
 

 

  مذكرة تقديم

  تعلقي إطار قانون مشروع

  وتثمينه وحمايته الثقافي الوطني التراث على للمحافظة الوطني الميثاقب

 

على هذا  احلفاظما يتعلق بفي ومهم عريق تقليدوقد قام بتطوير  الثقايف، تراثه ب بغىناملغر يعرف 

 بلدنامل يسبق ل تعود إىل بداية القرن املاضي، توفره على قوانني رغمو  ،إال أنه. تدبريهو  الرتاث الثقايف

 إىل أقرب مدى أخالقيا املستعملني، يؤطر إىل مباشرة موجه الثقايف للرتاث وطين ميثاق توفر على أن

 ليملء نوعه، من األول ، الذي يعتربامليثاق هذا مشروعوقد جاء . الثقايف بالرتاث املرتبطة املمارسات

والذي ترتجم مقتضياته يف  للقوانني األخرى املتعلقة بالرتاث الثقايف تمياح مكمالالفراغ وليكون  اهذ

  . قيم وقواعد أخالقية مشرتكة

التصويت " حق لربملاناليت ختول ل الدستور من 71 املادة أحكام على املشروع هذا إعداد ويستند

 واالجتماعي االقتصادي، للنشاط ساسيةاأل هدافباأل مواضيعها تعلقت إطار قوانني واملصادقة على

 ضمان دميومةو  وتثمني حلمايةامللحة  باحلاجة مقتضى هذه املادة ويرتبط." للدولة والثقايف والبيئي

  .بلدنا يف واالجتماعية االقتصادية يةو التنم اتللخيار  وفقا الوطين، الثقايف الرتاث

 مفاهيمالذي ميكن من إدخال  قانوينال ساساأل توفريكما يهدف مشروع هذا القانون اإلطار إىل 

اليت ينص عليها امليثاق واليت متيز مقتضياته  لتزاماتالوا واجباتالو  قوقاحلو  بادئامل يفتتجلى  جديدة

عن املقاربة الكالسيكية ذات الطابع التقين احملض حيث يقرتح مقاربة جديدة تعتمد التفكري املشرتك 



 فما كان نوعه يف ميدان محاية الرتاث الثقايف الوطينوالتشاوري والتخطيط املمنهج قبل أي تدخل كي

  ويقرتح إطارا للعمل التحفيزي بغاية احملافظة على هذا الرتاث وتثمينه، وهذه املقاربة هي مستوحاة من:

 صاحب ورساالت خطب عرب مناسبات عدة يف أعربتاليت  السامية امللكية هاتيالتوج •

 23 الدورة يف املشاركني إىل املوجهة رسالةال ومن ضمنها السادس، حممد امللك اجلاللة

صاحب اجلاللة  يذكر من خالهلا واليت ،1999 نوفمرب 29جنة الرتاث العاملي بتاريخ لل

دف إىلديناميكي مقاربة لنهج احلاجة إىل ليس و  لدينا التنمية مشاريع يف تراثنا دمج" ة 

 ؛"لماضيل يسيقدمنظور ت يف هتحنيطاالكتفاء فقط ب

يتمتع  الثقايف الرتاث جمال يف إطار قانون على التوفر من املغرباإلرادة احلكومية لتمكني  •

اللتزامات الدولية املصادق عليها من وفقا ل الدوليةبقوة وبعد تشريعي يتالءم مع املعايري 

  .قبل اململكة املغربية

 

ات التي يلزم ألخالقيل قاعدةكو مرجعية، أداةو ياھيتوج دليال في اآلن نفسه الميثاق، ھذاويعتبر مشروع 
  :، وبناء على ذلك فھوالوطني الثقافي لتراثا اعتمادھا بھدف الحفاظ على

ا لاحلقوق والواجبات  ينص على .1 الرتاث ب واملرتبطة ألشخاص الطبيعيني واالعتبارينياملعرتف 

املبادئ اليت يتعني احرتامها من قبل الدولة والسلطات احمللية واملؤسسات  ويعلن عن، الثقايف

 ؛ تنفيذها أو عند عملال اتططخم خالل إعدادوشركائهم، سواء  واملقاوالت العمومية

 الدولة تعتمدها اليت التدابري أو اإلجراءات أنواع حيددو  الثقايف للرتاث القانونية احلماية يعزز .2

 التهريب،و  تشويهالو  والتدهور الدمار أشكال مجيع ضد الثقايف وصيانتهالرتاث  محاية دف

 ؛له احلماية من مستوىأعلى  ريتوف والسهر على

 واإلنتاج االستهالك وأمناطة واجلماعي ةالفردي اتالسلوكيركز على أمهية التوجيه وتصحيح  .3

ال املعترب احتالل وكيفية  ؛ اتراث ا



" الرتاث االهتمام"مسألة  جيعل الذيو  الثقايف لرتاثل وطنية اسرتاتيجية وضعيلزم احلكومة ب .4

 ؛ البيئي أو االجتماعي أو االقتصادي املخصصة للمجال األمهية مستوى نفس من ولويةأ

 ،الرتابية اجلماعات ،الدولة - من:  األطراف املعنية مجيع والتزامات مسؤوليات حيدد .5

تمع املدين  مجعياتو  اخلاصةو  العموميةواملقاوالت  واملؤسسات التجارية املؤسسات ا

 ؛ الثقايف الرتاثتسهر على احرتام ومحاية  أن جيباليت  – املواطننيو 

  تميزي الرتاثية ةماللحك نظام إحداث دف واملالية واالقتصادية يةاتاملؤسس التدابرييضع  .6

