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 : طجمب نًمتضٛبد

 ( انًتؼهك ثذك تأعٛظ انجًؼٛبد، 8511َٕفًجش  81) 8331جًبدٖ األٔنٗ  3انظبدس فٙ  683.85.1 انظٓٛش انششٚف سلى

 كًب ٔلغ تغٛٛشِ ٔتتًًّٛ؛

  يٍ  83ثتبسٚخ  68618631 انًتؼهك ثبنتشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبضخ انظبدس ثتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 30.05انمبٌَٕ سلى

 (؛4080أغغطظ  43) 8338سيضبٌ

 انًتؼهك ثبنتشثٛخ  30.05( ثتطجٛك انمبٌَٕ سلى 4088َٕفًجش  3) 8334ر٘ انذجخ  3انظبدس فٙ   ..86181. انًشعٕو سلى

 انجذَٛخ ٔانشٚبضخ؛
  ثغٍ انُظبو  4083يبسط  81ثتبسثخ  8333جًبدٖ األٔنٗ  1طبدس فٙ  4133.84لشاس انغٛذ ٔصٚش انشجبة ٔانشٚبضخ سلى

 ؛األعبعٙ انًُٕرجٙ نهجبيؼبد انشٚبضٛخ

 8انُظبو األعبعٙ نهجبيؼخ انًهكٛخ انًغشثٛخ نهذساجبد 
 

 انجبة األٔل

 أحكام ولىاعذ عامت
 

 : استثناءاث 1المادة 
 ال يشمل هذا الميثاق مكافحة المنشطات التي تخضع لقواعد خاصة ومحددة.

 

 : نطاق التطبيك 2المادة 

 الػج8ٍٕٛ يًُكتت يذٚشٕٚػظت ٔجًؼٛبت شٚبضخ انجبديُتٌٕٚطجمٓزاانًٛثبلؼهىجًٛؼًكَٕبت
 

 : األجهزة التأديبيت للجامعت 3المادة 

 يٍ انُظبو األعبعٙ نهجبيؼخ تشًم : ..انًبدح األجٓضح انتأدٚجٛخ نهجبيؼخ ٔانًُظٕص ػهٛٓب فٙ 

 

 8انهجُخ انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ 

 8نجُخ االعتئُبف انجبيؼٛخ 

 

 : التكىين 4المادة 

 5نجُخ االعتئُبف يٍ  يٍ انُظبو األعبعٙ نهجبيؼخ، تتكٌٕ األجٓضح انتأدٚجٛخ نهجبيؼخ عٕاء انهجُخ انتأدٚجٛخ أٔ 2.طجمب نهًبدح 

أػضبء، يٍ ثُٛٓى انشئٛظ ٔٚغبػذْى انكبتت انؼبو، يؼٍُٛٛ جًٛؼب يٍ لجم انًكتت انًذٚش٘ ثبلتشاح يٍ انشئٛظ يغ األخز 

 ثؼٍٛ االػتجبس كفبءاتٓى انمبََٕٛخ8

 

 

 

 

 التأدييب النظام
 ونللجامعة امللكية املغربية للبادمنت

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/167497.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/183569.htm
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 : االختصاص 5المادة 

يٍ انُظبو األعبعٙ نهجبيؼخ، تُظش انهجُخ انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ فٙ جًٛغ انًهفبد انًؼشٔضخ ػهٛٓب يٍ طشف  2.طجمب نهًبدح 

انًتؼهك  51812انًكتت انًذٚش٘ فٙ دبالد اإلخالل ثبألدكبو انتششٚؼٛخ ٔانتُظًٛٛخ انًُظًخ نهشٚبضخ ٔخبطخ أدكبو انمبٌَٕ 

انًتخزح نتطجٛمّ أٔ ثأدكبو انُظبو األعبعٙ نهجبيؼخ ٔانمٕاػذ انتمُٛخ ٔاألخاللٛخ انًطجمخ  ثبنتشثٛخ انجذَٛخ ٔانشٚبضخ ٔانُظٕص

