الق ـ ـ ـ ـانون األس ـ ـ ـ ـاسي
الب ـ ــاب األول .التأسيس-االسم-املدة-املقر-األهداف:
املادة  : 1التأسيــس:

أتسست مبقتضى هذا النظام األساسي ,ملدة غري حمدودة ,مجعية وفقا ملقتضيات الظهري املتعلق بتأسيس اجلمعيات رقم

 173851الصادر يف  17نونرب  1573كما مت ععدلل و عتميم .
املادة  : 2اال سم:

حتمل اجلمعية اسم "املرصد املغريب للسجون " " .م.م.س " .

املادة  : 8املقر :
لوجد مقر املرصد بـ  11:زنقة ابعنيول حي بلفدلر  .الدار البيضاء .
ومينكن نقل بقرار من املكتب التنفيذي.

املاد  : 4األهداف :
لهدف املرصد إىل :

-رصد أوضاع السجون .ومدى مالئمة القوانني الداخلية واملواثيق الدولية,املتعلقة حبقوق السجناء وخاصة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة

السجناء.

ضمان حقوق نزالء السجون ومراكز إعادة الرتبية دون متييز ،و محالة كرامتهم من كل عدبري أو إجراء غري قانوين. عتبع أوضاع السجناء األجانب. -عتبع أوضاع السجناء املغاربة ابخلارج.

العمل عل عطولر وحتسني عطبيق التشرلع املغريب املتعلق ابلسجون والعمل على ومدى مالئمة القوانني الداخلية واملواثيق الدولية ,املتعلقةحبقوق السجناء وخاصة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء,
 -العمل على إقرار نظام العقوابت البدللة للعقوابت السالبة للحرلة

املسامهة  ,إىل جانب اجلمعيات األخرى ذات االهتمام املشرتك ,من أجل أتهيل السجناء ورعالتهم من أجل إدماجهم واملطالبة إبحداث مراكز الستقباهلم وعوجيههم,
اإلسهام يف التكولن املستمر ملوظفي إدارة السجون يف جمال حقوق اإلنسان وقواعد معاملة السجناء, -املطالبة إبلغاء عقوبة اإلعدام من القانون املغريب

-العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان وسط اجملال السجين ودعم الرتبية عليها.

 العمل على مناهضة التعذلب وغريه من ضروب املعاملة السيئة واحلاطة من الكرامة وأشكال االهاانت داخل السجون. العمل على خلق الية وطنية ملراقبة السجون واماكن االحتجاز. -املسامهة مع املنظمات احلقوقية يف اعداد التقارلر املوازلة يف جمال حقوق االنسان عامة وأوضاع السجون خاصة.

 عقدمي مالحظات او مقرتحات للسلطات العمومية يف جمال قانون السجون او جمال حقوق االنسان مبا يف ذلك إعدادالعرائض

املادة:7الوسائل:
لتحقيق أهداف لعتمد املرصد كل الوسائل املشروعة من ضمنها:

-عنظيم الندوات واحملاضرات

القيام ابلزايرات امليدانية للمؤسسات السجنية-إصدار املطبوعات والتقارلر الدورلة والسنولة

-ربط عالقات مع املنظمات احمللية والدولية ذات نفس االهتمام.

البـ ـ ــاب الثـ ـ ــاين :العضولة و التوثيق:
املادة  :1احلصول على العضولة:
متنح العضولة يف املرصد عن طرلق طلب موقع لقدم املرشح للمكتب التنفيذي مدعما بتزكية كتابية لعضولن من املرصد وقبول

العضولة مشروط اباللتزام ابلنظامني:األساسي والداخلي للمرصد.
املادة  :5واجب االخنراط:

لكون واجب االخنراط سنواي ,حيدد النظام الداخلي مبلغ  ,ولعترب أداءه بصفة منتظمة شرطا لصحة العضولة يف املرصد.

املادة  : 3انتهاء العضولة :

عنتهي العضولة ابلوفاة أو ابالستقالة أو ابلتجرلد الناعج عن خمالفة قواعد املرصد بقرار صادر عن اجمللس اإلداري إبحالة من املكتب
التنفيذي .

عقدم االستقالة من عضولة املرصد الذي حييلها على أول دورة للمجلس اإلداري قصد البث فيها.

البـ ـ ـ ــاب الثالث :أجهزة املرصد :
املادة  : 5اجلمع العام :
اجلمع العام هو أعلى هيئة مقررة يف املرصد ,ولنعقد كل سنتني وهو مجع حيضره ابإلضافة إىل أعضاء اجمللس اإلداري ،املنتدبون من طرف
اللجن احمللية وفق املعالري اليت حيددها النظام الداخلي.،و لنعقد بصفة قانوني ة حبضور أغلبية األعضاء املدعولني سواء يف الدورة العادلة أو
االستثنائية’ وذلك بقرار لتخذه اجمللس اإلداري علقائيا أو ابقرتاح من املكتب التنفيذي.

