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 21 ............................................................................................................................ قرار شكر 

 

 12 .............................................................................................. ملخص المناقشات ومنهجية العمل 

 

 21 ................................................................................................................ الممارسات السليمة 

 

 21 .................................................... و االتصال و تطويرها االستراتيجي  إدارة تكنولوجيا اإلعالم ألـف. 
 

.21 .................................................................................................................. خطة استراتيجية 

يتعين وضع خطة إستراتيجية تحدد بطريقة مفصلة مراحل حوسبة المحاكم و شروط الحوسبة.  وينبغي، 

كذلك، أن تراعي هذه الخطة الوضع اإلداري القائم في كل بلد، وأن تتكيف مع احتياجات وخصائص هذه 

 91 ...................................................................................................................... البلدان.

 

 21 .................................................................................................................... المركزية  اإلدارة
يتعين إنشاء إدارة مركزية منفتحة على  المواطنين للمساعدة على تحديد الخدمات المتاحة مع الحرص على  .1

 91 .............................................................................................. إيالء األولية لوزارة العدل.

 

 21 ........................................................................................................................ خط الميزانية 

يوصي بأن يتم التوفر على خط محدد للميزانية يخصص لهذا الغرض. ويتعين أن تكون مدة تنفيذ خطة . .3

 91 ............................................................................ لحوسبة متناسبة مع الميزانية المخصصةا

 11 ............................................................................................. فريق الخبراء متعددي التخصصات 
يتعين الحرص على التوفر على فريق عمل من الخبراء متعددي التخصصات يتشكل من قضاة، ورؤساء  .4

محاكم، ومدعين عامين، وكتبة ضبط، وموظفي المحكمة، و فنيين في الحوسبة لالستفادة من خبراتهم 

 91 ................... ظرهم. ينبغي أن يتم إشراك هذا الفريق في مرحلة التخطيط الذي تعده اإلدارة.ووجهات ن

 

 21 ............................................................................................................... الحكومة اإللكترونية 
 52 يتعين أن تندرج الخطة اإلستراتيجية ضمن إستراتيجية شاملة لإلدارة اإللكترونية )الحكومة اإللكترونية. .1

 11 ...............................................................................................................................  التعاون

 91 .................................. مانحة للمساعدات والقطاع الخاص. يتعين إبرام اتفاقات تعاون مع الجهات ال .6

 

 12 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 12 ............................................................................................................................. مالحظات 

 

 11 ............................................................... مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بـاء. 

 11 ..................................................................................................................... رصد االستخدام 
انشاء آليات لرصد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسمح بتحديد مواصفات واحتياجات كل واحدة   .2

 51 ..................ئية في هذا المجال. و يستحسن إنشاء فرق للدراسة في كل هيئة قضائية.من الهيئات القضا
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 11 ............................................................................................................. حوافز على االستخدام 
تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تحسين جوانب نظام الحوسبة التي تؤثر في نشاط  .8

 51 ...................................................................................................... المتعاملين القانونيين

 11 ........................................... تصاالت حس  المستخدمين مقاييس الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واال
تعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب طلب المستخدمين، مع مراعاة الحاجة إلى  .1

 51 .................................................... ضمان توحيد المنافذ حسب الوحدة التي ينتمي إليها المستخدم.

 11 ................................................................................................................... مستوى االستخدام
يت تطبيقات لنظام الحوسبة تسمح بتوفير معلومات تثب -في المحكمة أو الهيئة القضائية-من الضروري أن يتم  .22

للمسؤول عن موظفي المحكمة بالوصول إلى هذه المعلومات، وذلك  -فقط-بشأن مستوى االستخدام. ويسمح 

 51 .......................................................................................... بالتشاور مع الموظفين الفنيين.

 11 .......................................................................................................... سياسة التفعيل التدريجي 
واالتصاالت، انتهاج سياسة تكفل تنفيذ إلزامية يوصى أن يتم، في بداية عملية استخدام تكنولوجيا المعلومات  .22

 51 .................. استخدام هذه التكنولوجيا على نحو تدريجي ، والسيما في المحاكم التي ال تنطق باألحكام 

 

 32 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 33 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 31 ................................................... مستوى التدري  في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  جيـم.
 

 31 ............................................................................................................................. المهـارات
في اإلعالنات العامة عن شغور المناصب للعمل في المحاكم، اإلشارة إلى أن اإللمام باستخدام يتعين أن يتم،  .21

 52 ....................................... تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد ميزة إضافية لصالح المرشحين..

 

 31 .................................................................................................... التدري  االبتدائي و المتواصل
ت واالتصاالت ركيزة من الركائز يعد التدريب اإلبتدائي والمتواصل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلوما .23

األساسية لضمان نجاحها. ويتعين أن يستكمل التدريب اإلبتدائي لموظفي المحكمة بوضع خطط محددة 

 52 ............................................................................... لضمان تدريب متواصل في هذا المجال

 

 31 ................................................................................................................. التدري  المتخصص
إيالء دور أكبر ن مدى التعقد المتنامي الذي يميز بعض األنشطة المنفذة في المحاكم، والتي تستلزم إ .24

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمعالجتها، )مثل تسجيل األحكام(  يتطلب، ال محالة، توفير تدريب 

 52 .................................................................................................................. متخصص

 

 31 .....................................................................................................................تدري  المدربين 
يساعد تدريب المدربين على تسريع تدريب موظفي المحاكم وضمان نقل المعرفة بطريقة موحدة.  ويوصى  .21

 31 .. ريب لموظفي المحاكم، مع الحرص على مراعاة اختصاصاتهم واحتياجاتهمبتشجيع توفير مثل هذا التد

 

 31 ............................................................................................................................... الحوافز 
يتعين أن يتم تخصيص أهمية كبرى لعنصر التدريب في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .26

ب تكريسها ضمن خطط التدريب العامة الموجهة لموظفي المحاكم. وتتمثل إحدى الممارسات السليمة الواج

 19 ................................. في هذا المجال في ابتكار حوافز لـ"مكافأة" الجهود المبذولة من المستخدمين 

 

 31 ....................................................................................................................... تدري  القضاة 
يتعين أن يتم استكمال التدريب التقني العام للقاضي بتدريب في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات  .22

الحرص على إيراد  -كذلك-أنشطته. ويتعين واالتصاالت بما يتماشى مع المهمات المنوطة به في إطار تنفيذ

 52 ................ برنامج للتدريب في مجال  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المعاهد القضائية

 

 36 ............................................................... التدري  والتعليم عن بعد عبر االنترنت )التعليم اإللكتروني( 
ا مهما من المرونة واالستمرارية في يتيح التدريب والتعليم عن بعد عبر اإلنترنت)التعليم االلكتروني( قدر .28

 53 ............ مجال تدريب المستخدمين. ومن المهم أن يتم، في برامج التدريب، إيراد برنامج للتعليم عن بعد
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 36 ......................................................................................................................... الدعم التقني 
إن ضمان توفير الدعم التقني يساعد على تبديد الشكوك بشأن استخدام تطبيقات نظام الحوسبة ويسهل حل  .21

 15 ............................................................................................. ت الصلة.المشاكل التقنية ذا

 

 36 ............................................................................................................... المنتديات االفتراضية
إن التواصل عبر المنتديات االفتراضية و شبكات االتصاالت يسهم في تبادل األفكار واكتساب معارف جديدة .12

 ............................................................................................................................... 36 

 

 32 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 31 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 42 ................................................. اإلطار القانوني و التشريعي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دال.

 42 .................................................................................................................. تحديث التشريعات 
يستلزم السيناريو االجتماعي الجديد المترتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيير طريقة  .12

إدارة الخدمة العامة في قطاع العدالة. وعليه، فإن التشريعات القضائية تتطلب تحديثا يراعي استخدام 

ار استخدام  تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يبرز الحاجة إلى إقر

 14 .......................... واالتصاالت بصورة فعلية وضمان تأمين تنقل بيانات االتصاالت في مجال العدالة.

 

 42 ...................................................................................................... الطابع اإللزامي أو الطوعي 
إن التوفيق بين اإلطار القانوني والتشريعي هو أحد الجوانب الهامة لكفالة استخدام تكنولوجيا المعلومات  .11

الحرص على اإلشارة إلى استخدام  -في عملية تنظيم القوانين المادية و اإلجرائية-عين أن يتم واالتصاالت. يت

أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات. و يوصى بأن يتم، في البداية، إيراد تعديل في التشريعات يذكر إمكانية 

 14 .................... ستخدامها.استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، دونما إضفاء طابع إلزامي على ا

 

 42 ............................................................................................................................... التنسيـق
يتعين أن تكون التشريعات المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال العدالة مواءمة مع  .13

التشريعات العامة المتعلقة بـ"الحكومة اإللكترونية" ألن المعايير التي سيتم تكريسها بموجب هذه التشريعات 

 14 ................................................. في أية مصلحة معنية بالخدمة العامة.يجب أن تكون قابلة للتنفيذ 

 

 42 .......................................................................................... طريقة معالجة المسائل العابرة للحدود
من المفيد وضع سياسات تراعي اإلطار القانوني و التشريعي الدولي، وتسمح بتعزيز استخدام تكنولوجيا  .14

 13 ........................................ المعلومات واالتصاالت كسبيل فاعل لمعالجة للمسائل العابرة للحدود. .

 42 ................................................................................................ الوصول إلى العدالةالمساواة في 
الحرص على  -في تعريف اإلطار القانوني والتنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت–يتعين أن يتم  .11

ضمان تكريس مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة، ألن بعض فئات المواطنين تفتقر إلى الوسائل أو ليس 

 14 ....................... ات واالتصاالت في عالقاتها مع المحاكم.لديها القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلوم

 

 42 ............................................................. تدري  المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يتعين أن يراعي اإلطار القانوني و التشريعي التباين في مستوى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  .16

 14 ............................ ول إلى العدالة.واالتصاالت بين مختلف المواطنين لتجنب عدم المساواة في الوص

 

 42 ............................................................................. الترويج لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتاحة 
يالحظ في كثير من األحيان أن المواطنين ليسوا على علم بوسائل تكنولوجيا المعلومات المتاحة لالستخدام  .12

والتشريعي،  من جانبهم في إطار تعامالتهم مع العدالة. و عليه، فمن الضروري أن يتم، في اإلطار القانوني

الحرص على الترويج لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتاحة للمواطنين لغرض ضمان استخدامها علو نحو 

 19 ........................................................................................................................ واسع

 

 42 .................................................................................................................. مستوى االستخدام 
من المناسب أن يساعد اإلطار القانوني والتشريعي على إنشاء آليات لقياس مستوى استخدام أدوات تكنواوجيا  .18

 19 ........................................ لتحديد درجة اإللمام بها  من جانب  المواطنين. المعلومات واالتصاالت
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 41 .................................................................................................................. ملخص المناقشات 

 44 .............................................................................................................................. مالحظات

 

 41 ................................................... مستوى الوصول إلى القضاء اإللكتروني من جان  المواطنين هـاء.

 41 ........................................................................................ سياسة الوصول إلى القضاء اإللكتروني
للمواطنين بالتفاعل مع  يتعين على اإلدارة أن تضمن الوصول إلى القضاء اإللكتروني بوضع سياسات تسمح .11

المحاكم. و يتعين أن يتم تكييف بوابات اإلدارة و المحاكم وتسهيل الوصول إليها، سواء في ما يتعلق بالبحث 

 12 ................................................................. عن المعلومات أو بتنفيذ اإلجراءات على االنترنت.

 

 41 .................................................................................................................... فهرست الخدمات
بر االنترنت مع الحرص على أن من الضروري إنشاء فهرست للخدمات يتم وضعه في متناول المواطنين ع .32

 12 ..................................... تقيد فيه معلومات محددة عن الجهات المسؤولة عن إدارة العملية وتنفيذها.

 41 ................................................................................................................. مكات  االستعالمات
يتعين أن يتم، في المباني أو مقرات الهيئات القضائية تخصيص أماكن مجهزة بحواسيب تسمح بتوفير  .32

تثبيت أجهزة إلكترونية مرئية  -كذلك–وة على ذلك، يمكن معلومات عامة أو محددة بشأن اإلجراءات. وعال

 12 ................................................................. توفر معلومات بشأن أيام وأوقات جلسات االستماع

 

 41 ................................................................................................... اإلرشاد القانوني على االنترنت
 41 ........................ من المفيد وضع نظام لإلرشاد القانوني على االنترنت لتوفير معلومات قانونية عامة. .31

 

 41 .................................................................................................... تنفيذ اإلجراءات على اإلنترنت
من الضروري زيادة عدد اإلجراءات التي يمكن تنفيذها على االنترنت من جانب الموظفين المهنيين و  .33

المواطنين. وتسمح اإلجراءات على اإلنترنت بتسريع تنفيذ اإلجراءات وبضمان معاملة متوازنة مع جميع 

 12 ...................... تروني .المواطنين. وتتمثل األولوية في هذا السياق في ضمان تفعيل نظام اإلبالغ اإللك

 

 12 ...........................................................................االطالع  على قواعد البيانات المتعلقة بفقه القضاء
يالحظ أنه مع ارتفاع المستوى الثقافي للمواطنين بدأت وتيرة االسترشاد بقواعد البيانات المتعلقة بفقه القضاء  .34

يانات ترتفع بدورها. وعليه، فإنه من المهم ضمان الوصول إلى فقه القضاء مع الحرص على حماية الب

 12 .................................................................................................. الشخصية المتوفرة فيه.

 

 46 ................................................................................................................ التواصل مع المحاكم
إذا ما اختار المواطن أو الموظف المهني التواصل مع المحكمة بالوسائل اإللكترونية، فال يمكنه التخلي عن  .31

 13 ......... هذه الوسائل واستخدام وسائل أخرى، ما عدا في حالة ورود خلل في نظام تكنولوجيا المعلومات.

 

 42 ................................................................................................................... اقشاتملخص المن

 12 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 12 .................................................. مستوى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات من جان  المهنيين واو.

 

 12 ........................................................................................... استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات
هناك فئات عديدة من المستخدمين تتدخل في نشاط قطاع القضاء يمكنها المساعدة على تعزيز استخدام  .36

اع. وفي كثير من الحاالت، تبدي هذه الفئات اهتماما متزايدا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا لقط

باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات. وعليه، فمن المفيد أن تتولى اإلدارة والسلطات القضائية إبرام اتفاقات 

ولكفالة أو اتفاقيات مع هذه الفئات من المستخدمين لتغطية وتنظيم العالقات المهنية بِينها وبين قطاع العدالة 

 29 ....................................................... استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا اإلطار.
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 12 ........................................................................... سلوكيات المهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات
يتعين أن يبدي المستخدمون المهنيون سلوكيات مهنية تراعى احترام النظام المعد من جانب اإلدارة في مجال  .32

 29 ........................................................ ت و التكيف معه.استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

 12 .................................................................................................................... الجمعيات المهنية
يتعين أن تسهم الجمعيات المهنية في تدريب أعضائها وأن تشجع على استخدام تكنولوجيا المعلومات  .38

  12 .............................................................................................................. واالتصاالت  

 12 ................................................................................................................. إبداء موقف إيجابي

 

بشأن  من الضروري أن يحرص الموظفون المهنيون المتعاملون مع العدالة على إبداء موقف إيجابي .31

 29 ............... تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و التعاون في سبيل تكريس استخدامها في قطاع القضاء.

 

 11 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 13 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 14 ........................................................................................ بوابات/مواقع إعالم المواطنين  زاي.
 

 14 .................................................................................................................... فهرست الخدمات
 21 ....................  يوصى بإعداد فهرست للخدمات المتاحة، وتحديد شروط االستفادة من هذه الخدمات     .42

 

 14 .............................................................................................................................. المواءمة
 14 ................................................... يتعين مواءمة مضامين البوابات والمواقع.الشبكات االجتماعية .42

 

يتعين أن يتم الحرص على توخي الحذر في استخدام الشبكات االجتماعية للترويج لصالح بوابات خدمات  .41

 21 .......... لهذا الغرضالعدالة، وأن يتم، فقط، اإلشارة إلى الخدمات المقدمة في حال استخدام هذه الشبكات 

 

 14 ................................................................................................................. المقرات اإللكترونية
يوصى أن يتم تطوير البوابات للمضي قدما بالخدمات االستعالمية البسيطة المقدمة إلى مستوى أعلى من  .43

الخدمات يتيح تنفيذ إجراءات بالوسائل اإللكترونية، مع الحرص على ضمان أمن وسالمة محتوى هذه 

، يتعين أن يتم تطوير مفهوم البوابات لتصبح مقرات إلكترونية تسمح البوابات. وانطالقا من هذا المنظور

بتوفير المعلومات المناسبة، بل وكذلك وبضمان التفاعل وتنفيذ إجراءات محددة على االنترنت. -فقط-ليس 

 ............................................................................................................................... 21 

 

 11 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 12 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 18 ............................................................................................................... مدونة سلوك حـاء.
 

 18 ........................................................................................................................ قواعد السلوك
المعلومات يتطلب، بالضرورة، وضع قواعد أو مدونة سلوك تحدد طريقة  إن وضع نظام لتكنولوجيا .44

االستخدام لضمان أفضل أداء ممكن لهذا النظام. فمن الضروري أن يحرص المستخدمون على التقيد بمدونة 

 25 ...................... السلوك المحددة في مجال استخدام نظام الحوسبة من أجل بلوغ أفضل النتائج الممكنة.

 

 18 ................................................................................................................ أنواع قواعد السلوك
تتوجه قواعد السلوك التقنية إلى الموظفين الفنيين المسؤولين عن تشغيل النظام، وتتوجه قواعد السلوك  .41

 25 .............................................................. األخرى إلى موظفي المحاكم والمهنيين و المواطنين.

 

 18 ............................................................................................................. تعريف قواعد السلوك 
 25 ................. لمستخدمينيتعين تعريف  قواعد السلوك التي تنظم الجوانب التقنية للنظام، وتلك الموجهة ل .46

 

 18 .............................................................................................................. زمملطابع االستخدام ال
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يوصى بوضع آليات محددة لضمان إلزامية تنفيذ قواعد السلوك الموجهة لمستخدمي النظام،  وأن يتم إضفاء  .42

 25 ...................... طابع إلزامي على  هذه القواعد ألن نوعية نظام المعلومات وتطبيقاته مرهونين بذلك .

 

 11 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 62 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 62 ......................................................................................................... توحيد المستندات طـاء.
 

 62 .................................................................................................................... توحيد المستندات
يوصى بضمان توحيد المستندات المستخدمة من قبل المحاكم، ألن ذلك سيسهم في مواءمة المعلومات التي  .48

 39 ............................... سيتم إيرادها في قواعد البيانات، وهو األمر الذي سيسهل عمل الموظفين       

 62 ..................................................................................................................... أنواع المستندات
 39 ................................................................. ستندات التي يستلزم توحيدهايتعين تحديد أنواع الم .41

 

 61 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 63 .............................................................................................................................. مالحظات

 

 64 ........................................................................................................ التوقيع اإللكتروني يـاء. 

 64 ....................................................................................................... استخدام التوقيع اإللكتروني
يضمن استخدام الهوية اإللكترونية والتوقيع االلكتروني من جانب المحاكم، والمهنيين والمواطنين، موثوقية   .12

 31 ................................................................ ومات وتأمينها..االتصاالت بواسطة تكنولوجيا المعل

 64 .................................................................................................................... األمن والموثوقية
بغية ضمان أمن وموثوقية اتصاالت تكنولوجيا المعلومات التي يستخدم فيها التوقيع اإللكتروني، يتعين تثبيت  .12

 31 ........ تطبيقات إلكترونية تضمن صحة هوية صاحب االتصال، فضال عن تعيين تاريخ ووقت االتصال.

 

 64 ......................................................................................................... شروط التوقيع اإللكتروني

اشتراط توفر التوقيع االلكتروني لتنفيذ  -في البوابات التي تستخدم  كمقرات إلكترونية-يتعين أن يتم  .11

 31 ................................................................................... اإلجراءات أو االتصاالت القضائية.

 

 61 ................................................................................................................ ملخص المناقشات   

 66 ............................................................................................................................. مالحظات 

 

 62 ....................................................................................... مراكز النفاذ المشتركة )الشبكة( كـاف.