 السيماو  ،املتبعة اإلجراءات يف والتناسق التوافق ، والفعالية الكفاءةبالتدبري اجليد والشفافية و 

 الرتاث مايةمن أجل التقييم والتدخل حل والتحسيس والتواصل االجتماعي الرتبية حيث من

 ؛ الثقايف

 اإلصالحات لتمويل آليةب مرفقا الثقايف لرتاثا للمسؤولية اجتاه نظاميعمل من أجل وضع  .7

 اليت للقوانني السليم التطبيقاإلدارة وسهرها على  قدرة تعزيزيأخذ بعني االعتبار و  التعويضو 

  .القطاع هذا تنظم

  .امليثاق هذا أهداف هذهوتلكم هي أهم 
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  قانون إطار مشروع

  حول

الوطني وحمايته الثقافي  الميثاق الوطني للمحافظة على التراث
  وتثمينه
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  الباب األول

 الموضوع واألهداف والمبادئ

   1المادة 

 االعتبار وإعادة ومحايته الوطين  الثقايف الرتاث على احملافظة جمال يف الدولة إرادة امليثاق هذا جيسد
 آليات اعتماد إىل يدعو كما،  ذه احملافظةاملرتبطة  األساسية واملبادئ األهداف وحيدد، وتثمينه إليه

 كانوا سواء، الثقايف الوطين الرتاث جمال يف والفاعلني املتدخلني خمتلف بني والشراكة والتعاون التنسيق
  .اخلاص أو العام القانون من أشخاصا

 

   2المادة 

يعكس اهلوية الوطنية وحيفظ  مجاعيا الثقايف باعتباره موروثاالوطين الرتاث بهذا امليثاق موضوع  يتعلق
املتعاقبة  األجيال خلفتها الرتاث يف كل املمتلكات الثقافية املادية وغري املادية اليت هذاالذاكرة. ويتمثل 

 اإلنسانية أو الوطنية للحضارة بالنسبةوقيمة  فائدةهلا  واليت، هذا يومنا إىل التاريخ قبل ما عصور منذ
  :  هذا الرتاث يشملاملقبلة و  لألجيالنقلها تستلزم احملافظة عليها و 

 :  و يتكون من، الثقايف غري املنقول الرتاث -
 ؛  )...منشآت معمارية، ثريةمعامل ومواقع أواملعامل ( املواقع  •
موعات •  ؛  القصبات...)، (املدن العتيقة والتقليدية التارخيية ا

  ؛  املنقول الثقايف الرتاث -
 ؛  املغمور باملياه الثقايف الرتاث -
  ؛  املهارات ...، التقاليد، عرافاأل ( املادي غري الثقايف الرتاث -

  
  3المادة 

  :  هذا امليثاق إىليهدف 
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إبقاءها و ، ةادياملغري و  ةاديامل املمتلكات الثقافيةإىل احملافظة على يهدف عمل تشجيع كل  -
 ؛  إىل األجيال القادمة اونقله تهاضمان استمراريل الراهنة احالته على

 إطار توافقي يف الفاعلني العموميني و/أو اخلواص  بني شراكةالو  تعاون ال آليات  تيسري اعتماد -
  ؛  تثمينهومحايته و  واملختلطالرتاث الثقايف  علىاحملافظة ف د

 الوطين الرتاث دد اليت األخطار كافةل لتصديل املالئمة الوسائل كل تعبئةدعوة إىل ال  -
  ؛   الثقايف

الوطين البشرية الكفيلة باحملافظة على الرتاث لني لتوفري اإلمكانيات املالية و دعوة كل املتدخ -
  ؛  الثقايف ومحايته وتثمينه

رامية يف اجلهود ال لالخنراط، املركزية والالممركزة هاصاحلاملعنية وم العموميةت ائدعوة خمتلف اهلي -
موعات وعموم  حتسيسو ، الوطين الثقايف إىل احلفاظ على الرتاث املنتخبني واجلماعات وا

  ؛  عليه افظةاحمل لغاية الستعجايلا الطابعبو  ة هذا الرتاثبأمهي املواطنني

واملقاوالت اخلاصة ت العمومية خمتلف اهليئات الرتابية و واجلماعاحتديد التزامات الدولة  -
تمع املدين ومج   ؛  الثقايف الوطين واملواطنني يف جمال محاية الرتاثعيات ا

مايل حات ذات طابع مؤسسايت واقتصادي و إىل إقرار إصال املعنية مصاحل الدولةخمتلف دعوة  -
 ؛ الثقايف  الوطين يف تدبري الرتاث حلكامةمبدأ ا تراعي

ومحايته  الوطين الثقايف  الدعوة إىل تقوية املقتضيات القانونية الرامية إىل احملافظة على الرتاث -
اململكة عليها  تصادقيف االتفاقيات الدولية اليت  املتضمنةاملقتضيات  وتثمينه ومالئمته مع

 ؛  يةاملغرب

موعاتلل الوطين الثقايف العمل على تسهيل الوصول إىل الرتاث - وكذا املعنية به  جماعات وا
 ؛  املواطننيعموم ل
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  4المادة 

إعداد وتنفيذ  احرتامها عند أي تدخل تقين وحنيتشكل املبادئ املنصوص عليها أدناه عناصر للتأطري جيب 
السياسات واإلسرتاتيجيات والربامج وخمططات العمل من قبل الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت 

  .من جهة أخرى،  الثقايفالعمومية ومن قبل باقي األطراف املتدخلة يف جمال محاية الرتاث الوطين

  مبدأ األسبقية 

وتبعا ، ى باألسبقية على حميطهملعرتف بقيمته وفائدته جيب أن حيظا، الثقايفأن الرتاث الوطين  يعين هذا املبدأ
يئةلذلك يعترب عامال حامسا    ؛  أو تغيري هذا احمليط عند 

