من رعية إىل مواطن :نصوص حول الديمقراطية والمشاركة المحلية

المال
المادة  :8التدقيق ي
أ
مالي� ي ن
ـت� ي ن
مدقق� /ي ن
ين
المحل من أجل تدقيق الحسابات النقدية
/ـت� عىل القل لمدة والية مجلس إدارة الفرع
 – 1يتم إنتخاب
ي
أ
ين
المتفرغ� /ـات للعمل فيه.
المحل .عىل أن اليكونوا من أعضاء مجلس إدارة الفرع أو من موظفي/ـات الحزاب
للفرع
ي
ين
المدقق�/ـات تقريراً للجمعية العمومية و يقدمون طلب إبراء ذمة مجلس إالدرة بما يتعلق بالشوؤن المالية.
 – 2يرفع
المال للحزب مرجعية ملزمة للنشاط االقتصادي لفرع الحزب.
 – 3رب
يعت� النظام ي
 – 4تعتمد السنة التقويمية كسنة مالية.
أ
ساس
المادة  :9تعديل النظام ال ي
ال يسمح بإجراء تعديل ف� النظام أ
الساس هذا ،إال إذا أقر هذا التعديل بأغلبية ي ن
الثلث� خالل جلسة إجتماع للجمعية العمومية،
ي
ي
تفصيل و قبل الموعد المحدد بمدة ال تقل
للجتماع خطياً مع ذكر التعديالت المراد إجراءها بشكل
عىل أن تتم الدعوة إ
ي
ين
إسبوع�.
عن

أ
ساس
ال
النظام
نموذج
ي
أ
لفروع الحزاب المحلية
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المادة  :10أ
الحكام الختامية
أ
أ
ف
ساس للفرع
 – 1يُعد هذا النظام ال ي
ساس سارياً ي� إطار الالئحة التنظيمية للحزب ………………………… ،و النظام ال ي
إالقليمي ………………………… ف ي� صيغتيهما القائمة.
 – 2يدخل هذا النظام ي ز
ح� التنفيذ بتاريخ …………………………

سياس
تلعب الفروع المحلية دور ًا مركزياً داخل حزب
ي
الرادة
منظم بشكل ديمقراطي .فمن خاللها يتم تكوين إ
السياسية من القاعدة إىل أ
العىل .تنظم الفروع المحلية
ف
و� الوقت
شؤونها الداخلية ف ي� نظام
أساس خاص بها .ي
ي
نفسه تنظم اللوائح العليا للحزب أ
الم استقاللية عمل

الفروع المحلية وتضع ح��دود لهذه االستقاللية .عىل
صعيد المضمون ،تشارك الفروع المحلية ف ي� صياغة برنامج
الحزب ،ومن جهة أخرى ينبغي عليها أن تكيف أهدافها
بشكل ىش
ال�نامج المقررّ .أما عىل صعيد التنظيم
يتما� مع رب
المحل مع
فيجب أن يتالئم الهيكل الذي اختاره الفرع
ي
هيكل الحزب أ
الم .فعىل سبيل المثال تحدد اللوائح
التنظيمية للحزب العالقة ي ن
ب� الفروع المحلية والفروع
القليمية والهيئات القيادية وكيفية تَشكّل هذه الهيئات.
إ
أ
ىش
كذلك يجب ،عىل سبيل المثال ،أن تتما� الحكام
ت
ال�
القانونية المتعلقة باالنتخابات أو برسوم العضوية ي
أ
ساس للفرع مع القواعد المنصوص
ينص عليها النظام ال ي
ين
القوان� االنتخابية أو المالية للحزب.
عليها ف ي�
أ
التال إىل تقديم مثال لتأسيس
ساس ي
يهدف النظام ال ي
محل ،ومن جهة أخرى إعطاء الخطوط العريضة
فرع
ي
ين
القوان�
لكيفية تأسيس فرع إقليمي ذو تراتبية أعىل وماهي
المتعلقة بالفروع المحلية الواجب إدراجها ف ي� الالئحة
التنظيمية للحزب.

التحرير :مجموعة عمل «الديمقراطية لسوريا»
بدعم من ( ifaمعهد العالقات الخارجية)
ال�جمة عن اللغة أ
رت
اللمانية :سالم ح ّنون
الرسوم :شتيفي بوكيلوه
حقوق رش
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1

النظام أ
ساس
ال
ي

المادة  :1أ
السم ومجال النشاط
المحل اسم «حزب ………………………… ،فرع …………………………»
 – 1يحمل الفرع
ي
 – 2مجال نشاطه …………………………
مقره ف ي�………………………… :
ّ –3

