
 

 

  مذكرة تقديم

الكنوز اإلنسانية الحيةمنظومة متعلق بحول مشروع قانون   

 

 المتوارثةوالمعارف والمھارات  والتعابير والتمثالتالممارسات  فيالتراث الثقافي غير المادي  يتمثل
 لمجتمعاتل ويوفر القادمة لألجيال اتثرو ينقل كونه في التراث ھذا أھميةوتكمن من جيل إلى جيل. 

 .االجتماعية والممارسة التقليد طريق عنوينتقل كذلك  ،باستمرار ة إحياءهإعاد ويتم .بالھوية الشعور

ھذه ل الممرسينعدد  تقلصمن أكبر األخطار التي تھدد استمرارية التراث الثقافي غير المادي ھو و
. ھمفرصة للتعلم منعدد أولئك الذين لديھم كذا ، والموسيقى والرقص والمسرح التقليدي ... والحرف
الحاملين ھذا التراث ھو تشجيع  استمراريةكثر فعالية لضمان الحفاظ على الطريقة األ ، فإنذلكوتبعا ل

  .الشابة األجيالإلى  المھارات ونقلھاو معارفتلك ال مواصلة تبادلعلى  للمعارف والمھارات

  
التراث الثقافي غير  قافة المتعلقة بصيانةمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثاتفاقية  عليه فإنو 

 معارفتجعل من نقل ال ،2006، والتي صادقت عليھا المملكة المغربية في يوليو 2003 لسنةالمادي 
، ومنذ تشجعفإن منظمة اليونيسكو  ، وبالموازاة،ستمرار ھذا التراثالبين الضمانات من  المھاراتو

 العديد اعتمدتوبالفعل فقد  ".اإلنسانية الحية كنوزللوطنية " منظومات إحداثالدول على سنوات عديدة، 
يعتبر البلد الرائد في  الذي اليابان بينھا منو لتطبيقه القانونية اإلجراءات واتخذت النظام ھذا الدول من

  .وصوال إلى موريتانيا ،ومالي ونيجيريا فرنساو بلغارياو رومانياو الجنوبية كوريا ثم ،ھذا الميدان

  
 اإلنسانية الحية،الكنوز ب يتعلققانون  مشروع بإعداد وزارة الثقافة وانطالقا من ھذا المنظور، قامت

أو  لتمثيلمعرفة والمھارات الالزمة ال يتوفرون على مستوى عال من بكونھم أشخاصا ھمعرفي نيذالو
 المعرفة والمھاراتضمان نقل ستطيعون غير المادي، ويعناصر محددة من التراث الثقافي  خلق إعادة

مؤسساتية ومالية لضمان تدبير  بيراتد أيضا على ھذا المشروع ينصوإلى األجيال الشابة.  التي لديھم
  .الحية اإلنسانية الكنوز منظومةل فعال

وينص المشروع، من بين التدابير كذلك، على تسيير المنظومة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة 
لقطاعات الحكومية األخرى المعنية مباشرة بالموضوع نظرا للطبيعة األفقية لمجال التي تنسق مع ا

 إنشاء. وينص على معرفة والمھاراتالتراث الثقافي غير المادي، وكذا مع األشخاص الحاملين لتلك ال
تسھر و للكنوز اإلنسانية الحية المرشحين ختيارا ، وتتولىضطلع بدور استشاري، توطنية خبراء لجنة
   تطبيق المنظومة. ضمانعلى 



على  الوطنية واللجنة ةيالحكوم سلطةال لمساعدة سكرتارية تعيين على أيضا القانون مشروعكما ينص 
 كيفيات ية الحية، ويشير إلىكنوز اإلنسانلالختيار ا مضبوطة معاييركذلك يحدد تطبيق ھذه المنظومة، و

اإلنسانية  الكنوزكل من حقوق والتزامات بين وي المنظومة،تعزيز واستدامة و إلدارة ةالتمويل الالزم
 .والمتدربين الحية
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 ديباجة

