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حزب الحياة المصري

الئحة النظاـ األساسي

1

الئحة النظام األساسي

 الباب األوؿ :أحكاـ عامة
مادة  :1اسم الحزب  :حزب الحياة
مادة  : 2شعار الحزب " :من أجل حياة أفضل " .
مادة  : 3يعمل الحزب وفق المباديء التالية :

.1

الحرية :
محاية وتعزيز كافة احلريات الفرديةة واماايةةة اصا ةة وةاينا ةملص اي ةريص مة العاةع ي ةش ثةر ة افةة احلريةة
ايسؤلة واليت ال تملتهك ح نق وحريات اآلخرين .
ويةةؤمن احلةةز حلر احلريةةة ةةا ةةفة حلمامةةةة ط دمةةةة ايةنا حل ويةةام حل ةةة ط احلفةةاظ ي ةةش كرامتة لة ا فة ر
احلز يتخ من ا ايبدحل حلماما لملثر ايباديء وايفا ةم ال ةربالةة البملاءة ط اجملتا .

.2

الحقوؽ االنسانية:
العاع ي ش محاية وتعزيز احل نق ايد ةة والسةامةةة واقتت ةادية واقمتاايةةة والف افةةة ل اةنا ن اي ةري مة
مراياة احل نق واحلريات اصا ة وبعض الفئات اصا ة مفع ايرحلة والطفع واألت ةات وايهاثص .
وإذ يؤكد احلز ي ش مرايةاة ار احل ةنق اق سةا ةة ةا كةع ال يتأةزحل وحلر العاةع ي ةش محايتهةا وتعزيز ةا مةن
يكةةنر وثةةكع متةناز مةةن حلمةةع تةةنفي ايملةةاخ اآلدمةةا اي ةةم ال ةةاط ق ة ق كةةع اتةةات ايةنا ملص ط يا ةةةات
اق تاج والتملاةة والتعاي ويع ش من شار اينا ن اي ري داخع وخارج و مل .

.3

مدنية الدولة :
والةيت ت ةنع ي ةةش حلمة اينا ملةة وايسةناة وةص كافةة ايةنا ملص ط احل ةنق واحلريةات والنامبةةات دو ةا و ة حليةةة
إيتبةةارت مملسةةةة حلو يرتة ةةة حلو ديملةةةة حلو حليدينلنمة ةةة وتعاةةع مد ة ةةة الدولةةة ي ةةش ت ةةد كاف ةةة اصةةدمات لك ةةع
ال طايةات اجملتاعةةة وايسةاواة مة مرايةةاة حلر الدولةة كةةار ايتبةاري ال هةةنز إيطةا ةب ة ديملةةة معةملة وحلر
الدولة ا الن ن ماة األديار والعراق والف افات دو ا حلي متةةز ل ا ف ر مد ةة الدولة متكنر حمفزا ر ةسةا
لإلوداع واحلنار الفعال وت بع اآلخر ومظ ة ل أاة .

.4

التنمية الشاملة :
واليت ت نع ي ش إحداث تملاةة ط خمت ف ال طايات دور الرتكةةز ي ةش تطةاع/تطايةات وعةملهةا ويةؤمن احلةز
وا ال ينمد تملاةة شام ة دور تنافر مؤمسات و ملةة ل بحث الع اا تعتاد ي ش الثبا اي ري وتادرة
ي ةةش اقمةةتفادة مةةن خةربات اجملتا ة الةةدوو ومةةن خة ل و ة خطةةا إمةرتاتةأةة يكةةنر اي ةنا ن ش ةريك ط
و ةةعها وتملفة ة ا وتكةةنر مةةر ة قحتةامةةات الثةةارع اي ةةري وتعتاةةد تةةاالت ت ةةك التملاةةةة ي ةةش التملاةةةة
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البثرية وال ملايةة والزرايةة والتأارية والسةاحةة واينارد الطبةعةة والبةئةة وال حةة والتكملنلنمةة
وكع تاالت التملاةة ال ادرة ي ش احداث هنضة شام ة واجملتا اي ري .
.5

العدالة اإلجتماعية :
الةةيت ترتكةةز ي ةةش مبةةاديء ايسةةاواة وتكةةافنء الفةةرط وةةص كافةةة ايةنا ملص وي ةةنع ي ةةش ت ةةد اصةةدمات وثةةكع
متساو لكافة اينا ملص م الرتكةز ي ش الفئات األكفر حامة ووملاء ظةاع تةادر ي ةش تنزية مملامةخ ل ةدخنل
وف ةا ل ةدرة اق تامةةة ل فةرد ولإل ةةار الةدوو ايةملظم ل عا ةةة مة مرايةاة الفئةات ذات اقحتامةات اصا ةةة
كاةةا يهةةتم ة ا ايبةةدء وتةةنفي الفةةرط واصةةدمات ل املةةا ا اعرومةةة ط اةةع مملةةاخ يةةاع مةةن ايسةةاواة وةةص اماةة
حتت مظ ة الدولة واحل نق والنامبات ومملاخ لةرباو يكفع احلرية والعدالة وايساواة .

.6

قدسية موارد الدولة :
ويعتاد ا ايبدحل ي ش لةات اقمت ل األمفع لكع منارد الدولة م اق تااع وثكع خاط واينارد البثرية
وذلك لت دي احلز ل درات وم كات الثعخ اي ري وتدرت ي ش الت ةي لألفضع كاا ينىل ا ايبدحل
واق تا ة ةةاع و ح ة ة ةةة األمة ة ةةال ال ادم ة ةةة ط م ة ةنارد الدول ة ةةة دم ة ةةا ي ة ةةدفعملا لدرام ة ةةة اقم ة ةةت ل األمف ة ةةع ة ةةا وف ة ةةا
امةرتاتةأةات وعةةةدة ايةةد تضةةان ح ةةنق األمةةةال ال ادمةةة وةةع وحتةةاول حلر تةةرت ةةم حلكفةةر دمةةا ةةن متةةاح ط
ايرح ة احلا رة م مراياة حلمهةة العاع وفا شروط تسملح ل ا ريص والتات وبةئة حتفظ حتهم وت ةهم دما
إمتن ن ا الن ن من حلمراض م بتها مةامات كا ت تزكا اي حة الفردية ي ش اي حة العامة .

