ندوة وطنية في موضوع:
« الأمن العقاري وضمانات تحقيقه »
شقـظم خمتز اقساث اقػؼفي تلصقل ودمديد بتـسقق مع ؿريق اقبحث ذم
ادؼاركات اقتؽيعقة ،وبتعاون مع عامدة اقؽؾقة وماشس اقتوثقق واقعؼار ذم اقػؼه
اداقؽي واقتؽيع ادغريب ،وماشس ؿؼه ادعامالت وـضايا اقعرص ،وماشس ـواعد
االجتفاد واقتـزيل كدوة وطـقة ذم موضوع :األمن العقاري وضامىات حتقوقه .يوم
 61أفتوبر  ،9162بؿدرج ادختار اقسود برحاب فؾقة اقؽيعة.

ورقة الندوة:
يعد اقعؼار ثروة هامة وحمرفا أشاشقا ،ودعامة رضورية قتحؼقق اإلـالع
االـتصادي اقوطـي وإـامة خمتؾف اقبـقات اقتحتقة واقتجفقزات اقعؿومقة .وعؾقه
تبـى شقاشة اقدوقة ذم جمال اقتعؿر واقتخطقط اقعؿراين .وهو اقوعاء األشاد
قضامن حق ادواطـػ ذم اقسؽن ،واقوعاء اقرئقيس قتحػقز االشتثامر ادـتج اددر
قؾدخل وادوؿر قػرص اقشغل والكطالق ادشاريع االشتثامرية ذم خمتؾف ادجاالت
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اقصـاعقة واقػالحقة واقسقاحقة واخلدماتقة وؾرها.
وكطرا قألمهقة االـتصادية واالجتامعقة اقتي يتؿقز به ،ؿؼد أوقت قه فل
اقتؽيعات ذم اقعامل وادواثقق اقدوققة واإلـؾقؿقة األمهقة اقباقغة حرصا مـفا عذ
محايته وصقاكته من فل وـائع اقتعدي وأكواع اقغصب واالشتقالء .
وإذا فان دشتور ادؿؾؽة ادغربقة قػاتح يوققوز  9166ـد كص ذم اقػؼرة
األوؼ من اقػصل 53عذ أكه «:يضؿن اقؼاكون حق ادؾؽقة ،ويؿؽن احلد من
كطاـفا وممارشتفا بؿوجب اقؼاكون ،إذا اـتضت ذقك متطؾبات اقتـؿقة االـتصادية
واالجتامعقة قؾبالد ،وال يؿؽن كزع ادؾؽقة إال ذم احلاالت ووؿق اإلجراءات اقتي
يـص عؾقفا اقؼاكون« .ؿنن ادؽع ادغريب ـد كظم ادؾؽقة اقعؼارية بعدة كصوص
ـاكوكقة ترمي إؼ ضبطفا ومحايتفا ،وذقك ذم فل من اقؼاكون اددين ،واإلداري،
ومدوكة احلؼوق اقعقـقة .وفذقك ذم ـاكون اقتحػقظ اقعؼاري؛ ألن ادؾؽقة،
وخاصة اقعؼارية ال جدوى من افتساهبا إن مل حتط بوشائل وأدوات وضامكات
كاجعة حلاميتفا.
ودا فاكت احلامية اددكقة قؾؿؾؽقة اخلاصة ـد ال تؽػي قدرء االعتداء ،ؿؼد أـر
ادؽع اجلـائي محاية أخرى من كوع أخر؛ أال وهي احلامية اجلـائقة فحامية اشتثـائقة
ذم مواجفة اقتعديات عذ عؼارات األؾقار؛ وذقك بتؼرير اقـصوص اجلزائقة
اخلاصة بجرائم االعتداء عذ األمالك اقعؼارية.
وال خيػى ما قؾتوثقق من دور هام ذم حتؼقق األمن اقعؼاري ،من خالل توثقق
اقترصؿات اقواردة عذ اقعؼار ،ؿضال عن اقدور األشاس اقذي تؾعبه مسطرة
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اقتحػقظ اقعؼاري.
ومع فل هذا ،ؿنن حتؼقق األمن اقعؼاري باقشؽل ادطؾوب ما زال تعسضه
صعوبات وإفراهات ،وقعل اقرشاقة ادؾؽقة اقتي وجففا صاحب اجلالقة إؼ وزير
اقعدل حول اقتصدي قظاهرة االشتقالء عذ عؼارات اقغر ،ورضورة اإلرساع
باختاذ إجراءات حتػظقة فػقؾة بضامن احلؼوق اقعؼارية ،باقـسبة داقؽفا شواء فاكوا
داخل اقوطن أو خارجه ،خلر دققل عذ ما تعرؿه ادـظومة اقعؼارية من مشافل
تعقق حؽامة تدبر ـطاع اقعؼار ببالدكا؛ وباقتايل صعوبة تلمػ عؼارات األؾقار.
األمر اقذي شبب ذم تزايد اقدعاوي وادـازعات ادتعؾؼة به أمام اقؼضاء ،وـؾص
من كسبة االشتػادة من ادشاريع اقتـؿوية واالشتثامرية :االـتصادية مـفا
واالجتامعقة.
وبـاء عؾقه ،ؿؽرت اقؾجـة اقتـظقؿقة ذم عؼد كدوة وطـقة قتؽون مـاشبة
قتشخقص واـع اقعؼار ذم ادغرب ودوره ذم اقتـؿقة ،ذم ظل اقصعوبات
واإلفراهات اقتي يعرؿفا ،وادمثرة ذم عجؾة اقتـؿقة .وهي  -إذ تعتزم تـظقؿفا-
تعتزها ؿرصة قتؼديم ثؾة من اقباحثػ واخلزاء وادفـقػ وادفتؿػ باقؼطاع
اقعؼاري دجؿوعة من اقعروض تضؿـفا تصورات وآراء ودراشات؛ تتغقى
تشخقص اقوضعقة اقعؼارية بادغرب ،مع تؼديم اـساحات وتوصقات تسعى إؼ
حتؼقق وتعزيز األمن اقعؼاري ،ودمويد ادـظومة اقعؼارية :ؿؼفا ،وتوثقؼا وتؽيعا
وـضاء واشتثامرا ،قتؽون ذم خدمة اقتـؿقة االـتصادية واالجتامعقة ادـشودة.
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حماور الندوة:
 األمن العقاري ودوره يف حتقوق التنموة وجلب االستثامر. املنظومة الفقهوة والقاىوىوة وإسهامها يف حتقوق األمن العقاري. ىظام التوثوق ودوره يف حتقوق األمن العقاري. مسطرة التحفوظ العقاري من دعائم حتقوق األمن العقاري. -دور القضاء يف تعزيز واستتباب األمن العقاري.

