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اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

النظــام األســاسي
شعــــاره

مســــاواة – حريـــــة – استقـــالل
شارع احلبيب بوقطفة عـــدد  11باب سعدون  -تونـــس

العنوان األول :التكوين و األهداف.
البند األول  :التكوين و املقر.
الفصل : 1
تكـــويفن جل اجلمهوراـــة ال ونبـــية ـــىب سياســـ اـــدع :
"اإلحتاد الشعيب اجلمهوري" وخم صره (أ .ش  .ج).

الفصل :2
شعاره :مباواة – راة  -اس قالل.

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

الفصل :3
رمــىه:صــورة ئــايفرة جل مربيفــ أير عايــو جل الىاواــة اليبــر
واألعا عام تونس.
تك ـــب حت هـــا عبـــارة اإلحتـــاد الشـــعيب اجلمهـــوري بـــالا
العربية و الفرنبية.

الفصل :4
مقــر اإلحتــاد الشــعيب اجلمهــوري بشــارع احلبيــب بوقطفــة عــدد
 11بــاب ســعدون تــونسن و ريكــق ت ــنه بقــرار مــق ا ك ــب
البياس لاحىب.

البند الثاني :األهداف
الفصل : 5
حيدد اإلحتاد الشعيب اجلمهوري أهدافو كما اا :
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 متكــ احلــىب مــق قيــادة سياســية قــادرة عاــ اإلق ــاع
مـ ـ
بأهدافـــو والبـــهر عاـ ـ ت فيـــءها قصـــد رســـا
تبــوده ا بــاواة واحلراــة والعدالــة ا و ماعيــة والبــام.

ت بــ خم اــه هــءه القــيم مــق صــميم الفكــر اجلمهــوري
والدس ور ال ونب .
 ا عهـــد اإلحتـــاد الشـــعيب اجلمهـــوري با اف ـــة عاـــ
مكاســب ا ــرأة ال ونبــية كمــا وردا جل اــة األ ــوال
الشخصية والعمل عا تطوارها وتعميم جتبيمها.
 ا اضـــل اإلحتـــاد الشـــعيب اجلمهـــوري مـــق أوـــل
العالج و ال عايم جل ا رافق العمومية.

انيـــة

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

 ا اضــل مــق أوــل سااــة اســ قالل الــبالد و ســيادتها و
رم هـــا اليابيـــة ضـــد كـــل أي شـــكل مـــق أشـــكال
ال دخل أكان سياسيان أم اق صاداا أو ثقافيا.
 اعمـــل اإلحتـــاد الشـــعيب اجلمهـــوري عاـــ رســـا دولـــة
دريقرائيــــة تــــدارها موسبــــاا وقــــوان جل خدمــــة
الشعب ال ونب .
 اعمل عاـ رسـا عالقـاا دوليـة تقـوم عاـ مبـدأ ال داـة
وا عاماـــة با وـــل وعـــدم ال ـــدخل جل الشـــوون اجارويـــة
لاــدول األخــر وا ــيام بــق اجلــوارن وأن تكــون تــونس
ع صر أمق واس قرار دولي .

العنوان الثاني :اهلياكل و التسيري.
البند األول :املبادئ.
الفصل : 6
ن هيكاــة و دارة اإلحتــاد الشــعيب اجلمهــوري تبــ مد أسبــها
مـــق مفـــاهيم اجلمهوراـــة وياصـــة مـــق قـــيم الدريقرائيـــة و
ا وائ ة.
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الفصل :7
اكرس اإلحتاد الشعيب اجلمهوري القواعد ال الية داخاو:

ُ ت خـــب
دريقرائيا.

يـــ امبياكـــل اخ اـــه درواتهـــا ان خابـــا

 ابـ ـ م ل كـــل ايرا واُحكـــم جل أخـــء القـــراراا ل
ايليـــة الدريقرائيـــة جل كـــل ا بـــايفل الـ ـ تهـــم يـــاة
احلىب.
 ا عـ ـييفق عاـ ـ اجلميـ ـ ا ل ـــىام بقـــراراا احلـــىب يـ ـ
خيضــ الفـــرد ل ال ـــيم وا بــ و األدنــ ل األعاــ
وكل احلىب ل الاج ة ا ركىاة وهءه ل ا ومتر.
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 عاــــ خم اــــه هياكــــل احلــــىب أن تــــواجل ا ــــومتر
و اجلابـــاا العامـــة ب ـــايفو أعمامبـــا و أن ت صـــ ل را
القاعدة وتقبل اراقب ها.

