ظهير شريف رقم  1.15.75صادر في  7رمضان  43( 6341يونيو )4162

يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة
---

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف بداخلو
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اهلل وليو)
يعلم من ظهيرنا الشريف ىذا ،أسماه اهلل وأعز أمره أننا:
وعيااا ماان نالتنااا الشاريةة برىميااة الااروابل الدينيااة والتاري يااة والثقافيااة التااي
تجمع المغرب برفريقيا باعتباره نزءا ال يتجزأ منها؛
وسعيا لتوحيد نهود علماء المغارب وبااقي الادول ارفريقياة ل دماة مااال
الا اادين ارسا ااامي ،وفا ااي مقا اادمتها التعريا ااف بقيما ااو السا اامحة ونشا اارىا ،وتشا ااجيع
األبحاث والدراسات في مجال الةكر والثقافة االسامية؛
ورغبة من نالتنا الشريةة في المحافظة على وحدة الدين ارسامي ،وصاد
التيارات الةكرياة والعقدياة المتطرفاة ،وفات فارا لتباادل ايراء باين علمااء القاارة،
وتنمية مدارك الناس العلمية والمعرفية؛
وتعزي ازا لمااا ي اربل المملكااة المغربيااة والاادول ارفريقيااة ماان رواباال تاري يااة
ودينية وحضارية عبر العاور؛
وحرصا على حماياة العقيادة ارساامية والوحادة الروحياة للشاعوب ارفريقياة
م اان ا ااا النزاع ااات والتي ااارات واألفك ااار التض االيلية الت ااي تم اام بقدس ااية ارس ااام
وتعاليمو ومقاصده؛
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وإيمان ااا بض اارورة توحي ااد نه ااود علم اااء ارس ااام بالق ااارة ارفريقي ااة للنه ااو
برسالتهم النبيلة علاى أاماا وناو فاي اررشااد والتونياو والبياان والتربياة علاى ااريم
السجايا وحميد ال اال؛
له ااذه األس ااباب فق ااد ق اار ع اازم نالتن ااا الشا اريةة عل ااى نم ااع نه ااود علم اااء
مملكتنا ونهود زمائهم بالقارة على تحقيق تلك الغايات السامية؛
وبناء على الدستور ،و ال سيما الةاا  44منو؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
البااب األول
أحكاام عاماة
المادة األولى
تحدث تحت رئاسة نالتنا الشاريةة مؤسساة ،ال تساعى إلاى تحقياق الارب ،
تتمتع بالش اية االعتبارية واالستقال المالي ،يطلق عليها اسام ممؤسساة محماد
السادس للعلماء األفارقةم ،ويشار إليها بعده باسم المؤسسة.
الماادة 2
يكون مقر المؤسسة بالمملكة المغربية بمدينة الرباط.
ويمكاان إحااداث فاارو لهااا بال ادول ارفريقيااة ،بمونااه ظهياار ش اريف ،مااع
االحترام التام للقوانين واألنظمة الجاري بها العما في ىذه الدول.
الماادة 3
ت ضاع المؤسساة لكحكااام المنااوا عليهااا فاي ىاذا الظهياار ،الاذي يعتباار
بمثابة نظامها األساسي ،وتتمتع باةة المنةعة العامة.
البااب الثااني
أىاداف المؤسساة
الماادة 4
تسعى المؤسسة إلى تحقيق األىداف التالية:
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 توحيد وتنسيق نهود العلماء المسلمين ،بكا من المغرب وباقي الادولارفريقية ،للتعريف بقيم ارسام السمحة ونشرىا وترسي ها؛
 القيام بمبادرات في إطار اا ما مان شارنو تةعياا قايم الادين السامحة فاياااا إصاااح تتوقااف عليااو عمليااة التنميااة فااي إفريقيااا سااواء علااى مسااتو القااارة أو
على صعيد اا بلد؛
 تنشيل الحراة الةكرية والعلمية والثقافية في المجال ارسامي؛ توطيا ااد العاقا ااات التاري يا ااة التا ااي تجما ااع المغا اارب وبا اااقي دول أفريقيا اااوالعما على تطويرىا؛
 التشجيع على إقامة المرااز والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية؛ إحياء التراث الثقافي ارفريقي ارسامي المشترك من خال التعريف باوونشره والعما على حةظو وصيانتو ؛
 رباال الاااات وإقامااة عاقااات التعاااون مااع الجمعيااات والهي ااات اتاالىتمام المشترك.
البااب الثاالث
العضوياة في المؤسسة
الماادة 5