   مبدأ المسؤولية

وملزم باحملافظة   الثقايف الوطين عام أو خاص مسؤول عن الرتاث، يأن كل شخص طبيعي أو معنو هذا املبدأ يعين 
  ؛  عليه

  االلتزاممبدأ 

يعين التنظيم املالئم للمسؤوليات امللقاة على كل هيئة جتاه االلتزامات القانونية فيما خيص مهمة 
إضافة إىل التعبئة املتواصلة للفاعلني تبعا لرتاتبيتهم اإلدارية ، الثقايف وتثمينه الوطين احملافظة على الرتاث

  ؛  إمكانيات التعاون املتوفرة لديهمو 

  األفقيالتدبير  مبدأ

سرتاتيجيات والربامج اإلات و تنفيذ السياسإعداد و عند  ثل يف تبين مقاربة مشولية بني قطاعيةيتم 
    ؛  ومحايته وتثمينه الثقايفالوطين الرتاث احملافظة على  االعتباربعني  تأخذ العملخمططات و 

  مبدأ البعد الترابي

ألجل ، ما اجلهوية منهاسيال اتختاذ القرار االعتبار خمتلف املستويات الرتابية ال بعنييقتضي األخذ  
 الوطين دف احملافظة على الرتاث احملليني الفاعلني أفضل للتدابري املتخذة وتعبئة ضمان تفعيل

  ؛ الثقايف
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  مشاركةمبدأ ال

من  الرتاث الوطين الثقايف يقتضي تنظيم استشارات واسعة بني خمتلف الفاعلني واملتدخلني يف جمال
وكذا ، وجمتمع مدين وجامعات، ومنظمات مهنية، وسلطات منتخبة، مركزية والممركزة، إدارات عمومية
 الثقايف  جناح أشغال احملافظة على الرتاث الوطينيعترب هذا املبدأ أساسيا إلو  ...السكان املعنيني

  ؛  تثمينهو 

   الحيطة مبدأ

 الوطين دد الرتاثاليت احملتملة األخطار فعالة ملواجهة و دابري مالئمة ومقبولة ت اختاذيتمثل يف  
  ؛  املخاطرو  األضرارة هلذه يآلثار احلقيقغياب اليقني العلمي حول اولو يف ، الثقايف

  الوقاية  مبدأ

 بالرتاثاألنشطة اليت حيتمل أن تلحق ضررا التقدير املنتظم آلثار يتمثل يف وضع آليات التقييم و 
تنفيذ اقرتاح و و ، الثقايف الوطين على الرتاث كإجناز دراسات األثر ...)وراش الكربىاأل، التهيئة أشغال(

ا السلبية األقلعلى  أوزالة هذه اآلثار إلتدابري ملموسة    ؛  التخفيف من انعكاسا

  مبدأ التخصص

ه ال ميكن بشأنمتجددة فإن أي تدخل مادي غري كثروة هشة و  الثقايفاعتبارا لطبيعة الرتاث الوطين 
أو من قبل اهليئات ذات يف امليدان أن يتم إال من قبل األشخاص املؤهلني حبكم ختصصهم 

  ؛ الصالحية

  لرجوع إلى األصلمبدأ القابلية ل

   ؛   األصلالرجوع إىل و ة زالقابال لإل الرتاث الوطين الثقايف علىكل تدخل مادي   كونن يأجيب 

  

  

  



 مشروع الميثاق الوطني للتراث الثقافي 
 

6 
 

  التنوع الثقافي مبدأ

بدون متييز على أساس تارخيي  الثقايف  بني خمتلف مكونات الرتاث الوطينإقامة توازن توافقي  يقتضي 
ضرورة مراعاة مع ، أو جهوي أو إثين أو على اعتبار الصنف أو الفئة اليت ينتمي هلا هذا الرتاث

  .قايف يف كل مقاربة تتوخى محايته وتثمينهاحرتام التنوع الثو 

  

  الثقافي الوطني  حماية التراث  بشأن الباب الثاني
  

      5 المادة

  .تلقائيرمسي و ، موميع اعرتافع و موض الثقايفالوطين جيب أن يكون الرتاث 

 على احملافظة على تشجيع، اإلداريةو  يع القوانني واألنظمة واآلليات الضريبية واملاليةمج تعملجيب أن  
 على ، من خالل التدابري املناسبة والوقائيةوذلك ، هوتثمين تهمحايته و صيانو  الرتاث الوطين الثقايف 

  . يى املركزي والالممركز والالمركز املستو 

املعرتف هلا قبل اململكة املغربية باألولوية ها من مقتضيات القانون الدويل املصادق عليمبادئ و  حتظى
  ا دستوريا.

  

  6 المادة

العلمية والتارخيية والثقافية والطبيعية  ةمهياألتقييم  التخصصاتمتعددة  علمية فرقتوىل جيب أن ت
  .على املستويات الوطنية واإلقليمية واحمللية، للرتاث الوطين الثقايف واجلمالية واالجتماعية

احلرص بأكرب قدر ممكن من ، القادمة وتثمينه ونقله إىل األجيال جيب احلفاظ على الرتاث ومحايته
  االستثنائية. واحملافظة على قيمته الثقافيةأصالته على 
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يف كل التدابري وكذا عالقة االنتماء بني املمتلك الثقايف احلقب  كلل اإلضافات املميزةاحرتام  جيب
جيب أن تعامل على ، وعندما يتبقى منه فقط بعض العناصر .وقايةاحملافظة واله بغرض بشأن املتخذة