  

  ؛ ثراء وتنوع الرتاث الثقايف غري املادي يف املغرباعتبارا ل
  ؛ ومهد للتنوع الثقايفاملغربية  استمرار الثقافةألمهية الرتاث الثقايف غري املادي الشاهد على  بالنظر

التطور الكوين الذي يعرفه املفهوم احلايل للرتاث الثقايف غري املادي الذي يشمل كل املمارسات  باستحضار
  ؛ وعي األمم طوال تارخيهماليت تؤكد ضمري و  التوالتمث والتعبريات

ليات واآل الوطين بغية حتقيق التنمية املستدامة و املتزنةحلفاظ على الرتاث الثقايف عاملية يف اوتذكريا باإلرادة ال
تمع الدويل يف هذا الصدد   ؛ القانونية املتخذة من قبل ا

  ؛ و املتزنة ستدامةالتنمية  املحتقيق بغية  على الرتاث الثقايف الوطين  ة ظافواعرتافا بدور الدولة يف احمل
للرتاث الثقايف غري املادي الوطين وحامليه   التطوير املستمرعات الوطنية يف و مام  للمجواعرتافا بالدور اهل

  ؛ كضامنني النتقاله عرب األجيال
حاملي الرتاث الثقايف غري  عيني و تقدير املتمكنني منتقصوى للتوفر على آليات حتديد و الووعيا باألمهية 

  ؛ املادي
  ؛  املادي وحامليهنظرا إىل االلتزامات الدولية للمملكة املغربية يف جمال محاية الرتاث الثقايف غري

  ونظرا لغياب إطار قانوين  ينظم االعرتاف حباملي الرتاث الثقايف للحفاظ عليه  ونقله إىل األجيال القادمة؛
  ؛ الدستور، وخاصة ديباجته بناء على

 17وبناء على معاهدة احلفاظ على الرتاث الثقايف غري املادي، املعتمدة من قبل اليونسكو يف باريس يف 
الصادر األمر بتنفيذه مبقتضى  39.04من قبل املغرب مبوجب القانون رقم ؛ املصادق عليها 2003أكتوبر  

  ؛ )2006فرباير  14( 1427حمرم  15خ بتاري 1.05.193الظهري رقم 
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 األول الباب
  عامة مقتضيات
 

 المادي غير الثقافي التراث : األول الجزء
   األولىالمادة 

وكذا  املهارات التعبري و املعارف و  وأشكالهو جمموع املمارسات والتمثالت  غري املاديالرتاث الثقايف 
موعات اجلماعات تعتربها اليت ا املرتبطة الثقافية املصنوعات والفضاءاتاألدوات والقطع و   واألفراد، وا

ال إىل املنتمون  .الثقايف تراثهم من جزءا الطبيعية، حدوده يف املغريب ا
 واأللعاب واالحتفاالت والرقص والغناء واملوسيقى واألدب اللغة من كل الرتاث، هذا من جزءا تعترب 

 املعمارية واهلندسة التقليدية للحرف املتوارثة واملعرفة واملهارات واملمارسات والعادات والطقوس واألساطري
الثقافية  الفضاءات وكذا الفنون، وباقي ةالتقليدي والصيدلة والطب املنتوجات ختزين وكذا واإلنتاج الطبخ وفن

   .عامليتها يف واملسامهة الثقافة املغربية، جتدر على والشاهدة الوطنية اهلوية استمرارية لتأكيد كأماكن
 

   2ة الماد
 التعريف خالل من سواء املادي غري الثقايف الرتاث استمرارية ضمان إىل اهلادفة التدابري اختاذ باحملافظة يقصد

 حبامليه االعرتاف طريق عن نقله أو هتثمين به أو النهوض خالل من أو احملافظة أو البحث أو التوثيق أو
  .القانون هذا يف حمدد هو اإلنسانية كما الكنوز مرتبة إىل يرقون والذين استحقاقا األكثر

  

