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 153 اجللسة رمقحمرض 

ريل 09(هـ 1442 شعبان 26 عةامجل: التارخي  ).م2021 ٔ
شار : الرئاسة ن شامشعبد السيد املس لس، احلكمي  س ا   .رئ
ت ة عرشة  ست :التوق قة ابتداء من السا قة  الرابعةدق ق السابعة وا

 .بعد الزوال والعرشن
ٔعامل ىل :دول ا راسة والتصويت    :ا

متمي القانون رمق  55.20ع قانون رمق مرشو - 1 القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف؛ داث املؤسسة الوطنية  ٕ 

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  - 2  .يتعلق 

 ----------------------------------------------------------------------- -  

لس س ا ن شامش، رئ شار السيد عبد احلكمي    :املس
﷽  

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا

لسمرشوعي القانونني ا ٔمني ا يل السيد  هيام زم ٔشار ٕا   .ن 
اقشة مرشوعي ا ل الرشوع يف م دول وق ني يف  لقانونني املدر

ٔعضاء  س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔعامل،  ا
عية ج ة و ر الثقافة والشباب  ،جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ولسيد وز

ضة راسة املعمقة ملرشوعي  ،والر ل ا هودات اليت بذلوها يف س ىل ا
د لني يف  ٔعامل جملسنا اليومالقانونني املس   .ول 

ٔن تنظمي املناقشة يف هذه اجللسة العامة  لس املوقر  رب ا ٔ كام 
ىل الشلك التايل رشيعية سيكون    :ال

دة  - 1 ب و س دة  تقدمي احلكومة ملرشوعي القانونني دفعة وا
  املوضوع؛

عية حول  - 2 ج ة و تقدمي تقرري جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
دة؛ مرشوعي القانونني  ٔيضا دفعة وا

دة؛ - 3 ٔيضا دفعة وا  املناقشة العامة ملرشوعي القانونني 
دة - 4 ىل  ىل لك مرشوع قانون  ريا، التصويت  ٔ  .و

ني معا  ر احملرتم لتقدمي املرشو لسيد الوز ٔعطي اللكمة  ليه، س وبناء 
دة  .دفعة وا

ر احملرتم   .تفضل السيد الوز

ن الفردوس،  ر الثقافة وال السيد ع ضةوز   :شباب والر
﷽  

ليمك   .السالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
راسة والتصويت مرشوعي  ٔمام جملسمك املوقر  ٔعرض  ٔن  رشفين 

ٔوهلام مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  55.20قانونني،   01.09بتغيري و
داث امل ٕ لمتاحف، والثاين مرشوع قانون رمق القايض  ؤسسة الوطنية 

لهيام جلنة التعلمي والشؤون  56.20 ان صادقت  ملتاحف، وا يتعلق 
ٕالجامع، بتارخي  عية مشكورة  ج ة و   .2021مارس  24الثقاف

ٔيت هذا املرشوع  ىل  9بعد مرور حوايل  55.20هذا، وي سنوات 
ه نق ي مت مبوج ل وزارة الثقافة صدور القانون ا ام ٕادارة املتاحف دا ل 

ورة   . ٕاىل املؤسسة املذ
رزت رضورة  صاصات املؤسسة  وبعد املامرسة الفعلية ملهام واخ

ٔحاكم املواد  ٔحاكم القانون، والس  ه،  11و 9، 3، 2مراجعة بعض  م
ىل هذه املؤسسة إالسرتاتيجية   .وذ هبدف ٕاضفاء املزيد من الفعالية 

ر  - وبال شك ادة  -بال ما نذ رافعة ٕال ل الثقافة  ور د ٔن ا ب
يوزن ما بني  يل  ، ا ل القطاع السيا شيط د ل  %7و %6الت د

دا، وهاذ  م  ور  د ا ل املغرب، عنده وا يل اخلام د ا الناجت ا
ك  ادي  يل  كمتل املنظومة متاملؤسسة ا ادي  ل مؤسسة املتاحف، 

ة يف املغرب،  ٔاكدميية، املؤسسة والوزارةالثقاف ن ا   .اك
شمل تعديل املقرتح ما ييل   :وهكذا 

يل مت فهيا ٕادراج ٕاماكنية املسامهة يف  - املادة الثانية من القانون ا
ديدة حلساهبا يف خمتلف جماالت الرتاث املتحفي، وكذا  احف  داث م ٕا

  الرتاث الثقايف املادي والالمادي؛
متم مرشوع قانون امل - ضافة بعض املهام اليت 3ادة كام  ٕ ، وذ 

ر مهنا البعضضست لمتاحف، ونذ   :طلع هبا املؤسسة الوطنية 
ملتاحف حتت مسؤوليهتا  - 1 دة  ام برتممي وصيانة التحف املتوا الق

لهيا؛   واحملافظة 
ٓخر؛ - 2 حف ٕاىل    ٕاماكنية نقل ت التحف من م
لقى - 3 ٔو ا ة  اع القطع املتحف ىل اسرت رية اليت تصدر  العمل  ٔ ا
رشيع اجلاري به العمل؛ أحاكم ل ٔو جحزها، طبقا    قضائية مبصادرهتا 
ل  - 4 ٔ و من  مس ا ٓخر منوذج نعطي هو ممارسة حق الشفعة  و

لبيع عن طريق املزاد العلين  رية النادرة املعروضة  ٔ لقى ا ٔو ا ناء التحف  اق
ٔخرى ٔي طريقة    . ٔو ب

لامدة  سبة  ل دد 9ٔما  متمها بتقليص  ، فٕان مرشوع القانون يغريها و
ه  يل اكن ف ع، ا ه والت ه  10ٔعضاء جملس التوج ادي تويل ف الناس، د 

اة يف اختاذ القرار 6 ة املتو ا لن ٔعضاء، ضام  ل ا   .د
ضيات املتعلقة بتدبري املؤسسة  سخ املرشوع ويعوض بعض املق وي

لمتاحف، والس امل  19، كام متت ٕاضافة املادة 8و 7، 5واد الوطنية 
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لمؤسسة  لجنة املسرية  ٔعضاء هذه ا ام  ىل جمانية  مكررة اليت تنص 
ٔو  ت اخلاصة  ٔمور لمتاحف، مع ختويلهم تعويضات عن امل الوطنية 

