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 المغربي األمـازيــغيي ـقراطزب الديمــحلل 

AKABAR AGDUDAN AMAZIGH AMEGHRIBI   
 
  
 

تأسس الحزب , ةـاألحزاب السياسيتأسيس  المنظم للحق في 2006 فبراير14ات ظهير ــبناء على مقتضي  

  :المسمى

.AKABAR  AGDUDAN  AMAZIGH  AMEGHRIBI   =   المغربييـي األمازيغـاطقرالحزب الديم 

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر ، اط ــ زنقة موالي علي الشريف بالرب31: مــرقالوجد المقر الرئيسي بــ ي :المقـــر

  "زاي من حروف تيفيناغ " و رمزه هو حرف    .yt meraw  A =كتب السياسيالم رار منــبق

  

   :هوسائل عمل مبادىء وأهداف الحزب و: القسم األول 
   : المبـادئ  : 1المادة *     

 حداتي إلى تأسيس مجتمع مغربي ديمقراطي  المغربيقراطي األمازيغييهدف الحزب الديم

يحتكم إلى الشكالنية القانونية والى المؤسسات الدستورية ويدبر فيه التنوع الثقافي والسياسي 

 ويروم الحزب ,والتسامحية  والديمقراطاإلنسيةوتنافسية النخب والمشاريع وفق مبادئ 

 المساهمة في مسلسل االنتقال الديمقراطي والقطع مع مرحلة المغربيقراطي األمازيغي الديم

ة هويــ وفق مرجعية توفق بين الاإلنسانة واالنتهاكات الجسيمة لحقوق ـة السلطـشخصاني

تعدد موحد اء مغرب مـات لبنـوق والحريـة الحقـة وعالميـاالمازيغية المنفتحة على كوني

  . ة الجهات ـر بدولــيق
   :داف ـاأله : 2المادة *     

  :ةـــالتاليق األهداف ــيعمل الحزب على تحقي     

ترسيم األمازيغية حضارة وهوية وثقافة ولغة داخل دستور ديمقراطي تداولي يقر باللغة  -

 ,وسطيوالمتاالمازيغية لغة رسمية ويدرج المغرب ضمن فضائه الجغرافي اإلفريقي 

 سمو المعاهدات الدولية ومنفتح ,نسيةاإل ,السلطعلى احترام مبادئ فصل دستور مؤسس 

  .الجهاتعلى البنيات المحلية وفق نموذج دولة 
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 التحفظات على المعاهدات هي متعارف عليها عالميا عبر رفع احترام حقوق اإلنسان كما -

 ومتابعة ملف االنتهاكات ,يالوطن الدولية وترجمة مقتضياتها داخل القانون فاقواألو

الجسيمة لحقوق اإلنسان عبر اعتراف الدولة بمسؤولياتها عن سنوات الرصاص وتأسيس 

ذاكرة وطنية جديدة واإلقرار بالحقيقة كاملة وفق مقاربة العدالة االنتقالية الضامنة لحقوق 

  .الضحايا

قتصاد وتبنى على تأسيس دولة القانون االقتصادي التي تقطع مع التدبير الريعي لال -

   المواطنة وفق ميثاق اجتماعي,الخالقةأنقاضه اقتصادا تنافسيا يحترم المبادرة الحرة 

 يفضي إلى   و ممثلي المجتمع المدنيالعمال، الفالحون ,المقاولون في صياغته  يشارك

 .المتضامنةبناء مشروع جديد للتنمية االجتماعية 

يمقراطية والمعدنية مدارة وفق منطق الدابوية و الغالعمل على جعل الموارد المائية  -

 ,المهمشةولوية في التمويل العمومي للعالم القروي والمناطق  مع إعطاء األاالقتصادية

 وإنهاء مسلسل النزيف السكاني نحو المجال ,للتنميةوجعل مواردها المحلية عوامل 

 والحد االجتماعيكافل  فضاء للتإلىالحضري والتفكير في سبل تحويل المدينة المغربية 

 .الالئق والمجالية والسكن الغير االجتماعيةمن ظاهرة الفوارق 

بناء السياسات العمومية الثقافية والتعليمية واإلعالمية على محددات التنوع الثقافي  -