تماان العضااوية ماان لاادن رئاايم المؤسسااة ،إمااا بمبااادرة منااو ،أو باااقتراح ماان
المجلاام األعلااى المناااوا عليااو فااي المااادة  44بعااده ،للش ااايات المشااهود
بمكانتها العلمية ودرايتها في مجال العلوم ارساامية ،الحاملاة للجنساية المغربياة،
أو لجنسية دولة من دول أفريقيا.
الماادة 6
يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أىدافها بالطرق ووفاق الكيةياات
التي تحددىا األنهزة المقررة في المؤسسة.
الماادة 7

تةقد العضوية بالسحه أو باالنسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.
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الماادة 8

تسحه العضوية في حالاة عادم احتارام العضاو للنظاام األساساي للمؤسساة،
أو ارتكاب ااو عم ااا مش ااينا ،أو ات ااا ه موقةا اا يم اام بالثواب اات الديني ااة الت ااي تس ااعى
المؤسسة إلى ترسي ها.
الماادة 9
يت ذ قرار سحه العضوية مان قباا المجلام األعلاى بعاد استةساار العضاو
المعني عن األفعال المنسوبة إليو.
الماادة 41
يمكن ألي عضاو االنساحاب مان المؤسساة ،بعاد الوفااء بالتزاماتاو تجاىهاا،
وإشعار األمين العام للمؤسسة المشار إليو في المادة  44بعده ،بقرار االنسحاب.
البااب الراباع
أنهازة المؤسساة
الماادة 44
تتكون أنهزة المؤسسة من:
 مجلام أعلى؛ مكته تنةيذي؛ -رئاسة منتدبة.

المجلام األعالى
الماادة 42

يكلف المجلم األعلى بالشؤون العامة للمؤسسة ،ويتداول في اا القضايا
التي تهمها ،ويت ذ نميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أىدافها ،والسيما:
-

تحديد التونهات العامة للمؤسسة؛
دراسة برنامج عملها السنوي والماادقة عليو؛
دراسة القضايا المحالة عليو من قبا رئيم المؤسسة؛
دراسة مشرو ميزانية المؤسسة والماادقة عليو؛
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 دراسة مشرو النظام الداخلي والماادقة عليو، دراسااة ترشاايحات األعضاااء الجاادد فااي المؤسسااة ،وعرضاها علااى رئاايمالمؤسسة؛
 الماااادقة علااى التقرياار المتعلااق بالحااايلة الساانوية ألنشااطة المؤسسااةوالتقرير المالي المناوا عليهما في المادتين  23و  25بعده؛
 االط ااا عل ااى التقري اار ال ااذي ينج اازه خبي اار الحس ااابات ح ااول الوض ااعيةالمحاسبية للمؤسسة.
الماادة 43
يترلف المجلام األعلاى ،بارضاافة إلاى الارئيم المنتادب للمؤسساة رئيساا،
من نميع أعضاء المؤسسة.
يع ااين الا ارئيم المنت اادب م اان ل اادن رئ اايم المؤسس ااة م اان ب ااين الش ا اايات
المشهود بكةاءتها واستقامتها ومكانتها العلمية المرموقة.
الماادة 44
يجتمع المجلم األعلى ،بدعوة من رئيسو ،مرة اا سنة على األقا ،والماا
دعت الضرورة إلى لك.
ترفااق الاادعوة بجاادول أعمااال االنتمااا  ،وتساالم إلااى األعضاااء قبااا تاااري
انعقاد االنتما بشهر على األقا.
الماادة 45
تسند رئاسة انتماعاات المجلام األعلاى الاى الش ااية التاي يعينهاا رئايم
المؤسسة.
و في حالة عدم تعياين أي ش ااية ،تساند رئاساة االنتماعاات إلاى أعضااء
المجلم بالتناوب بينهم ،وفق الترتيه الذي يحدده النظام الداخلي للمؤسسة.
الماادة 46
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األقا.

