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  Jordanian  national youth party 
 

 (1)المادة 
يسمى ىذا النظاـ، النظاـ األساسي لحزب الشباب الوطني األردني، ويعمؿ بو اعتبارًا مف تاريخ إعالف 

 .تأسيس الحزب وفؽ أحكاـ القانوف
  

 (2)المادة 
 :الية حيثما وردت المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾيكوف لمكممات والعبارات الت

 .المممكة األردنية الياشمية: المممكة
 .دستور المممكة: الدستور
 .قانوف األحزاب المعموؿ بو في المممكة: القانوف
 .حزب الشباب الوطني األردني: الحزب

 .المؤتمر العاـ لمحزب: المؤتمر العاـ
 .المجمس الوطني لقيادة الحزب: الوطني  المجمس

 .المكتب السياسي لمحزب: المكتب السياسي 
 .المكتب التنفيذي لمحزب: المكتب التنفيذي 

 .األميف العاـ لمحزب: األميف العاـ
 .مؤسسة الرئاسة لمحزب : مؤسسة الرئاسة 

  
 .حزب الشباب الوطني األردني(: 3)المادة 



تنظيـ سياسي وطني شبابي يتمتع بشخصية إعتبارية، تأسس وفؽ أحكاـ  حزب الشباب الوطني األردني
الدستور والقانوف بيدؼ المشاركة في الحياة السياسية وتعزيز دور ومكانة المساحة الشبابية في عمميات 

 . اإلصالح السياسي، واإلقتصادي،  واإلجتماعي بكافة محاورىا الوطنية
 

 شعار الحزب ( 4)المادة 
 .جؿ األردف نعـ نجرؤ أل

كشعار تعبر عف ىمة الشباب المستمدة مف ثوابتنا الوطنية والقومية والدينية ( نعـ نجرؤ ألجؿ األردف)
واالنسانية ، ولمداللة عمى عطائنا المنقطع النظير مف اجؿ اصالحات حقيقية تصنع بيد الشباب مف اجؿ 

 .نماء وبناء وطننا االردف 
اف الراية االردنية والنجمة السباعية وشباب يقفوف في منتصؼ الشعار والداللة مف صورة شعارنا ىي الو 

 .لمتعبير عف وجود الشباب وطموحاتيـ بمستقبؿ افضؿ بحؽ وبعمؿ وليس بشعارات 
  

 لماذا الشباب؟
لنعبر عف الطاقات الشابة الوطنية المتجددة، والتي ستعمؿ عمى خمؽ مستقبؿ وطني أفضؿ، يرفض أي خمؿ 

صالحو، في البناء الو  طني االردني، ويدعـ كؿ مواطف أردني يجعؿ مف المصمحة الوطنية العميا ىدًفا لعممو وا 
وصواًل الى صيغة وطنية تضع الشباب في موقعيـ الصحيح كطرؼ اساسي ومؤثر في المعادلة السياسية 

 .االردنية 
بؿ لنؤكد عمى عزيمة في ىذا الحزب لـ يأِت لحصر توجياتنا في فئة عمرية محددة ( الشباب ) مصطمح 

 .الشباب وعطاءه الوطني الشريؼ لدى كؿ مواطف وفي أي مرحمة عمرية كانت
  

 مقر الحزب( 5)المادة 
المقر الرئيسي لمحزب في مدينة عماف، ولمحزب أف ينشئ مقارًا فرعية أخرى داخؿ المممكة بما يتفؽ وأحكاـ 

 .ىذا النظاـ والقانوف
  



 .و الوسائؿ الحزبية  االىداؼ والمبادئ(: 6)المادة 
 :يمارس الحزب نشاطاتو حسب المبادئ والقواعد التالية

 . احتراـ الدستور واإللتزاـ بأحكامو واحتراـ سيادة القانوف -أ
عدـ اإلرتباط التنظيمي أو المالي بأية جية غير أردنية وعدـ توجيو النشاط الحزبي بناءًا عمى أوامر أو  -ب

 .ة خارجيةتوجييات مف أية دولة أو جي
اإلمتناع عف التنظيـ واإلستقطاب الحزبي في صفوؼ القوات المسمحة وأجيزة األمف والدفاع المدني  -ج

 .والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية أو شبو عسكرية بأية صورة مف الصور
 .احتراـ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيـ -د
 .نو وصوف الوحدة الوطنيةالمحافظة عمى استقالؿ الوطف وأم -ىػ
 .نبذ العنؼ بجميع أشكالو وعدـ التمييز بيف المواطنيف -و
 .تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف جميع المواطنيف عند تولي المسؤولية والمشاركة فييا -ز
  

 االىداؼ
راسخة في مسيرة  التجذير الحقيقي لمعاني اإلنتماء لوطننا لألردف، والوالء لقيادتنا الياشمية كمنطمقات.     1

 .الحزب وخطتو االصالحية الوطنية
التأكيد عمى تعزيز مفيوـ اليوية الوطنية األردنية الجامعة لكؿ مواطف اردني، التي ترفض كؿ .     2

اإلنتماءات الضيقة وتوجييا نحو اإلنتماء األساسي لوطننا األردف مف خالؿ تعميؽ كافة أركاف الوحدة 
 . الوطنية الحّقة 

التأكيد عمى دعـ مفيوـ األمف الحقيقي عمى اعتبار أف الشباب جزٌء ال يتجزأ مف المنظومة األمنية   .   3
 .الوطنية وداعًما ليا في تحقيؽ االستقرار واألمف في األردف

العمؿ عمى سد الفجوة الكبيرة الموجودة حالًيا بيف الشباب ومراكز صنع القرار والسمطة في الدولة مف .     4
خمؽ قيادات شابة وطنية تسيـ في تعزيز وخمؽ استراتجيات وطنية فاعمة تالمس نبض الشارع وتمغي خالؿ 

 .مف خالؿ إصالح حقيقي ال شكمي ( الشباب) كؿ معاني التيميش واالقصاء ألكبر فئات المجتمع 
 . السعي الجاد الى انياء كافة اشكاؿ وانواع الفساد في كافة المواقع .     5



  
 :الوسائؿ 

الشباب ىـ وسيمتنا النابضة بالحياة والعطاء ، ونطمح الى الوصوؿ الى اغمبية برلمانية وتشكيؿ حكومة 
شبابية تالمس ىموـ المواطنيف وتعمؿ عمى عالجيا مف خالؿ جيؿ جديد الردف افضؿ ضمف المنيجية 

 :الوطنية التالية
  

 المنحى السياسي* 
 :السياسي عمى ما يمي تقوـ منيجية الحزب في مجاؿ البناء الوطني

  
التي يجب الفصؿ بينيا واستقالؿ كؿ منيا عف األخرى في إطار ( األمة مصدر السمطات ) تجذير مبدأ  -1

 .مف التوازف العاـ
المواطنة أساس العالقة بيف أفراد الشعب االردني، فال يجوز التمييز بينيـ بسبب الديف أو الجنس أو  -2 

 .أو الثروة في جميع الحقوؽ وااللتزامات وتولى المناصب الموف أو العرؽ أو المكانة
السعي إلى تعزيز مكانة الشباب في البرلماف ليكوف ىذا البرلماف معزًزا وداعًما لمدور التشريعي، حتى  -3