ا   .األصل التدخالت واضحة وقابلة للرجوع إىل وجيب أن تكون، كاملة  اتجمموع أ
 

 7 المادة

يقرتن هذا  .املكلفة بالثقافة احلكومية لسلطةل صالحية خمولة قانونيا الرتاث الوطين الثقايف جرد يشكل
ويشكل ، احمليقة باملمتلكات الثقافية األخطار حيددو  .تيبوالرت  قييدتفضي إىل الت بشروط تقنية اجلرد
  .للمحافظة عليها إسرتاتيجيةأو  إجراءألي  أوليا شرطاك لذل نتيجة

 التعاون ومسامهة مصاحل السلطات األخرىبو ، نتائجبتحقيق ، لزوماتصاص العام هذا االخ قرتني 
  .مركزيركز والالستوى الرتايب الالممعلى امل خاصةو 

وبالطاقة واملعادن بالفالحة وباملياه والغابات وبالصناعة املكلفة  احلكومية السلطاتيتعني على 
تتعاون مع  أنواجلماعات احمللية  ...بالصناعة التقليدية وبالدفاع الوطين وباألوقافو  بالصيد البحريو 

حتت املوجود  رتاث الوطين الثقايفللوضع جرد عام من أجل  املكلفة بالثقافة احلكومية السلطة
  .اململكة مبجموع ترابوصايتها 

  .اجلرد على أساس جهويهذا  القيام مبثل وْميكن 
  

   8 المادة

إجراءات  عن كل غض النظرب، جردهو  االعرتاف به كما مت،  الثقايف  الوطين الرتاثجيب أن يظل  
واهليئات العمومية واالجتماعية األخرى سوى  الدولةليست ملكا جلميع املغاربة. و ، التقييد أو الرتتيب

  .حيكمهالنظام القانوين الذي  مكلفني به كيفما كان

 األجيال نقله إىل، نظام ملكيته النظر عن صرفب، ما كرتاث ثقايف تلكممباالعرتاف القانوين  خيول
  .حمددةوفقا ألنظمة قانونية دولة لفائدة ال احلق يف الشفعة، من أجل محايته، كذلك  يتيحالقادمة و 
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 9 المادة

املركبة  أواملعرفية والعملية واملواد الطبيعية  نظوماتاملوسيلة فعالة للمحافظة على كافة  يه عريةامل
جمموع الطرق اليت تتمثل يف حتديد  يوه .ملعارف واملهاراتلي احاماألشخاص و  لفنيةواحلرف ا

وابتكارها  اإلنتاج قصد محاية خصائصها نظوماتالثقافية وإعطائها عالمة يف م وختصيص املمتلكات
ارضها على مستوى واالستعماالت اليت تف ا وتطبيقا  .إبداعا

لطابع املمتلكات املعنية  ةمالزم، مهما كان القطاع الذي ترتبط به مسلسالت الصنع، عريةعترب املت
ا تراث ملعايري املمتلكات املعنية هذه األخرية مبجرد ما تستجيب  .وطبيعي اثقافي ااملعرتف 

  .امللكية الفكرية والصناعية عن هي مكون أساسي حلماية احلقوق املرتتبة عريةإن وضع طرق امل 
  

  10المادة 

   ايف .الثقالوطين  رتاثال على الصيانة املستمرة وحتديث وسائل احلماية التدبري األول للمحافظةتظل  

 وقايةمن ال أمكندف حتقيق ما عملياته  تربمجأن و  بشكل مسبق يدرسإن أي تدخل جيب أن 
قائم على فرضيات من  تدخل أييؤدي إىل  أننه ما من شأوالتثمني ولتجنب كل  ةفظاواحملواحلماية 
  .يبدد املسؤولياتإرادة العمل و يقوض  شانه أن

يف احلياة ، عند الضرورة، إدماجهعيد ذا فائدة كما يو  الولوجعله سهل جي ثقايفالرتاث الإن تثمني 
    .ةياليوم

 بشأن للمواطنني ستمرةامل توعيةال فد املعطيات تعميمو  للتواصلربامج ب التثمني رتبطجيب أن ي
  .القادمة األجيالنقله إىل و  ثقايفال لرتاث الوطينة امحاي ضمان دوامل األساسية تدابريال
 

  11المادة 

 عند واألسبقيةطابع األولوية  جيب أن تأخذوتثمينه  على الرتاث الثقايفاحملافظة و  مبادئ احلمايةإن 
  .تنفيذهاكذا عند و وثائق التعمري والبيئة و خمططات التهيئة  إعداد
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  12المادة 

القائمة وفقا  مع املمتلكات الثقافية حلديثةجيب أن تندمج اإلضافات اإلبداعية ا، عند الضرورة
  .قاييس..وامل بنيةالو  نمطال حيث ملتطلبات مجالية وأن تتناسق مع حميطها من

  

   13المادة 

 رياتبالتحالقيام ، كإجراء وقائي،  ينبغي، إىل األصل رجوعإمكانية العدم خطر و  احليطة وفقا ملبدأ
الكشف عن بنيات ولقى  موضوع إنشاءات جديدة أو مشاريع كربى بشكل يتيحألراضي با ةاألثري

   .بعني املكانإمكانية احملافظة عليها  ودراسةأثرية حمتملة 

توظيف  أي واحملافظة عليها عند اختيار الوطين الثقايف جيب احلفاظ على السمات اهلامة للرتاث
  له,جديد 

ذه العمليات ذات الطابع الرتاثيجيب أن تكون  يف  األصلإىل  لإلرجاع قابلة، التغيريات املرتبطة 
   .مجيع األوقات

االستعمال املفرط له  احتمال االعتباربعني  يؤخذ، الوطين الثقايفث اللرت عند اختيار وظيفة جديدة 
  .عنه جمينقد وكذا التدهور الذي 

