
 يــام األساســــالنظــ
 زب الرسالــةــح

 
 (1المادة )

يسمى ىذا النظاـ، النظاـ األساسي لحزب الرسالة، ويعمؿ بو اعتبارًا مف تاريخ إعالف تأسيس الحزب وفؽ 
 القانوف.

 
 (2المادة )

 ى غير ذلؾ:يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عم
 

 المممكة: المممكة األردنية الياشمية.
 الدستور: دستور المممكة.

 القانوف: قانوف األحزاب المعموؿ بو في المممكة.
 الحزب: حزب الرسالة.

 المؤتمر العاـ: المؤتمر العاـ لمحزب.
 الييئة العميا: الييئة العميا لمحزب.
 األميف العاـ: األميف العاـ لمحزب.

 
 حزب الرسالة. (:3المادة )

حزب الرسالة تنظيـ سياسي وطني يتمتع بشخصية اعتبارية، تأسس وفؽ القانوف والميثاؽ الوطني بيدؼ 
 المشاركة في الحياة السياسية األردنية.

 
 ( شعار الحزب4المادة )



 عمؿ.-عمـ-إنتماء-والء
 

 ( مقر الحزب5المادة )
ئ مقارًا فرعية أخرى داخؿ المممكة بما يتفؽ وأحكاـ المقر الرئيسي لمحزب في مدينة عماف، ولمحزب أف ينش

 ىذا النظاـ.
 

 الوسائؿ –األىداؼ  –المبادئ 
ينطمؽ حزب الرسالة مف إيمانو الراسخ باهلل، وييدؼ إلى تجسيد تطمعات الشعب وأىدافو في صيانة اإلنساف 

مقراطية والتعددية السياسية واألرض، ىوية وانتماء، في ظؿ مجتمع مدني تحكمو سيادة القانوف وتسوده الدي
القائمة عمى مرجعية الدستور األردني، ومنياج القيادة في تعزيز الديمقراطية الميبرالية المؤمنة بالمواطنة وبناء 

 المجتمع المدني المتطور.
 

 أواًل: اإلنساف
 ىو القيمة الحقيقية في المجتمع ورمز عطائو، وىو غاية نظاـ الحكـ واألساس في وجوده.

 
 انيًا: األرض.ث

ىي األصؿ والمنبت والمستقر بيا تتجسد القيمة الحقيقية لإلنساف ومف موجوداتيا يستمد اإلنساف صفاتو التي 
 تنـ عف شخصو.

 
 ثالثًا: الحرية

وىي ىدؼ ووسيمة، بيا يتبيف الشعب ما يدور حولو، ومف خالليا يشارؾ في حكـ وطنو، وال يجوز أف تقيد 
دوف اإلضرار باآلخريف في ممارسة حرياتيـ الشخصية والدينية واإلقتصادية  إال بما يضمف الحيمولة

 والسياسية:
 



الحرية الشخصية: التي تتصؿ بشخص اإلنساف وحياتو الخاصة كحقو في األمف واألماف والتنقؿ          -1
 حيث شاء وحرمة سكنو وسرية مراسالتو واتصاالتو.

ؿ بحرية اإلنساف في ممارسة شعائرة الدينية، وحريتو في التعميـ ونشر الحرية الذىنية: التي تتمث         -2
 عممو وأفكاره وآرائو، وحرية الرأي ووسائؿ اإلعالـ والفنوف.

الحرية اإلقتصادية: التي تتمثؿ بحؽ التممؾ الفردي وفؽ ضوابط تحقؽ المصمحة العامة وتمنع          -3
قامة اإلحتكار واستغالؿ األفراد والجماعات واع تبار الممكية حقًا ووظيفة إجتماعية، وحرية التبادؿ التجارية وا 

المشروعات اإلقتصادية عمى أف يكوف مف حؽ الدولة تممؾ المشاريع اإلنتاجية التي تتعمؽ بالثروات الطبيعية 
 والسمع اإلستراتجية.

والنقابات والنوادي ما  الحرية السياسية: وتتمثؿ في حؽ التجمع وتكويف الجمعيات واألحزاب         -4
دامت أىدافيا مشروعة وتبغي مصمحة المجتمع، وحؽ الفرد في اإلنتخاب وفي الترشيح لعضوية المجالس 

 المحمية والنيابية وفي تولي الوظائؼ العامة.
 

 رابعًا: الوالء
مجتمعو عف ىو التفاف في خدمة الوطف وبذؿ الغالي والنفيس في سبيمو عف قناعة مطمقة بدستوره وترابو و 

 طريؽ التفيـ والفيـ واإليماف بو )األردف صاحب الرسالة الممتدة(.
 

 خامسًا: االنتماء
ىو التعمؽ العاطفي والعقمي بيف اإلنساف واألرض والعمؿ عمى تقوية العالقة وتجذ يرىا مف خالؿ إيجاد آليات 

 األردف الغالي.واضحة وبرامج فعمية تعمؿ عمى تحقيؽ وتجذ ير الصمة بيف المواطف وتراب 
 

 سادسًا: العمـ
ىو أساس إتخاذ القرار والتصور والبحث كاف ال بد مف إبراز مفيـو التنمية السياسية مف خالؿ البحث 

 والدراسة واستخالص البرامج المستنيرة.
 



 سابعًا: العمؿ
وذج إصالحي ىو إيجاد المفيـو المؤسسي الذي يستند إلى الخطط المرحمية واإلستراتيجية بالعمؿ وفؽ نم

 مميز يستند لمواقعية ويؤمف بالعقالنية كأساس لبناء مجتمع مدني حضاري.
 

 ثامنًا: العدالة اإلجتماعية
يتمخص مفيوـ العدالة اإلجتماعية بمعاممة األفراد جميعًا في المجتمع عمى أساس المساواة واإلحتراـ لشخصية 

تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص في العمؿ، والفرد المناسب الفرد وفكره والحد مف التطرؼ والفوارؽ بيف الطبقات و 
 في المكاف المناسب.

 
 تاسعًا: سيادة القانوف

القانوف ىو الذي يجب أف يكوف الحكـ صاحب السمطة الساند والعدالة والمرجعية األساس في كؿ األمور 
 المتعمقة بحقوؽ األفراد وواجباتيـ.

قامتيا ليحتاج مف الجمي ع احتراـ القانوف ومؤسساتو التي تقوـ عمى أساس مف النزاىة وتتسـ إف دولة القانوف وا 
بالمصداقية بأعمى درجاتيا لتحقيؽ العدالة المرجوة مف جية القضاء وتكفؿ لمفرد األماف والطمأنينة، 

 فالمواطنوف متساووف أماـ القضاء في الظروؼ المتماثمة.
 

 عاشرًا: الديمقراطية النيابية
الشعب ومشاركتو في كؿ القضايا المتعمقة بالدولة، وسف القوانيف والتشريعات، ولصعوبة الديمقراطية ىي حكـ 

ىذه المشاركة مباشرة وبشكؿ كامؿ إال في بعض القضايا المصيرية )االستفتاء( كاف ال بد مف إيجاد منظومة 
نتخب بنزاىة فكرية تأخذ عف الشعب ومف خالؿ مسؤولية المشاركة في الحكـ مف خالؿ مجمس النواب، الم

 وسرية وتحت رقابة القضاء وحياد تاـ مف السمطة التنفيذية.
 

 أحد عشر: التعددية السياسية



إف النيج الديمقراطي السميـ يقوـ عمى أساس تعددية الرأي والفكر والتنظيـ ىي أساس في بناء المنظومة 
مى مدى تالحكـ الشعب وتكاتفو الديمقراطية الفكرية في إدارة شؤوف الدولة وصياغة الرأي ويعتمد ذلؾ ع

 ومشاركتو في اختيار بناة وطنو.
 

 إثنا عشر: الوحدة الوطنية
ىي الخيار الوحيد والحؿ األمثؿ لتحقيؽ االستقرار واألمف الوطني بتكاتؼ جميع أفراد المجتمع لتحقؽ الوحدة 

 الوطنية وتصبح ىدؼ يسعى لو كؿ أردني.
 

 ثالث عشر: الوحدة العربية
بأف األردف جزء ال يتجزأ مف أمتو العربية المرابطة كانت ىويتو وستبقى عمى الدواـ عربية المحتوى إننا نؤمف 

قامة  وااللتزاـ كما نؤمف بأف الحالة القطرية مرحمة عمى طريؽ الوحدة التي نأمؿ أف يتـ صياغة مشروعيا وا 
 مؤسساتيا لمواجية أعدائيا والتجزئة والييمنة واالستالب.

 
 لحضارة العربية اإلسالميةرابع عشر: ا

إف الحضارة العربية اإلسالمية ىي الوعاء الحضاري لمعرب والمسمميف عمى حد سواء وتعتبر الحضارة الركيزة 
واألساس، لذا فإف العمؿ عمى المضي في تطبيؽ منيجيا وفؽ متطمبات العصر ليؤكد عمى المكانة المرموقة 

 ومحتوى لمفيـو حضاري واحد.لمعروبة واإلسالـ وأنيما صنواف متالزماف 
 

 خامس عشر: والعالقات الدولية
إف النيوض بالمجتمع األردني وتحقيؽ رخائو واستقراره وتنمية موارده البشرية واإلقتصاد وآصالتو العربية 

وطابعو اإلسالمي الرفيع، وىو الوسيمة لدخوؿ األردف لمنادي الدولي بوعي وكرامة لضماف وجوده الحضاري 
 ي.واإلنسان



إننا نتطمع إليجاد نظاـ عالمي يقوـ عمى المساواة والعدالة في ظؿ الشرعية الدولية وضماف حقوؽ اإلنساف 
كما نعمؿ لترسيخ عالقات األردف مع جميع دوؿ العالـ وفي مقدمتيا الدوؿ العربية واإلسالمية والدوؿ المحبة 

 ـ المتبادؿ والتفاىـ المشترؾ بعيدًا عف التطرؼ.لمخير والداعية لمسالـ العادؿ والشامؿ عمى أساس مف اإلحترا
 

 الوسائؿ -األىداؼ 
 تعمؿ المنظومة في إطار المشروعية الدستورية بمختمؼ الوسائؿ لتحقيؽ أىدافيا ومنيا:

 
 أواًل: الديمقراطية

ية لما كانت الديمقراطية ىدؼ ووسيمة نسعى لمحث عمى تطبيقيا وتعميؽ مفيـو منيجو عمى قاعدة مف التعدد
السياسية، رأيًا وفكرًا وتنظيمًا في إطار مف الحوار الحر واحتراـ الرأي والرأي اآلخر، بعيدًا عف التطرؼ 

والعنؼ والتحيز فالرضوخ لرأي األغمبية واحتراـ مقترحات األقمية كانت وما زالت سمة ىذا النيج وتأكيد عمى 
 ديمومة بنائو.

 
 ثانيًا: األردف وفمسطيف

ى العالقة المصيرية التي تربط الشعب األردني والفمسطيني التي تمثؿ لحمة حقيقية لمجتمع ضرورة الحفاظ عم
واحد رسختيا أواصر القربى والواقع والحياة والوجود فامتزجت ىذه الصورة الوحدوية الحقيقية لتكوف النموذج 

 لوحدة عربية قادمة.
 