 ونهج سياسة ثقافية ,التعدد ,التسامحواللغوي وجعل المدرسة الوطنية مستنبتا لقيم 

 . وهوية وثقافة ولغةاالمازيغي حضارةار للمكون وإعالمية ترد االعتب

المساهمة في تغيير منحى اإلدارة العمومية نحو إدارة غير بيروقراطية منفتحة على  -

محيطها االقتصادي واالجتماعي واعية بدورها داخل مسلسل استقطاب الرساميل 

ل السياسي مع  أولويات للعماالجتماعي التعليم والسكن ,الصحة وجعل قطاعات ,األجنبية

   .الدولةإبقائها مرافق عمومية تحظى باهتمام ورعاية 
 :الـوســائـل :3المادة* 

ل الحزب بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك ــلتحقيق أهدافه وبلوغ مراميه يعم  

 .داف الحزبــالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات واألشخاص خدمة أله
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  .ويةوالعض االنخراط :الثانيالقسم 
   :االنخراط :4 المادة*  

ر عن موافقته يمكن أن ينخرط في الحزب كل مواطنة أو مواطن اقتنع بمبادئه وأهدافه وعب

 و توفر على شروط االنخراط المنصوص عليها في قانون األحزاب على قانونه األساسي

  السياسية 

طلب المعني لبث في  في الحزب بقرار تتخذه هيئاته المخولة لاالنخراط يتم :5المادة * 

  .حسب النظام الداخلي للحزبباألمر
  : العضويـة  :6المادة * 

  .وعضوية فاعلة,  عضوية شرفية:بشكلين تتحدد العضوية في الحزب 

 ويدعم مشروع الحزب ال جليال  تمنح صفة عضو شرفي لكل مواطن يسدي عم:7ادة الم* 

  .دون أن يترتب على ذلك أي التزام تنظيمي

م ـوانتظ امال العضو الفاعل هو الذي قررت هيئات الحزب قبول طلبه عضوا ك:8ادة الم* 

مسؤوليات المختلفة داخل و للعضو الكامل الحق في تولي ال.ميةـالتنظيل الحزب ــفي هياك

أجهزة الحزب طبقا لألنظمة و له حق ابداء الرأي و تقديم المقترحات الى مختلف أجهزة 

  .الحزب

أنظمة الحزب و أجهزته و قواعد الديموقراطية و اللياقة في معاملة  يجب عليه أن يحترم 

.           األعضاء و المسؤولين و أن يعمل على احترام و تنفيذ قرارات الحزب

أو من عضوية الحزب و توضع لألعضاء أن يقدموا استقالتهم من المسؤولية التي يتحملونها 

  .اسي اذا صدرت عن أي مسؤول حزبياألستقالة لدى المكتب السي

  

  :ةــهيكلال :الثالثالقسم 

  :تعتمد هيكلة الحزب على األسس التالية :9المادة * 

فيه المهام على شكل هيئات ة واحدة توزع ــالتنظيم الموحد على اعتبار الحزب بني -

  . و جهات وظيفية

ة ـتدعم فيه الهيكل تتشكل الهيئات وتتحدد المهام على أساس وظائف محددة :فةـالوظي -

 .ة للجهاتـالجغرافي
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 اعتماد الديموقراطية في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤوليات :المركزيةالديموقراطية  -

 .ةـووضع التصورات والبرامج وفي إطاره تنضبط األقلية لقرار األغلبي

ل ال تق ةـة والمحليـة والجهويـ والشباب داخل الهيئات الوطنيلية للمرأةــتمثيضمان  -