  

   14المادة 

تقع على املتدخل العمومي ، الوطين الثقايف  الرتاث ميس، مرخص بشكل قانوين، مبشروعالقيام  عند
 املراد القيام به واستقاء رأيه وذلك عرب تدخلال مبدى، بكل شفافية، املواطن أو اخلاص مسؤولية إخبار
بالنسبة   أساسيةوتعترب هذه املقاربة  ...)معارض، دورات إعالمية ( مالئمةوسائل االتصال األكثر 

دف العقارية ملمتلكات والفضاءات واملواقع  متوافقة مع بنية وطبيعة املباين املربجمة املشاريع إىل جعل و
احرتام اندماجها مع األنشطة  يف هذه املشاريع الوطين الثقايف الرتاث توظيفيتطلب . و شكلهااليت ت

  .االقتصادية واالجتماعية للوسط املنتمية له
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 15المادة 

وكذا يف طابعه الوظيفي  يف احلفاظ علىيساهم ، ال يتجزأ من الرتاث الثقايف اجزءالقاطنون  عتربي
  .وتنشيطه تهحيوي ةمحاي

املرتبطة  ي تلك ه الثقايف الرتاثلصاحل ا أو إعاد اوحفظه، اليت جيب احملافظة عليه وظيفةال إن
   .يسياحزار أو كمتحف مكأية وظيفة أخرى ختصص له   متنعواليت ال ، احلياة اليوميةب

عليه أو حتسني هويته وسالمته  افظةاحمل غاية مع ةمتوافق، الرتاث املبين إعادة توظيف كونتجيب أن 
  .وقيمته الثقافية اخلاصة

  

  16المادة  

إعطاء األفضلية للسكن  ينبغي، املرتبط بأي مبادرة ومهمة ذات منفعة عامةالتكيف فهوم وفقا مل
موعات تقليديال التارخيية واملناطق الريفية اجلهوية. وينبغي يف كل  يف جمال العقار وخاصة داخل ا

  .االحتياجات والتطلعات املشروعة للسكان األحوال احرتام

من قبل السكان احملليني.  مارسةامل القوانني العرفيةعزيز ت، الرتاث جمال جيدة يف مقاربة من أجل، جيب
القواعد  وذلك بغض النظر عن، استخدام آخر وجيب إعطاء األسبقية لوظيفة السكن على أي

يئة ا القانونية   .الللتدبري اإلداري اليت ينظمها قانون التعمري و

األطالل أو  الطبيعي أو املعلمة أو املنظريعترب حفظ وحتسني نوعية احلياة يف الوسط الذي تقيد به 
موعة   .العامة للسياسات يف إطارهدفا وطنيا أولويا  التارخيية التقليدية ا

 

  17المادة 

هو الشأن بالنسبة للوصول  للحفاظ عليه كما اأساسي اشرط الوطين الثقايف املعرفة العلمية للرتاثتعترب 
الرتبية والتكوين واإلعالم العمومي  عن طريق واليت تتأتى واملعلومات املتعلقة به ةإىل هذه املعرف

  .واخلاص
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اعتماد مجيع الوسائل و  إمكانيات كافية وخاصة منها املالية ختصيص هذه املعرفةيتطلب الوصول إىل  
 املعلومة تعميمو  التوعيةكذا لكل تدخل و اليت توطئ احملينة واخلربات املتخصصة  اجلرود، خاصةاملناسبة 

  .على مجيع املستويات
  

  18المادة 

االيسعى هذا امليثاق إىل حتقيق ت يئة ا اإلبداع أساس  على انقومي لذانال، تعايش بني التعمري و
  .من جهة أخرى، طبيعتهاحمافظة بتعترب اليت ، الثقايف الوطين الرتاث محايةوغاية ، من جهة، والتجديد

 :  على النحو التايليف مشاريع التهيئة  يتم حتقيق هذا التعايش

هيئات التدبري أو  بالتشاور والتنسيق الدائم الناجم عن احرتام الصالحيات القانونية من قبل -
 ؛   اإلشراف

؛  يف املشاريع املذكورة األولوية للبعد الرتاثي ن يعطيانااللذ حملافظةبني التجديد وا املهيِكل وافقبالت  -
  .حمددة وإدراجها يف أجندة الثقافةقطاع هيئات قطاع التعمري والتهيئة و بتصور وإعداد شراكة بني   -

  

    الباب الثالث

بالمحافظة على التراث الثقافي  والتعاون  الصالحيات القانونية المتعلقة بشأن
  والخواص والجماعات الترابية التشاركي بين الفاعلين العموميين

  19المادة 

االختصاصات إال مبراعاة  اية احملافظة على الرتاث الثقايفال ميكن حتقيق غ، منظور هذا امليثاقوفق 
  .القائمة بني األطراف املعنية التوافقي والشراكاتجمموع صيغ التعاقد  وفقو  احملددة قانونيا
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  20المادة 

   :  يلي يناط بالدولة ما 

 ؛   طبقا للتشريع املنظم له وصاية العامة على الرتاث الثقايفال -

الثقافة على أساس مبدأ بالسلطة احلكومية املكلفة إىل  وكولةالوصاية التقنية واإلدارية امل -
 ؛   االختصاص

 االختصاصاتواليت تشمل مجيع السلطة احلكومية املكلفة باملالية إىل  الوصاية املالية املوكولة -
  .املتعلقة بالرتاث الوطين الثقايف بائيةاملالية واجل

