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 ال سس واملرجعياتأ ول. 

 ؛161و 33و 31و 26و 25و 6س امي منه تصديره والفصول بناء عىل دس تور اململكة، ول

املتعلق  76.15رمق  بتنفيذ القانون 2018فرباير  22الصادر يف  1.18.17بناء عىل الظهري الرشيف رمق و 

عادة تنظمي  ادة الثانية اليت تنص عىل أ ن اجمللس يسامه يف ابجمللس الوطين حلقوق الإنسان، وخاصة املابإ

ق الإنسان والعمل عىل حاميهتا والهنوض هبا مع مراعاة الطابع الكوين لتكل احلقوق "تعزيز منظومة حقو 

املادة الثالثة اليت تنص عىل معهل وفق مبادئ ابريس ومبادئ بلغراد، واملادة و وعدم قابليهتا للتجزيء"، 

بداء الرأ ي يف شأ ن مشاريع القوانني ومقرتحاهتا ذات الصةل  حبقوق الإنسان؛ اخلامسة والعرشون املتعلقة ابإ

وانطالقا من مبادئ ابريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحاميهتا الصادرة 

 ؛1993دجنرب  20املؤرخ يف  48/134مبوجب قرار جلنة حقوق الإنسان رمق 

 23ن واملؤرخة يف واعامتدا عىل مبادئ بلغراد بشأ ن العالقة بني املؤسسات الوطنية حلقوق الإنسان والربملا

 ؛2012فرباير 

بني الربملان واجمللس الوطين حلقوق الإنسان، كام وقع  2014دجنرب  10ونظرا ملذكرة التفامه املربمة بتارخي 

 ؛76.15حتييهنا يف ضوء القانون رمق 

علق املت 55.20رمق  املتعلق ابملتاحف ومرشوع القانون 56.20ونظرا لإحاةل لك من مرشوع القانون رمق 

حداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وتمتميه عىل جملس النواب بتارخي  01.09بتغيري القانون رمق   14القايض ابإ

 علهيام؛من أ جل مناقش هتام والتصويت  2020دجنرب 

واس تحضارا للمرجعية ادلولية حلقوق الإنسان اليت أ لت بالدان عىل نفسها أ ن تنخرط فهيا بقوة، ومهنا عىل 

منه اليت تنص عىل أ ن للك  27ا الس ياق الإعالن العاملي حلقوق الإنسان، ولس امي املادة اخلصوص يف هذ

خشص حق املشاركة احلرة يف حياة اجملمتع الثقافية، ويف الاس متتاع ابلفنون...، والعهد ادلويل اخلاص 

من حق لك فرد أ ن منه اليت تنص عىل أ ن  15ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ولس امي املادة 

يشارك يف احلياة الثقافية )...( وعىل أ ن من واجب ادلول ال طراف أ ن حترص، يف س ياق ضامن املامرسة 

شاعهتام ؛ مناؤهام واإ  الاكمةل لهذا احلق، عىل أ ن تتخذ التدابري اليت تتطلهبا صيانة العمل والثقافة واإ
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ولس امي املادة الرابعة مهنا اليت  1ملي الثقايف والطبيعيواس تحضارا كذكل لالتفاقية املتعلقة حبامية الرتاث العا

 1تنص عىل أ ن من واجب ادلول ال طراف أ ن تؤمن تعيني الرتاث الثقايف والطبيعي )كام حتدده املاداتن 

ىل ال جيال املقبةل؛  2و صالحه ونقهل اإ  من التفاقية( وحاميته واحملافظة عليه واإ

، 2تعزيز املتاحف ومجموعات التحف وتنوعها وادلور اذلي تؤديه يف اجملمتعواعتبارا للتوصية اخلاصة حبامية و 

هنا تندرج يف عداد  واليت يس تفاد مهنا أ ن دور املتاحف ل يقترص عىل صون الرتاث املشرتك للبرشية، بل اإ

لهام واحلوار  توطيد بدور حامس يف ،من مثة ،، وتضطلعوبناء املشرتك الإنساين احملافل الرئيسة للتعلمي والإ

الامتسك الاجامتعي ونرش املبادئ والقمي املشرتكة، كام أ هنا تتيح لزوارها فرص تعزيز قدراهتم الإبداعية 

