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ديباجة
يستمد حزب جبهة التحرير الموطني مبمادءه ممن رسمالة نوفممبر
الخالدة على أساس الوفاء للشهداء الربرار ورصيد الحركة الوطنية
وكفاح الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته الوطنية وم كممانته
المرموقة ،ومن هذا المنطلق فإن هذا القانون يؤ كممد تم سممك ال حممزب
ربمرجعياته الساسية وقدرته على التكيف مع جميع التطورات الممتي
تفرضمها التحمولت السياسمية والقتصمادية والجتماعيمة والثقافيمة.
وربقدر تشبثه ربأصالته ،فإن حزب جبهة التحريمر الموطني يسمعى علمى
الدوام إلى العمل علمى عصمرنة أدائمه وترقيتمه فمي إطمار قيمم الممة
والشعب.
وي هممدف ال حممزب مممن خل ل هممذا الم سممعى إ لممى تج سمميد شممعار
ال مممؤتمر العا شممر " التجد يممد والت شممبيب" فممي كممل أرب عمماده ل ضمممان
الستمرارية ومواجهة كل التحديات والرهانات.

2

الفصل اللول

مرجعيات الحزب لوأسسه لومبادئه
الدادة اللولى:
حزب جبهة التحرير الوطني تنظيم سياسي وطني ديمقرا طممي مب نممي
على أسس ومبمادئ ربيمان أو ل ن ممموفمبر

1954

وثورت مممه الخالم مممدة.

شممعاره ” ربالشعمممب وللشممعب” يسممتمد مرجعيتممه مممن الرصمميد
التاريخي للحركة الوطنية ومن مواثيقه ونصوصه الساسية.
الدادة : 2
يستمممد حزب جبهة التحرير الوطني وجوده من إرادة الجزائريين
والجزائر يممات الذي مممن يقبل مممون النضم مممام إلي مممه ويتبن مممون ربر نممامجه
والنضا ل في صفوفه .
الدادة : 3

يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني رب الثواربت المذكورة أدناه:
 السلم دين الدولة.قيم وتعاليم الدين السلمي3

الوحدة الوطنية اللغة العرربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اللغة المازيغية لغة وطنية. قيم ثورة نوفمبر ومثلها.الدادة :4
يخضع حممزب جب هممة التحر يممر ا لمموطني فممي تنظي مممه وقوا عممد عم لممه
لحكام الدستمور والقانون.
الدادة :5
يعممل حمزب جبهمة التحريمر الموطني ممن أجمل تحقيمق الهمداف
التالية:
 حماية وتعزيز الحريات الساسية وحقوق النسان والمواطن. صون الستقل ل الوطني ودعمه النظام الجمهوري حرية اختيار الشعب على أساس مبمدأ " إن الشمعب همو مصمدركل سلطة"
 سلمة التراب الوطني حماية رموز الثورة وتاريخنا الوطني والحفاظ على ذاكرة المة.4

 العدالة الجتماعية في إطار القيم السلمية حماية ثواربت المة المنصوص عليها في الدستور التعددية السياسية حرية التعبير ربمختلف أشكالها وفقا للقانون استقللية القضاء وفقا للقانون قواعممد التسمميير الممديمقراطي للحممزب وفقمما للقممانون العضممويالمتعلق ربالحزاب السياسية.

الفصل الثانـي
المبادئ لوالـهـــداف
الدادة :6
يناضل حزب جب هممة التحر يممر ا لمموطني مممن أ جممل تحق يممق ال هممداف
التية:
حماية قيم ومثل ثورة أو ل نوفمبر .1954 تكريس دولة الحق والقانون والحكم الراشد. الممدفاع عممن الهويممة الوطنيممة ربعناصممرها الثلثممة :السمملم،العروربة ،المازيغية.
تعزيز وترقية منظومة الدفاع الوطني5

تعميم استعما ل اللغة العرربية طبقا للقانون الحرية والديمقراطية والتعددية والعدالة الجتماعية. التنمية الوطنية المستدامة والمتوازنة.العمل على دعم وحماية الحق في الصحة والتعليمحماية الملكية العمومية وفقا لحكام الدستور تجسيد وحدة المغرب العرربي . تشجيع العمل الوحدوي العرربي . العمل على ترقية التضامن ربين دو ل العالم السلمي. مكافحة ظاهرة الرهاب والعنف ربجميع أشكاله. مساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها تعزيز دعائم العمل الفريقي المشترك .الدادة :7
ينبذ حزب جبهة التحرير الوطني ويحارب الممار سممات ا لممتي مممن
شأنها:
 المساس ربكرامة المواطن وحقوقه وحرياته. -تغذية السلوكات القطاعية والجهوية والمحسوربية.
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المسمماس ربممتلكممات الدولممة والممما ل العممام وكممل أشممكا لالفساد.
الم سممماس ربمقد سمممات ال ممممة ور مممموز الدو لمممة ومؤس سممماتهاالدستورية.
حرية المعتقد في إطار أ حكام القانون.استعما ل العنف كوسيلة احتجاج لتحقيق مطالب استعما ل الدين لغراض حزربية.المساس ربوحدة الشعب والوطنالمساس ربالستقل ل الوطني والسيادة الوطنية -المساس ربكيان الحزب ومرجعيته الفكرية والتاريخية.