الفصل :8
ن احلـــوار وال شـــاور اشـــكالن القاعـــدة األساســـية ل فعيـــل
الدريقرائية داخل احلىب ول كواق ا اضا صابو.

الفصل :9
اا ـــىم ا
ال الية:

مـــون ل اإلحتـــاد الشـــعيب اجلمهـــوري بالقواعـــد

 عاــ كــل عضــو القبــول بال قــد الب ــا داخــل هياكــل
احلىب.
 لكـــل عضـــو احلـــق جل بـــدا ال قـــد وا قـــيا ل عضـــا
وا بناق عا اخ الف درواتهم.
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 حيـقيف لكــل عضــو ا يففــق مـ قــرار هيكــل مــق هياكــل
احلـــىب أن ا ووـــو مباشـــرة ل امبيكـــل األعاــ و لــ
تباعــا ــ باــوى مبــ و الاج ــة ا ركىاــة و األمــ
العـــام و لـ ـ بعـــد عـــالم ا بـــوول عـــق امبيكـــل الـــءي
ا م ـ ليــو ك ابيــا .وعايــو أن اا ــىم اــا تق ـريفه البــاطة

العايــا لاحــىب و ن ا اوافــق قرارهــا ئر ــو .أمــا ا ســاندتو
جل رأاــو فعاــ اجلميــ األخــء بــو ولــو كــان ريويفــل
رأي أقاية جل امبيكل الءي ا بب لو.

البند الثاني  :اهلياكل
الفصل :11
م هياكل اإلحتاد عموداا جل  3درواا :

ت



اإلحتاد الشعيب اجلمهوري



القاعداة
اجلهواة
ا ركىاة

الفرع األول :اهلياكل القاعدية
الفصل  :11امبياكل القاعداة أو ا



اجاييفة
ا ك با

اية ه :

ا

الفصل :12
متوـــل اجايـــة ال ـــواة القاعداـــة لاحـــىب .وتشـــ مل عاـــ 3
أعضـــا عاــ األقـــل و 12عضـــو عاــ األقصــ  .وهــ تركـــى
نشــائها عاــ ا يــاداق الــ متك هــا مــق اســ قطاب م خــرئ
ودد.

الفصل :13
ت موــل أهــم ا هــام األساســية لاــهي اا ا ــدارة القاعدايفــة فيمــا
اا :
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 توويـــو ا خـــرئ قصـــد تطبيـــق اجطـــو البياسـ ـييفة
العاميفة والقانون األساس لاحىب.

 نشــر وجتبــيم سياســة احلــىب وت فيــء القــراراا و
ا هام ا وكاة مبا.

ــاي

 ا رتبـــا الوثيـــق بالقاعـــدة واإلنصـــاا يرايفهـــا ور باتهـــا
و رسا وار جياب معها جل ك ه الدريقرائية.
 ان داب أعضا ودد لاحىب وتطبيق ن ام عماو.
 تقبيفل معاليم اخنرا أعضا احلىب.
 دعــوة ا اضــا وا ــب لــدعم احلــىب مادايفــا والبيفــع
ان شار احلىب جل كافة أحنا اجلمهوراة.

ل
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الفصل :14
متويفـــل اجلابـــة العامـــة لاخاييفـــة اجلهـــاي ا بـــن لاـــهياكل
القاعداة لاحىب.

الفصل :15
ت عقــد اجلابــة العامــة لاخاييفــة ســ وايفا بصــفة عاداــة ب ــا
عاــ دعــوة مك بهــا وبصــفة خارقــة لاعــادة بــدعوة ثاوــ
أعضــايفها القــانوني  .وت خــب مك بهــا كمــا تصــاد عاــ
ال قراراق ا ال واألدب لاخاية.

الفصل :16
ريويفـــل مك ـــب اجاييفـــة اجلهـــاي اإلداري لاـــهياكل القاعداـــة
لاحــىب .وهــو ابــييفر وا شيفــل أعمــال اجايــة حتــ دارة أمــ
أول وجي مــ مــريفت جل األســبوع .اعــد ا ك ــب تقراــرا ســ وايفا
لامك ــب اجلهــوي وجيــديفد دريقرائييفــا خــالل اجلابــة العامــة
لاخاية.
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الفصل :17
اش مل ا ك ب ا

ا عا اجالاا العاماة جل ا ع مداة.

