
  .مشروع النظام الداخلي للحزب الديموقراطي األمازيغي المغربي
  

  :1المادة 
 للحزب الدیموقراطي االستثنائي یقر المؤتمر 36.04 قانون األحزاب السياسية رقم بمقتضى 

 نضامه الداخلي آما هو 2007 فبرایر 03/04االمازیغي المغربي المنعقد بمراآش یومي 
  :وارد بعده

  
  :02المادة

 للحزب ویمنع عليه األساسيلحزب الدیموقراطي االمازیغي المغربي یلتزم بالقانون  عضو ا
تتنافى أهدافه مع أهداف الحزب وقانونه تنظيم أن ینخرط في حزب آخر أو أي أو هيئة 

  .األساسي
  

  :03المادة
 مسؤول في الحزب ویحمل الطلب أليیتم االنخراط والعضویة الشرفية بطلب آتابي یقدم  

طالب العضویة، ویرفق بصورة بطاقة تعریفه الوطنية وصورتين شمسيتين، ویعرض توقيع 
المسؤول المذآور الطلب على إحدى إجتماعات مجالس الفروع أو المجلس الوطني أو 

ین یصادقون على قبول ن ثالثة الذ أن ال یقل عدد المجتمعين عالمكتب السياسي شریطة
  .الطلب أو رفضه

  
  :04المادة 

 أو یمارس مهنة تتنافى مع قوانين الحزب أو أهدافه  الحزب الذي یتولى منصبا یخبر عضو
  . المذآوراإلعالمأقرب مسؤول في الحزب في مكان تواجده ویتحمل هو وحده مسؤولية عدم 

  
  :05المادة

 أعضاء الحزب أحرار في التعبير عن أرائهم الشخصية وهي غير ملزم للحزب، ویلتزم 
  . عن هجمات تستهدف الحزب أو تمس بسمعة تنظيماتهاألعضاء بعدم التعبير

  
  :06المادة 

 الفروع هي التنظيمات القاعدیة للحزب ویمكن إنشاء الفروع في أي حي، مقاطعة، دائرة، 
 سبعة أشخاص 07شریطة أن یكون عدد الراغبين في تأسيس الفرع أآتر من . رمدشجماعة، 

 ولمسئولي الفرع، نفوذهاالتي ینشأ في دائرة  اإلقليميةوتنشأ الفروع بتزآية من الكتابة 
الفروع حق االجتهاد والمبادرة في تسيير شؤون الفرع وتوسيع قواعده وعقد إجتماعته شریط 

 ألعضاءت دوریة ا قواعد الدیموقراطي وأنظمة الحزب ویلتزم الفرع بعقد إجتماعاحترام
  .لقضایا التي تهم السكان السياسية والحزبية والثقافية وتتبع آل ااألنشطةوممارسة 

  
  :07المادة 



اعات التي  من بين أعضائه لجنة تحكيم تبث بالحكمة في النزأن یعينالعام الفرع جمع لیمكن ل
قد تحدث بين األعضاء، وعند عدم التوافق على قرار التحكيم یحال النزاع على هيئة التحكيم 

  . األساسي للحزبیحال النزاع على هيئة التحكيم المكونة بمقتضى القانون
  

  :08المادة 
الذي یقرره مكتب الفرع حسب ظروف و  واجب االنخراط بأداءیلتزم آل عضو في الفرع 

  .الحالة المادیة للمنخرط
، األحوال لمكتب الجهة حسب أو اإلقليمي الحساب البنكي للمكتب الفروع في أموال وتودع 

تقاریر صل عليها شریطة تقدیم ویقرر مكتب الفرع آيفية قبض وصرف المداخيل التي یح
 المال للحزب والى مكتب المحاسب أمانة إلى من الفروع أعضاء، تحمل توقيع ثالثة كبذال

  .لمسك الحسابات المعين
  

  : 09المادة 
 بتصویت أو العام للحزب ونوابه من طرف المجلس الوطني للحزب بالتوافق األمينینتخب 
 توتوصياویمثل الحزب على الصعيد الوطني، وینفذ مقررات الحزب، .  مطلقةبأغلبيةسري 

صرف في ویت احد نوابه مؤتمرات الحزب االستثنائية أو هو ویرأسالمجلس الوطني، 
ممتلكات الحزب بقرارات من المكتب السياسي وهو حر في التعبير عن آرائه الشخصية، وال 

  . مواقف رسميةأو تراراآق صدرت عنه إذا إالتلزم آراؤه الحزب 
  

  :10المادة 
 یعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة للحزب في الفترة مابين مؤتمراته ویتخذ قراراته بأغلبية 
مطلقة وال تعتبر اجتماعاته قانونية، إال بحضور نصف أعضائه وإذا تعذر ذالك یستدعي 

المجلس الوطني لالنعقاد المجلس للمرة الثانية لالنعقاد ویتخذ قراراته بمن حضر ویستدعي 
بطلب من األمانة العامة أو المكتب السياسي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الذي 

 في السنة على األقل، ویمكنه عقد دوراته االستثنائية أو تفویض المهام في 2نعقد مرتين ی
  .أمور محددة للمكتب السياسي

 والفروع ولجنة األقاليمقاریر الجهات و  انعقاد دوراته تأثناءیناقش المجلس الوطني  -
  .التحكيم و المراقبة المالية

 للحزب ویعتبر االستثنائي انعقاد المؤتمر إلىیختص المجلس الوطني في الدعوة  -
 في المجلس أعضاء للحزب تلقائيا اإلقليميةاعظاء المكاتب الجهویة و المجالس 

 .يمواألقالالوطني في فترة وجوده في المكاتب الجهات 
  

  : 11المادة 
الالمرآزیة وإقرار البرامج السياسية والثقافية   صالحية ممارسةواإلقليمية الجهویةللمجالس 

 للجهات واتخاذ التدابير المحلية في ما یتعلق بالمميزات والخصائص الجهویة واالقتصادیة
  .في مختلف ميادین الحياة العامة وتنمية الجهة

وحدة ل المشترآة واادئ والواجبات والحقوقتلتزم المجالس الجهویة بالمب -
  .الدیموقراطية



  : 12المادة 
یراعي في تكوین المكتب السياسي والمجلس الوطني واألمانة العامة التعدد الثقافي 

  .والخصائص المميزة لمناطق المغرب وتمثيلية المهاجرین المغاربة والشباب والمرآة
  

  :13المادة 
اء بشفافية الحسابات المالية والمداخيل والمصاریف آما یلتزم جميع المسؤولين واألعض

یلتزمون بمساعدة الخبير المحاسب وأمناء المال ولجنة المراقبة عند القيام بمأموریتهم 
  .الحسابية

  
  : 14المادة 

لكل من یرون أنه . یمكن لمكاتب الفروع واألقاليم والجهات أن یمنحوا العضویة الشرفية
وال تتنافى العضویة الشرفية مع . دمات جليلة للوطن والشعبیستحقها بسبب تقدیم خ

  .االنتماءات األخرى
  

  :15المادة 
یمكن للمجلس الوطني ولمكاتب الجهات واألقاليم والفروع والمكتب السياسي أن یعقدوا 
اجتماعاتهم بحضور خبراء یختارونهم، وآذلك أشخاص مالحظين من المجتمع المدني، 

  ن بين الذین یهتمون بنفس المبادئ التي یشتغل بها الحزبوالجمعيات ومهتمين م
 

  :16المادة 
  .یدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من یوم المصادقة عليه 

  