 ثالثًا: التربية
تبعًا لتطورات الحياة العصرية لذلؾ كاف ال بد مف توظيؼ مدخالتيا إف تطور العممية التربوية أصبح ضرورة و 

لتكوف العامؿ الذي يكفؿ التنشئة الكاممة والمتوازنة لإلنساف بالتركيز عمة التوجيو التربوي األخالقي والمسمكي 
اعتماد واإلرشاد االجتماعي األسري والدراسي. إضافة عمى ضرورة ربط التعميـ بحاجات الوطف، والعمؿ عمى 

التكنولوجيا الحديثة وتوظيفيا والعناية بمينة التعميـ والعامميف فييا مف خالؿ تحسيف الرواتب ظروؼ العمؿ 
 وتعميؽ مفيـو الحرية األكاديمية وتشجيع وتطوير البحث العممي.



 
 رابعًا: القطاع الزراعي

بحجـ أىميتو وأقصى درجات الرعاية يعتبر القطاع الزراعي أىـ القطاعات المنتجة، ويتطمب منا عناية كبيرة 
مف أجؿ السعي لتحقيؽ األمف الغذائي مف خالؿ تنشيط دور المؤسسات الزراعية والعمؿ عمى إقامتيا بناءًا 

عمى خطط برامجية مدروسة، كذلؾ مواجية المشكمة األىـ في القطاع الزراعي وىي التصحر والزحؼ 
عمى تطوير البحث واإلرشاد الزراعي وتوفير مستمزمات العمراني عمى حساب األراضي الزراعية والعمؿ 

اإلنتاج الزراعي وتطوير التصنيع الزراعي ووسائؿ التسويؽ واإلىتماـ بالثروة الحيوانية واستصالح اراضي 
زراعية جديدة واستغالؿ األراضي الحكومية الصالحة لمزراعة وتحسيف أوضاع المزارعيف والمستيمكيف ودعـ 

 تسويؽ الزراعي.وتنظيـ عممية ال
  

 خامسًا: االقتصاد الوطني
قامة المشاريع اإلستراتيجية والعمؿ عمى  العمؿ عمى استغالؿ موارد الدولة وثرواتيا الطبيعية والكشؼ عنيا وا 

تكامؿ أدوار القطاعات االقتصادية المختمفة في دعـ الصناعات المحمية ونشرىا عمى مختمؼ المناطؽ 
ة والعالمية والتركيز عمى الموارد واإلمكانيات السياحية واألثرية وضرورة إستغالليا وطرحيا في األسواؽ العربي

والترويج ليا في كافة الوسائؿ اإلعالمية وتنظيـ اإلستيراد، وترشيد اإلستيالؾ ومنع اإلحتكار والرقابة عمى 
 الماؿ العاـ.

 
 الثقافة :سادساً 

لثقافي والفني لكافة مناطؽ المممكة وتعميؽ مفيوميا في العمؿ عمى نشر الثقافة وتعميميا ورفع المستوى ا
مجاالت الفنوف واآلداب بنواحييا المختمفة والفنوف بإقامة المراكز الثقافية والمسارح والميرجانات وتشجيع 
الحركة الثقافية عمى مستوى الدولة وعمى مستوى المؤسسات الخاصة واإلشراؼ عمييا مف الدولة ودعميا 

كة الثقافة الوطنية والقومية واإلنسانية، وتحقيؽ تراث األمة الثقافي والتاريخي الذي يمثؿ عنواف لتساىـ في حر 
حضارتيا وتصويره واإلىتماـ بالتاريخ الوطني األردني وتوثيقو وصيانة آثاره ونشره وتدريسو إضافة إلى 



لثقافية سواء في اآلداب أو تحديث التشريعات التي تضمف حقوؽ المؤلفيف والمبدعيف في مختمؼ المياديف ا
 في العمـو أو في مجاؿ الفنوف وغيرىا واالنفتاح عمى الثقافات األخرى.

 
 سابعًا: الصحافة واإلعالـ

تعتبر الصحافة ووسائؿ اإلعالـ عيف المواطف وىمزة الوصؿ بيف شعوب العالـ وحضاراتيا سواء كانت 
عمى حرية الصحافة ووسائؿ اإلعالـ في إبداء الرأي المسموعة أو المرئية والمقروءة منيا، ويجب التأكيد 

نشاء دور  والتعبير مف خالؿ إلتماس الحقيقة والمعرفة وتقصي المعمومات وحؽ األفراد بامتالؾ الصحؼ وا 
عطاء األحزاب السياسية حؽ استخداـ  النشر واألىـ مف ىذا وذاؾ توفير األمف المادي والنفسي لمصحفييف وا 

ية مما يساىـ في تنمية قدرات المواطنيف الفكرية والثقافية وغرس روح النماء واالنتماء وسائؿ اإلعالـ الرسم
 لموطف.

 
 ثامنًا: القضاء

تتمتع السمطة القضائية المستقمة عف أي سمطة أخرى بالحماية المطمقة لمفصؿ في كافة المنازعات بما في 
وفير المزيد مف التسييالت والسبؿ الكفيمة ذلؾ دستورية القوانيف وذلؾ بانتقاء محكمة دستورية وضرورة ت

قامة العدؿ بيف الناس دوف أي عراقيؿ.  لتمكينيا مف إحقاؽ الحؽ وا 
 

 تاسعًا المرأة
تقع عمى عاتقيا مسؤوليات عدة وواجبات كثيرة مثميا في ذلؾ مثؿ الرجؿ فقد حققت المرأة إنجازات جمة 

ذلؾ أنو لـ تكف ميمتيا مقتصرة عمى حدود بيتيا وساىمت بخدمة مجتمعيا بشكؿ يمكف لمجميع مالحظتو، 
 فحسب بؿ تعدتيا لزيادة وعييا وثقافتيا تبعًا لمظروؼ والمتغيرات الحياتية وبالتالي تنوعت نشاطاتيا.

لممرأة حقوؽ يجب تأكيدىا كحؽ المرأة الدستوري والقانوني بالمساواة مع الرجؿ في جميع المجاالت ضمانًا 
 الفعالة في خدمة المجتمع والنيوض بو.إلستمرارية مشاركتيا 

 
 عاشرًا: األسرة



األسرة ىي المبنة التي يقوـ عمييا المجتمع وىي بدورىا قائمة عمى مبادئ أصيمة وأسس منيعة فال أقؿ مف أف 
 تشمؿ بأقصى درجات الرعاية واإلىتماـ لتبقى دعامة أساسية مف دعائـ المجتمع السميـ المتطور والحضاري.

اع الرعاية الواجب توفيرىا تتمثؿ في رعاية الطفؿ وحقو في أف يعيش في ظؿ ظروؼ طبيعية وابسط أنو 
مريحة خاصة إذا كانت األـ عاممة لضماف بناء الشخصية السوية لمطفؿ وتييئتو ألف يصبح عنصرًا ىامًا 

قافية لمطفؿ واألـ وفعااًل في بناء وطنو وخدمة مجتمعو باإلضافة لتوفير الضمانات الصحية واإلجتماعية والث
 وتحسيف ظروؼ عمميا.

 
 أحد عشر: الشباب والرياضة

بداعاتيـ وتوجيييًا  الشباب ىـ عماد المستقبؿ وأمؿ األمة يجب إيالئيـ عناية خاصة بيدؼ حشد طاقاتيـ وا 
لمبناء والتنمية إلعدادىـ وتأىيميـ ألف يكونوا قادريف عمى حمؿ مسؤولياتيـ وفؽ منظومة مؤسسية مف خالؿ 
خطط تنموية برامجية، وتتمثؿ ىذه العناية بحمايتيـ مف اإلنحراؼ ومعالجة أسبابو واتخاذ إجراءات وقائية 
بداعاتيـ مف خالؿ  نشاء المنظمات الخاصة بيـ ومجالس لرعايتيـ وتبني أفكارىـ وا  لمحيمولة دوف ذلؾ وا 

قامة اإلىتماـ بالرياضة وتشجيع الجميع عمى ممارستيا وتوفير المستمزمات الر  ياضية مف أدوات ومدربيف وا 
المالعب في مختمؼ المناطؽ وتنظيـ البطوالت المحمية والعربية والعالمية ودعـ األندية واإلتحادات الرياضية 
وتشجيع المبدعيف في ىذا المجاؿ سواء كاف التشجيع ماديًا أو معنويًا مما يساعد عمى خمؽ إبداعات وطاقات 

  وتشجيع اإلحتراؼ.يمكف أف يكوف ليا شأف مستقبالً 
 

 اثنا عشر: العمؿ والعماؿ
التأكيد عمى الحقوؽ المختمفة لمعماؿ مف تحديد الحد األدنى مف األجور والتمتع باإلجازات وتوفير التدريب 

والتأىيؿ وتحقيؽ األمف الوظيفي وتطبيؽ التأمينات المختمفة كالضماف اإلجتماعي وضماف الشيخوخة والتأميف 
العماؿ والحماية مف البطالة وتحديد ساعات العمؿ وتحسيف األجور والتصدي لظاىرة  الصحي ضد إصابة

 عمالة األطفاؿ.
 

 ثالث عشر: اإلدارة العامة



إف تخطيط الييكؿ التنظيمي لتمثيؿ اإلدارة العامة في مؤسسة ما يجب أف يكوف قائمًا عمى أساس العمـ 
جؿ المناسب في المكاف المناسب واليدؼ األوؿ واألخير ىو والمعرفة أواًل والخبرة العممية ثانيًا ووضع الر 

 تحقيؽ المصمحة العامة وخدمة المجتمع بشكؿ أفضؿ.
ويجب اإلستمرار بتطوير اإلدارة العامة لمواكبة المتغيرات بإعتبارىا عصب التنمية ووسيمة حصوؿ المواطف 

ار اإلداري وتحديد المسؤوليات وتوزيع عمى حقوقو وتطوير الرقابة الداخمية والخارجية عمى مشروعية القر 
الصالحيات وفؽ اليـر الوظيفي، وتبسيط اإلجراءات ورفع كفاءة الموظؼ وحمايتو مف الفساد والرشوة 

والمحسوبية والتسيب اإلداري والميني والحد مف البيروقراطية واألنانية الفردية وذلؾ بتحسيف ظروؼ عممو 
ت والتقنيات التي تـ إستحداثيا وتدريبو عميو والعناية بوضعو المعيشي وتوسيع مداركو بإطالعو عمى التطورا

والنفسي والتوسع في ترسيخ وتطبيؽ الالمركزية اإلدارية وتطوير اإلدارة المحمية لضماف ممارسة الديموقراطية 
دقيقة مف خالؿ مساىمة أفراد الوحدة اإلدارية في شؤونيـ المحمية مف خالؿ مجالسيـ المنتخبة ووضع أسس 

 لصيانة الماؿ العاـ.
 

