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تقدي
أوىل دس تور اململكة املغربية لس نة  2011أمهية رصحية وواحضة حلقوق املغاربة املقميني
يف اخلارج يف مجيع اجملاالت الس ياس ية واملدنية والاجامتعية والاقتصادية ،ويه المهية اليت
نصت علهيا مقتضيات الفقرة الوىل من الفصل  16من ادلس تور اليت جاء فهيا:
"تعمل اململكة املغربية عىل حامية احلقوق واملصاحل املرشوعة للمواطنات واملواطنني
املغاربة املقميني يف اخلارج ،يف اطار احرتام القانون ادلويل والقوانني اجلاري العمل هبا يف بدلان
الاس تقبال ،كام حترص عىل احلفاظ عىل الوشاجئ االنسانية معهم ،والس امي الثقافية مهنا ،وتعمل
عىل تمنيهتا وصيانة هويهتا الوطنية".
ويف هذا الس ياق ،ينبغي أن تكون الترشيعات واكفة املقتضيات القانونية املتعلقة
ابلوضعيات اخلاصة ابملغاربة املقميني ابخلارج منسجمة مع هذه املقتضيات ادلس تورية وتعمل
عىل تزنيلها تزنيال دميقراطيا يسامه يف تسهيل وتيسري ممارسة هذه الفئة من املواطنني

حلقوقهم وتنفيذ الزتاماهتم القانونية والتعاقدية ،وخاصة تكل ذات الطبيعة املدنية
والشخصية ،المر اذلي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيري القوانني اليت تتناقض مع
املقتضيات ادلس تورية اجلديدة ،وامنا أيضا تعديل وتغيري النصوص القانونية اليت يرتتب عن
تطبيقها خلق صعوابت واقعية ميكن ادراهجا يف حاالت التعسف الترشيعي اليت جتعل من
تطبيق هذه القوانني وان اكنت ال تتعارض يف ظاهرها مع ادلس تور ،فاهنا تفرز عند تطبيقها
صعوابت ال تامتىش مع مقتضيات هذا الخري.
ويف هذا االطار ،أثبت الواقع أن التطبيق العميل ملقتضيات الفصل  24من الظهري
الرشيف الصادر بتارخي  9من رمضان  12(1331أغسطس  )1913املتعلق ابلتحفيظ
العقاري يرتب صعوابت واقعية يعاين مهنا املغاربة املقميني يف اخلارج خاصة فامي يتعلق بتقدي
التعرضات عىل مطالب التحفيظ ،اذ تنص أحاكم هذا الفصل عىل رضورة تقدي التعرضات
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داخل أجل شهرين يبتدئ من يوم نرش االعالن عن انهتاء التحديد يف اجلريدة الرمسية ،وهو
املقتىض اذلي ال يراعي الوضعية اخلاصة ابملغاربة املقميني ابخلارج اعتبارا لتواجدمه يف أغلب
أشهر الس نة مبحل اقامهتم ابخلارج ،مما يس تحيل معه علهيم تقدي التعرضات داخل الجل
املذكور ،المر اذلي جيعهل غري منسجم مع مقتضيات الفصل  16من ادلس تور اذلي ينص
عىل الزتام ادلوةل املغربية ابلعمل عىل احلفاظ عىل احلقوق واملصاحل املرشوعة للمغاربة املقميني
ابخلارج وكذا عىل الوشاجئ االنسانية معهم.
وفضال عام س بق ذكره ،تظل مقتضيات املادة  24من ظهري التحفيظ العقاري غري
منسجمة مع التوجه الترشيعي احلديث يف اململكة املغربية اذلي يضع يف بعض القوانني أجاال
خاصة تراعى فهيا وضعية املغاربة املقميني ابخلارج كام هو الشأن ابلنس بة للقانون رمق 56.03
بشأن تقادم ادليون املس تحقة عىل ادلوةل وامجلاعات احمللية الصادر بشأن تنفيذه الظهري
الرشيف رمق  04.10بتارخي فاحت ربيع الول  21( 1425أبريل  ،)2004واذلي مزي يف أجال
التقادم بني ادلائنني املقميني ابملغرب وبني ادلائنني املقميني خارج الرتاب الوطين ،اذ حدد هذه
الجال يف أربع س نوات ابلنس بة لدلائنني املعينني موطهنم ابملغرب يف حني أفرد لدلائنني
املقميني خارج الرتاب الوطين أجال ممددة تصل اىل مخس س نوات تبتدئ من اليوم الول من
الس نة املالية اليت أصبحت خاللها احلقوق مكتس بة.
ولجل ذكل ،وانسجاما مع الفصل  16من دس تور اململكة املغربية لس نة  2011اذلي
يضع عىل عاتق ادلوةل احلفاظ عىل احلقوق واملصاحل املرشوعة للمغاربة املقميني ابخلارج ،وكذا
متاش يا مع التوجه الترشيعي اجلديد اذلي يضع من بني أولوايته وضع أجال خاصة ابملقميني
خارج الرتاب الوطين ،يقرتح الفريق الاشرتايك مبجلس املستشارين تمتمي الفصل  24من
الظهري الرشيف املتعلق ابلتحفيظ العقاري وذكل عىل الشلك التايل:
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مقرتح قانون يقيض
بتمتمي الفصل  24من الظهري الرشيف الصادر بتارخي  9من رمضان 1331
( 12أغسطس  )1913املتعلق ابلتحفيظ العقاري
املادة الوىل:
يمت مبقتىض هذا القانون تمتمي مقتضيات الفصل  24من الظهري الرشيف الصادر بتارخي  9من
رمضان  12( 1331أغسطس  )1913املتعلق ابلتحفيظ العقاري ،عىل الشلك التايل:
املادة  :24ميكن للك خشص يدعي حقا عىل عقار مت طلب حتفيظه أن يتدخل عن طريق
التعرض يف مسطرة التحفيظ خالل أجل شهرين يبتدئ من يوم نرش االعالن عن انهتاء
التحديد يف اجلريدة الرمسية ان مل يكن قام بذكل من قبل ،وذكل:
1ـ يف حاةل املنازعة يف وجود حق امللكية لطالب التحفيظ أو يف مدى هذا احلق أو بشأن
حدود العقار؛
2ـ يف حاةل الادعاء ابس تحقاق حق عيين قابل للتقييد ابلرمس العقاري اذلي س يقع تأسيسه؛
3ـ يف حاةل املنازعة يف حق وقع االعالن عنه طبقا للفصل  84من هذا القانون.
اذا اكن املتعرض مقامي خارج الرتاب الوطين ،فانه جيوز هل تقدي هذا التعرض داخل
أجل س نة واحدة تبتدئ من اترخي نرشه ابجلريدة الرمسية االعالن عن انهتاء التحديد.
املادة الثانية:
يدخل هذا القانون حزي التنفيذ ابتداء من اترخي نرشه ابجلريدة الرمسية.
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