القانون
األساس ي

ً
طبقا ملقتضيات الظهير الشريف رقم  1.58.376الصادربتاريخ  15نوفمبر 1958حسب ما وقع تغييره بمقتض ى الظهير الشريف رقم  1.730.283بتا ريخ  10أب ريل
 1973وبالظهير الش ريف رقم  1.02.2.206الصادرفي  12من جمادى األولى  23( 1423يوليو  )2002بتنفيذ القانون رقم  75.00 :بشأ ،تنظيم حق تأسيس الجمعيات،
تأسست جمعية أطلق عليها إسم:

الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين
Association Démocratique des Elus Progressistes
ADEP

الباب األول:
اسم الجمعية ومدتها وأهدافها ووسائل عملها
الفصل 1تحمل الجمعية اسم الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين Association Démocratique des Elus Progressistes ADEP
وهي جمعية وطنية مستقلة هدفها تأطير وتنظيم المنتخبات والمنتخبون في المؤسسات المنتخبة الوطنية ،وفي الجماعات الترابية والغرف المهنية ،الذين يوافقون على قانونها
األساسي ،ويعملون على تنفيذ برامج عملها ،ويؤدون واجب االنخراط المالي السنوي.
الفصل :2يوجد مقر الجمعية بشارع العرعار ،زاوية شارع الزيتون زنقة الفستق حي الرياض الرباط ويمكن تغييره إلى مكان آخر بقرار من المكتب الوطني.
الفصل :3تتأسس الجمعية لمدة غير محدودة.
الفصل : 4للجمعية فروعا جهوية ،تعمل تحت إدارتها وتتولى بتنسيق مع المكتب الوطني ،إنجاز برنامج عملها الجهوي.
الفصل : 5تتكون مالية الجمعية من واجبات االنخراط ومساهمة أعضاء الجمعية والدعم المحصل عليه من الجهات الرسمية وكل التمويالت المسموح بها قانونا.
الفصل :6تهدف الجمعية إلى تحقيق الغايات التالية:
 تنظيم وتأطير المنتخبات والمنتخبون على الصعيد المحلي واإلقليمي والوطني،
 تكوين المنتخبات والمنتخبون في مجال تسيير وتدبير الجماعات الترابية والغرف المهنية؛
 تقوية القدرات وتأهيل المنتخبات والمنتخبون على جميع األصعدة؛
 تعميق التفكير حول الالمركزية والالتمركز وتعزيز وتطوير العمل الجماعي؛
 تقوية دور المنتخبات والمنتخبون الشباب وتعزيز حقوقهم في الجماعات الترابية والغرف المهنية،
 تقوية حضور النساء في المؤسسات المنتخبة والسعي إلى المناصفة ونشر ثقافة المساواة،
 اإلسهام في العمل الدبلوماسي الموازي الذي تقوم به مختلف المؤسسات المنتخبة دفاعا عن القضايا الوطنية ومنها قضية وحدتنا الترابية،
 تنمية الوعي لدى المنتخبات والمنتخبون بواجباتهم وحقوقهم المرتبطة بمهامهم التمثيلية؛
 الدفاع والترافع على قضايا الجماعات الترابية والغرف المهنية،؛
الفصل  : 7لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المادة أعاله ،تقوم الجمعية باألنشطة التالية:
إحداث مراكز جهوية للتكوين والتكوين المستمر لفائدة المنتخبات والمنتخبون،
تنظيم ندوات ولقاءات من أجل تبادل الخبرة والتجارب بين المنتخبات والمنتخبون وتعميمها؛
تنظيم زيارات من أجل تبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبات والمنتخبون محليا وإقليميا وجهويا ً ووطنيا ودوليا؛
تنظيم حمالت وتجمعات تعبوية لفائدة المنتخبات والمنتخبون ولقاءات مفتوحة مع المواطنين؛
تنظيم أوراش تطوعية؛
ربط عالقات التعاون مع اإلدارات والجمعيات ذات االهتمام المشترك بداخل المغرب؛
القيام بجميع األنشطة التي لها عالقة بالعمل الجماع ي والنيابي وكل القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين في عالقتهم بالمنتخبات والمنتخبون؛
إحداث مركز للدراسات واألبحاث حول العمل الجماعي والنيابي بالمغرب.