واخليالية وتقوية احرتاهمم ل نفسهم ولل خرين، فضال عام ترخسه من أ وارص متينة بني الثقافة والتمنية 

ىل املتاحف، تويص ابلفعل منظمة اليونسكو  املس تدامة. فعىل خلفية هذه الوظائف وال دوار املوكوةل اإ

بوجوب اختاذ ادلول ال عضاء خملتلف التدابري املناس بة اليت تتيح للمتاحف ومجموعات التحف املوجودة يف 

جراءات امحلاية والتعزيز اليت تكفلها الواثئق  ال رايض اخلاضعة لترشيعاهتا أ و لس يطرهتا الاس تفادة من اإ

املتعلقة ابلرتاث الثقايف والطبيعي والتدابري املالمئة لتدعمي قدرات املتاحف عىل حامية التقنينية ادلولية القامئة 

ىل اعامتد س ياسات فعاةل يف جمال الصون والبحوث والرتبية 3ذاهتا بذاهتا يف لك الظروف . كام تدعو اإ

متكني املتاحف والتصالت تكون مطوعة لظروف الواقع الاجامتعي والثقايف عىل الصعيد احمليل، من أ جل 

ىل ال جيال  ىل اختاذ الإجراءات املناس بة لضامن استناد جتميع قوامئ 4الالحقةمن حامية الرتاث ونقهل اإ ، واإ

ىل تبين املامرسات اجليدة اخلاصة بأ ساليب تشغيل وحامية وتعزيز  5ىل املعايري ادلولية ورمقنهتاعاحلرص  واإ

                                                           
نونبر  16ية والثقافة العلوم )اليونسكو( في الدورة السابعة عشر لمؤتمرها العام المنعقدة بباريس بتاريخ كما صادقت عليها منظمة األمم المتحدة للترب 1

1972  . 

. وتندرج هذه التوصية في سياق العديد من االتفاقيات 2015نونبر  17المنعقدة بباريس في  38اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته  2

 النات ذات الصلة التي تبنتها المنظومة األممية بعامة )من بينها على سبيل المثال ال الحصر االتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدموالتوصيات واإلع

سنة ، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ل1970لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 

...( ومنظمة اليونسكو بخاصة )من بينها التوصية الخاصة بالمبادئ الدولية التي ينبغي 2003، واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 1972

ية بشأن التدابير ، والتوص1960، والتوصية بشأن أجدى الوسائل لتيسير ولوج الجميع إلى المتاحف لسنة 1956تطبيقها في مجال الحفائر األثرية لسنة 

، والتوصية بشأن حماية الممتلكات الثقافية 1964الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لسنة 

 ...(1978المنقولة لسنة 

 من التوصية. 20النقطة  3
 من التوصية. 24النقطة  4
 من التوصية. 25النقطة  5
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عب جوانب الابتاكر املس تجدة يف هذا اجملال مع يك تس تو  ،املتاحف وبتنوعها، وحتديهثا ابس مترار

 ؛6اس تحضار املبادئ الواردة يف املدونة ال خالقية اخلاصة ابملتاحف واليت اعمتدها اجمللس ادلويل للمتاحف

ونظرا لكون مناقشة مرشوعي القانون هذين فرصة مواتية لإعامل نظرة استرشافية ملتحف املس تقبل، هذا 

ط بلك قوة يف العرص الرمقي واملعمتد عىل مجيع الوسائل والإماكنيات اليت تتيحها املتحف املنفتح املنخر 

الرمقية واذلي يتشارك ومؤسسات متحفية أ جنبية ودولية حمتوايهتا مبا ميكن امجلهور املغريب من تنظمي 

ىل ساكنة املناطق النائية وخاصة مهنم الن اش ئة زايرات افرتاضية لها ومن توصيل كنوزها وذخائرها اإ

 وال طفال، مما سوف ميكن من الارتقاء ابهامتمات انش ئتنا وأ طفالنا وأ ذواقهم ومعارفهم وهواايهتم؛

ونظرا لتوصيات هيئة الإنصاف واملصاحلة املتعلقة ابحلفظ الإجيايب لذلاكرة، واملُدِرجة لهذا احلفظ مضن 

توصياهتا ابلسهر عىل هتيئة بعض املصاحلة مع التارخي ومع اذلات، من خالل تلكيف جلنة متابعة تفعيل 