 . 30عن 

  :مقتضيات عامة: القسم الرابع 
   :امــتداول المه : 10المادة *     

  :التاليةال يمكن لنفس العضو أن يتولى ألكثر من واليتين إحدى المهام   

  .Amazzal n Tesga= ب الجهوي  الكات أو  Amghar =األمين العام      
  :الحزب تصنيف هيئات :11المادة *     

  :اليــلحزب على الشكل التيصنف ا       

 .المحلية  و الهيئاتالوطنيةالهيئات  -

  
 

  :الهيئات الوطنيـة: القسم الخامس 
    :12  ادةـالم* 
  :التاليتنظم الهيئات الوطنية للحزب على الشكل  - 

  .Agraw Ameqran=  الوطني المؤتمر  -

  .Agraw n Imeghnasen=  المجلس الوطني  -

   .  Ayt Mraw =المكتب السياسي   -
  :وصالحياتـــه Ameqran Agraw  =يالمؤتمر الوطن :13ادة ـالم*     

 هو أعلى هيئة تقريرية للحزب ويمتلك Agraw Ameqran = يالمؤتمر الوطن 

  :صالحيات

 .تحديد التوجهات العامة للحزب -

  .تقويم حصيلة أداء مختلف هيئات الحزب وذلك بين كل دورتين متتاليتين -

 = المجلس الوطني وأعضاءAmghar = األمين العام  السري في انتخابراعاالقتاعتماد 

Agraw n imeghnasen, المكتب السياسي  =Ayt Mraw حسب ما تنص عليه المواد 
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 و يمكن تعيين األمين العام بواسطة توافق اذا  من القانون األساسياإلجراء بهذاالمتعلقة 

  .حصل هذا التواقف بين المؤتمرين
  :التكويـــــن :14 المادة* 

 Agraw=  المجلس الوطني  من أعضاءAgraw Ameqran = الوطني مؤتمر اليتكون  

n imeghnasenات ـمات الموازية وفق مقتضيـن عن الجهات وباقي التنظيـ ومؤتمري

  .Agraw n imeghnasen =ي ــس الوطنـــالمجل دهاـــمسطرة يعتم
   :االنعقاد  :15المادة * 

 عادية كل أربع سنوات وبصفة بصفة Agraw Ameqran=  ير الوطنالمؤتم ينعقد  

 أو بدعوة Agraw n imeghnasen =  المجلس الوطنياستثنائية بقرار من أغلبية أعضاء

  .Ayt Mraw=  المكتب السياسي من ثلثي أعضاء

  يرأسهالجنـة  AmeqranAgraw  = العادييالمؤتمر الوطن  تتولى رئاسة:16المادة * 

Amezwar =  =  سهاـويتم انتخاب هذه اللجنة ورئي أحد أعضاء المؤتمر رئيس المؤتمر 

            . وفق مقتضيات النظام الداخليAgraw n  imeghnasenني المجلس الوطمن قبل

          .   

  النعقاد الذي هو نصف المؤتمرين في حالة تعذر اكتمال النصاب القانوني:17المادة * 

إلى موعد ثان المؤتمر  تدعو لجنة رئاسـة ,Agraw Ameqran = الوطني المؤتمر

ة ــرارات باألغلبيــذاك ويتم اتخاذ الق إذ وينعقد ,  في ظرف أقصاه شهرالوطنيللمؤتمر

  . ة للحاضرينــالمطلق

  .   imeghnasenn  Agraw=  المجلس الوطني:السادسالقسم 
  :الصالحيــــات :18المادة * 

  :ةـالتالي الصالحيات Agraw imeghnasen = وطني للمجلس اللـــتوك  

  .تحديد استراتيجيات وأولويات المرحلة -

 وبرنامجه Agraw Ameqran  =المؤتمر الوطني اعتماد مسطرة العضوية في -

  .ميةــومسطرة انعقاده وباقي األمور التنظي

 .المصادقة على المشاريع والميزانية السنوية للحزب -
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   :ـنالتكويـ :19المادة * 
أو أكثر  عضوا 80  ثمانين منAgraw n imeghnasen =الوطنـي  المجلس يتكون     