 8انجبديُتٌٕفٙ سٚبضخ 

 

أيب ثخظٕص نجُخ االعتئُبف انجبيؼٛخ فتختض ثبنُظش فٙ انطؼٌٕ انًمذيخ ضذ انمشاساد انظبدسح ػٍ انهجُخ انتأدٚجٛخ 

 انجبيؼٛخ8

 : االنعماد 6المادة 

نهجبٌ انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ عٕاء انهجُخ انتأدٚجٛخ أٔ نجُخ االعتئُبف ثذػٕح يٍ سئٛغٓب، ٔٚتٕنٗ انًذٚش اإلداس٘ تُؼمذ يجبنظ ا

 نهجبيؼخ ثتذٍٔٚ يذبضشْب8

 

 : السريت 7المادة 

دضٕسْب، تُؼمذ يجبنظ انهجبٌ انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ عٕاء انهجُخ انتأدٚجٛخ أٔ نجُخ االعتئُبف ثظفخ عشٚخ ٔال ٚذك نهؼًٕو 

 ٔٚمتظش انذضٕس فمظ ػهٗ انًؼٍُٛٛ ثبأليش8

 

 : التعارض 8المادة 

ال ًٚكٍ ألػضبء انهجبٌ انتأدٚجٛخ انًشبسكخ فٙ جهغبتٓب إرا كبَٕا يٍ ضًٍ أطشاف أٔ أدذ أطشاف انُضاع أٔ انمضٛخ ٔٚتى 

 تؼٕٚضٓى ثأدذ أػضبء انًكتت انًذٚش٘ نهجبيؼخ ثُبءا ػهٗ التشاح يٍ انشئٛظ8

 

 : المتابعت التأديبيت، شكل اإلحالت 9المادة 

سعبنخ كتبثٛخ يٍ انشئٛظ نشئٛظ انهجُخ فمظ انًكتت انًذٚش٘ يٍ ٚذك نّ اإلدبنخ انتأدٚجٛخ نهًتبثؼٍٛ، ٔتتى اإلدبنخ ػجش 

 8انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ

 

 : المىاعذ اإلجرائيت 11المادة 

 ال تتى انًتبثؼخ انتأدٚجٛخ إال ثإدبنخ ػٍ طشٚك سعبنخ كتبثٛخ يٍ انًكتت انًذٚش٘ نشئٛظ انهجُخ انتأدٚجٛخ انجبيؼٛخ8

 

ٚتى اعتذػبء األشخبص انًتبثؼٍٛ أٔ يًثهٓى فٙ دبنخ لبطش، يٍ طشف سئٛظ انهجُخ انتأدٚجٛخ ػجش اعتذػبء كتبثٙ فٙ سعبنخ 

االعتذػبء انًخبنفبد انًشتكجخ يٍ طشف انًتبثؼٍٛ ٔأعًبءْى8 ػُذيب تٕضغ  يضًَٕخ يغ إشؼبس ثبالعتالو، ٔٚذذد ْزا

 ذػبء يًثهّ انمبََٕٙ ٔفك َفظ انششٔط8عتد تأدٚجٛخ ضذ شخض اػتجبس٘، ٚتى اإجشاءا

 

ػهٗ طهت أٚبو فٙ دبنخ انطٕاسئ ٔثُبء  .نٗ ٚتى تخفٛضّ إ ػهٗ األلم لجم تبسٚخ اَؼمبد انجهغخ، ٕٚيب 63فتشح اإلشؼبس ْٙ 

فٙ دبنخ انتضاو نّ تبثغ يٍ طشف انجهغخ أٚبو، ثُبء ػهٗ طهت انً .ػهٗ َذٕ اعتثُبئٙ، ألم يٍ انًكتت انًذٚش٘ نهجبيؼخ8 ٔ

 ٚكتغٙ طبثؼب لبْش8

 

 ذػبء انشٕٓد كزنك ٔفك َفظ انششٔط8ٚتى اعت

 