 
  21المادة 

القانونية املتفرعة  اعتبارا لوظائفها، املكلفة بالثقافة احلكومية يهدف هذا امليثاق إىل حتديد دور السلطة
واعتبارا لوظائف خمتلف املتدخلني ، الرتاث الوطين الثقايفعن اختصاصها العام املتعلق بالوصاية على 

  .يهعل حملافظةمبهمة ا يتعلقاآلخرين املعنيني يف ما 

العام للسلطة املكلفة بالثقافة  من بني الوظائف القانونية األساسية األخرى اليت متيز هذا االختصاص
 :  ما يلي

  ؛  جمموع األبعاد الرتاثية الثقافيةوظيفة التفتيش العام على  -

 ؛  مهما كان حائزها أو مدبرها للممتلكات الثقافيةثيق واجلرد العام الدراسة والتو وظيفة  -

 ؛  األركيولوجيةاألحباث وظيفة الدراسة والتكوين واإلشراف وتنفيذ  -

يف إطار  أوبشكل أحادي  الثقايف الوطين بالرتاث املتعلقةاملعرفة  تعميمو  التواصلوظيفة  -
 ؛  الشراكة املبنية على اتفاقيات

 .ركزة والالمركزيةالالمم وظيفة استشارية دائمة مع اهليئات الرتابية -
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  22المادة 

   .املكلفة بالثقافة هذا االختصاص العام بقوة القانون احلكومية متارس السلطة

تداخلة امل ذات الصالحيات قطاعاتالمع التنسيق  ضمانل تعاقديةسياسة  التقوم هذه السلطة بإعم
  :  ويتعلق األمر ب، الثقايفيف تدبري الرتاث 

اليةالتعمري والتهيئة ، السياحة، الصناعة التقليدية، األوقاف :  الشريكة السلطات احلكومية - ، ا
 ؛  ...الصيد البحري، واملعادن والطاقة، البيئة، املياه والغابات، الفالحة

  الوطنية للمتاحف... املؤسسة، اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري :  ت العموميةاهليئا -
  

  23المادة 

ويتم ذلك ، املكلفة بالثقافة احلكومية إىل السلطة الثقايف لرتاثل شاملة إسرتاتيجيةوضع صالحية تعود 
 تبقىالسياسة العمومية اليت  يف سرتاتيجيةاال هذه درجتنو  .اخلواص و نيالعمومي املتدخلني بتشاور مع

ا العملوفق القواعد  احلكومة مسؤولة عنها   .الدستورية اجلاري 
  

 24المادة 

، بالتشاور الدائم مع اجلماعات الرتابية ومع املتدخلني اآلخرين لسلطة احلكومية املكلفة بالثقافةتقوم ا
   .الرتاث على محافظةللمشاريع دف إجناز  شراكةالبرام وتفعيل اتفاقيات إل، العموميني واخلواص

يستجيب  نأ، كون فعااليلكي ، والتوافق اإلرادةيتعني على هذا النوع من الشراكة املرتكزة على 
   :  ؤشرات حمددة ومنها على اخلصوصمب ملعايري نوعية تقاس

 ؛  املشاريع املتعلقة بالرتاثيف  افظةاحمل اتحول غاي ىالرؤ  وافقت -

  ؛  وحمددة وقابلة للتقييم واضحةبأهداف  نفيذسرتاتيجية التاإلعداد املشرتك ال -

 ؛  تكامل االختصاصات والوسائل -
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 ؛  هذه العالقة يف الزمن استمرارية -

 ؛  الشفافية -

 .التحيني -
 

  25 المادة

بقانون امللكية غري القابلة  ترتبط وظيفة تدبري املمتلكات الثقافية والطبيعية املوقوفة ارتباطا وثيقا
هلذا  يسعى هذا امليثاق إىل ضمان املمارسة الكاملة .اجلاري به العمل األوقاف طبقا لنظامللتفويت 

ا للهيئات اإلدارية األخرىسلطة اإلشراف  احرتام ممارسةالقانون مع   ومن بينها السلطة، املعرتف 
  .املكلفة بالثقافة

ج سياسة شراكة توفق ما بني املربمج املمارسة الكاملة لسلطة التدبري  يشجع هذا امليثاق على 
  .سلطة الوصاية املشار إليها أعاله وسلطة اإلشراف اليت تتوفر عليها

 

  26 المادة

وعليه فإن هذا امليثاق ، الرتاث الثقايفقطاع مع  كبريمتداخال بشكل   تعترب الصناعة التقليدية قطاعا
التلقني النظامي وعلى  وتروجيه هذا الرتاث إعادة تأهيل اجل التنسيق بني القطاعني منيشجع على 

ومن شأن هذه . ذات القيمة الرتاثية املتعلقة بالصناعة التقليدية عناصر اجلمالالتقنيات و و ارات للمه
   .احملافظة على شق كامل من الرتاث الوطينأن تساهم فعليا يف ، لياتاآل
  

   27المادة 

إىل التنسيق بني اهليئات . ويدعو هذا امليثاق قطاع يستفيد من الرتاث الثقايف أهمعترب السياحة ت
 أسسوبني الفاعلني يف قطاع السياحة على ، مبا فيها اجلماعات الرتابية، الرتاث يف جمال تدخلةامل

بشكل  جزء منهاصص تقسيم عادل لعائدات السياحة خي علىويرتكز هذا التنسيق  .املنفعة املتبادلة
  .على الرتاث لغاية احملافظةمباشر 
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موعات القاطنة أمناط احرتامجيب ، سياحيةالتهيئة للمشروع  استثمار أو أيب القيامعند  ، عيش ا
موعات وحدة وانسجام او    ئي.وكذا توازنات التنوع البي، التقليديةالتارخيية و ملواقع وا

نساء  يستفيد منهااقتصادية واجتماعية وثقافية  فوائد الثقايفتدبري الرتاث عن السياحة و جيب أن ينتج 

موعات القاطنة ورجال والتكوين وخلق فرص عليم التالرتبية و م باألساس ، املستويات على مجيع، ا

 الشغل. 
  