 . يمثؿ الشباب وُيفّعؿ وظائؼ التشريع والرقابة والمحاسبة لمسمطة التنفيذية
لرجؿ في األىمية السياسية ، والقانونية ؛ فالمعيار الوحيد لتولي المناصب المساواة الكاممة بيف المرأة وا -4

 .ىو الكفاءة واألىمية والقدرة عمى القياـ بمسؤوليات المنصب
حماية الحؽ في إقامة الشعائر الدينية السماوية بحرية لمجميع وتعزيز صورة االسالـ السمحة محميا  -5 

 .االرىاب ودوليا والتأكيد عمى نبذ كافة اشكاؿ
توجيو كافة قنوات الحوار الوطني في األردف ليكوف بيا مساحة أكبر لسماع صوت الشباب والتعبير عف  -6

 .كافة أفكارىـ السياسية
السعي نحو توحيد جيود كافة المؤسسات الوطنية لمشباب في سبيؿ توجيو مسارىا وتعزيز عطاءىا بعيًدا   -7

 .ه مف خالؿ وضع التصورات والرؤى التي تحقؽ ذلؾعف التفرد بالعمؿ لكؿ مؤسسة عمى حد
 .احتراـ الكرامة اإلنسانية وجميع حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية -8



لغاء القوانيف المقيدة  -9 احتراـ التعددية السياسية والفكرية والتأكيد عمى احتراـ حرية الصحافة واإلعالـ وا 
 .لتأكيد عمى حرية الرأي والتعبير وحؽ الحصوؿ عمى المعمومة ليما، وا

تفعيؿ دور األحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة ضمف بيئة تشريعية تدعـ  -11
 .دورىا ووجودىا 

 التشاركية ما بيف الحكومة و المؤسسات الوطنية مف اتحادات ونقابات وجمعيات وغيرىا ، بما يعيد -11
 .التوازف إلى عالقة الدولة بالمجتمع المدني 

إطالؽ حرية العمؿ الطالبي والنشاط الجامعي ، والغاء كافة القيود التشريعية المعيقة لدورىـ السياسي  -12
 .والوطني 

 .تعزيز آليات الشفافية والمحاسبة بما يحوؿ دوف ظيور الفساد فضالً عف استشرائو -13
البرلماف، البمديات، النقابات، اتحادات )مة إلجراء كافة العمميات االنتخابية توفير الضمانات الالز  -14

بصورة حرة ونزيية دوف أية تدخالت حكومية أو غير حكومية وتغميظ العقوبة عمى كؿ مف ( الخ... الطمبة 
 .يسيـ بغير ذلؾ ، اضافة الى رفض كافة جرائـ الماؿ السياسي

 .التنفيذية والتشريعية ضماًنا لنزاىة وشفافية القضاء: ا عف السمطتيفاستقالؿ القضاء استقالاًل تامً  -15
 .تعزيز مبدأ سيادة القانوف -16
  

 المنحى االقتصادي* 
 :وذلؾ مف خالؿ البنود التالية

 .رفض كافة اشكاؿ التفريط بممتمكات الدولة ومؤسساتيا وأراضييا ومحاسبة القائميف عمى ذلؾ.     1
ر والبطالة والمديونية وذلؾ ليس بخطط مؤقتة وآنية بؿ بإيجاد وخمؽ أفكار شبابية محاربة الفق.     2

اقتصادية تساعد في استغالؿ طاقات األردف وموارده اليجاد أكبر قدر ممكف مف المشاريع الوطنية 
ع االقتصادية والصناعية التي تخفؼ مف االعباء االقتصادية عمى المواطف األردني ، واالنتقاؿ مف مجتم

 .مستيمؾ الى مجتمع منتج
توضيح كافة البنود العامة والخاصة في موازنة الدولة وتبياف كافة طرؽ الصرؼ والتعامؿ مع ىذه .     3

 .البنود بصورة واضحة لمحد مف ىدر الماؿ العاـ



ؽ محاربة كافة أشكاؿ وسياسات األحتكار والمنافسة غير الشرعية وغالء األسعار والتالعب بالسو .     4
 .ومعاقبة المتورطيف بذلؾ عقاًبا رادًعا

العمؿ عمى تخفيؼ الضرائب عمى المواطنيف وخاصة في المشاريع الصغيرة وذلؾ لتحفيز الشباب .     5
 .عمى االنتاج والعطاء

النفط، الصخرالزيتي، اليورانيوـ، الفوسفات، االسمنت )االستغالؿ األمثؿ لكافة مواردنا الغنية لمطاقة .     6
 .لموصوؿ مستقباًل إلى االكتفاء الذاتي في صناعة الطاقة واالنتقاؿ الى بمد مصدر ليا (  الخ ..
العمؿ عمى تييئة لجنة وطنية لمبحث في كافة المشاريع المقدمة مف الشباب لتطوير االقتصاد الوطني .     7

 .األردني والبحث في إمكانية تطبيقيا عمى ارض الواقع
 .اـ العمالة الوافدة ليحؿ مكانيا الشباب األردني لمحد مف ظاىرة البطالة المتزايدة الحد مف استقد.     8
توفير الوظائؼ والميف المالئمة لمشباب لدعـ االقتصاد الوطني و استثمار الطاقات الشابة بمناحي .     9

 .ايجابية باالضافة الى محاربة ثقافة العيب عند الشباب
 .حرفييف ودعـ حقوقيـ الوطنية كطرؼ ميـ في بناء االقتصاد االردني دعـ العماؿ والمينييف وال.11
 .محاربة الواسطة والمحسوبية واعتماد الكفاءة كمنيج لمتوظيؼ في الدولة.11
  

 المنحى االجتماعي والثقافي* 
 :يقوـ المنحى االجتماعي والثقافي عمى عدة أمور منيا

ة بيف أفراد وطبقات المجتمع في الحقوؽ والواجبات وتعزيز العدالة االجتماعية وذلؾ بدعـ المساوا.     1
 .وجود الطبقة الوسطى لمحفاظ عمى توازف الدولة واستقرارىا

وذلؾ مف خالؿ فتح آفاؽ جديدة أماـ الشباب بإدخاؿ مفاىيـ عصرية في : تطوير وسائؿ التعميـ.     2
كافة المدارس والجامعات بكافة وسائؿ تكنولوجيا التعميـ مثؿ التعميـ االلكتروني والتعميـ عف بعد ،وفي رفد 

التعميـ، وتعزيز مفيوـ الحرية االكاديمية إضافة الى ربط الدراسة بسوؽ العمؿ لكي يتسنى لكؿ شاب اف 
 .يحصؿ عمى فرصة عمؿ في مجاؿ اختصاصو



عمى تبني  اف يتـ إيالء ىذه المنارات العممية وشبابيا رعاية اكثر تحفز الشباب: الجامعات .     3
الفكرااليجابي الذي يقوـ عمى التعددية و واالنفتاح الفكري والنقد البّناء وازالة ظاىرة العنؼ مف خالؿ تعبئة 

 .الفراغ السياسي الموجود بتييئة الشباب لمدخوؿ في العمؿ الحزبي المنتج
المختمفة في دعـ ثقافة تعزيز االستفادة مف آليات التواصؿ االلكتروني الحديثة ووسائؿ االتصاؿ .     4

