خالصات و توصيات
الندوة املنظمة تحت شعار
»تأثري األمراض التنكسية العصبية عىل األمن التعاقدي«
نظــم املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط برشاكــة مــع كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة أكدال-الربــاط
نــدوة حــول موضــوع «تأثــر األمـراض التنكســية العصبيــة عــى األمــن التعاقــدي» ،وذلــك يــوم الخميــس  21دجنــر .2021
ويف أعقــاب هــذا اللقــاء الــذي عــرف مشــاركة موثقــن ،قضــاة ،أســاتذة جامعيــن و أطبــاء متخصصــن يف املجــاالت ذات
الصلــة مبوضــوع اللقــاء ،متــت تــاوة مجموعــة مــن الخالصــات والتوصيــات ،وهــي كاآليت:

إن املشــاركات واملشــاركني يف النــدوة العلميــة املنظمــة يــوم  21دجنــر  2021برحــاب كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة
واالجتامعيــة أكــدال -الربــاط ،إذ يثمنــون عاليــا املجهــودات التــي تقــوم بهــا الدولــة املغربيــة يف مجــال التنميــة االجتامعيــة
والنهــوض بأوضــاع األشــخاص املســنني وذوي االحتياجــات الخاصــة ،ال ســيام بعــد انطــاق مــروع تعميــم التغطيــة الصحيــة
واالجتامعيــة ببالدنــا تحــت القيــادة الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وأيــده ،فإنهــم ينــادون
مبراجعــة املنظومــة املتعلقــة بالحاميــة القانونيــة والقضائيــة الحاليــة ويوصــون مبــا يــي :
أوال :يف املجال الترشيعي

 1.تعديــل مدونــة األرسة والقانــون املتعلــق بالحالــة املدنيــة مبــا يســمح إشــهار الحكــم القــايض بفقــدان األهليــة وذلــك
بهــدف حاميــة حقــوق وممتلــكات الفئــة املســتهدفة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،بغيــة تكريــس مبــدأ اســتقرار
املعامــات ،الســيام يف الشــق املتعلــق باملعامــات العقاريــة؛
2.اعتــاد نظــام حاميــة قانونيــة خــاص ببعــض الفئــات مــن األشــخاص املصابــن باألم ـراض التنكســية العصبيــة يتميــز
باملرونــة ،الرسعــة ،الفعاليــة واالســتباقية ،مــن جهــة أوىل ،و يتــاءم ،مــن جهــة ثانيــة ،ووضعيــة هــذه الفئــة التــي ال
تدخــل أحيانــا ضمــن فئــة فاقــدي األهليــة ،الســيام خــال املراحــل األوىل لإلصابــة باملــرض؛
3.منــح صالحيــات خاصــة للقــايض املكلــف بشــؤون القارصيــن مــن أجــل النظــر بشــكل اســتعجايل يف الطلبــات الراميــة
لتعيــن نائــب قانــوين للمحجــور؛
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4.متكــن الشــخص البالــغ الرشــيد مــن الحــق يف اختيــار نائبــه الرشعــي الــذي يتــوىل تدبــر حقوقــه الشــخصية واملاديــة يف
حــال فقدانــه ألهليتــه ،أســوة ببعــض التجــارب املقارنــة ،وذلــك عــن طريــق اعتــاد أنظمــة قانونيــة جديــدة و مبتكــرة
تتــاىش مــع حجــم التطــورات والتقلبــات التــي يعرفهــا املجتمــع املغــريب؛
5.تعديــل املــادة  274مــن مدونــة األرسة وكــذا املــادة  209مــن قانــون املســطرة املدنيــة بإســناد مســألة تحديــد كيفيــة
بيــع عقــار القــارص للقــايض املكلــف بشــؤون القارصيــن بــدل اللجــوء ،بصفــة تلقائيــة ،إىل مســطرة البيــع باملـزاد العلنــي
أمــام املحكمــة ،وهــي مســطرة ال تحقــق يف غالــب األحيــان الغايــة املرجــوة منهــا ؛
6.توســيع صالحيــات فئــة العامــات و العاملــن االجتامعيــن املنصــوص عليهــم يف القانــون  45-18املنشــور بالجريــدة
الرســمية الصــادرة يف  5أغســطس  ،2021لتشــمل مجــال مســاعدة ومتثيــل األشــخاص فاقــدي األهليــة للقيــام ببعــض
الترصفــات تحــت مراقبــة القضــاء؛
ثانيا :يف مجال تطوير املامرسة املهنية وتقوية سبل التعاون بني املتدخلني