 62 ...............................................................................................................................  اإلنشاء
م، فيها، إيراد سائر خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتوفرة  يوصى بإنشاء مراكز نفاذ مشتركة يت .13

 62 ................................................................................................................ في المحاكم.

 23 .............................................................................................. فهرست الخدمات الموحدة  المتاحة
 34 ......................... يوصى بإعداد فهرست للخدمات الموحدة المتاحة ضمن مراكز النفاذ المشتركة       .14

 

 68 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 61 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 22 ........................................................................................................ الملـف اإللكتروني الم.

 

 22 ........................................................................................................................ نه الملفاترقم
يتعين إيراد رقمنه الملفات كمرحلة نهائية يتم بلوغها بعد ضمان استخدام أمثل لتكنولوجيا المعلومات  .11

واالتصاالت. إن االنتقال التدريجي من السند الورقي إلى السند الرقمي لملفات العدالة سيسمح للمهنيين 

 44 ..................................................... أكبر.. والمواطنين التفاعل مع المحاكم بطريقة مرنة ورشيدة
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 22 .................................................................................................................. المستندات الورقية
يتعين وضع جدول زمني يكفل اختفاء استخدام المستندات الورقية بصورة تدريجية في اإلجراءات القضائية  .16

 22 ............................................................................... بالموازاة مع تنفيذ عملية رقمنه الملفات

 

 22 ...................................................................................................................... مستويات النفاذ
كن استخدامها من جانب مختلف فئات من الضروري توفير مستويات نفاذ، وتطبيقات أو وظائف مختلفة يم .12

تحديد مستويات مختلفة في مجالي التصفح والصيانة.   -كذلك–المستخدمين، كل حسب مواصفاته. ويمكن 

 ............................................................................................................................... 44 

 

 22 .......................................................................................................................... آليات الرصد

 

يتعين أن يتم، في النظام المحوسب، إنشاء آليات للرصد تضمن الوصول إلى الملفات حسب مواصفات  .18

ي ينتمي إليها. ويتعين الحرص، في جميع الحاالت، على أن يسمح النظام المعتمد المستخدم أو الوحدة الت

 44 ...................................................................... بتتبع أثر أي دخول غير مصرح به إلى النظام.

 

 22 ........................................................................................ تكلفة إزالة استخدام المستندات الورقية

 

أن تراعي  -أيضا-يتعين حساب تكلفة إزالة استخدام المستندات الورقية واستبدالها بملفات إلكترونية. و يتعين  .11

هذه العملية الحسابية عدد القضايا التي تتم معالجتها واالرتفاع المتوقع تسجيله في عدد القضايا المعالجة في 

 44 ....................................................................................... كل واحدة من الهيئات القضائية..

 

 22 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 21 .............................................................................................................................. مالحظات

 

 23 ..................................................................................................... سجالت إدارة العدالة ميم.

 23 ...................................................................................................................... أنواع السجالت

 

عين حوسبتها، والمعلومات التي يمكن الوصول إليها من جانب المتعاملين تحديد أنواع السجالت التي يت .62

 45 ................................................................................. القانونيين، والوحدة التي ينتمون إليها.

 23 ..........................................................................................................وسائل االتصاالت عن بعد
-بالموازاة مع اإلمكانية المتاحة للمواطنين والمهنيين لموافاة العدالة بمستندات ورقية ملموسة، يمكن لهم  .62

 45 ....................................................الوثائق بواسطة وسائل االتصاالت عن بعد.موافاة هذه  -كذلك

 

 24 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 21 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 26 ......................................................................... المكات  المشتركة و هيكل المباني القضائية نون.
 

 26 ......................................................................................................... مكات  الخدمات المشتركة
ونظرا لخصوصيات كل واحد من األنظمة القضائية، يوصى بأن يتم إنشاء مصالح مشتركة في مجال  .61

علومات واالتصاالت تتولى تسيير الخدمات االعتيادية المتكررة التي تقدمها المحاكم. خدمات تكنولوجيا الم

وتسمح هذه التقنية التنظيمية بضمان استخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما أنها تلبي 

لقرار االختياري االحتياجات الناجمة عن تسيير هذه الخدمات المشتركة على نحو مواءم. ويتعين أن يتم، في ا

المتمثل في إنشاء مصالح مشتركة،  الحرص على تكييف هذه المصالح مع مستوى التقدم المحرز في 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع البلدان، ومراعاة قدرات كل واحدة من هذه البلدان في 

 43 .......................................................................................مجالي البنية التحتية و الميزانية..
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 26 .................................................................................................................... مشروع نموذجي

 

لرصد ما يترتب من آثار  على النظام القضائي. وفي أي حال فإن  -تدريجيا–يوصى بتنفيذ مشروع نموذجي  .63

 43 .................. تنفيذ مثل هذه التجربة التنظيمية لن يؤثر على استبقاء الهياكل التنظيمية القائمة في كل بلد.

 26 ........................................................................................................................ مباني المحاكم
مراعاة مستلزمات استخدام تكنولوجيا المعلومات  يتعين أن يتم، في تصميم مباني المحاكم الجديدة، .64

واالتصاالت وصيانتها في المحاكم. وفيما يتعلق بمباني الهيئات القضائية القائمة، فإنه يوصى أن يتم إدخال 

 43 ...................................................................................... التغييرات عليها بطريقة تدريجية.

 

 22 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 21 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 82 ................................................................................................. خطط تسلسل سير العمل سين.
 

 82 ...............................................................................................................................  الخطط
د استكمال دراسة موضوع تسلسل سير العمل من جانب فريق من الخبراء، يوصى بأن يتولى هذا الفريق بع .61

إعداد خطط داخلية محددة في هذا المجال يتم دمجها في برمجيات إدارة تسلسل سير العمل، بحيث يمكن 

لسليمة بتجنب االسترشاد بها من جانب موظفي المحاكم في أنشطتهم. وسوف تسمح مثل هذه الممارسة ا

 54 ................................................. تسجيل اختناقات في اإلجراءات القضائية وبرصد آجال تنفيذها.

 

 82 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 81 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 83 ................................................................ استخدام التكنولوجيا السمعية و البصرية )الفيديو( عين.

 83 ........................................................................................... استخدام الوسائل السمعية و البصرية
الوسائل السمعية والبصرية ويكفل من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب يسمح باستخدام  .66

 55 .................................................................................................................... تنظيمها.

 

 83 ............................................................................................................................. الضمانات
يوصى بإطالق استخدام الوسائل السمعية والبصرية بطريقة تدريجية، حينما تتيح المرافق المتوفرة في  .62

 55 ............... المحاكم باستخدامها. ولهذا الغرض، يتعين الحرص على ضمان توفير الشروط المطلوبة.   

 

 83 ................................................................................................. مستضعفةمراعاة وضع الفئات ال
تعين أن يسهم استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تسهيل الوصول إلى العدالة لصالح األحداث، والفئات  .68

 55 ................................................................................................... المستضعفة بشكل عام.

 

 83 ............................................................................................................ المدة الزمنية والتكاليف
فوري أو يتعين أن يسهم استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تعزيز تنفيذ اإلجراءات القضائية على نحو  .61

 55 .................................................. سريع، مع الحرص على الحد من تكاليف اإلجراءات القضائية.

 

 84 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 86 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 82 ........................................ نظام تشغيل/معالجة البيانات والقرارات الصادرة عن السلطة القضائية فـاء.
 

 82 ........................................................................................................................... فقه القضاء
البيانات المناسبة في مجال فقه يتعين أن يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تجميع كافة  .22

 54 .................. القضاء لضمان استخدامها، في المستقبل، من جانب المواطنين وأصحاب المهن القانونية.
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 82 ............................................................................................................. معايير جمع المعلومات

 

يتعين أن يتم، في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الحرص على توفير المعلومات السليمة  .22

ح بتحليل واستيعاب طريقة تنظيم عمل إدارة القضاء. ويتعين أن يتم تحديد محتويات هذه الالزمة التي تسم

المعلومات من جانب الجهات المختصة والخبراء المعينين لهذا الغرض، مع الحرص على مراعاة 

خصوصيات البلدان المستفيدة ومستوى التقدم الذي يتميز به كل بلد في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 54 ............................................................................................................... تصاالت.واال

 

 88 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 81 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 12 ................................................................................................................ إدارة الزمن صـاد.

 

 12 ............................................................................................................. إدارة سليمة للتطبيقات

 

إن ضمان إدارة سليمة للتطبيقات الخاصة باإلجراءات القضائية سيسمح بتحسين األداء في مجال اإلجراءات  .21

 14 ..................... جراءات.والحد من الزمن المطلوب، مما سيتيح تجنب تسجيل تأخيرات في تنفيذ هذه إل

 

 16 ........................................................................................................... تأخير األنشطة القضائية
يتعين أن ال يتم اعتبار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كالسبيل الوحيد الكفيل بتجنب التأخير في  .23

 14 ....... تنفيذ األنشطة القضائية، والحرص على أن ال يحد استخدام هذه التكنولوجيا من استقاللية القاضي  

 

 12 .................................................................................................................. ملخص المناقشات 

 13 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 14 ..................................................................................................... اإلحصاءات القضائية سين.
 

 14 ...........................................................................................................الحصول على المعلومات
يتعين الحرص على أن يسمح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتوفير المعلومات الضرورية التي  .24

 11 ..................................... تتيح الحصول على التقارير المطلوبة من كل محكمة و بطريقة تلقائية.    

 

 14 ...............................................................................................................................  التشغيل
ن أن توفر اإلحصاءات القضائية ليس فقط معلومات عن عدد القضايا العالقة أو التي صدرت أحكام يتعي .21

بشأنها، ولكن، أيضا، معلومات بشأن عدد من الجوانب األخرى التي تحددها السلطات القضائية، مثل معدل 

ءات، ومعلومات بشأن المدة الزمنية الضروري لتنفيذ اإلجراءات، والمدة الزمنية حسب كل نوع من اإلجرا

 11المراحل التي تتطلب اهتماما خاصا أو غيرها من الشروط التي تستلزم مدة زمنية إضافية لغرض تحليله  

 

 11 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 16 .............................................................................................................................. مالحظات
 

 12 .............................................................................. درجة الرضا بالخدمات ومراقبة الجودة راء.
 

 12 .................................................................................................... حماية البيانات والوصول إليها
يا المعلومات واالتصاالت حماية كاملة للبيانات الواردة في سجالت المحكمة يتعين أن يكفل استخدام تكنولوج .26

 14 ................ ومنع الجهات غير المرخص لها من الوصول إليها حسب الشروط المحددة في كل بلد       

 

 12 ...................................................................................................... تقدير درجة الرضا بالخدمات
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ديد التحسينات الممكن إدخالها يتعين إجراء تقدير جيد لدرجة الرضا بالخدمات المقدمة من إدارة القضاء لتح .22

على هذه الخدمات. وبهذا الصدد، يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كآلية مناسبة لتقدير درجة 

 14 ........................................................................................ االرتياح بالخدمات المقدمة      

 

 18 ................................................................................................................... ملخص المناقشات

 222 ............................................................................................................................ مالحظات
 

 222 .............................................................................................................. تقييم األداء  شين. 

 

 222 .............................................................................................................................  الفاعلية
لوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتعزيز فاعلية وأداء إدارة العدالة، باعتبارها خدمة يتعين استخدام تكنو .28

 949 ...................................................................................................................... عامة.

 

 222 ................................................................................................................... العنصر البشري

يتعين أن ال تحل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محل الخدمات المهنية المقدمة من موظفي إدارة  .21

 949 .............................................. ري في المحاكم العدالة، بحيث ينبغي مراعاة أهمية العنصر البش

 

 221 ................................................................................................................. ملخص المناقشات

 

 223 ............................................................................................................................ مالحظات
 

 224 .................................................................................................................. تحديد االحتياجات

 

 222 ............................................................................. الوثائق المرجعية الرئيسية )قائمة غير شاملة(
 

 223 .............................................................................................................................  المراجع
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 مقدمة
 

تكنولوجيا المعلومات فرضها تكبيرة  اتالعدالة تحديقطاع يواجه  ،خرىاألاإلدارة العامة على غرار سائر قطاعات 
شكل بؤثر ت الجديدة  تتكنولوجياهذه الاعتماد  نعمترتبة الالجذرية التنظيمية تغييرات الن إ  .الجديدة واالتصاالت

 اآثار  نهعستترتب العدالة ن استخدام هذه التكنولوجيات في قطاع وال شك أ. هايشرع في اعتمادأي قطاع على كبير 
ثار هذه اآل -كذلك–  ستشمل العدالة. و في مجال العامة ات خدمتقديم اللسخرين البشرية المو مادية الالموارد تشمل 

هذا فضال عن الجهة الرئيسية التي توجه إليها خدمات العدالة، يعني ذلك ، ةلان مع العديتعاملالمجميع المهنيين 
  .1المواطن 

 
فإننا التكنولوجية الجديدة في مجال العدالة، ساهمة في اعتماد الوسائل اصر المالعوامل والعنوعيا منا بمدى تنوع 

تكنولوجيا المعلومات باستخدام إلى العدالة ن طريقة الوصول أبشعمل ج اهإلى وضع منمن خالل هذا العمل نسعى 
  الشريكة التالية:الجنوبية الجوار في بلدان  واالتصاالت

 
  .الشعبيةقراطية الجمهورية الجزائرية الديم -
  ؛جمهورية مصر العربية -
  ؛إسرائيل -
  ؛المملكة األردنية الهاشمية -
  ؛لبنان )جمهورية لبنان( -
  ؛المملكة المغربية -
  ؛فلسطين -
 الجمهورية التونسية. -

 
عقدها التي  (3) االجتماعات الثالثةخالل التوصل إليه في اآلراء الذي تم على إثر المناقشات المثمرة والتوافق و 

ممارسة ( 97ن )يصياغة تسع وسبعإلى  ،في النهاية ،العمل فريقفضى أ ،أعضاء الوفود من جميع البلدان المشاركة
 في هذا المجال.سليمة 
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 شكر قرار
        
ما قدموه من مساعدة على في فريق العمل عضاء ممثلي الوفود األ إلى جميعشكر الخالص زجي أن أيطيب لي 

اهتمام و دؤوبة جهود أبداه أعضاء فريق العمل من ما على د أن أثني و كما أهذا الدليل. صياغة ة أسهمت في نيمث
استخدم الذي و خالل جلسات العمل، عليهم  هعيوز تم تالمستوفي الذي ستبيان للرد على األسئلة المتضمنة في االكبير 
  .في النهاية الوثيقةصياغة هذه لأساسي كسند 

 
تدخالت رفيعة أعضاء الوفود بحيث أبدى المناقشات، ميزت التي العالية المشاركة ثني على أأن  ،ذلكوأود، ك

التزامهم عمل ومدى هذا اللإلعداد لبالغ تمام هالوه من أو ما ، وهو ما يؤكد مختلفةئهم الآراالمستوى للتعبير عن 
  دليل.الهذا ، يعني ذلك صياغة النتيجة النهائية للمشروعب

 

كل أسهم فيه عمل مكثف إنه ثمرة فردية، بل دليل لم يتم إعداده بطريقة منعزلة أو هذا ال بنا اإلشارة إلى أنحري 
لجميع أعضاء  متنانالاأسمي آيات أن أعرب عن  وال يسعني إال . الشخصية اتهاءين بفضل إثر مشاركواحد من ال
بما يساورهم علما اإلحاطة و معهم  تبادل األفكارو ثرية مالتجربة على إتاحتي الفرصة لالستفادة من هذه ال فريق العمل

  من شواغل في هذا المجال.
 

فترة أثناء تنفيذ المشروع لدعمهم المتواصل عني بأعضاء الفريق المإلى جميع  الخالص شكرأن أتقدم بالوأود، أيضا، 
  .ثمينة إلنجاز هذا العملمشورة أسدوه من  ماتعليقات و ما أبدوه من لى ة عصاخوبصورة دليل، إعداد هذا ال

 
خالل جلسات العالية التي أبدوها المترجمين الفوريين على الكفاءة المهنية أزجي الشكر إلى أن  ال يفوتنيوأخيرا، 
  ن .يممتنفأنا لهم من المكثفة. العمل ال

 
  العمل و منهجيةلعمل المنجز معرض موجز معن ا

 
في مجال استخدام التكنولوجيات  لممارسات السليمةلإيراد استعراض  ، من هذه الوثيقة في الصفحات التاليةتم لقد 

بهذا الشأن بين مختلف أعضاء الوفود المشاركين التي جرت لمناقشات عن املخص و ، في قطاع العدالةالجديدة 
 هذا فضال عن، شكل دليلتقديمها على  السليمة في هذا المجال تم الممارساتضبط مجموعة من أفضت إلى والتي 
  .الوثيقةلخبير الذي تولى إعداد هذه من جانب اتعليق نهائي موجز إيراد 
 
في الدليل متضمنة الالسليمة أن الممارسات  يهذا العمل ه ابه ميزيتالسمة الرئيسية التي أن تجدر اإلشارة إلى و 

االجتماعات اء التي جرت أثنفي المناقشات أغلبية المشاركين لآلراء من جانب واسع توافق تحظي بالمقترح 
 .المطروحةذات الصلة  المواضيعواحد من كل بحث لالمخصصة التحضيرية 
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 خرىاألعتبارات الاأو في معزل عن بصورة مجردة، م يتم ضبطها لالمقيدة في هذه الوثيقة  الممارسات السليمة إن
ن كانت هذه و   . فقط اليخيأو تطبيقها في سياق وهمي  ممارسات مثالية يمكن تصور تليسكما أنها ، ذات الصلة ا 

من جانب أغلبية في اآلراء واسع توافق حظي بتفإنها  ،جميع الميادينل -مطلقعلى نحو -مستوفية  الممارسات غير
  المعقودة لهذا الغرض. جتماعاتواحد من االكل المشاركة في الدول من مختلف وفود الأعضاء 

 
في ة شاركالموفود البلدان المستفيدة تم إقرارها من جانب  المقيدة في هذه الوثيقة هي ممارساتالممارسات إن 

تتمشى  ةطريقة مناسبوصيغت ب، ومفيدةمقبولة، أنها ممارسات حسنة، و هذه الوفود بحيث اعتبرت االجتماعات 
           ةالمؤسسي هاطر أالقائمة و  هاتشريعاتمع ال تتنافى و  ،انهمكيف مع سياق وواقع بلدت، وتةالراهنف و ظر لوا

لمخططات المسطرة مع ا -كذلك–تتناسب سليمة هذه الممارسات الوفضال عن ذلك، فإن . ة الحاليةواالقتصادي
ن كان القصير والمتوسط، ين مدعلى األ ،من الناحية التقنيةواقعية بكل ويمكن تنفيذها    .يمالز إ غيرتنفيذها وا 

 
تندرج فيه هذه السياق اإلقليمي الذي راعيان التي جرت بشأنها يقشات انموالمحددة ال الممارسات السليمةإن 

بطريقة بهذه الممارسات وذلك بادرت إلى تنفيذ بعض التوصيات ذات الصلة البلدان إن ثمة عدد من . الممارسات
، هذا فضال عن تأكيد على نحو أكبر االتجاهئية. وال شك أن إقرارها في هذا السياق سيدعم هذا أو جز املة ك

  .أهميتها
 

شاملة برسم صورة التي تم تحديدها والمعلومات التي تم جمعها في ملخص المناقشات،  لممارسات السليمةاتسمح 
  .ذات الصلةالمالمح الرئيسية للموضوعات عن و الحالي في هذا المجال ن الوضع ع

 
المناقشات التي يليه ملخص عن  المقترحة الممارسات السليمةمجموعة من كل لوصف لقد تم، في هذه الوثيقة، إيراد 

وكذلك بل  ،و مفيدة للغايةتوفير معلومات موجزة بليس فقط يسمح هذا الملخص فإن  ،في اعتقادناو جرت بشأنها. 
الوضع عروضة للبحث، هذا فضال عن إطالعنا على المجاالت مالمن بشأن كل واحد نقاط القوة والضعف  إبرازب

التي جاالت المالملخص تحديد  -أيضا–يتيح في بعض الحاالت، و . بلدان الجوار الجنوبية بهذا الشأنفي الراهن 
حينما يتم البدء في  ،اعيوسر  سهالتقدم يكون فيها اليتوقع أن التي تلك ، و ءأو بطي دقعم تقدمتتميز بيتوقع أن 

