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 : األهداف
 المواطنٌن طموحات إلى ٌستجٌب وسٌاسً وثقافً واجتماعً اقتصادي برنامج وضع•

.التونسٌٌن

 االنتخابٌة واإلمكانٌات الطاقات جمٌع فً التحّكم قصد االقتراع مراكز حول الهٌاكل تنظٌم•
.للحزب

 فً منخرط 20.000و الداخل فً منخرط 200.000 بلوغ قصد المناضلٌن وتأطٌر تعبئة•
.الخارج

ٌّا القادمة االنتخابٌة االستحقاقات اّتجاه فً السٌاسٌة االستراتٌجٌات تطوٌر• ٌّا وطن  وجهو
.ومحّلٌا

.الحزب داخل اإلداري التصّرف مستوى على السٌاسً الحٌاد ضمان•
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 :للحزب الترابي التقسيم
: تونس في

 حالة وفً البالد، فً واالنتخابً اإلداري التقسٌم معتونس فً للحزب الترابً التقسٌم ٌوافق

ٌّر التقسٌم هذا على ٌحدثتغٌٌر أيّ  .للحزب الترابً التقسٌم بموجبه ٌتغ

  االنتخابٌة الدائرة ٌقابل الجهوي المكتب•

  المعتمدٌة ٌقابل المحلً المكتب•

العمادة ٌقابل القاعدي المكتب•
 :الخارج في

.االنتخابٌة الدوائر ٌطابق الخارج فً للحزب الترابً التقسٌم

االنتخابٌة الدائرة ٌقابل الجهوي المكتب•
.االقتراع مراكز حول تتكّون والقاعدٌة المحلٌة المكاتب •
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المؤتمر

 المجلس الوطنً

 المكتب السٌاسً

 اللجان الوطنٌة

 المكاتب المحلٌة

 المكاتب القاعدٌة

 األمانة العامة

هياكل الحزب 

الرئٌس

 المجالس المحلٌة الخالٌا

 منظمة نساء نداء تونس المكاتب الجهوٌةالمجالس الجهوٌة

منظمة نداء تونس 

للتونسٌٌن بالخارج

 الخالٌا

المجلس التنفٌذي

  08/ 2013جانفي  10 

أمانة المال

المدٌر التنفٌذي

 منظمة شباب نداء تونس



:المؤتمر
:ٌترّكب المؤتمر من

ٌّا+  230)أعضاء المجلس الوطنً  - (  المنتخبون وطن

  .(66)ن وأمناء المال بالمكاتب الجهوٌةٌالكتاب العامٌن المساعد -

.( 290)الكتاب العامٌن للمكاتب المحلٌة  -

مكتب محلً  العامٌن للمكاتب القاعدٌة عن كل ممثل واحد ٌنتخب من بٌن الكتاب) الكتاب العامٌن للمكاتب القاعدٌة  -

(290).  

(  66)نداء تونس بالكتاب العامٌن للمكاتب الجهوٌة لمنظمة المرأة بنداء تونس ولمنظمة شباب -

(  27)الكتاب العامٌن للمكاتب الجهوٌة لمنظمة التونسٌٌن بالخارج بنداء تونس  -

.والمجلس التنفٌذيٌنتخب المؤتمر رئٌس الحزب 

لتجدٌد الهٌاكل الوطنٌة بعد تجدٌد الهٌاكل القاعدٌة المحلٌة والجهوٌة التً ٌجب  المؤتمر مّرة كّل ثالث سنوات ٌجتمع
ٌّنه رئٌس الحركة  3أن ٌتم انتخابها  أشهر قبل تارٌخ المؤتمر بحضور وإشراف أحد أعضاء المجلس الوطنً ٌع

.للغرض

ٌّا 969عدد المؤتمرٌن  ٌساوي: مالحظة .إضافة إلى المنتخبٌن وطن
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رئيس الحزب :  
.من قبل المؤتمرٌن ٌنتخب رئٌس الحزب خالل المؤتمر

