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 الباب األول
 التسمية، الهدف، المقر

 
 المتمم والمغٌر للمانون  53200( الماضً بتطبٌك المانون رلم 8008ٌولٌوز  81) 6281جمادى األولى  68بتارٌخ  6208282804رلم  بناء على الظهٌر الشرٌف : 1 الفصل

ٌشار إلٌها فً هذا  ،"AMEFاللغة الفرنسية لمدرسيالمغربية  جمعيةال"المتعلك بتأسٌس الجمعٌات تم تأسٌس  (6736نونبر 63)  1378جمادى األولى  1الصادر بتارٌخ 62362154رلم
 .األساسيالموافقين على هدا القانون  الذاتيين األعضاءو تتكون من  "الجمعٌةالمانون األساسً ب"

 
 تهدف الجمعٌة إلى::2 الفصل

 المهتمٌن بتدرٌس اللغة الفرنسٌة بالمغرب كل تجميع 

  الفرنسٌة كلغة أجنبٌة وتحسٌن الظروف العامة والخاصة لتدرٌسهاتسهٌل تماسم التجارب واألبحاث التربوٌة بغٌة االرتماء بتدرٌس اللغة 

 اللغة الفرنسٌة مدرسيات وإبداعات تشجٌع وتثمٌن مبادر 

 منخرطً علم وتمدٌم التراحات المساهمة فً النماش والحوار التربوي وطنٌا ودولٌا حول تدرٌس اللغة الفرنسٌة وخاصة حول البرامج والمناهج واستراتٌجٌات التعلٌم والت
 الجمعٌة بخصوصها

  العمل على االرتماء باآلداب والثمافات الفرنكوفونٌة من خالل إصدارات وتظاهرات ثمافٌة وتربوٌة 

  اللغة والحضارة الفرنسٌتٌن ودٌداكتٌن مادة اللغة الفرنسٌة وامتالنالمساهمة فً التكوٌن 

 عمد شراكات مع منظمات وطنٌة ودولٌة تتماسم نفس األهداف 

 
 .داخل الجمعٌة دٌنً أونمابً  أوطابع سٌاسً  ذاتحوار  أيٌمنع تناول  .أو عمائدي وسٌاسًأنمابً  أي طابعنشطة الجمعٌة أل لٌس : 3 الفصل 

  
 .للجمعٌة المكتب الوطنًله إلى مكان آخر بمرار من ٌوٌمكن تحو، نٌابة وزارة التربٌة الوطنٌة والتكوٌن المهنً بأكادٌر إداوتنانـالجمعٌة ب ممرٌوجد :4 الفصل

  
 لمدة غٌر محدودة  الفرنسٌة اللغةلمدرسً المغربٌة جمعٌة التأسست :5 الفصل

  
 الباب الثانً:

 هيكلة الجمعية

  
 وأعضاء شرفٌٌن. شريكينوأعضاء  عاملٌنتتكون الجمعٌة من أعضاء :6 الفصل

 :عاملشروط الحصول على صفة عضو  .6

 الفرنسٌة أو مرتبطا بشكل مباشر، من خال مهامه، بتدرٌسهالمادة اللغة  مدرسا أن ٌكون 

 األساسًالمسمى واجب االنخراط ،  أن ٌؤدي واجب االنخراط السنوي. 
الحك فً المشاركة فً . وتخوله بطالة االنخراطعامل، كل من ٌهتم بأنشطة الجمعٌة دون أن ٌتوفر فٌه الشرط األول للحصول على صفة عضو شريكٌحمل صفة عضو  .8

 إصداراتهافً نشطة الجمعٌة وأ

 تخول صفة عضو شرفً بناء على لرار المجلس الوطنً للجمعٌة .1

 
 واجب االنخراط السنوي الذي ٌحدده المجلس الوطنً بناء على التراح المكتب الوطنً الشرٌكونوٌؤدي األعضاء العاملون :7 الفصل

 
 أداء ما بذمته اتجاههاٌحك لكل عضو االستمالة من الجمعٌة متى شاء بعد :8 الفصل 

 
 : عضو بالجمعٌةصفة فمد ٌ:9 الفصل

 كتابة عبر البرٌد المضمون للمكتب الوطنً أو للفرع اإلللٌمً للجمعٌة الذي ٌنتمً إلٌه  استمالته لدم كل عضو 

  أو ٌسًء إلٌها بعد االستماع إلٌه الجمعٌة و أهدافهابفعل أو نشاط ٌتعارض معمبادئ كل عضو لرر المجلس الوطنً فصله، بالتراح من المكتب الوطنً، على إثر لٌامه. 