ىل فضاءات حافظة     لذلاكرة؛مراكز الاعتقال أ و الاحتجاز أ و املدافن السابقة وحتويلها اإ

ووعيا من اجمللس برضورة توفري وعاء ترشيعي يبوئ املتاحف ماكنهتا الثقافية واحلضارية والتارخيية ويضمن 

لهيا والاس تفادة مهنا  للجميع وعىل قدم املساواة وميكهنا من الاضطالع بأ دوارها فعاليهتا ويؤمن الولوج اإ

  التمنية.اخلليقة هبا يف مسار 

املتعلق ابملتاحف  56.20مالحظاته بشأ ن لك من مرشوع القانون رمق  ،فامي ييل ،يقدم اجمللس الوطين

حداث  01.09املتعلق بتغيري القانون رمق  55.20ومرشوع القانون رمق  الوطنية املؤسسة القايض ابإ

  التالية:للمتاحف وتمتميه، واليت يتوىخ مهنم حتقيق ال هداف 

املسامهة يف جتويد املرشوعني وحتقيق انسجاهمام مع روح ادلس تور وتوصيات هيئة الإنصاف  .1

واملصاحلة، ومع املرجعية ادلولية حلقوق الإنسان والتجارب الفضىل عرب العامل، ومع مس تلزمات 

شعاعية؛الهنوض مبهام مؤسسات ح  ضارية ذات أ دوار ثقافية واترخيية اإ

تقوية مقتضيات النص مبضامني من شأ هنا أ ن تشلك ضامانت فعلية للهنوض ابلعمل املتحفي يف   .2

 خمتلف أ بعاده ومن خمتلف جوانبه؛ 

 تدقيق بعض التعريفات وبعض اجلوانب التقنية يف النص.  - .3

                                                           
 من التوصية. 26 النقطة 6
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 ياتهمالحظات اجمللس الوطين حلقوق الإنسان وتوص  اثنيا.

  حداث  01.09املتعلق بتغيري وتمتمي القانون رمق  55.20فامي يتعلق مبرشوع القانون رمق القايض ابإ

 املؤسسة الوطنية للمتاحف.

حداث املؤسسة الوطنية للمتاحف بتارخي  .1 مبقتىض القانون رمق  2011أ بريل  18يسجل اجمللس أ ن اإ

املنتظر من هذه املؤسسة أ ن  قد شلك يف حينه خطوة ترشيعية هامة من حيث ادلور 01.09

تلعبه يف تقوية احلاكمة املتحفية والإرشاف عىل املتاحف وخمتلف جوانب اش تغالها ومن حيث 

شعاعها ادلويل. ومن  ال مهية اليت حتتلها هذه املتاحف ابلنس بة حلضارة بالدان وغناها الثقايف واإ

ديباجة من أ ربع فقرات تربز ادلور ال مور الإجيابية اليت حتسب لهذا القانون أ نه جاء مس بوقا ب

املتوىخ من املؤسسة الوطنية للمتاحف الاضطالع به يف تأ طري املتاحف املغربية مضن مقاربة 

 جديدة لتدبري الشأ ن الثقايف. ومما ميزي هذه ادليباجة أ هنا حتيل عىل مدونة أ خالقيات املتاحف.

جاء بتعديالت تنصب عىل  55.20يف نفس الس ياق، يالحظ اجمللس أ ن مرشوع القانون رمق  .2

، وعىل نسخ 11و 9و 3و 2يه املواد  01.09تغيري وتمتمي مقتضيات أ ربع مواد من القانون رمق 

ضافة املادة  8و 7و 5وتعويض ثالث مواد من هذا القانون يه املواد  مكررة. تتعلق  19وعىل اإ

حد اث املتاحف وجرد الرصيد املتحفي املواد ال ربعة ال وىل مبهام املؤسسة فامي يتعلق بتلقي ملفات اإ

وحرصه وتوثيقه والنقل الفوري لبعض القطع املتحفية اليت يمت العثور علهيا وبأ عامل الرتممي واسرتجاع 

قامة عالقات الرشاكة والتعاون  ىل أ خر واإ بعض القطع مبقتىض أ حاكم قضائية والنقل من متحف اإ

ة أ و املعارة أ و املباعة ومنح عالمة المتزي أ و حسهبا. واسرتجاع بعض القطع املتحفية املهربة أ و املرسوق