 ٚتى تًثٛم انشخض انًتبثغ إال ثًذبو، كًب ٚجٕص نّ يؼبُٚخ يهف انًتبثؼخ لجم اَؼمبد انجهغخ ثًمش اَؼمبدْب8 ٔال

 

إرا تمشس يثم ْزِ انجهغخ ، ٚمٕو  .ٚجٕص نشئٛظ انهجُخ انًؼُٛخ اعتذػبء أ٘ شخض ٚجذٔ أٌ جهغخ االعتًبع يفٛذح نّ

 .انشئٛظ ثإثالؽ انشخض انًؼُٙ لجم انجهغخ

 

خ انتأجٛم إال يشح ٔادذح فمظ، ٔرنك لجم يٕػذ االجتًبع ثثًبَٛخ ٔأسثؼٍٛ عبػخ، ثبعتثُبء دبالد انمٕح ال ٚجٕص يُ

 .يذتّ ال ًٚكٍ أٌ تتجبٔص ػششٍٚ ٕٚيب أٌانمبْشح، كًب 

 

تى ، دٌٔ دضٕس انطشف انًؼُٙ ٔانًذافؼٍٛ ػُّ ٔاألشخبص انزٍٚ انهجُخ انتأدٚجٛخ لشاسْب فٙ جهغخ يغهمختُبلش 

عبنخ يضًَٕخ يغ ثشتٕلٛغ انمشاساد يٍ لجم سئٛظ انهجُخ، ٔٚتى إخطبسْى فٕسا  ٚتىجهغخ8 ٔان فٙاالعتًبع نٓى 

 إشؼبس ثبنتغهى8
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 األٔل انجبة

 في العصب والجمعياث
 ٔانؼمٕثبد انًخبنفبد

 

 1 المادة

 التذتشيبنمٕاَُٛبنتُظًٛٛخٔتخبنفأػشافشٚبضخ انشٚبضٛخ انجًؼٛبد أٔانؼظت  إدذٖ أٌ تجٍٛ إرا

 .ٕتؼًهضذانغٛشانؼبدٚههجبيؼخ،تؼبلججإَزاسأٔانذالنُٓبئًٛشٔساثبنتٕلٛفانجبديُتَٕ

 

 2 المادة

انجبديُتٌٕ أٔانجًؼٛبتتشتغهفٛأشٛبءتتُبفىٕأخاللشٚبضخ بنؼظتإراتجُٛأَإدذى

 .بلتضىبنذبلإَ،فؼمٕثتٓبتجتذئًُبنذشيبًَُجؼضبألَشطخإنىبنتٕلٛفهًذحيؼُٛخإنىبنًتبثؼخانمضبئٛخ

 

 3 المادة

 إراتجُٛأَإدذىبنؼظت

انجًؼٛبتتشجؼؼهىبنتًٛٛضثُٛبنجًؼٛبد،األشخبطأٔانًذَٕانمشىفؼمٕثتٓبتجتذئًُتٕلٛفبألفشادانزُٚمبيٕاثزنكإنىذالنأٔ

 .يكتجبنًذٚشٚههٓٛئخإنىبنًتبثؼخانمضبئٛخ

 
 4 المادة

إراتجُٛأَإدذىبنؼظجأٔانجًؼٛبتتشجؼؼهىبنتًٛٛضأٔانؼًهجٓجُٛبألشخبص،األجُبط،انؼشلٕاالَتًبءانغٛبعٛأٔانذٍٚ،ف

  .ػمٕثتٓذالنًكتجبنًغٛشنهٓٛئخٔانًتبثؼخانمضبئٛخ

 

 5 المادة

طشف تجُٛأَؼظجخأٔجًؼٛختُظًتظبْشاتغٛشيشخظخنٓبيُإرا

 . انجبيؼخٔٔصاسحانشجبثٕانشٚبضخ،فؼمٕثتٓباإلَزاسإنىبنتٕلٛفهًذحيؼُٛخ

 