الفصـل الثالـث
شـرلوط النخـراط لوالنضـال في الحزب
الدادة :8
النخراط في صفوف الحزب إرادي وفردي.
الدادة :9
7

يجمب أن تتوفمر في الراغمب في النخممراط للنض ممما ل ف مممي حممزب
جبهة التحرير الوطني الشروط التيمممة:
 أن يكون جزائري الجنسية.-أن يبلغ من العمر

)(18

سنة.

أن يكممون حسن السيرة والسلوك ولم ت صممدر ضممده أ يممة عقوربم مممةمخلمة ربالشرف ولم يكن محل إدانة من أ جممل الم سمماس ربال ممما ل
العام أو متورطا في المأساة الوطنية.
 أن يلتزم ربالقانون الساسي للحزب ونظامه الداخلي. التأكيد على انخراط أشبا ل أربناء حزب جبهة التجرير الوطنيأن ل يكون منتميا إلى حزب سيا سممي آ خممر سممواء ربممالنخراط أوربنشاط فعلي.
أن ل يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة أو ل نوفمبر .1954ل يقبل في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني كل من ولد قبليناير

1941

ولم يشارك في الثورة التحريرية.

 أن ل يكون في حالة تنافي مع نصوص القانون العضوي المتعلقربالحزاب السياسية.
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الفصـل الرابـع
لواجبـات المناضـل لوحقـوقه
الدادة : 10
يتسمماوى المناضمملون فممي حممزب جبهممة التحريممر الوطنمممي فممي
الواجب ممممات والح قممموق وف قممما لل شمممروط الم حمممددة فمممي ال قمممانون
الساسي والنظام ا لممداخلي لل حممزب ولوا ئممح وتعلي مممات الق يممادة
على أن يراعى تخفيض شرط القدمية ربالنسبة للنساء في الم نمماطق
ذات الخصوصية والشباب.
الدادة : 11
من واجب كل مناضل:
-الوفاء لقيم ثورة

نوفمبر 1954

وفي كل الظروف

 اللتزام ربالقانون الساسي والنظام الداخلي للحزب. تطبيق ربرنامج الحزب واللتزام ربخطه السياسي. الدفاع عن ال حممزب وم صممالحه فممي جم يممع الموا قممع و فممي كمملالظروف والحالت.
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 ال لممتزام ربقوا عممد الن ضممباط و عممدم المسماس ربممالحترام اللزملعضاء القيادة والجتماعات الرسمية.
 اللتزام ربعدم إربداء الرأي والتصريحات ا لممتي ت لممزم ال حممزب أوت سمميء إل يممه مه ممما كممانت صممفة ودر جممة المنا ضممل فممي ال سمملم
الحزربي.
 المتناع عممن طممرح الق ضممايا الداخل يممة لل حممزب خممارج ال طممرالرسمية.
 العمممل علممى نشممر مبممادئ الحممزب وأفكمماره فممي أوسمماطالمواطنين.
 النضا ل من أجل تقوية النسجام وروح التضامن والخوة ربيممنمناضلي الحزب.
 المتناع عن ممارسة أي سلوك أو تصريح يسيء إ لممى سمممعةالحزب ومناضليه وقيادته.
 الحفاظ على أسرار الحزب وممتلكاته ووثائقه وعدم التحدثرباسمه إل ربتفويض نظامي.
 نبذ كل مظاهر التفرقة والتمييز مه ممما ت كممن طبيعت همما والت صممديلكل محاولة المساس ربوحدة ا لمموطن وال شممعب أو زرع الفر قممة
ربين أربناء الوطن الواحد.
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 د عممم و حممدة ا لمموطن وال شممعب وتنم يممة ا لممروح الوطن يممة رب يممنالجزائريين والجزائريات.
 تنفيذ قممرارات الهي ئممات القياد يممة لل حممزب وتعليمات همما وا حممترامالسلم النظامي للحزب.
 حضور الجتماعات النظامية إلزامي إل ربعذر. -دفع الشتراكات وتسديد المساهمات المقررة ربانتظام.

الحقـــــــــوق
الدادة :12
لكل مناضل الحق فمي:
 المساهمة في تنشيط الحياة السياسية. المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية لل حممزب فممي إ طممارالجمعيات العامة النظامية وكذا المجالس المنتخبة.
 ممارسة النقد ربحرية دا خممل ال طممر النظام يممة لل حممزب ،وطب قممالخلقيات النضا ل.
 التعبير عن آرائه وأفكاره في الطر النظامية.11

 انتخاب هي ئممات ال حممزب و فممق أح كممام هممذا ال قممانون وال شممروطالمحددة في النظام الداخلي.
الترشح لهي ئممات ال حممزب طب قمما لل ضممواربط الم حممددة فممي هممذاالقانون وفي النظام الداخلي ولوائح وتعليمات هيئات الحزب.
 الترشح للمجالس الشمعبية المنتخبمة المحليمة والوطنيمة عمنطريم مممق الهيئ مممات الحزرب يممة ووف قمما لل شممروط الم حممددة فممي هممذا
القانون.
 -الستقالة من منصب المسؤولية أو من العضوية في الحزب.