ة املؤسسة، ٕاذن  ا ضهيا  انية  (la régle)التنقالت اليت تق يه ا
مةٔهنم يقدرو يت يه )l’éxception(و ٔجور ٕاذا اكنت يش    . قاضاو ا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔيضا، بتقدمي مرشوع قانون رمق  رشف اليوم  ي يتعلق 56.20ٔ ، ا
راسة والتصويت، وهو املرشوع  ٔول  يمكل املرشوع ا يل  ملتاحف وا

ادة النظر يف تنظمي املتا ي هيدف ٕاىل ٕا ة ا عتبارها مؤسسات ثقاف حف، 
سامح من  رش قمي الفن وال ىل  تعكس غىن وتنوع حضارة املغرب، وتعمل 
ٔو اخلاصة  ة  ل مالءمة هذه املتاحف، سواء اكنت مهنا املتاحف العموم ٔ
لهيا دوليا، وكذا تنظمي هذا  سيريها مع املعايري املتعارف  ا وطرق  ا و

ه  ام وٕاخضا شلك  د املفاهمي امليدان  ة من الضوابط، هبدف توح مو
امة مشرتكة  د  الل سن قوا ال احليوي، وذ من  املتعلقة هبذا ا

سمية  حف"وحتصني  ة " م ة توفري مجمو ىل ٕالزام عن طريق التنصيص 
حفي،  شاط م ٔي  ٔو ممارسة  ة  حف ح مؤسسة م من الرشوط املطلوبة لف

لتقائية ما بني  ىل  لكمت  ل الثقافة وهنا  ة د السياسة العموم
د الساحئ  كون وا ش  ة،  ل السيا ة د واملتاحف والسياسة العموم
ل املنتوج الثقايف  ل اجلودة د د املستوى د يخص وا لمغرب  رجع  يبغي 

ٔو لقب  سمية  ل  ، وهنا هذه الصيانة د يتقدم  يل  حف"ا د " م يه وا
(la garantie) ش يويل دا  وفر عند مة   هذا مستوى اجلودة م

  .امجليع
ة  ة املستوف ح املؤسسات املتحف كام هيدف مرشوع القانون هذا ٕاىل م

متزي  المة ا رشية  ة وال ك س لو ية وا حف "مجليع الرشوط التق م
سمية "املغرب حف"، هنا اكينة  متزي " م المة ا اد  حف املغرب"و ، "م

ر مهنااليت متنح لت املتاحف العدي يازات نذ م   :د من 
 ستفادة من التحفزيات اجلبائية؛ -
ة؛ -  إالدراج يف املسا واملسارات السياح
ساين - داد الرتاث الثقايف الوطين وإال ب يف   .وكذا الرتت

سحهبا يه  ٔو ك متزي  المة ا يل تعطي هاد  املؤسسة "واملؤسسة ا
لمتاحف ن وا"الوطنية  ٔن اك ر ب ل ، وهنا بغيت نذ د العدد د

ن املتاحف الوطنية، اجلهوية، واحمللية،  ل املتاحف، اك ت د املستو
يل عندو يش موروث ثقايف حيزي  حف حميل يف يش ٕاقلمي ا ٔن م وتصورو 
ش يطلع  لمتاحف  بو هذه املؤسسة الوطنية  متزي وتوا المة ا ىل هاذ 

متزي، وهنا ٕاذا هذا املتحف احمليل ق ل ا ىل ذوك لمستوى د در يتوفر 
ة ويربز يف ذوك  هنا  (les circuits touristiques)املسا السياح

منية  ادي يويل مرشوع  حف حميل  ٔصال م يل اكن  دو ا هذا املتحف بو

متزي  المة ا يك اجلهة، وٕان شاء هللا هاذ  يك إالقلمي و سبة  ل اكمل  م
ل  لتزنيل الفعيل د اجلهوية املتقدمة، ٕان شاء كون وسي ٕان شاء هللا 

رب العاملني  .هللا 
ضيات  6يتضمن مرشوع هذا القانون  ر مهنا بعض املق ٔبواب، نذ

صار شديد   :خ
ٔول - عتباره مؤسسة تعرض فهيا  "املتحف"ىل تيعرف : الباب ا

ٔعامل ذات القمية  رية وكذا ا ٔ لقى ا ٔو ا ة  ات املتحف مو التحف وا
ٔو الثقاف  ية  ٔو العلمية، واليت تندرج بطبيعهتا مضن الف ٔو التارخيية  ة 

سانية؛ ري املادي لٕال ٔو    الرتاث الثقايف املادي 
داث املتاحف وتنظميها؛: الباب الثاين - ة ٕا يف   حيدد 
ل الوطين : الباب الثالث - لس سجيل املتاحف   ٔ حيدد مس

لمتاحف مسكه وتدبري  ه لمتاحف، اليت تتوىل املؤسسة الوطنية 
ه؛   وحتي

متزي : الباب الرابع - حف املغرب"يتطرق لعالمة ا ، اليت متنحها "م
لمتاحف املتوفرة فهيا الرشوط؛   املؤسسة ملدة معينة 

ضيات : الباب اخلامس - ىل خمالفي مق ت املفروضة  ىل العقو ينص 
  هذا القانون؛

ة: ٔما الباب السادس - نتقالية واخلتام ٔحاكم   .فهو خمصص لبعض ا
ل ال يتعدى  ٔ ح  ىل م كام يمت التنصيص يف هاذ الباب السادس 
ذة لتطبيقه، ملالءمة  رش هذا القانون وكذا النصوص املت رخي  ني من  سن

ذ زي التنف ل دخول القانون  ٔحاكمه ق   .وضعية املتاحف القامئة مع 

ني ن املرشو جياز مجمل مضامني هاذ ٕ ٔستغل هذه املناسبة . تلمك  و
ٔعضاء ٔتقدم  شارن احملرتمني،  لسيدات والسادة املس نان  م لشكر و

يل  ل اجلد ٕاجيايب ا ىل التفا عية،  ج ة و جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
ات ج يل اكن معنا يف هاذ  ن والنقاش اخلصب ا   .اك

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

ة لتقدمي تقرر  ٓن ملقررة جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ٔعطي اللكمة ا
ني لجنة حول املرشو   . ا

ا وٕالكرتونيا   .وزع ورق

ا يف ٕاطار  ب املناقشة حول مرشوعي القانونني، وكام اتفق ٓن  ح ا ٔف
سبني حرية  ،ندوة الرؤساء ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لفرق وا

ٔو تقدمي ل  ا يف حمرض اجللسة التد وبة قصد ٕادرا الت مك   .املدا
ٔصا واملعارصة وبة :اللكمة لفريق ا   .يقدم املدا مك

ستقاليل وبة :الفريق    .مك
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وبة :الفريق احلريك   .مك
ٔحرار وبة :فريق التجمع الوطين ل   .مك

وبة. (.ٕاذن اكفة الفرق الهتا مك   ).اكفة الفرق تقدم مدا
  .شكرا

قل  ٔ طيب، ن ني، ونبد ن املرشو ىل مواد هاذ لتصويت  ٓن  ا
متمي القانون رمق  55.20قانون رمق المبرشوع  القايض  01.09بتغيري و

لمتاحف داث املؤسسة الوطنية  ٕ.  