 .التحاور االيجابي في المجتمع 
تعزيز مفاىيـ األمف المجتمعي ورفض كافة أشكاؿ العنؼ في المجتمع وذلؾ مف خالؿ البحث في .     5

زالتيا  .أسباب ىذه الظاىرة ومحاولة عالجيا وا 
 .يف واالعالة لممحتاجيفالتأميف االجتماعي مف خالؿ توفير غطاء التأميف الصحي لكافة المواطن.     6
التركيز عمى خمؽ واقع أفضؿ لعماؿ االردف ومزارعيو مف خالؿ دعـ ىذه الشريحة الوطنية اليامة .     7

 .بنشر الوعي والتثقيؼ بأىمية ىذه الفئتيف ودعـ حقوقيـ وتقديـ المساعدات الالزمة ليـ
 .حقوقيـ كاممة دوف انتقاص التركيز عمى ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتيـ واعطائيـ.     8
  

 المنحى االقميمي والقومي* 
دعـ كافة القضايا العربية واحتراـ ارادة الشعوب في تحديد مصيرىا وفي مقدمتيا القضية الفمسطنية وحقيا  -1

في إنشاء الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني وعاصمتيا القدس الشريؼ، والتأكيد عمى عمؽ 
 .االردنية الفمسطنية الواحدة  العالقات

السعي إلى تحقيؽ تكامؿ اقتصادي عربي يعزز مف التطور ويحد مف البطالة والفقر في المجتمع األردني  -2
 .مف خالؿ بحث إمكانية إقامة سوؽ عربية مشتركة 

، وبحث اقامة العمؿ عمى توفير بدائؿ جديدة لممياه في االردف في ظؿ التزايد الكبير لمطمب عمى المياه  -3
 .اتفاقيات اقميمية جديدة لحؿ ىذه االزمة

استثمار الربيع العربي ىذا المصطمح الجديد والمثمر كفرصة جوىرية لمأسسة التغيير االيجابي  -4
والضروري لبناء مستقبؿ منيع آمف ومزدىر مف خالؿ دمج طاقات الشباب األردني في اطار موحد لتعزيز 

محاوالت ليدـ واستغالؿ مكتسباتنا الوطنية ، وذلؾ مف خالؿ الحوار االيجابي  نمو األردف بعيًدا عف أية
 .البناء الذي يحتـر ثوابتنا الوطنية



  
 المنحى الزراعي* 

لغاء كافة الضرائب والقروض عمى المزارعيف  وذلؾ مف خالؿ الدعـ الكامؿ لكؿ مزارع لمرجوع إلى أرضو وا 
ألراضي الصحراوية في األردف والعمؿ عمى استغالليا أف امكف في لتطوير الزراعة والحد مف تعاظـ نسبة ا

 .المستقبؿ، إضافة الى تعزيز برامج الوعي واالرشاد ووسائؿ التسويؽ النتاجنا الزراعي
  

 المنحى السياحي* 
وذلؾ يتجمى بأف نعزز مفاىيـ السياحة الداخمية وأف نروج لألردف سياحًيا بصورة أفضؿ  لتعزيز مكتسبات 

 .ردف السياحية ، ولتكوف المنشأت السياحية داعمًا لمحد مف البطالة عند الشباب االردني األ
 

 :شروط العضوية(: 7)المادة 
 :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 االنتساب -1
 .وف أردنيًا منذ عشر سنوات عمى األقؿأف يك -2
أف ال يكوف محكومًا بحكـ قطعي مف محكمة مختصة بجناية أو بجنحة  مخمة بالشرؼ أو باألخالؽ  -3

 .ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره( عدا الجرائـ ذات الصفة السياسية)العامة 
 .أف يكوف متمتعًا باألىمية المدنية والقانونية الكاممة -4
 .يكوف مقيمًا عادة في المممكةأف  -5
 .أف ال يدعي بجنسية دولة أخرى أو حماية أجنبية -6
 .أف ال يكوف عضوًا في أي حزب أو تنظيـ سياسي آخر أردني او غير أردني -7
 .أف ال يكوف مف المنتسبيف لمقوات المسمحة األردنية أو األجيزة األمنية أو الدفاع المدني -8
 .أف ال يكوف قاضياً  -9

 .أف يؤمف بمبادئ الحزب ويمتـز بأىدافو وسياساتو وبرامجو وأنظمتو -11
  



 أشكاؿ العضوية(: 8)المادة 
ىو كؿ شخص وقع عمى عقد تأسيس الحزب، ويعتبر عضًوا دائًما في المؤتمر العاـ : العضو المؤسس -1

 .لمحافظتو اضافة الى أولويتو في تولي مواقع الحزب في الفترة االنتقالية
ىو كؿ عضو تحققت فيو شروط العضوية المنصوص عمييا في ىذا النظاـ وتـ قبولو : لعضو العامؿا -2

بقرار مف الييئات الحزبية المختصة وجرى تثبيتو  عمى اف يكوف مسددًا الشتراكاتو المالية حسب أحكاـ 
 .النظاـ 

إنتساب لمعضوية  ىو كؿ شخص ابدى استعدادًا لخدمة أىداؼ الحزب وقدـ طمب: العضو المؤازر -3
 .المؤازرة وتـ قبولو بقرار مف الييئات الحزبية المختصة

  
 :العضوية ( 9)المادة 

 .يقدـ راغب اإلنتساب لمحزب طمبًا عمى النموذج المقرر إلى المكتب السياسي في منطقتو -1
 .النيائية عمييايتـ تبميغ المكتب التنفيذي بجميع القرارات الصادرة بقبوؿ األعضاء الجدد لمموافقة  -2
يقسـ العضو العامؿ أماـ قيادة المكتب السياسي الذي يتبعو اليميف التالية، وذلؾ فور إبالغو بقبوؿ  -3

أقسـ باهلل العظيـ أف أكوف مخمصًا لحزب الشباب الوطني االردني : )عضويتو وقبؿ ممارسة نشاطاتو الحزبية
مًا بأنظمتو وتعميماتو واف اقدـ كؿ مافي امكاني مف اجؿ رفعة متفانيًا في تنفيذ برامجو و أىدافو وسياساتو ممتز 

 ( .وطننا االردف
 .يصدر الحزب بطاقة عضوية وفؽ النموذج المقرر ويوقعيا األميف العاـ -4
  

 :واجبات العضو( 11)المادة 
 .االخالص لمحزب والتقيد بمواقؼ الحزب وقراراتو والدفاع عنيا -1
 .اتو وتعزيز إنتشارىا عمى أوسع نطاؽ وكسب العناصر المؤىمة لعضويتوتعميـ أىداؼ الحزب وسياس -2
 .حفظ  أسرار الحزب والعمؿ الجاد لحماية وحدتو وتالحمو -3
 .دفع إشتراكات الحزب والتزاماتو المالية بانتظاـ -4
 .حضور اجتماعات الييئات الحزبية والمكاتب والمجاف التي يكوف عضوًا فييا -5



 .والمحاضرات والنشاطات األخرى التي ينظميا الحزب حضور الندوات -6
  

 :حقوؽ العضو( 11)المادة 
 :العضو العامؿ  -1
 .المشاركة الديمقراطية الحرة في المناقشات الحزبية في الييئات التي يكوف عضوًا فييا.  أ