  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة
 

من  المحرزة بعض النجاحات الملموسةبشأن حصول على فكرة  لباالمناقشات  ملخصسمح يوعالوة على ذلك، 
معايير الموحدة ذات الصلة والمندرجة بعض الفي استخدام أوجه القصور ت و غارافالبعض بإبراز و  ،الناحية القانونية

ميد يورو  مشروع ة منالمستفيدالجوار الجنوبية  اناالتحاد األوروبي و بلدسياق المشروع الجاري تنفيذه بين في 
  .للعدالة الثالث

 

موافاة جميع المشاركين في االجتماعات حرصنا على و  ،محدد بهذا الشأناستبيان إعداد بادرنا إلى ، الغرضهذا ل
عقد لقد . سليمإلتاحة لهم بتحضير مشاركتهم على نحو ل -مقدما– ذات الصلةالمرجعية  المستنداتبو االستبيان  اهذب

من )اليونان( ألول في أثينا االجتماع اعقد  ، بحيثأيام (3) منها ثالثةواحد كل  اجتماعات دام ةفريق العمل ثالث
، و الثالث في مدريد 1101نوفمبر  17إلى  19من )فرنسا( ، و الثاني في باريس 1101يوليو  01إلى  01
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  .1103مارس  01إلى 01من  )اسبانيا(
 
 (3) ثالثةللسماح بحيث تم ا ،مشاركة في االجتماعاتع للمن المشرو جميع البلدان المستفيدة الدعوة إلى هت وجلقد  

قد . لفي هذه االجتماعاتبالمشاركة مقدما(  بلدكل المنسق الوطني في جانب من  همعينتم ت)ي من كل بلدخبراء 
االستمرارية ضمان وبغية في االجتماعات ألسباب مختلفة.  ةشاركستفيدة من المشروع المالبلدان المتعذر على بعض 

كل واحد من االجتماعات من نفس أعضاء الوفود في كة المشار  -قدر اإلمكان-حاولنا أن نضمن  ،ي العملف
  أو على األقل واحد منهم. ،الثالثة

 
األعمال اللذين جدول للجدول الزمني ومشروع مواضيع مختلفة وفقا  ةقشمناب الثالثة المعقودة اتجتماعالات حسملقد 

مكتب التعاون من مسبقة الموافقة بالو  ،ق المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الخبراءمن قبل الفريتم إعدادهما 
 ،مناسبةجمع معلومات  (المكلف بإعداد هذه الوثيقة) لخبيرقد أتاح ذلك ل. و يوروبوالمساعدات التابع لإلتحاد األ

التي طرحت على بساط  ضيعبشأن كل واحد من الموا الممارسات السليمةوصياغة  ،المناقشاتتلخيص جوهر و 
كل اجتماع، هذه المواضيع. وعلى إثر واحد من كل من ن أالذي برز بشاآلراء لى التوافق في استنادا إوذلك  ،البحث
المقترحة  الممارسات السليمةو  هموأفكار آراء المشاركين يعكس  لعمل المنجزبإعداد مشروع تقرير عن االخبير قام 

تقرير المشروع بموافاة البلدان المستفيدة ب -كذلك–الخبير قام ذلك،  وفي أعقاب. قشتالتي نو  المواضيعالمتعلقة ب
 عند االقتضاءو  ،مضمون التقريرتبادل وجهات النظر بشأن  اندلالبلهذه  لإلتاحةو  ،مراجعةالاإلحاطة و غرض ل

لفريق العمل. موالي ماع الخالل االجتقرار أن يعرض التقرير لإل ، وذلك قبلعليه تتعديالالأو ويبات تصإدخال ال
 والتوصل إلى النتيجة النهائية ،كل اجتماعالعمل في التقدم في على تفاعل التي تميزت بالطريقة ال ههذ توقد ساعد
  .األخير هلعمل خالل اجتماعتوجت أعمال فريق االتي  المنشودة

 
        ،، تمالنقاشات التي جرتصدق  بكلوثيقة النهائية التعكس أن على  -قدر اإلمكان-للحرص ذلك، و فضال عن و 

هذه للسماح لذلك و نتائج االجتماع األخير، باألمر مع تضمينه إرسال النص النهائي إلى البلدان المعنية  ،مجددا
 منسق الوطني والنسيق بين الت)عن طريق  األخيرة بشأن هذه الوثيقة هاوتصويبات تهاتقدم تعديالأن ب ، بلدانال

المستلمة في أوانه مقترحات المراعاة كافة وقد تم الحرص على  (.في االجتماعات الثالثةشاركين المأعضاء الوفود 
  .من جانب الخبير في النسخة النهائية من الدليلوعكسها 

 
 ،العملو فريق دليل، هذا ال الذي تولى إعداد خبيرتم إنجازه من جانب كل من العمل مفصل ثمرة هذه الوثيقة تعد 

تم التوصل إلى إعداد هذا الدليل و  الدليل. المتصلة بنشطة تنفيذ مختلف األفي ساهموا ركين الذين المشاكافة و 
  .مشروعكبير بهذا ال مزامن أعضاء الوفود المشاركين من التكل واحد   أبداه ماو الجميع، جهود  بفضل

 
، على مد القصيربير الرئيسي على األ، الخمونصوللسيد خافيير العميق أن نعرب عن امتناننا  ،بهذه المناسبة ،ونود

واحد قبل كل و . أثناء إنجاز هذا العمل ، وكفاءة مهنية و عمل فني قيمكبير تفانتعاون، و روح ، و ة خبر ما أبداه من 
إعداد   ،الثالثيوروميد للعدالة بمساعدة الفريق التقني لمشروع  ،مونصوخافيير خبير لتولى ا، اتجتماعمن اال

وذلك بالتعاون مع خبراء و ممثلي بلدان  ،حددة بشأن جميع المواضيع المعروضة للبحثئلة المسمن األ مجموعة 
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  .ين لهذه البلدانالوطني ينمنسقالبالتنسيق مع و  ،دليلالذين تم إشراكهم في إعداد هذا الجنوبية الالجوار 
 

في مختلف شاركوا الذين  يةجنوبلاجميع الخبراء من الدول الشريكة نا الخالص إلى شكر نعرب عن وأخيرا، نود أن 
دعمهم بفضل  هذا الدليلتم التوصل إلى إعداد قد  مساهمة كبيرة في مختلف المناقشات. وأبدوا االجتماعات و 

  .التي ال تعرف الكللالدؤوبة هم و جهودراسخ  ال مالتزامهو ، صريحال
 

 سالسيدو أندريس فيالسكو،
  .الثالث ةلالعدلمشروع يوروميد ل مل عالفريق رئيس 

 
 ،خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس 

 .الثالث ةلالعدلالمسؤول عن التدريب في مشروع يوروميد 
                                                                 

 ،سمولدانيا 
  .الثالث ةلالعدلمشروع يوروميد  ةمنسق
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 الممارسات السليمة

 
 

  االستراتيجي هاتطوير االتصالاإلعالم و إدارة تكنولوجيا . ألـف

 
 ةاإلستراتيجيالخطة 

 

 . الحوسبة و شروط مراحل حوسبة المحاكمبطريقة مفصلة  تحدد إستراتيجيةخطة  ضعويتعين  .2

 احتياجاتمع تكيف وأن تم في كل بلد، ئقاالوضع اإلداري الهذه الخطة ، كذلك، أن تراعي ينبغيو

 .البلدانهذه  وخصائص

 

 مركزيةالدارة اإل

 

المتاحة مع تحديد الخدمات للمساعدة على لمواطنين على امنفتحة مركزية نشاء إدارة إيتعين  .1

  .العدل وزارةالحرص على إيالء األولية ل

    

 خط الميزانية 
 

تنفيذ مدة ويتعين أن تكون . يخصص لهذا الغرض لميزانيةلمحدد أن يتم التوفر معلى خط بيوصي  .3
 .المخصصةالميزانية متناسبة مع حوسبة الة خط

   

  التخصصات يمتعددالخبراء فريق 
 

قضاة، يتشكل من التخصصات  يمتعددمن الخبراء معمل فريق يتعين الحرص معلى التوفر معلى  .4
لالستفادة في الحوسبة  ينو فني ،وموظفي المحكمةضبط،  ةب، ومدمعين معامين، وكترؤساء محاكمو 

ذي تعده التخطيط المرحلة في ا الفريق ك هذاشر يتم إ. ينبغي أن رهموجهات نظخبراتهم و من 
  اإلدارة.

 

  اإللكترونيةلحكومة ا
 

)الحكومة  اإللكترونيةدارة شاملة لإل إستراتيجيةضمن  اإلستراتيجيةالخطة تعين أن تندرج ي .1
  اإللكترونية(.

 
 تعاونال

  والقطاع الخاص. للمسامعداتاتفاقات تعاون مع الجهات المانحة يتعين إبرام  .6
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 :لمناقشاتملخص ا
  

استخدام تكنولوجيا في مجال  إستراتيجيةخطط مدى توفر نقاش حول بإجراء اجتماعه العمل فريق لقد استهل 
لمنهجية وفقا و . في البلدان المستفيدة تنفيذهاومراحل هذه الخطط وخصائص المعلومات واالتصاالت في العدالة، 

. وتم المحددة بهذا الشأن تم تقديم الموضوع للبحث بطرح عدد من األسئلة ،فريق العملانب المعتمدة من ج العمل
شاملة الاإلدارة مع خطط مواءمة ، متجانسة و ةأفقي خطة شاملة،التشديد على مدى أهمية التوفر على من البداية 

  خرى.األ
 
ستفيدة في معظم البلدان الم عمل محددة طغياب خطعلى الضوء المستفيض الذي جرى بهذا الشأن نقاش القد سلط ل
في هذا المجال، ولكنها عمل خطط تتوفر على البلدان وتمت اإلشارة إلى أن أغلبية . فاتصمواهذه التضمن مثل ت

 الجاري تنفيذها: همةالملخطط ابعض  بهذا الصدد، يمكن ذكرالمطلوبة. و شروط ال ،الحاالتمعظم في ستوفي، ال ت
 
رئيسة  إستراتيجيةخطة وضع بمحاكم الفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عتماداأنه تم  يالجزائر ذكر الوفد  

 ، بحيثصالح العدالةشامل إلبرنامج اإلستراتيجية بوضع ستكمال هذه الخطة تم اأنه و  ؛1112-1113للفترة 
 بها بطريقة موثوقفيما بينها القضائية التواصل هيئات لجميع التاحة هذا البرنامج إنشاء شبكة قطاعية لإلاستلزم 

المعلومات )نظام إدارة و مراقبة السجالت دارة إلنظمة األإنشاء مجموعة من ذلك، تم مع موازاة وبالمنة. مؤ و 
هذا جين(، اسالمتعلقة بالم ونظام إدارة البيانات ،التوقيفات نظام إدارة مذكر و  ،األحكام العدليةالقضائية، وسجالت 

الخريطة و  ،سير العمل لمتابعةإلكتروني نظام القرار )ت محددة للمساعدة على صنع استحداث آليافضال عن 
 (.أعوان العدالةنظام إدارة الموارد البشرية و و القضائية، 
  

مديرية عامة لعصرنة إنشاء ، 1111في عام ، تم،  اإلستراتيجية التحديثنجاح خطة بغية ضمان وأضاف أنه 
  .قطاع العدالة)تحديث( 

 
 ع :المواق
من خالل البوابة متابعة القضايا التي هم طرف فيها ن يلمواطنيمكن ل  http://www.mjustice.dzل العدوزارة 

  اإللكترونية لوزارة العدل.
  http://www.droit.mjustice.dz         قانون الجزائري:    البوابة 

  http://www.crjj.mjustice.dz :  مركز البحوث القانونية والقضائية
  http://www.coursupreme.dz                      :المحكمة العليا

                                                 

 كان إذا العدالة؟ في الجديدة لتكنولوجياتفي مجال استخدام ا محددة أوأو خطة تحديث شاملة  استراتيجية خطة وأ رئيسةخطة توجيهية هناك هل   

 ؟التي وصلت إليها اآلن تنفيذال مرحلةما هي و  ؟هامختلف مراحل هي ماو  الرئيسية؟واصفاتها م هي ما كذلك، األمر

 

http://www.crjj.mjustice.dz/
http://www.coursupreme.dz/
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  http://www.consaeildetat.dz      الجزائري:      الدولةمجلس   
 

، القضائية تحديد الهويةتهدف أساسا إلى استحداث نظام رقمي ل ةإستراتيجيخطة فإنها قامت بوضع أما مصر، 
نشاء نظام المحكمة على االنترنت )المحكمة اإللكترونية(، و وتفعيل  متكامل إلدارة تسجيل القضايا حسب تاريخ ا 
ما يتعلق فيبوابة إلكترونية لتوفير الخدمات للمواطنين. و ية، هذا فضال عن إنشاء سحابلحوسبة الل، ونظام إيداعها

على اإللكترونية )كم االمحإلى أن التطبيقات المتعلقة بتفعيل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية، فتمت اإلشارة نسبة ب
 لتواصلل شبكة المتعلقة بإنشاءبلغت نسبة تنفيذ األنشطة و  من التنفيذ. ةفي المائ 11نحو  -حاليا–بلغت  (اإلنترنت

حوسبة يف الموظفين للعمل في بيئة اليتك. أما األنشطة المتصلة  بةلمائفي ا 31البالد نحو  محاكمجميع بين فيما 
استخدام التوقيع البدء في  -حتى اآلن–لم يتم وتمت اإلشارة إلى أنه . ةفي المائ 01فقد بلغت نسبتها نحو 

لى أن  ؛اإللكتروني بيانات ال تأمينبو  ،الهوية الرقميةتطبيقات متعلقة بيتضمن برنامج المحكمة اإللكترونية وا 
عبارة ، بل إنه فقطضائية المسائل القإدارة على ال يقتصر المشروع ن هذا وتم التأكيد على أالعدالة. بوابة القضائية، و 

  (.األرشيف ومكتب والمحاكم النيابة العامة، و القضائي بأكمله )الشرطة، جهاز نظام متكامل يشمل العن 
 

  المواقع :
 

  http://www.moj.gov.eg:    العدلوزارة 
 
 

تمت اإلشارة إلى أنه ، بحيث قدمتدرجة عالية من النسبة كبيرة من التنفيذ و المحاكم بلغت أنشطة حوسبة في إسرائيل، 
لى الحاسوبيةواجهات تفاعل مع اإلدارات األخرى في البالد عبر الالقضائي اإلسرائيلي نظام اللل يمكن يتم  أنه؛ وا 

أشار . و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دارةإلفقط في وزارة العدل مهني  موظف 311توظيف ما ال يقل عن 
إعداد خطط لية مسؤو سيتولى شاغلها وظيفة جديدة داخل الحكومة  إنشاء -مؤخرا–إلى أنه تم  الوفد اإلسرائيلي

اإلستراتيجية ذات إعداد الخطط  ،حاليا ،حكومية. ويجريلتوجيه جميع اإلدارات و الوكاالت الرئيسة  إستراتيجية
  .ا من اآلنشهر  01استكمالها في غضون توقع بحيث ي ،الصلة

 
  المواقع :

 
  http://www.justice.gov.il :                                   وزارة العدل

  http://elyon1.court.gov.il/verdictssearch :   قرارات المحكمة العليا
 

بريد على موظف  0011ويتوفر نحو . حاسوب 1111بنحو محاكم مجهزة تم إنشاء شبكة تربط ال ،األردنفي 
. بواسطة الحاسوبجراءات رى تنفيذ كافة اإليجالملفات و جميع  ،ضوئيايتم، مسح . ضمن هذه الشبكة الكتروني

كما الشرطة والسلطات األخرى. أجهزة و هيئات العدالة بين  -عن طريق الحاسوب-صل اتو هناك تطبيقات تتيح ال
لتحديث  1101-1101للفترة  يةإستراتيجخطة بوضع األردن قامت المواطنين. لصالح معلومات توجد نوافذ لتقديم ال

عدالة ال"على تطبيقات في عنصر حتوي هذه الخطة وتموقع وزارة العدل.  عبرلوصول إليها ا يمكنإدارة العدالة 

http://www.moj.gov.eg/
http://www.justice.gov.il/
http://elyon1.court.gov.il/verdictssearch
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غيرها من بوزارة العدل، ولكن أيضا بالمحكمة  بإيصاليندرج ضمن نظام شامل يسمح ليس فقط  "اإللكترونية
شمل فضال عن ذلك، ت. و ةلاالعدلها عالقة بإدارة التي قد تكون األخرى والسلطات  المديريات العامة،و  ،الوزارات

 عبر الوسائلتداول الو النظام، والتوقيع اإللكتروني، تأمين و تجديد الهياكل، فرعية تتعلق ب أنشطةاإلستراتيجية خطة ال
(. اإللكتروني)البريد  والخدمات عبر اإلنترنت ،األحداثات المتعلقة بمحاكمال في بعض (الفيديو)السمعية والبصرية 

تنفيذ عملية ستغرق توقع أن ت، ي، ومع مراعاة مستوى التقدم المحرز حتى اآلنحاليا ؤشرات المتاحةاستنادا إلى المو 
  .من الزمن ثالث سنواتالخطة اإلستراتيجية نحو 

  المواقع :
 

  http://www.moj.gov.jo         :      العدلوزارة 

 

 

أجهزة بجميع المحاكم زويد خطة رئيسة لتوتم، كذلك، إعداد  مكتب متخصص تابع للحكومة.تم إنشاء  ،في لبنان
حاكم ثالثة محوسبة المرحلة األولى من هذه الخطة تشمل حوسبة جميع السجالت و الملفات. و لضمان حاسوب 

كاملة حوسبة ضمان ي لهذه الخطة فالرئيسية تتمثل األهداف . ةالقضائي ةنشطمن األفي المائة  01نحو تمثل رى كب
 (اإلنترانت، هذا فضال عن إنشاء شبكة داخلية ))األرشيف( ، والمحفوظاتوالملفات الجاري معالجتهاالسجالت جميع 

الضرورية،  البرمجياتمعدات و باللتجهيز المحاكم نشر إعالن عن العطاءات تم وقد لقضاة والموظفين. خاصة با
بحيث تقدر الميزانية المخصصة لهذا الغرض نحو  ،في هذا المجالاد األوروبي االتحتم إبرامه مع وفقا التفاق وذلك 

في حتياجات المراجعة ابحيث سوف يستلزم األمر ، الخطة بالبطءتنفيذ تتميز عملية أن ويتوقع مليون يورو.  01
  كثير من الحاالت.

 
  المواقع :

  http://www.justice.gov.lb      :   وزارة العدل
  www.statecouncil.gov.lb       :   الدولةمجلس 

  www.legallaw.ul.edu.lb  اللبنانيةجامعة الفي القانونية في مجال الحوسبة مركز البحوث 
 
 

والدراسات تحديث وتتولى المديرية العامة لل. تسعينيات القرن الماضيفي المغرب عملية حوسبة المحاكم باشر 
-1101للفترة خطة بإعداد  المغربقام المحاكم. في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمسؤولية ضمان استخدام 

 يةالبن، وتحسين ينوالمساعدة القانونيدريب التتوفير تطبيقات الحاسوب، و ديث تحإلى  -أساسا–تهدف  1100
التوقيع االلكتروني في المحاكم الضرورية لتفعيل تغييرات لو إدخال ا ،تكنولوجيا المعلوماتات جودة خدمو ، ساسيةاأل

، هذا فضال عن اإلشراف على السجالت إدارة نيمتأو  ،على نحو رشيد اإلدارية والقضائيةإدارة الشؤون  ، والمدنية
 .صيانة أنظمة الحاسوب

 
  المواقع :

 
  www.justice.gov.ma :                العدلوزارة 

http://www.moj.gov.jo/
http://www.justice.gov.lb/
http://www.justice.gov.ma/
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  www.tscasablanca.ma :     الدار البيضاء محكمة
 

تصبو إلى التي ة لالعدلالوطنية  اإلستراتيجيةفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأهمية قصوى لفلسطين تولي 
على مستوى تكنولوجيا المعلومات خاصة بإنشاء أقسام في مقدمتها  ،ستراتيجيةمجموعة من األهداف اإلتحقيق 

    ( 1103-1100قانون والعدالة الوطنية )السيادة بشأن  اإلستراتيجية عوضتم قد ل. لوزارة العدضمن المحاكم و 
. ابة العامة(وديوان الني )وزارة العدل، و المجلس األعلى للقضاء ةلاالعدجهات فاعلة في مجال بالتعاون بين ثالثة 

تنفيذ لكفالة  مراحل الواجب إتباعهاالبتحديد  -كل واحدة حسب اختصاصها– الفاعلةهذه الجهات وقد قامت 
الميزانية العامة للدولة من  لتنفيذ اإلستراتيجيةميزانية وترد المخصصات ال .التكنولوجيات الجديدةواعتماد  اإلستراتيجية

المقدم من على الدعم الخارجي  ،ةماعبصورة  ،اإلستراتيجية تنفيذذلك، يتوقف  ومعوافق عليها مجلس الوزراء. يالتي 
  .للمساعداتالجهات المانحة 

 
بالتعاون مع تنفيذه وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات تتولى لكترونية إحكومة آخر بشأن إنشاء هناك مشروع 

في  اتطبيقهبغية ستونية إلا "الحكومة اإللكترونية"نموذج من ناصر االسترشاد بع . ويهدف هذا المشروع إلىاستونيا
 السياق الفلسطيني.