  :01.09من القانون رمق  11، 9، 3، 2املتعلقة بتغيري ومتمي املواد  ،1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ر 8، 7، 5سخ وتعويض املواد ، املتعلقة ب 2املادة    :من القانون السالف ا
  .ٕالجامع: املوافقون

متمي القانون رمق  ،3املادة    :مكررة 19ملادة  01.09املتعلقة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  بتغيري  55.20ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  لمتاحف 01.09و داث املؤسسة الوطنية  ٕ   .القايض 

ىل مواد مرشوع قانون رمق  لتصويت  قل  ملتاحف 56.20ون   .يتعلق 

  :1املادة 
  ؛35= املوافقون

د: املعارضون ٔ   ؛ )00( ال 
  .3= املمتنعون

  :2املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  . ٕالجامع: وافقونامل

  :20املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون
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  :24املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :27ة املاد
  . ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  . ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

رية  ٔ ل ا   :31املادة ما ق
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ٔعرض مرشوع القانون    :ٕاذن 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يتعلق  56.20ٕاذن، وافق جملس املس
  .ملتاحف

لجميع   .شكرا 
  .ورفعت اجللسة

 ------------- ----------------------------------------------- ----- 

وبة املسلمة لرئاسة: امللحـق الت املك   .اجللسة املدا

I - ٔصا واملعارصة  :فريق ا

متمي القانون رمق  55.20قانون رمق مرشوع ) 1 القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية  ٕ.  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق  55.20انون رمق مرشوع ق داث  01.09بتغيري و ٕ القايض 
ي هيدف ٕاىل متكني املؤسسة الوطنية  لمتاحف، وا املؤسسة الوطنية 
ديدة حلساهبا اخلاص يف خمتلف  احف  داث م ة ٕا لمتاحف من صالح
ام بدل  ه  اصة، والرتاث الثقايف بو جماالت الرتاث املتحفي بصفة 

ىل صارها  ،  اق و لهيا لفائدة ا ٕادارة املتاحف وتدبري شؤوهنا واحملافظة 
ريها من املهام اليت تتطلب توسيع  رممي املتاحف، و ٕاضافة ٕاىل معلية 

ٔكرث ات املؤسسة    .صالح
لمتاحف  داث مؤسسة وطنية  ٔن الهدف من ٕا ليمك  كام ال خيفى 

اح  مثني رصيد م ، و ة ببالد ا الوطنية، ومتتيع روم تقوية احلاكمة املتحف ف
ىل املقومات احلضارية  سامه يف احلفاظ  املغرب مبتاحف وفضاءات 
ٔساسيا من روافد التمنية،  ٔن الثقافة صارت رافدا  اصة   ، ة لبالد والثقاف
ق  صادي وحتق ق ق إالقالع السيا و ال هاما لتحق وشلك مد

ة والتعرف  ة الثقاف ات من الناح ىل املوروث احلضاري املصاحلة مع ا
انب ٔ لمغاربة ولزوار ا ا  ا لمغرب وجع م   .والعمق التارخيي 

ىل هذا  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
ٕالجياب   .املرشوع 

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  )2  .يتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  ،نوالسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ي هيدف  56.20املناقشة العامة ملرشوع قانون رمق  ملتاحف، ا يتعلق 
داث  اهتا، وٕاىل ٕا هتا وتنوع موضو يفام اكنت ملك ٕاىل تنظمي املتاحف، 

وية وحملية احف وطنية و ة  م نو عددة وم ات وختصصات م ذات تو
ة املتوفرة ات املتحف مو   .حسب نوع ا

لغة  ٔمهية  ٔصا واملعارصة  سبة لنا يف فريق ا ل وشلك هذا املوضوع 
ٔمهية الثقافة وصون الرتاث الثقايف لبالد امئ ب   .نظرا ٕالمياننا القوي وا

ٔصبحت تلعب دور ٔن املتاحف  ليمك  ا حمور يف التمنية وكام ال خيفى 
لتمنية ومفهوم  ة  املستدامة حبيث تربز مدى معاجلة السياسات العموم
ة فضول العقل  ح متع من  التطور احلضاري ودور املتحف وارتباطه 
ىل السعي ملعرفة معلومات عن تطور احلضارة  شجع  ي  رشي ا ال

رشية املاضية   .ال
ٔن املتاحف تعترب  ه  مة يف التبادل الثقايف ومما ال شك ف ٔيضا وسي 

راء الثقافات وتطور التفامه املتبادل والتعاون والسالم بني الناس، كام  وٕا
امال ٔمم ولرؤية دولية  يعترب الرتاث احملفوظ يف املتاحف  لحوار بني ا ٔداة  و
ة ق التمنية الثقاف ريم ٕاىل حتق   .مشرتكة 

م يف ىل حضارتنا العريقة،  ٕان املتاحف يف املغرب لها دور  احلفاظ 
متثل يف جزء  ته واليت  متزي بغىن مكو راث ثقايف  ٔن بالد لها  اصة و
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رخي بالد العريق،  عددة من  رية تؤرخ لفرتات م ٔ هام مهنا يف حتف 
رتباط  ئق التارخي و يق و ة تنضاف ٕاىل  ٔريولوج ئق  ٔيضا و وشلك 

ا احلضاري   .بعمق
ي ميزي إالرث الثقايف الوطين  ومما ال شك ٔن تعزز الغىن ا ه  ف

ستدعي وضع   ، ال املق ٔج مثينه ونق ٕاىل ا ليه و ت احلفاظ  ورها
ة  ة رح دمج جتعل من املتاحف فضاءات معوم سياسة تدبري عرصي وم

ذابة ولية  ،و ه الثقافة الوطنية وكذ ا ٔو سامه يف التعريف مبختلف 
ربات وهندسة  ويف فهم خمتلف رخي و ا و ٔريولوج ون و الثقافات من ف