.7

أهمية العمل كجزء فعاؿ في المجتمع الدولي:
وذلةةك مةةن خ ة ل وملةةاء حل ةةر تنا ةةع فعالةةة م ة اجملتا ة اقت ةاةةا والةةدوو ت ةةنع ي ةةش مبةةدحل التعةةاور والفا ةةدة
ايثةةرتكة والعادل ةةة وتتسةةةد ا حلم ة اقح ةرتاع ايتب ةةادل لثةةعن كاف ةةة الةةدول وت ةةدي ح ةةنتهم ايث ةةروية
وك ة لك وملةةاء ش ةراكات تنيةةة وةةص الفةةاي ص ط اجملتا ة الةةدوو ي ةةش كافةةة األ ةةعدة اقتت ةةادية والف افةةةة
والسةامةة واقمتاايةة وايد ةة حبةث تعاع ت ك الثراكات ي ش خ ا مملاخ دما ودمي را ا ووملاء وةص
الثعخ اي ري واجملتا الدوو م مراياة احلفاظ ي ش الطاو اصاط والثعخ اي ري واحلفاظ ي ش نيت
و ب كع اي ط حات الس بةة الدخة ة ي ش ت ك ا نية والف افة الكرمية .
كاا يهتم ا ايبدحل والعاع ي ش تفعةع مباديء الس ع العايا وص الثةعن وذلةك والعاةع ي ةش ةحض
مةامةةات العملةةف والتس ة ةح األياةةا واحلةةرو الداخ ةةةة واصارمةةةة و ثةةر مبةةاديء التفةةاوض وو ة احل ةةنل
الس اةة لكع الملزايات ال ا اة .

.8

سيادة القانوف:
ويعحل تفعةع مبةدحل مةةادة ال ةا نر حةةث يعةد ة ا ايبةدحل ةن الركةةزة األمامةةة ل ةدول واأل ظاةة الدمي را ةةة
مة اق تاةاع وتح ةةا مبةدحل ايسةاواة وةص اماةة حلمةاع ال ةا نر ويةدع ايسةاس حبريةات ايةنا ملص الثخ ةةةة حلو
العامةةة حبأةةة تطبةةةا ال ةةا نر والتملبةة ي ةةش حلمهةةةة حت ةةةا امةةت لةة و زا ةةة ال ضةةاء اي ةةري يةةا ميف ة مةةن حأةةر
األمةةاس لتطبةةةا ة ا ايبةدحل مة الع ةةم و مهةةةة حت ةةةا الثةةفافةة والملزا ةةة وةةص حلمهةةزة السة طة التملفة يةةة و ةةفتها
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ايملف األول لألحكاع ا ل ا ن ةةة ودمي را ةةة ايملظنمةة التثةريعةة و ةفتها احل ةن التثةريعا الة ي ميفةع الثةعخ
وحياا الدمتنر .
.9

التعددية :
إر التعدديةةة ط األفكةةار واآلراء وايعت ةةدات واأليةةدينلنمةات واألي ةراق وامملسةةةات ةةش األمةةاس ال ة ي ينلةةد
األفكةةار واقوةةدايات لكةةع الثةةعن ويةةؤمن احلةةز وة ر تبةةنل اآلخةةر ومةةةادة مملةةاخ ال حيتكةةر حلي ةةر حلو
ف ةةةع او فئةةة ةةن حلمةةاس الدمي را ةةةة ال ةربالةةةة والةةيت ترتكةةز واألمةةاس ي ةةش احلةنار الفعةةال وةةص كافةةة األ ةرا
و ب كافة حلشكال التاةةز واقحتكار ورفض اآلخر .

 .11تحقيق الديمقراطية:
رمبا تعر كع إيدينلنمةة وفكر مةاما الدمي را ةة من مملظنر معص ولكةن حةز احلةةاة يةر حل ة وتح ةةا
ايباديء الساو ة من حرية ويدالة ومساواة وتعددية وتملاةةة شةام ة ومةةادة ال ةا نر وإحةرتاع خم ةات الدولةة
والعاةةع كأةةزء فايةةع وثةةكع م ة اا ط اجملتا ة الةةدوىل ط اةةع حل ةةر الث ةراكة الفعالةةة ةةن حلحةةد حل ةةم مرتك ةزات
الملظاع الدمي را ا وحل ط حالة تطبةا ايباديء التس اي كنرة حلي ف ة مةن ق ةا ظامةا دمي را ةةا ي ة
إحتةامات كافة اينا ملص وحياا ح نتهم ويع ش من إ سا ةتهم ومكا تهم اع ةة واقت ةاةة والدولةة .

مادة  :4يسعى الحزب من خالؿ أنشطته وفاعلياته لتحقيق األهداؼ األتية :
- 1إحػ ػ ػػداث ن ضػ ػ ػػة مصػ ػ ػػرية شػ ػ ػػاملة فػ ػ ػػي جميػ ػ ػػع المجػ ػ ػػاالت البش ػ ػ ػرية واإلقتصػ ػ ػػادية واإلجتماعيػ ػ ػػة وال قافيػ ػ ػػة
والفنية والعلمية مع الحفاظ على ال وية المصرية .
- 2رفػ ػػع مكانػ ػػة مصػ ػػر إقليميػ ػػا ودوليػ ػػا أػ ػػين دوؿ العػ ػػالم كرحػ ػػد أهػ ػػم اليطػ ػػوات التػ ػػي تعػ ػػز كرامػ ػػة المػ ػػواطن المصػ ػػري
وقد قاد هذا ال دؼ ال ائروف في يناير 2111الذين قدمو أرواح م من أجل كرامة المواطن المصري.
- 3تطبيػ ػػق أسػ ػػر ومعػ ػػايير الديمقراطيػ ػػة الليبراليػ ػػة فػ ػػي مصػ ػػر والتػ ػػي ترتكػ ػػز علػ ػػى مبػ ػػاديء الحريػ ػػة والعدالػ ػػة والمسػ ػػاواة
والتعددية وقبوؿ اآلخر والمواطنة ومدنية الدولة مع مراعاة ال وية والطاأع المصري.
- 4الحفػ ػػاظ علػ ػػى المػ ػػوارد الياصػ ػػة أمصػ ػػر واسػ ػػت مارها أالشػ ػػكل األم ػ ػػل م ػ ػػع مراع ػ ػػاة الحفػ ػػاظ علػ ػػى البي ػ ػػة وصػ ػػحة
المواطن المصري كرساس في عمليات استغالؿ الموارد .
- 5الحفػػػاظ علػ ػػى حق ػػوؽ وحريػ ػػات الم ػػواطن المصػ ػػري وإحػ ػػداث نقل ػػة نوعيػ ػػة ف ػػي قافػ ػػة الم ػػواطن المصػ ػػري أحي ػ ػ
يص ػػل الم ػػواطن لدرج ػػة مػ ػػن ال ػػوعي الك ػػافي أمعرفػ ػػة كاف ػػة حقوقػػػه ومس ػػارات الػ ػػدفاع الس ػػلمي عن ػ ػػا و داء واجباتػ ػػه
على النحو المطلوب إلحداث التقدـ والرقي ل ذا الوطن .
مادة  : 5يقوـ الحزب أكافة األنشطة القانونية من أجل تحقيػق أهدافػه وأهػداؼ الصػالع العػاـ م ػل األنشػطة الياصػة أالػدعوة و
جزب األعضػاء واألنشػطة التوعويػة والتعليميػة واإلعالميػة و واإلعالنيػة والدعويػة والت قيفيػة واإلسػت مارية وكافػة األنشػطة المصػرح