 6 المادة

لبََٕٛخ إراَظًتإدذىبنؼظجأٔانجًؼٛبتتظبْشحٔدٚخٔشبسكتًؼٓبجًؼٛبتبنتٛتٕجذفٕٛضؼٛخغٛش

بنتٕلٛفهًذحيؼُٛخثؼذاالعتًبػهإنىبنذشيبًَُجؼضبنتظبْشاتإنىأٔغٛشيُخشطخثبنجبيؼخ،فؼمٕثتٓبتجتذئًُهفتبالَتجبْ

 .تؼهٛهشئٛغبنٓٛئخانفؼهٙ

 

 7 المادة

انجبديُتٌٕ إراتجُٛأَإدذىبنؼظجأٔانجًؼٛبتتشتغهفٛبنًغبئالنغٛبعٛخأٔانذُٚٛخٔتغتغهفٛزنكشٚبضخ

 .،فؼمٕثتٓبتجتذئًُبنتٕلٛفإنىبنذإلنىبنًتبثؼخانمضبئٛخ

 

 انجبثبنثبَٙ

 المكتبالمذيريفي 
 انًخبنفبتٕانؼمٕثبد

 

 8 المادة

 .إراتجُٛأَأدذأػضبءانًكتجبنًذٚشٚخشلبنمبََٕبنجبسٚجٓبنؼًألٔعبػذػهىخشلّ،فؼمٕثتًُٓبإلَزاسإنىبنتٕلٛف

 9 المادة

ػبد إرا

ٔتؼًذخشلبنمٕاَُٛبنجبسٚجٓبانؼًهٛؼبلججفظهًُٓبنًكتجبنًذٚشًٚؼبدتفبظبنجبيؼخثذمبنًتبثؼخانمضبئٛخإَذػتبنضشٔ

 .سحنزنك
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 10 المادة

ٚفظهًُبنًكتجبنًغٛشَٓبئٛبٔٚتبثؼم.إرتجُٛأَأدذأػضبءانًكتجبنًذٚشٚٛغتغهًُظجٓهًظبنذٓبنخبطخأٔنظبنذغٛشِ

 8ضبئٛبإَذػتبنضشٔسحنزنك

 

 11 المادة

إراتجُٛأَأدذأػضبءانًكتجالٚٓتًجبنظبنذبنؼبو،فؼمٕثتٓتجتذئًُهفتبالَتجبْإنىبنفظالنُٓبئٛأٔانًتبثؼخانمضبئٛخإراالت

 .رنكبأليشضى

 

 12 المادة

إراتجُٛأَأدذأػضبءانًكتجضٔسأٔعبػذػهىتضٔٚشفىبنٕثبئمبنشعًٛخنهجبيؼخ،ٚفظهًًًُٓتُٓٓبئٛبٔٚؼبلججًبتشاْهجُخ

 .انتأدٚجًُبعجب،يؼبالدتفبظجذمبنًتبثؼخانمضبئٛخ

 

 13المادة

إراتجُٛأَأدذأػضبءانًكتجبنًذٚشٚٛتًبطهجبنمٛبيجبنًٓبيبنًُٕطخثٓٛؼضنفٕسايًُُظجٓجمشاسيُبنهجُخانتأدٚجٛخٔانًكتج

 .التضىبنذبنزنكإراانًذٚشٕٚٚتبثؼمضبئٛبيُطشفبنجبيؼخ

 

 14 المادة

 .جتٓبدثًغبػذحيُبنًكتجبنًذٚش٘بإلٚجمىههجُخانتأدٚجٛخدم

 

 انجبثبنثبنث

 الحكامفي 
 انًخبنفبتٕانؼمٕثبد

 

 15 المادة

 ٔانكبيٛشاد، ٚذبلإراتجُٛأَأدذانذكبيمبيجغشًتؼًذأثُبءانمٛبيجًٓبيٓبنتذكًٛٛخٔثجتزنكجبنشٕٓد

 .يهفٓؼهىهجُخانتأدٚت،نتشىًبُٚبعجًُٓؼمٕثبتًُبإلَزاسإنىبنذشيبَبنُٓبئًًًُٛٓخانتذكٛى

 