 يمكن للمجلس  وAgraw Ameqran  =يـر الوطنـالمؤتم مـنتخبهن اــــمن الذي

مكتب ى اللإالى الئحته او قرارا بإضافة عضو أو عدة أعضاء جدد الوطني أن يتخذ 

 ه أو من كما يمكن للمجلس الوطني إعفاء أي عضو منخالل اجتماعاته العاديةالسياسي 

المكتب السياسي من مهامه إذا ثبت أنه ال يقوم بالمهام المنوطة به أو خالف قوانين و مبادئ 

 .الحزب

   :االنعقاد :20المادة *  

 بصفة عادية مرة كل ستة أشهر Agraw n imeghnasen =  المجلس الوطنيينعقد  

 المكتب السياسي ثي أعضائه أو بطلب من ثلثي أعضاءن ثلوبصفة استثنائية بطلب م

=.Agraw n ayt Mraw   

  n ayt MrawAgraw =   المكتب السياسي,السابعالقسم 

   :التكويــن: 21المادة * 

عضوا  عشر15  عشر من خمسةAgraw n ayt Mraw= يتكون المكتب السياسي            

   :وهمعلى األقل 

  .Amghar=    ن العاماألميـــــــ

 .Amzza amezwaru n umghar =  النائب األول لألمين العام 

 .Amzza   wiss sin n umghar =   النائب الثاني لألمين العام

Imeh =المــــال   ن ـــأمي ̣ḍi .  

  .    Amzza   amezwaru n Imeḥḍi= المال ن ـاألول ألميالنائب 

 . Amzza   wiss   sin n Imeḥḍi   =ن المال ـ ألميالنائب الثاني

 .المكتب واحد منهم مسؤوليته داخل يتحمل كل   Igensasen =أعضاء         باإلضافة إلى
  :الصالحيــات :22المادة * 

 وهو ,للحزبأعلى هيئة تنفيذية  ،Agraw n ayt Mraw =المكتب السياسي يعتبر  

 Agraw n = الوطني المجلس  وAgraw Ameqran  =يـالوطن المؤتمر مسؤول أمام

imeghnasen اهــــمن  ويتوفر على صالحيات,مقرراتهما على تطبيق:  

  .ر على تدبير الشؤون السياسية والتنظيمية والمالية واإلدارية للحزبـالسه -
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  .اـــالتخطيط لسياسة العالقات العامة والسهر على تفعيلها ومتابعته -

 Agraw n =  المجلس الوطنيقبلتفعيل البرامج بناء على التصورات المعتمدة من  -

imeghnasen. 

 .اتخاذ المواقف الالزمة من القضايا المطروحة -

 .Agraw n imeghnasen =  المجلس الوطنيوضع جدول أعمال دورات -

 و وضع لوائح مرشحي لهاـلداخلية لهيئات الحزب مع السهر على تفعيتدابيراوضع ال -

 .الحزب للبرلمان و المناصب العمومية

  .للحزبالموارد البشرية والمادية ة ـتنمي -
 :االنعقاد :23المادة *  

 بصفة عادية مرة واحدة في الشهر Agraw n ayt Mraw = المكتب السياسي  ينعقد  

  .ي أعضائهـ أو بطلب من ثلثAmghar = مين العام األوبصفة استثنائية بدعوة من
.Amghar=  األمين العاممهام  :24المادة *  

زام بمبادئه ـــر العادي للحزب واإللتــ على السيAmghar = مين العام األيسهر      

 ويمثل الحزب لدى الهيئات Agraw n ayt mraw = المكتب السياسي ويرأس, وأهدافه

 Agraw n = المجلس الوطني  كما يرأس جلسة,الرسميةالخارجية وأمام المؤسسات 

imeghnasenب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني النتخا.  