للحزب العمل أ ا وفق القانوف .
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مػادة  :6أسػػيوط هػػي المركػػز الرئيسػػي للحػػزب والكػػائن أ ػ (  38ش محمػػد علػػي مكػػارـ – مدينػػة أسػػيوط) وللحػػزب أف ينشػ مقػػارا

فرعية له أجميع أنحاء جم ورية مصر العرأية.

ويعمل الحػزب علػى تحقيػق أه دافػه مػن خػالؿ تفعيػل مبػاديء الديمقراطيػة والحكػم الرشػيد والمشػاركة الشػعبية فػي صػناعة وإتيػا
القرار كما يعمػل الحػزب لترسػير دولػة مدنيػة قػادرة علػى إحتػواء الجميػع داخػل الػوطن الواحػد و يقػر الحػزب أػرف كافػة أعمالػه
وأنشػػطته تكػػوف وفػػق أجنػػدة وطنيػػة قائمػػة علػػى تحديػػد اإلحتياجػػات واألولويػػات الداخليػػة والعمػػل علي ػػا مػػن أجػػل تحقيػػق ن ضػػة

مصرية على كافة المستويات .

مادة  : 7يباشػر الحػزب كافػة أنشػطته وفاعلياتػه وفػق اإلطػار القػانوني الػذي حػددو الدسػتور والقػوانين المصػرية والموا يػق الدوليػة
التي وقعت علي ا مصر وصدقت على التوقيع أحي أصبحت ملزمة .

 الباب ال اني :ش وف العضوية
مادة  :8يشترط أف تتوافر في العضو العامل أالحزب الشروط اآلتية :
 أف يكوف مصري الجنسية فإ ا كاف متجنسا فيجب أف يكوف مضى على تجنسه عشر سنوات على األقل.-

أال ينطبق عليه أيا من األسباب التي تحرمه من مباشرة حقوقه السياسية وفقا للقانوف المصري .

-

أال يكػػوف مػػن أعضػػاء ال ي ػػات القضػػائية أو مػػن ػػباط أو أفػراد القػػوات المسػػلحة أو الشػػرطة أو مػػن أعضػػاء الرقاأػػة

اإلدارية أو المياأرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.

 يشترط في من يتولى منصبا قياديا أالحزب أف يكوف من حسني السير والسلوؾ ويلقى قبوؿ أغلبية المكتب السياسي والتنفيذي للحزب .

مادة  :9يجب أف يقوـ العضو أتقديم أوراؽ ومستندات العضوية لألمانة التي يتبع ا جغرافيا على أف تعرض تلك األمانة الحزأية
أوراؽ العضػو علػػى لجنػة العضػػوية فػػي أوؿ إجتمػاع ل ػػا كمػا يحػػق للجنػػة رفػ
أوراؽ العضو المتقدـ وللعضو أف يتقدـ أطلب تظلم في حالة رف

في حالة رف

اللجنة للتظلم ولكن أعد مرور عاـ على قرار الرف

طلػػب العضػوية أو قبول ػػا أنػػاءا علػى مػػد إسػػتيفاء

اللجنة لطلب العضوية وأف يتقدـ مرة أخري أطلػب عضػوية

األخير.

مادة :11يكتسب ال متقدـ أطلب العضوية صفة عضو منتسب خالؿ أوؿ عاـ ميالدي من العضوية م يحق للعضو أف يصبع
عضوا فاعال أعد إنقضاء عاما على عضويته وأناءا على قرار يصدر من لجنة العضوية ويست ني من هذا الشرط كػل عضػو منتسػب
قػررت ال ي ػة العليػا للحػػزب تحويػل صػفته لعضػو عامػػل قبػل إنت ػاء المػػدة الزمنيػة المحػددة سػاأقا إ ا إرتػػرت اللجنػة أف هػذا القػرار

سوؼ يكوف ليدمة الصالع العاـ للحزب .

مادة  :11يلتزـ العضو أتنفيذ قرارات الحػزب والواجبػات التػي يكلػ أ ػا طالمػا أف العضػو يتحػدث أو يمػارس أنشػطته أصػفته
الحزأية .أما في حالة ممارسة العضو أنشطته أصفته الشيصية أو العملية فإف لديه مطلق الحرية في إتيا ما يشاء من أراء وأفكار
5

وأفعاؿ طالما أن ا تسير وفق اإلطار القانوني وعلى الحزب أف يتيذ ما يػراو مػن إجػراءات فػي حالػة إرتكػاب العضػو فعػال منػاؼ
للقانوف المصري أو اللوائع المنظمة للحزب وتبدأ تلك اإلجراءات ألفت النظر وتنت ي أتجميد عضويته أو مقا اته .