تكااون انتماعااات المجلاام األعلااى صااحيحة بحضااور ناااف أعضااائو علااى

تت ااذ الق ارارات بااالتوافق أو باألغلبيااة المطلقااة لكعضاااء الحاض ارين ،وفااي
حالة تعادل األصوات يرن الجانه الذي يكون مع الرئيم.
الماادة 47
تحدث لد المجلم األعلى لجان مت ااة دائمة لمساعدتو على القيام
بمهامو.
ويمكن للمجلم األعلى أن يحدث لديو لجانا مؤقتة لدراسة قضايا محددة
تندرج ضمن مهامو.
الماادة 48
تتكون اللجان المت ااة الدائمة من:
-

لجنة األنشطة العلمية والثقافية؛
لجنة الدراسات الشرعية؛
لجنة إحياء التراث ارسامي ارفريقي؛
لجنة التواصا والتعاون والشرااات.

يح ا ادد النظا ااام الا ااداخلي للمؤسسا ااة اختااصا ااات ىا ااذه اللج ا اان وترليةها ااا
وايةيات سيرىا.
المكتاه التنةيذي
الماادة 49

يقوم المكته التنةيذي بالمهام التالية:
 ات ااا نميااع التاادابير الضاارورية لض امان حساان سااير المؤسسااة والعماااعلى تطوير أدائها وتتبع تنةيذ أنشطتها؛
 إعداد المشاريع والبرامج التي تعر علاى انتماعاات المجلام األعلاىللمؤسسة؛
 تنسيق عما اللجان المتةرعة عن المجلم األعلى؛6

 دراس ااة التق ااارير الت ااي تق اادم إل ااى المجل اام األعل ااى قب ااا عرض ااها علي ااوللماادقة.
الماادة 21
يترلف المكته التنةيذي ،إضافة إلى الرئيم المنتدب رئيسا ،من:
 األمين العام؛ رؤساء اللجان المت ااة الدائمة؛ المدير المالي للمؤسسة؛ويمكاان للمكتااه التنةيااذي أن ياادعو لحضااور انتماعاتااو ،باااةة استشااارية،
اا عضو من أعضاء المجلم األعلى أو أي ش اية من خارنو ،ير فائادة فاي
االستعانة ب برتها.
الماادة 24
يجتمع المكته التنةياذي ،بادعوة مان رئيساو ،مارة ااا شاهرين علاى األقاا،
والما دعت الحانة إلى لك.
الماادة 22
األقا.

تعتبر انتماعات المكته التنةيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائو على
ويت ذ قراراتو وفق الكيةيات المناوا عليها في المادة  46أعاه.
الرئاسة المنتدبة
الماادة 23

يعين الرئيم المنتدب بظهير شريف.
ويعهد إليو بالمهام التالية:
 تسيير شؤون المؤسسة ،والسهر على حسن تدبيرىا؛ القيااام بجميااع األعمااال التحضاايرية الازمااة لعقااد انتماعااات المجلااماألعلى؛
 تنةيذ القرارات الاادرة عن أنهزة المؤسسة؛7

 تمثيا المؤسسة إزاء الغير وأمام القضاء؛ التوقيع على اتةاقيات التعااون والشارااة باسام المؤسساة ،وعرضاها علاىالمجلم األعلى للماادقة عليها؛
 إعداد تقرير سنوي عن حايلة أنشطة المؤسسة ،وعرضو على المجلماألعلى للماادقة عليو.
يتولى الرئيم المنتدب للمؤسسة مهمة الناطق الرسمي باسامها .ويمكان أن
يعين ،من بين أعضائها ،من ينوب عنو لهذه الغاية.
يمكن للرئيم المنتدب ،تحت مسؤوليتو ،أن يةو
األمين العام.
الماادة 24