الفصـل الخـامـس
قـواعــد النضال داخل الحزب
الدادة :13

يخضمع النضا ل السياسي داخمل حزب جبهة التحري مممر الوطن مممي

إلى الضواربط التالية:
يعتبر اجتماع الهيئات التداولية في جميمع المسمتويات نظاميماوقانونيا إذا توفر حضور الغلبية المطلقة من أعضممائها وإذا
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ت عممذر ذ لممك يؤ جممل الجت ممماع لينع قممد فممي مو عممد آ خممر رب مممن
حضر .ويحدد النظام الداخلي للحزب كيفية تطبيق ذلك.
 الممارسة الديمقراط يممة دا خممل الهي ئممات الحزرب يممة فممي ات خمماذالقرارات والتصويت علي همما وا لممتزام القل يممة رب قممرار الغلب يممة،
ويحدد النظام الداخلي إجراءات التصويت .
 تقديم الهيئات التنفيذية حصائل عملها رب صممفة دور يممة وت طممبيقمبممدأي المراقبممة والمسمماءلة عليهمما وتجد يممد الثقممة فيهمما أو
سحبها منها.
 عدم الجمع ربين عضوية هيئتين تنفيذيتين للحزب. عدم الجمع ربين رئاسة هيئات تنفيذية حزرب يممة محل يممة ورئا سممةهيئات منتخبة محلية.
الدادة :14
كل المسؤوليات في الحزب انتخاربية ،وكل هي ئممة منتخ بممة م سممؤولة
أمام ناخبيها.
الدادة :15
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مممع مراعمماة أحكممام المممادة العاشممرة أعله ،فممإن حممق الترشممح
للهيئات الحزربية مكفو ل للجميع وفق ال شممروط المن صمموص علي همما
في ال قممانون السا سممي والن ظممام ا لممداخلي وع لممى ا سمماس الك فمماءة
السياسية والعلمية والقدمية فممي الن ضمما ل و ربممدون انق طمماع ح سممب
مايلي:
-لمدة

)(02

سنتان للمسؤولية في مستوى الخلية.

لمدة ) (05سنوات للمسؤوليمة فمي مستموى القسمة.-لمدة

)(07

سنوات للمسؤولية في مست ممموى المحاف ظممة وم نممدوربي

المؤتمر.
-لمدة

)(10

سنوات للعضوية في اللجنة المركزية.

الدادة :16
يشرف على النتخاربات في كل مستوى ،لجنة منبث قممة مممن الجمع يممة
العامة تتولى جمع الترشيحات ودراستها طبقا للنصوص الحزربية
وتتممولى إدارة العمليممة النتخاربيممة وإعلن النتائممج وتوثيقهمما فممي
محاضر رسمية.
الدادة :17
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مع مراعاة أح كممام ال مممادة

)(15

أعله ،ي تممم انت خمماب المتر شممحين

عن طريق القمتراع السمري وفمي حالمة تسماوي الصموات يرجمح
المترشح الصغر سنا.
إذا كممان عممدد المترشممحين مسمماويا لعممدد المناصممب يكممون
التصويت ربرفع اليدي وربالغلبية.
الدادة :18
مممع مرا عمماة ال مممادة العا شممرة أعله ،يتر شممح للم جممالس ال شممعبية
المنتخبة المناضل الذي له أقدمية في الحزب دون انقطاع ل تقل
عن:
-خمس

)(05

سممنوات ربالن سممبة لنتخا ربممات الم جممالس ال شممعبية

البلدية.
سبمم مممع ) (07سممنوات ربالن سممبة لنتخا ربممات الم جممالس ال شممعبيةالولئية
-عشر