  .فالثانـي غيابـه مع مراعاة ترتيب األول بمهامـه أثناءه ابـئاوم ن      يقـ

 .iḍ Imeḥ = مال مهام أمين ال:25المادة  •

ة للمكتب السياسي و       يقوم أمين المال بتسيير مالية الحزب وممتلكاته و يقدم تقارير مالي

  والمجلس الوطنيالمؤتمر الوطني

  .فالثانـي غيابـه مع مراعاة ترتيب األول ـه أثناءبمهاميقـوم نائبـاه       

 :الجهوية الهيئات :ثامنالالقسم 

 :يــيلية كما جهوتنتظم الهيئات ال  
   .Agraw n tesga = المجلس الجهوي : 62المادة *      

 =ب الجهوي  الكاتهو أعلى هيئة تقريرية على صعيد الجهة وله صالحيات انتخاب  

Amazzal n tesgaالكتابة الجهوية ة أعضاء وبقي = Tamazzalt n tesga لمدة أربع 
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 ة للحزبــكما يقوم بتقويم حصيلة أداء الهيئات الجهوية والمحلي,  السريباالقتراعسنوات 

  .و يضع البرنامج السياسي للجهة و يضع لوائح مرشحي الحزب في األنتخابات الجهوية
:التكويـن  :27المادة *      

  .ممثلي تنظيمات الحزب في الجهة  من Agraw n tesga= الجهوي  المجلس يتكون  
 :االنعقاد :28المادة *      

 =ة الجهوية الكتاب  باستدعاء من طرفAgraw n tesga  = الجهويالمجلس ينعقد   

Tamazzalt n Tesga على األقلةــالسن مرتين في إشرافها تحت ويجتمع .  

 Tamazzalt n tesga = ة الجهويـة الكتاب:تاسعالالقسم 
:اتـالحيـالص:29المادة *      

 على تخطيط البرامج الجهوية بناء على Tamazzalt n tesga= ة ـة الجهويالكتاب تعمل

 وتقدم ,الجهوي وتنسق العمل الحزبي والتنظيمي داخل مجالها ,للحزبالبرنامج العام 

  .الجهاتمقترحات ومشاريع تفعيل دولة 

  :قليميةاإل لهيئات ا: رـشاعالقسم ال   
  :  30 المادة*     

 :يــفة ــــقليمياال تتحدد الهيئات       

      :Agraw n isunan =اإلقليــميالمجلس  -  

                                             :Tamazzalt n isunan   = ة الكتابـة اإلقليميــ-   
:ه ــتاالحيـــوص    isunann Agraw  =  المجلس اإلقليمي  : 31 المادة* 

  :يأتيته فيما اوتتحدد صالحي, هو أعلى هيئة تقريرية على صعيد اإلقليم أو العمالة

  .ية والمحلية للحزبمتقويم حصيلة أداء الهيئات اإلقلي -

 =الكتابة اإلقليمية  وبقية أعضاء Amazzal n isunan = الكاتب اإلقليميانتخاب  -

Tamazzalt n isunanن ــشراف منتدبيإلك تحت ذ سنوات و4 عـ أرب مرة كل

  .ا وجهوياـوطني
 :التكويـــن :32المادة * 

 المنتهية Tamazzalt n isunan =الكتابة اإلقليمية  يتكون من األعضاء السابقين في      

ية والجهوية هزة الوطنواعضاء االج  واليتها واعضاء مكاتب الفروع وباقي الهيئات الموازية

  .تراب االقليم بقيمين الم
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   :ادـــنعقاال:  33  المادة*
  .ين في السنة ويجتمع تحت اشرافهاتدعى من طرف الكتابة االقليمية مريست

  : Tamazzalt n isunan : الكتابة اإلقليمية:عشرحادي القسم ال
  :الصالحيـــات :34ة مادال* 

  :حيتها فيما يأتي تتكلف بتنظيم عمل الحزب على صعيد العمالة أو اإلقليم وتتحدد صال

تفعيل البرامج والخطط على صعيد العمالة أو اإلقليم بناء على البرنامج العام للهيئات  -   