  
  المواقع :

  www.moj.pna.ps ل:         العدوزارة 
 

 محكمةو ربط جميع المحاكم )محكمة النقض، وقد تم . 0720القضاء في تونس في عام قطاع حوسبة عملية بدأت 
باستثناء ( FR) شبكةبواسطة  فيما بينها (االبتدائية محكمةالو االبتدائية، ، والمحكمة العقارية محكمةالو االستئناف، 

المدنية في المحاكم لومات عمتكنولوجيا الالرئيسية لتطبيقات الم اثنين من استخديتم او  .ناحيةالمحاكم بعض 
  .رية االتج تالسجالإلدارة و  يةوالعقار  ة،التجاريو ، بتدائيةاالو ، والجنائية

، في العدالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام  محددة في مجال إستراتيجيةخطة بإعداد تونس  تقم لم 
وقد  .(1101-1101سنوات )( 3)ثالث ء تمتد على القضاجهاز خارطة طريق لتحديث ولكنها قامت برسم 

)االتحاد األوروبي للمساعدات مع الجهات المانحة هذه الخارطة من عدة محاور في تنفيذ وزارة العدل باشرت 
  .(.الخ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو 

 مكتبةالعبر اإلنترنت، و  مثل الخدماتعناصر عدة تتضمن  "لعدالةلبوابة تونس إلى استحداث " كذلك، ،بادرت
استخدام الوسائل اإللكترونية  تعزيزمن ذلك في  وتتمثل الغايةالتدريب عبر اإلنترنت. ، و فقه القضاء، و اإللكترونية

  .اليدوية اتالحد من المهمو في نشاط المحاكم 
الخبراء وزارة العدل و بين مشترك على نحو  إستراتيجيةخطة ثمة حاجة إلى وضع  أنويرى أعضاء الوفد المشاركين 

  الفنيين.
   المواقع :

 
  http://www.e-justice.tn        ة:               لاالعدبوابة 

http://www.tscasablanca.ma/
http://www.moj.pna.ps/
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  justice.nat.tn-http://www.ism :    المعهد العالي للقضاء
 

تكنولوجيا  ضمان استخداملمحددة  إستراتيجيةخطة وضع على أهمية المشاركين الوفود  أغلبية أعضاء شددلقد 
بصورة - لتشديدا التي جرت، في المناقشاتتم، كذلك، و  .و سليمعلى نح في المحاكم المعلومات واالتصاالت

.بواسطتهاللمواطنين المقدمة لخدمات للتعريف باالمجتمع في وسط ستراتيجية اإلخطة لأهمية الترويج لعلى  -خاصة
  

التوجيهية الخطوط تتولى تحديد وزارة العدل ن إنشاء مديرية مركزية في مالجدوى حول وجرى، كذلك، نقاش 
تعد من مركزية شأن إلى الخالصة أن إنشاء مثل هذه المديرية الهذا الالذي جرى بش انقوأفضى ال. رئيسيةال

  .التي يستوصى بها الممارسات السليمة

 

 عدد من قيد البحث بطرح الموضوع على تقديم مشروع التنفيذ عمل المكلف بفريق الأشرف كل من الخبير و 
أعضاء مختلف جانب من ويتم، فيما يلي، إيراد ملخص عن اإلحاطات المقدمة  المحددة بهذا الشأن. األسئلة
  الوفود.

 
من قضاة  -أساسا–تتشكل  مديرية عامة للعصرنة )التحديث(بادرت إلى إنشاء الجزائر إلى أن أشار الوفد الجزائري 

هذه تضمن تو اسة واإلنجاز. في مرحلتي الدر  (التحديثالعصرنة )مشاريع ين يتولون مسؤولية إدارة و خبراء تقني
الواقعة تحت أوامر خدمات تكنولوجيا المعلومات المديرية العامة موظفين يشتغلون في المحاكم وآخرون في أقسام 

 أيضا، فضال عن ذلك، تم،تنفيذ خطة الحوسبة. و  يةمسؤولى جميع هؤالء الموظفين بحيث يتول ،واب العامينالن
  .هاوتنفيذ وضع البرامجب تتكفللجنة توجيهية مركزية اء نشإ
 
العدالة بحيث تم إنشاء  فيجديدة التكنولوجيات اعتماد الة يمسؤولتتولى أن وزارة العدل إلى  يمصر شار الوفد الأ

موظف   011يتولى نحو  تكنولوجيا المعلوماتقطاع لء مهيكل على شكل القضالتكنولوجيا اإلعالم في مجال مركز 
  .ي إدارتهفن
 

وتمت . بها خاصتكنولوجيا المعلومات لقسم اإلسرائيلية تتوفر على العدالة افة مصالح كأن ي سرائيلأوضح الوفد اإل
للرقابة ال تخضع حيث ب ،ستقلةوتخصص لها ميزانية م ،مستقلةاإلسرائيلية هي المحاكم اإلشارة إلى أن  -كذلك –

تتولى و . أعوان القضاءو نيابة العامة، ومكاتب ال محامو الدولة،وزارة العدل يشمل التنظيم الهيكلي لوزارة العدل. من 
 في مختلف أقسام المهنيين الموظفين مئات من ، بحيث يتم توظيف الة تنفيذ خطة الحوسبةيالحكومة مسؤول

 العدالة.التابعة لقطاع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  

في قطاع  جديدةاإلعالم الإدخال تكنولوجيات ة يمسؤول التي تتولى وزارة العدل هيي إلى أن األردنأشار الوفد 
الخدمات المركزية موظف في مختلف مصالح  011العدالة، بحيث تم إنشاء مديرية عامة لهذا الغرض توظف نحو 

                                                 

 هل الخطة؟ تنفيذمكلف ب هو من ؟( ؟القضاء مجلسأم  العليا المحكمة ل،العد وزارة) ةلاالعد طاع ق في جديدةال تكنولوجياتال إدخال يةمسؤوليتولى  من 

 الجديدة؟ التكنولوجيات الستخدامحددة مخصصة مإدارة  أوقسم  العليا المحكمة أو القضاء مجلس أو العدل وزارةيوجد في 

 

http://www.ism-justice.nat.tn/


25 

 

خاص بها؛ وأنه تم تكنولوجيا المعلومات لقسم األردنية تتوفر على  محكمواحدة من الكل وأوضح أن والالمركزية. 
 ةنظمأ، و ةالتقنيلسالمة من عدة إدارات فرعية )ايتشكل  تحت إشراف وزارة العدلة يقع للحوسبمكتب إنشاء 

البرمجيات.المتخصصين في فنيين لمساعدة التقنية(؛ هذا فضال عن توظيف عدد من الخبراء الو مركز ا ،الحاسوب
  

 
 حوسبة جميع المحاكم اللبنانية. ةيمسؤوليتولى وزارة العدل تابع لمكتب على  لبنان تتوفرأن  يلبنانأوضح الوفد ال

. يشرف عليه قاضو مساعدا  11نحو و ( في مجال تكنولوجيا المعلومات 1)هذا المكتب من خبيرين اثنين ويتشكل 
 دؤوبةشخصية جهود قائم في حد ذاته، فثمة تكنولوجيا المعلومات لمكتب وجود رغم و  ،الوفد اللبناني على أنهشدد و 

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان استخدام  ،العديد من القضاةجانب من  ،في بعض المحاكمها بذليتم 
 .في هذا المجال من الدولةاالستثمار نقص تدارك للهذا الغرض الموارد الالزمة هم وتوفير محاكم

 
بة المحاكم حوسعملية م ينظت، الدراسات و التحديثمديرية من خالل تتولى، وزارة العدل ي أن المغربذكر الوفد 

  .موظفي الدعمو  ،مهندسين وقضاة، وأن  هذه المديرية تتشكل من االبتدائية و محكمة النقض
 

وزارة العدل والمجلس يعني ذلك العدالة، مجال الجهات الفاعلة الرئيسية في فقد أشار إلى أن ، يفلسطينال وفدلاأما 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاء مديرية عامة لنشمت بإقاالعام(، تائب )مكتب ال ةالعاميابة األعلى للقضاء و الن

تكنولوجيا المتعلقة بخطط الوضع  يةمسؤولوتتولى المديرية العامة . الهيئاتو وصل بين مختلف اإلدارات  زةمهكتعمل 
م تحد من استخداالنصوص التشريعية الفلسطينية ال  أنتجدر اإلشارة بهذا الشأن إلى ذات الصلة. و المعلومات 

  العدالة.هيئة من هيئات في أي جديدة التكنولوجيات ال
 

 إدخال إلى أن تونس قامت بإنشاء مديرية عامة للحوسبة تتمثل مهمتها الرئيسية في كفالة  يتونسأشار الوفد ال
 ،الجنائيةلضمان حوسبة المحاكم عل اووضع إطار ف ،في قطاع العدالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
موظفين و  ،للبيانات ومحللين ،مهندسينتضم وزارة العدل التابعة لالمديرية العامة وأوضح أن هذه . العقاريةو ، والمدنية
التونسية تتوفر على كم امحواحدة من الكل وأن  ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت خصصين في مجال متفنيين 

المسؤولة عن إدارة  "لعدالة اإللكترونيةفضال عن خلية "ا، هذا متخصص في مجال تكنولوجيا المعلوماتفني موظف 
  .على االنترنت العدلموقع وزارة 

 

مكلفة بضمان وزارة العدل ضمن لجنة توجيهية متكاملة على  -أيضا–تمت، كذلك، اإلشارة إلى أن تونس تتوفر و 
. ين وقضاة سامينإداريموظفين ة من اللجنة التوجيهيشكل هذه . وتتفي قطاع العدالة جديدةالتكنولوجيات استخدام ال

لى جانب ذلك، تم و  بحيث يتشكل ن، يجاسإلدارة البيانات المتعلقة بالم قسم لتكنولوجيا المعلوماتإنشاء   -أيضا–ا 
  ومهندسين. هذا القسم من خبراء في تكنولوجيا المعلومات، ومحللين للبيانات،

 
وزارة العدل من تديرها مركزية  ةتنظيميئة هيالمشاركة فكرة إنشاء  البلدانوفود أعضاء جميع أيد باستثناء إسرائيل، و 

 .خالل مكاتب أو أقسام متخصصة
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خط محدد تتمثل في تخصيص  الممارسات السليمةأخرى تعد من فكرة فريق العمل عرض ذلك، في أعقاب و 
تكنولوجيا المتعلقة ب هامشروعاتلتمكينها من كفالة تنفيذ المحاكم لصالح الموارد الالزمة يسمح بتوفير لميزانية ل

التي المعدات تكاليف الرئيسية ذات الصلة بغطي اليمكن أن ت الميزانيةوتمت اإلشارة إلى أن مثل هذه المعلومات. 
فريق هذه الفكرة من جانب م يقدوتم ت. في المجاالت ذات الصلة التدريبلتوفير  -أيضا–أن تستخدم و  ؤهااقتناسيتم 

سؤالطرح المشروع من خالل ذ العمل المكلف بتنفي
 محدد بهذا الشأن .  

تنفيذ جزء منها ليخصص ، مخصصة لهذا الغرض في الجزائرإلى أن هناك ميزانية مركزية  يالجزائر الوفد أشارت 
  . (التحديثالعصرنة )ب المتصلة  مشاريعال
 

مخصصة لخدمات اإلدارية اء مصالح لمن إنشالرغم على ميزانية محددة أن بالده ال تتوفر على  يمصر ذكر الوفد ال
  .قي قطاع العدالة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل
  

تكنولوجيا المعنية بم اقسواحد من األكل ة محددة لميزانيتخصيص  -في إسرائيل–يتم  هأن يسرائيلأوضح الوفد اإل
  المعلومات.

 
في -بحيث يتم الميزانية، مخصصات م ينظت هي التي تتولى وزارة العدلتمت اإلشارة إلى أن في األردن، و 

تكنولوجيا  ع استخداميالعدالة، بما في ذلك توسقطاع حديث تذات الصلة بالتفاصيل مراعاة كافة  -الميزانية
  .كسبيل لتطوير هذا القطاع المعلومات واالتصاالت

 

بالكامل  امليون يورو، يتم تمويله 01تقدر قيمتها نحو  ةواحدمركزية إلى أن ثمة ميزانية  ةاإلشار  ، تمتفي لبنانو 
  االتحاد األوروبي .جانب من 
 

مليون  13نحو قيمتها بلغت   وزارة العدلتديرها ميزانية مركزية الوفد المغربي إلى أن المغرب يتوفر على  وقد أشار
  د .يتجدأخرى قابلة لل يةائتمانهذا فضال عن توفر قروض  ، 1101درهم في عام 

 
بواسطة ق يداالصنيتم تمويل واحد من هذه وأنه صناديق، ( 3)ثالثة أن تونس تتوفر على  يتونسلوأوضح الوفد ا

جزء بحيث يستخدم التشغيل، لتغطية تكاليف الستثمار و المخصصة لميزانية الدولة من تستمد مخصصات سنوية 
وبرنامج األوروبي  االتحادات مساهمأما الصندوق اآلخر فيتم تمويله بواسطة لتحديث المحاكم. هذه الميزانية  من

  األمم المتحدة اإلنمائي.
  

المسؤولية عن تنفيذ الجهة  أوهيئة اللصالح  ميزانية محددة توفير على أهمية الوفود المشاركين أعضاء معظم وشدد 

                                                 


 لميزانية؟خط محدد لهل هناك ميزانية مركزية أو  
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ة المالي يةستقالللال انظر وذلك النموذج المقترح، هي البلد الوحيد الذي ال يؤيد إسرائيل ويالحظ أن حوسبة. الخطة 
أهمية الحرص على التوفيق بين وفود على أعضاء ال -كذلك–فضال عن ذلك، فقد شدد و  .محاكمهابها  تميزتالتي 
 .المخصصة لهذا الغرض الميزانيةو الخطة اإلستراتيجية تنفيذ مدة 

 

 مالحظات

تكنولوجيا وضع استخدام بإبراز تباينات بشأن المشاركين جانب أعضاء الوفود من سمحت اإلحاطات المقدمة لقد 
 انبلدواحد من هذه الكل لويالحظ أن . في مختلف البلدان المشاركةفي مجال العدالة  المعلومات واالتصاالت

أنه ، ذلكعنى وي. قطاع العدالة التابع لهالحوسبة  إستراتيجيةخطة يتعين مراعاتها حينما يتم وضع خصوصياته 
، مثل النماذج القائمةخرى األنماذج المع  ةمقارنالو ج البلدان المستفيدة نماذتحليل  يعمليحذر في يتعين توخي ال

ن كان من الممكن االسترشاد ببحيث، األوروبية،  ، فإنه ال يمكن ستفيدةلبلدان الممن جانب االنماذج األخرى  قواعدوا 
من و . في البلدان المستفيدة واقعوكفالة تطبيقها على أرض ال انقل هذه النماذج بحذافيره -في جميع الحاالت–يتم أن 

تكنولوجيا  بشان استخدام  ستراتيجيةاإلخطة يتم الحرص على ضمان التكامل بين الأن تعين ناحية أخرى، ي
من جعل ت التي الدولةمحددة من الالشاملة  "الحكومة اإللكترونية"سياسة في مجال العدالة و  المعلومات واالتصاالت

 خطة العمل المتعددة السنواتولغرض اإلعالم، يمكن االسترشاد ب عامة للمواطنين.لات اخدمأداة لتقديم الالعدالة 
 1100-1100األوروبية للفترةخطة العمل وب 2"األوروبية اإللكترونية ةلالعدالمتعلقة بـ"ا 1103-1117للفترة 

لتعزيز إدارة ذكية ل كسبيل ااالتص واإلعالم تسخير تكنولوجيا الواردة بعنوان: "لحكومة اإللكترونية " المتصلة بـ "ا
 .3 "ومستدامة و مبتكرة

التي تنفذها  -إلى حد ما-المتواضعة المحاوالت ي أن هستفيدة معظم البلدان المفي  ،حاليا، برزالتي تصورة الإن 
العدل ات وزار أن في معظم الحاالت، بالفعل، يالحظ، مركزية. البتتميز هي محاوالت  هاحوسبة محاكملضمان 
خطة إن وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لخطة الحوسبة. مكلف بتحديد هيكل لهذه الدول تتوفر على  التابعة

دارة اإلبين لخيار ا. ويمكن القول أن هذه الخطة تنفيذإبداء التشدد في  ،بالضرورةيعني، مركزية، ال  إستراتيجية
 .في المقام األولالمعني باألمر  لدالبالقائم في  انونيالقو اإلداري هيكل على الهو خيار يتوقف مركزية اللامركزية و ال

تنفيذ أثناء أن تبرز، ويمكن . توفير خدمات مناسبة وفاعلة -في كل الحاالت-يتم أن إن األهم هو الحرص على 
ينبغي أن تتضمن الخطة عليه، في البداية. و ة المعدة الخطمعينة جديدة قد تستلزم تغيير حوسبة، ظروف العملية 

وينبغي المراعاة أنه يمكن أن . الطارئةتراعي االعتبارات أن مع أي ظروف جديدة و التكيف تكفل آليات عدة الم
على سلبية وما يترتب على ذلك من إحباط وآثار  المحاكمفي تراجع مستوى تنفيذ عملية حوسبة  ،أحيانا ،يتسبب ذلك
تولي إدارة هذه يالتخصصات  يالخبراء متعدد منعمل فريق ن التوفر على عليه، فإو  المستخدمين.فئات مختلف 

لتكيف رحلة امفي عنصرا هاما التي يستوصى بها، بحيث يعد مثل هذا الفريق  الممارسات السليمةالخطة هي من 
هؤالء الخبراء الذين حقيقة األمر أن و . ات على الخطةتغيير التي تستلزم إدخال  جوانب الجديدةمع األحداث أو ال

 اإلستراتيجيةأوجه القصور التي قد تشوب الخطة تحديد يسهل عليهم المحاكم، وق أرض الواقع في ا فيوميملون يع
  .البدايةمن حين إعدادها 
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هو شرط أساسي في المحاكم  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام لتفعيل  ةميزانية مركزية محددإن تخصيص 
أن تتكفل بتوفير على اإلدارة تعين لمحاكم. وفي هذا الصدد، يذه االموجهة لهلموارد العامة سليمة لإدارة لضمان 

إن . 4لعدالة وفقا للمعايير الدوليةلحسن ضمان سير صبو إلى ، إذا كنت تالضرورية موارد والمرافق والمعداتال
قرونة م كونتيجب أن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام بالوصول إلى العدالة الجهود الهادفة إلى ضمان 

لمجلس االستشاري للقضاة الصادر عن ا (1100)01رقم من البالغ  (00) فقرةالارجع إلى بجهود مالية كبيرة )
كل واحد من في المنفذة الحوسبة المختلفة لعملية طوار األمراحل أو الميزانية تراعي هذه الأن تعين يو (. 5األوروبيين

المزمع إجراؤه وذلك مع مراعاة ستثمار لالنسب مئوية ثابتة تحديد  يتمأن  -أيضا–من المهم و . ان المستفيدةبلدال
تكنولوجيا   تفعيل استخدام مراحل كل مرحلة من  هاتتطلبسالتي تكنولوجيا المعلومات من أجهزة االحتياجات 