ٌّن من ضمن أعضاء المجلس التنفٌذي و ٌترأس رئٌس الحزب - المكتب السٌاسً، وٌع
:  المجلس التنفٌذي 

األمٌن العامّ للحزب     •
أمٌن مال الحزب   •
المدٌر التنفٌذي   •

.الممثل القانونً للحزبهو  رئٌس الحزب

:مجلس التنفيذي
.على المستوى الجهويمنتخبا عضوا 120 ٌتكّون المجلس التنفٌذي من 

هً المختارة  النسبة)  لشعبعدد أعضاء المجلس العدد األعضاء المنتخبٌن هو عدد مساو 
وتجري االنتخابات على مستوى الدوائر االنتخابٌة مع تمثٌلٌة للمرأة ال تقّل عن % (  50
.فً كّل الجهات%  30
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:المجلس الوطني

ٌّنٌن من قبل المكتب  التنفٌذي ٌتكّون المجلس الوطنً من أعضاء المجلس ومن أعضاء مع

:كاآلتًالسٌاسً وأعضاء بصفاتهم

( 120)  التنفٌذي  لمجلسا •

ٌّنون من قبل المكتب السٌاسً ٌختارهم من بٌن الشخصٌات الوطنٌة 44•   عضوا مع

.والسٌاسٌةمجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةالالمعروفة فً 

:  (66) (األعضاء المنتخبون فً هٌاكل الحزب) أعضاء بصفاتهم   •

  (  33)للمكاتب الجهوٌة الكتاب العامٌن  -      

(11)عضوات المكتب الوطنً للمنظمة النسائٌة لنداء تونس  -     

(11)أعضاء المكتب الوطنً لمنظمة التونسٌٌن بالخارج لنداء تونس  -      

(11)أعضاء المكتب الوطنً للمنظمة الشبابٌة لنداء تونس  -      

(:  المنتخبون وطنٌا وجهوٌا ومحلٌا) أعضاء بصفاتهم   •

 لشعبأعضاء مجلس ا -      

رؤساء المجالس الجهوٌة -     
والمجالس القروٌة رؤساء البلدٌات -      

 

النظام الداخلي للحزب 

7

08/ 2013جانفي 10



:المكتب السياسي 

 :عضوا 25ٌتكّون المكتب السٌاسً من 

رئٌس الحركة المنتخب من المؤتمر•

(نساء على األقلّ  8من بٌنهم )لتنفٌذي االمجلس من ا عضوا منتخب  24•

القرارات اإلستراتٌجٌة للحزب، وٌتكّونالمكتب السٌاسً خذٌتّ 

: المكتب السياسي الموّسع

:ٌتكّون المكتب السٌاسً الموّسع من

أعضاء المكتب السٌاسً •

.أعضاء المجلس الوطنً المعٌنٌن من بٌن رؤساء اللجان الوطنٌة •

النظام الداخلي للحزب 
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:  األمانة العامة للحزب

  توّجهات وقرارات المكتب السٌاسً موٌجسّ ، األمٌن العامّ للحزب مسؤول عن التسٌٌر السٌاسً للحزب 

.من قبل هٌاكل الحزب، وتضمّ األمانة العامة أعضاء منتخبٌن ومتابعة تنفٌذها وٌسهر على تنفٌذها

:أعضاء مكتب االمانة العاّمة للحزب 
: األمانة العاّمة للحزب منمكتبٌتكون  

األمٌن العام -

ٌّنهم األمٌن العامّ من بٌن أعضاء المجلس الوطنً بعد االتفاق مع رئٌس الحزب وتسند لهم  10- أمناء مساعدٌن ٌع
:مهامهم من قبل األمٌن العام كاآلتً