  .العليا للحزب

  . الحزببرنامج المستجدات اإلقليمية وفق و تدبير العالقات  -   

الة أو السهر على تفعيل أداء الحزب وتنمية موارده البشرية والمادية على صعيد العم -   

  .اإلقليم

  :المحليةالهيئات :  عشرنيثاالقسم ال

  :نــتيـالتالين ـــأتيـتتحدد الهيئات المحلية في الهي

  .Agraw n wayyaw = مجلس الفرع -

 . Tamazzalt n wayyaw= ع الفر  ةـكتاب -
 :ه ـــتاوصالحي  yyaw waAgraw  n= ع مجلس الفر    :53المادة *  

وتتحدد أو الدوار أو الحي على صعيد الجماعة المحلية أو المقاطعة هو أعلى هيئة تقريرية 

  :يليته كما اصالحي

  .المحليتقويم حصيلة أداء الحزب على المستوى  -

= ع كتابة الفر ة أعضاءــوبقي Amazzal n wayyaw = الفرع كاتب انتخاب   -

Tamazzalt n wayyawسنوات04 عبر مرة كل ا . 
  :نالتكويــــ :36المادة * 

يا والفروع الشبيبية والنسائية مناء الخالأ مكتب الفرع وكتاب وأعضاءن كافة يتكون م

  .يـالمعن بالمجال الترابي قاطنيـنة الـميقلية واالـجهزة الوطنية والجهويء األعضاأو
  :االنعــقــاد :37 المادة* 

مرة كل  بدعوة من مكتب الفرع وتحت إشرافه wayyaw   Agraw n= مجلس الفرع ينعقد

 . على األقلاشهــر 03 ثالثة
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  :ةــماليال:  عشرثالثقسم الال
  :الموارد المالية  :38 ادةــالم* 
  :يــيلدد الموارد المادية للحزب فيما ـــتتح  

  . العموميمـــدعال -

  .األعضاءانخراطات  -

 .المساهمات المالية حسب القوانين الجاري بها العمل -

 .عائدات استثمارات الحزب -

  .الثقافيـة و األنشطـة بـات إصدار الصحف والمطبوعات والكتعائد -
 :النفقـــــات :39 ادةــالم* 
  .هـترصد الموارد المالية للحزب في إطار أهداف -

 و تخضع مالية توقع جميع الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقيعا مزدوجا -

  .خبيـــرة بواسطة ــالحزب للمراقبة المحاسباتي

ع المزدوج كما هو منصوص عليه في البند الثاني من ــسري نفس مقتضيات التوقيت -

 .ةــالمماثلزة ــهذه المادة على باقي االجه

 : مقتضيات ختامية :عشر رابعالقسم ال

 خارج أرض الوطنن له ـات ولجــزب أن يعتمد على تمثيليـ يمكن للح:40ادة ـالم *

  .جبالخارفي صفوف المغاربــة المقيمين 

 صالحية مراجعة هذا  meghnasen n iAgraw=  المجلس الوطني يملك :41ادة ـالم* 

 عديالت إجباريا على المؤتمر الوطني شريطة أن تعرض التاالقتضاءالقانون وتعديله عند 

  .التعديالتللمصادقة عليها في دورة موالية لهذه 

سبة ع القرارات التي يراها مناللمجلس الوطني والية عامة في اتخاذ جمي:   42المـادة *  

  .زب ـــاألول للحالعادي  إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني

 المؤتمر األستثنائي   يدخل هذا القانون األساسي حيز التنفيذ بعد مصادقة:43ادة ـالم *

  .هـعلياألول 

ك ـ صالحية حل الحزب وذلAgraw ameqran  =الوطني المؤتمر  يملك:44ادةـالم *

ك في مصير ــ كذلررـــيق  و,هـأعضائي ــة ثلثــة وبأغلبيـنائي استثفي دورة

  .الحزبات ــممتلك
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 :  العاماألمين

 احمد الدغرني
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