النظام الداخلي للجنـة المركزية

 04أكتوبر 2015
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الفصــــل اللول
أحكام عامـة
ال مللادة اللو لللى :يخ ضللع تنظ يللم اللج نللة المركز يللة لوت سللييرها لح كللام ال قللانون السا سللي لوالن ظللام
الداخلي للحزب ،لولحكام نظامها الداخلي..
المادة  :2يخضع أعضاء اللجنة المركز يللة لح كللام ال قللانون السا سللي لوالن ظللام ا لللداخلي لل حللزب
لونظامها الداخلي.
الفصــــل الثانـي
الصلحيـات
المادة  :3طبقا لحكام المادة

32

من القانون الساسي للحزب فإن اللج نللة المركز يللة هللي أع لللى

هيئة للحزب بين مؤتمرين ،تسهر على تطبيق القانون الساسي لوالن ظللام ا لللداخلي لل حللزب،
لوبرنامجه العام.
المادة  :4تستمد اللجنة المركزية سلطتها من المؤتمر لوهي مسؤلولة أملامه فلي إطلار الصللحيات
المخولة لها بموجب المادة

35

من القانون الساسي.

المادة  :5يمكن لعضو اللجنة المركزية أن يقترح على المين العام أ يللة م بللادرة مللن شللأنها تفع يللل
النشاط الحزبي ،كما يمكنه أن يقدم تقارير عن نشاطه الحزبي على المستوى المحلي.
الفصـــل الثـالث
المين العام
المادة  :6تنتخب اللجنة المركزية امينا عاما للحزب لمدة

5

سنوات لوهو مسؤلول أمامها.

المادة  :7يتولى الم يللن العلام للحلزب تلوجيه لوتنسليق أع مللال المك تللب السيا سللي لومتابعلة ن شللاط
الل جللان الدائ مللة لل حللزب ،ك مللا ي تللولى تللوجيه لومتاب عللة أع ضللاء الحكو مللة لوم سللؤلولي هيا كللل
البرلمان لواعضاء المجموعتين البرلمانيتين المنتمين للحزب.
المادة  :8باقتراح من المين العام لوبتوجيه منه تضبط اللجنة المركزية مختلف الجراءات لتحضير
المؤتمرات العادية لوالستثنائية لوتحدد تواريخ انعقادها لوجدالول أعمالها.
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المادة  :9لوفي حالة شغور منصب المين العام للحزب ،يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب
السياسي سلنا ،لوتعقلد لوجوبلا دلورة اسلتثنائية للجنلة المركزيلة فلي أجلل أقصلاه

يوملا

30

لنتخاب أمين عام جديد من بين أعضائها لويخطر رئيس الحزب بللذلك ،طب قللا لل مللادة

)(36

من القانون الساسي للحزب.
المكتـب السيـاسي
المادة  :10تزكي اللجنة المركزية قائمة أعضاء المكتب السياسي التي يقترحها المين العام.
المادة  :11يتولى المكتب السياسي برئاسة المين العام ،المهام المنصوص عليها في المادة

43

من القانون الساسي للحزب.,
المادة  :12يتولى المين العام للحزب توزيع المهام على أعضاء المكتب السياسي.
ال مللادة  :13ب نللاء ع لللى أح كللام ال مللادة

41

مللن ال قللانون السا سللي لل حللزب فللإن أع ضللاء المك تللب

السياسي مسؤلولون أمام المين العام بصفة فردية لوأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية.
المادة  :14في حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب السياسي يقترح المين العام على اللج نللة
المركزية في دلورتها الموالية تزكية العضو الذي يخلفه.
الفصــل الرابــع
الهياكل الدائمة للجنة المركزية
المادة  :15طبقا لحكام المادة

37

من القانون الساسي لل حللزب تنت خللب اللج نللة المركز يللة مللن

بين أعضائها اللجان الدائمة التالية:
-1

لجنة الدراسات الستراتيجية لوالستشراف

-2

لجنة الطارات

-3

لجنة المالية

-4

لجنة الرقابة

-5

لجنة النضباط
4

يترالوح عدد أعضاء هذه اللجان من

15

إلى

50

عضوا

المادة  :16لجنة الدراسات الستراتيجية لوالستشراف،
لوتتولى مايلي:
-

إ عللداد الدرا سللات مخت لللف الق ضللايا ا لللتي ت هللم الرا هللن السيا سللي لوالقت صللادي
لوالجتماعي لوالثقافي للدلولة.

-

تنظيم ندلوات فكرية ذات العلقة بالدراسات المستقبلية.

-

القيام بدراسات مستقبلية بخصوص حظوظ الحزب في الستحقاقات النتخابية.

المادة  :17لجنة الطارات
لوتتولى هذه اللجنة:
-

إعداد بطاقية لوطنية لطارات الحزب لوالسهر على تحيينها.

-

إحصاء الكفاءات العلمية حسب مختلف التخصصات.

-

إقتراح قائمة إسمية للطارات المؤهلة لتولي مناصب المسؤلولة في الدلوللة لوفقلا
ضوابط معيارية لوتحيينها.

-

إعداد لولوضع جدلول بضوابط معياريلة تحلدد شلرلوط المكافئلات لفائلدة إطلارات
الحزب لومناضليه.