الفصل :18
ريوـــل ا ـــومتر ا اـ ـ أعاـ ـ ســـاطة عاـ ـ ا بـ ـ و ا اـ ـ .
وجت مـ ـ بصـــورة عاداـــة كـــل عـــام بـــدعوة مـــق جل هـــا
وبصــورة خارقــة لاعــادة ابــادرة مــق ثاو ـ األعضــا القــانوني .
وت يفخــء القــراراا بأ ابيــة األصــواا .اك مــل ال يفصــاب ضــور
ثاو األعضا القانوني .

الفصل :19

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

ا خــب مك بــا حماييفــا ا خــب بــدوره أمي ــا أو لــو .واصــاد
عاــ ال قراــراق ا ــال واألدبــ ل شــا الاج ــة كمــا تعــييفق
جل ة فرعييفة لامراقبة وال وب .

الفصل :21
ا كــويفن ا ــومتر ا اــ مــق األم ــا األول لاخالاــا وا ــدوب
ا خـــب لاخالاـــا ا ايـــة والـــءي حتـــديفد عـــدده الاج ـــة
ا ركىاة ومق أعضا ا ك ب ا ا .

الفصل :21
ابــييفر و ا شــل أعمــال ا ك ــب ا اــ مك ــبي اــداره أمــ
أويفل .واواجل ا ك ب ا ا ا ك ب اجلهوي ب قرار س وي.

الفصل :22
متوــل امبي ــة ا ايــة لامراقبــة وال وبــ لــد ا ــومتر ا اــ
اجلهــاي ا كاــه ا ابعــة ت فيــء القــراراا والضــوابل و نهــا
مق أنشطة احلىب ال ابعة مبا.

الفصل :23
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تــ م ال فاصــيل امبيكايــة وال
القاعداة لاحىب بقانون داخا .

ــام العــام لعمــل امبياكــل

الفرع الثاني :اهلياكل اإلدارية اجلهوية
الفصل :24
ت كــويفن امبياكــل اإلداراــة اجلهواــة مــق  :ا ــومتر اجلهـــوي
لام خـــرئ وا ك ـــب اجلهـــوي وامبي ـــة اجلهواـــة لامراقبـــة
وال وبيف .

الفصل :25
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ريويفـ ـل ا ـــومتر اجلهـــوي أعاـ ـ ســـاطة لاحـــىب عاـ ـ ا بـ ـ و
بصـــورة عاداـــة بـــدعوة مـــق
اجلهـــوي .وت عقـــد كـــل ســ
ا ك ــب اجلهــوي وبصــورة خارقــة لاعــادة بطاــب مــق ثاوــ 3/2
األعضـــا القـــانوني  .وت يفخـــء القـــراراا باأل ابيـــة الببـــيطة
بي مــا اك مــل ال صــاب ضــور ثاوــ األعضــا القــانوني .
وت كويفن مـق نـواب م خـب مـق ا كاتـب ا ايـة والـ حتـديفد
عــددها الاج ــة ا ركىاــةن ومــق األم ــا األويفل لاجــان الفرعيــة
ومق أعضا ا ك ب اجلهوي.

الفصل :26
ا خــب مك ــب وهــوي الــءي ا خــب بــدوره أمي ــا أو لــو.
واع هي ة وهواة لامراقبة وال وب .

الفصل :27
ريوــل ا ك ــب اجلهــوي اجلهــاي اإلداري خــالل الفــية الىم يــة
الفاصـــاة بـــ دورتـــ لامـــومتر اجلهـــوي .واـــدار وا بيفـــق
أنشـــطة امبياكـــل القاعداـــة عاـ ـ ا بـ ـ و اجلهـــوي كمـــا
اقدم س واا تقرار ومواينة لامك ب البياس .
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الفصل :28
متويفـــل امبي ـــة اجلهواـــة لامراقبـــة وال وبـــ األداة ا كافـــة
ا ابعـــة تطبيـــق القـــراراا و الضـــوابل و نهـــا مـــق أنشـــطة

احلـــىب عاـــ الصـــعيد اجلهـــوي .كمـــا تقـــي العقوبـــاا
ا باطة عا الاج ة اجلهواة.

