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  �سم�هللا�و�الصالة�و�السالم�ع���رسول�هللا
  

 السيد�رئ�س�الغرفة�الوطنية�للموثق�ن، -

 السادة�رؤساء�الغرف�ا���و�ة�للموثق�ن، -

 أعضاء�املجلس�األع���للتوثيق،�السادة�إطارات�وزارة�العدل، -

ـــــــــــــأس - ــــــــــــ  رة�اإلعالم.ـــ

  

  السالم�عليكم�و�رحمة�هللا��عا���و�بر�اتھ.

  

�بأسرة� �تجمع�� �مناسبة �ثا�ي ��� �اليوم �بكم �ألتقي �أن �سعد�ي

� ���التوثيق، �إياكم �و �جمع�� �الذي �اللقاء �األو����إثر �الوطنية الندوة

�15ال���تم�تنظيم�ا�يوم��"أفاق�و�تحديات"للمنتخب�ن�����يئة�التوثيق�

 
ُ

األع���قد�أعلنت�ف��ا�عن�تنص�ب�املجلس��نُت جو�لية�الفارط،�و�ال���ك

  .���القر�ب�العاجل�للتوثيق
  

  

نحن�اليوم���ا����تلك�الندوة،�وفاًء�باالل��ام�الذي�قطعتھ�أمامكمو��

�ا��دث ��،نحضر��ذا ���  املتمثل
ّ
�املوق �املجلس ��ذا �أعضاء ر�تنص�ب

�و  �صدور ���د �مباشرة �تنص�بھ �املفروض �من ��ان  الذي
ّ
�املنظ م�القانون

 �ُ �،�باعتبار��ذا�املجلس2006عام��للم�نة
ّ
ال�يا�ل�التنظيمية�ل�أحد�ش�

  ل�ذه�امل�نة�الن�يلة.
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  ،األع���للتوثيق�أعضاء�املجلس�السادة

  ا��ضور�الكر�م،
  

�القضائية �املنظومة ��� �بالغة �أ�مية �التوثيق �م�نة بالنظر��،تك����

�للموثق �املسندة �امل�ام �ُم �،إ�� �عموميا �ضابطا �قِ فوّ بصفتھ �من بل�ضا

�تحر�ر  �يتو�� �العمومية، �القانون �السلطة �ف��ا ��ش��ط �ال�� �العقود

�األ��اصالصبغة�الش�لية�و�كذا�املعامالت�و�العقود�ال���يرغب�ف��ا�

  ن�إضفاء��ذه�الصبغة�عل��ا.و ن�االقتصاديو املتعاملو 
  

  

�التعاقدي،� �األمن �عن �با��ديث �مرتبط �التوثيق، �عن فا��ديث

 
ّ
اإلحساس�و�يزرع�لد��م�لدى�املتعاقدين�باالطمئنان�ر�الشعور�الذي�يوف

�و  �إل�شاء �مالئما �ف�و�يوفر�مناخا �محفوظ. �حق�م �و�إ��اء��بأن �عديل

ل����مضمونھ�العقود�و�ُ 
ّ
  لطر���العقد.�ضمانا�حقيقياش�

  

  

�القانو�ي �األمن �أوجھ �من �إال�وج�ا �ل�س �التعاقدي إن��و��،فاألمن

� �عالقة ��ذين ��� �ت�امليةاملف�وم�ن �ع���عالقة �يحرص �كال�ما �ألن ،

�عت���القضاء��،����ح�نالقانونية�و�العالقات�التعاقديةاستقرار�القواعد�

� �القانون �تطبيق �حسن �ع�� �ا��ر�ص �و �ا��قوق �ضامن �بتوف��ه�و

  ���حالة�وقوع�نزاع�بي��ما.لطر���العقد�الالزمة��القانونية�ا��ماية
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ر،�السادة
ّ
  أعضاء�املجلس�املوق

  ا��ضور�الكر�م،
  

 �إّن 
ُ
�وُس ن �التوثيق �م�نة �رسالة �خالل��،غاي��ا�موّ بل �من يتج��

� �مرتفقي �ب�ن �الوقائية �العدالة ��شر�ثقافة ��� �امل�نةمسا�م��ا ����و ��ذه

�ال��اعات�مساعدة �فض �ع�� �وسائل��،القضاء �من �تمكينھ �خالل من

�استقرار الدعامات�األساسية�لضمان��ف����ش�ل�إحدى�،إثبات�رسمية

  من�املنازعات�وحفظ�ا��قوق.�املعامالت�وا��ّد 

لقى�ع���عاتق��ل�املن�سب�ن�ل�يئة�التوثيق�يُ فإنھ�فضال�عن�ذلك،�

� �االقتصادية �و�املمارسات �املعامالت ���ذيب �عدم�مسؤولية �خالل من

�ل �لتزكي��م �الالزم �دور�م �لعب �و �املشبو�ة �باليقظة�لتعاقدات لتح��

  .من�خالل�العقود�ال���يحررو��ا�كشف�أي�ش��ة�تصل�إ���علم�مو 
  

 �و 
ُ

�أش �املن�����كُّ ـال �جسامة�ـأن �يدر�ون �التوثيق �لعائلة سب�ن

�و ـمسؤولي�� �دور�قّد يُ �م �أ�مية �ـرون �العالقات �تأم�ن ��� �التعاقديةم

�نزا���ا �ع�� �شفافي��ا�وا��رص �و �الذي �األمــر �ـيتطل، ��ذ��م��مب

�ومتطلبات� �العصرنة �أمل��ا �ال�� �التحديات �ملواج�ة �امل�نية قدرا��م

�واملعاييـاالستجاب �للمقاي�س �توفـة �الواجب �ا��دمات�ـر�الدولية ��� ر�ا

�ـوتحصي�،التوثيقية �طر��أنفس�من �االلتـعن �و ـق �ع����زام ا��فاظ

الس����تقاليد�ا�و �امل�نة�و �ة�ال���كرس��ا�أعرافـمنظومة�القيم�األخالقي

  الن�يلة.ذه�املقومات�ـل��فاظ�ع�����دور�إيجا�يألداء�
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�� �الصددـو�� �تثم�ن�،ذا ��ي �الوطنية��يجدر �الغرفة مبادرات