 16 المادة

 جشتًّ،بنالػجإراسدانذكًؼهى

 .ذبنًهفٓإنىهجُخانتأدٚجهتشىًبُٚبعجفؼهًُٓبنؼمٕثبتبنتٛتجتذئًُبإلَزاسإنىبنذشيبًًًَُٓخانتذكٛىٚ

 

 17 المادة

الػت إرالبيبنذكًجتؼُٛف

إٚتبثؼًُطشفهجُخانتأدٚجٕانًكتجبنجبيؼٕٛلذٚتبثؼمضبئٛبْٕجكاليغٛشالئك،ٚتًتٕلٛفٓاعتفضأٔشتًٓأٔدفؼٓأٔانشٚشخ

 .االتضىبنذبنزنكر

 

 18 المادة

نًهفٓؼهىٔٚذبإراخشلبنذكًمبََٕبنتذكًٛؼًذا،نظبنذجٓخيب،تُتضػًُٓجطبلخانتذكًٕٛٚذشيًًُضأنتٓٓزْبنًًٓخ،

 .نجُخانتأدٚجهتشىًبُٚبعجًُٓؼمٕثخ

 

 انجبثبنشاثغ

 المذربأورئيسالجمعيتفي
 انًخبنفبتٕانؼمٕثبد

 

 21 المادة
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جٕاعطخانغهطخانؼًٕيبنًُبفغبتإرانًٛذتشيبنًذسثأٔسئٛغجًؼٛخانمٕاَُٛبنجبسٚجٓبانؼًهفٛتظبْشحيب،ٚطشديًُذٛط

 .ٚخٔٚتبثؼجًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجب

 

 

 

 22 المادة

 .إراتغججفٛبنفٕضىأٔشغت،ٚؼبلججًبتشاْهجُخانتأدٚجٕانًكتجبنجبيؼًُٛبعجبٔلذٚتبثؼمضبئٛب

 

 23 المادة

ًذٛظ يُبنتظبْشحٔٚطشدْٕخبسجبنؼجِٕ تؼجٛشاػُبَفؼبنّ،ٚمظىانًالػجأسضٛخ إراالتذً

 .ٔٚتبثؼجًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجبانتظبْشح

 

 42المادة

خبسج يذٛظ يُبنتظبْشحٔٚطشدْٕٓزا األخٛش ،ٚمظىالػجِٕإرالبيجًضبٚمخانذكبيالعتًبنتًٓهظبنذ

 .ٕٚتبثؼجًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجبانًُبفغبت

 

 25 المادة

انًُبفغبد ًذٛظ يُبنتظبْشحٔٚطشدْٕخبسجبنؼجِٕ ،ٚمظىانتظبْشحأثُبءيذسة أٔدكى إرالبيجشتًأٔإْبَخ

 .ثٕاعطخانغهطخٔٚؼبلججًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجب

 

 26 المادة

الػجِٕ أٔانجًٕٓس،ٚمظىانالػجُٛاانمجٛأليبيأَظبسانذكبيأٔزإراطذستًُٓتظشفبتالأخاللٛخأٔأٚشٙءيُٓ

 . يُبنتظبْشحٔٚطشدخبسجبنمبػخٔٚؼبلججًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجب

 

 27 المادة

خبسج يذٛظ  الػجّٛ،ٚطشدفٕسايؼانًُبفغبدأثُبء ههمٛبيجبنشغجالػجْٕإراتجُٛأَٓمبيجتذشٚض

 .ٕتتخزفٛذمٓهجُخانتأدٚجبنؼمٕثخانالصيخانًُبفغبت

 

 28 المادة

الػجّٛ ٕانجبيؼخأٔٚذشضانجبديُتَٕإراتجُٛأَٓٛؼًهضذيظهذخ

 .نمٛبيجبألػًبنُفغٓب،ٚؼبلججبنتٕلٛفًُغُخإنىغُتُٛأٔكهًبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجب

 

 29المادة

 5 ٔانتشٕٚشؼهىبنغٛشانؼبدٚههجبيؼخأٔٚذشضغٛشْؼهىزنك،ٚؼبلججبنتٕلٛفًُغُخإنٗإراتجُٛأَٓٛؼًهإلفشبأل