)(10

سنوات ربالنسبة للنتخاربات البرلمانية

يعتبر من ترشح في قوائم غير قوائم الحزب منقطعا.
الدادة : 19
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يخضع الترشيح للمجالس الشعبية المنتخبة للشروط المن صمموص
علي همما فممي ال قممانون السا سممي والن ظممام ا لممداخلي لل حممزب و حممق
الطعن مك فممو ل ل كممل منا ضممل أ مممام الهي ئممة الع لممى وي حممدد الن ظممام
الداخلي للحزب كيفية تطبيق هذه المادة.
تف صممل الق يممادة المركز يممة لل حممزب فممي رؤ سمماء ال قمموائم ربالن سممبة
للمجالس الشعبية الولئية ورؤساء البلديات مقر الول يممة و قمموائم
المجلس الشعبي الوطني ومجلس المة.
الدادة :20
يعت مممد الم يممن ال عممام أو مممن يكل فممه قمموائم حممزب جب هممة التحر يممر
الوطني للمترشحين للمجالس الشعبية.
الدادة :21
التر شممح لرئا سممة الجمهور يممة مممن صمملحيات اللج نممة المركز يممة
وحدها.
الدادة :22
تضع اللجنة المركزية استراتيجية الحزب للنتخاربات.
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الفصـل السادس
المنتخبون
المادة :23
يلممتزم مناضمملو حممزب جبهممة التحريممر المموطني المنتخبممون فممي
المجالس المحلية والوطنية وجوربا ربم:
ربرنامج الحزب والدفاع عنهالمتثا ل للقانون الساسي والنظمام المداخلي للحمزب وقمراراتوتعليمات قيادته.
التواصل المستمر مع الهيئات والقواعد الحزربيةتقديم حصائل العمل والنشاط للهيئات الحزربيةالسهر على حسن تمثيل ال حممزب فممي الم جممالس المنتخ بممة ا لممتيينتمون إليها والعمل على ترقية صورته وسمعته والدفاع علممى
مصالحه.
 تحسس وتب نممي ان شممغالت وتطل عممات ال مممواطنين وال سممعي ل حمملمشاكلهم في إطار صلحياتهم النتخاربية.
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اختيارات وتوجهات الحزب خاصة ما تعلمق منهما ربالتمثيمل فميالمجالس المنتخبة على المستوى المحلي والوطني.
 المتناع عن أية تصمريحات تسميئ المى الحمزب او تلزممه ربمما ليتوافمق ممع توجهماته السياسمية وقموانينه وقمرارات وتعليممات
قيادته.
 أداء المساهمة المالية المن صمموص علي همما فممي الن ظممام ا لممداخليللحزب.
وكممل إخل ل ربهممذه الواجبمماتُ ،يعممرض المنتخممب لرفممع الغطمماء
السياسي عنه ،والمساءلة أمام لجنة النضباط المختصة.

الفصــل السـابع
قـواعـد النضبـــاط
الدادة : 24
يخضممع جميممع المناضمملين فممي الحممزب دون اسممتثناء لقواعممد
النضباط وجوربا ويحدد النظام ا لممداخلي لل حممزب كيف يممات ت طممبيق
هذه المادة.
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وتنشأ لجان انضباط دائمة على مستوى هيا كممل ال حممزب المركز يممة
والمحلية وذلك على النحو التالي:
-1لج نممة الن ضممباط للق سمممة ،وتخ تممص ربممالبت فممي جم يممع الق ضممايا
النضباطية المتعلقة ربالمناضلين المهيكلين على مستوى القسمة
-2لجنة النضباط للمحافظة ،وتختمص ربممالبت فمي جم يممع الق ضممايا
النضباطية للمناضلين المنتخبين في الهيآت الحزرب يممة القاعد يممة
وفي المجالس المحلية المنتخبة,
-3لجنة النضباط المركزية ،وتخ تممص ربممالبت فممي جم يممع الخ طمماء
الجسيمة المنسوربة الى أعضاء مكتب المحافظة وأمين همما و نممواب
الحممزب فممي البرلمممان ورؤسمماء المجممالس الشممعبية الولئيممة
وأع ضمماء اللج نممة المركز يممة وأع ضمماء المك تممب السيا سممي و كممل
ال طممارات ال سممامية المنتم يممة إ لممى ال حممزب وا لممتي ت تممولى م هممام
قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
ت بممت لج نممة الن ضممباط المركز يممة فممي ق ضممايا ال تممأديب المتعل قممة
ربالطارات المركزية ربقرارات نافذة .ويمكن رفع التظلمات أمام
المين العام للحزب.
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لكل مناضل الحق عند مثوله أمام لجنة النضباط في ا لممدفاع عممن
نفسه ربنفسه أو ربواسطة مناضلين اثنيمن

)(2

أممام لجمان النضمباط

في جميع المستويات.
الدادة : 25

 عدم المثو ل أمام لجنة النضباط ربعد تبليغ المعني ربممالمر تبلي غمماصحيح ًا مرت يممن ي عممد خ طممأ جسميما يفضمي إ لممى تجم يممد تل قممائي
لعضويته في الهيئة التي ينتمي إليها.
 رفض استلم استدعاء المثمو ل أممام لجنمة النضمباط يعمد قرينمةعلى صحة التبليغ.

الدادة :26
تخضع قرارات التوقيف إلى الموافقة ال صممريحة مممن الهي ئممة ا لممتي
تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل مع الحمق فمي الطعمن لمدى
لجنة النضباط المركزية.
ويحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
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الفصل الثـامــن
الهيكـل العــام للحــزب
الدادة :27
يتكمون الهيكل العمام للحزب من:
 الهيئات الوطنية :المؤتممر ،اللجنمة المركزية ،رئ يممس ال حممزب،المين العام للحزب و المكتب السياسي
 الهيا كممل والهي ئممات القاعد يممة :المحافمظ مممة ،القسم مممة ،الخلي مممةوتمثيليات الحزب خارج الوطن
الدادة :28
المؤتمر هو أعلى هيئة للحزب ويضطلع ربممم:
و ضممع البرنا مممج السيا سممي والقت صممادي والجت ممماعي والث قممافيللحزب والمصادقة عليه،
إعداد القانون الساسي للحزب وإقراره،انتخاب رئيس الحزب،انتخاب اللجنة المركزية،تحديمد التوجهمات العامممة للحزب21