بعض اختااصاتو إلاى

يعين األمين العام بظهير شريف باقتراح من الرئيم المنتدب.
يساااعد األمااين العااام ال ارئيم المنتاادب فااي القيااام بمهامااو ،ويتااولى ،تحاات
سلطتو ،مهمة تدبير الشؤون اردارية للمؤسسة ومهمة اتابة المجلم األعلى.
الماادة 25

يعين المدير المالي بظهير شريف باقتراح من الرئيم المنتدب.
يتولى المدير المالي تسيير الشاؤون المالياة للمؤسساة ،ويقاوم ،لهاذه الغاياة،
بإعااداد ميزانيتهااا والسااهر علااى تنةيااذىا تحاات ساالطة الارئيم المنتاادب .امااا يقااوم
بض اابل مواردى ااا ونةقاته ااا ،ومس ااك محاس اابتها ،وإع ااداد تقري اار م ااالي س اانوي ع اان
وضااعيتها الماليااة ،يعرضااو علااى المجلاام األعلااى للماااادقة عليااو بعااد دراسااتو ماان
لدن المكته التنةيذي.
البااب ال اامم
التنظيم الماالي
الماادة 26

تشتما ميزانية المؤسسة على ما يلي:
 في بااب المداخياا:
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 مساىمة الدولة؛ ارعاناات المقدمااة للمؤسسااة مان لاادن الهي ااات العاماة وال اصااة الوطنيااةواألننبية والدولية؛
 عائدات األماك المحبسة لةائدتها؛ الهبات والوصايا؛ العائدات المترتية من ممتلكات المؤسسة؛ موارد م تلةة. في بااب النةقاات:
 نةقات التسيير؛ نةقات التجهيز؛ نةقات م تلةة.الماادة 27

يوقااع ال ارئيم المنتاادب ،إلااى نانااه الماادير المااالي ،علااى نميااع الو ااائق
المتعلقة بقبض الموارد وصرف النةقات.
الماادة 28

تستةيد المؤسسة من االمتيازات والمنافع الم ولة للجمعيات المعترف لهاا
باةة المنةعة العامة ،وت ضع لنةم االلتزامات المطبقة عليها.
الماادة 29

تمسك المؤسسة محاسابة بشاكا يمكان مان تحدياد وضاعيتها المالياة ،اماا
يتعااين عليهااا عاار ىااذه المحاساابة علااى خبياار محاسااه ،مقيااد فااي ناادول ىي ااة
ال براء المحاسبيين قاد تقييم صدقية حساباتها.
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البااب الساادس
أحكام م تلةة
الماادة 31
يرفع الرئيم المنتدب تقرير حايلة أنشاطة المؤسساة والتقريار الماالي ،اماا
صادق عليهما المجلم األعلى ،إلى رئيم المؤسسة.
الماادة 34
تعااين نالتنااا لجنااة تكلااف بالترساايم األولااي للمجلاام األعلااى للمؤسسااة،
تتكون ،بارضاافة إلاى وزيرناا فاي األوقااف والشاؤون ارساامية بااةتو رئيساا لهاا،
ماان خمسااة أعضاااء ي تااارون ماان بااين الش ااايات العلميااة المشااهود لهااا بالمكانااة
العلمية والنزاىة الةكرية.
الماادة 32
في انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمااادقة عليهاا ،تضاع وزارة األوقااف
والشااؤون ارسااامية رىاان إش اارة المؤسسااة الوسااائا الماديااة والبش ارية الازمااة ماان
أنا تمكينها من الشرو في مزاولة مهامها.
الماادة 33
ينشر ظهيرنا الشريف ىذا بالجريدة الرسمية.
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