  الحية نسانيةاإل الكنوز : الثاني الجزء
 

   3 المادة
 واخلربات للمعارف جدا عال بامتالكه مستوى له معرتف كل شخصاحلي"   اإلنساين ب"الكنز يقصد

  .أعاله األوىل املادة يف احملدداملادي  غري الثقايف املتعلقة بالرتاث والكفاءات اليدوية واملهارات
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   4 المادة
 واملؤسساتية القانونية اإلجراءات على حتيل  احلية نسانيةاإل لكنوزل القانون منظومة هذا مبوجب حتدث
  .وتثمينهم م واالعرتاف متثيلية األكثر املادي غري الثقايف الرتاث حاملي لتحديد الضرورية واملالية

  

الثاني الباب  

  الحية اإلنسانية الكنوز منظومة تدبير

  
  اختصاصاتها:و : أجهزة التدبير األولالجزء 

  
     5 المادة 

 ب إليها بعده املشار بالثقافة احلكومية املكلفة السلطة إىل احلية اإلنسانية الكنوز منظومة تدبري يسند
 .”احلكومية السلطة“

 ة''.اللجن''ب بعد يشار إليها احلكومية السلطة لدى احلية اإلنسانية للكنوز جلنة وطنية ملنظومة حتدث
 .''الكتابة'' ب بعده إليها ويشار اللجنة لدى احلية اإلنسانية الكنوز كتابة ملنظومة حتدث
  .بعده مبني هو كما األجهزة هذه اختصاصات وحتدد

  
  6 المادة 

 املنظومة لتطبيق احلية نسانيةاإل بالكنوز املعنية األخرى احلكومية القطاعات مع احلكومية السلطة تنسق
   .حدة على قطاع كل الختصاصات وفقا ا املتعلقة

  
    7 المادة
  :  التالية باملهام احلكومية السلطة تتكلف

 ؛ واملالية واملؤسساتية القانونية املستويات على احلية اإلنسانية الكنوز منظومة وضع -
 ؛ املنظومة آلليات جيد لتسيري الالزمة التنظيمية التدابري اختاذ -
  .احليةنسانية اإل الكنوز إلمناء ضرورية تعتربها اليت املالية اإلجراءات وتدبري وضع -
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   8 المادة
م  بالثقافةة احلكومية املكلفاللجنة مبقتضى مرسوم باقرتاح من السلطة أعضاء عني ي اعتمادا على كفاء
م يف جمو   امليادين ضرورية يف تراها اليت واخلربات بالكفاءات تستعني أن للجنة وميكن .الثقايفال الرتاث خرب

  .م اخلربة املعرتف وذوي احلية اإلنسانية الكنوز ممثلي وخاصة احملددة
  

 9 المادة
 : التالية باملهام اللجنة تتكلف

 ؛ الداخلي نظامها واعتماد إعداد-
 ؛ وحامليه املادي غري الثقايف الرتاثجرد تقدمي رأي استشاري حول وضع وحتيني  -

الرتاث الثقايف  حاملو داخلها سيعني اليت املادي غري الثقايف الرتاث االت ،معينة ملدة واقرتاح، حتديد -
 :  التالية للمعايري وفقا غري املادي املرتشحون لنيل لقب الكنز اإلنساين احلي 

  ؛ نسايناإل اإلبداع على كشاهد املادي غري الثقايف الرتاث قيمة 
 ؛ للبلد االجتماعيةو  الثقافية التقاليد يف املادي غري الثقايف الرتاث جتدر 
 ؛ معينة مجاعة أو موعة بالنسبة املادي غري الثقايف للرتاث التمثيلي الطابع 
  ؛ املادي غري الثقايف الرتاث اندثار خطر 