 .عُٕاتأٔيبتشاْهجُخانتأدٚجًُبعجب

 

 31 المادة

 .انًٛثبق اْزنٛٓبإنهجُخانتأدٚجٕانًكتجبنًغٛشنهجبيؼخانذمفٛبالجتٓبدفٛكهُبصنخنًٛشٛش

 

 انجبثبنخبيظ

 الالعبفي 

 انًخبنفبتٕانؼمٕثبد

 

 31 المادة

إراطذس  جمٕحانمبََٕثىٛمظىأكثشيًُشحٔادػىؼذيبالعتًبػػجالٚبإرإَدٚؼهى

 .يُٓغهٕكغٛشالئك،ٚذبنًهفٓؼهىهجُخانتأدٚجهتشىًبُٚبعجًُٓؼمٕثبد
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 32 المادة

بنالػت إراطذستًُ

يُطشفبنذكبيٕنًًٛتثههزنك،ٚؼبلجًُطشفبنذكبيٕٚذبنؼهىبنهجُخانتأدٚجٛخنتُظشفٛمضٛتٓإثشْبأخطبءتمُٛخٔػٕلجؼهى

 .دغجًبتشاًُْبعجب

 

 33 المادة

 .،ٚؼبلجًُطشفبنذكبيثًٛذبنؼهىهجُخانتأدٚجهتتخذفٛذمًٓبتشاًُْبعجبإْبَتّإرالبيجشتًخظًٓأٔ

 

 34 المادة

 .بنًُبعجخفٛذمّاإلجشاءات،ٚذبنؼهىهجُخانتأدٚجهتشىفٛأيشْٕتتخزدكىإرالبيجشتًأٔإْبَخ

 

 35 المادة

 يٍ ٚمظٗ ثًذٛطٓب، أٔ ْٕٔ ثبنًُبفغخ انشٚبضٛخ ٔاألخالق تتُبفٙ ثذشكبد أْبَّ أٔ انجًٕٓس ثشتى إرالبو

 .دمّ فٙ انًُبعجخ اإلجشاءاد نتتخز انتأدٚت نجُخٚذبل ػهٗ ٔ انتظبْشح

 

 36 المادة

أخش ػٍ َٛخ ٔثظفخ يتؼًذح ٚتى تٕلٛفّ ٔٚذبل ػهٗ نجُخ انتأدٚت نتُظش فٙ  ثضشة الػت انالػتالبو  إر

 أيشِ ٔتتخز فٙ دمّ يب تشاِ يُبعجب8

 

 37 المادة

 انتأدٚت نجُخ طشف يٍ ٔٚؼبلت غبثمخانً يٍ ٚمظٗ ْهٕعخ، دبنخ فٙ ْٕٔانتظبْشح الػت انٗ  دخال إرا

 .أشذ ثؼمٕثبد

 

 

 38 المادة

 انًكتت ثًؼٛخ االجتٓبد فٙ انظالدٛخ جبيؼٛخان انتأدٚجٛخ نهجُخ تجمٗ ،ًٛثبقان اْز فٙ ٚزكش نى خطأ ٔلغ إرا

 .انًذٚش٘ نهجبيؼخ

 

 انغبدط انجبة

 مختلفاث
 

 39 المادة

 نٓى انزٍٚ ٛخانتأدٚج جُخٔانه ذٚش٘انً ٔانًكتت انجبيؼخ شئٛظن يهتًغب تمذٚى فٙ دك نّ ػمٕثخ تهمٗ يٍ كم

 .انؼفٕ ٔإيكبَٛخ دساعخ فٙ انظالدٛخ

 

 41 المادة

 فجشاٚش 16 ٕٚو انًُؼمذ غٛش انؼبد٘ انؼبو انجًغ طشف يٍ ػهّٛ انًظبدلخ فٕسانُظبو انتأدٚجٙ  ْزا ثُٕد تُفز

  8انمُٛطشح ثًذُٚخ 1.1.