� ��� �املتمثلة ��يئة�للموثق�ن ��� �للمنتخب�ن �األو�� �الوطنية �الندوة عقد

الغرفة����مس��ل��لم��،�و�اإلجراءات�ال���باشر��ا�ال���ذكر��ا�ق�يالتوث

� ��� �و�املتمثلة �الفارط �ش�ر�أوت �ــدعبداية �املنتم�ن ع����افة��إل��اوة

التوثيقي�و�األرشيف�العقود�املحررة��شروع����رقمنةللال��اب�الوط���

�أرشيف� �وإ�شاء �املحفوظة �العقود �لبيانات �الوصول �عملية ل�س�يل

رق���منظم����انتظار�الوصول����أحسن�اآلجال�إ���السند�التوثيقي�

  .اإللك��و�ي
  

  

�الرقمنة�و  �مس�� �الشفافية��إلنجاح �سقف �رفع �إ�� �سيؤدي الذي

�ملموس ��ش�ل �و�عزز�ا �متا�عة�، �محل �العملية ��ذه �ت�ون �أن يتع�ن

� �التفمستمرة �عمليات �خالل �من �الغرف�تالسيما ���ا �تقوم �ال�� �ش

  حول�ذلك.�ا���و�ة�للموثق�ن�وإعداد�حوصلة�دور�ة

  

  ،عضاء�املجلسأالسادة�

  ا��ضور�الكر�م،
  

�م�نة�إن ��ترقية �ر أالتوثيق �وع�� ���يا�ل�ا �املجلس�أمر�منوط س�ا

�شأ�بموجب�املادة��ع���للتوثيق�الذيأل ا
ُ
 �44أ

ّ
م�مل�نة�من�القانون�املنظ

�و��و� �املوثق، �بدور �ب�اس�شرا��،يقوم �املسائل�حيث ��ل �دراسة يتو��

  ��ذه�امل�نة.ذات�الطا�ع�العام�املتعلقة�
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�يتع�ُن �و  �السياق ��ذا ��ع����� �املجلس �العامة��ذا �السياسة رسم

�امل�نة �يُ �،ل�ذه �مراجع�قحّق بما �خالل �من ���ا، �النصوص�االرتقاء ة

�وضم �ل�ا، �ـاملنظمة �الالزم�إبالء�و �عصرنـ��اان �برامــالعناية �إلعداد ج�ـة

�القاعـومنا� �الت�و�ن �واملستمر ـج �وكللموثق�ن�دي �تجسيـ، �املعا��ــذا ة�ـد

�عم �و�س�يل �التوثيقي، �لألرشيف �املوثـاآللية �معــل �ال�يئات��ق مختلف

�مع�ا �يتعامل �يُ �،ال�� �الذي  األمر
ّ

�نوعية�نھمك �خدمة �تقديم �و �من

  .املسا�مة����تحس�ن�مناخ�األعمال

� �يُ كما �من �أيضا�تظر �املجلس �األط�ذا �وضع �ع�� ��س�ر �أن �ر ــ،

  امل�نة.قواعد�أخالقيات�ل�رام�املوثقــة�الكفيلة�الحتـالقانوني

� �منذ �مرة �ألول �للتوثيق �األع�� �املجلس �تنص�ب �القانون�إن صدور

ر�ــتوفيلل�ع���املسا���الصادقة�ــدلي��و �،�2006عام�املنظم�مل�مة�املوثق

م�ـس�سا�كما�وار�وال�شاور،�ــاب�ا��ـح�بـة�وفتـنـأنيـالطم�و �دوءـال�من��وّ ــج

�التوثيق �مل�نة �جديدة �معالم �إرساء �تطلعاتتل���� �املوثق�ن��ل��

  .واملوثقات
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�اليوم،� �����لل�باجتماعات�أخرى ستّ إن��ذه�املناسبة�ال���تجمعنا

� �إطار �ومناقشة�ا�عقاد �الستعراض �للتوثيق �األع�� �املجلس دورات

� �التوثيق، �م�نة �ا�شغاالت �و مختلف �يما �وتنظيم�ا�تعلق �س���ا

م،�طاملا�أ��ا�ـوا�دوما�بأن�تطلعاتنا�ال�تحيد�عن�تطلعاتكـوثق،�وصالحيا��ا

و�الر����العام�الصا���تحقيق����املتمثلة�الن�يلة�املقاصد�رمي�إ���نفسـت

  .��ذه�امل�نة�الن�يلة

  

�لمجلس�األع���للتوثيقلالرسمي��أعلن�عن�التـنص�ب���ا��تام،�

� �للدورة �ا��يد �للتحض�� �اوأدعوكم �س�نعقد�ألو�� �ال�� �املجلس ل�ذا

  بمش�ئة�هللا�قبل���اية��ذه�السنة.

  

 والسالم�عليكم�ورحمة�هللا�و�ر�اتھ.��كرم�إصغائكمأشكركم�ع���


