة 78

من  باقتراح  وذلك  تعديله  أو  األسا�سي  النظام  مراجعة  يمكن 

التنسيقية الوطنية ومصادقة املنتدى الوطني.

املادة 79

املؤتمر  مصادقة  بعد  التنفيذ  حيز  األسا�سي  النظام  هذا  يدخل 

الوطني عليه.
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