  .تواصلالمو البتدائي التدريب اتا خطتلك التي ستتطلبها ، و المعلومات واالتصاالت

في  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تفعيل استخدام عملية تم الحرص على أن تكون ن يأ -كذلك–ومن المفيد 
 تكنولوجيا المعلومات ةنظمأتحسين عمليات لر بتدقيق أكضمان لدعم مستمر من فرق الخبراء مرفقة بالمحاكم 
األخرى اهيك عن الجوانب ، نالتقنية للنظاموالغاية من ذلك هي ضمان أكبر استفادة ممكنة من العناصر . هاوتحديث

ضمان حياد          و  ،إلى المحاكمشخاص المتقاضين تسهيل وصول األو ، ةلاالعدإدارة : تحسين مثل ذات الصلة
أن -أيضا–ومن المهم آجال زمنية معقولة. اإلجراءات في كفالة تنفيذ  يته ونزاهته، هذا فضال عنواستقالل ءالقضا

  خبراء.العمل أنشطة فرق في  المستخدمينيتم إشراك مختلف فئات 

تكنولوجيا مجال تفعيل استخدام قطاع الخاص في المنوط بالدور الإلى  من ناحية أخرى، ،تجدر اإلشارةكما 
كبيرين موارد وخبرة تتوفر على شركات ومؤسسات القطاع الخاص والشك أن في المحاكم.  المعلومات واالتصاالت

إبرام اتفاقات من المهم جدا الحرص على ضمان  وانطالقا من هذا المنظور، القطاع العام.أن يستفيد منهما يمكن 
ينبغي إشراك القطاع الخاص غير أن الخ.  ، و خطط التدريبةنظمإدارة الخدمات، وصيانة األمجاالت لتعاون في ل

الخاصة للمعلومات لطبيعة ا ل، نظر أثناء تأدية المهماتالكتمان والسرية احترام محددة تكفل بشروط  اقيديكون مأن 
    .المتداولة القضائيةبيانات الالواردة في 
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 . مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبـاء

 

  االستخدامرصد 

احتياجات و تسمح بتحديد مواصفات  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلرصد  إنشاء آليات .2

هيئة لدراسة في كل إنشاء فرق لستحسن و ي. هذا المجال في قضائيةواحدة من الهيئات الكل 

 .قضائية

 ستخداماالتحفيز 

في ثر ؤ التي تحوسبة تحسين جوانب نظام البغية تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .8

 .نييالقانونتعاملين نشاط الم

 ينلمستخدمحسب ا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى الوصول قاييس م

الحاجة ، مع مرامعاة ستخدمينالمب طلحسب  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلىعزيز الوصول ت .1

 الوحدة التي ينتمي إليها المستخدم.المنافذ حسب د يوحإلى ضمان ت

 ستخدامالمستوى ا

حوسبة تسمح نظام التطبيقات لتثبيت  -هيئة القضائيةفي المحكمة أو ال-من الضروري أن يتم  .01
موظفي المحكمة للمسؤول معن  -فقط-ويسمح مستوى االستخدام. بشأن ات ر معلوميتوفب
 .ينالفنيموظفين بالتشاور مع الوذلك الوصول إلى هذه المعلومات، ب

 
 التدريجيتفعيل سياسة ال

تكفل سياسة انتهاج  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبداية معملية استخدام في يوصى أن يتم،  .22

  .التي ال تنطق باألحكام، والسيما في المحاكم معلى نحو تدريحي تكنولوجيااستخدام هذه الإلزامية 
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 المناقشاتملخص 

 

مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ببحث بالفريق العمل ذي تناوله اللموالي اموضوع اليتعلق 
العمل المعتمدة من جانب وفقا لمنهجية . نحو ممكنوسع ها على أن استخداماضمتسهم في والعوامل التي يمكن أن 

ألن ا الموضوع هذ ةناقشم تمت المحددة بهذا الشأن.عدد من األسئلةبطرح الموضوع  اهذم يقدتم ت فريق العمل،
في استخدام نجاح النسبة ات بشأن شر مؤ عطي تي يمكن أن تالجهة ال ،في نهاية المطاف يمثلون،موظفي المحاكم 

حد أدنى من استخدام أنظمة ضمان التوصل إلى ما لم يتم ال شك أنه و واالتصاالت. تكنولوجيا المعلومات 
 .المتوفرة بيئة العملمهما كانت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مزايا االستفادة من ، فإنه من المستحيل الحاسوب

  

البيانات ( الوصول إلى مسؤولةالجهة الأو الضبط كاتب و )القاضي،  ينمستخدمواحد من اللكل يمكن في الجزائر، 
 بريد إلكتروني مهنيعلى جميع القضاة توفر يو ل بشبكة نظام المعلومات. و صو محاسوب من خالل 

(mjustice.dz)  فيما بينهملتواصل ل نترانت(ال)االوصول إلى الشبكة الداخلية  -كذلك-، ويمكنهم. 

 
كما يمكن  . المحالة إليهم قضاياالتحضير ة لتسهيل بحواسيب محمولوباإلضافة إلى ذلك، تم تزويد جميع القضاة 

 من خالل البوابة اإللكترونية. فقه القضاءالوصول إلى  ،بمن فيهم موظفي العدالة ،لجميع المستخدمين
 

لى . و لضمان تأمينها النترنتعن شبكة امنفصلة شبكة خاصة هي لعدالة التابعة ل (اإلنترانتإن الشبكة الداخلية ) ا 
 مفتوحة لجميع موظفي العدالة.وهي شبكة اإلنترنت في المكتبة تم توفير خدمات ذلك، جانب 

  
من جميع الموظفين دريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم، تم تاستخدام في إطار إدماج سياسة 

 .على استخدام الحاسوبالبداية 

 
 تنفيذ في مجال  بطريقة منتظمةالمعلومات واالتصاالت  استخدام تكنولوجياتمت اإلشارة إلى أنه يتم مصر، بالنسبة ل

 .المكتبفي محمول أو  يتوفر على حاسوب القاضي الغير أن المحكمة المدنية. في خاصة بصورة و  ،جراءاتاإل
الوصول إلى  عن رغبتها في توفيرزارة العدل قد أعربت و وصول إلى قواعد البيانات القانونية. و يمكنه الال كما أنه 

في المواقع القانونية  هماشتراكاتتغطية تكاليف الحصول على مساعدات مالية ل تمكينهم منو  القضاةلصالح نترنت اإل
إلى  -كذلك–وتمت اإلشارة  لجميع موظفي المحاكم.إلى ضمان توفير حواسيب وزارة العدل كما تسعى المتخصصة. 

على توقيع ، ال1111في ديسمبر وقد تم، . ةيلكترونإلبالطريقة ا ةالقاضي المستنداتأن القاضي ليس ملزما بتحرير 

                                                 
 تتميز ي تالالهيئات  ياإلجراءات؟ إذا كان األمر كذلك، ما هبطريقة واسعة أو اعتيادية في مجال ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ايتم هل
إن ة لقاضي الوصول إلى قواعد البيانات القانونيهل يمكن لمحمول للقاضي؟ هل يتم توفير حاسوب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ واسع لم استخدبا

تكاليف االشتراكات في المواقع القانونية تغطية مساعدة مالية لهل يستفيد القاضي من في المنزل؟ االنترنت خدمات من القاضي هل يستفيد كانت موجودة؟ 
خرين على آلاالمحاكم و موظفو أعضاء هل يتوفر لقاضي الوصول إلى اإلنترنت؟ هل يمكن ل؟ همكتبهل يتوفر القاضي على حاسوب في المتخصصة؟ 

هل بريد إلكتروني رسمي؟ على  اآلخرون نو القضاة و الموظفهل يتوفر ؟ القاضي ملزم بذلك؟ هل يةلكترونبالطريقة اإلالقاضي الوثائق هل يحرر ؟ حاسوب
 ؟الرسائل -فقط–هذا البريد يستقبل  أن مأاآلخرين مع القضاة و الموظفين بريد يمكنهم التواصل من خالل هذا ال
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–وتمت اإلشارة . "المحكمة اإللكترونية"فعيل ت ضمانلالضروري توفير الدعم التقني ل اتفاقية مع وزارة االتصاالت
للقضاة والمحامين والمهنيين بشكل عام، موجهة خدمات اإللكترونية للبوابة في تطوير أت بد مصر إلى أن -أيضا

مشروع آخر وهناك  .يلكتروناإلع يوقوتفعيل التالمحاكم المتعلقة بالوصول إلى المعلومات ستسمح هذه البوابة بحيث ب
الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات مركز وأوضح الوفد المصري أن  حوسبة السجل العقاري.يهدف إلى كفالة 

المشاكل المالية إلى في النهاية وأشار  .هاو نوعمستوى القضية  تسييرية حسب و ية إدار  تامذ مهينفالعدالة يتولى ت
 في هذا المجال. التي تتم مواجهتهاوالتقنية 

 
استخدام تكنولوجيا المعلومات  أنو  ،كاملعلى نحو محوسبة هي العدالة هيئات إسرائيل أن جميع ضح وفد و أ

جهاز التزود إما بختار ي أنكل قاضي ويمكن ل. يفي قطاع العدالة اإلسرائيل ممارسة شائعة يواالتصاالت ه
شبكة لقاضي الوصول إلى ل -كذلك–ويمكن . ةالشخصي اته المهنيةالستخدام همكتبفي بحاسوب محمول أو حاسوب 

اشتراكات لجميع الموظفين  إدارة المحاكموفر ت. همنزل منفي مكتبه و اإلنترنت و قواعد البيانات القانونية، 
كبار جميع كما يتوفر القانونية المتخصصة. الشبكة االلكترونية اقع القضائيين لتمكينهم من الوصول إلى مو 

وفضال عن ذلك، اإلنترنت. موصولة بشبكة المحاكم وبشبكة شخصية ين على حواسيب واإلداريين القانونيموظفين ال
نولوجيات ة بواسطة التككاملطريقة بل صواتلاو التفاعل  ويتم ضمان ةيلكترونإلبالوسائل ا المستنداتعالج جميع ت

 الجديدة.
 

إدارة في مجال في األردن  -عموما–شائع هو أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ياألردنالوفد  ذكر
محمول يتم توفير حاسوب وأنه  ؛القضائيةهيئات المختلف في  ينستخدملمابين التمييز  يتموأنه ال  ؛اإلجراءات

الوصول إلى قواعد  هالوصول إلى قواعد البيانات للمحكمة، ولكن يمكني للقاضال يمكن أنه  حوضوأ. اةلقضجميع ال
القضاة المترتبة على تكاليف تتكفل بتغطية وزارة العدل وأضاف أن عام. المفتوحة للجمهور ال البيانات العامة
نه يتم تزويد أ -كذلك– وأضافقواعد البيانات القانونية. وفي القانونية المتخصصة االنترنت  مواقعاالشتراك في 

بالوسائل  المستنداتصياغة ملزم بالقاضي قتضاء، وأن عند االين بالحواسيب خر كم اآلاالمح وموظفو  أعضاء
لى جانب ذلك، كم. امجموع موظفي المحلرسمي بريد إلكتروني  0011، وأنه تم فتح نحو ةيلكتروناإل إلى أنه شار أوا 

البرنامج وأن  ،حال إليهمالتي تقضايا الملفات  جميعإلى  ،ماتتكنولوجيا المعلو نظام عبر  ،لقضاة الوصوليمكن ل
السابقة  مجلس القضاءقرارات اإلطالع على من خالل  فقه القضاءاالسترشاد بلقضاة والباحثين يتيح لالمستخدم 

لى مع القطاع الخاص في مجال تدريب الموظفين، و القائم تعاون إلى ال -أيضا–أشار . و في النظامة ظو حفالم ا 
افتراضي منتدى اء نشبإقام ء مجلس القضاوأضاف أن السرية في نقل المعرفة. يتم إبالؤها لمبدأ التقيد بألهمية التي ا

  حالي.يجري إنجازه في الوقت ال للقضاة

 
التجارية  لى السجالتع ،حاليا ،يقتصرفي لبنان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أن لبنان، ذكر وفد 

يرادهاالسجالت يهدف إلى حوسبة خدمات مشروع  تنفيذبحيث يجري  وأضاف أن ثمة اإلنترنت. لى ع التجارية وا 
هذا فضال عن تفعيل مدونة ، التجارية سجالتكافة خدماتها المتعلقة بالحوسبة في لبنان استكملت محكمة صغيرة 

على الورق بالطريقة التقليدية تعالج زال ال ت األخرى وأشار إلى أن الملفات القضائيةعلى شبكة اإلنترنت. إلكترونية 
لقضاة الذين صالح الحصل على تخفيضات في السعر  التعاضدي لقضاةأضاف أن صندوق ا. و في نفس المحكمة
لوصول إلى وأنه يمكنهم ا ؛همتبامكاة ال يتوفرون على حواسيب في القضو أن  ؛ةمحمولحواسيب يرغبون في شراء 
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 اللبناني ولقانون  فقهفي مجال من قواعد البيانات العديد التي تتضمن وزارة العدل ل التابعةكترونية لاإلمكتبة ال
- ةلقضالويمكن لقطاع الخاص. تتبعان للبنانية القانونية البيانات اثنتين للقاعدتين هناك  ، مع العلم أنالفرنسي
بحيث ال  تين،قاعداتين الهإلى  -همزلامن من-الوصول  -خدمة اإلنترنتفي شخصي على حسابهم ال ينالمشترك

الوفد اللبناني أنه  -أيضا–وأوضح مساعدة مالية لالشتراك في المواقع القانونية المتخصصة. ستفيد القضاة من أية ي
على حسابهم اإلنترنت تكاليف تغطية  هممنكثير اليتولى  هم بحيث تباالوصول إلى اإلنترنت من مكاة لقضال يمكن ل

ال اآلخرين المحاكم والموظفين أعضاء إلى أن  -كذلك–وتمت اإلشارة . همزلامنمن  بكةباالشتراك في الش شخصيال
لقضاة و ، وأنه يمكن لةيلكترونإلبالطريقة ا المستنداتإعداد يتوفرون على حواسيب، وأن القاضي ليس ملزما ب

 ائل.أن يستقبل الرس-فقط–يمكن بريد إلكتروني رسمي التوفر على المسؤولين في وزارة العدل 
  

جراءات، اإلإدارة في مجال  هو شائع، عموما،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى أن استخدام المغرب وفد  أشار
اة لقضاتب  امكيتم تجهيز جميع االبتدائية. محكمة النقض والمحاكم التجارية واإلدارية و بصورة خاصة في و 

لقاضي يمكن ل. بالطريقة اإللكترونية مأحكامهروا حر شريطة أن ي هملصالح ةمحمولبحواسيب وتوفير حواسيب 
في مواقع  اتبتكاليف االشتراك ،على حسابه الشخصي ،ولكنه يتكفل الوصول إلى قواعد البيانات القانونية العامة

ة تكاليف االشتراكات في المواقع القانونيتغطية مساعدة مالية ل ةأيستفيد القاضي من الخاصة. ال يالبيانات القانونية 
لمحاكم اأعضاء ال يتم تزويد . في معظم الحاالت الوصول إلى اإلنترنت لقاضيوعموما، يمكن لالمتخصصة. 

–لقضاة ويمكن ل. ةإلكترونيبطريقة أحكامه  يتم، عند اإلمكان، إلزام القاضي بتحرير. بحواسيبخرين اآل والموظفين
  وغيرهم من الموظفين.اآلخرين لقضاة التواصل مع اسمح لهم ببريد إلكتروني رسمي يالتوفر على -فقط

 

 ةمتوسطهي  في قطاع العدالة في تونس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام أن نسبة  يتونسأوضح الوفد ال
 .هذه التكنولوجيا ماستخدهي التي تسجل أكبر نسبة في ا، ومحكمة النقض، محاكم االبتدائيةوالمجالس القضاء  أنو 
 االبتدائية، المحاكمفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنظام  من الرئيسيةاثنين من التطبيقات  -عموما–ستخدم وي
جميع يشمل لبريد اإللكتروني لالمديرية العامة إلى توسيع استخدام اسعى وت. يةالعقار والتجارية و  ،والجنائية ،المدنيةو 

لى و  ،القضاة ية تونسالجميع المحاكم إن والقضاة. الضبط بة كتجميع توفير الوصول إلى اإلنترنت على نطاق واسع لا 
يتوفر . حاسوب 0111بنحو مجهزة  يوهالناحية( محاكم  باستثناء بعض ) فيما بينها -إلكترونيا–وصولة مهي 

بنظام معلومات وصلة على شبكة محوسبة مكل محكمة تتوفر و  ،رسمي بريد إلكترونيالموظفين على من مئات ال
 وطابعات و وصالت اإلنترنت.حواسيب  من الضرورية بكافة المعداتالمحاكم يد جميع هذه يتم تزو و  داخلي.

 

حاسوب  0011وتم تخصيص نحو تب. امكفي ال ونغلتالذي يشقضاة الثابتة لجميع سوب احأجهزة يتم توفير 
 ،وتحرير أحكامهم، ريدهم اإللكترونيبإلى ول وصإلنترنت، واللتمكينهم من االستفادة من خدمات امحمول للقضاة 

تغطية تكاليف مساعدة مالية لمثل "دالوز". ال يستفيد القاضي من أية الوصول إلى قواعد البيانات القانونية و 
وقضاة  ،و قضاة مركز البحوث ،رؤساء المحاكمل -فقط–يمكن . متخصصةالمواقع القانونية ال في اتاالشتراك
بعض يتولى و  .على حواسيبخرين اآلالموظفين المحاكم و أعضاء  رتوفيال الوصول إلى اإلنترنت. ةاإلداريالمحاكم 
 بذلك. يتم إلزامهم إلكترونيا ولكن ال هموثائقتحرير القضاة 
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استخدام تكنولوجيا المعلومات لمام بحدا أدنى من اإلعلى أهمية اشتراط التوفر على الوفود معظم أعضاء وشدد 
في مستوى رفيع جدا من البداية اشتراط إثبات ينبغي ال ريق العمل أنه . ويرى فللعمل في قطاع العدالة واالتصاالت
الخدمات العامة المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مهارات الينبغي اكتساب وأنه  ،هذا المجال

 ت واالتصاالتتكنولوجيا المعلومااستخدام إدخال في مرحلة -يتم أن ، فريق العمل أيضا ،. واقترحةتدريجيبطريقة 
. وعالوة همواحتياجات المستخدمينفئات مع خصائص مختلف هذه التكنولوجيا يف يتكعلى  الحرص -في المحاكم

ا مالواجب توفيرهتعيين الحد األدنى من المعدات والبنية التحتية أن يتم على ذلك، يرى فريق العمل أنه من الضروري 
 حتياجات المستخدمين.ال الستجابة ل

 

 
 

 اتمالحظ
 

مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات البلدان المستفيدة من المشروع متابعة سلطات تتولى من المفيد أن 
مستوى ديد تحببرامج تسمح بالمحاكم يتم تزويد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في أن يوصى ، عليه. و واالتصاالت

تعين ، يالعكسببرامج هي مفروضة عليه بدون فائدة. الهذه بأن  نو لمستخدما ن يشعرينبغي أال و . ستخداماال
على نحو يشجع و ، حوسبةتطبيقات ال علىإدخال التغييرات الالزمة الحرص على أن تصبح أداة فاعلة تسمح ب

كل في أن يتم،  -كذلك–ويتعين في نشاطهم اليومي. حاسوب بصورة أكبر استخدام أجهزة العلى لمستخدمين ا
 القضاء. يةض استقالليقو واالتصاالت في تاستخدام تكنولوجيا المعلومات أال يتسبب  على الحرص، والحاأل
 

أن واحدة من فوائد إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في يتم صرف النظر على أال تعين من ناحية أخرى، ي
 نظامة استخدامات محصل عليها بواسطلبيانات والمعلومات الدقيقة لدراسة تتمثل في ضمان إجراء المحاكم 

لسلطات القضائية لالمفيدة تسمح، حتما، هذه المعلومات أن مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بحيث 
محصل عليها ال-نوعية البيانات والمعلومات كلما ازدادت . و ةلاالعددارة أداء إبشأن  محددة استخالص استنتاجاتب

على المستخدمين تحقيق هذا الهدف، يجب تشجيع و بغية دقة. يانات البتحليل كلما ازداد ، ودةج -النظامبواسطة 
 .واالتصاالت بطريقة سليمةاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات 

 
لزم التي تليات اآلبعض وضع من المفيد فإنه هذا الموضوع، بشأن  إجماع كامل يتوصل إلى لمفريق العمل رغم أن 

أداء سين لتح أساسيعنصر هو بتكنولوجيا المعلومات الموظفين إلمام إن  تكنولوجيا المعلومات.أدواة استخدام ب
أدوات  ماستخدااختيار أن يتم إعطاء الحرية للموظفين في ال يستوصى و يس من اإلنصاف لعليه و  ،المحاكم

 همادراتمبو لمستخدمين اتجاهل جهود يتم هذا ال يعني أن ف. ومع ذلك، أو االمتناع عن ذلك تكنولوجيا المعلومات
على  6بل في التحفيززام لإلال يتمثل في االمطاف أن الهدف في نهاية ويمكن القول . في هذا المجال الشخصية
 .المعلومات تكنولوجيااستخدام 

 

لتعزيز و تسهيل استخدام تكنولوجيا كسبيل بالغة أهمية يكتسي تدريب المستخدمين فال شك أن هذا الصدد، ب و
رقم سليمة على النحو المبين في الممارسة ال-أن يتم ، من المفيد، وبغية تحقيق ذلك المعلومات واالتصاالت.