أمٌن عام مساعد مكّلف بالتشغٌل والتنمٌة الجهوٌة-

.أمٌن عام مساعد مكّلف بالتعبئة واالنخراطات والهٌاكل-

.أمٌن عام مساعد مكّلف ببرنامج الحزب والتكوٌن واالّتصال-

.أمٌن عام مساعد مكّلف بالعالقات مع األحزاب السٌاسٌة-

أمٌن عام مساعد مكلف بالعالقات مع المجتمع المدنً والشؤون االجتماعٌة-

أمٌن  عام مساعد مكّلف بالجماعات المحلٌة واإلدارات والصحافة -

. أمٌنة عامة مساعدة مكّلفة بشؤون المرأة-

(أنثى+ ذكر ) أمٌنان عاّمان  مساعدان مكّلفان بالشباب -
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:  أمانة المال 

ٌّن من قبل رئٌس الحزب من بٌن أعضاء .أمٌن المال للحزب مسؤول عن التسٌٌر المالً للحزب     وٌع
.المجلس الوطنً

أعضاء أمانة المال

:تتكّون أمانة المال من   

أمٌن المال على المستوى الوطنً - 

أمٌن مال مساعد له - 

:المدير التنفيذي 

وتعود جمٌع المصالح اإلدارٌة . المدٌر التنفٌذي للحزب هو مرجع التصرف اإلداري واللوجستً للحزب    
بالنظر إلٌه
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:الجهويالمكتب 
: نساء على األقّل كاآلتً%   30بٌن على المستوى الجهوي بٌنهم منتخ واضع 11من الجهويالمكتب تكونٌ

كاتب عامّ  -
أمٌن مال -
عضو مساعد مكّلف بالتشغٌل والتنمٌة الجهوٌة -
.عضو مساعد مكّلف بالتعبئة واالنخراطات والهٌاكل -

.عضو مساعد مكّلف ببرنامج الحزب والتكوٌن واالّتصال -

.عضو مساعد مكّلف بالعالقات مع األحزاب السٌاسٌة -

عضو مساعد مكّلف بالعالقات مع المجتمع المدنً والشؤون االجتماعٌة-
عضو مساعد مكّلف بالجماعات المحلٌة واإلدارات والصحافة -
. عضو مساعدة مكّلفة بشؤون المرأة -

(أنثى+ ذكر ) عضوان مساعدان مكّلفان بالشباب -

: المجلس الجهوي
:  ٌتكّون المجلس الجهوي كاآلتً  

 الجهوي المكتب أعضاء -     

للجهة الممّثلون الوطنً المجلس أعضاء -     
.الجهوي العامّ  الكاتب قبل من معٌنون للجهة المدنً المجتمع من شخصٌات -     

 .ذلك إلى الضرورة دعت كلما و الجهوي العام الكاتب برئاسة األقلّ  علىشهر كلّ   مّرة الجهوي المجلس ٌجتمع •
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: المكتب المحليّ 
:نساء على األقّل كاآلتً%    30على المستوى المحلً بٌنهم  منتخبٌن واعض 11ٌتكّون المكتب المحلً من 

كاتب عامّ -
أمٌن مال -
عضو مساعد مكّلف بالتشغٌل والتنمٌة الجهوٌة -
.عضو مساعد مكّلف بالتعبئة واالنخراطات والهٌاكل -

.عضو مساعد مكّلف ببرنامج الحزب والتكوٌن واالّتصال -

.عضو مساعد مكّلف بالعالقات مع األحزاب السٌاسٌة -

عضو مساعد مكلف بالعالقات مع المجتمع المدنً والشؤون االجتماعٌة-
عضو مساعد مكّلف بالجماعات المحلٌة واإلدارات والصحافة -
.  عضو مساعدة مكّلفة بشؤون المرأة -

(أنثى+ ذكر ) عضوان مساعدان مكّلفان بالشباب -

:الموّسع لمكتب المحليّ ا
المحلً المكتب أعضاء -  
.ظرالنّ ب له الراجعة ةالقاعدٌّ  المكاتب لجمٌع نٌالعامّ  ابالكتّ -   

:المحليالمجلس   
    :كاألتً المحلً المجلس ٌتكّون 

الموّسع المحلً المكتب أعضاء -   
  .تونس نداء حركة فً المنخرطٌن القروٌة المجالس وأعضاء البلدٌات مستشارو -   

