
I. مقتضیات العضویة في النظام األساسي للحزب  
  

  القسم الثاين: االخنراط والعضوية

  الفصل األول: االخنراط
  :5املادة 

ملغرب أو خارجه، االخنراط يف احلزب، دون أي  ، سواء كانوا مقيمني  حيق لكل املواطنني واملواطنات املغاربة املؤهلني قانو
جمه العام ونظاميه األساسي  أساس متييزي، شريطة قبوهلم مببادئه وأهدافه واختياراته وتعبريهم عن موافقتهم على االلتزام برب

 والداخلي.
  الفصل الثاين: العضوية

  :6املادة 
  تتخذ العضوية يف احلزب ثالثة أشكال: عضوية شرفية وعضوية مشاركة وعضوية عاملة.

  :7املادة 
 العضو الشريف هو كل مواطن يناصر احلزب ويدعم مشروعه دون أن يرتتب عن ذلك التزام تنظيمي؛  
 .متنح العضوية الشرفية من طرف هيئات احلزب كما هو منصوص عليه يف النظام الداخلي  
  :8املادة 

  ها النظام الداخلي.     العضو املشارك هو العضو الذي ينخرط يف احلزب ألول مرة ويشارك يف أعماله ملدة معينة حيدد
  :9املادة 

العضو العامل هو العضو املشارك الذي قررت هيئات احلزب قبول طلبه عضوا عامال، وميكن أن متنح عضوية عامل ابتداء 
  بصفة استثنائية بقرار من هيئات احلزب ذات الصالحية، كما هو منصوص عليه يف النظام الداخلي.

  ويةمنح وتدبري العضالفصل الثالث: 
  : 10املادة 

  يتم منح وتدبري العضوية من قبل اهليئات التنفيذية للحزب وفق ما هو منصوص عليه يف نظامه الداخلي.
  الفصل الرابع: حقوق وواجبات األعضاء

  : 11املادة 
حلقوق اآلتية:   يتمتع أعضاء احلزب العاملون واملشاركون 

 احلصول على بطاقة العضوية؛ 

  ا اليت تعنيهم؛االطالع على أنظمة   احلزب واملساطر واملذكرات الصادرة عن هيئاته وقرارا
 إبداء الرأي يف القضا السياسية والتنظيمية واملالية للحزب داخل مؤسساته؛  
 لتكوين؛  االستفادة من برامج احلزب اخلاصة 

 حق الدفاع يف حال املتابعة االنضباطية أمام اهليئات املختصة؛ 

  واختاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عنهم يف حالة تعرضهم العتداء أو متابعة ألسباب سياسية أو حني مساندة احلزب هلم
  قيامهم مبهام حزبية؛

 أن يرشحوا من طرف أعضاء احلزب العاملني لالستشارات االنتخابية؛ 



 .االستقالة من احلزب أو من هيئاته أو من املسؤولية  
  : 12املادة 

أعاله، حيق لألعضاء العاملني وفق املقتضيات املنصوص عليها يف النظام الداخلي  11اردة يف املادة إلضافة إىل احلقوق الو 
 .للحزب ترشيح أعضاء احلزب العاملني للمهام احلزبية أو أن يرشحوا هلا من قبلهم

  : 13املادة 
لواجبات اآلتية:  يلتزم األعضاء العاملون واملشاركون 

 تحلي بقيمه واالنضباط لقراراته عمال مببدأ حرية الرأي وإلزامية القرار وفق مقتضيات ينص عليها االلتزام مببادئ احلزب وال
  يف النظام الداخلي؛

  ت؛ ئق املنظمة لعمل احلزب على خمتلف املستو قي الو لنظامني األساسي والداخلي ومبقتضيات   االلتزام 

 أي منصب سياسي إال مبوافقة األمانة العامة؛  أال يتقلدوا 

  أال يربطوا أي عالقة مع أي جهة أجنبية بصفتهم احلزبية إال بقرار من األمانة العامة أو بقرار من تفوض األمانة العامة
 من هيئات احلزب؛

 ا؛  العمل على إجناز برامج احلزب وتنفيذ املهام اليت يكلفون 

  ملشاركة يف  األنشطة التكوينية اليت تنظمها هيئات احلزب؛االلتزام 

 .أداء الواجبات املالية وفق ما هو منصوص عليه يف النظام الداخلي للحزب 
  الفصل اخلامس : فقدان العضوية يف احلزب