 اجيدكفل إلماما ت ةلاالعدالمعنيين بإدارة المهنيين الموظفين خطط تدريب برامج محددة في ن يضمت -(09)
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تحديث تضمن  برامج أخرىهذا فضال عن وضع   ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل باالستخدامات القاعدية
تكنولوجيا في مجال تدريب الؤثر على يأن عامل األجيال قد تجدر اإلشارة إلى . و المعارف المتصلة بهذا الشأن

  خطط التدريب .بحيث يتعين أن تتم مراعاة ذلك أثناء إعداد المعلومات واالتصاالت، 
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 وجيا المعلومات واالتصاالتتكنولفي مجال مستوى التدريب جيـم. 

 
 اراتـالمه

المناصب للعمل في المحاكم، اإلشارة إلى أن اإللمام ر و شغمعن  العامةاإلمعالنات في  يتعين أن يتم، .21
 .لمرشحينيعد ميزة إضافية لصالح اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام ب

 المتواصل وبتدائي االالتدري  

تكنولوجيا استخدام نجاح  ضمانمن الركائز األساسية لواصل ركيزة توالمالبتدائي االتدريب يعد  .23
محددة خطط بوضع موظفي المحكمة لبتدائي الأن يستكمل التدريب اويتعين المعلومات واالتصاالت. 

  .في هذا المجال متواصللتدريب لضمان 

 التدريب المتخصص

دور  إيالءستلزم لمحاكم، والتي تفي االمنفذة  نشطةإن مدى التعقد المتنامي الذي يميز بعض األ  .24
توفير  ،ال محالة ،تطلبي  م(احكتسجيل األمثل )لمعالجتها، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أكبر ل

 تدريب متخصص.

 تدري  المدربين

 معلى تسريع تدريب موظفي المحاكم وضمان نقل المعرفة بطريقة موحدة.  ينمدربيسامعد تدريب ال .21
 هماتصاصتخامع الحرص معلى مرامعاة موظفي المحاكم، ل هذا التدريب لتوفير مثتشجيع ويوصى ب
 .مواحتياجاته

 الحوافز

تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام تدريب يتعين أن يتم تخصيص أهمية كبرى لعنصر ال .01
ات ممارسوتتمثل إحدى الموظفي المحاكم. العامة الموجهة لتدريب ضمن خطط الواالتصاالت 

المبذولة من د و جهال"مكافأة" ـحوافز ل تكريسها في هذا المجال في ابتكار الواجبالسليمة 
 .ينلمستخدما

 
 تدريب القضاة

تكنولوجيا بتدريب في مجال استخدام للقاضي العام ل التدريب التقني استكميتم اأن تعين ي .01
-عينويت. هأنشطتمنوطة به في إطار تنفيذ ال تامالمعلومات واالتصاالت بما يتماشى مع المه

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرص معلى إيراد برنامج للتدريب في مجال استخدام  -كذلك
 .ةهد القضائيامعالخاصة بالالتدريب رامح بضمن 
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 م اإللكتروني(ي)التعلم معن بعد معبر االنترنت يالتدريب والتعل

 

من المرونة مهما  ار معبر اإلنترنت)التعليم االلكتروني( قدم معن بعد يوالتعلالتدريب تيح ي .08
م يلتعلإيراد برنامج ل، دريبمج التافي بر ومن المهم أن يتم، تدريب المستخدمين. في مجال واالستمرارية 

 معن بعد.

 التقني دمعمال

حوسبة نظام التطبيقات معلى تبديد الشكوك بشأن استخدام  يسامعدالتقني الدمعم إن ضمان توفر  .01
 .ذات الصلةحل المشاكل التقنية يسهل و 

 

 االفتراضيةمنتديات ال
 

اكتساب و شبكات االتصاالت يسهم في تبادل األفكار و االفتراضية المنتديات إن التواصل معبر  .01
 رف الجديدة.امع
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 المناقشاتملخص 

 
دريب يعد عنصرا أن الت، يرى جميع أعضاء فريق العمل التدريب. وعمومان موضوع ألقد جرى نقاش مستفيض بش

العمل وفقا لمنهجية وتم، في المحاكم. على نحو ناجح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مان استخدام لض اأساسي
 .المحددة بهذا الشأن بطرح عدد من األسئلةهذا الموضوع تقديم فريق العمل، المعتمدة من 

 
وخاصة في مجال  )-صبفي اإلعالنات عن شغور المنا-الحاالت معظم في  ه يشترط أنإلى الجزائر  وفد أشارلقد 

لى من المترشحين حيازة شهادة تثبت اإللمام باالستخدامات القاعدية لتكنولوجيا المعلومات، و  (ءإدارة القضا أنه يتم ا 
هذا حواسيب، أنظمة الفي مجال للقضاة قاعدي تدريب توفير لموظفين، و منتظمة لصالح ادورات تدريبية تنظيم 

اإللمام  ستوىممتوسط وأضاف أن في هذا المجال. للقضاة ألخرى الموجهة اصلة متو ال يةتدريبالدورات الفضال عن 
، اآلخرينوالموظفين  ،كتاب الضبطو  ،والمدعين العامين ،القضاةهو مختلف بين التكنولوجيات الجديدة باستخدام 
الضبط  ةبتكوأوضح أن مستوى . في تكنولوجيا المعلومات هندسيحوزون على شهادة المعض القضاة ببحيث أن 

 .مرض عموماهو  في هذا المجال وغيرهم من الموظفين
 

لحصول على لمعينة أو اجتياز اختبارات  إثبات اإللمام باستخدام الحاسوب  يشترط أنه ال يمصر أوضح الوفد ال
إلماما  ثبتونالذين ي ينموظفلصالح ال اتمرتبعالوة إضافية في الدفع وزارة العدل تأن  ، غيرفي القطاع العاموظيفة 

وأنه  ،نموظفيصالح الدورات تدريبية منتظمة ليتم تنظيم  هوأضاف أن. هذا المجال فيمهارات أو  باستخدام الحاسوب
التكنولوجيات الجديدة من اإللمام باستخدامات مستوى  متوسطوالحظ أن ص للقضاة. صخمعين متدريب توفر ال ي

ن كان البعض ، و يا بصورة عامةكافاآلخرين ليس لموظفين واكتاب الضبط، و  ،والمدعين العامين ،جانب القضاة ا 
 .في هذا المجال جيده إلمام لديمنهم 

 
أنه العام، و يفة في القطاع لحصول على وظلالحاسوب في استخدام إثبات مهارات ال يشترط ي أنه يلسرائالوفد اإلذكر 
 يةتدريبيتم تنظيم دورات  وأضاف أنه. المجال في هذاتدريب في إطار التعليم األساسي والجامعي، توفير  ،عادةيتم، 
ن في تحسين مهاراتهم ومعارفهم يغبار أن هذه الدورات هي مفتوحة لجميع الموظفين ال و ،لموظفينة لصالح امنتظم

أوضح . و في هذا المجال القضاة ، هذا فضال عن تنظيم حلقات تدريبية محددة لصالحالحاسوباستخدام  في مجال
اإللمام بهذه ما يعني أن مستوى مكبير خالل العقد الماضي، الجديدة شهد تطورا  تنولوجيااستخدام التكأن 

 .اليوم عاليا جدا التكنولوجيات أضحى
 

                                                 


هل يتم في القطاع العام؟ وظيفة حصول على في هذا المجال للأو اجتياز اختبارات استخدام الحاسوب اإللمام باشتراط إثبات حاجة إلى الناك ههل   

استخدام اإللمام ب ستخدام التكنولوجيات الجديدة؟ ما هو متوسط مستوىفي مجال اعين متدريب ل ةجاحبالقضاة هل ؟ نموظفيلصالح ادورات تدريبية لتنظيم 
 والموظفين؟ ،الضبط ةكتبو  ،والمدعين العامين ،التكنولوجيات الجديدة من جانب القضاة
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 وأن ؛العاميفة في القطاع لحصول على وظيعد شرطا لالحاسوب في استخدام إثبات مهارات كد الوفد األردني أن أ 
وأضاف أنه . قبل الترشح لوظائفهم الحاسوبب مسبق في مجال استخدام استفادوا من تدريموظفي المحاكم أغلبية 

خاص في مجال تكنولوجيا تدريب يستفيدون من القضاة أن و  ؛لموظفينلصالح ا ةمنتظم يةتدريبيتم تنظيم دورات 
- بحيث تم ،تدريبية محددة جدابحلقات التدريب العام  كمالستايتم  وأنه  ؛المعلومات، حسب مجال اختصاصاهم

وأوضح أنه . في العمر ينصر االقلشهادات األطفال  ماعتساالدليل إرشادي محوسب بشأن وضع  -على سبيل المثال
في مجال استخدام تكنولوجيا معرفة كافية يتوفرون على موظفي المحاكم أن  -بصورة عامة–يمكن القول 

معارف في هذا تحديث التدريبية موجهة لت حلقاما رغبوا في ذلك، في إذا  ة،شاركبوسعهم المومع ذلك ف، المعلومات
 .المجال

 
يفة في القطاع لحصول على وظلالحاسوب في استخدام مهارات بعض الأنه يشترط إثبات  يلبنانأوضح الوفد ال

في مجال استخدام الحاسوب في إطار متحان ال -من بين أمور أخرى–الضبط يخضعون  ةوأضاف أن كتب .العام
في مجال استخدام  نموظفيلدورات تدريبية منتظمة لالضبط؛ وأنه يتم تنظيم اتب لشغل منصب كالمسابقات 
حيث أن معظم القضاة  ،الجديدة تاستخدام التكنولوجيافي مجال تدريب خاص اجة لحليسوا بالقضاة  ؛ وأنالحاسوب

 .يثبتون مهارات عالية في هذا المجال

 
لحصول محددة لالحاسوب أو اجتياز اختبارات في استخدام  مهاراتال يشترط إثبات أنه إلى  يالمغربالوفد أشار 

لموظفين، وذلك بالتعاون مع صالح ادورات تدريبية منتظمة لالعام. وأوضح أنه يتم تنظيم  يفة في القطاععلى وظ
متوسط أن  ويمكن القولللقضاة. تواصلة مو  محددةية تدريب، هذا فضال عن تنظيم حلقات لتدريب المهنيامعهد 

هو والموظفين  ،الضبط ةبوكت ،والمدعين العامين ،تكنولوجيات الجديدة من جانب القضاةاإللمام باستخدام المستوى 
 .بشكل عامجيد 

 
لحصول على محددة لالحاسوب أو اجتياز اختبارات في استخدام مهارات أنه ال يشترط إثبات تونس أوضح وفد 

، هذا لموظفينصالح ال ةدوري يةتدريبتنظيم دورات  ،1112منذ عام وأضاف أنه يتم، . العام يفة في القطاعوظ
ستخدام با اإللمام مستوىوذكر أن . ذين هم بحاجة لذلكلقضاة الصالح اتدريب خاص لفضال عن توفير 

، مشيرا إلى اآلخرين هو متوسط بصورة عامة والموظفين ،الضبط ةبو كت، القضاةمن جانب  تكنولوجيات الجديدةال
مخصصا لتكنولوجيا المعلومات وكذلك األمر  تتضمن برنامجاقضاة في المعهد العالي للقضاء تدريب الأن برامج 
 .هذا المجال فيمتواصل  تدريبالضبط الذين يستفيدون من  ةبكتبالنسبة ل

 
ضرورية في االستثمارات التجسيد ات المعنية باألمر إلدار اأن تتولى على الحاجة فريق العمل أعضاء جميع شدد 

عضاء على الحاجة إلى معظم األ -كذلك–. وشدد نشودمالمستوى بلوغ الحوسبة لإلتاحة لخطط التدريب المجال 
 على أهمية الدورتم التأكيد ، وانطالقا من هذا المنظور. مهماتهمتدريب القضاة، نظرا ألهمية لإيالء اهتمام خاص 

يتم الحرص على استحداث برامج مخصصة أن إلى الحاجة على و  ،لقضاةء في إطار تدريب االقضامنوط بمعاهد ال
الحلقات  . ويرى فريق العمل أنلهذه المعاهداألكاديمية ضمن المناهج التعليمية و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ل

تشهد و للغاية متنوعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي نظام ألن تطبيقات ، دامةكون مستتيجب أن  يةالتدريب
من خالل  إالممكن مستوى ليبلغ أعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات ال سبيل للنهوض ب و. حو دائمتطورات على ن
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الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة ( 1100)01رقم من البالغ  32فقرة الارجع إلى )واصل التدريب المتتوفير 
 .(7األوروبيين

 
 مالحظات

 

مع الحرص على ، في هذا الشأن ةالمطلوب ةد الماليو ريب وبذل الجهاألهمية لعملية التدجدا إيالء كل من الضروري 
تهدف إلى  ضمان  إستراتيجيةخطة شك أن أي ال و كل بلد. في واقع الحقيقة فوق أرض المع أن تتمشى هذه الجهود 

ال –تبوء ستدريب في أي قطاع كان، دونما إيالء األهمية الكافية لعنصر التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدخال 
وال جدوى من التوفر على الوسائل والمعدات . هذه الخطةتنفيذ من المراحل األولى في الفشل، خاصة ب -محالة

سيخلق التدريب الكافي إن االفتقار إلى . المناسبة في مجال التدريبد و جهالبذل  -قبل ذلك-لم يتم ما المطلوبة 
هؤالء المستخدمين ألن  ، ذلكالمستخدمينفي وسط ت واالتصاالت تكنولوجيا المعلوماب والالمباالةاإلحباط شعورا ب

. همفي تنفيذ أنشط استخدام تكنولوجيا المعلوماتالكبيرة التي ستترتب عن اآلثار العملية التماس يعجزون عن وف س
من أجل  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتشترط إثبات مهارات في استخدام من البلدان المستفيدة إن عددا كبيرا 

تفضيلية يوصى أن يتم الحرص على أن يكون اإللمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات ميزة الوظائف العامة. و شغل 
وفضال عن ذلك، يتعين أن . شغل الوظائففي الفرص في تكافؤ مساس بمبدأ الال ما، دونإضافية لصالح صاحبها

ذلك أنه يجب  عنىويفي المحاكم.  وظيفية للمستخدمينالمواصفات الو خطط التدريب يتم الحرص على التوفيق بين 
 المستخدمين.مختلف فئات الحتياجات المحددة لتستجيب لدورات تدريبية متخصصة تنظيم 

 
م عن بعد )التعليم يلتعلبرامج لتشمل التدريب على االنترنت وكذلك عليمية تصميم برامج ت -أيضا–و من المفيد 

 .ةبلالطفيما بين  يتيح التفاعلساإللكتروني( مما 
 

التي المدربين". تدريب "المتواصل دونما اإلشارة إلى أهمية  استحداث دورات لـهمية التدريب ال يمكن الحديث عن أ
وفضال . البرامج ومحتوىدريبية د المعايير التيوحسيسمح بت المدربين"تدريب " ، ألنهذا المجالفي  ارئيسيعنصرا تعد 

وموظفي كتاب الضبط، و  ،المستخدمين )قضاةفئات من المدربين من مختلف فريق  إشراكع يشجتعين ت، يعن ذلك
فئات التي تواجه مختلف المشاكل ن أبشلخبرات لتبادل لتمكين إجراء في أنشطة التدريب  (،الخ.المكاتب 

 بادرأن ت -أيضا–المحاكم، فمن الضروري  موظفيلصالح  تدريب داخليوبالموازاة مع تنظيم المستخدمين. 
في هذا و المواطنين. إطار عالقاتها مع تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لى إالسلطات العامة 
مجال البرامج التدريبية في إعداد السلطات القضائية في تحرص اإلدارة العامة على إشراك أن جدا هم الصدد، من الم

 ن.للمواطنيالموجهة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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 اإلطار القانوني و التشريعي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدال.  

 
 ات تحديث التشريع

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيير استخدام  نمعمترتب االجتمامعي الجديد السيناريو يستلزم ال .12
يرامعي  اتطلب تحديثت ئيةالتشريعات القضاومعليه، فإن لعدالة. في قطاع اإدارة الخدمة العامة طريقة 

تكنولوجيا استخدام  ما يبرز الحاجة إلى إقراروهو ، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
 بيانات االتصاالت في مجال العدالة.تنقل ن يأمتضمان و صورة فعلية بالمعلومات واالتصاالت 

 

 اإللزامي أو الطومعيالطابع 
 

تكنولوجيا كفالة استخدام يعي هو أحد الجوانب الهامة لاإلطار القانوني والتشر إن التوفيق بين  .11
ص ر الح -المادية و اإلجرائيةالقوانين تنظيم في معملية -يتعين أن يتم المعلومات واالتصاالت. 