الباب الثاني :تأليف الجمعية
الفصل :8تتألف الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.
يعتبر عضوا نشيطا كل منتخبة أو منتخب محلي أو إقليمي أو جهوي أو وطني ،يلتزم بمضمون هذا القانون األساسي ويؤدي واجب االنخراط السنوي ويساهم بانتظام في أنشطة الجمعية؛

يعتبر عضوا عامال كل شخص له خبرة تفيد الجمعية في تحقيق أهدافها؛
يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ارتأى المكتب الوطني للجمعية منحه هذه الصفة نظرا لما قدمه للجمعية من خدمات؛
الفصل :9تعرض طلبات االنخراط على المكتب الجهوي الذي يبت فيها ،ويوافي المكتب الوطني بنسخة منها ،و في حالة عدم وجود مكتب جهوي فإن طلبات االنخراط
توجه مباشرة إلى المكتب الوطني ؛
الفصل  :10المؤتمر الوطني.
 يضم المؤتمر الوطني مندوبو الفروع الجهوية للجمعية وأعضاء مجلسي البرلمان المنخرطون في الجمعية وهو أعلى هيئة تقريرية في الجمعية،
 ينعقد المؤتمر الوطني كل خمس سنوات وفي دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
 تتخذ مبادرة الدعوة إلى المؤتمر الوطني العا دي أو االستثنائي من قبل الكاتب العام للجمعية أو ثلثي أعضاء المكتب الوطني؛
 يحضر أشغال المؤتمر الوطني باإلضافة إلى األعضاء النشيطين ،األعضاء العاملين و األعضاء الشرفيين؛
 تتخذ القرارات داخل المؤتمر الوطني العادي واالستثنائي بأغلبية الحاضرين ،ما عدا قرار حل الجمعية الذي يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية؛
 يختص المؤتمر الوطني العادي بالنظر في المسائل التالية:
 المصادقة على التقريرين المالي واألدبي والورقة التوجيهية المقدمين من طرف المكتب الوطني؛ انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني؛ وضع الخطوط العريضة والتوجهات العامة لنشاط الجمعية خالل الخمس سنوات المقبلة؛ دراسة كل القضايا التي تتصل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد أهداف الجمعية؛ يختص المؤتمر الوطني االستثنائي بالنظر في القضايا التالية:
حل الجمعية؛ تعديل القانون األساسي؛ -النظر في كل مسألة ذات طابع استعجالي؛
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الباب الثالث:
املكتب الوطني للجمعية
الفصل  :11يتولى المكتب الوطني إدارة الجمعية ،وتمثل فيه جميع الجهات؛ ينتخب من قبل المؤتمر الوطني لمدة خمس سنوات.
 ينتخب المكتب الوطني في أول اجتماع له ،مقرر ونائبه ،وأمين المال ونائبه ،ومستشارين مكلفين بمهام .كما يعين المدير اإلداري للجمعية الذي يقوم بالتتبع اإلداري
والتنظيمي تحت إشراف الكاتب العام؛
 يجتمع المكتب الوطني بدعوة من الكاتب العام.
 الكاتب العام هو المسؤول األول عن الجمعية ،ويقوم بالخصوص بالمهام التالية:
 السهر على ضمان فعالية ونجاعة أعمال الجمعية على الصعيدين المركزي والجهوي من أجل حسن تدبير الجمعية إداريا وتنظيميا وماليا؛ تنسيق أشغال المكتب الوطني ووضع جدول أعمال اجتماعاته؛ يمثل الجمعية لدى السلطات ولدى مختلف األطراف وله أن يفوض البعض من هذه االختصاصات؛ الكاتب العام هو الناطق الرسمي باسم الجمعية وهو اآلمر بالصرف إلى جانب أمين المال؛ يمكن للكاتب العام أن يفوض بعض المهام المدققة لعضوة أوعضو من المكتب الوطني؛ يتكلف الكاتب العام للجمعية بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،للحصول على االعتراف القانوني بالجمعية؛ أمين المال يمسك السجالت المحاسباتية ويوقع إلى جانب الكاتب العام بصفته آمرا ً بالصرف؛ يقوم المكتب الوطني بتسيير شؤون الجمعية خالل المدة الفاصلة بين مؤتمرين؛
 تتخذ القرارات داخل المكتب الوطني باألغلبية وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الكاتب العام ؛
 يجوز للمكتب الوطني إحداث لجان دائمة ولجان مؤقتة ،يعهد إليها بمهام خاصة ،أو بمتابعة مسألة معينة تدخل ضمن اختصاصات الجمعية على أن يحدد النظام
الداخلي للجمعية ،اختصاصات وعمل هذه اللجان؛
 يسهر المكتب الوطني على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني للجمعية.

