ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
يتمثل التراث الثقافي غير المادي في الممارسات والتمثالت والتعابير والمعارف والمھارات المتوارثة
من جيل إلى جيل .وتكمن أھمية ھذا التراث في كونه ينقل ثروات لألجيال القادمة ويوفر للمجتمعات
الشعور بالھوية .ويتم إعادة إحياءه باستمرار ،وينتقل كذلك عن طريق التقليد والممارسة االجتماعية.
ومن أكبر األخطار التي تھدد استمرارية التراث الثقافي غير المادي ھو تقلص عدد الممرسين لھذه
الحرف ،والموسيقى والرقص والمسرح التقليدي  ...وكذا عدد أولئك الذين لديھم فرصة للتعلم منھم.
وتبعا لذلك ،فإن الطريقة األكثر فعالية لضمان الحفاظ على استمرارية ھذا التراث ھو تشجيع الحاملين
للمعارف والمھارات على مواصلة تبادل تلك المعارف والمھارات ونقلھا إلى األجيال الشابة.
وعليه فإن اتفاقية منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المتعلقة بصيانة التراث الثقافي غير
المادي لسنة  ،2003والتي صادقت عليھا المملكة المغربية في يوليو  ،2006تجعل من نقل المعارف
والمھارات من بين الضمانات الستمرار ھذا التراث ،وبالموازاة ،فإن منظمة اليونيسكو تشجع ،ومنذ
سنوات عديدة ،الدول على إحداث منظومات وطنية "للكنوز اإلنسانية الحية" .وبالفعل فقد اعتمدت العديد
من الدول ھذا النظام واتخذت اإلجراءات القانونية لتطبيقه ومن بينھا اليابان الذي يعتبر البلد الرائد في
ھذا الميدان ،ثم كوريا الجنوبية ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ونيجيريا ومالي ،وصوال إلى موريتانيا.
وانطالقا من ھذا المنظور ،قامت وزارة الثقافة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالكنوز اإلنسانية الحية،
والذين يعرفھم بكونھم أشخاصا يتوفرون على مستوى عال من المعرفة والمھارات الالزمة لتمثيل أو
إعادة خلق عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي ،ويستطيعون ضمان نقل المعرفة والمھارات
التي لديھم إلى األجيال الشابة .وينص ھذا المشروع أيضا على تدابير مؤسساتية ومالية لضمان تدبير
فعال لمنظومة الكنوز اإلنسانية الحية.
وينص المشروع ،من بين التدابير كذلك ،على تسيير المنظومة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة
التي تنسق مع القطاعات الحكومية األخرى المعنية مباشرة بالموضوع نظرا للطبيعة األفقية لمجال
التراث الثقافي غير المادي ،وكذا مع األشخاص الحاملين لتلك المعرفة والمھارات .وينص على إنشاء
لجنة خبراء وطنية ،تضطلع بدور استشاري ،وتتولى اختيار المرشحين للكنوز اإلنسانية الحية وتسھر
على ضمان تطبيق المنظومة.

كما ينص مشروع القانون أيضا على تعيين سكرتارية لمساعدة السلطة الحكومية واللجنة الوطنية على
تطبيق ھذه المنظومة ،ويحدد كذلك معايير مضبوطة الختيار الكنوز اإلنسانية الحية ،ويشير إلى كيفيات
التمويل الالزمة إلدارة وتعزيز واستدامة المنظومة ،ويبين حقوق والتزامات كل من الكنوز اإلنسانية
الحية والمتدربين.