الدادة :29
ينع قممد ال مممؤتمر ال عممادي وجو ربمما كممل خ مممس سممنوات ،ويم كممن أن
ينعقد في دورة استثنائية ،ربدعوة من رئيس الحمزب أو ربطلمب ممن
ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وربموضوع محدد.
ويمكن استثناءا ولسباب قاهرة تأجيل عقد المؤتمر العادي رب نمما ًءا
على قرار من اللجنة المركزية على أن ل يتجاوز ذلك مدة ستة
(06

)

أشهر.

الدادة :30
مممع مرا عمماة أح كممام ال مممادة

)(15

مممن هممذا ال قممانون ي شممارك فممي

ال مممؤتمر أع ضمماء اللج نممة المركز يممة ،الم نممدوربون المنتخ بممون مممن
القواعد ومندوربو كتلتي الحزب في البرلمان وممثلو الجالية ،أمناء
المحافظات وأعضاء الحكومة المنتمون للحزب.
الدادة : 31

يمكن لرئيس الحزب ممارسة المهمام التالية:
 اسمممممتدعاء ممممممؤتمر الحمممممزب العمممممادي والسمممممتثنائي، رئاسة دورات اللجنة المركزية.22

الدادة : 32
اللج نممة المركز يممة هممي أع لممى هي ئممة لل حممزب رب يممن مممؤتمرين و هممي
مسؤولممة أمام المؤتمر.
الدادة : 33
تت كممون اللج نممة المركز يممة

مممن) 505 – 455

( ع ضمموا ،ينتخبهم مممم

المؤتممر.
الدادة : 34
تجتمع اللجنة المركزيمة ممرة واحمدة فمي السمنة فمي دورة عاديمة
ويمكن أن تجت مممع فممي دورة ا سممتثنائية ع نممد القت ضمماء ربممدعوة مممن
المين العام أو ربطلب من ثلثي أعضائها.
الدادة : 35
تضطلع اللجنة المركزية ربما يلي:
-انتخاب المين العام للحزب لمدة خمس

)(05

سنوات.

 إعداد النظام الداخلي للحزب ونظامها الداخلي. تحديد الولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب. السهر على تطبيق القانون الساسي والنظام الداخلي للحزب.23

 تنشيط الحياة الحزربية في مختلف المجالت.تجسيد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر.تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الحممزابوفي حالت الئتلف.
البت في التحالف مع الحزاب الوطنية الخرى . تزكية المكتب السياسي الذي يقترحه المين العام. انتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية. مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها.انتخاب لجان دائمة من ربين أعضائها .ضبط موارد الحمزب ومصمادرها ومبمالغ الشمتراك ومسماهماتالمنتخبين والطارات في مالية الحزب.
 إعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي.الدادة : 36

في حالة شغور منصب المين العام للحزب ،يتولى المهام ربالنياربة
أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا ،وتعقد وجوربا دورة اسممتثنائية

للجنة المركزية في اجل أقصاه

30

من ربين أعضائها.
 يخطر رئيس الحزب ربذلك.24

يوما لنتخاب أمين عام جديممد

الدادة : 37
تنتخب اللجنة المركزية من ربين أعضائها اللجان الدائمة التالية:
-1لجنة الدراسات الستراتيجية والستشراف
-2لجنة الطارات
 -3لجنة المالية.
 -4لجنة الرقاربة
-5لجنة النضباط
يحمدد النظمام الداخلي للجن مممة المركزي مممة صمملحياتها وكيف يممات
تنظيمهما وسيمرهما.

الميـن العـام للحزب
الدادة : 38
المين العام هو الناطق الرسمي للحزب.
الدادة : 39

يضطلع الميمن العمام للحزب ربمم:

 استدعاء اللجنة المركزية ورئاسة دوراتها العادية والستثنائية.25

 السهر على تطبيق لوائح اللجنة المركزية وتوصياتها وقراراتها. السهر على السير الحسن لداء اللجنة المركزية.يم كممن إن شمماء ل جممان مؤق تممة لدرا سممة ق ضممايا معي نممة كل ممما د عممتالضرورة لذلك
الدادة : 40

يتمولممى الميممن العمممام:

 رئاسمة دورة اللجنمة المركزيمة والجتماعمات الدوريمة للمكتمبالسياسمي وفمي حالمة وجمود ممانع يكلمف عضموا ممن المكتمب
السياسي لهذا الغرض.
 تمموجيه وتنسمميق أعممما ل المكتممب السياسممي واللجممان الدائمممةوالمجموعتين البرلمانيتين.
 توجيه أعضاء الحكومة المنتمين للحزب . توزيع المهام ربين أعضاء المكتب السياسي. رئاسة هيئة التنسيق.إصدار التعليمات التوجيهية ربخصوص دراسة ملفات المترشحينللمجالس النتخاربية
 اختيار رئيمسي المجموعتيمن البرلمانيتيمن في كل مممن المج لممسالشعبي الوطني ومجلس المة.
26

اختيار نواب رئي سممي غرفمتي البرل مممان مممن أع ضمماء المجموعمتينالبرلمانيتين للحزب.
 توزيع المهام ربين منتخبي الحزب في الهياكل البرلمانية. اختيار أمناء المحافظات من ربين أعضاء مكاتبها.اعتماد قوائم مترشحي المجلس الشعبي الوطني ومجلس المممةوالمجلس الشعبي الولئي وقوائم البلديات لمقر الوليات.