  .معامرية
ٔطري املتاحف املغربية مضن مقاربة  ٔن يندرج ت ولبلوغ هذه الغاية، جيب 
ت املتوفرة  ىل لٕالماك جعة وم ل ٕادارة  ٔ ٔن الثقايف من  ديدة لتدبري الش

م مع مدو  امغ  رشية واملالية وذ ب ٔداء املوارد ال ات وحتسني  الق ٔ نة 
  .املتاحف

ىل هذا املرشوع قانون ،من هذا املنطلق ٕالجياب    .فٕاننا نصوت 

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 

متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  -  القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية    ؛ٕ

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  -    .يتعلق 

س  ،السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،

شار    ،نوالسيدات والسادة املس
دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  55.20م القايض  01.09بتغيري و 
لمتاحف ومرشوع قانون رمق  داث املؤسسة الوطنية  يتعلق  56.20ٕ

  .ملتاحف

س،   السيد الرئ
لثقافة والعمل  دة  ٔمم املت ظمة ا ٔهنا " اليوسكو"تعترب م املتاحف ب

ة  و ٔهنا مف متع وتطوره، كام  ري رحبية، تعمل خلدمة ا مؤسسات دامئة 
ت املادية  الك إالثبا ستطيع ام لجمهور، واملتاحف كام نعمل مجيعا، 

ث تعمل هتم احمليطة، ح ىل حفظها وٕاجراء بعض البحوث  لساكن وبي
ٔمهية املتاحف  ٔهنا، وتربز  ش رخيية  اهنو العلمية  ىل معلومات  شمتل 

ي نوافذ  ٔمهتم، فه رخي  ىل فهم  ني  د املواطنني والباح سا وحضارية، 
ٔشياء  متع، وتضم املعروضات وا ا لثقافة ا ا ٔمس، ومف ىل ا ة تطل  ثقاف

هتا، وعرضه مثينة محلا د وسائل االتصال اليت ا ٔ لهيا، ويه  طالع  ا، و
اة الشعوب، فاملتاحف  ر وتقاليد ح ٓ رخي و القة  ظهرت تعرض ثقافة و

ٔصبحت يف العمل احلديث مركز  ث  ملايض، ح سهم يف  المي ااحلارض  ام 
االت ساين يف مجيع ا لرتاث إال راز املعرفة، والعلوم والتعريف    .رش وٕا

د فاملتا سا رخيية وحضارية  ىل معلومات  شمتل  وهنا  حف تظهر يف 
ٔمهتم رخي  ىل معرفة  ني  متعبوابة ويه  ،املواطنني والباح  ملعرفة ثقافة ا

ٔمام امجلهور لالٕ  مثينة وعرضها  ٔشياء ا لمعروضات وا لهيا بضمها  طالع 
ر وتقال  ٓ رخي و دى وسائل االتصال اليت تعرض ثقافة و  اة ويه ٕا يد ح

ملايض ،الشعوب القة احلارض  ٔصبحت  ،ويه الرابط اليت تظهر  ث  ح
لرتاث  راز املعرفة والعلوم والتعريف  سهم يف رش وٕا ام  لميا  مركزا 

االت ساين يف مجيع ا رة الشعوب ويه الفضاء ف ،إال املتاحف تعترب ذا
ىل خصوصية ال  رة الشعوب وحيافظ  ستوعب حضارة وذا ي  هوية ا

س  ، فدور املتاحف ل ة لبالد ىل الرتاث حفسب، وٕامنا االثقاف حلفاظ 
ة  ىل تفعيل العالقة بني الثقافة والطبيعة وسن سياسة معوم دورها قامئ 
سامه يف التعريف مبختلف  ذابة  ة ممتعة و جلعل املتاحف فضاءات معوم

ولية ه الثقافة الوطنية وا   .ٔو
هتا يف واملناسبة رشط، لننوه مبب يل هناية وال ٔخرة ق ادرة احلكومة املت

ٔهيل هذه  ن هيدفان ٕاىل ٕادراج ت ىل الربملان، ا ني  ن املرشو عرض هذ
بعة لها يف خمتلف جماالت الرتاث املتحفي بصفة  احف  داث م املؤسسة ٕال

ام ه  مفرشوع القانون يقرتح ٕاضافة بعض املهام . اصة، والرتاث الثقايف بو
يل تلقي امللفات اليت ستض لمتاحف من ق طلع هبا املؤسسة الوطنية 

رممي وصيانة الرصيد املتحفي،  ٔعامل  ام ب داث املتاحف، والق ٕ املتعلقة 
ة ات املتحف مو ة وا لهيا املتاحف  ،وٕاماكنية نقل القطع املتحف اليت تتوفر 

ٓخرالتابعة لها، من  حف ٕاىل  اع ا م ىل اسرت ة والعمل  لقطع بصفة مؤق
ٔو لفائدة  و  ٔحاكم قضائية مبصادرهتا لفائدة ا رية اليت تصدر  ٔ ة وا املتحف
سيق مع  ٔو جحزها وذ بت اص القانون العام  ٔش ٓخر من  ٔي خشص 

  .اجلهات املعنية
ٕاىل تنظمي املتاحف،  فهيدف ،56.20يتعلق مبرشوع قانون رمق ما  ويف

اهتا هتا وتنوع موضو امة مشرتكة،  ،يفام اكنت ملك د  الل سن قوا من 
سمية  ة وحتصني  ملؤسسة املتحف د املراجع القانونية املتعلقة  وتوح

حف" لمتاحف من توافر الرشوط " م ٔكد املؤسسة الوطنية  حبيث تت
الل دراسة  حفي، وذ من  شاط م ٔي  ح املتحف وممارسة  الالزمة لف

هيا وز ئق املضمنة يف امللف املودع  ني املاكن يقوم هبا الو رة ٕاىل 
ال املتحف خصصون يف ا ٔعوان م ٔن هذا املرشوع يموظفون و لمنا  ، مع 

ات  وية وحملية ذات تو احف وطنية و داث م سميكن من ٕا
ة املتوفرة، مقابل  ات املتحف مو ة حسب نوع ا نو عددة وم وختصصات م

ىل دة مؤرشات  ستقاليل  ل يف الفريق  س دها  هذا  ٔن القوانني و
كفي ومهنا   :ال 

دد من املتاحف ببالد مقارنة مع دول  • ول يف  وجود خصاص 
رخييا مقارنة ببالد بية ال مت رصيدا    ؛ٔج