ٌّن المدنً المجتمع من شخصٌات -    .المحلً المكتب قبل من ٌنمع

.ذلك إلى الضرورة دعت كلماو المحلً العام الكاتب برئاسة  األقلّ  على شهر كلّ  مّرة المحلً المجلس ٌجتمع   
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:القاعديالمكتب 

:نساء على األقّل  كاآلتً%   30من القاعدة بٌنهم  نٌمنتخب اعضو11لمكتب القاعدي منا ٌتكّون

كاتب عامّ  -
عضو مساعد مكّلف بالتشغٌل والتنمٌة الجهوٌة -
.عضو مساعد مكّلف بالتعبئة واالنخراطات والهٌاكل -

.عضو مساعد مكّلف ببرنامج الحزب والتكوٌن واالّتصال -

.عضو مساعد مكّلف بالعالقات مع األحزاب السٌاسٌة -

عضو مساعد مكّلف بالعالقات مع المجتمع المدنً والشؤون االجتماعٌة -
عضو مساعد مكّلف بالجماعات المحلٌة واإلدارات والصحافة -
.  عضو مساعدة مكّلفة بشؤون المرأة -

(أنثى+ ذكر ) عضوان مساعدان مكّلفان بالشباب -

عضو مساعد تسند له مهامه من قبل الكاتب العام القاعدي  -
.المالٌة العملٌات على باإلشراف المحلً المكتب مال أمٌن وٌكّلف القاعدي بالمكتب مال أمٌن خطة توجد ال •
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:  الخاليا

      منّسقا، بٌنهم من ٌختارون منخرطا 12 إلى 3 من تتكّون المناضلٌن من مجموعة هً الخلٌة •

.والمتعاطفٌن المنخرطٌن وتأطٌر وتكوٌن وتعبئة استقطاب مهّمتها

.واالجتماعً الثقافً أوالنشاط أوالمهنة السكنً التجاور أساس على الخلٌة تتكّون •

                                               نداء منظمات من لمنظمة أو للحزب القاعدي أو أوالمحلً الجهوي بالمكتب الخلٌة ترتبط •

  .أهمٌتها حسب وذلك تونس 

بالنظر له الراجعة الجهوي المكتب موافقة إلى الخالٌا بعث ٌخضع •
.مختلفة جهوٌة أو محلٌة بمكاتب منخرطٌن الواحدة الخلٌة أعضاء ٌكون أن ٌمكن •

 من الحزب هٌاكل مختلف بٌن واٌجابٌا شامال تفاعال ٌضفى الواحدة الخلٌة داخل التنّوع إنّ  •
الشرٌكة والمنظمات والمحلٌة الجهوٌة المكاتب مستوى على المنخرطٌن تعبئة ٌدعم أن شأنه
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:نداء تونس منظمات
، هً نواة تفكٌر وتدّخل وتحّرك خاّص بمجموعة متجانسة من المنخرطٌن ات نداء تونس منظم

ل فً كّل المسائل المتعلقة بحقوق وتمثٌلٌة منخرطٌها فً المجتمع المدنً وفً تدخّ تفً الحزب، 
.الحٌاة السٌاسٌة

:المنّظمات التالٌةٌضمّ الحزب  •

(ن.ن.م)نداء تونس نساء منظمة  -  
منظمة نداء تونس للتونسٌٌن بالخارج -
(ن.ش.م)منظمة شباب نداء تونس  -  
:  كاآلتًات نداء تونس  تتهٌكل منظم •

مكتب وطنً  -   
مكاتب جهوٌة  -   
مكاتب محلٌة   -   
عضوا  11من نداء تونس  اتمنظمتتكّون  •
.ٌنّظم المكتب الوطنً لكّل منظمة مّرة كّل سنة لقاءا وطنٌا للهٌاكل •
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:لجان قاّرة موجهة للمحيط الخارجي للحزب

اللّجان القاّرة الموّجهة للمحٌط الخارجً للحزب هً لجان ٌقظة سٌاّسٌة وتفكٌر وقّوة اقتراح، وهً مطابقة 