وتتعلق املواد الثالثة ال خرى بتأ ليف اللجنة املديرية للمؤسسة ومبهام رئيس اللجنة املديرية والاكتب 

العام للمؤسسة واجامتعات اللجنة املديرية ومداولهتا ورئيس املؤسسة. أ ما املادة املضافة فتتعلق 

ماكنية منحهم تعويضات عن بعض املأ مورايت أ و التنقالت.مبجانية همام أ عض  اء اللجنة املديرية مع اإ

فهذه التعديالت تكتيس، يف نظر اجمللس، طابعا تقنيا رصفا كام أ هنا ل تشمل مطلقا ديباجة هذا 

غناء.  القانون اليت تعد يف حد ذاهتا مكس با ترشيعيا مس توجبا لالإ
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يعد يف الواقع فرصة مثينة لالرتقاء بنص القانون رمق  55.20مق ومما ل شك فيه أ ن مرشوع القانون ر

ن من حيث شلكه أ و من حيث مضمونه، من خالل  01.09  التالية:  التوصياتوجتويده، اإ

 :  يويص اجمللس مبا ييل

 خاصة مهنا ما يتعلق ابلنفتاح 2011تقوية ادليباجة مبضامني تأ خذ بعني الاعتبار مقتضيات دس تور  -

علام بأ ن القانون رمق  -التنوع الثقايف وحبامية احلقوق الثقافية والهنوض هبا، التعدد اللغوي و و  احلضاري

وتدمج توصيات هيئة الإنصاف واملصاحلة ذات الصةل  –قد صدر قبل تبين هذا ادلس تور  01.09

نت اج ابحلفظ الإجيايب لذلاكرة، وابملصاحلة مع اذلات والتارخي، والإعالء من شأ ن الرصيد والإ

 . الثقافيني

 ومقتضياته.تعزيز هذه ادليباجة ابملرجعيات ادلولية والوطنية املعمتد علهيا يف بناء نص القانون  -

ربط معل املؤسسة الوطنية للمتاحف ابحلاكمة الثقافية وابلس ياسة الثقافية وحمدداهتا وغاايهتا  -

 .وأ فاقها

دارة الشأ ن املتحف - ىل املقارابت املعمتدة يف اإ ي وخاصة مهنا املقاربة التشاركية وادليناميكية الإشارة اإ

 واحمللية.والتفاعلية واجلهوية 

طار تقريب  - ىل ال دوار الطالئعية اليت ينبغي أ ن تلعهبا امجلاعات الرتابية يف هذا املضامر يف اإ الإشارة اإ

  الساكنة.املؤسسات املتحفية ومشاريعها من 

س ياقه التارخيي والتعريف بغاايته وجتس يد روحه  توظيف ادليباجة يف وضع نص هذا القانون مضن -

 وفلسفته.

، عالوة عىل ما جاء يف مرشوع 01.09من القانون رمق  3يويص اجمللس بتعزيز مضمون املادة  .3

ضافات، مبا ييل:  القانون من اإ

  توصية:

النص عىل دور املؤسسة الوطنية للمتاحف يف تأ هيل املتاحف املوجودة وتكل اليت سوف يمت  -

ح ىل الاضطالع بأ دوارها يف تعزيز قمي التسامح والتعايش بني خمتلف مكوانت الشعب اإ داهثا اإ
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املغريب وتقوية الاعزتاز ابلنامتء الوطين والاخنراط الواعي يف المنوذج التمنوي الشامل من خالل 

 برامج تكوين وتكوين مس متر وأ نشطة وأ دوات ثقافية متنوعة ادلعامات؛ 

نشاء جسل رمقي حملتوايت املتاحف وحتيينه مع النص عىل دور املؤسس - ة الوطنية للمتاحف يف اإ

توظيف الوسائل والإماكنيات اليت يتيحها التقدم التكنولويج ومس تجدات اذلاكء الاصطناعي يف 

قباهلم املكثف علهيا مع توفري  حتديث وسائل معل املتاحف وسريها واس تفادة امجلهور من خدماهتا واإ

 افرتاضية وتفاعلية لها؛ س بل تنظمي زايرات 

حداث متاحف هجوية وحملية جتمع بني  - النص عىل دور املؤسسة الوطنية للمتاحف يف تشجيع اإ

 الرتاث الثقايف والرصيد الطبيعي؛

دماج فضاءات اذلاكرة احملدثة تفعيال لتوصيات هيئة الإنصاف واملصاحلة  - النص عىل دورها يف اإ

  ابعتبارها جزءا ل يتجزأ  من املتاحف.