 رابع عشر: التأميف اإلجتماعي
التأميف اإلجتماعي والذي يشمؿ تخصيص رواتب لمعجزة والمتقاعديف والمرضى والمسنيف الذيف طالما أعطوا 

ىذا الوطف وىـ بقيمة صحتيـ وعطائيـ فقد آف ليـ اآلف أف يجنوا ما زرعوا وما التأميف اإلجتماعي الذي 
إعتراؼ بجميميـ وتقدير الوطف لمنجزاتيـ وال بد مف توسيع مظمة التأمينات اإلجتماعية  خصص ليـ إال

لتغطي فئات المجتمع كافة ومف بينيا فئة العاطميف عف العمؿ ويجب المتابعة والنظر دوريًا بحقوؽ المؤمنيف 
 امؿ.وتسييؿ عممية حصوليـ عمى تمؾ الحقوؽ واإلسراع في إقامة مشروع التأميف الصحي الش

 
 خامس عشر: الخدمات اإلجتماعية

وتشمؿ كافة الضروريات التي يجب أف تتواجد في كؿ حي والتي تتمثؿ في توفير التسييالت الالزمة مثؿ 
قامة المنتزىات وتوسيع  إنشاء حدائؽ عامة وما تحتوييا مف ألعاب ترفييية لألطفاؿ والكبار عمى حد سواء وا 

راكز الصحية األولية والشاممة والشاممة والمتخصصة والمستشفيات المزودة الرقعة الخضراء إضافة لتوفير الم



قامة مدارس ودور الحضانة والروضات واألمور  بكوادر طبية مؤىمة وتزويدىا بكافة المستمزمات المطموبة وا 
 األخرى الالزمة.

وصوؿ المواطنيف ليا يجب تحديث الخدمات العامة ورفع مستواىا بشكؿ يتالءـ وتوفير المزيد منيا وتسييؿ 
يالء عناية خاصة لمريؼ والبادية.  والحصوؿ عمييا بعدالة ومساواة، وا 

 
 سادس عشر: المعوقيف

المعوؽ ىو الشخص الذي يكوف دوف المستوى الطبيعي وذو قدرات محدودة عمى أف ىذا ال يمنع بأف يكوف 
األمر الذي يستوجب توفير رعاية خاصة إنسانًا منتجًا إذا ما توفرت لو الفرصة واإلمكانيات لتحقيؽ ذلؾ و 

تكفؿ لو التدريب والتعميـ وتضمف لو فرصة العمؿ المناسب في المؤسسات وقطاعات المممكة المختمفة وكؿ 
ما يالئمو مف عمؿ وفؽ إعاقتو وما يناسب إمكانياتو لتضمف لو الحياة الكريمة والمشاركة المنتجة وتوفير 

نشاء التسييالت التي تعينو عمى إستعم اؿ المباني العامة والطرؽ ووسائؿ التنقؿ واألماكف العامة وغيرىا وا 
مراكز تؤىمو لإلنخراط في الحياة العامة ومف حقوقو كذلؾ توفير مقاعد دراسية لو حتى المرحمة الجامعية 

 وتخفيض أو إعفاؤه مف الرسـو الجامعية.
ياجات الخاصة ولو دعى ذلؾ لجمبيا مف الخارج وأىـ حؽ توفير العالجات واألدوات التي يحتاجيا ذوي اإلحت

وتخفيض بؿ اإلعفاء مف الرسـو الجمركية عمييا ليتسنى ألكبر عدد ممكف مف المعوقيف الحصوؿ عمييا عمى 
 قاعدة المساواة.

 
 سابع عشر: البيئة

سنا والحياة البيئة ىي األرض التي نسكف واليواء الذي نتنفس، وأف محافظتنا عمييا يعني محافظتنا عمى أنف
فيجب أف يكوف نصيبيا مف الرعاية خاص واإلىتماـ الكبير والحفاظ عمى توازنيا واجب وطني حماية 

لعناصر الحياة فييا وذلؾ بتعاوف المواطنيف وبالتنسيؽ مع المؤسسات الحكومية والييئات التطوعية في ىذا 
مف وعي المواطنيف وفؽ تشريعات واضحة  المجاؿ كعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية التي تزيد

ستراتيجية محدودة.  وا 
 



 ثامف عشر: المياه
إف الوضع المائي الراىف ليدعو لمقمؽ بسبب قمة مصادر توفير وتأميف المياه الطبيعية بكميات كافية وفؽ 

ة وكميةة اإلحتياجات المتزايدة لممنطقة مما يستدعي البحث عف مصادر أخرى بديمة لمعمؿ عمى تحسيف نوعي
المياه وىو أبسط وأىـ ما يمكف أف يحصؿ عميو الفرد في وطنو، حيث يجب العمؿ عمى توفير الكميات 

المطموبة والمحافظة عمى مصادر المياه وتنميتيا وتحسيف إدارتيا ورفع كفاءة مخزونيا بإقامة السدود والحفائر 
لجميع مصادر المياه لضماف عدـ استغالليا مف  وتحسيف شبكات النقؿ والتوزيع وتطويرىا وتأكيد ممكية الدولة

 أية جية أخرى.
 

 تاسع عشر: تنمية الموارد البشرية
العمؿ عمى تطوير القدرات والميارات الفردية وتأىيؿ الكوادر البشرية في مختمؼ المجاالت بما يتالئـ مع 

 ناء عف العمالة الوافدة.التطور وتخصيص موازنات لمتدريب والتأىيؿ لتغطية حاجات سوؽ العمؿ واإلستغ
وبنفس الوقت العمؿ عمى الحد مف ىجرة األدمغة والكفاءات إلى خارج الوطف بتوفير الظروؼ العممية 

 والبحثية المالئمة لمعمماء والمبدعيف لإلستقرار في وطنيـ لخدمتو.
 

 قواعد عامة لمممارسة الحزبية
 (6المادة )

 والقواعد التالية:يمتـز الحزب في ممارسة نشاطاتو بالمبادئ 
 احتراـ الدستور واإللتزاـ بأحكامو واحتراـ سيادة القانوف.                      -
 احتراـ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيـ.                      -
 المحافظة عمى استغالؿ الوطف وأمنو وصوف الوحدة الوطنية.                      -
 نبذ العنؼ بجميع أشكالو وعدـ التمييز بيف المواطنيف.                      -
 تحقيؽ تكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف عند تولي المسؤولية والمشاركة فييا.                      -
حزبي عدـ اإلرتباط التنظيمي أو المالي بأية جية غير أردنية وعدـ توجيو النشاط ال                      -

 بناءًا عمى أوامر توجييات مف أية دولة أو جية خارجية.



اإلمتناع عف التنظيـ واإلستقطاب الحزبي في صفوؼ القوات المسمحة وأجيزة األمف والدفاع            -
 المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبو عسكرية بأية صورة مف الصور.

اـ مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة وجميع مؤسسات التعميـ لمتنظيـ عدـ استخد                      -
 الحزبي، والمحافظة عمى حياد ىذه المؤسسات في أداء مياميا.

 
 (: أشكاؿ العضوية7المادة )

 تكوف العضوية في الحزب عمى النحو التالي:
 العضو المؤسس: ىو كؿ شخص وقع عمى عقد تأسيس الحزب.                  -1
العضو العامؿ: ىو كؿ عضو تحققت فيو شروط العضوية المنصوص عمييا في ىذا النظاـ وتـ          -2

 قبولو بقرار مف الييئات الحزبية المختصة وجرى تثبيتو.
العضو المؤازر: ىو كؿ شخص ابدى استعداد لخدمة أىداؼ الحزب وقدـ طمب إنتساب          -3

 مف الييئات الحزبية المختصة. لمعضوية المؤازرة وتـ قبولو بقرار
 

 (: شروط العضوية:8المادة )
 لكؿ أردني، ذكر أو أنثى، الحؽ في عضوية الحزب إذا توفرت فيو الشروط التالية:

 أف يكوف قد أكمؿ الثامنة عشرة مف عمره عند تقديـ طمب اإلنتساب.                  -1
نوات عمى األقؿ باستثناء العضو المؤسس فيجب أف ال أف يكوف أردنيًا منذ عشر س                  -2

 عامًا عند تقديمو طمب اإلنتساب. 25يقؿ عمره عف 
أف ال يكوف محكومًا بحكـ قطعي مف محكمة مختصة بجناية أو مخمة الشرؼ أو باألخالؽ          -3

 اره.العامة أو بأية جنايو أخرى )عدا الجرائـ السياسية( ما لـ يكف قد رد إليو اعتب
 أف يكوف متمتعًا باألىمية البدنية والقانونية الكاممة.                  -4
 أف يكوف مقيمًا عادة في المممكة.                  -5
 أف ال يدعى بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية.                  -6
 تنظيـ سياسي حزبي غير أردني. أف ال يكوف عضوًا في أي حزب أردني آخر / أو                  -7



أف ال يكوف مف المنتسبيف لمقوات المسمحة األردنية أو األجيزة األمنية أو الدفاع                   -8
 المدني.

 أف ال يكوف قاضيًا.                  -9
 أف يؤمف بمبادئ الحزب ويمتـز بأىدافو وسياساتو وبرامجو وأنظمتو.                -10
 
 ( طريقة اإلنتساب:9لمادة )ا
 يقدـ راغب اإلنتساب لمحزب طمبًا عمى النموذج المقرر إلى قيادة الفرع.                  -1
 يتـ تبميغ المكتب التنفيذي بجميع القرارات الصادرة بقبوؿ األعضاء الجدد.                  -2
 باستثناء ما ورد عميو نص في ىذا النظاـ. يكوف قبوؿ اإلنتساب بصفة عضو مؤازر                  -3
يقسـ العضو العامؿ أماـ قيادة الفرع الذي يتبعو اليميف التالية، وذلؾ فور إبالغو بقبوؿ عضويتو        -4

وقبؿ ممارسة نشاطاتو الحزبية: أقسـ باهلل العظيـ أف أكوف مخمصًا لمبادئ حزب الرسالة أمينًا عمى تنفيذ 
 رامجو ممتزمًا بأنظمتو وتعميماتو. واهلل عمى ما أقوؿ شييد.أىدافو وسياساتو وب

يصدر الحزب بطاقة عضوية وفؽ النموذج المقرر ويوقعيا األميف العاـ ورئيس المكتب                   -5
 التنفيذي.

 
 ( تثبيت العضو المؤازر:10المادة )

 وخالؿ عاـ عمى إنتسابو لمحزب.ال يجوز تثبيت العضو المؤازر عضوًا عاماًل إال بطمب خطي منو، 
 

 ( واجبات العضو:11المادة )
خالص:  يعني انتساب العضو لمحزب قبولو اإللتزاـ بأداء الواجبات التالية بدقة وأمانة وا 

 احتراـ الحزب والتقيد بمواقؼ الحزب وقراراتو والدفاع عنيا.                  -1
اتو والعمؿ عمى إنتشاره عمى أوسع نطاؽ وكسب العناصر نشر أىداؼ الحزب وسياس                  -2

 المؤىمة لعضويتو.
 الحفاظ عمى أسرار الحزب والعمؿ الجاد لحماية وحدتو وتالحمو.                  -3



 اإللتزاـ باألخالقيات والسموكيات العامة التي تقررىا الييئات الحزبية.                  -4
 إشتراكات الحزب والتزاماتو المالية بانتظاـ. دفع                  -5
 حضور اجتماعات الييئات الحزبية والمكاتب والمجاف التي يكوف عضوًا فييا.                  -6
 حضور الندوات والمحاضرات والنشاطات األخرى التي ينظميا الحزب في منطقتو.                  -7
 ئة حزبية يكوف عضوًا فييا بانتقاؿ مقر إقامتو أو مكاف عممو.إبالغ أعمى ىي                  -8
 

 ( حقوؽ العضو:12المادة )
 يتمتع العضو العامؿ بالحقوؽ التالية وفؽ مبادئ الحزب وأىدافو:                  -1
 عضوًا فييا..                     المشاركة الديمقراطية الحرة في المناقشات الحزبية في الييئات التي يكوف  أ

 .                 التصويت الحر عمى قرارات الييئات الحزبية التي ينتمي لعضويتيا. ب
.                 اإلنتخاب والترشيح في جميع الييئات وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات التي تصدر  ت

 بمقتضاه.
 يتمتع العضو المؤسس بالحقوؽ التالية: ( أعاله1باإلضافة عمى ما ورد في البند )                  -2
 .                     العضوية الدائمة في مؤتمر الفرع الذي ينتمي إليو. أ

 .                 العضوية الدائمة في المؤتمر العاـ. ب
 يتمتع العضو المؤازر بحؽ المشاركة دوف حؽ التصويت واإلنتخاب والترشيح                  -3
 

 ( اإلستقالة:13ة )الماد
 اإلستقالة حؽ مشروع لعضو الحزب.                  -1
تقدـ اإلستقالة خطيًا إلى رئيس الييئة الحزبية األعمى التي يكوف مقدـ اإلستقالة عضوًا                   -2

 فييا.
و المستقيؿ ما لـ تعرض اإلستقالة عمى الييئة الحزبية في أوؿ إجتماع عادي ليا بحضور العض         -3

 يمتنع عف الحضور دوف عذر مقبوؿ وتناقش الييئة اإلستقالة ومبرراتيا وترفع تقريرًا عنيا لمييئة األعمى.