 .التصويت الحر عمى قرارات الييئات الحزبية التي ينتمي لعضويتيا.   ب
 .والترشيح في جميع الييئات وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات التي تصدر بمقتضاهاإلنتخاب .  ت
 :العضو المؤازر  -2

يحؽ لو المشاركة دوف حؽ التصويت واإلنتخاب والترشيح ، ويتـ تثبيت العضو المؤازر بعد تقديمو لطمب 
 .التثبيت ومرور ثالثة اشير عمى انتسابو لمحزب 

  
 :اإلستقالة( 12)المادة 

 .اإلستقالة حؽ مشروع لعضو الحزب -1
 .تقدـ اإلستقالة خطيًا إلى رئيس المكتب السياسي التي يكوف مقدـ االستقالة مسجاًل فيو حسب منطقتو -2
تعرض اإلستقالة عمى قيادة المكتب السياسي في أوؿ إجتماع عادي لو بحضور العضو المستقيؿ ما لـ  -3

 .ناقش  اإلستقالة ومبرراتيا وترفعيا لممكتب التنفيذييمتنع عف الحضور دوف عذر مقبوؿ وت
 .يقر المكتب التنفيذي االستقالة وتنتيي عضوية المستقيؿ مف كافة ىيئات الحزب -4
  

 :الييئات الحزبية( 13)المادة 
 :يتكوف الحزب مف الييئات التالية

 .المؤتمر العاـ -1
 .المجمس الوطني -2
 .المكتب السياسي -3
 .لتفيذيالمكتب ا -4



 .الييئات الوطنية -5
 .األميف العاـ -6
 .مؤسسة الرئاسة -7
 .مجالس قيادة المحافظات -8
  

 :المؤتمر العاـ( 14)المادة 
يتألؼ المؤتمر العاـ مف جميع اعضاء الحزب في المممكة ويجتمع مرة كؿ عاميف عمى االقؿ بدعوة مف  -1

 .رئيس الحزب الذي يترأس اجتماعاتو
 .تمر العاـ دورات إستثنائية بدعوة مف األميف العاـ لمناقشة االمور المقصودة مف الدعوة يعقد المؤ  -2
ذا لـ  -3 ينعقد المؤتمر العاـ بحضور األغمبية، وفي حالة عدـ اكتماؿ النصاب يؤجؿ االجتماع لمدة ساعة وا 

انونيًا ميما بمغ عدد يكتمؿ النصاب يؤجؿ االجتماع لمدة سبعة أياـ مف تاريخو وعندىا يكوف االجتماع ق
 .األعضاء الحاضريف

مف حؽ كؿ عضو  في المؤتمر العاـ تقديـ أية اقتراحات او مبادرات او خطط وطنية لمييئة الحزبية  -4
 .التي يتبع ليا عمى اف ترفع لألميف العاـ وىو المخوؿ بعرضيا عمى المجمس الوطني القرارىا 

  
 :المجمس الوطني  ( 15) المادة 

يتكوف المجمس الوطني مف خمسة أعضاء لكؿ محافظة في المممكة ،ويضاؼ الى أعضاء المجمس       -1
 .الوطني المذكوريف أعضاء المكتب التنفيذي لمحزب ليشكموا بمجموعيـ المجمس الوطني لمحزب

ينتخب المجمس الوطني مف قبؿ المؤتمر العاـ لكؿ محافظة بشكؿ مستقؿ حسب المنطقة المسجؿ       -2
 .ا العضو في عمميتي الترشيح واالنتخاببي
 .يمثؿ المجمس مرجعية وطنية لمحزب حسب ميامو المذكورة الحقاً       -3
 .يمثؿ المجمس الدور التشاركي في صنع القرار في الحزب       -4
نواب  األميف العاـ يعتبر رئيسًا لممجمس الوطني ويترأس اجتماعاتو وفي حاؿ غيابو يترأس االجتماع      -5

 .رئيس المجمس الوطني حسب تريبيـ 



 .رئيس المجمس الوطني يختار مف بيف االعضاء نائبًا اوؿ وثاني لمرئيس وامينًا لسر المجمس       -6
يراعي المجمس الوطني امكانات الحزب المادية في كافة قرارتو المصدرة مف خالؿ االستئناس برأي       -7

 .المدير المالي
  

 :في كافة الييئات الحزبية الموجودة( ف السرأمي) مياـ * 
 .اإلشراؼ عمى شؤوف ىيئتو الحزبية بما يعيده إليو رئيس ىذه الييئة -
 .تقديـ جميع التقارير ومواعيد اإلجتماعات ألمانة السر لحفظيا ومتابعتيا -
 .عد اإلجتماعساعة مف مو  48استقباؿ اإلقتراحات مف أعضاء الييئة لوضعيا عمى جدوؿ األعماؿ قبؿ  -
 .ساعة 48عمى المكاتب الحزبية تبميغ أميف السر باجتماعاتيـ قبؿ -
 .إعداد جداوؿ الجمسات وتبميغيا لألعضاء -
 .تقديـ جميع المراسالت إلى األميف العاـ بشكؿ دوري-
 .تنظيـ سجالت الجمسات والقرارات -
 .أرشفة وتوثيؽ كافة المراسالت الصادرة والواردة لمحزب -
 .الجة مراسالت الحزب الداخمية والخارجية الواردة والصادرةمع -
االحتفاظ بجميع الممفات الحزبية الداخمية والخارجية لألعضاء حسب اإلختصاص أو لغايات التوثيؽ  -

 .والمتابعة
 

 :مياـ المجمس الوطني( 16) المادة 
 .مناقشة سياسات الحزب وبرامج عممو -1
 .العاـ وتبميغو لألعضاء قبؿ أسبوعيف عمى األقؿ مف موعد اإلجتماعاعداد جدوؿ أعماؿ المؤتمر  -2
إعداد التقارير الالزمة عف جميع شؤوف الحزب وبرامجة وسياساتو ومواقفو ورفعيا لممؤتمر العاـ ولالميف  -3

 .العاـ
 الحؽ بإصدار المطبوعات التي تعبر عف أىداؼ الحزب وسياساتو وبرامجو وتسيـ في نشرىا وتوعية -4

 .أفراد الشعب بيا



 .إنشاء فروع لمحزب في مناطؽ المممكة -5
إقرار التعاوف مع أي حزب أو جماعة أو تجمع أو ىيئة أخرى عمى أف ينسجـ ذلؾ مع مبادئ الحزب  -6

 .وأىدافو وسياساتو شريطة موافقة رئيس الحزب
تسمية مرشحي الحزب ليذه إقرار مشاركة الحزب باالنتخابات التي تجري في المممكة عمى أي مستوى و  -7

 .االنتخابات شريطة موافقة رئيس الحزب
 .مناقشة موقؼ الحزب مف مختمؼ القضايا عمى المستوى الوطني والعربي واإلسالمي والدولي -8
 .إصدار القرارات الالزمة بشأف التقارير واإلقتراحات والشكاوي مف المكاتب السياسية -9

