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 عنوان االول: احكام عامة  
 

مبادي عامة :االولي الفقرة  

 تحدد سير املة الحكام النظام الداخليهذه هي القواعد الك: االولالبند 

و من عضي ا الديمقراطيةوطني للمقاومة من اجل هياكل المجلس ال

.             باحترام مضمون هذه الوثيقة اعضاء الحزب الحزب مطالب  

  العنوان الثاني:الهياكل والعمليات

المؤتمر: الثانية الفقرة  

 ينعقد كل. المؤتمر يمثل الهيىة العليا للحزب :لثالبند الثا

 التوصياتثالث سنوات يحدد المبادي االساسية ومن ثم يقدم 

.لحزبورسم الخطط وااليدلوجيات وكذالك اعتماد اهداف ا  

ب التنفيذي واعضاء المكت اثناء المؤتمرتنتهي صالحيات 

ويعين مكتب  مجلس الوطني للمقاومة من اجل الديمقراطية

.لمداولة العمل جديد من قبل المؤتمرين  

التقاريرالمختلفة  ةاقشنملاثناء المؤتمر تجان انشاهناك ل 

.نلمندوبيل  

المعتمدين في الدستور  الهيىة العليا المؤتمر اعضاء ينتخب

.والنظام الداخلي  

 البند الرابع: حضورمندوبي المؤتمروالهيىات التالية:

 
واليته المنتهية إدارةالمقاومة مجلس أعضاء - 
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واليته المنتهية التنفيذي المجلس - 
اإلقليمية االتحادات مندوبي - 

ةالخاص أعضاءاللجان - 
الحزب شباب  - 
خاصة أنصاردعوة –   

مجلس المقاومة: الفقرة الثالثة  

 والرقابة تحكمالجهازالهيىة العليالهو المقاومة مجلس :الخامس البند رقم

ينعقد في دورة عادية . ينتخب لفترة ثالثة سنوات. بالحزوالتوجيه في 

ويمكنه االنعقاد في جلسة . كل ستة اشهر بدعوة من رىيس الحزب

بدعوة من ر ىيس الحزب  او من خالل موافقة نصف اعضاء استثناىية 

.المجلس حسب ما ينص عليه البند رقم الثالث عشرللدستور  

 كل ارات المجلس الوطني للمقاومة ينطبق عليجميع قر :البند رقم ستة

الهيىات واعضاءالحزب التعليمات ترسل اليهم واحدا واحدا قبل انعقاد 

.الدورة  

 جلس الوطني للمقاومة مكون من واحد وخمسونالم :البند رقم سبعة

عضوا منتخبين باغلبية عبر التصويت البسيط  من قبل االعضاء اثناء 

.المؤتمر  

 تدار من قبل المجلس الوطني للمقاومة سوف جلسات :البند رقم ثمانية 

 يفحص بدقة لس الوطني للمقاومةجدورة المانعقاد  اثناء .رىيس الحزب

ويعطي  امرا بتنفيذ التقرير المكتب التنفيذي . ميزانية الحزب ويعتمدها

  .المقدم من قبل رىيس الحزب

عن المكتب التنفيذي: الفقرة الرابعة   
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قرارات  الهيىة العليا المخولة لتنفيذ المكتب التنفيذي هي :البند رقم التاسع 

نشاطات الحزب توثيق وكذالك  .المجلس الوطني للمقاومة و مقترحات

.ميزانبة الحزب كما انها مسؤولة عن وضعله محليا ودوليا يوتمث  

.المجلس للمقاومة والية في نفس انتهاء فترة اواليته وستنتهي   

 المجلس الوطني يتكون من عشرون عضوا علي النحوا :البند العاش

:التالي  

 

 -الرئيس

الرئيس نائب - 

لعاممين اال - 

الناىب العام األمين - 

(الفرنكوفونية)  الخارجية لعالقاتا المسؤول عن الوطني األمين_   

(العربوفونية)  الخارجية لعالقاتا المسؤول عن الوطني األمين_   

والمالية لالقتصاد الوطني األمين - 

والمالية لالقتصاد الوطني مساعداألمين - 

العامة والحريات اإلنسان وحقوق للعدالة الوطني األمين - 

ةثديحال المعلومات وتكنولوجيات لالتصاالت الوطني األمين - 

(الفرنكوفون)بالقسم  لحزبل يسمالر المتحدثو   

ةيوتكنولوجياالمعلومات لالتصاالت الوطني األمين نائب_   

(عربي لا )بالقسم للحزب يسمالر المتحدث   

وتكافؤالفرص والتدريب العالي والتعليم للتربية الوطني األمين - 

 المرأة بين والمساواة والصحة االجتماعية للشؤون الوطني األمين

.والرجل  
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والحكم الرشيد المؤسسية لإلصالحات الوطني ألمينا_   