تنسب الييئة الحزبية األعمى باالستقالة في ضوء تقرير الييئة المباشرة المنتمي إلييا                   -4
 العضو المستقبؿ.

الفرع في استقالة العضو المنتمي إليو وتنسب كؿ ىيئة باستقالة العضو المنتمي  تنسب                  -5
 ليا وتبت الييئة العميا باستقالة العضو المؤسس.

 
 ( الييئات الحزبية:14المادة )

 يتكوف الحزب مف الييئات التالية:
 المؤتمر العاـ.                  -1
 الييئة العميا.                  -2
 ىيئة رسالة الحزب.                  -3
 الفروع.                  -4
 

 ( المؤتمر العاـ:15المادة )
 المؤتمر العاـ ىو السمطة الحزبية العميا، ويتشكؿ عمى النحو التالي:                  -1

 أميف عاـ
 أعضاء الييئة العميا.

 أعضاء ىيئة رسالة الحزب.
 األعضاء المؤسسوف.

 فروع.قيادات ال
مندوبوف عف كؿ فرع ينتخبيـ مؤتمره مف األعضاء العامميف في الفرع وحسب النسبة التي تحددىا الييئة 

 العميا عمى أف يكوف قد مضى عمى عضوية المندوب في الحزب خمس سنوات عمى األقؿ.
 يعقد المؤتمر العاـ دوراتو العادية مرة كؿ عاميف.                  -2
يعقد المؤتمر العاـ دورات إستثنائية بدعوة مف األميف العاـ أو بطمب خطي موقع مف                   -3

 األغمبية ويكوف النصاب قانونيًا بأغمبية الثمثيف.



ر األغمبية المطمقة، وفي حالة عدـ اكتماؿ النصاب يدعى ينعقد المؤتمر العاـ العادي بحض         -4
 ف النصاب قانونيًا ميما كاف عدد الحاضريف.المؤتمر لإلنعقاد بعد أسبوعيف ويكو 

يعقد المؤتمر العاـ دوراتو اإلستثنائية لمناقشة الموضوعات التي يدعى لإلجتماع مف                   -5
 أجميا.

 
 ( مياـ المؤتمر العاـ:16المادة )

 يتولى المؤتمر العاـ المياـ والواجبات التالية:
 ت الحزب وأنظمتو.إقرار سياسا                  -1
 إصدار القرارات المتعمقة بقضايا الحزب الختمفة.                  -2
إصدار القرارات والتوجييات الالزمة حوؿ تقرير الييئة العميا عف شؤوف الحزب                   -3

 المختمفة.
قرارىا.                  -4  مناقشة ميزانية الحزب وحساباتو الختامية وا 
 إقرار اإلئتالؼ مع أي حزب أو جماعة أو تجمع أو ىيئة أخرى عمى أف ينسجـ ذلؾ                  -5

 .مع مبادئ الحزب وأىدافو وسياستو
إنتخاب األميف العاـ والموافقة عمى تسمية أعضاء الييئة العميا لمحزب لمدة أربع سنوات عمى أف          -6

 أعضائو.ال تقؿ مدة عضويتو عف ثماني سنوات و 
مناقشة الثقة باألميف العاـ أو أي عضو مف أعضاء الييئة العميا لمحزب أو بيـ جميعًا                   -7

قرار الثقة أو حجميا.  وا 
 

 ( الييئة العميا:17المادة )
 أواًل:

 .                     تتشكؿ الييئة العميا مف: أ
 رئيساً               األميف العاـ                   -1
 عشرة أعضاء ينتخبيـ المؤتمر العاـ                                                        -2



 رؤساء المكاتب الحزبيو                  -3
.         تجتمع الييئة العميا بدعوة مف األميف العاـ مرة واحدة كؿ أسبوعيف عمى األقؿ، وليا أف تجتمع  ب

الطارئة بدعوة مف األميف العاـ أو بناءًا عمى طمب خطي يقدمو أغمبية عدد أعضائيا، يحدد في األحواؿ 
 األميف العاـ جدوؿ األعماؿ ويتـ تبميغ األعضاء بو قبؿ يوميف عمى األقؿ.

 .                 مياـ الييئة العميا ت
 الحزب وتقوـ بالمياـ والواجبات التالية: تتولى الييئة العميا اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتسيير شؤوف

 دعوة المؤتمر العاـ لإلجتماع في دوراتو العادية.                  -1
اعداد جدوؿ أعماؿ المؤتمر العاـ وتبميغو لألعضاء قبؿ أسبوعيف عمى األقؿ مف موعد                   -2

 اإلجتماع.
عف جميع شؤوف الحزب وبرامجة وسياساتو ومواقفو ورفعيا  إعداد التقارير الالزمة                  -3

 لممؤتمر العاـ
اعداد مشروع موازنة الحزب وحساباتو الختامية ورفعيا لممؤتمر العاـ، واعتماد البنوؾ التي تودع          -4

 فييا أمواؿ الحزب، واعتماد مدققي الحسابات القانونيي.
لتنفيذ قرارات المؤتمر العاـ وتوجياتو والتنسيب لألميف العاـ  وضع الخطط العممية                  -5

 بتعييف أميف سر الييئة العميا.
 إقرار نشاطات الحزب واإلشراؼ عمييا وعمى انضباط ىيئاتو وأعضائو.                  -6
اساتو وبرامجو لمييئة العميا الحؽ بإصدار المطبوعات التي تعبر عف أىداؼ الحزب وسي                  -7

 وتسيـ في نشرىا ونوعية أفراد الشعب بيا.
 إنشاء فروع لمحزب في مناطؽ المممكة.                  -8
إقرار مشاركة الحزب في المنظمات والييئات والمؤتمرات والندوات داخؿ األردف وخارجو بما ال          -9

 يتعارض مع مبادئ الحزب وأىدافو وسياساتو.
إقرار التعاوف مع أي حزب أو جماعة أو تجمع أو ىيئة أخرى عمى أف ينسجـ ذلؾ مع               -10

 مبادئ الحزب وأىدافو وسياساتو.



إقرار مشاركة الحزب باالنتخابات التي تجري في المممكة عمى أي مستوى وتسمية               -11
 مرشحي الحزب ليذه االنتخابات.

الحزب مف مختمؼ القضايا عمى المستوى الوطني والعربي واإلسالمي تحديد موقؼ               -12
 والعالمي.

 إصدار القرارات الالزمة بشأف التقارير واإلقتراحات والشكاوي مف قيادات الفروع.              -13
قبوؿ أو تجميد أو فصؿ أي عضو مف األعضاء عمى أف يتـ ذلؾ بأغمبية الثمثيف في إجتماع        -14
 وني بعد أخذ رأي قيادة الفرع والمكتب المختص وحسب ما ورد في النظاـ.قان
حؿ قيادة أي فرع أو مكتب يخرج عمى مبادئ الحزب وأىدافو أو سياساتو أو برامجو وتعميماتو        -15

 وتعييف قيادة مؤقتو لحيف انتخاب القيادة الجديدة عمى أف يتـ ذلؾ بأغمبية الثمثيف في اجتماع قانوني.
إقرار نموذج طمب اإلنتساب وبطاقة العضوية وأية نماذج أخرى بناءًا عمى تنسيب المكتب               -16

 التنفيذي لمحزب.
 إقرار النفقات المالية الالزمة لمحزب وتعييف المدير المالي وموظفي المياـ المالية.              -17
 

 ثانيًا: األميف العاـ
ب المؤتمر العاـ مف بيف أعضائو أمينًا عامًا شريطة أف يكوف قد مضى عمى ينتخ                  -1

 عضويتو في الحزب عشر سنوات عمى األقؿ.
 يكوف األميف العاـ مرتبطًا بالمؤتمر العاـ.                  -2
 التالية:يتولى األميف العاـ إدارة شؤوف الحزب ويقوـ بشكؿ خاص بالمياـ والواجبات                   -3
.                     تسمية كؿ مف نائب األميف العاـ ومساعد االميف العاـ ورؤساء المكاتب لمييئة العميا  أ

 واإلشراؼ عمى نشاط الحزب وتوجيو ىيئاتو.
.                 تمثيؿ الحزب لدى الغير والتكمـ باسمو، ولو تفويض مف يراه مف أعضاء الحزب لمقياـ  ب

 يمة.بيذه الم
دارة مناقشاتو. ت  .                 رئاسة اجتماعات المؤتمر العاـ وا 
 .                 رئاسة أي اجتماعات حزبية يحضرىا. ث



 .                  تحديد ما يعمف مف قرارات الحزب أو توجيياتو أو أوامره. ج
دارة شؤونيا..                  اإلشراؼ والتفتيش عمى المقر الرئيسي وال ح  مقار الفرعية وا 
 .                  يكوف لألميف العاـ صوتيف عند التصويت في أية قرارات حزبية. خ
إذا خال منصب األميف العاـ يدعى المؤتمر العاـ لإلنعقاد في دورة استثنائية خالؿ ثالثة أشير          -4

إذا تجاوز العاـ، ويتولى نائب األميف العاـ إدارة مف خمو المنصب وانتخاب أميف عاـ جديد لممدة المتبقية 
 شؤوف الحزب كاألميف العاـ مؤقتًا لحيف انتخاب أميف عاـ جديد.

 
 ثالثًا: نائب األميف العاـ

 يتمتع نائب األميف العاـ بكافة الصالحيات والحقوؽ المنوطة باألميف العاـ في حاؿ غيابو أو شغوؿ موقعو.
 

 ييئة العميارابعًا: مياـ أميف سر ال
 اإلشراؼ عمى شؤوف الحزب بما يعيده إليو األميف العاـ.                  -1
 تقديـ جميع التقارير ومواعيد اإلجتماعات ألمانة السر لحفظيا ومتابعتيا.                  -2
 48اؿ قبؿ استقباؿ اإلقتراحات مف أعضاء الييئة العميا لوضعيا عمى جدوؿ األعم                  -3

 ساعة مف موعد اإلجتماع.
 ساعة. 48عمى المكاتب الحزبية تبميغ أميف السر اجتماعاتيـ قبؿ                  -4
 إعداد جداوؿ الجمسات وتبميغيا لألعضاء.                  -5
 تقديـ جميع المراسالت إلى األميف العاـ.                  -6
 جالت الجمسات والقرارات.تنظيـ س                  -7
 أرشفة وتوثيؽ كمفة المراسالت الصادرة والواردة لمحزب.                  -8
 معالجة مراسالت الحزب الداخمية والخارجية الواردة والصادرة.                  -9

ختصاص أو االحتفاظ بجميع الممفات الحزبية الداخمية والخارجية لألعضاء حسب اإل              -10
 لغايات التوثيؽ والمتابعة.