المكتب السياسي
الدادة :41
المكتب السياسي هو الهيئة التنفيذ يممة للج نممة المركز يممة وأع ضمماؤه
مسؤولون أمام المين العام ربصفة فرد يممة وأ مممام اللج نممة المركز يممة
ربصفة جماعية.
الدادة :42
يت كممون المك تممب السيا سممي مممن
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المركزية رباقتراح من المين العام.
الدادة :43
27

إ لممى

19

ع ضمموا تزكي هممم اللج نممة

يتول ممممى المكت ممممب السيا سمممي ع لمممى و جمممه الخ صممموص مايل ممممي:
 تطبيق قرارات اللجنة المركزية. -متاربعة النشاط الحزربي والسياسي والتنظيمي.

ـهيئة التنسيق
الدادة :44

تنشأ هيئة تنسيق وطنية استشارية تتكون من:

 أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئيسي كتلتمي الحزب في البرلمان،-

وزراء الحزب في الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان المناضلين.

 المناء العامين للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب.يمكمن للمين ال عممام د عمموة مممن يممراه ضممروريا للح ضممور فممي هي ئممة
التنسيق.
يحمدد النظممام الداخلمي للحزب مهام هذه الهيئمة.
الدادة :45

28

تجتمع هيئة التنسيق ربدعوة من المين العام كلما دعت الضمرورة
لذلك .

الهياكل لوالهيئات القاعدية للحزب
المحافظة – القسمة – الخلية لوتمثيليات الحزب في
الخارج
المحافظــة
الدادة :46
هي هيكل الحزب على مستوى إقليم الولية وتتشكل من مجمو عممة
ممن القسممات . .يحمدد النظمام المداخلي للحمزب كيفيمة مطاربقمة
الهياكل الحالية مع المقتضيات النظامية.
الدادة :47
الجمعية العامة للمحافظة هي الهيئة العليا على مستوى القليم.
الجمعية العامة النتخاربية للمحافظة
الدادة :48
29

تتشكل الجمعية العامة النتخاربية للمحافظة من:
مكاتب القسمات أعضاء اللجنة المركزية المقيمين.الدادة : 49
تنت خممب الجمع يممة العا مممة النتخارب يممة للمحاف ظممة مك تممب المحاف ظممة
المتكون من

07

إلى

11

عضوا لمدة خممس سنموات.

تجتمع في دورة طارئة ربطلب من المين العام أو ربطلب من أغلبية
أعضائها.
الدادة : 50
تتولى الجمعية العامة النتخاربية للمحافظة المهام التية:
 البت في التقرير السنوي لنشاط أمين ومكتب المحافظة. دراسة الوضعية النظامية للمحافظة مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليه.ويمكن للجمعية العامة النتخاربية أن تصدر لئحة ربتجديد الثقة في
مكتب وأمين المحافظة أو سحبها منهم جميعا أو من أحدهم.
الدادة :51
30

تتشكل الجمعية العامة من:
أمين المحافظة ومكتبهاأمناء القسمات ومكاتبهاأعضاء اللجنة المركزية المقيمين في إقليم المحافظةاعضاء البرلمان ربغرفتيه المقيمين في إقليم المحافظةرئيس المجلس الشعبي الولئي أو رئيس الكتلةرئيس البلدية أو رئيس الكتلةتجتمع وجوربا مرتين في السنة في دورة عاد يممة ،وتنع قممد فممي دورة
ا سممتثنائية ربممدعوة مممن أم يممن المحاف ظممة أو ربط لممب مممن الغلب يممة أو
ربطلب من المين العام للحزب
تتولى الجمعية العامة للمحافظة ربرئا سممة ام يممن المحاف ظممة الم هممام
التية:
مناقشة القضايا السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافيةمناقشة وضعية المجالس المحلية المنتخبةدراسة القضايا التنموية المحليةالشممراف علممى الجمعيممات العامممة السممنوية المتعلقممة ربتقممديمحصيلة المنتخبين
 يحدد النظام الداخلي للحزب مهام أخرى لها.31