 
 الباب الثالث:

 أجهزة الجمعية

I. :الجموع العامة 

 

 الجمع العام العادي . أ

 
واألعضاء الشرفٌٌن حضوره لكن لٌس لهم حك الترشٌح  المشتركٌن   الشريكين ٌمكن لألعضاءٌعتبر الجمع العام أعلى سلطة بالجمعٌة وٌتكون من األعضاء العاملٌن. :11 الفصل

 والتصوٌت.
 ثلثً أعضاء المجلس الوطنً على األلل.بطلب من من المكتب الوطنً أو  بدعوةٌنعمد الجمع العام العادي كل أربع سنوات 

أٌة وسٌطة أخرى.ٌعمد الجمع العام بل انعماد الجمع العام بواسطة رسائل فردٌة أو تبعث االستدعاءات من طرف رئٌس)ة( الجمعٌة أو الكتاب العامون لفروع الجمعٌة شهرا على األلل لب
 تحت رئاسة رئٌس)ة( الجمعٌة وٌموم/تموم الكاتب)ة( العام)ة( بمهمة ممرر.

 

 واحد.لكل عضو صوت وفً حالة التعادل ٌرجح جانب الرئٌس. للحاضرٌن النسبٌة تتخذ لرارات الجمع العام باألغلبٌة  :11 الفصل

 



نتخاب أعضاء المكتب الوطنً ٌستمع الجمع العام لتمرٌر المكتب الوطنً حول تدبٌر الجمعٌة وأي موضوع آخر كما ٌصادق على التمرٌر المالً للوالٌة المنتهٌة وٌموم با :12 الفصل

 بتنمٌة الجمعٌة وتدبٌر شؤونها.وٌتداول فً كل المضاٌا المطروحة بجدول األعمال والمرتبطة 
 . وفً حالة عدم اكتمال النصاب، ٌعمد جمع عام ثان وفك ممتضٌات الفصل العاشر أعاله وبمن حضر.ائد واحدز لمنخرطٌنا األعضاء بحضور نصفٌصح التداول إال  ال

 تدون مداوالت الجمع العام وعدد األعضاء الحاضرٌن فً محاضر مسجلة بسجل معد لهذا الغرض وتولع من طرف الرئٌس)ة( والكاتب)ة( العام)ة(. :13 الفصل

 

 الجمع العام االستثنائً . ب

 
 األلل.ٌنعمد الجمع العام االستثنائً بدعوة من المكتب الوطنً أو بطلب من ثلثً أعضاء المجلس الوطنً على : 14 الفصل

 وٌنعمد وفك شروط الجمع العام العادي وبناء على جدول أعمال محدد.

 

II. ًالمجلس الوطن 
 

 ٌعتبر المجلس الوطنً ثانً هٌأة تمرٌرٌة بعد الجمع العام وٌتكون من: :15 الفصل

 ًأعضاء المكتب الوطن 

 الكتاب العامون للفروع اإلللٌمٌة 
  

 دورات فً السنة:فً ثالث  الجمعٌةٌجتمع المجلس الوطنً تحت رئاسة رئٌس)ة(  :16 الفصل

 لبل نهاٌة شهر أكتوبر إلعداد برنامج العمل السنوي بناء على أرضٌة ٌعدها المكتب الوطنً شهرا على األلل لبل انعماده 

 وع اإلللٌمٌةخالل شهر فبراٌر لتتبع مدى إنجاز برنامج العمل السنوي وضبط عملٌات وأنشطة الفر 