وعىل تعديهل يف املادة الثانية من مرشوع القانون رمق  01.09من القانون رمق  5املادة مقتضيات تنص 

 عىل تأ ليف اللجنة املديرية للمؤسسة. 55.20

  توصية:

ىل تشكيةل اللجنة، نظرا لدلور املنوط ابجمللس يف تتبع  ضافة ممثل عن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان اإ اإ

ة الإنصاف واملصاحلة، ومن بينه طبعا التوصية املتعلقة ابحلفظ الإجيايب لذلاكرة، واعتبارا تنفيذ توصيات هيئ

ىل اجمللس يف جمال حامية حقوق الإنسان وتعزيزها والهنوض بثقافة حقوق الإنسان.  للمهام املوكوةل اإ

 :املتعلق ابملتاحف 56.20فامي يتعلق مبرشوع القانون رمق  اثنيا 

هود اذلي بذل من أ جل صياغة مرشوع قانون تطبعه بال منازع روح الهنوض يمثن اجمللس اجمل   .1

، ويس تجيب بكيفية ملموسة لروح ادلس تور وما مبكون أ سايس من مكوانتنا الثقافية واحلضارية

براز املاكنة احلضارية لبالدان  رمسه من غاايت اسرتاتيجية ابرتباط مع الهنوض ابحلقوق الثقافية واإ

والتنوع الثقايف واحلضاري اذلي ميزيها. فهذا النص يأ يت يف الواقع ليسد فراغا ترشيعيا كبريا يف هذا 

 اجملال. 
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  توصية:

بديباجة تربز الس ياق اذلي يصدر فيه ترشيع خاص ابملتاحف وال دوار املنوطة هبا والغاايت  متهيد النص

املتوخاة من تنظميها ابرتباط مع الهنوض ابحلقوق الثقافية بوجه عام ومع مس تلزمات تعزيز التمنية البرشية 

 وتوطيد أ س باهبا.

ف فيعرفه بأ ن " لك مؤسسة ل خيصص هذا املرشوع املادة ال وىل منه لتحديد املقصود ابملتح  .2

ىل احلصول عىل رحب، تعرض فهيا بشلك دامئ حتف أ و مجموعات متحفية أ و لقى أ ثرية أ و  هتدف اإ

أ عامل ذات قمية فنية أ و ثقافية أ و اترخيية أ و علمية تندرج بطبيعهتا مضن الرتاث الثقايف املادي 

نسانية، وحيقق عرضها أ هدافا ثقافية أ و تربوي  ة أ و ترفهيية، وتفتح أ بواهبا للعموم. والالمادي لالإ

  توصية:

 وفق ما ييل ،مجيع العنارص املضمنة يف التعريف اذلي وضعه اجمللس ادلويل للمتاحف رضورة استيعاب

ىل خدمة اجملمتع وتمنيته، يمتثل نشاطها يف اقتناء الرتاث  "مؤسسة دامئة غري رحبية، مفتوحة للجمهور وهادفة اإ

جراء البحوث بشأ نه ونقهل وعرضه للتعلمي ودراس ته الثقايف املادي وغري  املادي للبرشية وبيتهتا، وحفظه واإ

  . 7"والمتتع به

فالعنارص املرتبطة بأ هداف خدمة اجملمتع وتمنيته أ ساس ية ول غىن عن تضميهنا يف التعريف، ولس امي اإذا 

لهيا ما هل عالقة ابذلاكرة وحفظ اذلاكرة واملصاحلة مع اذلات   ومع التارخي.  أ ضيف اإ

 واملتعلقة ابل نشطة اليت يقوم هبا املتحف. فامي يتعلق ابملادة الثانية من مرشوع القانون  .3

  ييل:يويص اجمللس مبا 

ضافة ىل جانب ال نشطة اليت يقوم هبا املتحف ل  العمل عىل اإ  س امي:أ نشطة أ خرى اإ

 تعلقة هبا؛النرش الاستبايق لالحئة احملتوايت واملقتنيات والبياانت امل  -

عالم والتواصل يف التعريف ابملتحف وحمتوايته؛ -  اس تعامل التكنولوجيات اجلديدة لالإ