الفصل :29
جل صــورة عــدم اك مــال ال صــابن تــ م الــدعوة لامــومتر العــام
لاــهياكل القاعداــة واجلهواــة ئبــق نفــس وــدول األعمــال
جل تـــاراح ـــق اـ ـ ميف حتداـــده مـــق قبـــل الاج ـــة الدايفمـــة
صــول األ ابيــة الببــيطة
الراوعــة مبــا بــال ر .واكفــ
ألل آمها.

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

الفصل :31
ت

م ال فاصيل امبيكاية وال

ام العام ئبق قانون داخا .

البند  : 3األجهزة املركزية لإلدارة
الفصل :31
ت موــل األوهــىة ا ركىاــة لــمدارة فيمــا اا ـ  :ا ــومترن الاج ــة
ا ركىاــةن ا ك ــب البياســ وامبي ــة ا ركىاــة لامراقبــة
وال وب لد الاج ة ا ركىاة.

الفصل :32
اعــد ا ــومتر الــوئي أعا ـ هيكــل جل احلــىب .وت م ـ قراراتــو
بالبيادة.

الفصل :33
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ا كـــون ا ـــومتر مـــق خـــوا خ اـــه الفـــروع ا ايـــة.
واشـــ مل خواـــو الفـــروع عاـــ ال ـــواب ا خـــب وكـــءل
األم ا األويفل لافروع.

الفصل :34
حيـــقيف ألعضـــا امبي ـــة ا ركىاـــة أن اكونـــوا أعضـــا جل
ا ومتر.

الفصل :35

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

 حيــقيف لام اضــاون الــءاق اعماــون حتــ مراقبــة احلــىب
داخــل ا مــاا ال قابيــة وم مــاا الشــباب وا مــاا
ال بـــايفية ...ا شـــاركة جل ا ـــومتر ب ـــا عاـ ـ قـــرار مـــق
الاج ـــة ا ركىاـــة بصـــف هم نوابـــا كمـــا حيـــق مبـــم
ال صــــوا عاــــ القــــراراا أو ا ك فــــا با س شــــارة
( بب رأي الاج ة ا ركىاة).
 ريكــق أن تــ ميف دعــوة أعضــا الشــرف أو ا عــائف مــق
قبـــل ا ك ـــب البياســـ دون أن اكـــون مبـــم ـــق جل
ال صـــوا  .وكـــءل الشـــأن بال بـــبة ل ـــواب األ ـــىاب
ا دعويفة.

الفصل :36
اا ـ م ا ــومتر بصــورة عاداــة مـريفة كــل عــس سـ واان بــدعوة
مــق الاج ــة ا ركىاــة ب ــا عا ـ اقــيا مــق ا ك ــب البياسـ .
واا ــ م بصــورة خارقــة لاعــادة ابــادرة مــق ثاوــ 2/3أعضــا
الفروع اجلهواة.

الفصل :37
اك مــل ال صــاب نعقــاد مــومتر خــار لاعــادة بباــوى ثاوــ
األعضــــا الــــءاق ســــددوا اشــــياكاتهم .وحتــــدد الاج ــــة
ا ركىاة عددهم ب ا عا اقيا مق ا ك ب البياس .
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الفصل 38
جل صــورة عــدم اك مــال ال صــابن تــ ميف الــدعوة ــومتر خــار
لاعــادة ئبــق نفــس وــدول األعمــال وجل تــاراح ــق حيــدده
ا ك ب البياس  .وا طاب انعقاده باوى األ ابية الببيطة.

الفصل :39
ت مول مهاميف ا ومتر فيما اا :

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

 حتداد وتب يف وتعدال اجل البياس العام لاحىب.
 ت قيح أو ت ين القانون األساس وبرنامو احلىب.
اصـــب داراـــة
 وحتداـــد مقـــاايس ان خـــاب ا يشيفـــح
داخل احلىب.
 ان خــــاب أعضــــا الاج ــــة ا ركىاــــة داخــــل احلــــىب
وحتداد عددهم.
 دراســة وتقيــيم تقراــر نشــا الاج ــة ا ركىاــة خــر
الب ة.
 ا صــادقة عاــ ال قراــر ا ــال ا عــروق عايــو مــق قبــل
الاج ة ا ركىاة.
 اختا قرار ل احلىب أو ب عايق نشائو موق ا.