مادة  :12يحظر على العضو االنضماـ إلى حزب خر طالما أنه يحمل صفة العضوية الحزأية لحزب الحياة وفي حالػة إرتكاأػه
لم ل هذا الفعل يجو للحزب وق عضويته ن ائيا و لك أعد إعذارو رسميا أكتاب موصى عليه أعلم الوصوؿ.
مادة  :13يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزـ أدفع االشتراؾ الش ري ويجو أف يدفعه مقدما لمدة سنة.
مادة  :14ال يجو للعضو أف يجمع أين أك ر من منصب قيادي في الحزب إال في الحاالت التي تػن

علي ػا اللػوائع والقػوانين

المنظمة لشؤف الحزب .

مادة  :15تنت ي العضوية في الحاالت اآلتية:
 .1الوفاة.

 .2االستقالة أو االنسحاب من الحزب  :يحق ألي عضو أف يقدـ طلبا أاستقالته أو انسحاأه من الحزب ويجب أف
يعرض هذا الطلب علي لجنة العضوية .مالم يكن العضو يتولي موقعا قياديا أالحزب فيجب عرض الطلب في هذو
الحالة علي ال ي ة العليا للحزب ولكل من اللجن ة وال ي ة سالفي الذكر أف تطلب سماع أسباب االستقالة أو االنسحاب

من صاحب ا.

 .3إمتناع العضو عمدا عن سداد اإلشتراكات الياصة أتجديد عضويته لفترتين متتاليتين وللحزب أف يصدر قرارا
أإن اء عضوية المترخر عن السداد وللعضو أف يجدد عضويته في حالة سدادو لإلشتراكات ولرسوـ إعادة تفعيل

عضويته مع إقرار أعدـ تكرار الفعل المشار إليه.

 .4إ ا إرتكب العضو جرـ معين وصدرت دو أحكاـ قضائية جنائية ميلة فإف للحزب أف يقوـ أالتركد من الواقعة
وفصل العضو وللعضو أف يعيد تفعيل عضويته في حالة صدور حكم قضائي يبرأو .

 .5الفص ػػل :يص ػػدر قػ ػرار الفص ػػل م ػػن ال ي ػ ػة العلي ػػا للح ػػزب أن ػػاء عل ػػى طل ػػب األم ػػين الع ػػاـ للح ػػزب مش ػػفوعا أم ػػذكرة
مس ػػببة ويج ػػب أف يس ػػبق ل ػػك تحقي ػػق مكت ػػوب يس ػػرؿ في ػػه العض ػػو المنس ػػوأة إلي ػػه الميالف ػػة وينت ػػي التحقي ػػق إل ػػي

إدانػ ػػة العضػ ػػو و يحػ ػػق للحػ ػػزب أف يػ ػػدين العضػ ػػو فػ ػػي حالػ ػػة تغيبػ ػػه عمػ ػػدا عػ ػػن موعػ ػػد التحقيػ ػػق رغػ ػػم إخطػ ػػارو أإنػ ػػذار

من الحزب .

مادة  :16تنشر لجنة للعضوية أرئاسة نائب الرئير لشؤوف الحزب وعضوية األمين العاـ للحزب وخمسة أعضاء تيتارهم ال ي ة
العليا للحزب.
مادة  :17تيت

لجنة العضوية أبح

جميع شؤوف األعضاء ودراست ا وطلبات العضوية والبت في ا وكذلك طلبات االستقالة

أو االنسحاب لغير األعضاء القياديين كما تيت

أالتحقيق في الميالفات التي تقع من األعضاء والشكاوي التي تقدـ دهم

ول ا أف تكل أإجراء التحقيق عضوا أو أك ر من أعضاء الحزب أو أحد لجانه أو أماناته أو اية تنظيمات حزأية.
مادة  :18للجنة العضوية أف تستعين في عمل ا أمن تر من أعضاء الحزب.
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 الباب ال ال  :البناء الداخلي للحزب :
مادة  :19يتم ل ال يكل التنظيمي للحزب في:
- 1رئير الحزب .

- 2نائب رئير الحزب .

- 3ال ي ة العليا للحزب .

- 4األمين العاـ للحزب .
- 5األمانة العامة للحزب .

- 6المؤتمر العاـ للحزب .

- 7األمانات المركزية للحزب

- 8لجنة/لجاف المجالر المنتيبة .

- 9تشكيالت الحزب في القطاعات الميتلفة .

 أوال :رئير الحزب
مادة  :21يتم إنتياب رئير الحزب من خالؿ المؤتمر العاـ والذي يعقد خصيصا ل ذا السبب ويتم اإلنتياب وفق نظاـ
األفضليات ؛ حي يتم التصويت من خالؿ إعطاء الناخب رقم في خانة المرشع أحي

يحق للناخب أف يقوـ أترقيم المرشحين

وفق أفضلياته؛ فيعطي رقم  1للمرشع الذي يرغب الناخب في توليه الرئاسية م رقم  2لألفضلية ال انية أحي يعكر هذا الرقم

وما يليه من أرقاـ رغبات الناخب وأفضلياته للمرشحين في حين خسارة مرشحه الذي أعطاو الرقم  . 1ويفو أالرئاسة المرشع

الذي ح صل على األغلبية المطلقة من األصوات التي أعطته الرقم  1 + %51 ( 1من عدد األصوات الصحيحة ) وفي حالة
عدـ حصوؿ المرشع على األغلبية المطلقة من األفضليات رقم  1يتم استبعاد أقل المرشحين حصوال على األفضلية رقم 1
م يتم إحتساب األفضليات رقم  2التي حصل علي ا كل عضو أحي

تحتسب األفضلية ال انية أنص

صوت ويعاد حساب

عدد األصوات وهكذا حتى يحصل أحد المرشحين على األغبية ا لمطلقة من عدد األصوات المحتسبة أو يتم تصفيه المرشحين

أعد كل مرحلة فر حتى يتم اإلستقرار على مرشع واحد .

مادة  :21مدة انتياب رئير الحزب أرأع سنوات قاألة للتجديد مرة واحدة متصلة.
مادة:22رئير الحزب هو الذي يم له أماـ القضاء وأماـ جميع الج ات الحكومية وغير الحكومية وفي مواج ة الغير
وللرئير أف يفوض أحد أعضاء الحزب أو أحد القيادت الحزأية في داء م امه و لك أموجب تفوي
أتوكيل رسمي عاـ أصفته .