  خالل شهر ٌولٌوز لتمدٌم وتمٌٌم الحصٌلة 
 ٌوما الموالٌة وبمن حضر. 63ال ٌصح التداول إال بحضور نصف أعضاء المجلس الوطنً زائد واحد. وفً حالة عدم اكتمال النصاب، ٌعمد جمع عام ثان فً أجل 

 ً خالل الدورة.ٌمكن إضافة نمط أخرى فً جدول األعمال بالتراح من أعضاء المجلس الوطن
 ٌمكن للمجلس الوطنً بناء على التراح المكتب الوطنً اتخاذ لرار تجدٌد أي مكتب فرع غٌر فاعل.
 بطلب من األغلبٌة النسبٌة ألعضاء المجلس الوطنً.ٌمكن للمجلس الوطنً أن ٌنعمد فً دورة استثنائٌة حول نمطة محددة بدعوة من المكتب الوطنً أو 

 لكل عضو صوت واحد. بأغلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن وفً حالة التعادل ٌرجح جانب الرئٌس. الوطنًالمجلس تتخذ لرارات 
 

III. ًالمكتب الوطن 
 

 صاصاتتالتركٌبة واالخ :17الفصل 

 ٌمثلون كل ما أمكن مختلف األسالن التعلٌمٌة وجهات المملكة. وتتوزع مهامهم كالتالً: حد عشر عضوا،أتسٌر الجمعٌة من طرف مكتب مكون من سبعة إلى 
 رئٌس)ة( .6

 نائب)ة( الرئٌس)ة( .8

 كاتب)ة( عام)ة( .1

 أمٌن)ة( المال .2
 مسؤول عن التوثٌك  .3

 مسؤول عن نشرة التواصل وبطائك االنخراط والمطوٌات، إلخ.. .4
 )أبحاث تربوٌة( "Recherches Pédagogiquesمسؤول عن نشر مجلة " .5

 مسؤول عن مشارٌع الشراكة .6

 مسؤول عن تنظٌم الجامعات الصٌفٌة ونشر أعمالها .7

 مسؤول عن تنظٌم المناظرات والندوات الوطنٌة ونشر أعمالها .60

 مسؤول عن الصحافة والتواصل .66

تب الوطنً خالل أول اجتماع  بعد انتخابه. فً حالة انتخاب مكتب ٌمل عدد أعضائه وٌمكن إحداث مهام أخرى عند االلتضاء بمرار من المكتب الوطنً. ٌتم توزٌع المهام بٌن أعضاء المك
 عن إحدى عشر ٌسمح بتعدد المهام. 

  التربوٌة الوطنٌة والدولٌة وٌترأس/تترأس اجتماعات المكتب الوطنً وٌسهر على تنفٌذ لراراته. والهٌئات السلطاتالرئٌس)ة( ٌمثل/تمثل الجمعٌة أمام المضاء وأمام  

 تمالته)ـا(نائب)ة( الرئٌس)ة( ٌساعد/تساعد الرئٌس)ة( فً مهامه)ـا(. كما ٌضطلع/تضطلع بنفس مهام الرئٌس)ة( فً حالة غٌابه)ـا( أو عجزه)ـا( أو اس 

  بتوجٌه الدعوات لالجتماعات وٌسهر/تسهر على /تموم ٌموم/تموم الكاتب)ة( العام)ة( بمسن محاضر اجتماعات المكتب الوطنً والجموع العامة والمجلس الوطنً. كما ٌموم
 محاضر اجتماعات المكتب الوطنً من طرف جمٌع األعضاء الحاضرٌن وتسلم لهم نسخ منها. تولعالمراسالت والتدبٌر اإلداري للجمعٌة بتنسٌك مع الرئٌس)ة(. 