 ؛ ا واالعرتاف احلية اإلنسانية الكنوز وتعيني الختيار رواملساط املعايري تطبيق -
 ؛ الرتشيحات اقرتاح وجدولة ومسطرة وحمتوى شكل حتديد  -
 ؛ 13باملادة احملددة  املعايري وفق احلية اإلنسانية الكنوز بانتقاء القيام -
 ؛ احلكومية السلطة على احلية اإلنسانية الكنوز صفةنيل ل ،املرشحني الئحة اقرتاح -
 ؛على السلطة احلكومية   املنظومة متويل خمطط اقرتاح -
 ؛ مهامها بكامل احلية اإلنسانية الكنوز قيام ضمان على السهر -
 ؛ بالتزاماته املعين الشخص إخالل حالة يف احلي نسايناإل الكنز لقب حذف اقرتاح  -
  .بالتزاماته األخري هذا إخالل حالة يف للمتعلم املخولة املادية التحفيزات إلغاء اقرتاح -

  .للسلطة احلكومية أشغاهلاتقرير سنوي عن  يتعني على اللجنة رفع
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   10 المادة
 تتعلق اليت بتلك أو احلية اإلنسانية بالكنوز اخلاصة بالقضايا يتعلق فيما استشاري بدور اللجنة تتمتع
  .عامة بصفة الوطين املادي غري الثقايف بالرتاث

  
  11 المادة 

  . وكلما دعت الضرورة إىل ذلك على األقل سنة كل مرة اللجنة جتتمع 
 بالثقافةكومية املكلفة ات مبقتضى قرار مشرتك للسلطة احلتعويض بوظيفتهم ختصص ألعضاء اللجنة

  .السلطة احلكومية املكلفة باملاليةو 
 

  12 المادة
 وحتدد ، احلكومية للسلطة تناط مهمة  كتابة  اللجنة باملصلحة اإلدارية  املكلفة بالرتاث الثقايف التابعة

ا    : يلي كماصالحيا
 ؛ اللجنة إىل وتوجيهها املطلوبة للمقتضيات مطابقتها من والتأكد الرتشيحات تلقي -
 ؛ اللجنة اجتماعات ييئ -
 ؛ احلية اإلنسانية الكنوزو  اللجنة وثائق حتيني -
 ؛سريه  حسن على والسهر احلية اإلنسانية الكنوز إعالن حفل إعداد -
  ؛ القادمة لألجيال واملهارات املعارف نقل لتأمني احلية اإلنسانية الكنوزتتبع  -
 قصد املالئمة احلوامل على احلية اإلنسانيةبالكنوز  املتعلقة والدراسات واملعطياتنشر الئحة املتوجني  -

 ؛اإلخبار و التعميم 
 .والعموم والطلبة الباحثني إشارة رهن ووضعها احلية اإلنسانية بالكنوز املتعلقة الوثائقوضع   -
  
  

  الحية اإلنسانية الكنوز اختيار معايير: الثاني الجزء
    

  13 المادة
 :حي إنساين كنز وإعالن اختيار يف التالية املعايري تعتمد

 ؛ عليها املتوفر واملهارات و اخلربات للمعارف واالستثنائية املتميزة القيمة -
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موعة لدن منبه  االعرتاف ومدى معينة مدرسة أو منطقة أويف معينة  تقاليد يف التجدر -  ينتمي اليت ا
 ؛ إليها  
  من الصنف وأ الفصيل نفس ضمن أمثاله مع مقارنة ميلكها اليت املهارة أو/و املعرفة من التمكن درجة -
 ؛ املادي غري الثقايف الرتاثجماالت    
 وخرباته؛ ومهاراته معارفه تنمية يف االستمرار على وقدرته اإلنساين اإلبداع فيما خيص الشخص إمكانيات -
  .القادمة األجيال إىل و مهاراته نقل معارفه أو خرباته على وقدرته الشخص إرادة -
  

 الثالث الباب
  الحية اإلنسانية الكنوز منظومة تمويل

  
   14 المادة
 الصندوق إطار يف احلية اإلنسانية الكنوز ملنظومة املايل الدعم إجراءات بدراسة احلكومية السلطة تقوم