مادة :23ييت

داخلي من الحزب أو

رئير الحزب أمباشرة الم اـ واإلختصاصات التالية :

- 1رئاسة اجتماع المكتب السياسي وال ي ة العليا واألمانة العامة والمؤتمر العاـ واللجنة البرلمانية أو أي اجتماع يكوف
حا را فيه ألي وحدة أو تشكيل للحزب عدا لجاف التحقيق أو اللجاف التي تكوف إحد إختصاصات ا مراقبة أو

مباشرة رئير الحزب وما في حكم ما من لجاف أو أمانات أو أية اشكاؿ تنظيمية .
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- 2التوقيع على االتفاقات والعقود التي يبرم ا الحزب أو يكوف طرفا في ا وللرئير أف يفوض من يراو مناسبا تفويضا

كتاأيا للقياـ أتلك الم اـ ويتحمل الرئير والعضو الذي فو ه أية أخطار أو إشكاليات تنشر عن المستند الذي تم
التوقيع عليه .

- 3إصدار القرارت التنظيمية للحزب ولكن يشترط على الرئير أف يلتزـ أرراء وتوصيات اللجاف التنظيمية الميتلفة
للحزب .

- 4للرئير حق التقدـ أريه إقتراحات أو مشروعات لتعديل أو تطوير لوائع الحزب أو سياساته ويقدـ اإلقتراح للمكتب
السياسي والذي أدورو يطلب أيا من اللجاف أو األمانات للمشاركة في إجتماعات والتصويت على ما أحالة رئير
الحزب وفي حالة الموافقة يتم قبوؿ المشروع المحاؿ وينشر في وسائل الحزب اإلعالمية وفي حالة اأداء أع

المالحظات أو الرف

يتم عمل تص ويت داخل اللجنة المشكلة من المكتب السياسي وما أشركه من لجاف أو مكاتب

ويتم تنفيذ ما إستقر عليه التصويت .

 - 5إصدار القرارات التنظيمية للحزب أناء على اقتراح ال ي ة العليا أو مجلر األمناء .

- 6يضاؼ لإلختصاصات والم اـ الساأقة كل اإلختصاصات والم اـ التي تحددها النظم واللوائع الحزأية سواء كانت
موجودو أالفعل أو تمت إ افت ا .

مادة  :24في حالة تغيب الرئير أو إنقطاعه عن مباشرة م امه ألية أسباب مر ية أو قانونية أو غيرها يتولى نائب الرئير
إختصاصات الرئير إال في حالة تورط الرئير ونائبه في جرـ معين أو تعر م لتحقيق معين وفي تلك الحالة يتم إحالؿ األمين

العاـ أو مجلر مكوف من  5أعضاء ينتيب م مجلر األمناء إلدارة شؤف الحزب أصفة مؤقته حتى تتم عودو الرئير أو إنتياب

رئير جديد في مدة منية ال تتجاو  3أش ر .

مادة  :25يتم عزؿ الرئير أو تنحيته عن توليه م امه أناءا على إقتراح يقدـ من اللجنة العليا يتم عر ه على المؤتمر العاـ أو
يعرض في إجتماع طاريء وتتم عملية العزؿ في حالة موافقة األغلبية المطلقة ( )1 + %51ممن حضروا المؤتمر أو اإلجتماع
وللرئير أف يطعن في القرا ر حضوريا ويقوـ أتقديم كل ماينفي األسباب التي قدمت ا ال ي ة العليا للمؤتمر العاـ أو اإلجتماع

الطاريء .

مادة  : 26يست ني من أحكاـ المواد الساأقة من الباب ال ال

أوؿ فترة رئاسية في تاريخ الحزب حي

إستقر ,وكالء

المؤسسوف على تولي السيد  /مايكل جيروـ مينيه – وش رته مايكل منير رئاسة الحزب لفترة رئاسية واحدة تعقد أعدها
اإلنتياأات الرئاسية وفق المادة  16وللرئير والمؤسسين في تلك الفترة اختيار ال ي ة العليا المؤقته و مجلر األمناء وعمل
تشكيل تنظيمي مؤقت للحزب حتى إنقضاء أوؿ فترة رئاسية .



انيا  :نائب رئير الحزب :

مادة  : 27يتم إختيار نائب رئير الحزب من قبل رئير الحزب ولرئير الحزب أف يوكل تلك الم مة لل ي ة العليا للحزب .
مادة  : 28يمارس رئير الحزب الم اـ التالية :
- 1يحل محل رئير الحزب في الحاالت المنصوص علي ا في المواد  18و . 21
8

- 2يقوـ أتقديم التقارير الياصة أشؤف الحزب للرئير .

- 3يقدـ اإلستشارات الياصة أقرارت وسياسات الحزب لرئير الحزب .

- 4يقوـ أمباشرة أعماؿ األمانات الحزأية الميتلفة .

مادة  : 29يتم إقصاء نائب رئير الحزب من منصبه أناءا على قرار يصدر من رئير الحزب أو ال ي ة العليا أو أقرار من
المؤتمر العاـ وألسباب تتعلق أفشله في قيامه أالم اـ الموكلة إليه أو ألسباب أخالقية أو ألسباب جنائية أو لغيرها من أسباب

تؤ ر سلبا على مصلحة الحزب أو المصلحة العامة .



ال ا  :ال ي ة العليا للحزب :

مادة  :31يتم إنتياب ال ي ة العليا في المؤتمر العاـ للحزب أاإلقتراع السري المباشر وتتكوف ال ي ة العليا من  27عضوا
منتيبا وتيتار ال ي ة العليا هي ة إحتياطية تتكوف من  6أعضاء يتم إختيارهم في أوؿ إجتماع لل ي ة العليا ويكوف لل ي ة

اإلحتياطية حق حضور إجتماعات ال ي ة العليا والتصويت على قرارات ا وألعضاء ال ي ة اإلحتياطية حق أف يحل أحدهم أو كل م
مكاف عدد من أعضاء ال ي ة العليا في حالة خلو مقاعد هؤالء األعضاء ألس سبب وفق ترتيب األصوات الحاصلين علي ا وقت

إنتياأ م وفي تلك ا لحالة يتم انتياب عدد أعضاء مكملين للجنة اإلحتياطية أقدر مقاعدها اليالية .
مادة  :31تنتيب ال ي ة العليا فور تكوين ا من أين أعضائ ا أاالقتراع السري األتي :
- 1نائبا لرئير الحزب .
- 2أمينا عاما للحزب .