المنظمة والجماعات السياسية األحزاب مع للعالقات الوطني األمين_  

والبيئة والثروةالحيوانية للزراعة الوطني األمين-  

(الفرنكوفون)الجماهير وتعبئة وتنظيم للتوعية الوطني األمين - 

(عربي لا )الجماهير وتعبئة وتنظيم للتوعية الوطني األمين نائب  - 

العام واألمن لخدمةل الوطني األمين-  

 -امين الخزينة العامة

 اليموجها ينعقد وفقا لدعوة الرىيس  المكتب التنفيذي  :البندالحادي عشر 

.قبل اسبوع من انعقاد الجلسة المجلسعضاء ا  

 

المكتب التنفيذي صالحيات: الفقرة الخامسة  

.الرىيس هو المسؤول االول في الحزب :البند الثاني عشر   

يمنحه العديد من الصالحيات منها تمثيل الحزب في  هذا المنصب 

.الفكري والقضاىي للحزب المسؤول المحافل الدولية كما انه  

وكذالك  وكذالك المسؤول عن اقامة جلسات المجلس الوطني للمقاومة 

زب وكل ما يتعلق جلسات المكتب التنفيذي والمنثق العام لنشاطات الح

باحترام  ازب قضاىيا مقيدلحزب حيث يمكنه تمثيل الحا بمصروفات

.لنظام الداخلي للحزبتعليمات او  

 الصالحيات وينوبه فيالرىيس له ناىب يقوم ببعض  :البند الثالث عشر

.حالة غيابه  

للحزب  المكلف بجميع الشؤون االداريةهو العام  مينالا:البند الرابع عشر

عها الي قبل توزي جتماعاتالا ات التقارير لمحاضركتابوهو المحيط ب
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لمكتب التنفيذي عمل االتقارير النهاىية بعد انتهاء  مختلف االدارات و

.واالرشيف مسؤول عن نشاطات الحزب كوكذال  

 يتابع الناىب له بعض الصالحيات مين العامالا :البند الخامس عشر 

ويعمالن بشكل  الملفات االدارية وينوب المسؤول العام في حالة غيابه

.تكاملي  

 العالقات الخارجية هو مكلف لوضع سياسات امين :البند السادس عشر 

المنظمات والهيىات  التنسيق مع  الجهات الخارجية منالخارجية للحزب و

.تحقيق اهداف الحزبل التي يمكنها ان تساهم الخارجية  

.ناىب امين العالقات الخارجية يقوم ببعض الصالحيات وينوبه في غيابه  

االمين العام المسؤول عن االقتصاد والمالية يطبق المقترحات التي 

والمالية  للمقاومة في المجاالت االقتصاديةاصدرت من المجلس الوطني 

.اثناءواليته يقدم تقريرا مفصال عن االوضاع االقتصادية لبالدنا  

وكذالك مسؤول عن البحث عن موارد مالية للحزب بمساعدة امين  

.الخزينة  

هو يسير  ات العامةل عن العدالة وحقوق االنسان والحريالمسؤو االمين

نسان اثناء وقية والعدالة وحقوق االالشؤون الحقسياسات الحزب المتعلق ب

.الوضاع حقوق االنسان في تشاديته يقوم بكتابة تقرير مفصل وال  

االمين الناىب للعدالة وحقوق االنسان والحريات العامة له بعض 

.الصالحيات وينوبه في حالة غيابه  

المسؤول عن االتصاالت والمعلومات والمتحدث الرسمي للحزب  االمين 

 راقية عن عكس صورةالتي ت ةمياالعال ونشر البينات عن والمسؤول 

.الرىيس مخول من الحزب في الخارج وهو المنثق االعالمي للحزب  
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االمين العام الناىب مسؤول عن االتصاالت والمعلومات والمتحدث 