  :14املادة 
حد األسباب اآلتية:   تفقد العضوية يف احلزب 

 فقدان األهلية القانونية؛ 

 قتضيات الواردة يف القسم الرابع بعده.اإلقالة أو االستقالة وفق امل  

  
II. مقتضیات العضویة في النظام الداخلي للحزب  

  
   وانتظامهم احلزب لوائح يف األعضاء وتسجيل العضوية منح إجراءات: األول القسم

  العضوية منح: األول الفصل
  

  :01املادة 
أو عند االقتضاء بطلب موقع عن طريق الربيد  يتقدم الراغب يف العضوية يف احلزب بطلب كتايب موقع،

  اإللكرتوين، إىل إحدى اهليئات املخولة مبنح العضوية حسب مقتضيات املواد بعده؛
  

  :02املادة 
لقبول؛ فذة إال بعد بت اهليئات املخولة يف الطلب    ال تصبح عضوية طالب العضوية يف احلزب 

  

 :03املادة 



 ال كامل أجل داخل إليها، املقدمة مشارك عضوية طلبات يف الرفض، أو لقبول لبت احمللية الكتابة ختتص 
 لديها؛ الطلب إيداع ريخ من ابتداء يوما عشر مخسة يتجاوز

 العامة اإلدارة تصدرها مذكرة مقتضيات وفق املشارك للعضو خاصة بطاقة تسلم.  
  

  :04املادة 
 الكتابة من قرتاح احلزب، يف اخنراطه على األقل على سنة مرور بعد عامال عضوا املشارك العضو يصبح 

  اإلقليمية؛ الكتابة عليه توافق املوضوع يف طلبا ألمر املعين بتقدمي أو وموافقته، املعنية احمللية
 شريطة الصالحية ذات احلزب هيئات من معلل بقرار استثنائية، بصفة ابتداء، عامل عضوية متنح أن ميكن 

 األقل؛ على أعضائها ثلثي حبضور انعقادها
  

 :05املادة 

 اليتجاوز كامل أجل داخل عامل، عضوية طلبات يف الرفض، أو لقبول لبت اإلقليمية الكتابة ختتص 
 املوضوع؛ يف املعنية احمللية الكتابة رأي تطلب أن وميكنها لديها، الطلب إيداع ريخ من ابتداء يوما ثالثني

 العامة اإلدارة تصدرها مذكرة مقتضيات وفق العامل للعضو خاصة بطاقة تسلم.  
  

  :06املادة 
ت احمللية أو اإلقليمية يف طلب العضوية داخل اآلجال احملددة أو رفضته ميكن لطالب  ،إذا مل تبت إحدى الكتا

  العضوية جتديده لدى اهليئة األعلى مباشرة، وتبت فيه هذه األخرية داخل أجل كامل أقصاه ستون يوما.
  

 :07املادة 
 ت العامة لألمانة استثناء ميكن ت استثناء ميكن كما عامل، أو مشارك عضوية منح اجلهوية والكتا  للكتا

 ويتعني املوضوع، يف املعنية الدنيا التنفيذية اهليئات رأي تطلب أن اهليئات وهلذه مشارك، عضوية منح اإلقليمية
  .املوضوع يف املتخذ لقرار األخرية هذه إبالغ

  

 :08املادة 

 ت من قرتاح أو ابتداء العامة األمانة قبل من الشرفية العضوية متنح ت أو اجلهوية الكتا   اإلقليمية؛ الكتا
 العامة اإلدارة تصدرها مذكرة مقتضيات وفق  الشريف للعضو خاصة بطاقة تسلم.  

  

  العضوية معطيات قاعدة تدبري: الثاين الفصل
  

 :09املادة 
  العضوية من قبل اإلدارة العامة؛تعد بطاقة 
 تتوىل اإلدارة العامة تتبع ومراقبة التدبري اجملايل للعضوية كما تقوم بتدبري القاعدة الوطنية ملعطيات العضوية؛ 
 .تتوىل اهليئات التنفيذية اجملالية تدبري قاعدة معطيات العضوية يف مستواها التنظيمي  



  وانتظامهم احلزب لوائح يف األعضاء تسجيل: الثالث الفصل
  

  :10املادة 
  يسجل  أعضاء احلزب وفق املقتضيات اآلتية:

 :احمللية الكتابة الئحة يف يسجل .1
 املعنية؛ احمللية للكتابة الرتايب النفوذ يف اعتيادية بصفة املقيمون األعضاء 

 املفعول؛ ساري حزيب انتداب على املتوفرين احمللية الكتابة أعضاء 

 املعنية؛ احمللية للكتابة الرتايب النفوذ يف حريف أو مهين لنشاط املمارسون 

 املعنية، احمللية للكتابة الرتايب للنفوذ التابعة املهنية الغرفة أو املعنية جلماعة واملهنيون اجلماعيون املنتخبون 
 .املفعول ساري انتخايب انتداب على واملتوفرون احلالة، حسب

 :اإلقليمية الكتابة الئحة يف يسجل .2
 ت لوائح يف املسجلون   لنفوذها؛ التابعة احمللية الكتا
 ت ا توجد ال اليت واملقاطعات للجماعات لنسبة املادة هذه من األوىل الفقرة يف املذكورة الفئات  كتا

 حملية؛

 املفعول؛ ساري حزيب انتداب على املتوفرون اإلقليمية الكتابة أعضاء 

 فيه املقيمون أو اإلقليمي الفرع يف املنتخبون املفعول ساري انتخايب انتداب على املتوفرون الربملانيون. 
 :اجلهوية الكتابة الئحة يف يسجل .3
 ت لوائح يف املسجلون  لنفوذها؛ التابعة اإلقليمية الكتا

 توجد ال اليت املقاطعات وعماالت واألقاليم للعماالت لنسبة املادة هذه من األوىل الفقرة يف املذكورة الفئات 
ت ا   إقليمية؛ كتا

 املفعول؛ ساري حزيب انتداب على املتوفرون اجلهوية الكتابة أعضاء 

 طائلة حتت مزودج تسجيل أي ومينع وموقع، ومؤرخ مكتوب منهم، تصريح على بناء احلزب أعضاء تسجيل يتم .4
 األساسي؛ النظام يف املقررة االنضباطية اجلزاءات

ت تقوم .5  غري لوائحها، يف املسجلني األعضاء على لتشطيب ،احلالة حسب واحمللية، واإلقليمية اجلهوية الكتا
 الغري من معلل طلب على بناء أو ألمر، املعنيني من بطلب إما املادة، هذه يف احملددة الشروط على املتوفرين

 التنفيذية للهيئة املوضوع يف طعن توجيه هلؤالء وميكن للمعنيني، املوضوع يف إشعار توجيه بعد منها مببادرة أو
  .األعلى

  

  :11املادة 
النتظام يف احلزب يف منطوق هذا النظام إمكانية اجتماع أعضاء يف احلزب جتمعهم خصوصية معينة،  يقصد 

  لغرض التواصل ومدارسة قضا مشرتكة، وذلك حتت مسؤولية اهليئة التنفيذية املعنية؛



  يتم االنتظام املذكور على أساس جغرايف أو مهين أو فئوي كما يلي:
، وإقليميا حمليا اجلغرايف، األساس على احلزب، يف أساسا االنتظام يتم  االنتظام احمللية للكتابة بقرار وميكن وجهو
 املعنية؛ املقاطعة أو جلماعة األحياء مستوى على حملية جلان وفق

 وجهو وإقليميا حمليا االنتظام ميكن ،  أو الواحدة، للمهنة املنتسبني األعضاء بني مهين أساس على ومركز
  املعنية؛ التنفيذية اهليئة طبيعتها حتدد أخرى فئة أعضاء بني أو الطلبة بني أو النساء بني فئوي أساس على

 احلزب يف جديدة تنظيمية بنيات حيدث أن الفئوي األساس أو املهين األساس على لالنتظام ميكن ال.  
  

  لألعضاء املالية الواجبات: الرابع الفصل
  

  :12املادة 
لواجبات املالية املنصوص عليها يف املادة   واملسامهات من النظام األساسي واجبات اخنراط األعضاء 13يقصد 

  وفق القواعد واإلجراءات احملددة يف النظام املايل. املالية للمنتخبني واملعينني يف املناصب السياسية والعليا،
  

  :13 املادة
قرتاح من اإلدارة العامة مذكرة حتدد كيفيات تطبيق أحكام القسم األول من هذا النظام.   تصدر األمانة العامة 

  

  