ول الصديقة•  ينا مقارنة ببعض ا رة املتاحف  مما  ،غياب ثقافة ز
ذر يف  رخينا املت راثنا بل و لينا معرفة حضارتنا و القدم يفوت 
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ا يف  رخي حتف ٔن جنهل  ل  ذ قرون ومن ا حن حضارة قامئة م ف
لك الوسائل ليه  ال  انب ٕاىل إالق ٔ سعى ا حملني  ،ني  م

رخيينا العريق؛ ىل  ان العامل لٕالطالع    مشاق التنقل من لك ب
لني يف تدبري الرتاث •  ٔرولو املغريبتعدد املتد ، مما الثقايف وا

هنوض هبذا يؤدي يف ب ان ٕاىل تضارب وتناقض يف ا ٔح عض ا
  القطاع؛

ه وهت•  ىل رسق ٔرض الوطن؛ٕاهامل هذا الرتاث جشع  ارج    ريبه 
شويه •  ل ر التارخيية ببالد وعرضها كثريا  ٓ ٔمه امل ٕاهامل صيانة بعض 

ر؛   وإالند
ا مضن •  الل ٕادرا ملغرب من  رضورة تعميق ثقافة املتاحف 

ر  ى الناشئة املغربية ،اسيةاملقررات ا ا لثقافة املتاحف    .رسي

كون النصوص  ٔن  ل هذه القوانني  اقشة م الل م ٔبدا  ٔملنا دامئا و
ٔكرث اءت يف مرشوعي  التنظميية  لمواد اليت  جودة ودقة وتفصيال 

هتريب والرسقة ومن جعلها  ،القانونني ا الوطنية من ا حامية لرتاثنا وحتف
كون  هدفا جتار بدل ا يؤرخٔن  ذرة يف  هدفا سام حلضارة مغربية م

رشية   .رخي ال
راكته ليمك ورمحته تعاىل و    .والسالم 

III -  العدا والتمنيةفريق:  

متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  -  القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية    ؛ٕ

  .ملتاحفيتعلق  56.20مرشوع قانون رمق  - 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل مرشوع القانون رمق  لتصويت  املتعلق  56.20يف اجللسة العامة 
متمي القانون رمق ب  55.20ملتاحف ومرشوع قانون رمق   01.09تغيري و

لمتاحف داث املؤسسة الوطنية  ٕ   . القايض 
ا القانونني ٕاىل  اء هبا مرشو رشيعية اليت  ضيات ال وهتدف هذه املق
ليات  لمتاحف وتعزز ا ٔدوار اليت تقوم هبا املؤسسة الوطنية  كرس ا

ادة تنظمي املتاح ث سمتكن ٕا ة القانونية والتنظميية لها، ح يف ف ومراجعة 
بريا  وز والتحف اليت تتضمهنا، دعام  ىل الك لهيا و تدبري شؤوهنا واحملافظة 
ح  ة من الرشوط لف ة توفر مجمو سهم فرض ٕالزام ٔن املتحفي، كام س لش
رتقاء بعمل املتاحف  حفي يف  شاط م ٔي  ة وممارسة  حف مؤسسة م

لهيا دو    .لياببالد ٕاىل مصاف املعايري املتعارف 
اء هبا مرشوع القانون رمق  ،ٕالضافة ٕاىل ذ ضيات اليت  فٕان املق

ام  55.20 لمتاحف واملمتث يف نقل  داث املؤسسة الوطنية  ٕ القايض 

لهيا ٕاىل هذه املؤسسة، وجعلها  ٕادارة املتاحف وتدبري شؤوهنا واحملافظة 
ديدة حلساهبا يف خمت احف  داث م ىل املسامهة يف ٕا لف جماالت قادرة 

ضيات ريها من املق سهم  ،الرتاث املتحفي والرتاث الالمادي واملادي و س
ىل مؤسسة  ركز  يف بناء مرشوع ثقايف لتمثني املوروث املغريب املمتزي 

ال ٔدوار املنوطة هبا يف هذا ا ام  ىل الق يلكة وقادرة  ة  حف   .م

س احملرتم،   السيد الرئ
  ون،السادة الوزراء احملرتم

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة، سميكن من حامية  ن املرشوعي قانونني يف هذه الظرف ٕان تقدمي هذ
سهم يف  شعباهتا، كام س ة املغربية لك  لهوية الثقاف املوروث الثقايف املمزي 
رتقاء هبا لتصبح  ة و ة الثقاف جزات ب يف دمع السيا رصيد م تعزز و

ىل املستوى اجلهوئداة فا اصة   ، ه  ، يف تنويع العرض السيا مبا ف
لعديد من املناطق ببالد صادية  ة واق ة وسياح واليت  ،منية حملية ثقاف

ٔو  ة  و ل فضاءات مف ة دا حف ات م برية لتصبح و زخر مبؤهالت 
  .مغلقة

شار لس املس ت ويف اخلتام، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب ن ولغا
رها ىل مرشوع القانون رمق  ،اليت سبق ذ ٕالجياب   56.20سنصوت 

ملتاحف ومرشوع قانون رمق  متمي القانون رمق  55.20املتعلق  بتغيري و
سهم يف  01.09 ٔن  ٓملني  لمتاحف،  داث املؤسسة الوطنية  ٕ القايض 

ه ٔهداف املرجوة م ق ا   .حتق
ليمك ورمحة هللا تعاىل   .وراكتهوالسالم 

VI - احلريكفريق ال:  

متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  -  القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية    ؛ٕ

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  -    .يتعلق 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن ٔ  اقشة مرشوع رشفين  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  تد

متمي القانون رمق  55.09قانون رمق  داث  01.09بتغيري و ٕ القايض 
لمتاحف ومرشوع قانون رمق  ملتاحف 56.20املؤسسة الوطنية    .يتعلق 

س،   السيد الرئ
ر الثقافة والشباب  لسيد وز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  يف البداية 

ضة  اقشته لهذا املرشوع، وكذا والر الل م ىل عرضه القمي واملفصل 
اقشة  ر م شارن ٕا ات السادة املس جتاوبه إالجيايب مع مالحظات واقرتا
عية، والشكر  ج ة و ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف املرشوع دا
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ل  شارن سواء احلارضن دا ٔيضا ٕاىل السيدات والسادة املس موصول 
ٔو امل  ة  ىل نقاشهم الهادئ القا ية التواصل عن بعد،  لني عن طريق تق تد
  .واملسؤول