 خلق فضاءات ومنصات رمقية للتفاعل والتواصل بني املتحف وامجلهور؛ -

                                                           
 .2015نونبر  17وهو نفس التعريف تقريبا الذي تبنته منظمة اليونسكو في توصيتها المؤرخة  في  7
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بناء رشااكت مع مؤسسات متحفية أ جنبية ودولية من أ جل متكني امجلهور املغريب من تنظمي زايرات  -

 ف حمتوايهتا؛افرتاضية لها واكتشا

تنظمي عروض عينية وافرتاضية حملتوايت املتاحف ادلولية والوطنية واجلهوية واحمللية يف خمتلف  -

 اجلهات واملناطق.

حداث املتحف تنص املادة الرابعة من مرشوع القانون .4   .عىل الرشوط اليت خيضع لها اإ

  توصية:

ضفاء طابع من املرونة عىل هالتنصيص يف هذه املادة عىل  - ذه الرشوط حىت ل يتحول البعض مهنا اإ

ىل عوائق أ مام اإحداث متاحف.  اإ

ماكنية تقدمي  - خضاع تقدير توفر هذه الرشوط للتقدير املوضوعي للمؤسسة الوطنية للمتاحف مع اإ اإ

 ادلمع الالزم من أ جل توفري رشط من الرشوط يف حال توفر الرشوط ال خرى.

خاصا ابس تفادة امجلهور من خدمات املتحف يالحظ اجمللس أ ن نص املرشوع ل يتضمن اباب  .5

ىل املتحف.  وابلولوج املتساوي اإ

ذ ش باع  اإ منا هو من ابب أ وىل وس يةل خلدمة امجلهور وتنويره وتثقيفه واإ أ ن املتحف ليس غاية يف ذاته واإ

ىل املعرفة والاطالع والانفتاح عىل اذلاكرة والتارخي والرتاث املادي والالمادي  .تعطشه اإ

  توصية:

ىل املتحف لفائدة مجيع الفئات، و تتيح اس تفادة امجليع من اإ  - ضافة مقتضيات تضمن الولوج املتساوي اإ

التسعرية و اللغات ...اخل ومراعاة و  الولوجياتابختاذ التدابري الالزمة عىل مس توايت  خدماته

ري مع تنويع خدمات املتحف مبا يتناسب مع خمتلف الفئات، وتوف خصوصيات و حاجيات لك فئة،

ىل ذكل  . 8الزايرات الافرتاضية حملتوايت و أ نشطة املتحف، وما اإ

 

                                                           
بشأن أكثر الوسائل فعالية لجعل ولوج المتاحف في  1960دجنبر  15يجدر اإلشارة في هذا السياق إلى التوصية الصادرة عن منظمة اليونيسكو بتاريخ  8

 متناول الجميع
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صدار العقوابت"، ويتضمن تسع  .6 ثبات اخملالفات واإ خصص الباب اخلامس من املرشوع ملوضوع "اإ

 مواد.

 ويسجل اجمللس عىل هذا الباب املالحظات التالية:

ث  - صدار يثري عنوان الباب شيئا من الالتباس سواء يف شقه املتعلق ابإ بات اخملالفات أ و يف الشق املتعلق ابإ

دارية أ م جبهات قضائية وعقوابت صادرة عن القضاء دارية وعقوابت اإ  .العقوابت، فهل يتعلق ال مر جبهات اإ

  توصية:

داري وخيتص الثاين مبا هو قضايئ.تغيري العنوان أ و  ىل فرعني يتعلق ال ول مبا هو اإ  تقس مي الباب اإ

عىل أ فعال ذات طابع جريم وتقرر لها عقوابت، وما ميكن تسجيهل هبذا  28و 27و 26و 25تنص املواد  -

 اخلصوص هو:

ل يوجد تناسب وانسجام بني ال فعال والعقوابت املقررة لها، علام بأ ن العقوابت املقررة جتمع وختري  -أ  

قوابت املالية وحدها حينا ( وتقرر الع27و 25بني العقوابت السالبة للحرية والعقوابت املالية حينا )املاداتن 

 (.26أ خر )م. 