الدادة : 52
يضطلع مكتب المحافظة ربالمهمام التالية ويجت مممع وجو ربمما مممرة فممي
الشهر:
 تطبيق ربرنامج الحزب تطبيق لوائح وتو صمميات اللج نممة المركز يممة و قممرارات وتعلي ممماتالمين العام والجمعية العامة للمحافظة.
 السهر على تنشيط العمل الحزربي. متاربعة نشاط المنتخبين في المجالس ال شممعبية المحل يممة وأع ضمماءالبرلمان في الدائرة النتخاربية ربإقليم المحافظة.
 إعداد جدو ل أعما ل الجمعية العامة للمحافظة. ات خمماذ المواقمف تجماه ممما يسمتجد فمي الحيماة السياسمية طبقممالتوجيهات قيادة الحزب.
 التحسس لنشغالت المواطنين وتطلعاتهمالدادة : 53
ربالضافمممة إلمى المهممام الموكلمة لمكتمب المحافظمة يتمولى أميمن
المحافظة المهام التيممة:

32

تمثيل الحزب على مستوى اقليم المحافظة وفقا لحكام القانمونالساسممي والنظام الداخلي للحزب.
 رئاسة الجمعية العامة للمحافظة. رئاسة اجتماعات مكتب المحافظة.اقتراح توزيممع المهممام ربين أعضماء مكتب المحافظمة يسهر مكتب المحافظة تحت إشراف أمين المحافظة على تنشيطالحياة السياسية والتنظيمية في القسمات
الدادة : 54
يمكن للمين العام للحزب أن ينشئ عند الضرورة هيئة تنسيق ربين
محافظمات الوليمة الواحمدة تحمدد مهامهما وتشمكيلتها رب قممرار ممن
المين العام للحزب.
القسمة
الدادة : 55
القسمة هي الهيكل القاعدي للحزب
الدادة :56
33

الجمعية العامة للقسمة هي الهيئة العليما للحمزب علمى المسمتوى
المحلي.
الدادة :57
تتشكل الجمعية العامة للقسمة مممن مج ممموع المنا ضمملين وتجت مممع
مرتين فممي فممي ال سممنة فممي دورة عاديمة ،وع نممد القت ضمماء فممي دورة
استثنائية ربدعوة من أمين القسمة أو أغلبية أعضائها

).(1+% 50

الدادة :58
تنتخب الجمعية العامة للقسمة أمينا ومكت بمما ل همما يتك مممم ّون مممن
إلى  7أعضاء حسب خصوصية كل قسمة.
الدادة :59
ينتخب أمين القسمة ومكتبها لم ّدة

خمس )(5

سنوات.

 يمكن للجمعية العامة للقسمة تقييم أداء أمين ومكتب القسمة يجتمع مكتب القسمة وجوربا مرة في الشهر.الدادة :60
يتولى أمين القسمة المهام التية:
34

5

 تنسيق أنشطة القسمة.تمثيل الحزب على مستوى إقليم القسمة تنشيط الحياة السياسية والحزربية.اقتراح توزيع المهام ربين أع ضمماء مك تممب الق سمممة طب قمما لح كممامالنظام الداخلي للحزب.
 رئاسة الجمعية العامة للقسمة.الدادة :61
ٌيعمد مكتمب القسممة جمدو ل أعمما ل الجمعيمة العاممة ويمدير أميمن
القسمة جلساتها.
 تناقش الجمعية العامة جدو ل أعمالها وتصادق عليه.ويضطلع مكتب القسمة ربالمهام التالية:
البت دور يمما فممي محا ضممر ر سمممية ربق بممو ل أو ر فممض النخرا طمماتالجديدة
تجديد أو إعادة النخراطالمصادقة على التقرير السنوي المالي للقسمةالدادة :62
35

تضطلع الجمعية العامة للقسمة ربالمهام التية:
 مناقشة تقرير مكتب القسمة ومجلسها.دراسة الوضعية النظامية للحزب ولسيما النخراطات ضبط الخطوط العامة لبرنا مممج عمل همما فممي إ طممار البرنا مممج ال عممامللحزب.
إصدار اللوائح والتوصيات الخاصة ربتنف يممذ قممرارات الهي ئمماتالعليا.
الدادة :63
يخضمع سمير الجمعيمة العاممة للقسممة لحكمام النظمام المداخلي
للحزب.
الدادة :64
ين ّظممم مكتممب القسمممة ربيممن دورتممي الجمعيممة العامممة للقسمممة
اجتماعات مجلس القسمة الذي يضم أمناء الخليا وأعضاء مك تممب
القسمة قصد ضبط الحالة النظامية والو ضممعية المال يممة و مممن أ جممل
الطلع والتبليغ والتنشيط .يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق
هذه المادة.
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الدادة :65
تممدخل ضمممن صمملحيات مك تممب الق سمممة رباعت بمماره هي ئممة تنفيذ يممة
النشاطات التية:
 تطبيق القانون الساسي والنظام الداخلي للحزب.دراسة طلبات النخراط في الحزب الواردة من الخليا والف صمملفيها واستقطاب الكفاءات.
 تنشيط أعما ل الخليا والتنسيق ربينها والحرص على تنظيمها.ات خمماذ ال تممداربير اللز مممة لت طممبيق ال قممانون السا سممي وتوجي همماتالهيئات العليا.
تنشيط الحوار مممع المح يممط السيا سممي فممي إ طممار ربرنا مممج ال حممزبوتوجيهاته.
دراسة القضايا السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية التيتهم المحيط.
إعداد مشاريع التقارير عن نشاط القسمة لعر ضممها ع لممى الجمع يممةالعامة.
اتخاذ الم بممادرات ا لممتي ت ضمممن ت كممثيف و جممود ال حممزب فممي كمملالقطاعات ذات النشطة الم ّتصلة ربمختلف فئات المجتمع.
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 الهتمام ربالعنصر النسوي وإدماجه في الح يمماة السيا سممية وت مممثيلهفي كل الهيئات.
 تشجيع عنصر الشباب واستقطاربه للنضا ل في صفوف الحزب. السهر على توجيه منتخبي الحزب فممي المج لممس ال شممعبي الب لممديفي إطار توجيهات القيادة.
 تنظيم من تممديات فكر يممة والتح سممس ا لممدائم لن شممغالت ال مممواطنينواهتماماتهم ورصدها والتعبير عن هذه الهتمامات ونقلهمما إلممى
الهيئات العليا.
الخلية
الدادة :66