منظومة الكنوز اإلنسانية الحية

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
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دﻳﺒﺎﺟﺔ
اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺜﺮاء وﺗﻨﻮع اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﰲ اﳌﻐﺮب ؛
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻷﳘﻴﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻬﺪ ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ؛
ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﺎﱄ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
واﻟﺘﻌﺒﲑات واﻟﺘﻤﺜﻼت اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺿﻤﲑ ووﻋﻲ اﻷﻣﻢ ﻃﻮال ﺗﺎرﳜﻬﻢ ؛
وﺗﺬﻛﲑا ﺑﺎﻹرادة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﳌﺘﺰﻧﺔ واﻵﻟﻴﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ؛
واﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﳌﺘﺰﻧﺔ ؛
واﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﳍﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﻮﻃﲏ وﺣﺎﻣﻠﻴﻪ
ﻛﻀﺎﻣﻨﲔ ﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﱪ اﻷﺟﻴﺎل ؛
ووﻋﻴﺎ ﺑﺎﻷﳘﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻌﻴﲔ و ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﻤﻜﻨﲔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ
اﳌﺎدي ؛
ﻧﻈﺮا إﱃ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي وﺣﺎﻣﻠﻴﻪ ؛
وﻧﻈﺮا ﻟﻐﻴﺎب إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻨﻈﻢ اﻻﻋﱰاف ﲝﺎﻣﻠﻲ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻘﻠﻪ إﱃ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺧﺎﺻﺔ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ ؛
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ،اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ 17
أﻛﺘﻮﺑﺮ 2003؛ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺮب ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  39.04اﻟﺼﺎدر اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﲟﻘﺘﻀﻰ
اﻟﻈﻬﲑ رﻗﻢ  1.05.193ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﳏﺮم  14) 1427ﻓﱪاﻳﺮ  (2006؛
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اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺰء اﻷول  :اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻤﺜﻼت وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ و اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات وﻛﺬا
اﻷدوات واﻟﻘﻄﻊ واﳌﺼﻨﻮﻋﺎت واﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ اﳉﻤﺎﻋﺎت وا ﻤﻮﻋﺎت واﻷﻓﺮاد،
اﳌﻨﺘﻤﻮن إﱃ ا ﺎل اﳌﻐﺮﰊ ﰲ ﺣﺪودﻩ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﰲ.
ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰاث ،ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﻐﻨﺎء واﻟﺮﻗﺺ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﻷﻟﻌﺎب
واﻷﺳﺎﻃﲑ واﻟﻄﻘﻮس واﻟﻌﺎدات واﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﻬﺎرات واﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮارﺛﺔ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ
وﻓﻦ اﻟﻄﺒﺦ واﻹﻧﺘﺎج وﻛﺬا ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﻨﻮن ،وﻛﺬا اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻛﺄﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﲡﺪر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﺎﳌﻴﺘﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة 2
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
أو اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أو اﻟﺒﺤﺚ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ أو ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﱰاف ﲝﺎﻣﻠﻴﻪ
اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻗﻮن إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 3
ﻳﻘﺼﺪ ب"اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ" ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﱰف ﻟﻪ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳋﱪات
واﳌﻬﺎرات اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﶈﺪد ﰲ اﳌﺎدة اﻷوﱃ أﻋﻼﻩ.
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اﻟﻤﺎدة 4
ﲢﺪث ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻷﻛﺜﺮ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ واﻻﻋﱰاف ﻢ وﺗﺜﻤﻴﻨﻬﻢ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﺠﺰء اﻷول :أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ:
اﻟﻤﺎدة 5
ﻳﺴﻨﺪ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ ب
“اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ”.
ﲢﺪث ﳉﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ب''اﻟﻠﺠﻨﺔ''.
ﲢﺪث ﻛﺘﺎﺑﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ ب ''اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ''.
وﲢﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺑﻌﺪﻩ.
اﻟﻤﺎدة 6
ﺗﻨﺴﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة 7
ﺗﺘﻜﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ؛اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﻴﺪ ﻵﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ؛-وﺿﻊ وﺗﺪﺑﲑ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﳕﺎء اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 8
ﻳﻌﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎء ﻢ
وﺧﱪ ﻢ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ .وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات واﳋﱪات اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ
اﶈﺪدة وﺧﺎﺻﺔ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ وذوي اﳋﱪة اﳌﻌﱰف ﻢ.
اﻟﻤﺎدة 9
ﺗﺘﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إﻋﺪاد واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ؛ ﺗﻘﺪﱘ رأي اﺳﺘﺸﺎري ﺣﻮل وﺿﻊ وﲢﻴﲔ ﺟﺮد اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي وﺣﺎﻣﻠﻴﻪ ؛ﲢﺪﻳﺪ واﻗﱰاح ،ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺎﻻت اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﱵ ﺳﻴﻌﲔ داﺧﻠﻬﺎ ﺣﺎﻣﻠﻮ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲﻏﲑ اﳌﺎدي اﳌﱰﺷﺤﻮن ﻟﻨﻴﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
9
9
9
9

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﻛﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع اﻹﻧﺴﺎﱐ ؛
ﲡﺪر اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ؛
اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻮﻋﺔ أو ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ؛
ﺧﻄﺮ اﻧﺪﺛﺎر اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ؛