 



 (: الفرع18المادة )
أواًل: أ. الفرع ىو تكويف تنظيمي ينشأ عمى أساس جغرافي يتـ أحداثو في إحدى مناطؽ المممكة بقرار مف 

 الييئة العميا شريطة أف ال يقؿ عدد أعضائو عف ثالثيف عضوًا.
 :وف قيادة الفرع عمى النحو التالي.                 تتك ت
 رئيس الفرع                   رئيساً  -
 أميف السر                      عضواً  -
 خمسة أعضاء -

 ج. يتـ إنتخاب قيادة الفرع مف قبؿ مؤتمر الفرع وتتولى قيادة الفرع المياـ والواجبات التالية:
 أ. اإلشراؼ عمى نشاطات الفرع.

 ر العامة عف شؤوف الفرع ورفعيا لمؤتمر الفرع والييئة العميا.ب. وضع التقاري
 ج.تمقي التقارير واإلقتراحات والشكاوي مف األعضاء.

د. تجميد أو فصؿ أي عضو مف أعضاء الحزب في منطقة الفرع عمى أف يخضع القرار لمصادقة الييئة 
 العميا.

 ىػ دعوة مؤتمر الفرع لإلنعقاد وتحديد جدوؿ أعمالو.
 نسيب ترشيحات الحزب لممجالس والييئات المنتخبة في المنطقة ورفعيا لمييئة العامة.و. ت

 ز. فرض العقوبات الحزبية عمى أعضاء الحزب في المنطقة أو اقتراحيا أو إلغائيا وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ.
 .مرة واحدة كؿ أسبوعيف عمى األقؿ ح. تجمتع قيادة الفرع بدعوة مف رئيسو

 
 يادة الفرع.( ق19المادة )

ينتخب مؤتمر الفرع قيادتو لمدة سنتيف شريطة أف يكوف قد مضى عمى عضويتو في                   -1
 الحزب أربع سنوات عمى األقؿ.

يرتبط رئيس الفرع باألميف العاـ ومؤتمر الفرع، ويقوـ بإدارة شؤوف الحزب في المنطقة                   -2
 لواجبات التالية:ويتولى بشكؿ خاص المياـ وا

 .                     اإلشراؼ عمى نشاطات الفرع. أ



 .                 وضع التقارير الدورية عف شؤوف الفرع ورفعيا لألميف العاـ. ب
دارة مناقشاتيا. ت  .                 رئاسة اجتماعات مؤتمر الفرع وا 
دارة مناقشاتيا..                 رئاسة اجتماعات قيادة الفرع و  ث  تحديد جدوؿ أعماليا وا 
 .                  رئاسة أي إجتماعات حزبية يحضرىا في منطقة الفرع. ج
 .                  تمثيؿ الفرع لدى الغير، ولو تفويض مف يراه مف أعضاء الفرع لمقياـ بيذه الميمة. ح
يامو أو تجاوز غيابو ثالثة أشير، يدعى إذا خال منصب رئيس الفرع أو عجز عف القياـ بم         -3

مؤتمر الفرع لإلنعقاد في دورة إستثنائية خالؿ شير مف خمو المنصب النتخاب رئيس جديد لممدة المتبقية إذا 
 كانت تتجاوز ستة أشير.

 
 ( أميف سر الفرع20المادة )

يطة أف يكوف قد مضى عمى ينتخب مؤتمر الفرع أمينًا لسر الفرع مف بيف أعضائو شر                   -1
 عضويتو في الحزب ثالث سنوات عمى األقؿ.

 يرتبط أميف السر برئيس الفرع، ويتولى القياـ بالمياـ والواجبات التالية:                  -2
 .                     رئاسة الجياز اإلداري لمفرع. أ

دارتو. ب  .                 اإلشراؼ عمى مقر الفرع وا 
.                 مساعدة رئيس الفرع في إدارة اجتماعات مؤتمر الفرع وقيادتو وتحرير محاضرىا  ت

 سجالتيا.
.                 القياـ بعمؿ أمر الصرؼ مف أمواؿ الفرع، ولو أف يفوض بعض صالحياتو أو جميعيا  ث

 لمف يراه مف أعضاء الفرع.
فرع في حالة غيابو أو عجزه أو خموه مف مصبو لحيف انتخاب .                  القياـ بعمؿ رئيس ال ج

 الرئيس الجديد.
 إذا خال منصب أميف السر ألي سبب تعييف الييئة العميا مف يقوـ بعممو لممدة المتبقية.                  -3
 

 ( مؤتمر الفرع21المادة )



 .                     يتشكؿ مؤتمر الفرع عمى الوجو التالي: أ
 رئييس الفرع.                      -
 أميف سر الفرع.                      -
 جميع أعضاء الفرع.                      -
.         يجتمع مؤتمر الفرع في دورات عادية مرة كؿ ستة أشير، كما يجوز أف يجتمع في دورات  ب

 التي تنتدب أحد أعضائيا لحضور اإلجتماع.استثنائية بدعوة مف قيادة الفرع وموافقة الييئة العميا 
 

 ( مياـ مؤتمر الفرع22المادة )
 يتولى مؤتمر الفرع المياـ والواجبات التالية:

صدار القرارات          -1 مناقشة تقرير قيادة الفرع عف شؤوف الحزب المختمفة عمى مستوى المنطقة وا 
 والتوجييات الالزمة وفؽ أىداؼ الحزب وقراراتو.

قرارىا.                  -2  مناقشة ميزانية الفرع وحساباتو الختامية وا 
 إنتخاب قيادة الفرع وحجب الثقة عنيـ.                  -3
 إقتراح التعديالت عمى أنظمة الحزب وبرامجو.                  -4
مضى عمى عضويتو في إنتخاب مندوبي الفرع في المؤتمر العاـ شريطة أف يكوف قد                   -5

 الحزب سنتاف.
 

 خامسًا: ىيئة رسالة الحزب
 تتكوف ىيئة رسالة الحزب مف:

 أعضاء الييئة العميا.                  -1
 المكاتب الحزبية.                  -2
 قيادات الفروع.                  -3
أف يكوف قد مضى عمى عضويتيـ في ثالثوف عضوًا يسمييـ األميف العاـ شريطة                   -4

 الحزب أربع سنوات.



 .                 مياـ ىيئة رسالة الحزب ت
 .                     تقوـ ىيئة رسالة الحزب بالمياـ الواجبات التالية: أ
قرارىا.                  -1  مناقشة تقارير الييئة العميا اإلدارية والمالية وا 
 تسمية الدوائر الحزبية المختمفة.                  -2
 المصادقة عمى اشتراؾ الحزب في اإلنتخابات المختمفة.                  -3
 تشريع الخطط العممية لتنفيذ قرارات المؤتمر العاـ وتوجياتو.                  -4
 وسياساتو وبرامجو.المصادقة عمى إصدار المطبوعات التي تعبر عف أىداؼ الحزب                   -5
 المصادقة عمى إقرار التعاوف مع أي حزب أو جماعة أو تجمع أو ىيئة أخرى.                  -6
 إعداد الخطط الفاعمة في شتى األمور مف خالؿ الدوائر المختمفة.                  -7
 المصادقة عمى الدعوات اإلستثنائية لممؤتمر العاـ.                  -8
 
 اتـــــــــام اإلجتماعـــــظن

 ( نصاب اإلجتماع23المادة )
 يعتبر اإلجتماع قانونيًا إذا حضرتو األغمبية المطمقة مف األعضاء.                  -1
إذا لـ يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحؽ لرئييس اإلجتماع تأجيؿ الموعد لمدة أقصاىا          -2

 يعمف تأجيؿ اإلجتماع لموعد آخر.ساعة فإف لـ يكتمؿ النصاب 
إذا بدأ اإلجتماع قانونيًا فإنو يستمر كذلؾ ولو غادر بعض األعضاء الحاضريف قاعة اإلجتماع          -3

 عمى أف ال يطرح لمتصويت أي أمر إال بحضور النصاب القانوني.
 

 ( حضور األعضاء24المادة )
 ت المقررة في مواعيدىا المحددة.عمى كؿ عضو حضور اإلجتماعا                  -1
إذا اضطر العضو لمغادرة قاعة اإلجتماعات وجب عميو اإلستئذاف مف رئيس                   -2

 اإلجتماع.
 إذا اضطر العضو لمتغيب عف اإلجتماع فإف عميو إخبار رئيس اإلجتماع بذلؾ مسبقًا.                  -3



أف يتغيب أكثر مف إجتماعيف متتالييف إال بإذف مف رئيس الييئة التي  ال يجوز لمعضو                  -4
 يكوف عضوًا فييا.

 
 ( نظاـ الكالـ25المادة )

ال يجوز الكالـ إال بإذف مف رئيس اإلجتماع وال يجوز لمرئيس رفض طمب الكالـ إال                   -1
 وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ.

ـ ىذا النظاـ بإذف رئيس اإلجتماع بالكالـ لطالبيو حسب ترتيب تقديـ مراعاة أحكا                  -2
 طمباتيـ عمى أنو يجوز لمعضو أف يتنازؿ عف دوره لغيره.

ال يجوز الكالـ في موضوع غير وارد في جدوؿ األعماؿ إال بموافقة رئيس اإلجتماع                   -3
 أو بموافقة أغمبية الحضور.

لمعضو أف يتكمـ أكثر مف خمس عشرة دقيقة كما ال يجوز لو الكالـ أكثر مف مرتيف في ال يجوز          -4
 الموضوع الواحد ويستثنى مف ذلؾ مقدـ اإلقتراح وأعضاء الييئة العميا ورؤساء المكاتب ورؤساء المجاف.

 عمى المتكمـ أف يوجو الكالـ إلى رئيس اإلجتماع دوف غيره.                  -5
عمى المتكمـ التقيد بموضوع النقاش وعدـ تكرار أقوالو أو أقواؿ غيره وعدـ المس بكرامة الحزب          -6

أو القيادة أو األعضاء أو اإلخالؿ بنظاـ اإلجتماع ولمرئيس وحده لفت نظر المتكمـ إلى ذلؾ فإف استمر جاز 
 لو منعو مف الكالـ وعدـ إثبات كالمو في المحضر.

  يجوز ألحد غير رئيس اإلجتماع مقاطعة المتمكـ أو غبداء مالحظات عمى كالمو.ال                  -7
 تعطى أولوية الكممة عند طمبيا إلى أعضاء الييئة العميا.                  -8
 

 ( وقؼ النقاش26المادة )
التالية وحسب  .                     يوقؼ رئيس اإلجتماع النقاش بعد أف يتـ المتحدث كالمو في الحاالت أ

 ترتيبيا:
 الدفع بمخالفة أحكاـ النظاـ.                  -1
 طمب تأجيؿ النقاش.                  -2



 طمب تصحيح واقعة مدعى بيا.                  -3
 الرد عمى قوؿ يمس طالب الكالـ.                  -4
 طمب سحب اإلقتراح.                  -5
 طمب إحالة الموضوع إلى مكتب أو لجنة.                  -6
 طمب إقفاؿ باب النقاش.                  -7
 يصدر رئيس اإلجتماع قراره المناسب في الحاالت التي دعت إلى وقؼ النقاش.                  -8
 

 ( الدفع بمخالفة النظاـ27المادة )
أف فيو خروج عف الموضوع مدار البحث ويثأر ىذا الدفع يقصد بيذا الدفع أف النقاش يخالؼ أحكاـ النظاـ أو 

 في أي وقت مف النقاش إال إذا كاف قد شرع في التصويت.
 