 - 3ال ة أمناء مساعدين أحدهما للشؤف الداخلية وال اني للشؤف اليارجية وال ال للشؤف السياسية والطارئة.
- 4أمين صندوؽ الحزب .

- 5عضوين من أعضاء المكتب السياسي للحزب.
ولل ي ة العليا أف تنتيب رؤساء /أمناء جدد في حالة إ افة أيه تنظيمات أو لجاف أو أمانات حزأية جديدة .

مادة  : 32تقوـ ال ي ة العليا أمباشرة الم اـ التالية أصفت ا المسؤؿ األوؿ عن تلك الم اـ :
- 1مراقبة ما أوكل لرئير الحزب ونائبه من م اـ .

- 2و ع وتطوير اللوائع المنظمة للحزب ومتاأعة ليات العمل أ ا .

- 3و ع اليطط اإلستراتيجية للحزب مع إشراؾ أمناء اللجاف الحزأية الميتلفة ورئير الحزب في جلسات وإجتماعات
العمل على تلك اليطط .

- 4إعداد التقارير الياصة أالحزب لعر ا على األمانة العامة والمؤتمر العاـ .

- 5إعد اد مشروعات الموا نة للسنوات المالية الياصة أمدة تولي اللجنة العليا لم ام ا وتعرض هذو الموا نات على
األمانة العامة .

- 6الموافقة على العقود واإلتفاقات التي يعقدها الحزب .
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- 7تقديم اإلقتراحات الياصة أرسوـ العضوية و ليات تطويرها .

- 8إقرار الالئحة المالية التفصيلية وتو يع الصالحيات المالية واإلجراءات المالية المتبعة .
- 9غير لك مما يوكل إلي ا من م اـ تتضمن ا لوائع الحزب .

مادة  :33يتم عقد إجتماع دوري للجنة العليا للحزب مرة كل ال ة أش ر على األقل وللجنة أف تعقد إجتماعات أخر في
الحاالت الضرورية والطارئة التي يحددها األمين العاـ ورئير الحزب ونائبه أو ألي سبب يتم إقتراحة أواسطة ( )%25رأع أمناء
اللجاف الحزأية وتوجه دعوات اإلجتماعات من قبل األمين العاـ وقبل موعد اإلجتماع أرسبوع على األقل إال في الحاالت

الطارئة فيتم اإلخطار قبل موعد اإلجتماع أيوـ على األقل وإ ا لم يحضر اإلجتماع األغلبية المطلقة من أعضاء ال ي ة العليا

يلغى اإلجتماع ويتم الدعوة إلجتماع خر أعد أسبوع في الحاالت الطبيعية وأعد يوـ على األقل في الحاالت الطارئة ويتم عقد

اإلجتماع في حالة حضور أي عدد من األعضاء وتصدر قرارته أموافقة األغلبية المطلقة للحضور

وفي حالة تساوي عدد

األصوات أ ناء عملية التصويت على القرارت يرجع الجانب الذي فيه الرئير  .وفي حالة التصويت السري يتم اعادة عملية

التصويت حتى يرجع قرار ما .

مادة  :34إ ا تغيب عضو ال ي ة العليا عن حضور االجتماعات دوف عذر كتاأي تقبله ال ي ة الث جلسات متوالية أو خمر
جلسات متقطعة في عاـ واحد وجب تنبي ه كتاأة لحكم هذو المادة فإ ا لم ينتظم في الحضور أعد التنبيه اعتبر مستقيال وقررت
اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو االحتياطي صاحب الدور.

مادة  :35مدة عضوية ال ي ة العليا للحزب أرأع سنوات ويجو تجديد انتياب العضو لمدتين متتاليتين فقط .

 راأعا  :األمين العاـ للحزب :
مادة  :36ينتيب األمين العاـ للحزب لمدة أرأع سنوات أاالقتراع السري من قبل ال ي ة العليا في اجتماع صحيع يكوف مدرج
في جدوؿ أعماله أند انتياب األمين العاـ.
مادة :37أمين عاـ الحزب هو المشرؼ العاـ والمسؤوؿ عن كل الشؤوف التنظيمية واإلدارية الياصة أالحزب وعن شؤوف
الموظفين والعاملين أالحزب وهو رئير مجلر أمناء الحزب والميت

مادة:38

مدة

تولي

األمين

العاـ

منصبه

أرأع

أمتاأعة أمور المجلر وم امه .

سنوات

قاألة

للتجديد

مرة

واحدة

متصلة.

مادة  :39لألمين العاـ أو ال ي ة العليا أف تو ع االختصاصات لمساعدة األمين العاـ أين األمينين المساعدين أو األمناء
المساعدين حسب اقتراح األمين العاـ.
مادة  :41األمين العاـ هو المسؤوؿ عن تحضير جدوؿ األعماؿ الجتماعات الحزب أالتشاور مع الرئير ونائبه و إأالغ
المستو المطلوب إأالغه أاالجتماع.
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مادة  :41األمين العاـ هو المسؤوؿ عن األقساـ الفنية المساعدة في عمل الحزب من اإلعالـ والت قي

والعالقات العامة و

كافة األقساـ .
مادة  :42يم ل األمين العاـ الحزب في حالة غياب الرئير ونائبه أو في حالة تكليفه أذلك من الرئير أومن ال ي ة العليا .

 خامسا :األمانة العامة للحزب :
مادة  :43تشكل األمانة العامة من مجلر أمناء من عدد من مؤسسي الحزب األوائل ومن األعضاء الداعمين ماديا وفكريا
لترسير الحزب والمش ود ل م أاليبرة والقدرة على القياـ أمالم اـ الموكلة إلي م أ دؼ تقديم المشورة لقيادات الحزب

والفصل في المنا عات ومراقبة نزاهة االنتياأات و ليات الديمقراطية الداخلية ومد التزاـ قيادات الحزب وتشكيالته أمبادئ
الحزب وأهدافه وإحاطة قيادات الحزب أآراءو وتوصياته في هذا اليصوص.