إيراد في البداية،  ،و يوصى أن يتمتكنولوجيا المعلومات. ووسائل إلى استخدام أدوات معلى اإلشارة 
، دونما إضفاء طابع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت انية استخداميذكر إمكل في التشريعات تعدي

 .معلى استخدامهاإلزامي 

 قـتنسيال
 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال العدالة المتعلقة باستخدام تشريعات يتعين أن تكون ال .13
سيتم تكريسها التي المعايير  ألن "الحكومة اإللكترونيةالمتعلقة بـ"مع التشريعات العامة مواءمة 

 عامة.الخدمة هذه التشريعات يجب أن تكون قابلة للتنفيذ في أية مصلحة للجب بمو 

 
 لحدودل ةبر اعلمسائل الا ةجالعطريقة م

 

وتسمح بتعزيز استخدام دولي، التشريعي القانوني و ال طاراإلرامعي وضع سياسات تمن المفيد  .14
  لحدود.ل ةبر اعلمسائل الا ةجالعملكسبيل فامعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 العدالةالوصول إلى  مساواة فيال
 

الحرص  -تعريف اإلطار القانوني والتنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي –تعين أن يتم ي .11
فئات المواطنين تفتقر إلى في الوصول إلى العدالة، ألن بعض المساواة تكريس مبدأ معلى ضمان 
القدرة معلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في معالقاتها مع ها يس لديالوسائل أو ل

 المحاكم.
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  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال تدريب ال

 

تكنولوجيا في مجال تدريب المستوى التباين في تشريعي القانوني و الطار يتعين أن يرامعي اإل .16
 طنين لتجنب معدم المساواة في الوصول إلى العدالة.الموايميز مختلف المعلومات واالتصاالت الذي 

 
 احة تكنولوجيا المعلومات المتتطبيقات الترويج ل

 

المتاحة تكنولوجيا المعلومات أن المواطنين ليسوا معلى معلم بوسائل في كثير من األحيان يالحظ  .12
اإلطار تم، في ي، فمن الضروري أن معليه و .عدالةهم مع التتعامال إطار في من جانبهم ستخدام لال

للمواطنين المتاحة تكنولوجيا المعلومات  تطبيقاتالحرص معلى الترويج ل ،القانوني والتشريعي
 .معلى نحو واسع لغرض استخدامها

 
 االستخداممستوى 

 

استخدام مستوى معلى إنشاء آليات لقياس  اإلطار القانوني والتشريعيسامعد يمن المناسب أن  .18
 المواطنين. جانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من اإللمام بدرجة معرفة لأدوات الكمبيوتر 
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 المناقشاتملخص 
 

تطوير أدوات الساري المفعول على لتقييم أثر اإلطار القانوني والتشريعي جلسة العمل ص جزء من يخصلقد تم ت
. على نحو دائم العدالةقطاع في باستخدامها تزام لاالاالنعكاسات المترتبة على و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 المعلوماتتكنولوجيا فرضه تالتشريعي مع الواقع الجديد الذي وال شك أن ثمة حاجة إلى أن يتم تكييف اإلطار 
من الضروري تعديل اإلطار القانوني بحيث أنه ، أن تبقى في معزل عن هذا الواقع الجديدلعدالة ال يمكن لو . الحديدة

 تصاالتالابوكذلك   اجميع مكوناتهو الملفات الرقمية ب -قانونيا–االعتراف الحرص على مع القائم، تشريعي وال
هذا الموضوع م يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من . وفقا لمنهجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبواسطة 
الوفود المقدمة من أعضاء ردود ال عن ملخصإيراد يلي،  ، فيما يتمو . بهذا الشأن  المحددة عدد من األسئلةبطرح 

 :لفي هذا المجا
 

 تكنولوجيا المعلوماتدخال استخدام إطار قانوني و تشريعي إلي أن الجزائر تتوفر على الجزائر أوضح الوفد 
المتعلقة وطنية البيانات القاعدة سياق إنشاء في  -على سبيل المثال-أنه تم العدالة، و قطاع واالتصاالت في 

إلتاحة باستخراج سجالت السوابق على قانون اإلجراءات الجنائية لإدخال تعديل ، سوابق العدلية المحوسبةسجالت الب
 عن بعد.العدلية 

 

لمراعاة قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بحيث تم تعديل االستئناف المدنية عن بعد، لدعاوى بالنسبة وكذلك األمر 
 . ةاإللكترونيذات الصلة بالطريقة تنفيذ اإلجراءات 

 
ت اإلشارة إلى أن الجزائر الجنائية، تمقضايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البإدخال استخدام وفيما يتعلق 

 .القانونية الجديدة لهذا الغرضمن النصوص بادرت إلى سن جملة 
 

استخدام التكنولوجيات يتضمن تشريعات في مجال  في مصرتشريعي القانوني و الطار اإل إلى أن يمصر أشار الوفد ال
في  جديدقانوني وضع إطار استكمال هذه التشريعات من أجل تطوير بحيث يعتزم  ،الجديدة في اإلجراءات القضائية

بحيث تسمح  استخدام التكنولوجيات الجديدةسارية المفعول تتناسب مع لقوانين االأضاف أن بعض . و هذا المجال
لإلعداد، في القانوني والتشريعي لمجال تنفيذ اإلصالحات الالزمة في احول طريقة عامة فكرة  أورؤية بتحديد 

، ذات الصلة التعاون الدوليطلبات لحدود و ل ةبر اعالجيات الجديدة في النزاعات استخدام التكنولو قرار إلالمستقبل، 
يجري إعداد قانون بشأن أضاف أنه . و هذا األمر جديد يتناسب معنظام أن يتم استكمال وضع وذلك شريطة 

                                                 
 اديةالم هل أن القوانيناإلجراءات القضائية؟ مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة في الساري المفعول لضمان ما هو اإلطار القانوني والتشريعي 

ح االختالفات يتوض كم؟ هل يمكنتنفيذها ات أو يجريإصالحهل يعتزم تنفيذ ؟ ةمناسب دام التكنولوجيات الجديدةاستخفي مجال واإلجرائية المعمول بها 
طلب التقدم ب لحدود، وفي حالل ةبر اعالالنزاعات سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة في هل يمكن القضائية؟ هيئات بين مختلف ال -إن وجدت-القائمة 

 للتعاون الدولي؟
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تكنولوجيا هذا القانون تقديم خدمات ، بحيث سيجيز استخدام التكنولوجيا في مجال العدالةو  "المحكمة اإللكترونية"
الهدف من أن إلى . وتجدر اإلشارة، مع ذلك، ةااللكترونيبالطريقة القضائية معالجة الملفات و في العدالة المعلومات 

نما ثل في استبدال  يتمالذلك   .الساري المفعول والجديدبين النظامين في ضمان المواءمة النظام الحالي، وا 
 

حرمة الحياة التوقيع اإللكتروني، وقانون حماية )مثل اإلجراءات بتم تكييف القوانين المتعلقة  ي أنهسرائيلذكر الوفد اإل
تجري و   قوانين اإلجراءات جميع تكييف استكمال تم ه أضاف أن. و ت الجديدةاستخدام التكنولوجيا تكفللالشخصية( 

ات ذات تنفيذ جزء من اإلصالح تمأنه  -كذلك–أوضح . و عليهاالتعديالت الضرورية دخال إل ماديةالالقوانين دراسة 
خرى، مع البلدان األ تعلى اإلنترنيتم التفاعل مباشرة ال بحث؛ وأنه قيد الاآلخر جزء الو ال يزال الصلة بهذا الشأن 

ن   (.ضائيةقالإلجراءات  ينطبق هذا على اعبر البريد اإللكتروني )ال ةكانت االتصاالت األساسية ممكنوا 

 
استخدام سبل نظم ردني هي التي تمن قانون اإلجراءات الجنائية األ( 097)األردن إلى أن المادة وفد أشار 

 التكنولوجيات الجديدة في اإلجراءات القضائية.
 

استخدام التكنولوجيات الجديدة في في مجال إطار قانوني و تشريعي على أن لبنان ال تتوفر  يلبنانلأوضح  الوفد ا
استخدام التكنولوجيات الجديدة لضمان ليست مناسبة السارية واإلجرائية  الماديةأن القوانين  ؛ واإلجراءات القضائية

مكن  ينه ال؛ وأواألدلة اإللكترونيةاإللكتروني  توقيعبشأن المشروع قانون وأضاف أنه يجري إعداد . في العدالة
 للتعاون الدولي. التقدم بطلبلحدود أو عند العابرة لالنزاعات سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة في 

 

 الذي يسيراإلطار القانوني و التشريعي ( هو ةالمدنياإلجراءات )قانون المدنية المسطرة أن قانون  يالمغربالوفد ذكر 
و التوقيع ية رقمقانون بشأن الشفرة المشروع ؛ وأن المغرب يجري إعداد استخدام التكنولوجيات الجديدةسبل 

ستخدام التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة لضمان امناسبة السارية هي واإلجرائية  المادية ؛ وأن القوانيناإللكتروني
ليكفل كل من القانون المدني أضاف أنه يعتزم تعديل . و ذي هو قيد اإلعدادال فعيل قانون الشفرة الرقميةعندما سيتم ت

بواسطة لحدود ل ةبر اعالاستخدام التكنولوجيات الجديدة في النزاعات  ؛ وأنه يمكنالتوقيع االلكترونيو  االلكترونيلتبليغ ا
 ال ينطبق على اإلجراءات القانونية .ذلك  البريد اإللكتروني، ولكن

 
هو اإلطار في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت به قيد نوني المتتونس أن اإلطار القاأوضح وفد 

 .اءوزر جانب رئيس المن المعد  ةالعمومي ةوظيفللالعام 

 
المتعلقة باستخدام تكنولوجيا  ئيةالمادية و اإلجراقوانين تحديث الة ضرور المشاركين على الوفود أجمع أعضاء 

إجراء بعض التعديالت أو هي قيد  ،من الحاالتالكثير في  ،تمويالحظ أنه م. المعلومات واالتصاالت في المحاك
 القانوني. هاإطار على لة شام تاإصالح -اآلن حتى-دخل المستفيدة من المشروع لم تمعظم البلدان ن غير أالتنفيذ، 
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 مالحظات
 

 للبلدان المستفيدة المركزية  اإلدارات يتطلب منالذي فرضته التكنولوجيات الجديدة الحالي الواقع االجتماعي إن 
المحرز في تطوير الكبير لتقدم إن اهذا الواقع الجديد. مع  كماالمح ةشطكفل تكييف أنيجديد وضع إطار تشريعي 

هذه التكنولوجيات بسند دعم ضمان التشريعية لات من جانب الهيئدؤوبة د و جهيستلزم بذل جديدة التكنولوجيات ال
عمل ج انهماعتماد من المهم ف، خصوصهذا الوب. دامالجديدة على نحو مستدام هذه األدوات استخيكفل قانوني 

 . في هذا المجال ماإلعراب عن رأيهالعدالة قطاع جميع المهنيين العاملين في يتيح لمتعدد التخصصات 
 
مستوى ى التدريب التقني و مستو  مراعاة -في العدالة تكنولوجيا المعلوماتاستخدام في عملية إدخال -تعين أن يتم ي 

استخدام تكنولوجيا حجم رفع  كلما لزم األمر، المذكورة أعاله توفراالعوامل ازدادت ما لكف. في هذا المجال الموظفين
تخدام واسع التوصل إلى ضمان اس -عموما–فإنه يتعين ، ومهما يكن من أمرالمحاكم. في المعلومات واالتصاالت 

نشاء " ،االنترنتالعدالة على قطاع تصاالت في تكنولوجيا المعلومات واالل واحدة من في كل  "الحكومة اإللكترونيةوا 
 . ان المستفيدةبلدال

 
يد از تفي تي تميز هذا القرن الهجرة الحركة سبب وتت. ةمستمر  اتير يتغبتسجيل يتميز مجتمع القرن الحادي والعشرين 

استخدام تكنولوجيا المعلومات هذه النزاعات مثل الجة معتطلب تلحدود. و ل ةبر اعالعات القانونية اعدد النز 
–وذلك      التعاون الدولي، تفعيل لو  (النزاعاتهذه ) هاتتسويتعجيل تسهيل و لعنه  -ال غنى-كسبيل واالتصاالت 

لصكوك العديد من اذكر على سبيل المثال، مكن، يو  .تسمح بذلكالدولية و وطنية اللصكوك إذا كانت ا -فقط
لحدود ل ةبر اعالسائل تكنولوجيا المعلومات في المستخدام من بينها استمارات افي السياق األوروبي، الملموسة 

و  عن البرلمان األوروبي  ةالصادر  0270/1110رقم  المجموعة األوروبية: الئحة ينالتاليين المستمدة من الصك
، والئحة "سدادالاألمر ب"بشأن  أوروبيإجراء سن التي تقضي ب 1110ديسمبر  01األوروبي بتاريخ مجلس ال

يوليو  00 األوروبي بتاريخ مجلسالعن البرلمان األوروبي و  ةالصادر  200/1119رقم  المجموعة األوروبية
الوصول إلى كافة  في هذا الصدد،يمكن، صغيرة. و المنازعات ال تسويةإجراء أوروبي لسن التي تقضي بو  1119

على سبيل الذكر وليس -يمكن وعالوة على ذلك،  .8ابة االتحاد األوروبيبو بر الموضوع عب ذات الصلة المستندات
 .10األوروبيالسجالت الجنائية بيانات  نظام أو اإللكتروني  9كوديكسالمثل أخرى صكوك إلى  اإلشارة -الحصر
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 لمواطنينمن جانب اإلى القضاء اإللكتروني مستوى الوصول هـاء. 

 

 رونياإللكتقضاء الالوصول إلى سياسة 

 

سياسات تسمح للمواطنين ضع و بلكتروني أن توفر الوصول إلى القضاء اإل اإلدارة يتعين معلى  .01
، إليهال الوصول يسهوتبوابات اإلدارة و المحاكم يتم تكييف و يتعين أن لتفامعل مع المحاكم. با

 معلى االنترنت.أو بتنفيذ اإلجراءات المعلومات ث معن حفي ما يتعلق بالبسواء 

 

 خدماتفهرست ال

 

معبر االنترنت مع الحرص المواطنين يتم وضعه في متناول لخدمات فهرست لمن الضروري إنشاء  .01
 العملية وتنفيذها.إدارة مسؤولة معن ال معلى أن تقيد فيه معلومات معن الجهات

 
 ستعالمات االمكاتب 

 

تسمح  تخصيص أماكن مجهزة بحواسيبالقضائية رات الهيئات في المباني أو مقيتعين أن يتم،  .00
أجهزة تثبيت  -كذلك–ر معلومات معامة أو محددة بشأن اإلجراءات. ومعالوة معلى ذلك، يمكن يتوفب

 جلسات االستماع.أوقات أيام و إلكترونية مرئية توفر معلومات بشأن 

 
 القانوني معلى االنترنتإلرشاد ا

 

 معامة. قانونيةتوفير معلومات لإلرشاد القانوني معلى االنترنت وضع نظام لمن المفيد  .00

 
 اإلجراءات معبر اإلنترنت

 

من جانب الموظفين المهنيين معلى االنترنت يمكن تنفيذها التي جراءات الضروري زيادة معدد اإل من .00
ة متوازن لةمعام وبضمان اتاإلجراء بتسريع تنفيذاإلنترنت لى اإلجراءات معتسمح و . و المواطنين

 ضمان تفعيل نظام اإلبالغ اإللكتروني .  فيفي هذا السياق وتتمثل األولوية المواطنين. جميع ل

 
  فقه القضاءالمتعلقة بقوامعد البيانات االسترشاد ب

 

المتعلقة قوامعد البيانات يرة االسترشاد بوتبدأت لمواطنين تعليمي لالمستوى اليالحظ أنه مع ارتفاع  .03
مع الحرص  فقه القضاءإلى الوصول معليه، فإنه من المهم ضمان . و ترتفع بدورها فقه القضاءب

 البيانات الشخصية.اية حممعلى 
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 التواصل مع المحاكم

 

 هال يمكنف ،الوسائل اإللكترونيةبة لموظف المهني التواصل مع المحكماختار المواطن أو اإذا ما  .03
تكنولوجيا في نظام خلل رود ، ما معدا في حال و واستخدام وسائل أخرى التخلي معن هذه الوسائل

 .المعلومات

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 المناقشاتملخص 

 
 ةلاالعدالمقدمة من إدارة إلى الخدمات العام وصول الجمهور بشأن األفكار الستثارة خصص جزء من النقاش لقد 

هذا م يقدتفريق العمل، المعتمدة من  العمل وفقا لمنهجية وقد تم،. تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبواسطة 
األسئلةعدد من بطرح الموضوع 

ومضاعفة  توفيرأجمع أعضاء الوفود المشاركين على أهمية و . شأنهذا الب المحددة 
باإلشارة إلى تنفيذ هذا السيناريو في بلدانهم، أثار أعضاء الوفود االعتبارات و  من جانب العدالة.مثل هذه الخدمات 
 التالية في مداخلته:

 
 ،المواطنينباستقبال  هيئات القضائية تسمحفي جميع ال إلكترونيةتم إنشاء نافذة  هإلى أن يالجزائر الوفد أشار 

-  هذه المنافذط وتم ربالفئات. واحدة من هذه مخصصة لكل فضاءات عبر ة المستضعفلفئات وا ،والمحامين
 لمواطنين :لتقديم الخدمات التالية لقضائية لمصالح ذات الصلة في الهيئات اجميع الب -إلكترونيا

 
 الحقيقي؛زمن في الو  يقة بشأن وضع القضايا التي تهمهمدقلحصول على معلومات ا 

 ؛تسجيل االلتماسات 

 لسوابقا، وسجل العدالة : أحكام/قراراتظرف وجيز جدافي  الضرورية المستنداتكافة استخراج  طلب و/أو 
 ؛ ، الخالسيارات رخصة قيادةو ، جنسيةالشهادة ، و العدلية

  ؛عن بعدلنقض اوى ادعإيداع 

 لمحكمة العليا .للقضايا المحالة ل متابعة عن بعدال 

 
وثائق مكتوبة موافاة العدالة ب و معلومات من المحاكم أو وزارة العدلللمواطنين طلب يمكن  هأن يمصر ضح الوفد الو أ

 ، ولكنهمب ةتعلقالم ةيئجراءات القضااإلوضع متابعة  مكن للمواطنينوأضاف أنه ي. )على االنترنت( مباشرةبطريقة 
 للمواطنينيمكن وذكر أنه ال . عديالت التي أدخلت عليهوالتالطالع على القانون الساري المفعول ا همال يمكن

 -كذلك–ال يمكنهم  عدالة؛ وأنهالرفع دعوى قضائية والوصول إلى لتاحة السبل الماالستفادة من معلومات بشأن 
يمكن  وأشار في النهاية إلى أنه .ايقانونيعترف به  شخصياإللكتروني ال همبريداستالم تبليغ من العدالة عبر 

على والوصول إلى فقه القضاء بالمجان  ،على االنترنتمن العدالة شهادات أو وثائق استخراج طلب  للمواطنين
 .شبكة اإلنترنت

 
يمكن للمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو وزارة العدل بموجب قانون  أنهإلى ي سرائيلتمت اإلشارة من الوفد اإل

تنفيذ وضع ومتابعة  ؛)على االنترنت( مباشرةبطريفة وثائق مكتوبة موافاة العدالة ب هميمكن؛ وأنه ة المعلوماتحري
                                                 

هل يمكن للمواطنين متابعة وثائق مكتوبة؟ بمباشرة للمواطنين موافاة العدالة يمكن هل معلومات من المحاكم أو وزارة العدل؟ يمكن للمواطنين طلب  هل
 للمواطنينيمكن هل ؟ عديالت التي أدخلت عليهوالتللمواطنين االطالع على القانون الساري المفعول يمكن هل ؟ همب ةتعلقاإلجراءات القضائية الموضع 

ا قانونياستالم تبليغ من العدالة يعترف به  للمواطنينيمكن هل ؟ عدالة الرفع دعوى قضائية والوصول إلى لتاحة السبل الماالستفادة من معلومات بشأن 
الوصول  للمواطنينيمكن هل ت؟ على االنترنمن العدالة شهادات أو وثائق استخراج طلب  للمواطنينيمكن هل ؟ شخصياإللكتروني ال همبريدوذلك عبر 

 على شبكة اإلنترنت؟ة، وبالمجان سهلكامل، وبطريقة القضاء بالهل يكن الوصول إلى وثائق فقه ؟ إذا كان األمر كذلك، إلى فقه القضاء في المحاكم
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واالستفادة  عديالت التي أدخلت عليه؛والتواالطالع على القانون الساري المفعول  بهم؛ ةتعلقالمالقضائية اإلجراءات 
اإللكتروني  همبريدعدالة؛ واالستالم عبر الضائية والوصول إلى رفع الدعاوى القلتاحة السبل الممن معلومات بشأن 

على من العدالة  المستنداتشهادات أو استخراج الطلب شخصي لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا؛ و ال
ها. شريطة أن يكونوا طرفا رئيسيا في والوصول إلى فقه القضاء والملفات القضائية العالقة أمام المحاكم ؛االنترنت

ملفات العدالة في إطار مشاريع الوصول إلى للباحثين الجامعيين والطلبة  -كذلك–كن ميوأضاف، بهذا الصدد، أنه 
  ة للعدالة.ين كل المواطنين من الوصول إلى الملفات العامبحوث محددة، هذا فضال عن تمك

 
ولكن ال  ارة العدل أو مجلس القضاءيمكن للمواطنين طلب المعلومات من خالل موقع وز أوضح الوفد األردني أنه 

المتعلقة القضائية وضع اإلجراءات م كذلك متابعة كنه يمالوأنه مباشرة، بطريقة وثائق مكتوبة يمكنهم موافاة العدالة ب
عديالت والتللمواطنين االطالع على القانون الساري المفعول يمكن وأضاف أنه . بهم بوسائل تكنولوجيا المعلومات

؛ وأنه ال يمكنهم االستفادة من معلومات المستشار القانونيديوان من خالل البوابة اإللكترونية لعليه  التي أدخلت
شخصي اإللكتروني ال همبريدعدالة؛ وال استالم عبر الرفع الدعاوى القضائية والوصول إلى لتاحة السبل المبشأن 

 على االنترنتمن العدالة  المستنداتشهادات أو لاستخراج ا ه يمكن لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا؛ وأن
وأشار في األخير إلى أنه يمكن للمواطنين الوصول إلى فقه القضاء على . بواسطة مصلحة مخصصة لهذا الغرض

 االنترنت وبالمجان.
 