 ( تصحيح واقعة مدعى بيا28المادة )
يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بيا تقديـ توضيح مختصر حوؿ نقطة ميمة تعمؽ بموضوع النقاش ينبغي 

 إبالغ االجتماع بيا.
 

 الرد عمى قوؿ يمس طالب الكالـ( 29المادة )
لكؿ عضو ورد في الكالـ ما يمس بكرامتو أو يسند أمورًا شائنو لو أو استعممت في ا لكالـ عنو أي عبارات 
غير الئقة أو أسيء فيـ كالمو أو موقفو أف يرد إذا طمب ذلؾ عقب المتكمـ مباشرة أو في أي وقت آخر 

ئ فيمو ولو طمب اإلعتذار مف المتكمـ أو إحالة الموضوع إلى يطمبو لنفي ما وجو إليو أو تصحيح ما أسي
 التحقيؽ.

 
 ( طمب إقفاؿ باب النقاش30المادة )

ال يجوز اقتراح إقفاؿ باب النقاش غال إذا تكمـ في الموضوع المطروح لمنقاش ثالثة مف                   -1
 مؤيديو وثالثة مف معارضيو عمى األقؿ )إف وجدوا(.



 لرئيس االجتماع أف يقترح إقفاؿ باب النقاش إذ رأى أف الموضوع قد استوفى بحثو.                  -2
 

 ( اإلقتراحات31المادة )
 عمى كؿ مف يطرح اقتراحًا أف يقدمو مكتوبًا لرئيس اإلجتماع.                  -1
 تطرح اإلقتراحت لمنقاش حسب تسمسؿ ورودىا إلى الرئيس.                  -2
إذا قدـ اقتراح بالتعديؿ أثناء المناقشة يطرح لمتصويت أواًل فإذا تعددت اإلقتراحات بالتعديؿ يتـ          -3

 التصويت عمى اإلقتراح األبعد عف الموضوع فاألقرب.
إذا قدـ اقتراح أو تعديؿ يعطى الكالـ لمقدمو لشرحو مرة واحدة ثـ لثالثة مف مؤيديو                   -4

 ثة مف معارضيو كحد أقصى.وثال
 

 ( التصويت32المادة )
 يتـ التصويت في اإلجتماعات بعد إعالف رئييس اإلجتماع إقفاؿ باب النقاش.                  -1
يكوف التصويت برفع األيدي ولرئيس اإلجتماع أخذ األصوات بالوقوؼ إذا رأى ذلؾ                   -2

 مناسبًا.
نص خاص ورد في النظاـ تؤخذ القرارات باألغمبية النسبية لألعضاء الذيف يبدوف  مراعاة أي         -3

 رأييـ بالقبوؿ أو الرفض وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس اإلجتماع.
ال يعتبر الممتنعوف عف إبداء الرأي مف الموافقيف عمى الموضوع أو مف الرافضيف لو                   -4
 نيـ يعتبروف في نصاب اإلجتماع.ولك
يعمف رئيس اإلجتماع نتيجة التصويت والقرار المتخذ وال يجوز بعد إعالف القرار التعميؽ                   -5

 عميو.
 

 ( اإلنتخاب33المادة )
تقدـ الترشيحات لرئيس اإلجتماع خالؿ المدة التي يحددىا حتى في غيابو ويجوز                   -1

 ح عضو المؤتمر العاـ.ترشي



 تكوف عممية اإلنتخاب باإلقتراع السري إال في حالة الفوز بالتزكية.                  -2
يكوف اإلنتخاب عمى األوراؽ المعدة أصوليًا ليذا الغرض ويكتب فييا الناخب إسـ العضو أو          -3

 ية.األعضاء الذيف ينتخبيـ ثـ يضعيا في الصندوؽ المعد ليذه الغا
إذا ورد في ورقة اإلنتخاب أسماء أكثر مف العدد المطموب إنتخابو تؤخذ األسماء األولى                   -4

 المدرجة في الورقة حسب العدد المطموب.
يعتبر المرشح فائزًا إذا حصؿ عمى األكثرية النسبية لألصوات حسب التسمسؿ والعدد                   -5

 المطموب.
 إذا وقع خطأ أو لبس في إسـ مف األسماء المنتخبة يسقط ذلؾ اإلسـ فقط مف الورقة.                  -6
 

 ( حجب الثقة34المادة )
يقدـ طمب حجب الثقة موقعًا مف ثمث عدد أعضاء الييئة الحزبية وموضحًا فيو                   -1

 األسباب الداعية لذلؾ.
ي الطمب بشرحو ثـ يستمع إلى مف رد طمب حجب الثقة عنو ثـ يسمح ألحد مقدم                  -2

 يطرح الموضوع لمتصويت.
تعطى األصوات بالمناداة عمى األعضاء بصوت عاؿ ثـ يقؼ العضو ويعمف موقفو إما                   -3

 باستمرار الثقة أو حجبيا.
 ف.يتـ حجب الثقة بأكثرية ثمثي األعضاء الحاضري                  -4
 

 ةــــــــــــــــــام الماليــــــــــاألحك
 الواجبات والمسؤوليات المالية

 (:35المادة )
الييئة العميا ممثمة باألميف العاـ ىي آمرة الصرؼ ومسؤولو عف أمواؿ الحزب وليا أف تفوض خطيًا أيًا مف 

 صالحياتيا ألي مف األعضاء تناط بو مسؤوليات مالية.
 



 (:36المادة )
الدائرة المالية إدارة الشؤوف المالية لمحزب وذلؾ وفقًا ألحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات والقرارات الصادرة  تتولى

 عف الييئات الحزبية.
 

 (:37المادة )
يكوف المدير المالي مسؤواًل أماـ الييئة العميا عف حسابات الحزب والمعامالت المالية وحفظ السجالت 

األحكاـ المالية وتقديـ تقرير شيري عف الوضع المالي لمحزب إلى األميف العاـ  الخاصة بيذه األمواؿ وتطبيؽ
 أو كمما طمب منو ذلؾ.

 
 (:38المادة )

كؿ عضو يتولى مسؤوليات مالية مسؤوؿ شخصيًا عف أية خسارة مادية تمحؽ بالحزب مف جراء تقصيره أو 
 ىا مناسبة.خطتو أو إىمالو ويقـو الحزب بتحصيميا منو بالطريقة التي يرا

 
 ةــــــــــــالموازن
 (:39المادة )

تتألؼ موازنة الحزب السنوية مف إيراداتو ونفقاتو المقدرة عف سنة مالية تبدأ في اليوـ                   -1
 األوؿ مف شير كانوف الثاني مف كؿ عاـ.

 تنظـ الموازنة مف أبواب وفصوؿ ومواد.                  -2
تصدر الييئة العميا التعميمات التي تراىا مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية                   -3

 ومالحقيا وتاريخ تقديميا.
يقدـ المدير المالي مشروع الموازنة لألميف العاـ تمييدًا لعرضو عمى الييئة العميا                   -4

 لماقشتو ورفعو لممؤتمر العاـ إلقراره.



إذا لـ يتـ إقرار الموازنة قبؿ ابتداء السنة المالية التي تعود ليا الموازنة فيستمر اإلنفاؽ وفؽ          -5
الموازنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة واإللتزامات المالية المدورة عمى أف تسدد عمى المبالغ التي أنفقت مف 

 الموازنة الجديدة بعد إقرارىا.
 

 (:40المادة )
ال يجوز استعماؿ أي مخصصات في الموازنة أو مالحقيا في غير األغراض التي                   -1

 حددت ليا في الموازنة أو المالحؽ.
يجوز خالؿ السنة المالية رصد مخصصات إضافية بممحؽ الموازنة السنوية وذلؾ في الحاالت          -2

ءات عمى المؤتمر العاـ إلقرارىا في أوؿ دورة لو عادية التي تقررىا الييئة العميا عمى أف تعرض ىذه اإلجرا
 كانت أو إستثنائية.

 
 (:41المادة )

 يجوز نقؿ المخصصات في الموازنو حسب الصالحيات التالية:                  -1
 .                     مف باب إلى آخر مف الييئة العميا بتنسيب األميف العاـ. أ

 ف فصؿ إلى آخر مف األميف العاـ بتنسيب مف المسؤوؿ اإلداري والمالي..                 م ب
 .                 مف مادة إلى مادة مف المسؤوؿ اإلداري والمالي وحسب ماتقتضيو الحاجة. ت
يشترط في جميع حاالت نقؿ المخصصات أخذ رأي المدير المالي مف حيث عدـ تعارض النقؿ          -2

 تالية المترتبة بموجب الموازنة والتأكد مف وجود الوفر الذي يسمح بالنقؿ.مع اإللتزامات ال
 

 (:42المادة )
يعتبر الوفر الذي يتحقؽ في الموازنة ألي سنة مالية مف اإليرادات لمسنة المالية التي                   -1

 تمييا ويدرج عمى ىذا األساس.



سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما تدخؿ اإليرادات المحصمة لحساب أي          -2
النفقات الممتـز بيا في أي سنة مالية سابقة ولـ تدفع لمستحقييا خالؿ تمؾ السنة فيرصد ليا في موازنة السنة 

 الحالية مخصصات تحت بند التزامات سابقة.
 

 (:43المادة )
ة بالموازنة بناءًا عمى أوامر صرؼ مالية يصدرىا يتـ اإلنفاؽ مف المخصصات الموجود                  -1

 األميف العاـ.
لكؿ فرع مف فروع الحزب موازنة خاصة بو تعتبر جزءًا ال يتجزأ مف الموازنة العامة لمحزب إال          -2

بما تفسر مف قبؿ مؤتمر الفرع وتتبع نفس أسس الموازنة العامة )أي أف ىناؾ تسميات موحدة لمموازنة لجميع 
 الفروع(.

 
 (:44المادة )

تصدر الييئة العميا ممثمة باألميف العاـ التعميمات الخاصة بإجراءات الصرؼ والتدقيؽ وبياف          -1
عدادىا وقيدىا.  الوثائؽ المعززة بالصرؼ وكيفية تنظيميا وا 

جازتيا بالتوقيع مف األ         -2 عضاء والموظفيف يتـ الصرؼ بموجب المستندات المالية بعد تدقيقيا وا 
 المناط بيـ الصرؼ في مواقعيـ المختمفة وحسب الصالحيات الممنوحة ليـ مف األميف العاـ.