 بعملٌات السحب )وفً حالة عجز هذا األخٌر مع نائب)ة( الرئٌس)ة(( معٌة الرئٌس)ة( ٌمسن أمٌن المال حسابات الجمعٌة وٌموم بعملٌات االستخالص ممابل وصل. كما ٌموم ب
 عن مهام محددة سلفا ممابل وصل. التعوٌضو

 ال ٌصح أي سحب أو أداء إال بتولٌع مشترن بٌن:
 الرئٌس)ة( وأمٌن المال أو نائب)ة( الرئٌس)ة( وأمٌن المال

 الجمعٌة على مستوى مجموعة من الفروع اإلللٌمٌة. ٌتكلف كل عضو من المكتب الوطنً بتنسٌك أنشطة
  

 الترشٌح واالنتخاب : 18 الفصل

 تمدم الترشٌحات لعضوٌة المكتب الوطنً خمسة عشر ٌوما على األلل لبل انعماد الجمع العام العادي 

 ٌسمح بالترشح لكل من : .6

 ٌتوفر على ألدمٌة ال تمل عن ثالث سنوات كعضو فً الجمعٌة 

 سبك له أن كان عضوا بفرع إللٌمً نشٌط 

 ساٌر بانتظام التظاهرات الوطنٌة المنظمة من طرف الجمعٌة 

 ال ٌسمح بالترشح لرئاسة الجمعٌة إال لمن كان عضوا فً المجلس الوطنً للجمعٌة.

 ٌنتخب الجمع العام أوال الرئٌس على أساس برنامج عمل لألربع سنوات الموالٌة .8

 ء المكتب الوطنً فٌما ٌنتخب الجمع العام النصف اآلخر، وتدوم  والٌة المكتب الوطنً أربع سنوات.ٌعٌن الرئٌس نصف أعضا .1

 كعضو فً المكتب. صفته ٌحتفظ بو كل كاتب عام لفرع إللٌمً للجمعٌة ٌتم انتخابه عضوا فً المكتب الوطنً ٌفمد مهمته ككاتب عام بالفرع اإلللٌمً .2

من  طنً، أو تغٌب عن الحضور ثالث مرات متتالٌة دون عذر ممبول أو أصبح عاجزا عن أداء مهامه أو أخل بالتزاماته تجاه الجمعٌة، ٌتم تعوٌضهفً حالة استمال عضو من المكتب الو
 طرف المجلس الوطنً من بٌن أعضائه.

 
  مهام أعضاء المكتب الوطنً تطوعٌة إال أنهم ٌعوضون عن تنمالتهم بناء على أمر بمهمة بعد اإلدالء بالوثائك التبرٌرٌة.  :19 الفصل

 
 ٌجتمع المكتب الوطنً لزوما ثالث مرات على األلل فً السنة: :21 الفصل

 ًبداٌة السنة الدراسٌة إلعداد مشروع برنامج العمل السنوي الذي سٌمدم للمجلس الوطنً فً دورته األولى ف 



 فً شهر ٌناٌر لتحضٌر الدورة الثانٌة للمجلس الوطنً المخصصة للتتبع والضبط 

 فً شهر ٌولٌوز لتحضٌر الدورة الثالثة للمجلس الوطنً المخصصة لتمدٌم وتمٌٌم الحصٌلة السنوٌة 

راته باألغلبٌة النسبٌة وفً حالة التعادل ما ٌمكن ان ٌجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلن. وال تصح مداوالته إال بحضور األغلبٌة النسبٌة من أعضائه )النصف زائد واحد(. وتتخذ لراك
 ٌرجح جانب الرئٌس.

 وات مرفمة بجدول األعمال خمسة عشر ٌوما على األلل لبل انعماده.ٌجتمع المكتب الوطنً بدعوة من الرئٌس)ة( أو بطلب من ثلثً أعضائه. وتوجه الدع
  

لمجلس الوطنً وٌمدم لهذا المكتب الوطنً مسؤول عن تنفٌذ لرارات الجمع العام والمجلس الوطنً. وٌتخذ المرارات الالزمة لحسن سٌر وتدبٌر الجمعٌة ما بٌن دورات ا :21الفصل 

 .األخٌر تمرٌرا عن ذلن.
 