7.دعــوة املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط إىل توحيــد العمــل بــن املوثقــات واملوثقــن التابعــن لــه يف مــا يتعلــق
بالتحقــق مــن أهليــة املتعاقديــن عــر وضــع دليــل عمــي يســهل عملهــم ويرفــع مــن درجــة اليقظــة واالحتيــاط لديهــم؛
8.دعــوة املوثقــات واملوثقــن بالجهــة إيل االســتعانة بــرأي األطبــاء املختصــن مــن أجــل تحديــد طبيعــة املــرض الــذي قــد
يعــاين منــه أحــد املتعاقديــن ،وعنــد االقتضــاء تحديــد مــا إذا كان هــذا األخــر أهــا إلبـرام التــرف؛
9.دعــوة موثقــات وموثقــي الجهــة إىل محاولــة ربــط االتصــال بالجهــات الطبيــة املصــدرة للشــهادات الطبيــة قصــد التحقق
مــن مصدرهــا ومــن مضمونها؛
	10.تكثيــف التعــاون بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط و جمعيــة «املغــرب زهاميــر» ،الســيام عــن طريــق تنظيــم
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تكويــن لفائــدة موثقــات وموثقــي الجهــة حــول شــكل وكيفيــة إج ـراء بعــض االختبــارات البســيطة مــن قبيــل اختبــار
SMM؛
	11.الدعــوة إىل تكثيــف التعــاون بــن املجلــس الجهــوي للموثقــن بالربــاط ،كليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعية
أكــدال ،جمعيــة «املغــرب زهاميــر» ،هيئــة األطبــاء عــى صعيــد الجهــة ،املســؤولني القضائيــن عــى صعيــد الجهــة وباقــي
املتدخلــن ،مــن أجــل تبــادل وجهــات النظــر بخصــوص اعتــاد وســائل عمليــة للتخفيــف مــن معانــاة هــذه الفئــة
وحفــظ حقوقهــم وأموالهــم؛
ثالثا :يف مجال تشجيع البحث العلمي

	21.تكثيــف اللقــاءات والنــدوات العلميــة التــي تجمــع بــن املتخصصــن والخ ـراء يف املجــال الطبــي ،القانــوين ،واألكادميــي
لتــدارس الحــاالت املتعلقــة باألمـراض العصبيــة وتأثريهــا عــى التعاقــدات بشــكل عــام؛
31.تشــجيع البحــث العلمــي يف مجــال الحاميــة القانونيــة واالجتامعيــة لفئــة األشــخاص املصابــن باألمــراض التنكســية
العصبيــة مــن أجــل التعريــف أكــر بهــذه األمـراض واقـراح حلــول ترشيعيــة مســتمدة مــن املامرســات الفضــى املعمــول
بهــا عــى الصعيــد الــدويل مــع األخــذ بعــن االعتبــار للخصوصيــة املغربيــة ولقواعــد الفقــه اإلســامي؛
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41.دعــوة الهيئــات املهنيــة املعنيــة مبوضــوع هــذا اللقــاء (املوثقــن ،األطبــاء ،القضــاة وغريهــم )..إىل املســاهمة يف التأطــر
األفقــي للطلبــة الباحثــن يف املجــال املتعلــق مبوضــوع هــذه النــدوة.
رابعا :يف مجال حامية الحقوق األساسية

51.إعــادة النظــر يف بعــض املصطلحــات القانونيــة املســتعملة يف الترشيــع املغــريب مــن قبيــل الشــخص املعتــوه واملجنــون
ألنهــا تحــط مــن كرامــة اإلنســان وال تســاهم يف إنشــاء مجتمــع مندمــج ومتضامــن؛
61.دعــوة الســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل إىل تســهيل الولــوج إىل املعلومــة القانونيــة املتعلقــة
مبســطرة التحجــر عــن طريــق بــث ونــر املســاطر الخاصــة بهــا عــى البوابــات االلكرتونيــة للمحاكــم املغربيــة ،وذلــك
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط
يف انتظــار رقمنــة الخدمــات التــي تقدمهــا املحاكــم لفائــدة األشــخاص املســتهدفني؛
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻋﻋﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎط أﻛﺪال

التعاون الدويل
تطوير آليات
خامسا :يف مجال
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2022
ﻻﻧﻄﻼﻕ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻳﻨﻈﻢ
الهــاي للحامية الدولية لألشــخاص
ﻟﻠﻤﻮﺛﻘﻴﻦيف اتفاقيــة
ﺍﻟﺠﻬﻮﻱانخـراط املغــرب
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲاســة إمكانيــة
املختصــة إىل در
	71.دعــوة الســلطات الحكوميــة
ﻣﻊـاخ مالئــم الســتقطاب االســتثامرات الخارجيــة وتشــجيع
ﺑﺸﺮﺍﻛﺔـع منـ
البالغــن ،املوقعــة يف  13ينايــر 2000؛ وذلــك بهــدف وضـ
األجانــب عــى االســتقرار باملغــرب؛
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻛﺪﺍﻝ  -ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ
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