ىل حتريك املتابعة.  -ب  ل يبني املرشوع كيف جتري املسطرة املفضية اإ

  توصية:

حتقيق حد أ دىن من التناسب والانسجام بني درجة خطورة ال فعال والعقوابت املقررة لها العمل عىل 

 عها من أ جل حتريك املتابعة من دلن النيابة العامة.     ابرتباط مع القصد اجلنايئ، وبتحديد املسطرة املتعني اتبا
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 املتعلق ابملتاحف 56.20توصيات اجمللس بشأ ن مرشوع القانون رمق 

 املقتىض التوصية

متهيد النص بديباجة تربز الس ياق اذلي يصدر فيه ترشيع خاص ابملتاحف وال دوار املنوطة هبا والغاايت املتوخاة من تنظميها 

  مع الهنوض ابحلقوق الثقافية بوجه عام ومع مس تلزمات تعزيز التمنية البرشية وتوطيد أ س باهبا.ابرتباط 
دراج ديباجة  اإ

1 

 

العنارص املضمنة يف التعريف اذلي وضعه اجمللس ادلويل للمتاحف، بكونه "مؤسسة دامئة غري رحبية، مفتوحة  مجيع اس تحضار

ىل خدمة اجملمتع وتمنيته،  يمتثل نشاطها يف اقتناء الرتاث الثقايف املادي وغري املادي للبرشية وبيتهتا، وحفظه للجمهور وهادفة اإ

جراء البحوث بشأ نه ونقهل وعرضه للتعلمي ودراس ته والمتتع به.  واإ

 قة بأ هداف خدمة وتمنية اجملمتع.اس تحضار حفظ اذلاكرة واملصاحلة مع اذلات ومع التارخي يف ارتباط مع العنارص املتعل

 : ال وىلاملادة 

 مفهوم وأ مهية املتحف
2 

ىل جانب ال نشطة اليت يقوم هبا املتحف ل س امي :  ضافة أ نشطة أ خرى اإ  العمل عىل اإ

 النرش الاستبايق لالحئة احملتوايت واملقتنيات والبياانت املتعلقة هبا؛ -

عالم والتواصل يف التعريف ابملتحف وحمتوايته؛ -  اس تعامل التكنولوجيات اجلديدة لالإ

 فضاءات ومنصات رمقية للتفاعل والتواصل بني املتحف وامجلهور؛خلق  -

بناء رشااكت مع مؤسسات متحفية أ جنبية ودولية من أ جل متكني امجلهور املغريب من تنظمي زايرات افرتاضية لها  -

 واكتشاف حمتوايهتا؛

 :  املادة الثانية

 همام وأ نشطة املتحف
3 
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 ة يف خمتلف اجلهات واملناطق.نية وافرتاضية حملتوايت املتاحف ادلولية والوطنية واجلهوية واحمللياتنظمي عروض عي -

حداث   ىل عوائق أ مام اإ حداث املتحف، حىت ل يتحول البعض مهنا اإ ضفاء طابع من املرونة عىل رشوط اإ التنصيص عىل اإ

ماكن  خضاع تقدير توفر هذه الرشوط للتقدير املوضوعي للمؤسسة الوطنية للمتاحف مع اإ ية تقدمي ادلمع الالزم من متاحف، واإ

 أ جل توفري رشط من الرشوط يف حال توفر الرشوط ال خرى.

املادة الرابعة : رشوط 

 وضوابط اإحداث املتحف
4 

ضافة مقتضيات تضمن الولوج املتساوي اإ  تتيح اس تفادة امجليع من خدماته ابختاذ التدابري ىل املتحف لفائدة مجيع الفئات، و اإ

مع تنويع خدمات  حاجيات لك فئة،ومراعاة خصوصيات و  .اخل، اللغاتوالتسعرية و  ولوجياتايت الالالزمة عىل مس تو

ىل ذكل.املتحف مبا يتناسب مع خمتلف الفئات، وتوفري الزايرات الافرتاضية حملتواي  ت وأ نشطة املتحف، وما اإ

التنصيص عىل ضامن 

ىل  الولوج املتساوي اإ

 املتحف

5 

ىل داري وخيتص الثاين مبا هو قضايئ.تغيري العنوان أ و تقس مي الباب اإ   فرعني يتعلق ال ول مبا هو اإ

العمل عىل حتقيق حد أ دىن من التناسب والانسجام بني درجة خطورة ال فعال والعقوابت املقررة لها ابرتباط مع القصد 