ف األعضاء عمى أف يتـ ذلؾ بأغمبية الثمثيف في إجتماع قانوني تجميد عضوية أو فصؿ أي عضو م -11
بعد أخذ رأي رئيس المكتب السياسي والمكتب المختص وموافقة األميف العاـ ومصادقة رئيس الحزب حسب 

 .احكاـ النظاـ
 حؿ قيادة أي ىيئة حزبية تخرج عمى مبادئ الحزب وأىدافو أو سياساتو أو برامجو وتعميماتو وتعييف -11

قيادة مؤقتو لحيف انتخاب القيادة الجديدة عمى أف يتـ ذلؾ بأغمبية الثمثيف في اجتماع قانوني وبعد موافقة 
 .رئيس الحزب

إقرار نموذج طمب اإلنتساب وبطاقة العضوية وأية نماذج أخرى بناءًا عمى تنسيب المكتب التنفيذي  -12
 .لمحزب

قة عمى جدوؿ اعماؿ المجمس الذي يعده اميف سر رئيس المجمس الوطني ىو المسؤوؿ عف المواف -13
 .المجمس الوطني

يدعى المجمس الوطني لالجتماع مف خالؿ رئيسو مرة كؿ ثالثة اشير عمى االقؿ ، ويجوز لرئيس  -14
 .المجمس الوطني دعوتو لالنعقاد عند الضرورة 

 .لالمور التي يرى انيا مستعجمة  يجوز لممكتب التنفيذي ممثاًل برئيسو اتخاذ القرارات الالزمة لمحزب -15
 

 :المكتب السياسي (: 17)المادة 



المكتب السياسي ىو تكويف تنظيمي ينشأ عمى أساس جغرافي ووطني عمى أساس وجود                 -1
بيذا النظاـ ( 1)مكتبًا عمى اف توضح ىذه التقسيمات في ممحؽ رقـ  45مكتب في كؿ منطقة والبالغ عددىا 

 .وويقرأ مع
 :تتكوف قيادة المكتب السياسي عمى النحو التالي                -2
 رئيس المكتب السياسي -
 نائب الرئيس -
 أميف السر -
عضو منتخبًا لكؿ مكتب سياسي عمى اف يكوف االعضاء المؤسسيف اعضاء دائميف في المكتب  25 -

 .السياسي
لمكتب السياسي في المنطقة الخاصة بو وتتولى قيادة يتـ إنتخاب قيادة المكتب السياسي مف قبؿ مؤتمر ا -3

 :المكتب السياسي المياـ والواجبات التالية
 .اإلشراؼ عمى نشاطات المكتب السياسي. أ

 .وضع التقارير العامة عف شؤوف المكتب السياسي ورفعيا لالميف العاـ لعرضيا عمى المجمس الوطني. ب
 .مف األعضاءتمقي التقارير واإلقتراحات والشكاوي .ج
 .دعوة مؤتمر المكتب السياسي لإلنعقاد وتحديد جدوؿ أعمالو. د 
 .فرض العقوبات الحزبية عمى أعضاء الحزب في المنطقة أو اقتراحيا أو إلغائيا وفؽ أحكاـ ىذا النظاـ. ز
 .تجمتع قيادة المكتب السياسي بدعوة مف رئيسو مرة واحدة كؿ شير عمى األقؿ. ح
 .مكتب السياسي باالميف العاـ مف خالؿ مساعدي االميف العاـ ومجمس قيادة المحافظة يرتبط رئيس ال. ف
  

 :المكتب التنفيذي( 18)المادة 
 :ويتكوف المكتب التنفيذي مف 

 .رئيسًا : رئيس الحزب
 .االميف العاـ

 .نواب االميف العاـ 



 .مساعدو االميف العاـ 
 (.المدير المالي ) اميف الصندوؽ 

 . اميف السر 
  

 األميف العاـ(  19) المادة 
 :يتولى األميف العاـ إدارة شؤوف الحزب الداخمية والخارجية ويقوـ بشكؿ خاص بالمياـ والواجبات التالية -1
 .رئاسة أي اجتماعات حزبية يحضرىا وادارة مناقشاتيا -أ

 .لمقياـ بيذه الميمة تمثيؿ الحزب لدى الغير والتكمـ باسمو، ولو تفويض مف يراه مف أعضاء الحزب -ب
 .تحديد ما يعمف مف قرارات الحزب أو توجيياتو أو أوامره -ج
دارة شؤونيا -د  .اإلشراؼ والتفتيش عمى المقر الرئيسي والمقار الفرعية وا 
اإلشراؼ عمى نشاط الحزب وتوجيو ىيئاتو وتأسيس الييئات والمؤسسات التي تعمؿ عمى خدمة مصالح  -و

 .الحزب وتتبع لو
عييف الموظفيف وعزليـ  عمى أف يتـ ذلؾ بموافقة مساعدوا األميف العاـ و األميف العاـ ىو مف يراقب ت -ز

 .أعماليـ
 .القياـ بعمؿ الناطؽ الرسمي بأسـ الحزب -ح
إقرار مشاركة الحزب ومرشحيو في المنظمات والييئات والمؤتمرات والندوات والدورات داخؿ األردف  -ط

 .مع مبادئ الحزب وأىدافو وسياساتو وفؽ أحكاـ القانوفوخارجو بما ال يتعارض 
إذا خال منصب األميف العاـ يدعى المؤتمر العاـ لإلنعقاد في دورة استثنائية خالؿ ثالثة أشير مف خمو  -2

المنصب وانتخاب أميف عاـ جديد لممدة المتبقية إذا تجاوزت العاـ، ويتولى رئيس الحزب إدارة شؤوف الحزب 
 .عاـ مؤقتًا لحيف انتخاب أميف عاـ جديدكاألميف ال

  
 :نواب األميف العاـ( 21)المادة 

 .نائب اوؿ لألميف العاـ-1
 .نائب ثاني لألميف العاـ-2



 (.لمنساء فقط ) نائب األميف العاـ لشؤوف المرأة  -3
ذكور وبناًء يمارس نواب االميف العاـ دور األميف العاـ في حاؿ غيابو أو شغور موقعو وحسب الترتيب الم

 .عمى التنسيؽ مع االميف العاـ في كافة االنشطة والقضايا الحزبية 
  

 مساعدو األميف العاـ( 21)المادة
ويمثموا حمقة الوصؿ بيف المكاتب السياسية ومتابعة كافة النشاطات التي تتـ في محافظاتيـ واالشراؼ  -أ

شيرية عف وضع المحافظة لألميف العاـ او كمما  عمى سير العمؿ في كافة المكاتب السياسية وتقديـ تقارير
 .اقتضت الحاجة وىو المرجعية االدارية االولى في كافة الييئات الحزبية لمحافظتو

مساعد األميف العاـ لمحافظة ) مساعدًا ويسمى كؿ واحدا منيـ  12عدد مساعدي األميف العاـ      - ب
 .محافظات لضماف شمولية التوزيع عمى كافة ال..........( 

 .االميف العاـ ىو المسؤوؿ عف تسمية مساعدي األميف العاـ في كافة المحافظات   - ج
  

 (المدير المالي) أميف الصندوؽ ( 22)المادة 
 .وينتخب مف خالؿ أعضاء المكتب التنفيذي في الحزب شريطة أف يكوف مؤىال عمميا وعمميا