سم العربي وينوبه في العربي يمثل االمين العام في الق الرسمي بالقسم

.حالة غيابه  

لحماية المحافل  مالىمتوفيرمناخ يقوم ب المسؤول عن االمن يناالم

.الخاصة بالحزب  

يقوم بتوعية الجماهير وتعبىة والتنظيم عن التوعيةالمسؤول  االمين

ل للتبادل حو وكذالك يقابل المناضلين ا مسؤول .المواطنين والمناصرين

ومن ثم  ,للحزب تلفةالعمال الهيىات المخالمنثق اهداف الحزب وهو 

.طاء الحزب والمشاركينيتولي مسؤولية ملفات نش  

االمين الناىب المسؤول عن التوعية وتعبىة الجماهير له بعض 

.الصالحيات وينوب الرىيس في حالة غيابه  

لخزينة مسؤول عن ميزانية الحزب مكلف من الرىيس يسير االمين العام ل

.موارد الحزب وبيع البطاقات والختم والشعار الخاص بالحزب  

االتحادات االقليمية :الفقرة السادسة  

 المجلس الوطني للمقاومة من اجل مواطني: البند السابع عشر

.علي شكل اتحادات اقليميةمون وفقا لمقراتهم السكنية سينظ ةالديمقراطي  

 مكتب لمدة ثالثة الهيىات االقليمية تكلف بتاسيس :لبند الثامن عشرا 

.سنوات  

 ستة اعضاء وهم علي النحو مكتب االقليم مكون من :البند التاسع عشر 

:التالي  

منسق _  

ناىب منسق  _  
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مقرر _  

ة ريعمل مباشوالتنظيم وتعبىة الجماهير  مستشار مسؤول عن التوعية  _

 مع المسؤول في هذا المجال

سياسي مستشار  -  

امين الصندوق_     

كل ستة اشهر في دورة  اخري الهيىات االقليمية تجتمع :عشرونالبند ال 

عادية لتقييم نشاطاتها ومن ثم تصدر تقريرا للمكتب التنفيذي في نهاية كل 

 دورة

 عنوان الثالث: عن العضوية والحقوق وااللتاامات

العضوية :الفقرة السادسة   

 ما نصهي حرية شخصية ك عضوية الحزب :عشرونالواحد وال البند

.الدستور عليه البند رقم الثالثون في  

 ني للمقاومة من اجلكل اعضاء المجلس الوط :والعشرون الثانيالبند 

.عضوية ومسجلين في الحزبالبطاقة  ديهم نبغي اي يكون لالديمقراطية ي  

 مةلس الوطني للمقاوجبعد التعليمات من قبل الم :ونروالعش البندالثالث

الي عضوان يشارك في اي حزب او من اجل الديمقراطية ال ينبغي 

.مجموعات سياسية اخري  

 ي عليهم ان يسحبوا بطاقاتهمكل االعضاء ينبغ :والعشرون بعاالبند الر

بطاقة العضوية ينبغي ان تكون  من ممثلية الحزب المتواجد قريبة منهم 

وكذالك  الميالد وكان فيها رقم التسجيل اسم العضو واسم ابيه وتاريخ

.و وختم الحزبصورة العض  

الحقوق :الفقرة السابعة  
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_كل المواطنين لهم حقوق في االتي :والعشرون الخامسالبند   

لكي يصبح ناخبا مؤهال عضوال نبغي ان يكوني  - 

 -حق التعبير بدون خوف وبحرية تامة

يكون مستمتعا بكل حرية   - 

مكفوالتان االنتقادات والنقد الذاتي - 

لقرارات الصادرة ومن ثم خلق بيىة االراء الشخصية في ا ابداء_ 

العمل علي صياغة مالحظات تنصب في خدمة الحزبية حوار  

اللتااماتال: الفقرة الثامنة  

:ةاالتي كل مواطني الحزب عليهم الواجبات  :ونعشروالس الساد البند  

.الحزب الحترام جميع التعليمات الصادرة عناحترام واخذ المبادرة  ° 

.اهداف الحزبالمساهمة في تحقيق  ° 

.مدة من المؤتمرالمالية المعت الخاصة باالشتراكات السنوية المساهمات ° 

.مصالح الحزبو توجهات عن اي ظرف الدفاع في كل مكان وفي ° 

.المشاركات الفعالة في نشاطات الحزب ° 

 دة فياعضاء الهيىات المحد الي  باالضافة  :والعشرون البند السابع

مثل  فان الحزب ينشا منظمات اخري لحزبالدستور والنظام  الداخلي ل

والمنظمات النساىية الذين لديهم نظامهم الداخلي الخاص  ,حركة الشباب

.باقي النشطاءفي نشاطات الحزب مع  يشاركوا بهم  

في صياغات  جزء من المؤتمرحسب ما نص نضم تاخذمال هذه الهيىات 

.الحزب  
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 عنوان الرابع: الموارد