  .الثقايف للعمل الوطين
  

   15 المادة
 العمومية املسامهات كل الثقايف للعمل الوطين الصندوق اعتمادات جانب إىل احلكومية السلطة تعبئ

  .احلية اإلنسانية الكنوز منظومة دميومة وضمان وتثمني لتدبري ضرورية تعتربها اليت واخلاصة
 

  16 المادة
 وه كما اللجنة توجيهات أساس على احلية اإلنسانية املوارد ملنظومة املخصصة املوارد استعمال يفت يب

  .احلكومية السلطة قبل من هاعلي مصادق
  

 الرابع الباب
  الحية اإلنسانية الكنوز والتزامات حقوق

  
   17 المادة
  :  يلي مما حي إنساين ككنز به معرتف شخص كل يستفيد
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 ؛ حي إنساين ككنز اللقب إياه مينحه الذي واالعرتاف التشريف -
  .املقبلة لألجيال ونقله ميتلكه الذي الرتاث على باحلفاظ التزامه توازي ومالية مادية حتفيزات -
  

   18 المادة
 : يلي مبا حي إنساين كنز بصفة له يعرتف شخص كل يلتزم
 ؛ مهارته أو ملعرفته املستمر التحسني على السهر -
 ؛ إمرته حتت املوضوعني للمتعلمني مهارته أو معرفته نقل ضمان -
 اليت املهارة وأ املعرفة وتثمني ونقل حلماية احلية اإلنسانية الكنوز مبنظومة املكلفة األجهزة مع التعاون -
 ؛ ميتلكها   
 ؛ العموم لدى مهارته أو معرفته نتاج نشر يف املسامهة -
  .املالئمة احلوامل كل  علىاملعين   املادي غري الثقايف بالرتاث املتعلقةواألرشيف  الوثائق إنتاج يف املسامهة -
  

  الخامس الباب
 المتعلم

  
   19 المادة
 أو معرفة حتصيل قصد تعليما احلي، نسايناإل الكنز مسؤولية حتت يتلقى، الذي الشاب باملتعلم يقصد
نفسه مبوافقة  احلي نسايناإل الكنز طرف باقرتاح من  اختياره ويتم ،املادي غري الثقايف الرتاث يف مهارة

  .اللجنة 
 

  : 20 المادة
ا إجبارية تعليمية ملدة املتعلم خيضع  .أقصى كحد سنوات ثالثة مد
  .احلكومية للسلطة اجلهوي واملمثل احلية اإلنسانية الكنوز جلنة ومراقبة للتتبع التعليم خيضع

  
  
  
  



 منظومة الكنوز اإلنسانية الحية 
 

 

  : 21 المادة
 املتعلمني عدد خيتلف أن وميكن  .مهارة أو معرفة باكتساب التزامه مقابل مالية حتفيزات من املتعلم يستفيد
 أعاله املذكورة التحفيزات من يستفيد أن ميكن ال أنه إال .آخر إىل جمال من حي إنساين كنز كل لدى
  .أقصى كحد متعلمني ثالث سوى

  
  : 22 المادة
  .له املخولة احلقوق تسقط اللتزامه احرتامه عدم حالة ويف .التعليم نظام احرتام املتعلم على يتعني

  

 السادس الباب
  مختلفة مقتضيات

  
  : 23 المادة

  .باألمر لمعينل الالزمة وباحلجة املسبقة باملوافقة إال لنيل لقب الكنز اإلنساين احلي ترشيح أي يقبل ال
  

  : 24 المادة
 لقب بإسقاط اللجنة من باقرتاح احلكومية السلطة تقوم اللتزاماته، احلي نسايناإل الكنز احرتام عدم حالة يف

  .املعين الشخص عن احلي نسايناإل الكنز
  

 : 25 المادة
 احلقوق ذوي أو ورثته منه يستفيد أن ميكن وال حلاملها ذاتية شخصية صفة احلي نسايناإل الكنز لقب يعترب
 .وفاته بعد