  
 .و حسب االحكاـ الواردة في ىذا النظاـوميام:أميف سر المكتب التنفيذي ( 23)المادة 

  
 :الييئات الوطنية ( 24) المادة 

ىي ىيئات وطنية تعنى بشأف او اكثر مف الشؤوف العامة والمجمس الوطني ىو المسؤوؿ عف انتخاب اعضاء 
ىذه الييئات وقياداتيا بشكؿ عاـ وتشكيؿ ىيئات جديدة اذا اقتضت الحاجة وتوضيح صالحيات كؿ ىيئة 

حده ، وىي مرتبطة برؤساء المكاتب السياسة كؿ حسب منطقتو اما الرئاسة  المركزية والعميا لمييئات عمى 
 :فتتبع لالميف العاـ وتنظـ ىذه الييئات كاالتي

 .تتكوف كؿ ىيئة مف رئيس  ونائب لو واميف سر    - ح
 .كؿ ىذه الييئاتتتوزع الييئات ضمف المكاتب السياسية فكؿ مكتب سياسي يكوف بو فروع ل   - خ



ينتخب رؤساء الييئات لمجاؿ معيف رئيسا يمثميـ  عمى مستوى كؿ محافظة ونائب لو واميف لمسر     - د
 ............(.المركزية لمحافظة .............ىيئة )وتسمى

 ينتخب رؤساء الييئات المركزية عمى مستوى المحافظات رئيس لمييئة العميا عمى مستوى المممكو    - ذ
 .ونائبا لو وأمينا لمسر 
 :وىذه الييئات ىي 

 .ىيئة الشباب                 -1
 .ىيئة الجامعات والتعميـ العالي                 -2
 .ىيئة مكافحة الفساد                 -3
 .ىيئة التربية و التعميـ                 -4
 .الييئة االستشارية العميا                 -5
 .ىيئة التنسيؽ العميا                  -6
 .الييئة الثقافية                 -7
 .الييئة االقتصادية                 -8
 .ىيئة الشؤوف البرلمانية                 -9

 .ىيئة المرأة            -11
 .ىيئة العمؿ والعماؿ            -11
 .ىيئة الحوار الوطني            -12
 .ودورىا ينحصر في دعـ الحقوؽ المينية والعمالية لمنقابات: الييئة النقابية           -13
 .ىيئة حقوؽ االنساف            -14
 .الييئة االعالمية            -15
 .ىيئة العالقات العامة            -16
 ىيئة التخطيط االستراتيجي           -17
 .ثارىيئة السياحة واآل           -18
 .ىيئة المبادرات الوطنية            -19



 .ىيئة االبحاث والدراسات            -21
 ىيئة الزراعة والبيئة والمياه           -21
 .ىيئة الطاقة            -22
 .الييئة االنتخابية            -23
 .ىيئة الصحة            -24
 .ىيئة التنمية االجتماعية            -25
 .ىيئة المجتمع المدني            -26
 .ىيئة المتابعة الحكومية            -27
 .ىيئة العالقات الدولية والشؤوف الخارجية            -28
 .الييئة القانونية            -29
 .ىيئة ابناء البادية            -31
 .ىيئة ابناء المخيمات           -31
 .العشائر  ىيئة وجياء           -32
 .الييئة الصناعية            -33
 .ىيئة النقؿ العاـ           -34
 .ىيئة التنمية السياسية           -35
 .ىيئة المتقاعديف العسكرييف والمدنييف           -36
 .ىيئة البمديات والتنظيـ العمراني            -37
 .الييئة الرياضية           -38
  

 مجالس قيادة المحافظات (  25) المادة 
 :وتنظـ ىذه المجالس كاالتي 

 ...........(.مجمس قيادة محافظة ) يكوف لكؿ محافظة مجمس ويسمى     -1
 :يتكوف المجمس مف     -2



 (.رئيسًا ) مساعد االميف العاـ لممحافظة      - ر
 ( .اعضاء ) رؤساء المكاتب السياسية      - ز
 .ينتخب االعضاء مف بينيـ نائبًا لمرئيس وأمينًا لمسر                       - س
اعضاء المجمس الوطني لممحافظة ليـ الحؽ في اقتراح المشاريع والخطط                       - ش

 .الخاصة بالمحافظة
يتولى مجمس قيادة المحافظة تحديد االولويات والخطط واالمور المطموبة                      - ص
 .افظة وترفع لممكتب التنفيذي القرارىا لممح

  
 مؤسسة الرئاسة(  26) المادة 

 :وتتكوف مف 
 :رئيس الحزب     -1

ىو الموقع االوؿ في الحزب وصاحب الصالحية والمرجعية االولى في كافة القضايا الحزبية كتقدير لدوره في 
 :خمؽ وايجاد فكر وتكويف حزب الشباب الوطني االردني ضمف اآلتي 

 .رئيس الحزب ىو المتحدث والناطؽ االوؿ باسـ الحزب       - أ
رئيس كؿ االجتماعات الحزبية التي يحضرىا حتى بحضور األميف العاـ ، اضافة الى عضويتو كرئيس  - ب

 .لممكتب التنفيذي 
 .تمديديكوف منصب رئيس الحزب باالنتخاب مف قبؿ المكتب التنفيذي لمحزب ولمدة اربع سنوات قابمة لم - ت
في حالة االستقالة او الوفاة يكوف المكتب التنفيذي ىو المسؤوؿ عف تنصيب رئيس جديد لمحزب خالؿ  - ث

 .مدة ثالثة شيور حسب الحاالت المذكورة
 .ىو الممثؿ االوؿ لمحزب في كافة الفعاليات الوطنية والعربية والدولية   - ج
امو بواجباتو عمى أكمؿ وجو ولو الحؽ في استجواب االميف ىو المسؤوؿ المباشر عف االميف العاـ  وقي   - ح

العاـ اماـ المجمس الوطني وطرح الثقة بو عند خروجو عف فكر الحزب وتوجياتو والمناداة بانتخابات جديدة 
 .خالؿ ثالثة شيور لحيف بموغ الموعد الرسمي بعد عرض الموضوع عمى المجمس الوطني إلقراره

  



 :ب مجمس امناء الحز     -2
مجمس دائـ وفخري وىو مرجعية وطنية فكرية لكبار السياسييف في الحزب ولشخصيات وطنية عمى       - أ

 .امتداد الوطف 
يتكوف مف رئيس واعضاء قيادة، و المكتب التنفيذي ىو المسؤوؿ عف تنسيب اسماء المجمس والتنتيي  - ب

 .زب بعد عرض الموضوع عمى المكتب التنفيذيواليتيـ اال باالستقالة او الوفاة او بقرار مف رئيس الح
قرارىا  - ت ترفع كافة المشاريع والقضايا واآلراء التي يقترحيا مجمس األمناء الى المكتب التنفيذي لدراستيا وا 

 .في أوؿ اجتماع عادي لو عمى أف تراعي إمكانات الحزب المادية
 احكاـ اإلجتماعات

 
 نصاب اإلجتماعات( 27)المادة 

 .اإلجتماع قانونيًا إذا حضرتو األغمبية المطمقة مف األعضاء يعتبر -1
إذا لـ يتوفر النصاب في الموعد المحدد يحؽ لرئيس اإلجتماع تأجيؿ الموعد لمدة أقصاىا ساعة وبعدىا  -2