المادة  :44يتم إختيار أعضاء مجلر األمناء المكوف لألمانة العامة خالؿ المؤتمر العاـ األوؿ للحزب من خالؿ اإلختيار أين
األعضاء المبادرين أإأداء الرغبة في اإلنضماـ للمجلر أو األمانة أحي

ال يقل عدد األعضاء عن خمسة وال يزيد عن أحد

عشر عضوا أشرط أف يكوف ال ة من أعضاء المجلر يحملوف صفة مساعد األمين العاـ أول م للشؤف الداخلية للحزب

و اني م للشؤف اليارجية للحزب وال ال للشؤف الطارئة .

وإ ا لم يصل عدد األعضاء المتقدمين لتولي م اـ مجلر األمناء يؤجل النظر في انتياأ م ويفوض أعضاء المؤتمر العاـ ال ي ة

العليا في تشكيل المجلر أاإلقتراع السري .

أعد تشكيل مجلر األمناء يكوف لل ي ة العليا حق إ افة أعضاء للمجلر ولكن يشترط أف تتم التزكية من قبل رأع أعضاء ال ي ة
العليا ل ذا الشي

على األقل أو أتزكية من غالبية أعضاء المجلر ورئير الحزب .

المادة  :45عضوية مجلر األمناء غير محددة المدة وال يجو عزؿ أي عضو منه وتسقط العضوية فقط في حالة تقدـ
العضو أ استقالته من الحزب أو من المجلر أو بوت عجزو عن ممارسة م اـ المجلر ألسباب صحية أو أف تكوف صدرت عنه
أفعاؿ أو أقواؿ تتنافى مع واجبات العضو ويتم إسقاط العضوية أناء على قرار من ال ي ة العليا للحزب.

المادة  :46يترل مجلر األمناء من :
- 1األمين العاـ .
 - 2ال ة مساعدين لألمين العاـ .
- 3سكرتارية المجلر.
- 4أعضاء المجلر .

في حالة سقوط عضوية األمين العاـ ورئير مجلر األمناء ألي سبب من األسباب يتولى إدارة المجلر هي ة تترل من ال ال ة
مساعدين لألمين العاـ ولمدة منية ال تتجاو ال ال ة أش ر حتى يتم إنتياب أمينا عاما في أوؿ إجتماع لل ي ة العليا .

المادة  :47يتولى مجلر األمناء الم اـ التالية :
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- 1تقديم المشورة للقيادات الحزأية في حاالت األ مات التي يتعرض ل ا الحزب في عالقاته الداخلية واليارجية
وحاالت إتيا القرارت ال امة والمصيرية وفي المو وعات التي يحاؿ لمجلر األمناء البت في ا .

- 2الفصل في المنا عات التي تنشر على مستو التنظيم الداخلي للحزب وال يجو ألي طرؼ من أطراؼ المنا ع
اللجوء ألي لجنة أو هي ة أو اي تنظيم حزأي خر إال أعد لجوءو أوال لمجلر األمناء ويبنغي على أي عضو ترأطه

أي صلة أرحد أطراؼ النزاع.

- 3غير لك من الم اـ التي حددت ا اللوائع المنظمة للحزب .
المادة  :48يتم عرض توصيات مجلر األمناء حوؿ الفصل في المنا عات على ال ي ة العليا في اوؿ إجتماع ل ا أعد النظر في
المنا عة وفي حالة إقرار مجلر األمناء أرف المو وع طاريء فيتم عرض المو وع على رئير الحزب ونائبه ولرئير الحزب

أف يتيذ من التداأير واإلجراءات ما يراو مناسبا  .وفي حالة أف يكوف المو وع أحد أطرافه رئير الحزب أو نائبه يعقد إجتماع
عاجل لل ي ة العليا ليتم البت في المو وع .

وفي حالة األخذ أتوصيات مجلر األمناء تعتبر هذو القرارات ن ائية وملزمة لكافة األعضاء وتنشر في كافة وسائل اإلعالـ

الداخلي أالحزب .كما تبلغ تلك القرارات لكافة التشكيالت الحزأية على جميع المستويات ويتم تالوت ا في أوؿ اجتماع
للمؤتمر العاـ وال ي ة العليا ومؤتمرات المحافظات ومجالر الدوائر المحلية .ويجو عدـ نشر قرارات مجلر األمناء إ ا تضمن

القرار عدـ النشر.

المادة  :49يكوف لجميع قيادات الحزب وأعضائه حق طلب عرض أي مو وع أو قرار على مجلر األمناء ويلتزـ رئير
الحزب أإحالة تلك الطلبات إلى المجلر .ويصدر المجلر توصياته خالؿ مدة أقصاها  31يوـ من تاريخ اإلحالة.
المادة  :51يحظر على رئير الحزب أو أي من قيادات الحزب وتشكيالته التدخل أري شكل من األشكاؿ في أعماؿ مجلر
األمناء إال أموافقة أغلبية أعضاء المجلر وال يجو لغير أعضائه حضور اجتماعاته أو المشاركة في مداوالته.
المادة  :51لمجلر األمناء الحق في دعوة أي عضو أو أي من أطراؼ النزاع المطروح عليه لسماع أقواله أو طلب إيضاحات
أو مستندات تؤيد وج ة نظرو .وعلى من يتم استدعائه للم وؿ أماـ المجلر رورة الحضور في الموعد المحدد.
المادة  :52توفر األمانات واللجاف الحزأية كافة احتياجات مجلر األمناء من المعلومات واإليضاحات من خالؿ كافة أج زة
الحزب وتشكيالته وتلبي كل ما يطلبه المجلر من تكليفات لتيسير أعماله.

 سادسا  :المؤتمر العاـ :
مادة  : 53المؤتمر العاـ هو السلطة األعلى للحزب ويم ل جميع أعضاء الحزب التي تنطبق علي م شروط العضوية طبقا لن
المواد (  ) 12 11 11 9 8من النظاـ األساسي حين يتم الدعوة النعقادو في دوراته العادية وغير العادية.
المادة  :54ييت

المؤتمر العاـ أالنظر في المسائل اإلستراتيجية واتيا القرارات الرئيسية في األمور التالية:

 .1إقرار تعديل النظاـ األساسي للحزب أناء على توصية من ال ي ة العليا للحزب .
 .2انتياب رئير الحزب من أين أعضاء المؤتمر العاـ .
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 .3انتياب  27عضو من المدعوين للمؤتمر العاـ لعضوية ال ي ة العليا للحزب .