تنظم الخليا في احياء المدن وفي القرى والمدا شممر والتجم عممات

السكنية.
 تنظم أفواج اتصالت على مستوى الحياء الجامع يممة والمؤسسمماتالقتصادية.
 يحدد النظام ا لممداخلي لل حممزب شممروط وإ جممراءات ت طممبيق هممذهالمادة
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الدادة :67
تتك ّون الجمعية العامة للخليمة ممن
الحد الدنى يم كممن إن شمماء نممواة للخل يممة ،ي حممدد الن ظممام ا لممداخلي
9

إلمى

15

عضموا وفمي غيماب

للحزب شروط ذلك.
تجتمع الجمعية العامة للخلية أرربع مرات فممي ال سممنة ع لممى ال قممل
لدرا سممة الق ضممايا السيا سممية والجتماع يممة والقت صممادية والثقاف يممة
على مستوى إقليمها وتقديم اقتراحات إلى القسمة ربشأنها.
الدادة :68
تنتخب الخلية مممن رب يممن أع ضممائها مكت بمما للخل يممة يت كمم ّون مممن ثل ثممة
مناضلين من ربينهم أمين الخلية لم ّدة ثلث ) (03سممنوات ،و يممب ين
ّ
النظام الداخلي للحزب إجراءات تطبيق هذه المادة.
الدادة :69
يسهر أمين الخلية ومكتبها على:
 تطبيق القانون الساسي والنظام الداخلي وربرنامج الحزب. تسيير عمل الخلية وتنشيطها.39

 تلقي طلبات النخراط وإربداء الرأي فيها. تنفيذ تعليمات وتوجيهات الهيئات العليا.استقطاب العناصر المؤ ّهلة من المواطنين للنضا ل فممي صممفوفالحزب.
السهر على احترام الممارسة الديمقراطية وإشاعة روح الحواروحرية النقاش ربين المناضلين.
السهام في تمأطير الحيماة العاممة للممواطن وتح سمس انشمغالتهّ
وتطلعاته.
تمثيليات الحزب ربالخارج
الدادة :70
تخ ضممع هيك لممة المنا ضمملين المقيم يممن خممارج ا لمموطن إ لممى تنظ يممم
خاص طبقا للقواعد القانونية في البلدان المضيفة.
 يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات ذلك.الدادة :71
يكيف المين العمام والمكتمب السياسمي هي ئممات وهيا كممل الحمزب
على المستوى المحلي وفق ما تقتضيه ضرورة انتشار الحزب.
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الفصل التاسع
الموارد المالية للحزب وتسييرها
الدادة :72
طبقا لحكام المواد  52حتى  59من ال قممانون الع ضمموي المتع لّممق
ربالحزاب السياسية المؤ ّر خ في  12يناير  2012تت كمم ّون ال ممموارد
المالية لحزب جبهة التحرير الوطني من:

 اشتراكات المناضلين ومساهمات المنتخبين. الهبات والوصايا والتب رعات.ّ
 العائدات المرتبطة ربنشاطه. المساعدات التي تق ّدمها الدولة.الدادة :73
تحدد اللجنة المركزية مبلغ الشتراكات وفق أح كممام ال مممادة
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من القانون العضوي المتعلق ربالحزاب السياسية.
الدادة :74
تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمو ل ربهما.
تو ّكل عملية تسيير مالية الحزب إلى أمين ما ل يع ينه المين العام.
ّ
41

الدادة :75
ي حمم ّدد الن ظممام ا لممداخلي لل حممزب كيف يممات ت طممبيق هممذه الح كممام
المتع ّلقة ربالموارد المالية وأوجه إنفاقها.
الدادة :76
ي ّتخذ المكتب السياسي كل الجراءات الضرورية لتكييف الهياكل
والهي ئممات الحال يممة مممع أح كممام هممذا ال قممانون السا سممي والن ظممام
الداخلي للحزب.
الدادة :77
تعديل القانون الساسي من اختصاص المؤتمر.
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