
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 " الجنوب -المغربية لحساسية الغلوتين للجمعية " القانون األساسي
 

 التسمية. الفصل األول :
 

م  1958نونبر  15الموافق ل  1378المؤرخ في جمادى األولى  1- 58- 376طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 

 10موافق  1393ربيع األول  6بتاريخ  1- 73- 283حسبما وقع تغييره بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 

وهي جمعية ذات   , 2012 ابريل 2الجنوب بتاريخ  -تاسست الجمعية المغربية لحساسية الغلوتين . 1973ابريل 

 . غير ربحيةو ة,واجتماعي ثقافية ،ةصحيأهداف 

 

 المقر  الفصل الثاني : 
  

 كلية الطب والصيدلة بمراكش.   -       

 يمكن تكوين مكاتب جهوية بمختلف جهات الجنوب   -        

 

 الفصل الثالث : األهداف. 

 
 تهدف الجمعية إلى ما يلي:  

، اس بالمرض ، وأعراضه ، ومضاعفاتهحساسية الغلوتين ، وعائالتهم ، وعامة النتوعية مرضى  -

 . ووسائل تشخيصه والحماية منه

المرض من خالل استخدام وسائل التواصل المختلفة )مجالت ،نشرات ،صحف ،إذاعة،  ب  التوعيةنشر  -

 تلفزيون ، ...( 

 باع حمية غذائية خالية من الغلوتين والحرص على ذلك مساعدة المرضى في ات -

تشجيع المصنعين ومختلف المتدخلين  في قطاع تصنيع األغذية على توفير منتوجات خالية من الغلوتين   -

 ة ، مع االلتزام بذكر وجود أو غياب الغلوتين على مختلف المنتجات يوفقاً لشروط السالمة الصح

 .المرض  خصوص ب العلمية تعزيز وإجراء البحوث  -

 .حساسية الغلوتين لمرضىإنشاء وإدارة سجل إقليمي  -

 

 ألي تيار سياسي أو فكري. ءليس من أهداف  الجمعية االنتما

 

 

 .وسائل عمل الجمعيةالفصل الرابع :   
 

 الورشات التدريبية ، واأليام الطبية واالجتماعية والتوعوية   -

 اإلخبارية والكتيبات الدوريات والبيانات الصحفية والرسائل  -

و  instagramو  twitterو  facebookالمواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي )  -

whatsapp )وغيرها 

الجنوب  -الجمعية المغربية لحساسية الغلوتين  
ASSOCIATION MAROCAINE DE L’INTOLERANCE AU 

GLUTEN (AMDIAG)-SUD  

 



 

 

 . الفصل الخامس : األعضاء
 

 تتكون الجمعية من: 

 المعرضين لإلصابة  الغلوتين، وأسرهم أو  حساسية أومرض السيلياك الذين يعانون من  األشخاص • 

 خرين أومتطوعين  ،ةبلط،نيونتق ،نوممرض ،ونتغذية ،باحثال  ، أخصائييون• أطباء ، صيادلة ، جامع

 محسنين • أعضاء المجتمع المدني وأعضاء 

 يين• أعضاء شرف

 

 إدارة الجمعيةالفصل السادس : 
 

 تتكون هيئات الجمعية من: 

  : الجمع العام. 1

من قبل المكتب أو بناًء على طلب  ي دعمرة واحدة على األقل في السنة ، وكلما جتمع ي• هيئة صنع القرار، 

 ؛ ء الجمعيةأعضاثلثي  

 • يصادق على القرارات االستراتيجية المقترحة من قبل المكتب

 بانتخاب أعضاء المكتب  قومي• 

 : المكتب .2

 

 • ينتخب من قبل الجمع العام 

 المشاريع المحددة في أهداف الجمعية • ينفد  

 عمل الجمعية حدد ي  يذال ياخلدالن ونا• يعد الق

 : عضو 13إلى  9• يتكون من 

محاضراالجتماعات. يمثل  مختلف العامة. يوقع  اتعو: يعقد ويترأس مختلف اجتماعات المكتب والجمالرئيس 

الرئيس بموجب الشروط المنصوص عليها في الجمعية. يأمر بالنفقات. يجوز له تفويض صالحياته إلى نائب 

 النظام الداخلي. 

 األخير.  اذه : يساعد الرئيس في مهامه ، ويقوم بمهام الرئيس في غيابنائب الرئيس  - 

، ويوجه المراسالت    الجمعيةت وكل وثائق  سجالال جدول أعمال الجمعية ويحافظ على   حددي : العام الكاتب  - 

 للجمعية.  والوضع األخالقي  التسييرن ع العام التقريرالسنوي ع، و الدعوات . يقدم إلى الجم

 األخير.  اذه : يساعد األمين العام في جميع أنشطته، ويحل محله في غيابالعام   الكاتبنائب   - 

: هو المسؤول عن إدارة إيرادات ونفقات الجمعية؛ ويقدم للمكتب وللجمع العام جميع المعلومات  مال الأمين  - 

 المتعلقة بالحسابات. يقدم إلى الجمع العام التقريرالسنوي عن الوضع المالي للجمعية. 

 غيابه .في حال  ، ويعوضه  مهامه في جميع مالال: يساعد أمين مالالأمين   نائب - 

 المكتب. ها ذخت ييساهمون بنشاط في جميع األنشطة والقرارات التي  كتب,المأعضاء   لكذك هم :المستشارون - 

 

 

 والية المكتب :الفصل السابع 
 

 سنوات  5تستمر والية المكتب لمدة 

 

 

 

 

 



 

 موارد الجمعيةالفصل الثامن : 
 

 تتألف موارد الجمعية من : 

 و تبرعاتهم. انخراطات األعضاء -

 األنشطة التي تقوم بها الجمعية.  لمدا خي -

 المساعدات الممنوحة من قبل األشخاص و المؤسسات المتعاطفة مع الجمعية.  -

 مساهمة األعضاء الشرفيين. -

 مساعدات السلطات المحلية و الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية.  -

 

 تعديل النظام األساسي الفصل التاسع : 

 
 عية بناًء على اقتراح المكتب ثم المصادقة عليه يمكن تعديل النظام األساسي للجم

 

 . : حل الجمعيةالعاشر الفصل 
 

 الجمعية للجمع العام االستثنائي الذي يتم استدعاؤه من طرف المكتب لهذا الغرض. حليخول حق قرار   -

 الجمعية يتم التصرف في ممتلكاتها وفقا للقوانين الجاري بها العمل. حلفي حالة  -