  28المادة 

دف إىل الوعي بقيمته ضرورية للمحافظة عليه. جيب على املنظومة  تعترب معرفة الرتاث الثقايف  اليت 

وضرورة احملافظة  الرتاث الوطين الثقايف داللةفهم  برامج دراسية وجامعية تتوخى التعليمية أن تدرج

  عليه. 

املدارك واملهارات عن طريق تكوين الصناع  سسات التكوين املهين ضمان انتقالوجيب على مؤ 

  .ة على الرتاث الوطين الثقايفادرين على العمل يف ميدان احملافظالتقليديني والتقنيني واملختصني الق

الثقايف  أيضا مسؤولية اهليئات الرتبوية األخرى. وجيب على الوسط  تعترب الرتبية يف جمال الرتاث

تمع املدين األسري   ووسائل اإلعالم واملختصني واملهنيني املشاركة يف جمهودات التوعية. وا

   29 لمادةا

م، يساهم الدرك امللكي واألمن الوطين والسلطات احمللية واجلمارك يف محاية الرتاث ، حبكم اختصاصا
 غري املشروع يف واالجتارمكافحة أعمال التخريب والسرقة  واحملافظة عليه وذلك من خالل قايفالث

ريبها   .املمتلكات الثقافية و

جلعل تدخل  فعالتان تانالتكوين والتكوين املستمر املرتبط بالرتاث الوطين الثقايف  وسيل شكلوي
  خمتلف اهليئات املشار إليها أعاله أكثر جناعة.
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  30 المادة

يف نطاق  كل،  ...تساهم قطاعات الفالحة واملياه والغابات والبيئة والطاقة واملعادن والصيد البحري

وذلك بتنسيق مع السلطة ومحايته وتثمينه  افظة على الرتاث الوطين الثقايفيف احمل، اختصاصاته

  .احلكومية املكلفة بالثقافة
  

 31المادة 

املغربية واللجنة ، من جهة، شراكة بني السلطة احلكومية املكلفة بالثقافةيسعى هذا امليثاق إىل عقد 
دراسة وتوثيق وتدبري املمتلكات الثقافية والطبيعية ذات الطابع  مبهمةاملكلفة ، للتاريخ العسكري

ا املتاحفاملكلفة بتدبري ، واملؤسسة الوطنية للمتاحف، العسكري موعات املوجودة  من جهة ، وا
  ومحايتها و تثمينها. الوطين وذلك بغاية احملافظة على هذه الفئة من الرتاث، أخرى

 

  32 المادة

الالتعمري والاملكلفة بالسلطة احلكومية  يكل  ، السلطة احلكومية املكلفة بالثقافة مع تام بتنسيق، يةتهيئة ا

موعات التارخيية والتقليدية السيما، جمموع الرتاث املبين مدونات  عن طريق مبحيطه وذلك عالقتهو ، ا
  .املنبثقة عنهاوثائق الالتعمري وكذا 

  

  33 المادة

  منه. املبين خصوصا، الثقايف الرتاثب ما يتعلقفي الضرييب النظام مراجعة على امليثاق هذا يشجع

 خصوصا، للُمالك تشجيعا املرتبة األمالك لفائدة جبائية حتفيزات أو مالية إعانات ختصيص يعترب
  .مهددةوتقليدية  تارخيية مبجموعات األمر يتعلق عندما
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   34 المادة

ا على املبادرة يف جمال التنمية الثقافية واحملافظة يع اختصاصات اجلماعات الرتابية و يشكل توس  قدر
   جهوية. ثقافية سياسة ةأيبلورة مدخال ل، على الرتاث

ومحايته  من احملافظة على الرتاث الثقايف والطبيعي يدعو هذا امليثاق إىل أن جتعل اجلماعات الرتابية
اإحدى  وتثمينه وبالتايل  .للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية خمططاتوتنفيذ إعداد عند  أولويا

باقي  ضمن، ومحايته الرتاث الثقايف  احمللي على ةفظااحمل خصوصاو ، التهيئة الثقافيةال جمإىل دِمج 
 ...والكهرباء والنظافة املاءوالتزويد ببناء الطرق مثل  اولوياأ

  

  35 المادة

أولوية داخل  حاجةاملرتبطة بالرتاث الثقايف والفنية وإىل املهارات التقنية  الولوج إىل املعرفة التارخيية ليبي
، ةوالتقني ةاإلداري أطرهاو  اجلماعات احمللية نتخيبمل والتكوين املستمر تكويناليشكل  .يةاجلماعات الرتاب

  .املمتلكات الثقافية والطبيعية أولوية يوَصى باعتماد الشراكة فيها على احملافظة يف جمال

يتحقق االخنراط الفعلي للجماعات الرتابية يف حتقيق غاية احملافظة أيضا من خالل توظيف موارد 
  يف...)الرتاث الثقا منشطو، مهندسون معماريون مرممون، بشرية متخصصة (باحثون أثريون

 

   الرابعالباب 

التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والجماعات الترابية والقطاع 
  والجماعات والمجموعات والمواطنين الخاص والمجتمع المدني

  

  36المادة 

يلتزم اجلميع باالمتناع عن إحلاق الضرر بالرتاث الوطين الثقايف  واملسامهة يف اجلهود الفردية واجلماعية  
  احملافظة على هذا الرتاث ومحايته وتثمينه. إىل لراميةا
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  37المادة 

  تلتزم الدولة بالسهر على اختاذ التدابري الضرورية  لتنفيذ مقتضيات هذا امليثاق. 