مواضوع لالستئناس:
 األمن اقعؼاري ودوره ذم جؾب وحتؼقق االشتثامر. األمن اقعؼاري وأشاققب حتؼقؼه ذم اقؽيعة اإلشالمقة. مؼومات األمن اقؼاكوين واقؼضائي ودوره ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. دور االجتفاد اقؼضائي ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. تعدد اقبـقات اقعؼارية وتـازع اقؼواكػ بشلهنا وأثره ذم األمن اقعؼاري،وجؾب االشتثامر.
 اقضامكات اقؽعقة واقؼاكوكقة واقؼضائقة قؾحد من ظاهرة االشتقالء عذعؼار اقغر.
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 احلامية اددكقة واجلـائقة قؾؿؾؽقة اقعؼارية ودورها ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. االشتقالء عذ عؼارات اقغر وضامكات اشسجاعفا. كزع ادؾؽقة اقعؼارية قؾؿصؾحة اقعامة. تـػقذ األحؽام اقؼضائقة ذم ادادة اقعؼارية. اإلثبات ذم ادادة اقعؼارية. اقتحػقظ اقعؼاري ودوره ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. صعوبات ادساطر اإلدارية ادرتبطة باقعؼار وأثرها ذم األمن اقعؼاري. اقرـابة اقؼضائقة عذ مساطر اقتحػقظ وأثرها عذ األمن اقعؼاري. األمن اقتوثقؼي ودوره ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. ضامكات حتؼقق األمن اقتوثقؼي اقرشؿي واقعرذم وأثره ذم األمن اقعؼاري. تعدد أكظؿة اقتوثقق وأثره ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. ضامكات اقوثقؼة اقعدققة واقعرصية وأثرها ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. اقرـابة اقؼضائقة عذ ادحررات اقعدققة واقعرصية ودورها ذم حتؼقق األمناقعؼاري.
 اقؾػقػقات اقعؼارية وضامكات حتؼقق األمن اقعؼاري :قػقف االشتؿراروإـامة ادؾؽقة كؿوذجا.
 -ادحررات اقعرؿقة ومدى ـدرهتا عذ حتؼقق األمن اقعؼاري.
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 حجقة حمررات ادحامي ومدى إشفامفا ذم حتؼقق األمن اقعؼاري. تؼققم دمربة ادحررات اقعرؿقة اقثابتة اقتاريخ ذم جمال اقترصؿاتوادعامالت اقعؼارية.
 حجقة اقترصؿات اقؼاكوكقة اقصادرة عن مديرية األمالك ادخزكقة ودورهاذم حتؼقق األمن اقعؼاري.
 توثقق اقترصؿات اقعؼارية ودوره ذم حتؼقق األمن اقعؼاري............................... -

تذكري بمواعود مهمة:
 آخر أجل الشتؼبال ادؾخصات هو  3ماي .9162
 يتم اإلعالم بؼبول مؾخصات ادداخالت يوم  61ماي .9162
 آخر أجل إلرشال اقبحوث مـجزة ذم صقغتفا اقـفائقة هو 91
يوققوز . 9162
 يتم اقرد عذ أصحاب اقبحوث ادؼبوقة يوم  92يوققوز .9162
 موعد تـظقم اقـدوة هو :األربعاء  61أفتوبر .9162
 ترشل ادؾخصات واقبحوث إؼ بريد اقـدوة:

nadwatalaaquar.chariaa@gmail.com
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ملزيد من املعلومات  :االتصال باألرقام اآلتوة:
6886518660
6885645610
6880460001

اللجنة التنظوموة:
 اقدفتور عبد اقعزيز بالوي اقدفتور احلسن مؽراز اقدفتور عبد اقؽريم وبرايم اقدفتور عبد اهلل أفرزام اقدفتور عادل ؿاخوري اقدفتور حمؿد اقوردي -اقدفتور عبد اقعزيز أيت ادؽي
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