س،   السيد الرئ
ن  لك ٕاجيابية مع مضامني هاذ ل  ٔن نتفا سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 
ٔهداف يف تنظمي جمال الرتاث املادي  هيام من  ريم ٕا ني اعتبارا ملا  املرشو

رخي ي يؤرخ لفرتات من    .بالد والالمادي، وا

س،   السيد الرئ
ضيات مرشوع قانون رمق اليا مق ل  س  55.20 ٕاننا يف الفريق احلريك 

متمي القانون رمق  داث املؤسسة الوطنية  01.09بتغيري و ٕ القايض 
ام،  شلك  ملتاحف  ٔكرث  م  ه ٔيت يف ٕاطار  ي ي لمتاحف، وا

رية وتطور معل املؤسسة يف تع ٔ لقى ا لتحف وا اطهيا مع لك ما يتعلق و
رخي  ية من  ىل حتف تؤرخ لفرتان وحقب زم ال املتحفي واليت حتافظ 
ديدة  احف  داث م ٔن فلسفة هذا املرشوع هو ٕا ، الس  بالد

لرتاث املتحفي الثقايف ٔكرث  م  ه ىل  شجيع    .والتحفزي وال
ور اجلدي اليت تقوم به املؤسسة الوطني لمتاحف هبدف كام ننوه  ة 

رازه،  مثينه وحسن ٕا ٔريولو الثقايف الوطين و ىل املوروث ا احلفاظ 
ه الثقافة  ٔو سامه يف التعريف مبختلف  ة  وجعل املتاحف فضاءات معوم

  .الوطنية

س،   السيد الرئ
ادة  56.20خبصوص مرشوع قانون رمق  ملتاحف هيدف ٕاىل ٕا املتعلق 

عت  ة تعكس غىنالنظر يف تنظمي املتاحف  وتنوع  بارها مؤسسات ثقاف
ال املتحفي  سامح، وجعل ا ىل رش قمي الفن وال حضارة املغرب، وتعمل 
ام وسيري هذا القطاع متاشيا مع  الل جتديد  يعرف تطورا وجتديدا من 

لهيا دوليا   .املعايري املتعارف 

س،   السيد الرئ
ٔن هذه املشار  ىل  يد  ٔ اءت ملعاجلة العديد يف هذا إالطار نود الت يع 

ىل ف ييل   :من النواقص وتت
ٔن املغرب يتوفر  - ملغرب حبيث  دد املتاحف  اخلصاص امللحوظ يف 

ىل  ول العربية؛ 40فقط  حفا مقارنة مع بعض ا   م
ت  - ل وعصور ومكو حف وطين يعرض خمتلف مرا قار ٕاىل م ف

ٔمة املغربية؛   رخي ا
ٔصاهبا من احلا املزرية اليت - ر التارخيية من جراء ما  ٓ  تعرفها بعض امل

ٔو تدمري؛   شويه 
كولو املغريب - لني يف تدبري الرتاث الثقايف وإال   . تعدد املتد

س   :وهبذه املناسبة نطالب السيد الرئ
عتناء  - شاء املتاحف الوطنية، و برية ٕال ٔمهية  برضورة ٕاعطاء 

ر التارخيية امل  ٓ دة بعدد من املناطقلقصبات وامل   ؛توا
سيقها مبا يضمن  - لني يف هذا القطاع، وت ود لك املتد د  توح

لرتاث الثقايف املغريب املتعدد واملتنوع ق العناية الاكم    ؛حتق
ٔن  - لش م  ه الل  ملغرب من  رضورة تعميق ثقافة املتاحف 

الم يف  لرتاث ال املتحفي، وتوظيف وسائل إال الثقايف املادي تعريف 
  .والرمزي

س،   السيد الرئ
ري ٔ ىل  ،يف ا ٕالجياب  ٔن نصوت  سعنا ٕاال  حنن يف الفريق احلريك ال 

سامه وتدفع ٕاىل حامية الهوية ورسيخها ورش  هذه املشاريع القوانني اليت 
راء متع الوعي احلضاري ودمع الرتبية والتعلمي وٕا   .الثقافة يف ا

  .وشكرا

V -  لشغلإالحتفريق   :اد املغريب 

متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  -  القايض  01.09بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية    ؛ٕ

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  -    .يتعلق 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللك ٔن  رشف ب مس ٔ لشغلمة  اقشة  إالحتاد املغريب  ل م ٔ من 

متمي القانون رمق  55.20مرشوع قانون رمق  داث  01.09بتغيري و ٕ القايض 
لمتاحف ومرشوع قانون  ملتاحف 56.20املؤسسة الوطنية  وحنن  ،يتعلق 

ان، واليت  ضيات اجلديدة اليت تضمهنا املرشو ٔمهية املق ٔكدون وواعون ب م
سامه ال  حما يف تطور املتاحف وجتويد معل املؤسسة الوطنية س

ال املتحفي ببالد من  ي تلعبه يف تنظمي ا ور املهم ا لمتاحف، نظرا 
رية، كام نص  ٔ لقى ا ىل التحف وا الل تنظمي املتاحف واحلفاظ 
ديدة حلساهبا  احف  داث م ىل ٕادراج ٕاماكنية مسامههتا يف ٕا املرشوع 

  .االت الرتاث املتحفي، وكذا الرتاث املادي والالمادي الوطينيف خمتلف جم

وىل املؤسسة  ني تضمنا ٕاضافة بعض املهام اليت س ٔن املرشو كام 
ل ملثال ال احلرص ىل س ر مهنا  ام هبا، ونذ لمتاحف الق   :الوطنية 

ملتاحف حتت مسؤوليهتا •  دة  ام برتممي وصيانة التحف املتوا الق
  لهيا؛واحملافظة 

ارهتا بني املتاحف •  ٓخر، وٕا حف  ٕاماكنية نقل التحف من م
لمية؛غٔ  ية و   راض ف
ٔحاكم •  رية اليت تصدر  ٔ لقى ا ة وا اع القطع املتحف ىل اسرت العمل 

رشيع اجلاري به العمل؛ ل   قضائية مبصادرهتا وجحزها طبقا 
ل•  ناء التحف وا ل اق ٔ و من  مس ا رية ممارسة حق الشفعة  ٔ قى ا