الفصل :41
اقــي ا ك ــب البياســ نقــا وــدول أعمــال ا ــومتر عاــ
الاج ــة ا ركىاــة واــ م مبــبقا م اقشــ ها جل ي ـ هياكــل
احلــىب قبــل ا ــومتر .وحيــق جلميــ امبياكــل أن تقــي عاــ
الاج ة ا ركىاة نقا ال قاش خالل ا ومتر.

الفصل :41
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اـ م حتداــد ال ــيم وســن العمــل وفعاليــاا أشـ ال ا ــومتر مــق
قبل القانون الداخا .

الفصل :42
تعــديف الاج ــة ا ركىاــة أعاــ ســاطة جل دارة احلــىب خــالل
الفــية الــ تفصــل دورتــ لامــومتر .وتــدار الاج ــة وتــ م
خم اه أنشطة احلىب ئبقا لقراراا ا ومتر.

الفصل :43
جت م ـ الاج ــة ا ركىاــة جل وابــة عامــة  4مــراا جل الب ـ ة
بــدعوة مــق ا ك ــب البياس ـ وبصــورة خارقــة لاعــادة ابــادرة
مق ثاو األعضا القانوني .

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري
11

الفصل :44
ت مول مهام الاج ة ا ركىاة فيما اا :
 ان خــاب األمــ العــام لاحــىب وأعضــا ا ك ــب البياســ
وريفـــيس وأعضـــا الاج ـــة ا ركىاـــة لامراقبـــة وال وبــ
و لــ ئبقــا عــاان القابايــة لالن خــاب ا صــوا عايهــا
جل القانون األساس .
 ال قيـــيم وا صـــادقة عاـــ ال قراـــر البـــ وي لامك ـــب
البياس .
 م اقشـــة وـــدول األعمـــال وتقراـــر ا ك ـــب البياســـ
الـــءي اـ ـ ع ئر ـــو عاـ ـ ا ـــومتر الـــوئي وا صـــادقة
عايو.
 م اقشــة واختــا القــراراا الــ مــق شــأنها أن حتــدد مصــن
احلــىب بصــفة ئاريفــة جل احلــا ا ــن ا صــوا عايهــا
جل وثايفق ا ومتر.
 البـــهر عاـــ تطبيـــق القـــراراا وال ووهـــاا األساســـية
ا صوا عايها مق ا ومتر.

الفصل : 45
اـــ ع عاـــ كـــل ميشيفـــح لعضـــواة الاج ـــة ا ركىاـــة
لاحىب أن ت وفر فيو ا واصفاا ال الية :

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

 أن اــ هق عاــ ال ىامـــو البياســ احلقيقــ وموا ب ـــو
وموابرتو ئبقا بادئ احلىب.
 أن اكون نىاها وعمايا.
 أن اوثر ا صاحل واحلقو العامة.
 أن ا طوع جلمي مهام احلىب.
 أن اكـــون م ضـــبطا وأن اقبـــل يــ ضـــوابل ت ـــيم
وسن عمل احلىب.

الفصل :46
خيضــ ت
اجاا.

ــيم وتبــين الاج ــة ا ركىاــة لقانونهــا الــداخا

الفصل :47
جل الفــية الفاصــاة بــ دورتــ عــادايف لاج ــة ا ركىاــةن
تشــكل جلـــان دايفمـــة اع مــد عايهـــا ا ك ـــب البياســ جل
ت فيء ال نامو ا صاد عايو مق قبل الاج ة ا ركىاة.

الفصل :48
ت وييفع الاجان الدايفمة لاج ة ا ركىاة كما اا :
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 .1الاج ــة الدايفمــة ا كافــة ب طــوار نشــا ا حتــاد الشــعيب
اجلمهــوري و رســايفو جل كافــة أحنــا اجلمهوراــة (جل ــة
امبياكل).
 .2الاج ــة الدايفمــة ا كافــة با بــايفل البياســية والعالقــاا
اجاروية وا تصال وال كواق.

 .3الاج ــــة الدايفمــــة ا كافــــة با بــــايفل ا ق صــــاداة
وا و ماعية والوقافية.
 .4الاج ـــة الدايفمـــة ا كافـــة با ق صـــاد وتطـــوار ا ـــوارد
ا الية.
وتعمل كل هءه الاجان حت

دارة و ت بيق األم

العام.

الفصل :49
تــ ميف دارة الاجــان الدايفمــة لاج ــة ا ركىاــة مــق قبــل أعضــا
م خب مق صابها.