 
 (:45المادة )

ال يجوز اإللتزاـ بأي مبمغ لمنفقات المتكررة أو صرفو إال في حدود المخصصات الموجودة في الموازنة أما 
ـ بيا والصرؼ عمييا في حدود المخصصات المرصودة ليا في النفقات المناطة بالمشاريع اإلنمائية فيتـ اإللتزا

الموازنة عمى أف يتـ تأميف أي زيادة في النفقات المقدرة والمطموبة ألي مشروع تـ التعاقد عميو في موازنات 
السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطموبة ليا شريطة أف يكوف المؤتمر العاـ قد أقر 

 قًا ىذه المشاريع.مسب
 



 (:46المادة )
تصرؼ الرواتب والعالوات واألجور والمكافآت لمعامميف في الحزب قبؿ ثالثة أياـ مف نياية كؿ شير ويجوز 

 لألميف العاـ في حاالت يقدرىا أف يسمح بصرفيا فرديًا أو جماعيًا قبؿ ذلؾ.
 

 (:47المادة )
ال تزيد قيمتيا في الحالة الواحدة عف مائة دينار بمستندات إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات التي 

أو إيصاالت ألي سبب مف األسباب فعمى مف قاـ بالصرؼ أف يقدـ شيادة خطية بتوقيعو تبيف مقدار ىذا 
 الصرؼ وأنو صرؼ لمصمحة الحزب عمى أف تقر مف رئيس الفرع واألميف العاـ.

 
 (:48المادة )

ألميف العاـ تعميمات يحدد بموجبيا األشخاص المفوضيف بالتوقيع عمى الشيكات تصدر الييئة العميا ممثمة با
 والحواالت الصادرة عف الحزب وفئات تواقيعيـ.

 
 راداتــــــــــــــاإلي

 (: مصادر التمويؿ49المادة )
 تتكوف مصادر تمويؿ الحزب مما يمي:

 اإلشتراكات.                  -1
 لمطبوعات الحزبية.دخؿ ا                  -2
 موارد استثمار أمواؿ الحزب.                  -3
 الييئات والتبرعات والوصايا وأية موارد أخرى توافؽ عمييا الييئة العميا وفؽ القانوف.                  -4
 

 (:50المادة )
والقائـ ذات القيمة المالية يعد المدير المالي نماذج إيصاالت القص الرئيسية والفرعية                   -1

 المحدودة.



يتـ قبض األمواؿ لحساب الحزب بموجب إيصاالت رسمية يعطى الدفع نسخة منيا ويجري قيدىا          -2
 لحساب المفوضات مف تمؾ األمواؿ في حساب الفصؿ والمادة المتعمقيف بيا.

 ئة العميا.تودع األمواؿ في البنوؾ التي تعتمدىا اليي                  -3
 

 (:51المادة )
لمييئة العميا وبناءًا عمى تنسيب مف األميف العاـ الحصوؿ عمى تسييالت مالية مف البنوؾ والمؤسسات المالية 

 لمواجية أي عجز ناتج عف عدـ توفر السيولة.
 

 (:52المادة )
مالي في جميع الحاالت يجوز أف ترد األمواؿ المقبوضة لحساب الحزب بطريؽ الخطأ وذلؾ بموافقة المدير ال

 إذا كاف المبمغ ال يتجاوز خمسمائة دينار وبموافقة األميف العاـ لممبالغ التي تزيد عمى ذلؾ.
 

 ةــــــــــــــــــــات الحزبيــــــــــالعقوب
 (: أنواع العقوبات الحزبية53المادة )

 تكوف العقوبات الحزبية عمى النحو التالي مرتبة حسب شدتيا:
 التنبيو.                  -1
 اإلنذار األولي.                  -2
 اإلنذار النيائي.                  -3
 اإلعفاء مف المسؤولية الحزبية.                  -4
 تعميؽ العضوية.                  -5
 الفصؿ مف الحزب.                  -6
 

 ( التنبيو54المادة )
 عمى العضو إذا ثبت أنو ارتكب أيًا مف المخالفات التالية:توقع عقوبة التنبيو 



 عدـ حضور اإلجتماع الحزبي دوف عذر مشروع.                  -1
 اإلىماؿ في الواجبات الحزبية.                  -2
 عدـ التقيد بأنظمة اإلجتماعات.                  -3
 الت الحزبية.تجاوز المرجع في اإلتصا                  -4
 

 ( اإلنذار55المادة )
 توقع عقوبة اإلنذار عمى العضو في الحاالت التالية:

 إذا وقعت عميو عقوبة التنبيو أكثر مف مرتيف.                  -1
 إذا تخمؼ عف دفع اإلشتراكات أكثر مف أربعة أشير.                  -2
 واجباتو الحزبية.تكرار اإلىماؿ بالقياـ ب                  -3
 عدـ التقيد بقواعد اإلنضباط الحزبي.                  -4
 أي سموؾ يؤثر عمى الحزب ويضر بمسيرتو ويمحؽ األذى بسمعة أعضائو.                  -5
 

 ( اإلنذار النيائي56المادة )
( مف 62الواردة في المادة )توقع عقوبة اإلنذار النيائي عمى العضو المخالؼ إذا ارتكب أيًا مف المخالفات 

 ىذا النظاـ بعد إنذاره.
 

 ( اإلعفاء مف المسؤولية57المادة )
 يعفى أي عضو مف المسؤولية الحزبية في أي موقع قيادي إذا ثبت أنو ارتكب أيًا مف المخالفات التالية:

األذى بسمعة تكرار السموؾ الذي يؤدي إلى تأثيرات سمبية تضر بالحزب وتمحؽ                   -1
 أعضاءه.

 مخالفة القرارات الحزبية.                  -2
 إنتقاد الحزب خارج ىيئاتو أو قيامو بما يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـ.                  -3
 إستخداـ العنؼ ضد أي مف األعضاء.                  -4



 
 (: تعميؽ العضوية58المادة )

مف أعضاء الحزب لفترة زمنية محددة ال تتجاوز ستة أشير إذا ارتكب أيًا مف لمييئة العميا تعميؽ عضوية أي 
( بعد إعفاءه مف المسؤولية 57( بعد إنذاره نيائيًا أو الواردة في المادة )55المخالفات الواردة في المادة )

 الحزبية.
 

 ( الفصؿ مف الحزب59المادة )
 يفصؿ أي عضو مف الحزب في الحاالت التالية:

صدور حكـ قضائي قطعي بحؽ العضو يتعمؽ بجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ                   -1
 واألخالؽ العامة أو بأية جناية أخرى باستثناء الجرائـ السياسية.

 إدعاءه بجنسية دولة أخرى أو بحماية أخرى.                  -2
 ر أردني.إنتسابو ألي حزب آخر أو تنظيـ سياسي غي                  -3
التعييف قاضيًا أو في القوات المسمحة أو األجيزة األمنية أو الدفاع المدني دوف تقديـ                   -4

 إستقالتو مف الحزب.
 التمرد عمى قرارات الحزب.                  -5
ات الحزب وتشويو ترديد وترويج الشائعات المعادية لمحزب أو قياداتو أو تجريح قياد                  -6

 سمعتيـ.
 القياـ بتنظيـ أو محاولة تنظيـ تكتالت إنتيازية داخؿ الحزب.                  -7
 القياـ بتسريب المعمومات الحزبية المكتومة.                  -8
ء في إستخداـ العنؼ في اإلجتماعات الحزبية لتعطيميا أو بالتأثير عمى حرية األعضا                  -9

 إبداء آرائيـ.
 إذا ارتكب مخالفة تستدعي تعميؽ عضويتو مرة ثانية.              -10
 

 ( صالحيات فرض العقوبة:60المادة )



 لممسؤوؿ الحزبي الذي يرتبط بو العضو توقيع عقوبة التنبيو ويسجؿ في ممؼ العضو.                  -1
بو العضو توقيع عقوبة اإلنذار ويسجؿ في ممؼ العضو لرئيس الفرع الذي يرتبط                   -2

 ويعمف في الييئة التي يكوف عضوًا فييا.
لقيادة الفرع التي يرتبط بيا العضو توقيع عقوبة اإلنذار النيائي ويسجؿ بممؼ العضو                   -3

 وتعمـ بو الييئة العميا.
 ف المسؤولية الحزبية أو تعميؽ عضويتو أو فصمو.لمييئة العميا إعفاء العضو م                  -4
 تنسب الييئة الحزبية إلى الييئة األعمى بالعقوبة التي ال تقع ضمف صالحياتيا.                  -5
لمييئة العميا أو قيادة الفرع وقؼ العضو عف ممارسة أية حؽ مف حقوؽ العضوية لحيف                   -6

 صدور قرار الفصؿ.
 
 ( التحقيؽ مع العضو61مادة )ال

ال يجوز توقيع أي عقوبة عمى العضو إال بعد سماع أقوالو ودفاعو عف نفسو أماـ مف تعينو سمطة العقاب 
 ليذه الغاية إال إذا إمتنع عف حضور التحقيؽ بدوف عذر مشروع.

 
 ( اإلعتراض62المادة )

إلى القيادة األعمى مف القيادة التي أوقعتيا  لكؿ عضو حؽ اإلعتراض عمى العقوبة الموقعة عميو         -1
 بإستثناء العقوبات التي توقعيا الييئة العميا حيث يتـ اإلعتراض لمييئة نفسيا.

إذا لـ يبمغ العضو بالرد عمى إعتراضو خالؿ شيريف مف تقديمو يحؽ لو رفع                   -2
 اإلعتراض عمى الجية األعمى.

 
 بات( رفع العقو 63المادة )

لتزاـ العضو وعدـ إرتكابو ألي                   -1 تسقط العقوبة الموجية لمعضو بعد زواؿ أسبيابيا وا 
 مخالفة لمدة عاـ بإستثناء عقوبة الفصؿ.



ال يعاد المفصوؿ مف الحزب إال بقرار مف الييئة العميا وبناء عمى طمب خطي منو وتنسيب مف          -2
 تمي إليو وبعد مضي عاـ عمى قرار فصمو عمى األقؿ.قيادة الفرع الذي كاف ين

 
 ( زواؿ العضوية64المادة )

 تزوؿ العضوية مف الحزب في الحاالت التالية:
 اإلستقالة.                  -1
 الفصؿ.                  -2
 فقداف األىمية المدنية والقانونية الكاممة.                  -3
 لوفاة.ا                  -4
 

 ةــــــــــــــــــــام إنتقاليـــــــــــــــــأحك
 

 (: الفترة اإلنتقالية65المادة )
لمييئة العميا خالؿ المرحمة ا إلنتقالية ومدتيا عشر سنوات تجاوز المدة الالزمة لمختمؼ المواقع القيادية في 

 الحزب.
 

 (: الصالحيات اإلنتقالية66المادة )
 تتولى الييئة العميا صالحيات قيادة الفرع لحيف إنتخابيا.                  -1
 تتولى الييئة العميا صالحيات المكاتب الحزبية لحيف تشكميا.                  -2
 

 (: العضوية اإلنتقالية67المادة )
 يقبؿ األعضاء طيمة الفترة اإلنتقالية بصفة أعضاء عامميف مباشرة

 
 (: المحكمة الحزبية68المادة )



 تتشكؿ المحكمة الحزبية مف أعضاء الييئة العميا.
 