 .يكوف النصاب قانونيًا ميما بمغ عدد األعضاء الحاضريف باستثناء اجتماع المؤتمر العاـ لمحزب
 .جتماع قانونيًا فإنو يستمر كذلؾ ولو غادر بعض األعضاء الحاضريف قاعة اإلجتماع إذا بدأ اإل -3
 .اذا تساوت االصوات في اي اقتراع يكوف صوت الرئيس مرجحًا  -4
 .عمى كؿ عضو حضور اإلجتماعات المقررة في مواعيدىا المحددة -5
 .مف رئيس اإلجتماعإذا اضطر العضو لمغادرة قاعة اإلجتماعات وجب عميو اإلستئذاف  -6
 .إذا اضطر العضو لمتغيب عف اإلجتماع فإف عميو إخبار رئيس اإلجتماع بذلؾ مسبقاً  -7
ال يجوز لمعضو أف يتغيب أكثر مف إجتماعيف متتالييف إال بإذف مف رئيس الييئة التي يكوف عضوًا فييا  -8

ذا تكرر ذلؾ يعرض نفسو لمعقوبات المنصوص عمييا في ىذا النظاـ  .وا 
عوضًا عف ( الشماؿ  –الوسط  –الجنوب ) يجوز عقد المؤتمر العاـ لمحزب في أقاليـ المممكة الثالث -9

عقدىا في مكاف ووقت واحد وتعمف كافة القرارات والنتائج ليذه االجتماعات مجتمعة بعد إتماـ اإلجراءات 
 .القانونية لعقد ىذه المؤتمر

  



 :ئات الحزبية احكاـ االنتخابات في اليي( 28) المادة 
يجوز لجميع االعضاء العامميف الترشح الى كافة المواقع الموجودة في ىيئات الحزب                 -1

 .المختمفة 
 .مدة الدورة االنتخابية العادية لكافة الييئات في الحزب ومواقعو القيادية أربع سنوات                -2
ي يتـ مف خالؿ االعضاء المسجميف في كؿ محافظة عمى حده انتخاب المجمس الوطن                -3
 (.المؤتمر العاـ لممحافظة)
انتخاب قيادة المكاتب السياسية تتـ مف خالؿ المؤتمر الخاص بكؿ مكتب عمى حده                 -4

 .ضمف حدوده الموضحو في التعميمات الخاصة بذلؾ 
تب التنفيذي بإستثناء مساعدي االميف العاـ يتـ انتخابيـ مف األميف العاـ واعضاء المك                -5

قبؿ رؤساء المكاتب السياسية واعضاء المجمس الوطني بعد شيريف مف انعقاد انتخابات الدورة العادية في 
 .الحزب ليكوف االنتخاب عمى درجتيف وحسب احكاـ ىذا النظاـ

ح عضوا دائما في  مجمس امناء الحزب وفي اي عضو ينجح كأميف عاـ لمحزب يصب                -6
 .المجمس الوطني لمحزب 

يشترط الي عضو يرغب بالترشح الي موقع داخؿ الحزب اف يكوف عضوًا مؤسسًا او                 -7
 .عاماًل شريطة تسديده لالشتراكات المالية

ناصب الموجودة في كافة يجوز ألعضاء الحزب الجمع بيف منصبيف او اكثر مف الم                -8
 .الييئات الحزبية الواردة في ىذا النظاـ

  
 الموارد المالية

 مصادر التمويؿ(: 29)المادة 
 :تتكوف مصادر تمويؿ الحزب مما يمي

 .دنانير سنويًا ويجوز اعفاء غير القادريف عمى الدفع شريطة موافقة االميف العاـ  ( 11: )اإلشتراكات   -1
 .ت الحزبيةدخؿ المطبوعا   -2
 .موارد استثمار أمواؿ الحزب   -3



 .اليبات والتبرعات والوصايا وأية موارد أخرى وفؽ أحكاـ القانوف   -4
 .الدعـ المالي المقدـ مف الدولة والوارد في القانوف -5
 .القروض بقرار مف المكتب التنفيذي -6
  

 (:31)المادة 
الصرؼ ومسؤوؿ عف أمواؿ الحزب ولو أف يفوض خطيًا أيًا  المكتب التنفيذي ممثاًل باألميف العاـ ىو آمر

مف صالحياتو ألي مف األعضاء تناط بو مسؤوليات مالية وىو المسؤوؿ عف اقرار الموازنة وكافة بنودىا 
 .ووضع االنظمة والتعميمات الالزمة لذلؾ عمى اف تعرض عمى المجمس الوطني في اوؿ اجتماع لو 

  
 (:31)المادة 

إدارة الشؤوف المالية لمحزب ويتحمؿ المسؤولية القانونية عف المكتب (  المدير المالي) الصندوؽ  يتولى أميف
التنفيذي في اي خطأ او تقصير او اىماؿ مالي،واي ضرر مادي او ادبي يمحؽ بالحزب او بالغير ناتجًا عف 

،ويضع التقارير المالية وذلؾ وفقًا  اي قرار صادر عنو او عف الدائرة المالية لمحزب بصفتو مديرًا ليذه الدائرة
 .ألحكاـ ىذا النظاـ والتعميمات والقرارات الصادرة عف الييئات الحزبية

  
 (:32)المادة 

يكوف المدير المالي مسؤواًل أماـ المكتب التنفيذي عف حسابات الحزب والمعامالت المالية وحفظ السجالت 
وتقديـ تقرير شيري عف الوضع المالي لمحزب إلى األميف العاـ الخاصة بيذه األمواؿ وتطبيؽ األحكاـ المالية 

 .أو كمما طمب منو ذلؾ
  

 العقوبات الحزبية
 أنواع العقوبات الحزبية(: 33)المادة 

 :تكوف العقوبات الحزبية عمى النحو التالي مرتبة حسب شدتيا
 .التنبيو                  -1



 .اإلنذار األولي                  -2
 .اإلنذار النيائي                  -3
 .اإلعفاء مف المسؤولية الحزبية                  -4
 .الفصؿ مف الحزب                  -5
  

 التنبيو( 34)المادة 
 :توقع عقوبة التنبيو عمى العضو إذا ثبت أنو ارتكب أيًا مف المخالفات التالية

 .لحزبي دوف عذر مشروععدـ حضور اإلجتماع ا                  -1
 .اإلىماؿ في الواجبات الحزبية                  -2
 .عدـ التقيد بأنظمة اإلجتماعات                  -3
 .تجاوز المرجع في اإلتصاالت الحزبية                  -4
  

 اإلنذار( 35)المادة 
 :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
 .تكرار اإلىماؿ بالقياـ بواجباتو الحزبية                  -3
 .عدـ التقيد بقواعد اإلنضباط الحزبي                  -4
 .ي سموؾ يؤثر عمى الحزب ويضر بمسيرتو ويمحؽ األذى بسمعة أعضائوأ                  -5
  

 اإلنذار النيائي( 36)المادة 
 .توقع عقوبة اإلنذار النيائي عمى العضو المخالؼ إذا تعرض لعقوبة االنذار الكثر مف مرتيف 