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

الفصل :51
خيضـ ـ ت ـــيم وتبـــين الاجـــان الدايفمـــة لاج ـــة ا ركىاـــة
أل كام حيددها ال ام الداخا .

الفصل :51
ي ـ القــراراا
ا ــول ا ك ــب البياســ دارة احلــىب واختــا
واإلوــــرا اا جل الفــــية الفاصــــاة بــــ وابــــاا الاج ــــة
ا ركىاة واوافيها ب قرار عق نشائو.

الفصل :52
ت مول مهام ا ك ب البياس فيما اا :
 ضمان حتقيق أهداف احلىب.
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 ت فيء ي قراراا ا ومتر.
 ال بيق ب كل هياكل احلىب.
 البهر عا ا نضبا جل ي مب وااا احلىب.
 حتداــــد تــــاراح ومكــــان انعقــــاد ا ــــومتر واجلابــــة
ا ك ماة لاج ة ا ركىاة.
 عداد الوثايفق ا عاقة بعمل ا ومتر.

 حتراــر تقراــر الاج ــة ا ركىاــة الــءي ا ـ م عرضــو عا ـ
ا ومتر.
 تقدام ا واينة الب واة لاج ة ا ركىاة.
 ا اف ة عا العالقاا م األ ىاب الصداقة.
 ت يم وتكواق وجت يد الطاقاا ول مبادئ احلىب.
 الـــدعوة حلضـــور ا ـــومتر واجلابـــة ا ك ماـــة لاج ـــة
ا ركىاة.

الفصل :53

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

ا خــب أعضــا ا ك ــب البياســ مــق بــ
ا ركىاة ئبقا ق ضياا القانون األساس .

أعضــا الاج ــة

الفصل :54
جي مـ ـ ا ك ـــب البياسـ ـ بصـــفة دوراـــة مـــرت
بريفاسة األم العام لاحىب .

جل الشـــهر

الفصل :55
اقـــدم ا شـــرفون عاــ خم اـــه الاجـــان تقـــارار أنشـــط هم جل
ا و ماع الشهري لامك ب البياس .

الفصل :56
خيضــ ت
الداخا .

ــيم ا ك ــب البياســ وعماــو ل أ كــام ال

ــام

الفصل :57
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تكاــه الاج ــة ا ركىاــة لامراقبــة وال وب ـ ا ابعــة ت فيــء
قـــراراا احلـــىب وأنشـــط و وتقـــي العقوبـــاا عاـ ـ ا خـــالف
عا ا ك ب البياس .

الفصل :58
ت مول مهام الاج ة ا ركىاة لامراقبة وال وب جل :
 - تـــــدقيق بـــــاباا هياكـــــل احلـــــىب جل خم اـــــه
ا ب وااا ا ركىاة واجلهواة وا اية.
 - مراقبــة مــد تطــابق خم اــه أنشــطة احلــىب عــاان
ال يم وعمل احلىب

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

 مراقبــة ان ــام وســرعة تعامــل خم اــه هياكــل احلــىب
م خم اه ا افاا
 اقـــيا اإلوـــرا اا ال أدابيـــة ضـــد ا خـــالف لا ـــام
الداخا

الفصل :59
ت كون الاج ة ا ركىاة لامراقبة وال وب مق :
 قبم سياس  -داري
 قبم اق صادي  -مال
 قبم قانون  -أخالق

الفصل :61
خيضــ ت ــيم الاج ــة ا ركىاــة لامراقبــة وال وبــ وعماــها
أل كام ال ام الداخا لاحىب

العنوان الثالث  :األعضاء ،احلقوق والواجبات
البند األول :األعضاء
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الفصل :61
ت قبــم العضــواة ل أربعــة أصــ اف  :عضــو موســسن عضــو
عاملنعضو شرجلنعضو م عائه.

و تطبـــق أ كـــام ال
العاما وا وسب .

ـــام الـــداخا ســـو عاـــ األعضـــا

الفصل :62
العضــو العامــل هــو كــل مــوائق تونب ـ اقبــل اجــل البياس ـ
لاحـــىب ون امـــو الـــداخا وا اضـــل ضـــمق هياكـــل احلـــىب
وابــدد بان ــام خنرائاتــو وا جــى ب فــان و خــالا ا هــام ال ـ
اكاه بها.