ٌّا على اللّجان) للوزارات وللمجلس الشعب   :(كّل تغٌٌر فً الوزارات ٌطّبق آل

16

لجنة العدل وحقوق اإلنسان  -

لجنة األمن والالمركزٌة   -

لجنة الشؤون الخارّجٌة والتعاون الدولً -

لجنة المالٌة و أمالك الدولة -

لجنة الشؤون الدٌنٌة   -

لجنة الفالحة والمٌاه والبٌئة -

لجنة الّصناعة والتجارة والتكنولوجٌا -

لجنة التجهٌز والتنمٌة الجهوٌة -

لجنة السٌاحة والنقل -
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لجنة التكنولوجٌا واإلعالم واالتصال -
لجنة المرأة والشباب والطفولة والرٌاضة -
لجنة الثقافة والتربٌة والتعلٌم العالً والبحث العلمً -
لجنة الصحة العمومٌة وذوي االحتٌاجات الخصوصٌة  -
والتشغٌل والتكوٌن المهنً  لجنة الشؤون االجتماعٌة -
لجنة مكّلفة بمتابعة مجلس الشعب  -

توجد صالحٌات اللجان  فً دلٌل التنظٌم: مالحظة

17
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:لجان قارة موجهة لألنشطة الداخلية للحزب

 لجنة النظام-
لجنة التنمٌة االستراتٌجٌة للحزب -

لجنة التونسٌٌن بالخارج  -
لجنة االتصال ووسائل االعالم  -
لجنة الهٌاكل واالنخراطات  -
لجنة التكوٌن والخطاب السٌاسً -
لجنة العمل االجتماعً -
لجنة المناضلٌن والشهداء والجرحى -
لجنة العالقات مع األحزاب السٌاسٌة والمجتمع المدنً -
لجنة البرنامج االقتصادي واالجتماعً والثقافً والسٌاسً  -
لجنة االنتخابات الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة -
لجنة تنمٌة الموارد-
لجنة الشؤون القانونٌة والنزاعات-

لجنة المراقبة والتدقٌق-
:  لجان غير قاّرة

الّلجان الغٌر قارة هً لجان تبعث من قبل المكتب السٌاسً لفترة محّددة قصد دراسة موضوع طارئ داخلً أو 
.خارجً
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:الوطنية للهياكل واالنخراطات اللجنة

اللجنة الوطنٌة للهٌاكل واالنخراطات هً لجنة داخلٌة مكلفة ببعث وتركٌز هٌاكل الحزب وهٌاكل المنظمات على •

.جمٌع المستوٌات وطنٌا وجهوٌا ومحلٌا وقاعدٌا

ٌّن اللجنة الوطنٌة للهٌاكل واالنخراطات بعد استشارة شخصٌات جهوٌة ومحلٌة، لجنة جهوٌة للهٌاكل  • تع
واالنخراطات فً كّل جهة

اللجان الجهوٌة للهٌاكل واالنخراطات مكلفة بعرض مقترحات لكافة الهٌاكل بالجهة على اللجنة الوطنٌة للهٌاكل  •
.واالنخراطات قصد درسها ثمّ المصادقة علٌها

تكّلف اللجنة الوطنٌة للهٌاكل واالنخراطات كذلك بتقدٌم مقترحات فً مرّشحً الحزب لالنتخابات وطنٌا وجهوٌا -

.ومحلٌا طبقا لإلجراءات والشروط التً ٌحّددها المكتب السٌاسً للحزب

ٌتوقف نفاذ  هذا القانون الداخلً على مصادقة المؤتمر إاّل أنه فً هذه الفترة االنتقالٌة وإلى حدود انعقاد : مالحظة

المؤتمر ٌمكن لرئٌس الحركة اصدار مناشٌر توضٌحٌة استثنائٌة لتنظٌم سٌر العمل داخل الحزب على أن تكون 
قرٌبة بقدر اإلمكان من نصوص هذا القانون

النظام الداخلي للحزب 
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