 العامة. اجلنايئ، وبتحديد املسطرة املتعني اتباعها من أ جل حتريك املتابعة من دلن النيابة

  اخلامس:اب الب

صدار  ثبات اخملالفات واإ اإ

 العقوابت

 

6 
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  55.20توصيات اجمللس بشأ ن مرشوع القانون رمق 

حداث املؤسسة الوطنية للمتاحف 01.09بتغيري وتمتمي القانون رمق   القايض ابإ

 املقتىض التوصية

التنوع التعدد اللغوي و ا يتعلق ابلنفتاح و خاصة مهنا م 2011تقوية ادليباجة مبضامني تأ خذ بعني الاعتبار مقتضيات دس تور  -

الثقايف وحبامية احلقوق الثقافية والهنوض هبا، وتدمج توصيات هيئة الإنصاف واملصاحلة ذات الصةل ابحلفظ الإجيايب لذلاكرة، 

نتاج الثقافيني.   وابملصاحلة مع اذلات والتارخي، والإعالء من شأ ن الرصيد والإ

 عيات ادلولية والوطنية املعمتد علهيا يف بناء نص القانون ومقتضياته.تعزيز هذه ادليباجة ابملرج  -

 ربط معل املؤسسة الوطنية للمتاحف ابحلاكمة الثقافية وابلس ياسة الثقافية وحمدداهتا وغاايهتا وأ فاقها. -

دارة الشأ ن املتحفي وخاصة مهنا املقاربة التشاركية وادلينامي  - ىل املقارابت املعمتدة يف اإ  كية والتفاعلية واجلهوية واحمللية.الإشارة اإ

طار تقريب املؤسسات املتحفية  - ىل ال دوار الطالئعية اليت ينبغي أ ن تلعهبا امجلاعات الرتابية يف هذا املضامر يف اإ الإشارة اإ

 ومشاريعها من الساكنة. 

 ه وفلسفته.توظيف ادليباجة يف وضع نص هذا القانون مضن س ياقه التارخيي والتعريف بغاايته وجتس يد روح -

 مقتىض ادليباجة
1 

 

دراج همام وأ دوار أ خرى للمتاحف هتم :  أ دوار  الثالثة :املادة  النص عىل اإ

واختصاصات املؤسسة 
2 
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 املقتىض التوصية

حداهثا  - الضطالع بأ دوارها يف تعزيز قمي التسامح والتعايش بني خمتلف لتأ هيل املتاحف املوجودة وتكل اليت سوف يمت اإ

 المنوذج التمنوي الشامل من خالل برامج مكوانت الشعب املغريب وتقوية الاعزتاز ابلنامتء الوطين والاخنراط الواعي يف

 تكوين وتكوين مس متر وأ نشطة وأ دوات ثقافية متنوعة ادلعامات؛ 

نشاء جسل رمقي حملتوايت املتاحف وحتيينه مع توظيف الوسائل والإماكنيات اليت يتيحها التقدم التكنولويج ومس تجدات  - اإ

قباهلم املكثف علهيا مع توفري اذلاكء الاصطناعي يف حتديث وسائل معل املتاحف وسريها  واس تفادة امجلهور من خدماهتا واإ

 س بل تنظمي زايرات افرتاضية وتفاعلية لها؛ 

حداث متاحف هجوية وحملية جتمع بني الرتاث الثقايف والرصيد الطبيعي؛ -  تشجيع اإ

دماج فضاءات اذلاكرة احملدثة تفعيال لتوصيات هيئة الإنصاف وامل - صاحلة ابعتبارها جزءا ل اس تحضار دور املتاحف يف اإ

 يتجزأ  من املتاحف. 

 الوطنية للمتاحف

ىل تشكيةل اللجنة، نظرا لدلور املنوط ابجمللس يف تتبع تنفيذ توصيات هيئة  ضافة ممثل عن اجمللس الوطين حلقوق الإنسان اإ اإ

ىل اجمللس يف جمال الإنصاف واملصاحلة، ومن بينه طبعا التوصي ة املتعلقة ابحلفظ الإجيايب لذلاكرة، واعتبارا للمهام املوكوةل اإ

 .حامية حقوق الإنسان وتعزيزها والهنوض بثقافة حقوق الإنسان

 :املادة الثانية

تأ ليف وتشكيةل اللجنة  

املديرية للمؤسسة 

 الوطنية للمتاحف

3 

 