 ةــــــــــــــــــــــام عامـــــــــــــــأحك
 

 (: تعديؿ النظاـ69المادة )
يقدـ طالب تعديؿ النظاـ مع مبرراتو مف قبؿ األميف العاـ أو مف قبؿ ثمث أعضاء                   -1

 إلى المؤتمر العاـ.الييئة نفسيا لمناقشتو ورفع التقرير عنو 
 يعدؿ ىذا النظاـ بقرار مف المؤتمر العاـ العادي بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف.                  -2
 

 (: تفسير النظاـ70المادة )
الييئة العميا ىي صاحبة الحؽ في تفسير ىذا النظاـ وتعمؿ بالتفسير فور صدوره عمى أف تعرض التفسير 

 ي أوؿ اجتماع ليا إلقراره أو تعديمو أو تغييره.عمى المجمس المركزي ف
 

 (: إندماج الحزب71المادة )
يجوز قبؿ اندماج أحزاب أخرى في الحزب، أو إندماج الحزب بحزب آخر بتنسيب مف                   -1

 الييئة العميا وبقرار مف المؤتمر العاـ بأغمبية الثمثيف.
حزاب المندمجة وأمواليا المنقولة وغير المنقولة إلى التشكيؿ الحزبي تنتقؿ موجودات األ                  -2

 الجديد.
 

 (: حؿ األحزاب72المادة )
المؤتمر العاـ ىو صاحب الحؽ في الحؿ اإلختياري وتؤوؿ موجودات الحزب وأموالو المنقولو          -1

تمؾ الموجودات واألمواؿ إلى اإلتحاد إذا وغير المنقولة عندئذ إلى اإلتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية كما تؤوؿ 
 كاف  الحؿ بقرار قضائي.

 يتخذ المؤتمر العاـ قراره بحؿ الحزب بأغمبية الثمثيف وفي دورة عادية.                  -2



 
 (73المادة )

ب إذا نشأت حالة ال يمكف معالجتيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ أو نشأ خالؼ في تطبيقو فيرفع األمر لممكت
القانوني لتقديـ الرأي القانوني لمييئة العميا ليتـ إقراره والعمؿ بو كنظاـ مؤقت لحيف انعقاد المؤتمر العاـ ليتخذ 

 القرار المناسب باعتماده أو رفضو أو تعديمو.
 

 (74المادة )
 تصدر الييئة العميا التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا النظاـ.

 
 لماذا الشعار
كنبتة أردنية يحيط بيا العمـ األردني عمى شكؿ ىالليف متقابميف ينعقد في أعالىا خريطة  زىرة السوسنة

 األردف الوطف، تستند إلى كادر يتكوف مف ثالثة أجزاء عمى شكؿ لبنات ثالث رمزًا لممجتمع األردني  
 

 لماذا الرسالة
 ال معنى لوجود اإلنساف عمى األرض بال رسالة، فكاف الحزب.

 
 بنشأة الحز 

، وىو حزب سياسي وطني أردني 2002تأسس حزب الرسالة في الحادي والثالثيف شير كانوف أوؿ عاـ 
يعمؿ عمى تنظيـ أبناء الوطف الراغبيف بالتعبير عف آرائيـ وأفكارىـ السياسية واالقتصادية والثقافية والتربوية 

واحد وصواًل إلى المشاركة في واالجتماعية وما يتعمؽ بوجودىـ وحاضرىـ ومستقبميـ، ضمف نسيج وطني 
الحياة العامة، وتمثياًل لمقوى المنتسبة إليو في المجالس التشريعية والتنفيذية وعماًل عمى تحقيؽ الحياة الفضمى 

لإلنساف األردني بما يحمي حريتو الخاصة والعامة، ويحقؽ لو العدالة والمساواة، ويييئ لو فرص التكافؤ 
مائو وعممو وعممو عمى أسس وثوابت ومرتكزات وطنية صادقة وممتزمة بالدستور ويصوف حقوقو في والئو وانت



والقوانيف الناظمة، تحوؿ دوف االستعالء عمى المصمحة الوطنية العميا، واالستقواء بالبناء المنظـ عمى أساس 
 طائفي أو فئوي أو جيوي أو عرقي أو قبمي أو طبقي أو ديني أو عنصري.

يف المجتمع المدني الديمقراطي الذي يحظى باالحتراـ والتقدير في مختمؼ المحافؿ واستقرارًا لعناصر تكو 
 العربية واإلقميمية والدولية.

الحزب مؤسسة وطنية ممتزمة بالدستور والميثاؽ وقانوف األحزاب تعمؿ عمى تنظيـ اإلنساف األردني ضمف 
 ثوابتو ومصمحتو العميا.

 
 زبــــة الحـــــــــهوي

ف األحزاب السياسية الوطنية الوسطية، وىو حزب ليبرالي ديمقراطي، يؤمف بالتعددية السياسية، يعد الحزب م
ويسعى عمى تجذير العمؿ الديمقراطي، واحتراـ اإلنساف كقوة بنائية تستند إلى التخطيط في العمؿ، وتحديدًا 

ه الذاتية، ومصالحو المتبادلة األولويات الكفيمة بالنيوض في المجتمع والتغمب عمى مشكالتو، وتعظيـ موارد
 مع المجموعات واألطراؼ العربية واإلقميمية والدولية، الفاعمة في نظامنا الدولي القائـ.

ليس لمحزب أفكار عقائدية خاصة، يحتـر كؿ األفكار، ويتبادؿ الحوار الوطني معيا، يقدـ منيجو وفكره مف 
طروحاتيا، وال يصطؼ مع المعارضة في كؿ مواقفيا، خالؿ برامجو المختمفة، ال يقؼ مع المواالة في كؿ 

ليس اتباعيًا وال ثوريًا، يتبنى مواقؼ االعتداؿ والتوازف والعقالنية، يرفض العنؼ، والظمـ واالستبداد، والطبقية، 
 والفوقية والعرقية والعنصرية والطائفية والجيوية والشممية والمصمحية الخاصة والفوضى والعبثية.

عمى مصادره التمويمية الذاتية ويموؿ مف جيوب أعضائو وذاتية التمويؿ تصوف ذاتية المشاركة  عتمد الحزبا
 الوطنية الصادقة

 
 اىداؼ الحزب

 .      تحقيؽ وجود اإلنساف األردني كرمز لمعطاء وغاية لمحكـ.1
 لقوي..      تجسيد الحرية كمفيوـ وىدؼ ووسيمة لممشاركة المسؤولة في بناء الوطف األردني ا2
.      تأصيؿ الوالء هلل والوطف والممؾ يصوف المكتسبات الوطنية وتعظيـ منجزاتيا وتطوير مخرجاتيا 3

 المختمفة.



.   تجذير االنتماء لألردف الوطف باآلليات المناسبة والبرامج الحقيقية التي تعمؽ إحساس اإلنساف األردني 4
 سالمية واإلنسانية.بأرضو ووطنو ونظامو السياسي وىويتو العربية واإل

.   تحقيؽ العدالة االجتماعية عمى أساس المساواة واالحتراـ بيف كؿ الطبقات وتحقيؽ تكافؤ الفرص  5
عالء شأف القدرة والكفاءة لدى أبناء المجتمع األردني.  وا 

اد وواجباتيـ .      العمؿ عمى االحتكاـ لمقانوف باعتباره السيد الوحيد، والمرجعية الفاصمة في حقوؽ األفر 6
 والتزاماتيـ.

 .      الوصوؿ إلى الديمقراطية النيابية والبرلماف السياسي تمثياًل لمجتمع مدني حديث حر.7
احتراـ التعددية السياسية والعمؿ عمى إيجادىا كمنيج فكري حر، يقوـ عمى الحوار مع األحزاب .      8

 يا مف تكوينات اجتماعية.الوطنية المشتركة مف كؿ القرى السياسية وما يرتبط ب
.      السعي لتحقيؽ الوحدة الوطنية باعتبارىا أساس لموحدة العربية المستندة إلى جذورىا العربية اإلسالمية 9

 التاريخية.
.      تكويف العالقات العربية واإلقميمية والدولية عمى أساس مف االحتراـ المتبادؿ ونصرة القضايا العادلة 10

 بيف الشعوب.
ال حياة سياسية وال تعددية سياسية بدوف أحزاب، والمجتمع بال أحزاب ىو المجتمع الالقوي .      11

 والمتشدد
 

 سياسات الحزب وبرامجه
يقـو الحزب بتنفيذ سياساتو عمى أساس برامجي حيث يؤمف الحزب بأف البرنامج ىو األساس في كسب   -

تحديث والتطوير عمى أسس عممية تكسر لوحة معاصرة تتسـ الثقة الحزبية لمسير نحو اإلصالح والتنمية وال
 بالحداثة والمعاصرة.

تتناوؿ سياسات الحزب مختمؼ القضايا والمشكالت التي تيـ المجتمع األردني في إطار تحقيؽ أف األردف 
 أواًل وضمف مجموعة

 الثوابت العربية واإلقميمية والدولية التي تحتـر المصالح الوطنية العميا.   -



يعمؿ الحزب عمى طرح سياساتو وبرامجو العامة والخاصة في إطار خطتو المعدة ليذه الغاية، حيث يقوـ   -
 -بإعداد مختمؼ البرامج المتعمقة بالنواحي التالية:

.      البرنامج التنظيمي، والذي يشتمؿ عمى آليات التنظيـ واالستقطاب واالنتشار في مختمؼ مناطؽ 1
 ىا العاممة في مختمؼ القطاعات.المممكة وتوزيع قوا

.   البرنامج االقتصادي: يعالج مختمؼ القضايا االقتصادية المحمية واإلقميمية ويمقي الضوء عمى تقاطعات 2
التنمية االقتصادية واإلدارية الشاممة محميًا وعربيًا، ويقدـ الحموؿ واالقتراحات المناسبة ليا سواء ما يتعمؽ منيا 

 والفقر والصحة والتعميـ. بالعولمة والبطالة
.   البرنامج التربوي والثقافي واالجتماعي، يعالج األوضاع القائمة، ويقدـ اإلصالحات الالزمة ليا وفؽ 3

عادة البناء  منظورىا المعاصر كمنظومة واحدة تعنى بالنظـ التربوية والتعميمية واالجتماعية والييكمية وا 
ابات والمؤسسات األىمية، كوحدة عضوية مترابطة تحقؽ وجود المجتمع .   برنامج المنظمات والييئات والنق4

 المدني الحديث، ومضموف أطر الممارسة العممية لمحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص وحقوؽ اإلنساف.
.لبرنامج السياسي واإلعالمي، يعنى بتحميؿ ودراسة المشكالت القائمة عمى الصعيد المحمي وما يالزميا  5

 عات وقوانيف وأنظمة، والمشكالت اإلقميمية ومامف تشري
.   يترتب عمييا مف آثر تنعكس سمبًا أو إيجابًا عمى األوضاع الداخمية، والمشكالت الخارجية وما ينجـ 6

عنيا مف متغيرات تتعمؽ باألبعاد الجغرافية والسياسية واالجتماعية ويعمؿ عمى إصدار مواقفو وتعميميا عمى 
 الشرائح الحزبية والطبقات العامة.مختمؼ المنظمات و 

.   برامج أخرى ذات عالقة بالمستجدات التي تطرأ وىي برامج آنية ضمف خطة الحزب العامة والمتوسطة 7
 المدى تتناوؿ المرأة والشباب والبيئة ... الخ

 
تمع متطور * البرلماف السياسي ىو الطريؽ األمثؿ لتعزيز الديمقراطية، والحرية والميبرالية مصمحة لمج

 وحديث.
 * الديمقراطية واإلصالح، عناويف ىامة تترجميا القرارات والبرامج، وتصونيا الحرية وتكافؤ الفرص.
 * اإليماف باألردف ىو اإليماف باألمة، واإليماف باألمة أساس لتقديـ رسالتيا الخيرة لإلنسانية جمعاء.

 