الفصل :63

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري

شرو ا خنرا باحلىب :
 أن اقل سق الرا ب جل ا خنرا عق  18س ة
 ريـــر الرا ـــب جل ا خنـــرا ارا ـــل لاموافقـــة عاـــ
اخنرائــو مــق ئــرف اجايــة وا صــادقة مــق ئــرف جل ــة
احلىب العايا ال تايها.

الفصل :64
ريكــــق ألي عضــــو جل احلــــىب أن ا خــــر
سياس وئي أو أو يب.

جل أي ت

ــــيم

الفصل :65
العضـــو ا وســـس هـــو كـــل عضـــو عامـــل جل أي هيكـــل مـــق
هياكل احلىب ساهم جل بع اإلحتاد الشعيب اجلمهوري.

الفصل :66
مت ح صفة العضو ا وسس أي ام ياياا خاصة حلاماها.
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الفصل :67
تبـــحب العضـــواة با ســـ قالة أو الرفـــ أو الوفـــاة و اع ـــد
با س ـ قالة بعــد قبومبــا مــق ئــرف اجلمعيــة العامــة لاخايــة
الــ ا مــ ليهــا العضــو ن واــ ع عــالم األمــ العــام ــا
بءل .

الفصل :68

اإلحتاد الشعيب اجلمهوري
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العضــو الشــرجل هــو كــل تونب ـ أو أو ـ يب ابــاهم جل أنشــطة
احلـــىب ب فـــان و خـــالا ب ىكيـــة مـــق الاج ـــة ا ركىاـــة
لاحىب.

الفصل :69
العضــو ا عــائه هــو كــل مــق ابــاهم جل احلــىب باســ مرار
دون أن اكون م خرئا فعايا فيو.

البند الثاني :احلقوق والواجبات
الفصل :71
كل عضو عامل جل احلىب حيق لو :
 أن ا خــــب واــــ م ان خابــــو جل خم اــــه ا بــــوولياا
اخ اه هياكل احلىب.
 ا شـــــــــــــــاركة جل أنشـــــــــــــــطة احلـــــــــــــــىب
:ال قاشاانالصحافةناليواو لاحىب ومباديفو.
 تقــدام ا قيا ــاا وئــر األس ـ اة ــول مشــا ل احلــىب
ال راة والعماية.
 ال م ـ بالضــماناا ال ـ ري حهــا ال ــام الــداخا جل الــة
العقوباا ال أدابية.

الفصل : 71
ا ووب عا العضو العامل :
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 معرفة اجتاهاا احلىب بشكل دقيق.
 ت ايــــب مصــــاحة الــــوئق واحلــــىب عاــــ ا صــــاحة
الشخصية مهما كان ال روف.
 ال حاـ ـ بـــرو ا موعـــة وا ب عـــاد عـــق كـــل م ـــاهر
األنانية.
 قبول ال قد وا س عداد ل قد الءاا بشكل مب مر.
 واوب ال حفظ .
 تبداد ا باهماا ا الية ا ب ووبة بشكل م م.

العنوان الرابع :النظام التأدييب
الفصل :72
كــل خــر ق ضــياا القــانون األساســ ت جــر ع ــو وــرا اا
تأدابية بشأن ا خاله وفق أ كام ال ام الداخا .

الفصل :73
تص ه ا خالفاا ل :
 خطأ ببيل
 خطأ وبيم
و اــودي ل تعايــق العضــواة أو الرفــ مــق احلــىب
اجلبيم.
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اجطــأ

الفصل :74
اع

خطأ وبيما :
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 خيانـــة احلـــىب بإفشـــا أســـراره أو ال قايـــل مـــق شـــأنو أو
بـــاب
ال عـــاون مـ ـ ت يمـــاا سياســـية أخـــر عاـ ـ
اإلحتاد الشعيب اجلمهوري.
 حتوال أموال احلىب أو خ اكاتو ل اااا شخصية.
 عدم ا نضبا لاخل البياس لاحىب.
 جتــــاوي الصال ياانالرشوةنأنشــــطة مبــــي ة لاحــــىب ن
اس الل ال فو ل اااا شخصية.
 قحـــام احلـــىب دون تفـــواب مـــق ا ك ـــب البياســ جل
ال ىامــاا أو حتالفــاا ن القيــام احــاو ا اســ قطاب داخــل
احلىب ن الدعااة حلىب خر.
 رياــ مــومتر احلـــىب و ـــده ســـاطة ســـحب صـــال ياا
عضــو جل ــة مركىاــة أو تعايــق نشــائو أو رف ــو ن وتقــوم
الاج ــة ا ركىاــة باختــا وــرا اا حتف يــة ل ــ
عرق األمر عا ا ومتر.