  
 اإلعفاء مف المسؤولية( 37)المادة 



قيادي بعد مصادقة رئيس الحزب إذا ثبت أنو ارتكب أيًا يعفى أي عضو مف المسؤولية الحزبية في أي موقع 
 :مف المخالفات التالية

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

 .مخالفة القرارات الحزبية                  -2
 .ئاتو أو قيامو بما يخالؼ أحكاـ ىذا النظاـإنتقاد الحزب خارج ىي                  -3
 .إستخداـ العنؼ ضد أي مف األعضاء                  -4
  

 الفصؿ مف الحزب( 38)المادة 
 :يفصؿ أي عضو مف الحزب في الحاالت التالية

ء في إستخداـ العنؼ في اإلجتماعات الحزبية لتعطيميا أو بالتأثير عمى حرية األعضا                  -1
 .إبداء آرائيـ 

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

 .مف الحزب إستقالتو
 .التمرد عمى قرارات الحزب                  -5
ترديد وترويج الشائعات المعادية لمحزب أو قياداتو أو تجريح قيادات الحزب او اعضائو                   -6

 .وتشويو سمعتيـ
 .القياـ بتنظيـ أو محاولة تنظيـ تكتالت إنتيازية داخؿ الحزب                  -7
 .القياـ بتسريب المعمومات الحزبية المكتومة                  -8
  

 :صالحيات فرض العقوبة( 39)المادة 



لقيادة المكتب السياسي الذي يرتبط بو العضو توقيع عقوبة التنبيو ويسجؿ في ممؼ                   -1
 .العضو 

لعقوبات االخرى الوارده في ىذا المحكمو الحزبية ىي المسؤولو عف اصدار كافة ا                  -2
 .النظاـ بناء عمى تقرير الييئة المختصو بعد التحقيؽ مع العضو ومصادقة رئيس الحزب 

  
 التحقيؽ مع العضو( 41)المادة 

ال يجوز توقيع أي عقوبة عمى العضو إال بعد سماع أقوالو ودفاعو عف نفسو أماـ مف تعينو المحكمو الحزبيو 
 .ا إمتنع عف حضور التحقيؽ بدوف عذر مشروعليذه الغاية إال إذ

  
 اإلعتراض(  41)المادة 

لكؿ عضو حؽ اإلعتراض عمى العقوبة الموقعة عميو لدى المحكمة الحزبية وىي صاحبة الحؽ في قبوؿ 
 .االعتراض او عدـ قبولو 

  
 رفع العقوبات( 42)المادة 

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

ال يعاد المفصوؿ مف الحزب إال بقرار مف المكتب التنفيذي وبناء عمى طمب خطي منو وتنسيب          -2
 .مف قيادة المكتب السياسي  الذي كاف ينتمي إليو وبعد مضي عاـ عمى قرار فصمو عمى األقؿ

  
 زواؿ العضوية( 43)المادة 

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



 .الوفاة                  -4
  

 أحكام تأسيسية 
 (: 44) المادة 

لعاـ ( 19)مف قانوف األحزاب األردني رقـ ( أ)فقرة ( 8)سيف المفوضيف حسب نص المادة عمى المؤس
ـ الدعوة الى مؤتمر تأسيسي لمحزب تتـ فيو عممية االنتخاب لكافة الييئات الحزبية والمواقع القيادية 2117

وتسري نتائج ىذا  الموجودة فيو دوف استثناء ويجوز لممؤسسيف المفوضيف المشاركة في الترشح واالنتخاب،
 .المؤتمر عمى الدورة التأسيسية لمحزب

  
 (: 45)المادة 

مف ىذا النظاـ طريقة اإلعالف عمى اف تكوف في ( 44)يحدد المؤسسيف المفوضيف حسب نص المادة 
صحيفة يومية أردنية عمى األقؿ والمدة لقبوؿ طمبات الترشيح وتاريخ عقد المؤتمر التأسيسي عمى اف ال 

 .دة شير مف تاريخ ترخيص الحزب رسمياً تتجاوز م
  

 (:46)المادة 
تكوف الطريقة المعتمدة في الترشح لمدورة التأسيسية خالؿ المؤتمر التأسيسي ىي نظاـ القائمة الموحدة ، حيث 

يكوف التنافس عمى اساس الكتؿ ، بحيث تقوـ كؿ كتمة باعالف قائمة موحدة خاصة بيا لكافة المواقع التي 
) يح اشخاص ليا في كافة ىيئات الحزب ويتـ التصويت عمى جميع المرشحيف بالقائمة مجتمعيفترغب بترش
مف قبؿ المؤتمر العاـ، وال يجوز اف يترشح شخص واحد في اكثر مف قائمة ويجوز لو الترشح (بنعـ او ال 

 .الكثر مف موقع داخؿ قائمة واحدة حسب المذكور اعاله
  

  الدورة التأسيسية(:47)المادة 
تكوف مدة الدورة التأسيسية لمحزب عشرة سنوات وتكوف نتائجيا بناًء عمى المؤتمر التأسيسي لمحزب وتبدأ مف 

 .تاريخ اليوـ األوؿ إلعالف نتائج االنتخابات الناتجة عف المؤتمر التأسيسي لمحزب



 (:48)المادة 
افة الشواغر المتبقية في الييئات يقوـ المكتب التنفيذي خالؿ الدورة التأسيسية لمحزب بعقد انتخابات لك

والمواقع الحزبية التي لـ يترشح ليا احد ويحدد المكتب التنفيذي آلية الترشح واالنتخاب عمى اف تنتيي مدة 
 .العضوية بانتياء الدورة التأسيسية

  
 المحكمة الحزبية(: 49)المادة 

ترحيـ المكتب التنفيذي مف ذوي الخبرة تتشكؿ المحكمة الحزبية مف أعضاء المكتب التنفيذي اضافة لمف يق
 .القانونية

 
 أحكام عامة

 تعديؿ النظاـ(: 51)المادة 
يعدؿ ىذا النظاـ بناًء عمى توصية مف االميف العاـ  وذلؾ مف قبؿ المؤتمر العاـ لمحزب وبموافقة ثالثة ارباع 

يف العاـ  ومصادقة رئيس اعضائو الفعمييف وليس الحاضريف لالجتماع باالضافة الى ضرورة موافقة االم
 .الحزب عمى ىذا التعديؿ ليصبح نافذًا 

  
 ( 51) المادة

 .مدتيا اربع سنوات وتبدأ بعد انتياء الدورة التأسيسية: الدورة العادية 
  

 حؿ الحزب(: 52)المادة 
 .في حالة حؿ الحزب تؤوؿ كؿ اموالو الى مؤسسة االيتاـ 

  
 (:53)المادة 



معالجتيا بمقتضى أحكاـ ىذا النظاـ أو نشأ خالؼ في تطبيقو فيرفع األمر الى  إذا نشأت حالة ال يمكف
المكتب التنفيذي التخاذ القرار حوؿ ىذه الواقعة بعد اخذ الراي القانوني وقراره يكوف الفصؿ ويكوف ىذا 

 .التعديؿ او االضافة جزء مف النظاـ االساسي لمحزب ويقرأ معو
  

 (54)المادة 
نفيذي التعميمات الالزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا النظاـ بعد موافقة األميف العاـ ومصادقة رئيس يصدر المكتب الت

 .الحزب