 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﺴﺎﻃﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎر وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ واﻻﻋﱰاف ﺎ ؛ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ وﳏﺘﻮى وﻣﺴﻄﺮة وﺟﺪوﻟﺔ اﻗﱰاح اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت ؛ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة ﺑﺎﳌﺎدة  13؛ اﻗﱰاح ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ،ﻟﻨﻴﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ؛ اﻗﱰاح ﳐﻄﻂ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ؛ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﻗﻴﺎم اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ؛ اﻗﱰاح ﺣﺬف ﻟﻘﺐ اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ؛ -اﻗﱰاح إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ أﺷﻐﺎﳍﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة 10
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪور اﺳﺘﺸﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ أو ﺑﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة 11
ﲡﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﱃ ذﻟﻚ .
ﲣﺼﺺ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﺸﱰك ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 12
ﺗﻨﺎط ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ،وﲢﺪد
ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﱃ اﻟﻠﺠﻨﺔ ؛ ﻴﻴﺊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ؛ﲢﻴﲔ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ؛إﻋﺪاد ﺣﻔﻞ إﻋﻼن اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﲑﻩ ؛ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ؛ ﻧﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺘﻮﺟﲔ واﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻣﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻗﺼﺪاﻹﺧﺒﺎر و اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ؛
 وﺿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ووﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ إﺷﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻌﻤﻮم.اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 13
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وإﻋﻼن ﻛﻨﺰ إﻧﺴﺎﱐ ﺣﻲ:
-اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؛
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اﻟﺘﺠﺪر ﰲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ أوﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺪى اﻻﻋﱰاف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲإﻟﻴﻬﺎ ؛
درﺟﺔ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ و/أو اﳌﻬﺎرة اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻴﻞ أو اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦﳎﺎﻻت اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ؛
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺑﺪاع اﻹﻧﺴﺎﱐ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺧﱪاﺗﻪ؛-إرادة اﻟﺸﺨﺺ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻪ أو ﺧﱪاﺗﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ إﱃ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 14
ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪراﺳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ.
اﻟﻤﺎدة 15
ﺗﻌﺒﺊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻛﻞ اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
واﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺪﺑﲑ وﺗﺜﻤﲔ وﺿﻤﺎن دﳝﻮﻣﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة 16
ﻳﺒﺖ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻮارد اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 17
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ ﻛﻜﻨﺰ إﻧﺴﺎﱐ ﺣﻲ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ :

منظومة الكنوز اإلنسانية الحية

 اﻟﺘﺸﺮﻳﻒ واﻻﻋﱰاف اﻟﺬي ﳝﻨﺤﻪ إﻳﺎﻩ اﻟﻠﻘﺐ ﻛﻜﻨﺰ إﻧﺴﺎﱐ ﺣﻲ ؛ﲢﻔﻴﺰات ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮازي اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻜﻪ وﻧﻘﻠﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ.اﻟﻤﺎدة 18
ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﱰف ﻟﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻨﺰ إﻧﺴﺎﱐ ﺣﻲ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ أو ﻣﻬﺎرﺗﻪ ؛ﺿﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أو ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﲔ ﲢﺖ إﻣﺮﺗﻪ ؛اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ وﻧﻘﻞ وﺗﺜﻤﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﳌﻬﺎرة اﻟﱵﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ؛
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ أو ﻣﻬﺎرﺗﻪ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻮم ؛-اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷرﺷﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي اﳌﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳊﻮاﻣﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺎدة 19
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﻰ ،ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو
ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻟﱰاث اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻏﲑ اﳌﺎدي ،وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﲟﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ .
اﻟﻤﺎدة :20
ﳜﻀﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳌﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺪ ﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.
ﳜﻀﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳉﻨﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﺔ واﳌﻤﺜﻞ اﳉﻬﻮي ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
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اﻟﻤﺎدة :21
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﻣﻬﺎرة .وﳝﻜﻦ أن ﳜﺘﻠﻒ ﻋﺪد اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻟﺪى ﻛﻞ ﻛﻨﺰ إﻧﺴﺎﱐ ﺣﻲ ﻣﻦ ﳎﺎل إﱃ آﺧﺮ .إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ
ﺳﻮى ﺛﻼث ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

اﻟﻤﺎدة :22
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﺣﱰام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻪ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺗﺴﻘﻂ اﳊﻘﻮق اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺎدة :23
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻟﻨﻴﻞ ﻟﻘﺐ اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ إﻻ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ وﺑﺎﳊﺠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﲏ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
اﻟﻤﺎدة :24
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﱰام اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻟﻘﺐ
اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﲏ.

اﻟﻤﺎدة :25
ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻘﺐ اﻟﻜﻨﺰ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳊﻲ ﺻﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ورﺛﺘﻪ أو ذوي اﳊﻘﻮق
ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ.