الفصل :75
كـــل خمالفـــة أو نقـــا جل أدا العضـــو ال ضـــال ت جـــر ع هـــا
اإلورا اا ال الية :
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 اووــو لاعضــو ا خــاله نــءارنتوبيح عاينتعايــق وىيفــ
لاعضواةنسحب الصال ياانرف مق احلىب ...
 تووـــو أل ـــد هياكـــل احلـــىب ا بـــنة  :ـــل امبيكـــل
وتعواضــو بــإدارة وق يــة تعــ مــق ئــرف الاج ــة العايــا
لاــهيكل ا خــاله ــ انعقــاد ا ــومتر لادروــة ا اســبة
لاهيكل.

 اووـــو لاـــهيكل ا خـــاله بشـــكل ـــاع أو فـــردي
ألعضــايفو:تــوبيح فــردي دون ــل امبيكلن ــل امبيكــل
ورف ـ كــل األعضــا أو بعضــهم نوت خــء هــءه اإلوــرا اا جل
دروة وهواة أو مركىاة مق درواا هياكل احلىب

الفصل :76
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حيــق لكــل عضــو أو هيكــل تعــرق إلوــرا اا تأدابيــة أن
اــ ام لـــد امبيكـــل األعاــ ت يميـــا ن وجل صـــورة ســـحب
الصـــال ياا أو الرفــ ريكـــق الاجـــو ل ا ك ـــب البياسـ ـ
وجل دروــة أخــنة مــومتر احلــىب دون اقــاف ت فيــء العقوبــاا
خالل خم اه مرا ل ال قاض .

الفصل :77
ا ــول ا ك ــب البياس ـ الب ـ جل شــأن كــل عضــو قــام يطــأ
وبيم مق أعضا الاجان اجلهواة أو القاعداة.

العنوان اخلامس  :املوارد املالية للحزب.
الفصل : 78
ت ــأت مــوارد احلــىب مــق معــاليم خنرائــاا أعضــايفو والقــروق
وامببــــاا والوصــــياا وخم اــــه األنشــــطة ال مواــــل الــــءات
والــدعم العمــوم الــءي تبــ ده الدولــة ل ــىاب وجل نطــا مــا
ابمح بو قانون ت يم األ ىاب البياسية.

الفصل :79
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خيضــ ال صــرف ا ــال جل يــ هياكــل احلــىب اخ اــه
درواتهــا إلشــراف ــاع و ريكــق اجلمــ بــ أمانــة ا ــال
واألمر با صاراه.

الفصل :81
تقبــل امببــاا والوصــياا ن كانــ تهــدد ســ قاللية احلــىب
وكرام و.

الفصل :81
ختضــ ا اســبة البــ واة لاحــىب لا ــام ا اســيب ال ونبــ
دون ــنه وري ــد ال صــرف ا اســيب ســ واا مــق 1وــانف ل
 31دابم .
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الفصل :82
حتدد ئر اإلدارة ا الية وفقا ا حيدده ال

ام الداخا .

العنوان السادس  :إجراءات خصوصية
الفصل :83
اطـــرأ أي ت ـــين عاـــ أ كـــام القـــانون األساســـ خـــارج
سـاطة مــومتر احلــىب وهـ مق ضـياا تبــري عاـ كــل عضــو
اجرد اخنرائو.

الفصل :84
اقـــوم احلـــىب بإرســـا خم اـــه هياكاـــو بـــدرواتها ا
تدرجييا بب ان شاره داخل اجلمهوراة.

وعـــة

الفصل :85
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ريكــق ــل اإلحتــاد الشــعيب اجلمهــوري أو تعايــق نشــائو
موق ـــا بقـــرار مـــق ا ـــومتر واوافقـــة أ ابيـــة الواـــو مـــق
األعضــا ا خــول مبــم ال صــوا ن وجل هــءه احلالــة اقــرر ا ــومتر
كيفية ال صرف جل خ اكاا احلىب وأموالو.

حــــــرر بتونس يف
 26فيفري2011
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