المادة  :2الهدف
االل�ام بالمبادئ أ
ينبع هدف الفرع المحل من ت ز
الساسية لحزب ………………………… و من مشاركة الفرع بتكوين إالرادة
ي
السياسية لهذا الحزب.
المادة  :3العضوية
ف
 – 1يقرر مجلس إدارة الفرع
المحل ي� منطقة سكن صاحب/ـة الطلب قبول أو رفض العضوية.
ي
يعت� طلب إالنتساب مقبوال ً إذا لم
 – 2ينبغي عىل مجلس إالدارة إتخاذ قرار بخصوص طلب العضوية خالل شهر من تقديمه .رب
المحل خالل شهر واحد.
يرفضه مجلس إدارة الفرع
ي
 – 3يمكن للمتقدم /ـة رفع رت
اع�اض لدى مجلس إدارة فرع الحزب إالقليمي عىل رفض طلب االنتساب خالل رتف�ة التزيد عن شهر،
يعت� قرار مجلس إدارة الفرع إالقليمي قطعياً.
عىل أن رب
يعت� قرار العضوية قطعياً ،إذا لم يتم رت
االع�اض عليه خالل عام .يمتلك كل عضو حق إال رتع�اض من خالل مجلس إدارة
 – 4رب
الفرع المنتسب إليه .ينبغي تعليل طلب رت
االع�اض .يبت مجلس إدارة الفرع إالقليمي ف� طلب رت
ويعت� قراره قطعياً.
االع�اض رب
ي
ف
تعت� إعادة بطاقة العضوية
 – 5تنتهي العضوية ي� حاالت الوفاة ،االنسحاب والفصل .يتطلب االنسحاب تعليالً خطياً .رب
بالنسحاب.
إعالناً إ
بال رت
ش�اك ف ي� تكوين إالرادة السياسية واالنتخابات والتصويت
 – 6يكتسب العضو مع العضوية الحق – ضمن إطار اللوائح – إ
وكذلك بدعم أهداف حزب …………………………
 – 7تستند قيمة رسوم العضوية ت رت
المال للحزب ف ي� صيغته الحالية.
ال� ي�تب عىل العضو دفعها عىل النظام ي
ي

 – 3يدعو مجلس الدارة إىل الجمعية العمومية بكتاب خطي يضم جدول أ
ين
أسبوع� من التاريخ المقرر
العمال عىل أن يرسل قبل
إ
ف
و� حال تعذّ ر ذلك عىل نائب/ـة رئيس/ـة مجلس إالدارة.
إلنعقاد الجمعية .وتقع المسؤولية هنا عىل عاتق رئيس/ـة مجلس إالدارة ،ي
ف
ف
وتعت� مكتملة النصاب ي� حال تمت
 – 4يدير جلسة الجمعية العمومية رئيس/ـة مجلس إالدارة أو أي عضو ي� مجلس إالدارة رب
الدعوة إىل إنعقادها بشكل قانوي.
ف
المدقق� و الموفدين للمؤتمر االقليمي للحزب لمدة أقصاها ي ن
ين
 – 5يتم انتخاب مجلس إالدارة،
عام� ي� جلسة الجمعية العمومية.
كذلك تُجرى إالنتخابات التكميلية – الطارئة أثناء السنة المالية – خالل جلسة إجتماع للجمعية العمومية.
 – 6يتم إنتخاب أعضاء المجلس الداري و الموفدين بشكل رسي .وكذلك يرسي أ
المر عىل إعتماد رتال�شيحات إالنتخابية
إ
لممثل الشعب.
ي
أ
أ
ساس عىل ريغ� ذلك.
 – 7تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالغلبية البسيطة ،عندما ال ينص النظام ال ي
داخل.
 – 8يمكن للجمعية العمومية أن تضع لنفسها نظام عمل
ي
 – 9يتوجب عقد جلسة إستثنائية للجمعية العمومية عند تقديم رش
ع�ة بالمئة من أعضاءها طلباً خطياً بذلك.
الدارة
المادة  :6مجلس إ
المحل السياسية
تسي� شوؤن ومهمات الفرع
المحل الفرع
 – 1يدير مجلس إدارة الفرع
المحل .حيث يقع عىل عاتقه ري
ي
ي
ي
والتنظيمية والمالية.
 – 2يتكون مجلس إدارة الفرع من:
  أ  – الرئيس/ـة،
ب – نائب/ـة الرئيس/ـة،
ت– ي ن
أم�/ـة الصندوق،
ث– ي ن
أم�/ـة الرس.
ين
 – 3يمكن للجمعية العمومية أن ي ن
إضاف� عند إعادة إنتخاب مجلس إالدارة.
تع� أعضاء مجلس إدارة
 – 4نظراً لكون مجلس إالدارة هيئة رض�ورية؛ يستمر بممارسة عمله ي ن
لح� إجراء انتخابات جديدة.
داخل.
 – 5يمكن لمجلس إالدارة أن يضع لنفسه نظام عمل
ي

المادة  :5الجمعية العمومية
ين
المحل وتشمل وظائفها بشكل خاص انتخاب مجلس إدارة الفرع ،و
 – 1تعد الجمعية العمومية الهيئة العليا للفرع
المدقق�،
ي
والموفدين للتمثيل ف ي� المؤتمر إالقليمي للحزب وكذلك إعتماد رتال�شيحات والطلبات والقرارات إالنتخابية.
 – 2يجب أن تعقد الجمعية العمومية بشكل دوري وعىل أ
القل نصف سنوي.

المادة  :7االنتخابات
ف
رت
 – 1تجرى إنتخابات مجلس إدارة الفرع
التال:
ي
المحل ي� جوالت إنتخابية منفصلة .بحسب ال�تيب ي
  أ  – الرئيس/ـة،
ب – نائب/ـة الرئيس/ـة،
ت– ي ن
أم�/ـة الصندوق،
ث– ي ن
أم�/ـة الرس،
ين
ين
أضاف�
ج  – أعضاء
محتمل�.
أ
تز
رش
ساس وقرارات الحزب
 – 2تجرى إالنتخابات وفقاً لنظام الحزب
بي
االنتخا� .عىل أن يتم إالل�ام بشكل صارم ب�وط النظام ال ي
المتعلقة بمراعاة الحدود الدنيا لتمثيل الرجال والنساء عند شغل المهمات والمقاعد الحزبية.

2

3

المحل
المادة  :4هيئات الفرع
ي
المحل هي:
هيئات الفرع
ي
  أ  – الجمعية العمومية،
ب – مجلس إالدارة.