موارد الحاب: الفقرة التاسعة  

 موارد المجلس للمقاومة من اجل الديمقراطية :والعشرون البند الثامن

وممكن ان تاتي عبر بيع  مواطنينتاتي من خالل مشاركات االعضاء وال

.والهبات البطاقات وشعارات الحزب وكذالك الختم  

 سنوية ومعتمدة من قبلية هي تراكات المالشاال :والعشرون البند التاسع

المؤتمر بيع البطاقات والمواد االخري يجب ان تتابع من قبل لجنة مكونة 

.االطار في هذا  

  عنوان الخامس: االنضباط  والجااء

 الفقرة العاشرة: االنضباط

الديمقراطية  كل اعضاءالمجلس الوطني للمقومة من اجل: البند الثالثون  

مطالبين باحترام التعليمات المنصوص عليها في صياغات الحزب من 

.اهداف االساسية للحزب  

ريضة احترام االسرار الداخلية وكذالك مبادي المعتمدة للخطوط الع

الخط السليم والمستقيم الي مواطن ينتمي لسياسات الحزب هما يمثالن 

.الي الحزب  

ج حوارية للمناقشات واعطاء كل الهيىات ينبغي عليها ان تخلق برام 

.للمواطنين البداء اراىهم والتعبير بكل حرية الفرص   

 دم احترام هذه التعليمات المنصوصفي حالة ع :الثالثون الواحد والبند

بها من اي هيىة كل اعضاء  في صياغات الحزب وعدم النضباط  عليها

.الخطا المرتكب للجزاء حسب مستوي هذه الهيىة سيتعرضون  

الحادي عشر :الفقرة  
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  اي هيىة سيتم الجزاء ع منتق التي كل االخطاء :والثالثون البند الثاني

.مستوي الخطا المرتكبحسب   

 مواطن يالللجزاء التي اعتمدت االساسية المبادي :والثالثون البند الثالث

_تتلخص في االتي  

 °االنذار

عليق ت ° 

 °استبعاد

 ارتكب خطا علي ي مواطنالموجه ال االنذار :والثالثون رابعالبند الث

يقع علي  االعتداء لشخص ما هذا الخطامشاجرات   سبيل المثال اصابة

.هذا الشخص اليها ينتمي عاتق الهيىة التي  

 الخطا الموجه ضد اي مواطن اذاكان عليقتال :والثالثونالبند الخامس 

متجاوزافيه علي سبيل المثال  معامرة  مع منظمات اخري خارج نطاق 

الحزب من خالل تسريب معلومات عن الحزب لهيىات اخري او 

الهيىة العليا بعد دراسة  هق تقررليعتاشخاص خارج نطاق الحزب ال

.مفصال بهذا الخصوص  التقرير  

 ذاكان الخطامن الحزب الي مواطن ا الستبعادا: س والثالثونداالبند الس

 سات المال العام التجسسمثبتة علي ذالك مثال اغتال خطيرا وهناك ادلة

تسريب بيانات او معلومات عن الحزب او تهريب  لصالح منظمات اخري

 .ةقة لفترة معينبقها تحريات دقيتس ة فان االستبعاداشياء قيم

للمقاومة من النهايى يكون من قبل المؤتمر او المجلس الوطني واالستبعاد

.اجل الديمقراطية  

 عنوان السادس: االطروحات النهاىية

المراجعات:الفقرة الثانية عشر  
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 طارلصياغات تدخل في االمبادرات لمراجعات ا :والثالثون البند السابع

عضاء المجلس الوطني  ا عمل المكتب التنفيذي او من خالل ثلثي

.الدورةللمقاومة من اجل الديمقراطية في اجتماع   

اصوات  من ثلثي اقل من المراجعة اغلبية اذااخذت :والثالثون البند الثامن

 مكن ان تعتمدالي اعضاء المجلس الوطني للمقاومة من اجل الديمقراطية 

.بعد اعتماد المؤتمر بنفس اغلبية االصوات اال  

 الفقرة الثالثة عشر: حل

الديمقراطية  للمقاومة من اجلل المجلس الوطني ح :والثالثون البند التاسع

ا لهذه الغاية من خصيص يدعي علن اال بعد موافقة المؤتمرال يمكن ان ي

علي االقل من اصوات اعضاء المجلس  خالل تصويت اربعة الي خمسة

.الوطني للمقاومة من اجل الديمقراطية  

 من اجل مراجعة يعين لجنة في حالة حل المؤتمر : البند االربعون

خالل  الي كيان اجتماعي من لحزب وبعد ذالك تحويلهاجوانب مدخرات ا

.الذي يسير الحزب نفس المؤتمر  

 دخلالحالي للدستور ي الداخلي النظام االساسي :العربعون الواحد و البند

.اعتماده حيز التنفيذ بدا من  

  .......في, سارلين في قرر

 

وميةمالجمعية الع  

 