شارن  ريل دورة  –مداوالت جملس املس ٔ2021  

8 

ريل  09( 1442شعبان  26 ٔ2021( 

ٔخرى ٔي طريقة  ٔو ب لبيع عن طريق املزاد العلين،    .النادرة املعروضة 

ٔدوات  ٔداة من  رة الشعوب، و ٔن املتاحف تعترب ذا وجتدر إالشارة 
ست فقط جمرد ماكن جيمع التحف، بل يه  ىل الهوية، ٕاهنا ل احلفاظ 
ىل خصوصيات  رة الشعوب وحيافظ  ستوعب حضارة وذا ي  الفضاء ا

س صون ا د املتاحف ل ٔسايس من توا ، فالهدف ا ة للك ب لهوية الثقاف
ىل تفعيل  ٔيضا يف دورها القامئ  ليه حفسب، بل  الرتاث مجم واحلفاظ 
العالقة بني الثقافة والطبيعة،  فٕان وضع سياسة تدبري عرصي 
ذابة،  ة و ة رح دمج ستجعل ال حما من املتاحف فضاءات معوم وم

ه الثقافة الوطنية وكذ العاملية، وكذا سامه  ٔو يف التعرف مبختلف 
ربات  رخي و ا و ٔنرثوبولوج ون وا سمتكن من فهم خمتلف الثقافات والف

تلفة   .الهندسات املعامرية ا
الل  اهتا من  هتا وتنوع موضو يف ما اكنت ملك وٕان تنظمي املتاحف، 

د املراجع ال امة ومشرتكة وتوح د  ملؤسسات سن قوا قانونية املتعلقة 
رة والتارخي الوطين لبالد ا ة هو قمية مضافة    .املتحف

مثن هذه  ٔن  سعنا ٕاال  لشغل ال  حتاد املغريب  وحنن بدور يف 
ٔريولو والثقايف  ىل املوروث ا إالجراءات اليت هتدف ٕاىل احلفاظ 

رازه وجعل املتاحف الوطني مثينه وحسن ٕا ة الوطين، و ة فضاءات معوم
ه الثقافة الوطنية ٔو   .سامه يف التعريف مبختلف 

س،   السيد الرئ
كون فضاء للك  ٔن  لمتاحف من املفروض  ٕان املؤسسة الوطنية 
، وكذا  متع، لتكرس الثقافة التارخيية واملوروث الثقايف الفين ببالد ات ا ف

منية املعارف الل  ام من  لميا  ٔن تلعب دورا  ن العلوم  جيب  اد يف م
ة وإالسهام يف رش الثقافة، وكذا حامية املوروث الثقايف، خصوصا  املتحف
رات، ولها شباكت  ٔ ات دولية خمتصة يف رسقة وهتريب ا ٔن هناك ماف و
بري،  رخيي وفين  رصيد  زخر  ىل الصعيد العاملي، وبالد و امحلد 

واص ببال رية م ٔ شافات ا ك رخييةوالزالت  دة مدن    .د يف 
ٔخص  دي، و رشي يف رفع هذا الت ملناسبة دور العنرص ال ىس  وال ن
ٔن التكون  ث  ملتاحف الوطنية، ح ر هنا العامالت والعاملني 
ة من  ليات الرفع من مردودية هذه الف ٔمه  والتكون املسمتر من 

هنم من ظروف معل دمني، ٕاضافة ٕاىل رضورة متك الئقة، ومتتيعهم  املست
قوصة ري م   .حبقوقهم اكم 

س،   السيد الرئ
ٔندلس  ٔن اململكة املغربية الرشيفة واليت اكنت متتد ٕاىل بالد ا ال شك 
ر وخمطوطات  ٓ بريا و رخييا  ا حتمل رصيدا  ٔفريق سبانيا والسودان بعمق  ٕ

ٔن هذا ري، و داد  شهد بعظمة اململكة ومعقها التارخيي الك فريقي لن م
ٔن بالد  ليه، و ن، ولكن الواقع يعلو وال يعىل  يعجب بعض احلاسد
ر والتحف املعامرية اليت جتسد  ٓ ٔعظم ا ٔورو ب ا و رخي ٕافريق بصمت 

ٔن هذا التارخي هو شهادة ال ميكن  ىل  لعظمة اململكة وقوهتا، وحنن نؤكد 
ٔن بالد عظمية بعظمة  لهيا، و ي ميتد ٕاىل ٔي اكن التطاول  رخيها ا

  . عرشات القرون
ني ،للك ما سبق إالشارة ٕاليه ٔمهية املرشو حتاد  ،ونظرا  فٕاننا يف 

ٕالجياب لهيم  لشغل نصوت    .املغريب 
ليمك ورمحة هللا وتعاىل وراكته   .والسالم 

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  :مجمو

متمي ال 55.20مرشوع قانون رمق  -  القايض  01.09قانون رمق بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية    ؛ٕ

ملتاحف 56.20مرشوع قانون رمق  -    .يتعلق 

س،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق  55.20القانون رمق  ملناقشة مرشوع  01.09املتعلق بتغيري و
لمتاحف و مرشوع قانون رمق  داث املؤسسة الوطنية  ٕ  56.20القايض 

ملتاحف   .يتعلق 

متمي القانون رمق  55.20مرشوع القانون رمق : ٔوال  01.09املتعلق بتغيري و
لمتاحف داث املؤسسة الوطنية  ٕ   :القايض 

ٔيت مرشوع القانون رمق  ىل  55.20ي بعد مرور حوايل عرش سنوات 
ي  01.09صدور القانون  لمتاحف، ا داث املؤسسة الوطنية  ٕ القايض 

لهيا من السلطة  ه نقل ٕادارة املتاحف وتدبري شؤوهنا واحملافظة  مت مبوج
لمتاحف، وذ  لثقافة ٕاىل املؤسسة الوطنية  ة امللكفة  حبسب  - احلكوم

ة هذا الق مثني رصيد  -انونما ورد يف ديبا ة و لتقوية احلاكمة املتحف
دمج جتعل من  الل وضع سياسة تدبري عرصي وم املتاحف الوطنية من 
ىل إالرث  سامه يف احلفاظ  ذابة  ة و ة رح املتاحف فضاءات معوم
؛ وقد تضمن مرشوع هذا  ال املق ٔج مثينه ونق ٕاىل ا الثقايف الوطين و

ىل  ٔربع مواد من القانون القانون تعديالت تنصب  متمي   01.09تغيري و
ملواد  ٔمر  سخ وتعويض ثالث مواد ويه 11و 9و 3و 2ويتعلق ا ىل  ، و

ىل ٕاضافة املادة 8و 7و 5 مكررة، ومجمل القول ف خيص هذا  19، و
كون ذا  ٔن  ٔنه ال يعدو  اء به مرشوع هذا القانون  ي  التغيري والتمتمي ا

ام املؤسسة، معليات تلقي ملفات طابع تقين رصف، حبيث  مه، ف خيص 
داث املتاحف وجرد الرصيد املتحفي وحرصه وتوثيقه والنقل الفوري  ٕا

ة  ٔو ... لبعض القطع املتحف ة املهربة  اع القطع املتحف ٔعامل الرتممي واسرت و
ٔو حسهبا متزي  المة ا ح  ٔن املواد املتعلقة حباكمة املؤسسة . املرسوقة وم كام 

ة  لمؤسسة وطبيعة التعويضات املمنو رية  لجنة املد ٔليف وسري ا ٔن ت يف ش
دة رية، فٕاهنا ال تليب الطموح يف ٕارساء حاكمة ج لجنة املد   .ٔعضاء ا
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ٔن مرشوع القانون رمق  د  55.20فاملالحظ  ع د وقدم دون  ٔ قد 
مي حصي  شاط املؤسسة الوطنية  10ىل دراسة تق سنوات من 

ا، يف الوقت لمتاح دا ٔهداف اليت سطرت لها عند ٕا قها ل ف ومدى حتق
ام  س ضيات حتقق  رشيعية مبق ٔيت هذه املبادرة ال ٔن ت تظرا  ي اكن م ا

حها  2011مع روح دستور  ٔصبحت ت ة اليت  كرس الطفرة احلقوق و
ة، ومع توصيات هيئة  ٔحاكمه والس يف جمال احلقوق الثقاف ة من  مجمو

رة، هبدف االٕ  ا حلفظ إالجيايب  اصة ت املتعلقة  نصاف واملصاحلة 
ات ق املصاحلة مع التارخي و مع ا   .حتق

ة وذ لعدم  رشاف س قد الرؤية  ٔن مرشوع هذا القانون قد اف كام 
ٔدوات معل املتاحف لتوفري  ٔساليب و ىل حتديث  ضيات تنص  تضمينه ملق

رات افرتاضية وتف لية لهاسبل تنظمي ز   .ا
لشغل  ،ويف هذا الصدد ميقراطية  ة الكونفدرالية ا فقد تقدمت مجمو

ٔسايس  ام بدور  لمتاحف من الق ريم ٕاىل متكني املؤسسة الوطنية  بتعديل 
ملسامهة الفعا  رة وذ  ا ا مضن  يف هتيئة فضاءاتحلفظ ا رة ٕالدما ا ا

هنوض ة، هبدف املسامهة يف ا ب  املؤسسات املتحف سان من  حبقوق إال
  .املصاحلة مع التارخي

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ملتاحف 56.20ف يتعلق مبرشوع قانون رمق : نيا   .املتعلق 

ملتاحف، ٕاىل وضع ٕاطار  56.20هيدف مرشوع قانون رمق  املتعلق 
د لتنظمي املتاحف سو  ٔو اخلاصة، وذ عن قانوين مو ة  اء مهنا العموم

لهيا  سيريها ومالءمهتا مع املعايري املتعارف  ا وطرق  ا طريق حتديد 
د املفاهمي املتعلقة هبذا  ة من الضوابط هبدف توح مو دوليا، وٕاخضاعها 

سمية  ال احليوي، وحتصني  حف"ا ة " م ىل ٕالزام عن طريق التنصيص 
ة من الش ح مؤسسةـــتوفر مجمو حف روط لف ٔو ممارسم شة  ٔي    اط ة 

حفي رشية املطلوبة . م ة وال لوجس ية وا ة من الرشوط التق كام حيدد مجمو
متزي  المة ا حف املغرب"ملنح  لهيا " م لمتاحف احلاص  اليت ختول 

يازات، اكالستفادة من التحفزيات اجلبائية وإالدراج يف  م العديد من 
داد الرتاث الثقايف الوطين املسا ب يف  ة وكذا الرتت  واملسارات السياح

ساين   .وإال
بريا، تعترب  رشيعيا  ا  ٔت فرا رشيعية اليت م وٕان اكنت هذه املبادرة ال
ٕالضافة  زي الوجود،  ٔخر يف اخلروج ٕاىل  ٔمهية مفا يعيهبا هو الت اية يف ا

ىل مضامني النص، ذ ٔ  ذات  اء ٕاىل بعض املؤا ن تعريف املتحف كام 
ستوعب مجيع العنارص املضمنة يف  قة وال  قد ٕاىل ا ٔوىل يف يف املادة ا

لمتاحف ويل  لس ا ي وضعه ا وجتدر إالشارة هبذا الصدد، . التعريف ا
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ل ٕاجيا مع مقرتح تعديل مجمو ٔن احلكومة مل تتفا

ور لشغل، والرايم ٕاىل جتوي لس املذ ه ا ادا ٕاىل تو د هذا التعريف، اس
كرس هنج  رة مكعطى يف اجتاه  ا ىل ا ة وتضميينه لعنرص احملافظة  من 

نية ة    .املصاحلة مع التارخي من 
دوى، ال  ي قدم دون ٕارفاقه بدراسة  ٔن مرشوع هذا القانون ا كام 

ىل التحفزي الل التنصيص  ا من  رشاف ٔفقا اس ىل توظيف وسائل حيدد   
ا احلديثة ولوج   .التك

مثن هذه اخلطوة  لشغل، ٕاذ  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٕاننا يف مجمو
ال الثقايف احليوي، ندعو ٕاىل توفري  ٔطري القانوين لهذا ا الهامة يف جمال الت
لك، وذ  ادة النظر يف املنظومة القانونية  الل ٕا سبل جناح تفعي من 

رسيع إ  ر ب ي ورد يف معرض رد السيد الوز خراج قانون الرتاث ا
داد ٔنه يف طور إال   . ملناقشة العامة ب

ديد  ضيات املرسوم املتعلق بت ادة النظر يف مق كام يتعني ٕا
صاصات وتنظمي وزارة الثقافة الصادر بتارخي  ي 2006نونرب  10اخ ، ا

لي ادا  اوزة وال ميكن اس ضياته م ل مق دة مرافق ٔصبحت  ه، تنظمي 
هنا ٕادارة املتاحف ة من ب   .ثقاف