حيدد اجمللس اإلداري مكان اجتماع اجلمع العام وجدول أعمال ولوج املكتب التنفيذي الدعوة حلضوره.

املادة : 11
حيدد اجلمع العام التوجهات العامة للمرصد ,ولصادق على احلساابت و التقارلر اخلاصة أبنشطة اجمللس اإلداري ,كما لبث يف املشارلع

اخلاصة اليت لعرضها علي اجمللس اإلداري.

لصدر اجلمع العام التوصيات ولتخذ كافة القرارات الضرورلة اليت لقتضيها حتقيق أهداف املرصد و عنمية عدد أعضائ وعوسيع حميط

إشعاع .

للجمع العام صالحية إجراء ععدلالت على القانون األساسي للمرصد علقائيا أو ابقرتاح من املكتب التنفيذي.
املادة : 11اجمللس اإلداري:

لتكون اجمللس اإلداري من  21عضوا على األقل و 87على األكثر لنتخبهم اجلمع العام.

لعمل اجملل س اإلداري على بلورة االسرتاعيجية العامة اليت حددها اجلمع العام ولتابع عفعيل عوصياع وذلك برتمجتها إىل برامج ,كما لعمل
على عطبيق األهداف املسطرة يف هذا القانون ومراقبة سري أشغال املكتب التنفيذي.

لصادق اجمللس اإلداري على املشارلع العامة املقرتحة من طرف املكتب التنفيذي ولراقب كيفية إدارة ميزانية املرصد.
جيتمع اجمللس اإلداري مرعني يف السنة يف دورات عادلة ،وجيتمع يف دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائ  ,أو بطلب من املكتب التنفيذي.
لنتخب اجمللس اإلداري مكتبا عنفيذاي من بني أعضائ .

املادة  12املكتب التنفيذي :

لتشكل املكتب التنفيذي من  7أعضاء على األقل و 17على األكثر
لوزع املكتب التنفيذي املهام بني أعضائ على الشكل التايل:

رئيس :ميثل املرصد يف كافة جماالت احلياة املدنية مبا يف ذلك اهليئات القضائية واإلدارات العمومية واملؤسسات األخرى ول احلق يف انتداب
من لنوب عن من بني أعضائ وال ميكن انتخاب الرئيس أكثر من واللتني متتاليتني.
انئب الرئيس :لقوم مقام يف حالة غياب

الكاعب العام:لقوم ابلدعوة الجتماعات املكتب التنفيذي ولتتبع العمل اإلداري للمرصد
انئب الكاعب العام:لقوم مقام الكاعب العام يف حالة غياب

أمني املال :حيضر مي زانية املرصد لعرضها أمام كل اجتماع للمجلس اإلداري ،لتتبع عدبري النفقات واستخالص مداخيل اجلمعية.
انئب  :لقوم مقام األمني يف حالة غياب
أعضاء مستشارلن

لعرض املكتب التنفيذي يف أول دورة من اجمللس اإلداري نظاما داخليا للمرصد قصد املصادقة علي .
املادة  :18جلن املناطق:
ميكن للمكتب التنفيذي أتسيس جلن حملية يف خمتلف اجلهات وحيدد النظام الداخلي عشكيلتها ومهامها واختصاصاهتا يف اجملال الرتايب الذي

عنتمي إلي .

الباب الرابع  :موارد املرصد .
املادة  :14املوارد املالية
عتكون املوارد املالية للجمعية من:
واجب االخنراط السنوي

املنح اليت لتلقاها املرصد واليت لسمح هبا القانون.

املسامهات والتربعات اخلاصة ابألعضاء والعضوات
املشارلع والشراكات اليت لعقدها املرصد مع اجلهات املاحنة يف الداخل واخلارج يف نطاق ما لسمح ب القانون.

املوارد اليت لعتمدها املرصد جيب أن ال عتعارض مع مبادئ وأهداف املرصد والقوانني اجلاري هبا العمل

الباب اخلامس :مقتضيات عامة:
املادة  : 17حل اجلمعية .

ال ميكن حل املرصد إال بطلب من ثلثي أعضائها العاملني وبقرار من اجلمع العام االستثنائي ،لتخذ بنفس األغلبية.

يف حالة حل املرصد لعني اجلمع العام جلنة مكونة من بعض أعضائ  ,عقوم إبجراءات التصفية جلميع ممتلكات املرصد وفق م حدده قرار

احلل،وعؤول هذه املمتلكات إىل مجعية هلا نفس األهداف أو ملؤسسة خريلة .

حرر وصودق علي من طرف اجلمع العام
عن املكتب التنفيذي
الرئيس
الدكتور عبد اللطيف رفوع