  املواطنني يف احملافظة على الرتاث الثقايف . إشراكتضمن الدولة 

  :  ة فيما خيصملقاوالت العمومية واخلاصة مسؤولوا ؤسساتاملتعترب 

، وتثمينه (الرعاية افظة على الرتاث الوطين الثقايفيف احمل، يةلاملسامهة بكل الوسائل وخاصة املا -
  ؛  اهلبات...)، العمومي اإلحسان

 ؛  الثقايف  الذي يف ملكيتها وتثمينهاحملافظة على الرتاث  -

يف خمططات التنمية املعدة من طرف هذه املؤسسات واملقاوالت  رتاثياإلدماج املبدئي للبعد ال -
 العمومية...

 

  38المادة 

  :  تلتزم اجلماعات الرتابية مبا يلي

  ؛  ...)وأماكن الذاكرة، أثريةمواقع ومعامل (وتثمينه  الرتاث الثقايفاحملافظة على  -

 ؛  يف التنمية املستدامة رتاثياإلدماج املبدئي للبعد ال -

 ؛  احمللي افظة على الرتاث الوطين الثقايفاعتماد إجراءات للوقائية واحمل -

 ؛  ومحايته افظة على الرتاث الوطين الثقايفاعتمادات مالية لغاية احمل تعبئة -

 ؛  كلفة بالثقافةبتعاون مع السلطة احلكومية امل للرتاث الثقايفحملية د و العمل على إعداد جر  -

عقد شراكات من  دفتعبئة الفاعلني العموميني واخلواص املعنيني بكل نوع من التدابري املتخذة  -
 ؛  افظة على الرتاث الوطين الثقايفجل حتقيق غاية احملأ
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مبهمة احملافظة املرتقبة واليت تستدعي  نياملعني كانالستستهدف  ية وحتسيسيةتنظيم محالت تواصل -
ا  ؛  اخنراطها ومساند

يئة أماكن و ، هوتوثيق الرتاث الثقايف احمللي حتديد من أجل للمدارك واملهاراتتعبئة احلاملني  -
االذاكرة احمللية اليت تكتسي بعدا مهما يف   ؛  احملافظة على القيم املتضمنة 

 

  39المادة 

تمع املدين بتلتزم اجلماعات    :  ومجعيات ا

  ؛  املسامهة يف احملافظة على املواقع واملعامل وأماكن الذاكرة وتثمينها -

 ؛  احمللي الثقايف الوطين املسامهة يف محالت وقائية للرتاث -

 ؛  ومحايته الرتاث الوطين الثقايف علىمجع التربعات واملوارد املالية الضرورية لغاية احملافظة  -

 ؛  احلكومية املكلفة بالثقافةجرود لرتاثها احمللي بتعاون مع السلطة  إعداد املسامهة يف -

مبهمة احملافظة املرتقبة واليت  نياملعني كانالستستهدف  ية وحتسيسيةتنظيم محالت تواصل -
ا  ؛  تستدعي اخنراطها ومساند

 احمللي. يد وتوثيق الرتاث الوطين الثقايفيف حتد للمدارك واملهاراتتعبئة احلاملني  -

  

   الخامس الباب

  مقتضيات مختلفة
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  40المادة 

تقوم الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية بتعبئة املوارد والوسائل الضرورية لوضع 
ات الفردية واجلماعية اليت يىل تنمية السلوكالتواصل والرتبية الرتاثية يهدف إبرنامج عمل للتحسيس و 

  .مستلزمات محاية الرتاث الثقايفع تتوافق م

تمع املدين واملقاولة اخلاصة تراعى عند التتم بلورة هذا الربنامج يف إطار شراكة  سيما مع مجعيات ا
الظروف واخلصوصيات احمللية مع اعتماد آليات التضامن ، كلما كان ذلك ممكنا،  ا الربنامجتطبيق هذ

   .واخنراط السكان
  

  41المادة 

بديال مناسبا لالخنراط  يعترب اللجوء إىل قيم اإلحسان العمومي، ندرة موارد التمويل العموميةيف سياق 
  .افظة على الرتاث الوطين الثقايفيف جهود احمل

ابري جبائية دع اإلحسان العمومي الثقايف وتنميته من خالل مقتضيات قانونية مقرونة بتيميكن تشج
   .جد حتفيزية

ميكن أيضا تشجيع اإلحسان  ، النقديب املسمى، إلحسان العموميلالتقليدي  نمطلإضافة ل 
والذي يوفر فرصا كبرية على مستوى املقاوالت الصغرى ، العمومي املرتكز على تقدمي اخلدمات

  واملتوسطة.

سياحة وتوجيهه واإلحسان العمومي على مستوى املقاوالت العاملة يف قطاع ال الرعايةجيب تشجيع 
  .ومحايته الوطين الثقايف على الرتاثاحملافظة  حنو أولوية

  

  42المادة 

تسهر الدولة واجلماعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت العمومية على إدماج التدابري املستوحاة من 
 االعتباربعني  األخذاليت تعدها مع ، طاعيةوالقالشمولية ، التنمية املستدامة بالسياسات العمومية

  .احملافظة وتثمني الرتاث الثقايف غايات
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 43المادة 

القائمة على تبادل األطر  يف جمال الرتاث برامج التعاون الدويليف  االخنراطيشجع هذا امليثاق على 
ني بتدبري الرتاث الوطين املكلف تطوير قدرات املهنيني الوطنينيمن أجل واخلربات اإلدارية والعلمية 

 .الثقايف