 .4مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرئير الحزب ونائبه واألمين العاـ للحزب وإخالء مت م المالية في ن اية دورات م .
 .5مناقشة واعتماد التقارير السنوية لرؤساء ال ي ات واللجاف الحزأية .

 .6مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحساأات اليارجي والميزانية العامة للحزب .

 .7تجديد أو سحب ال قة من رئير الحزب أو نائبه ويتم هذا اإلجراء في منتص مدة الوالية أي أعد عامين من
انتياأات الحزب إال في أوؿ مدة رئاسية للحزب .

ال ي ة العليا ورئير الحزب أو كالهما في المو وعات العاجلة التي تنشر في غير وقت انعقاد المؤتمر العاـ.

 .8تفوي

 .9غير لك من اإلختصاصات التي تحددها لوائع الحزب .

 ساأعا  :األمانات المركزية
مادة  : 55تتكوف األمانات المركزية من م جموعة من أمانات المحافظات وتتكوف أمانة كل محافظة من أمين المحافظة وعدد
من أمناء اللجاف النوعية م ل الصحة والمرأة وا لشباب واإلعالـ وكل األمانات التي يقترح ا الحزب ويكوف أعضاء تلك األمانات

أاإلنتياب من قبل األمانات الفرعية أالمحافظة فإف لم تكن هناؾ أمانات فرعية قد أنشات يتم إنتياب تلك األمانات من قبل

ال ي ة العليا حتى يتم ترسير ال ة أمانات فرعية على األقل .

مادة  : 56تيت

األمانة المركز أكل محافظة أمباشرة أعماؿ وأنشطة المقر الرئيسي والمقارات الفرعية أالمحافظة وتقوـ

أرفع تقاريرها لمجلر أمناء الحزب والذي يقوـ أدورو أالنظر في تلك التقارير أو إحالت ا وفق ما يراو مناسبا .



امنا  :لجنة المجالر المنتيبة :

مادة  : 57تتكوف لجنة المجالر المنتيبة من اآلتي :
أمناء اللجاف المركزية للحزب و عضوين من أعضاء مجلر األمناء على أف يكوف أحدهما األمين العاـ و رئير الحزب و

نائب رئير الحزب و عدد  5أعضاء من ال ي ة العليا للحزب يتم انتياأ م من قبل ال ي ة .

مادة  :58لل ي ة أف تستعي ن في إجتماعات ا أري من أعضاء الحزب أو قياداته طالما ارتري أعضاء اللجنة أو رئيس ا أهمية
لذلك.

مادة  :59تترل لجنة المجالر المنتيبة من رئير للجنة ينتيب من قبل أعضاؤها وسكرتارية اللجنة وأعضاؤها .
مادة  :61تقوـ أوؿ لجنة للمجالر المنتيبة أو ع الالئحة الداخلية المنظمة لعمل ا ويتم تطوير تلك الالئحة وفق مطالب
األغلبية المطلقة للجنة .
مادة : 61تيت

اللجنة أالبت في األمور التالية :

- 1قبوؿ أو رف

المتقدمين أالرغبة في الترشع ألية إنتياأات داخلية للحزب أو أي إنتياأات عامة يشارؾ في ا الحزب

سواء منفردا أو شريكا في أحد التحالفات .

- 2إأداء الرأي في األنشطة اإلنتياأية الياصة أالحزب داخليا وخارجيا وإأداء التوصيات الياصة أاللجنة وفق تقرير
كامل يعرض على الحزب وقياداته وأعضاؤو .
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- 3و ع اإلستراتيجيات الياصة أاإلنتياأات الداخلية واليارجية .
- 4و ع وتطوير المواد المنظمة لإلنتياأات الداخلية للحزب .

- 5إقتراح نظم إنتياأية جديدة للحزب داخليا وللنظاـ العاـ خارج الحزب .
مادة  :62يتم تجديد أو سحب ال قة من اللجنة في المؤتمر العاـ ويتم تجميد أو وق
حالة تقدـ خمسة أعضاء أطلب تجميد أو وق

األقل .

عضوية أي عضو من أعضائ ا في

عضوية احد األعضاء ويجب أف يوافق على الطلب ل

أعضاء اللجنة على

 تاسعا  :تشكيالت الحزب في القطاعات الميتلفة
مادة  :63تتكوف تشكيالت الحزب من (المقر الرئيسي – األمانات اإلقليمية – أمانات المحافظات – أمانات المدف أو
األحياء أو المراكز – أمانات القرة والنجوع والكفور و كافة األمانات التي يؤسس ا الحزب وتنشر اللجاف واألمانات واألقساـ

أقرار من رئير الحزب أناء على اقتراح المكتب السياسي وموافقة ال ي ة العليا للحزب

.


الباب الراأع  :الحل واالندماج

مادة  : 64يجو للحزب أف يقرر حل نفسه أو اندماجه في حزب أخر و لك أناء علي قرار يصدر من المؤتمر العاـ للحزب في
اجتماع غير عادي أاإلجراءات المنصوص علي ا في صحة انعقاد المؤتمر العاـ غير العادي ويجب أف يصدر القرار في هذو
الحالة أرغلبية ال ة أرأاع أعضاء المؤتمر العاـ.

مادة  :65في حالة صدور قرار اندماج الحزب في حزب خر فإف أمواؿ الحزب وممتلكاته تؤوؿ إلي الحزب الذي اندمج فيه
مادة :66في حالة صدور قرار الحل فإف أمواؿ الحزب وممتلكاته تؤوؿ مباشرة إلي أنك ناصر االجتماعي.
"حكم وقتي"
مادة  :67يجو تعديل مواد هذو الالئحة عند الحاجة و لك أناء على اقتراح من ال ي ة العليا على أف تعتمد في أوؿ مؤتمر
يعقد أعد تقديم هذا االقتراح على أف يعمل أ ذا التعديل أشكل مؤقت قبل إقرارو من المؤتمر في حالة ما رأت ال ي ة العليا أرغلبية
ال ل ين أف هناؾ مصلحة في لك العمل أشكل مؤقت قبل اإلقرار الن ائي و لك كله دوف المساس أري من اإلجراءات الياصة

أاالنتياأات الداخلية للحزب.
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