الباب الرابع:
املؤتمرالجهوي للجمعية















الفصل :12يضم المؤتمر الجهوي المنخرطين النشيطين والعاملين والشرفيين ،وأعضاء مجلسي البرلمان المنتمين للجهة وتعتبر قراراته ملزمة للجميع وينعقد تحت
إشراف المكتب الوطني؛
تتخذ مبادرة الدعوة إلى المؤتمر الجهوي العادي أو االستثنائي من قبل الكاتب العام الوطني للجمعية ،أو ثلثي أعضاء المكتب الجهوي وبتنسيق مع المكتب الوطني؛
ينعقد المؤتمر الجهوي بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه؛
تتخذ القرارات داخل المؤتمر الجهوي العادي واالستثنائي باألغلبية؛
يختص المؤتمر الجهوي العادي بالنظر في المسائل التالية:
المصادقة على التقريرين المالي واألدبي المقدمين من طرف المكتب الجهوي؛
وضع الخطوط العريضة للبرنامج الجهوي للجمعية خالل ثالث ( )3سنوات المقبلة؛
ينتخب الجمع العام الجهوي مكتبا جهويا تتمثل فيه كل أقاليم وعماالت الجهة وذلك بحسب عدد المنخرطين النشيطين وبالنسبية لعدد المنتخبين بكل إقليم؛
يتكون المكتب الجهوي من ثالثة أعضاء على األقل ،هم الكاتب العام وأمين المال ومستشار مكلف بمهمة ،ويعتبر أعضاء مجلس البرلمان ورؤساء الجماعات
الترابية والغرف المهنية أعضاء المكتب الجهوي بالصفة؛
يجوز للمكتب الجهوي إحداث لجان يعهد إليها بتتبع بعض القضايا الخاصة التي تدخل ضمن أهداف الجمعية؛
يجوز للمكتب الجهوي إحداث تنسيقيات إقليمية للجمعية بتنسيق مع المكتب الوطني؛
يجوز للمكتب الجهوي إحداث خاليا محلية للجمعية بتنسيق مع المكتب الوطني؛
تكون اجتماعات مكتب الفرع الجهوي قانونية  ،بحضور نصاب نصف أعضائه وتتخذ القرارات داخله باألغلبية ؛
يسهر المكتب الجهوي على تنفيذ قرارات المؤتمر الجهوي والمكتب الوطني ؛

الباب الخامس:
حل الجمعية





الفصل :13فقدان العضوية
تفقد العضوية في الجمعية بالوفاة أو االستقالة أو الطرد.
تقدم االستقالة كتابة إلى المكتب الجهوي ،الذي ين ظر فيها  ،على أن يتأكد قبل الموافقة عليها من أن المعني باألمر قد صفى وضعيته إزاء الجمعية .ويحيلها على
المكتب الوطني قصد إبداء الرأي في شأنها .
كل عضو أخل بالتزامه أو ارتكب خطأ أو ألحق ضررا بسمعة الجمعية أو أهدافها تتخذ في حقه اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي؛
الفصل :14يجوز حل الجمعية بقرار من المؤتمر الوطني االستثنائي و يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وفي هذه الحالة تؤول أموالها وممتلكاتها إلى الجمعيات
الخيرية.
الفصل :15يعمل المكتب الوطني على وضع نظام داخلي للجمعية و يجوز له تعديله كلما دعت الضرورة لذلك؛

المؤتمر الوطني  10دجنبر  2016الرباط
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