المادة  :18لجنة المالية
لوتتولى هذه اللجنة:
 إعداد ميزانية الحزب لومراقبة تنفيذها لوألوجه صرفها طبقا للتشريع المعمول به.المراقبة المالية للمحافظات المحافظة على ممتلكات الحزب العقارية منها لوالمنقولة.المادة  :19لجنة الرقابة
لوتتولى هذه اللجنة:
-

الرقابة لوالتفتيش الداخلي لعمل هياكل الحزب لوإعداد تقارير عن ذلك.

-

متابعة تنفيذ قرارات لوتعليمات المين العام لوالمكتب السياسلي لولوائلح لوقلرارات
لوتوصيات اللجنة المركزية.
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كما يمكنها ،بتكليف خاص من المين العام للحزب إجراء تحقيقات في قضايا معينة.
المادة  :20لجنة النضباط المركزية
لوتتولى مايلي:
-

الب ّت في جميع الخطاء الجسيمة المنسوبة إلى أعضاء المكتب السياسي ،أع ضللاء
اللجنة المركزية ،أعضاء البرلمان المنتمين للحزب ،أم نللاء المحاف ظللات لومكاتب هللا،
رؤساء المجالس الشعبية الولئية لوكل الطارات السلامية المنتميلة إللى الحلزب
لوالتي تتولى مهام قيادية في أجهزة الدلولة لومؤسساتها.

المادة  :21تضع كل لجنة نظامها الداخلي لوتعرضه على المين العام للموافقة عليه.
الفصــل الخامس
التســيير
المادة  :22طبقا لحكام المادة

34

ملن القلانون الساسلي للحلزب تنعقلد اللجنلة المركزيلة فلي

دلورة عادية مرة ) (1في السنة لويمكن أن تجتمع في دلورة استثنائية عن القتضاء بللدعوة مللن
المين العام ألو بطلب من ثلثي أعضائها.
المادة  : 23تجري مناقشات لومدالولت اللجنة المركزية لوتحرر باللغة العربية.
المادة  :24باقتراح ملن الميلن العلام تنتخلب اللجنلة المركزيلة فلي كلل دلورة مكتبلا لهلا لتسليير
أشغالها لويراسه المين العام.
المادة  :25يبلغ مشرلوع جدلول العمال لوالملفلات موضلوع المناقشلة إللى جميلع أعضلاء اللجنلة
المركزية خمسة عشرة

)(15

يوما على القل قبل تاريخ الجتملاع بالنسلبة لللدلورة العاديلة

لوأسبوعا على القل بالنسبة للدلورة الستثننائية.
المادة  :26باقتراح من المين العام تنشء اللجنة المركزية من بين أعضائها لوحسب الحاجة لجانا
خاصة ألو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة طبقا لحكام المادة
كما يمكن أن تدعو أي مناضل ألو خبير للستفادة من خبرته.
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39

من القانون الساسي.

المادة  :27اجتماعات اللجنة المركزية قانونية إذا توفر حضور الغلبية المطلقة من أعضائها لوفي
حالة عدم توفر النصاب يؤجل الجتماع لينعقد بعد
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ساعات بمن حضر.

المادة  :28تتم المصادقة على القضايا المطرلوحة على اللجنة المركزية بالغلبية المطلقة.
ال مللادة  :29ل يط لللع ع لللى محا ضللر جل سللات اللج نللة المركز يللة إل أع ضللاؤها ألو مللن يح صللل ع لللى
ترخيص خاص من المين العام للحزب.
كل غياب غيلر ملبرر ملن طلرف أحلد أعضلاء اللجنلة المركزيلة يعلرض صلاحبه للمسلاءلة
التأديبية.
الفصــل السادس
لواجبات أعضاء اللجنة المركزية لوحقوقهم
المادة  :30يلتزم أعضاء اللجنة المركزية بالواجبات لوالحقوق المنصلوص عليهلا فلي الملواد ملن
10

إلى

12

من القانون الساسي للحزب.

المادة  :31يساهم أعضاء اللجنة المركزية في النشاط العام للحزب مركزيا لومحليا ،بال ضللافة ا لللى
المهام التي قد يكلفهم بها المين العام.
المادة  :32يخضع أعضاء اللجنة المركزية لنفس قواعد النضباط التي تحكم مناضلي الحزب.
المادة  :33يجب أن ينتمي كل عضو في اللجنة المركزية الى قسمة من قسمات الحزب ألو للهيكل
المعتمد بالخارج.
المادة  :34يمكن أي عضو في اللجنة المركزية أن يسلتخدم حقله فلي السلتقالة اسلتنادا للملادة
12

الفقرة الخيرة من القانون الساسي للحزب فإن حق الستقالة مك فللول لع ضللو اللج نللة

المركزية .يوجه طلب الستقالة إلى السيد المين العام الذي يعرضه على الدلورة المواليللة
للجنة المركزية ،لوتتخذ اللجنة المركزية في هلذه الحاللة قلرارا بتجميلد عضلوية المسلتقيل
إلى غاية إنعقاد المؤتمر.
المادة  :35كل تعديل لحكام هذا النظام الداخلي من اختصاص اللجنة المركزية لوحدها.
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