IV. اإلللٌمٌة الفروع 

  
. ٌشترط فً إحداث فرع إللٌمً توفر عشرٌن منخرطا على األلل بالعمالة أو اإلللٌم متساعد المكتب الوطنً فً مهامه فروع إللٌمٌة تحدث على مستوى كل عمالة أو إللٌ :22الفصل 

 المعنً الحصول علة الموافمة المسبمة للمكتب الوطنً.
 الفروع اإلللٌمٌة ملزمة بـ:

  األنشطة ذات الطابع الوطنً فً برنامج عملها المحلًإدماج 

 .الحصول على مصادلة المكتب الوطنً على برنامج عملها لبل الشروع فً تنفٌذه وذلن لبل متم شهر نونبر من كل سنة 

 كل ما أمكن مختلف األسالن التعلٌمٌة وجهات المملكة. وتتوزع مهامهم كالتالً: حد عشر عضوا، ٌمثلونأإلى من طرف مكتب مكون من سبعة  الفرع اإلللٌمسٌرٌ
 )ة(كاتب)ة( عام .6

 نائب)( الكاتب)ة( العام)ة( .8

 أمٌن)ة( المال .1

 نائب)ة( أمٌن)ة( المال .2

 مسؤول عن التنسٌك .3
 مسؤول عن التوثٌك  .4

 النشرمسؤول عن  .5

 الشراكاتمسؤول عن  .6

 التكوٌنمسؤول عن  .7

 التظاهرات التربوٌةمسؤول عن تنظٌم  .60

 االتصالمسؤول عن  .66
 لوالٌة من أربع سنوات. فً حالة انتخاب مكتب ٌمل عدد أعضائه عن إحدى عشر ٌسمح بتعدد المهام. ٌنتخب الكاتب العام 

مهامه أو أخل بالتزاماته تجاه الجمعٌة، ٌتم تعوٌضه فً حالة استمال عضو من الفرع اإلللٌمً، أو تغٌب عن الحضور ثالث مرات متتالٌة دون عذر ممبول أو أصبح عاجزا عن أداء 
 من بٌن منخرطً الفرع لما تبمى من والٌته.

 الوطنً.من ثلثً أعضائهأو بناء على لرار المكتب ٌنعمد الجمع العام العادي أو االستثنائً بدعوة من الفرع اإلللٌمً أو بطلب 
 الكاتب)ة( العام)ة( أو بطلب من ثلثً أعضائه. وتوجه الدعوات مرفمة بجدول األعمال خمسة عشر ٌوما على األلل لبل انعماده.ٌجتمعالفرع اإلللٌمً مرة كل شهر على األلل بدعوة من 

 للجمعٌة. تحول نسبة من مداخٌل الفروع اإلللٌمٌة سنوٌا إلى حساب المكتب الوطنً. مبلغ هذه التحوٌالت ٌحددها المجلس الوطنً فً المانون الداخلً

 
 الرابع:الباب 

 موارد الجمعية
 

 تكوٌنات، إلخ...تتكون موارد الجمعٌة من انخراطات اعضاءها ومن مداخٌل بعض أنشطتها وخدماتها )المنشورات، واجبات المشاركة فً التظاهرات التربوٌة وال :23الفصل 

 للغٌر فً إطار عمد وكذا من الدعم المادي لمنخرطٌها الشرفٌٌنمحصلة من خدمات ممدمة كما ٌمكن أن تستفٌد الجمعٌة من اإلعانات والهبات ومن مداخٌل 

 الباب الخامس:  
  مراجعة القانون األساسي

 
المصادلة. وتتم الدعوة للجمع العام االستثنائٌشهرا على األلل لبل انعماده مرفمة  ٌمكن للمكتب الوطنً تمدٌم التراحات لتعدٌل المانون األساسً للجمع العام االستثنائً لصد :24 الفصل

 بالتعدٌالت الممترحة.

 
 الباب السادس: 

 حل الجمعية
 

 عملل تمنحلة وإن تعذر فً حال حل الجمعٌة من طرف الجمع العام االستثنائً بأغلبٌة ثلثً األعضاء الحاضرٌن، تحال ممتلكات الجمعٌة على منظمات ذات أهداف مماث :25الفصل 

 خٌري.
  