كن ليس موقع وزارة العدل، ولعبر لمواطنين الوصول إلى بعض المعلومات المفيدة ليمكن  هنأ يبنانذكر الوفد الل
يمكن للمواطنين موافاة العدالة ال  انهوأضاف . ئيةاإلجران المسائل أبشالمواطنين لتوجيه هناك مكتب على االنترنت 

من بهم المتعلقة القضائية اإلجراءات تنفيذ وضع  هم متابعةيمكن )على االنترنت(؛ وأنه مباشرةبطريقة وثائق مكتوبة ب
المتعلقة معلومات بعض ال لىإصول و لمتقاضين والمحامين الليمكن  أنهو  مأمور الضبطية القضائية؛خالل 

القانون اإلطالع على لمواطنين لال يمكن وأشار إلى أنه . واحدة في محكمة صغيرة -فقط–بهم الخاصة بالقضايا 
لى أنه الالت ديعو التالساري المفعول  رفع لاحة تالسبل الماالستفادة من معلومات بشأن  هميمكنتي أدخلت عليه؛ وا 

لى مجلس الدولةبشأن اختصاصات معلومات و ، ءالقضا ةومفتشي عدالةالكل من الدعاوى القضائية والوصول إلى  ؛ وا 
وأضاف أنه ال . يعترف بها قانوناشخصي اإللكتروني ال همبريدعبر للمواطنين استالم تبليغات من العدالة مكن أنه ي

؛ وأنه يمكنهم الوصول إلى قاعدة واسعة على االنترنتمن العدالة  اتالمستندشهادات أو يمكن للمواطنين استخراج ال
للبيانات بشأن فقه القضاء على االنترنت بواسطة الموقع التابع لجامعة لبنان غير أن الوصول محدود للغاية وليس 

القضاء فقه صول إلى أنه يمكن الو  -ذلكك–ذكر . و شفرة للدخوللمستخدم و لاسم مجانيا، بحيث يشترط التوفر على 
 وزارة العدل. موقعمن خالل  ،كاملالوفقه المحكمة العليا، وب

 
اإللكترونية  والبوابةلمواطنين طلب المعلومات من خالل النافذة اإللكترونية للمحكمة يمكن ل هأنأوضح الوفد المغربي 

)على االنترنت(،  مباشرةبطريقة  وثائق مكتوبة؛ وأنه يمكنهم موافاة العدالة بمحكمة النقضللوزارة العدل أو التابعة 
تنفيذ وضع للمواطنين متابعة يمكن وأضاف أنه وزارة العدل و محكمة النقض. الموجهة إلى  المستنداتباستثناء 

الواردة على مستوى محكمة النقض وذلك من خالل النافذة االلكترونية أو عبر بهم المتعلقة القضائية اإلجراءات 
الساري المفعول والتعديالت القانون هم اإلطالع على يمكن ؛ وأنه قاضي(الالقضية أو اسم )باستخدام رقم االنترنت 

– همأنه يمكن ؛ ولداخليةللوزارة العدل وبوابة األمانة العامة التابعة البوابة اإللكترونية التي أدخلت عليه بواسطة 
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البوابة إما بواسطة  عدالةالئية والوصول إلى رفع الدعاوى القضالتاحة السبل الماالستفادة من معلومات بشأن  -كذلك
 -أيضا–وأوضح . ها على نحو منتظميتم تحديث تيلمحكمة النقض، التلك التابعة لوزارة العدل أو التابعة اإللكترونية 

أو  ،لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا -شخصياإللكتروني ال همبريدعبر -مكن للمواطنين االستالم ال يأنه 
البوابة اإللكترونية  من خاللفقه القضاء المغربي الوصول إلى ؛ وأنه يمكن شهادات على االنترنتاستخراج  طلب

غير أن خدمات هذا الموقع  ،على شبكة االنترنتخاص موقع من خالل  و، أمحكمة النقضللوزارة العدل أو التابعة 
 .ليست مجانية

 
وأوضح أنه ال . ا في فلسطينزال محدوديالعام ال في القطاع وجيا أن استخدام التكنولإلى  يفلسطينأشار الوفد ال

على االنترنت أو تبليغات  أو اتم إشعار ال استالحالي، للمواطنين تقديم طلبات عبر اإلنترنت، و يمكن، في الوقت ال
ال يزال قضائية البحيث أن تنفيذ اإلجراءات  ،عن طريق البريد اإللكتروني من وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء

توفير بعض بغية في الوقت الحالي،  ،جهودبذل مع ذلك، أوضح أنه يتم، . و على الورقالنحو التقليدي على يتم 
 لمعلوماتلإدارة بإنشاء  إدارة الخدمات العامة، بحيث تم تعزيز عبر اإلنترنتالعام للجمهور الخدمات المحدودة 

حماية الحقوق والحريات العامة مما سيسهم في ضمان ، ضائيةت القالوصول إلى المعلومامن لمواطنين لتمكين ا
اعتماد بعض تطبيقات من ناحية أخرى،  وأضاف أنه تم، . ةلاالعددارة بأهمية إالمواطنين األساسية، وتوعية 

 يتولى عبر االنترنتموقع من خالل تفعيل لقضاء لاألعلى وزارة العدل و مجلس جانب الحديثة من التكنولوجيات 
الذي يتيح للمواطنين التابع لوزارة العدل عالم موقع مركز اإل، هذا فضال عن م معلومات و إحصاءات عامةيقدت

 .لوزارةاباالتصال إمكانية 
 

وثائق مكتوبة موافاة العدالة بو  ؛لمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو وزارة العدلليمكن  هتونس أنوفد ذكر 
على القانون طالع واإلالقضائية المتعلقة بهم؛ اإلجراءات ومتابعة وضع تنفيذ  (؛)على االنترنتمباشرة بطريقة 

وأضاف أنه تم تخصيص بعض لوزارة العدل. التابعة من خالل البوابة اإللكترونية عديالته و تالساري المفعول 
عدالة؛ وأنه يمكن للمواطنين تاحة للوصول إلى الالمالقانونية السبل ن أالستعالم بشلللمواطنين  ةااللكترونيالمواقع 
 ،وصولللمواطنين ال -أيضا–؛ وأنه يمكن اقانونلتبليغات من العدالة يعترف بها  -بريدهم اإللكتروني عبر-االستالم 

 .غير أن هذه الخدمة ليست مجانية بالكامل ،محكمة العلياللء التابع القضافقه إلى  ،اإلنترنتعبر 
 

رغم أن أن الوضع يختلف من بلد آلخر. ويالحظ أنه د و الوفمن أعضاء  معلومات المقدمةالخالل من يتضح 
ات القضائية المتعلقة بهم، فإن كافة هذه جراءمتابعة اإل هميمكن ،المستفيدة من المشروعمعظم البلدان قي  ،المواطنين

 المحاكم.و نين المواطبين تفاعل نظام شامل ومتكامل على االنترنت يكفل البوضع  ،حتى اآلنقم، البلدان لم ت
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 مالحظات
 

استخدام أدوات تكنولوجيا بالمحاكم لتواصل مع تتيح للمواطنين اتنفيذ أنشطة محددة دارة تعزيز يتعين على اإل
على المواطنين ولهذا الغرض، يوصى بصياغة فهرست للخدمات المتاحة على االنترنت إلطالع المعلومات. 
11 كترونياإلتنفيذها التي يمكن اإلجراءات 

. 

 

للمواطنين إلى العدالة فيدة للغاية تسهل الوصول وات مأدأن هذه البوابات هي ثبت استخدام البوابات اإللكترونية لقد أ
وبوابة  ، 12مريكا الالتينيةألاإللكترونية االسترشاد ببوابة العدالة على سبيل المثال، ويمكن، . ةااللكترونيبالوسائل 

إلى حد –تفتقر  ،شريكةب البحر المتوسط البلدان جنو ويالحظ أن  التي تم ذكرها سابقا. وروبيةاألالعدالة اإللكترونية 
في هذا فريق العمل التي أجراها مناقشات وقد سمحت ال. وفي مضامينهاالبوابات مجال التجانس في إلى  -ما

في التي تحدوهم لى الرغبة ما يدل عوهو ، النقطةبشأن هذه المشاركين من جانب كبير التماس اهتمام المجال ب
 .أداء هذه البوابات تحسين

 
االلتزام بتوفير الموارد ضمان في  -عمليةن الناحية الفنية والم-التي تعترض سبيل البوابات المشكلة الرئيسية تمثل تو 

 .تهاصيانو  البواباتهذه  تحديثلضمان الضرورية البشرية والمالية 
 

ثمة فئات أن الستعالمات اإللكترونية انقاط تعين المراعاة في عملية إنشاء ي، ( 30)الممارسة رقم بوفيما يتعلق 
يتعين أن يتم،  ، عليه. و ستعالمات اإللكترونيةاالوسائل ستخدام إلمام بطريقة االمواطنين ليس لديهم واسعة من 

 .13التقليديةستعالمات االمكاتب استبقاء ، الحرص على ةبالموازا
 

ء ليس باألمر الهين بالنسبة للكثير القضاالوصول إلى فقه أن إلى تجدر اإلشارة  ، (31)رقم ة وفيما يتعلق بالممارس
الحرص على تسهيل  -في هذا المجال لبياناتاتصميم قواعد عملية في -عليه، يتعين أن يتم و  من المواطنين.

 إلى فقه القضاء.وصول تبسيط الو 
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 لمهنيينمات من جانب اإلى تكنولوجيا المعلو مستوى الوصول  واو.

 

 ستخدام أدوات تكنولوجيا المعلوماتا 

 

تعزيز  معلىالمسامعدة  اء يمكنهقضاالقطاع نشاط في  تتدخلهناك فئات معديدة من المستخدمين  .01
تبدي هذه الفئات في كثير من الحاالت، و . في هذا لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام

دارة أن تتولى اإلمن المفيد فمعليه، دوات تكنولوجيا المعلومات. و استخدام أباهتماما متزايدا 
فئات من المستخدمين لتغطية وتنظيم والسلطات القضائية إبرام اتفاقات أو اتفاقيات مع هذه ال

في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكفالة و ِبينها وبين قطاع العدالة مهنية العالقات ال
 .هذا اإلطار

 
 تكنولوجيا المعلوماتين في مجال المهني ياتسلوك

 

انب اإلدارة جرامعى احترام النظام المعد من مهنية ت ياتسلوك ونالمهنييتعين أن يبدي المستخدمون  .01
 تكيف معه.الاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و في مجال 

 

 الجمعيات المهنية
 

استخدام تكنولوجيا معلى تشجيع الئها و الجمعيات المهنية في تدريب أمعضايتعين أن تسهم  .08
 المعلومات واالتصاالت.

 
 إيجابيإبداء موقف  
 

موقف إيجابي و هنيون المتعاملون مع العدالة معلى إبداء الميحرص الموظفون ن الضروري أن م .01
 القضاء.قطاع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعاون في سبيل تكريس 
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 قشاتالمناملخص 
 

إشراك المهنيين المتعاملين مع إدارة القضاء الحاجة إلى نقاشا بشأن فريق العمل  فيما يتعلق بهذا الموضوع، أجرى
 .ت الجديدةتكنولوجياالاستخدام عملية في 

 

  شأن.المتعلقة بهذا ال بطرح عدد من األسئلةهذا الموضوع م يقدتفريق العمل، العمل المعتمدة من منهجية لوفقا وتم، 
 :لهذا المجافي الوفود المقدمة من أعضاء ردود يمكن اإلطالع، فيما يلي،  على ملخص الو 
 

نها بواسطة بيفيما  التواصل والتفاعلاألخرى  ةالقضائيالجهات لنيابة العامة و إلى أنه يمكن ل يالجزائر أشار الوفد 
فقد تم (. أما بالنسبة للمحامين، من هذه الجهاتلصالحيات المخولة لكل وحدة على جميع المستويات )وفقا لو النظام 
  مكاتبهم المعتمدة رسميا لدى الهيئات القضائية.من الشبكة وصول إلى لل ةفذاإنشاء ن

 
في جميع األسئلة المطروحة من فريق العمل ليست متوفرة  ستفسر عنها أن اإلمكانيات الم، يلمصر أوضح الوفد ا

في موارد واالستثمارات المتاحة المع مراعاة  ،في المستقبلاألسئلة كافة هذه دراسة تم تس هأنو أكد ، في الوقت الحالي
 .هذا المجال في مصر

 

موافاة و  ؛المحكمة على االنترنترفع دعاوى قضائية أمام العامين لنواب المحامين و ليمكن  هأن يسرائيلالوفد اإل ذكر
البريد  رسمية من المحاكم عن طريق اإلنترنت أوات تبليغ ؛ واستالممكتوبة عبر اإلنترنتالعدالة بمستندات 

الشخصية المسائل ب ما يتعلق استثناءإلى فقه القضاء هو مفتوح للمهنيين، بالوصول أن و  ؛اإللكتروني الخاص بهم
من هو مفتوح وغير مقيد بشروط  الكاملبقضاء إلى فقه الالوصول وذكر أن األطفال  الخ .(. و األسرة، حرمة )

والجمهور      جانب المحامين والطلبة على نحو واسع من  هماستخدبحيث يتم ا ،قع الرسمي للمحكمةخالل المو 
المتقدمة تطبيقات عض البالعديد من قواعد البيانات التجارية الخاصة التي تعرض  -أيضا–هناك ن ضاف أو  العام.

 .الدفع مقدما(قابل ) معن المواضيع لبحث في مجال ا
 

؛ المحكمة على االنترنترفع دعاوى قضائية أمام العامين نواب لمحامين والل يمكن عادةأنه  يناألردأوضح الوفد 
القرارات الصادرة عن فقه القضاء وبعض الوصول إلى  و ؛محاكمالالرسمية التي تصدرها لمراسالت ا اإلطالع علىو 

في  يهالوصول إلللمحامين ه ال يمكن في حين أن ،للقضاةيتم بالمجان بالنسبة وصول . وأضاف أن الالمحكمة العليا
 .الوقت الحالي

 
قاعدة للبيانات متعلقة بفقه القضاء مجانيا إلى يسمح بالوصول موقع الجامعة اللبنانية  ي إلى أنلبنانأشار الوفد ال

المتعلق بالجلسات  كاملالبالقضاء صول إلى فقه الو  ه يمكنأضاف أن. و بواسطة رقم شفرةالدخول بتسجيل وذلك 
                                                 

 بمستنداتموافاة العدالة  النائب العامأو  ياممحهل يمكن للاالنترنت؟ ن طريق المحكمة عالنائب العام رفع دعوى قضائية أمام أو ي محامهل يمكن لل 
أخرى  آلياتأو مراسالت رسمية من المحاكم عن طريق اإلنترنت أو البريد اإللكتروني استالم  النائب العامأو  يمحامهل يمكن للكتوبة على االنترنت؟ م

 -فقط–هل أن الوصول يقتصر    محاكم؟ إذا كان األمر كذلك، لء في االقضاوصول إلى فقه ال النائب العامأو  يمحامهل يمكن لل؟ تؤدي نفس الغرض
على شبكة اإلنترنت؟ ة ومجانية سهلإلى فقه القضاء بالكامل، وبطريقة الوصول هل يتم المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية؟ على فقه القضاء المتعلق ب
 ؟ هو ممارسة شائعة في العادة هل الوصول إلى فقه القانون

 



53 

 

وفيما يتعلق بباقي اإلمكانيات المشار إليها في األسئلة المطروحة من فريق . لمفتوحة لمحكمة النقض )التمييز(ا
في الوقت ليست متاحة في قطاع القضاء اللبناني  ت، أوضح الوفد أن هذه اإلمكانياشأنالعمل ذات الصلة بهذا ال

 الحالي. 
 

موافاة العدالة بمستندات و المحكمة رفع دعاوى قضائية أمام عامين النواب لمحامين والأنه يمكن ل المغربذكر وفد 
 .لوزارة العدلالتابعة لمحكمة أو البوابة اإللكترونية اإللكترونية التابعة لنافذة المكتوبة عبر اإلنترنت من خالل 

إلى اإلدارات هة تقييد طلبات موج يمكن للمحامينولكن  ،بالوسائل اإللكترونيةمكن تقديم شكاوى وأضاف أنه ال ي
غات رسمية من المحاكم عن يبلاستالم تالعامين نواب لمحامين والوأشار إلى أنه ال يمكن لفي وزارة العدل. ختصة الم

لى أنهطريق اإلنترنت أو البريد اإللكتروني الخاصة بهم ء الخاص بمحكمة النقض القضايمكن الوصول إلى فقه  ؛ وا 
مستندات فقه القضاء مجموعة مختارة من إلى  -فقط–لوزارة العدل، و التابعة رونية من خالل البوابة اإللكت)التمييز( 

على النسخ  -فقط-متوفرأوضح أن فقه القضاء المتعلق بمحكمة النقض )التمييز( محكمة العليا. و الخاص بال
لغرض  اكم األخرىالمحقضاء فقه نشأت لجنة تتولى انتقاء مستندات محتارة متعلقة بأ؛ وأن وزارة العدل الورقية

  .االسترشاد بها
 

لمحامين ليسمح زان" ـيعرف باسم "ميمتكامل ظام إلكتروني اعتماد نفلسطين قامت بأن  يالوفد الفلسطينالحظ 
إلى تنقل إلى المن مكاتبهم دون الحاجة ، وذلك االنترنتعلى بها قة علالمتالمعلومات قضاياهم والوصول إلى متابعة ب

 المحكمة.
 

 ؛ وأنه العبر اإلنترنتمتابعة القضايا المتعلقة بهم  -فقط- ينماالعنواب الين و لمحامل يمكنأنه التونسي فد أوضح الو 
إلى المعلومات بتكنولوجيا المعلومات يتم وصول ال ؛ وأنمكتوبة عبر اإلنترنتهم موافاة العدالة بمستندات كنيم

بصورة غير ولكن سالت من العدالة بالطريقة اإللكترونية مرا الماست ينماالعنواب الين و لمحامليمكن وأنه  ؛امجاني
غير أن ، ، بصورة مجانيةمحكمة النقضالصادرة عن الوصول إلى بعض القرارات وأضاف أنه يمكنهم  . ةرسمي

 .يستخدمون هذه الممارسة بطريقة شائعة على العمومالمهنيين ال 
 

في هذا سيناريوهات مختلفة بتتميز  ن مشروع يوروميد للعدالةالمستفيدة م البلدانيالحظ من خالل هذه المعلومات أن 
استخدام المتعاملين مع العدالة من مختلف المهنيين أنه يتم بذل جهود من جانب هذه البلدان لتمكين ، و المجال

 م. أنشطتهالمتاحة من العدالة لتسهيل تنفيذ الموارد التكنولوجية 
 

 مالحظات
 

لهذا الغرض، يتعين التكنولوجيات الجديدة. و  اتفي استخدام ينالمهني ةنشطأن يتعين أن يتم الحرص على تضمي
استخدام كريس تفي سبيل مع المحاكم لتمكينها من التعاون تعاون مع الجمعيات المهنية للاتفاقات  مراإبعلى اإلدارة 

هذا المجال  فيفاعال ا دور يمكن أن تؤدي جمعيات المهنية وال شك أن ال. الجديدةأدوات تكنولوجيا المعلومات 
على سبيل المثال، ويمكن، أعضائها. من جانب استخدام التكنولوجيات الجديدة الترويج لصالح المساهمة في و 

 .في هذا المجال 14يناألوروبيالمحامين لمجلس  "بوابة اإللكترونيةاالسترشاد بـ"ال
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يتم تطوير مفهوم البوابات لتصبح أن انطالقا من هذا المنظور، يتعين و هذه البوابات.  محتوى
لتفامعل وتنفيذ اضمان المناسبة، بل وكذلك بالمعلومات بتوفير  -فقط-تسمح ليس  إلكترونيةمقرات 

 معلى االنترنت.محددة إجراءات 
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 المناقشاتملخص 

دارة القضاء  اكممع المحت تعامالإطار الفي -إن اإلتاحة  لوصول إلى المواطنين و المهنيين ل -بصفة عامةوا 
عملية حوسبة المحاكم. بتعزيز  تي تسمحلاهو أحد الجوانب األساسية ات اإللكترونية البوابالضرورية عبر المعلومات 

جوهر أوسع متزايدة و خدمات لتوفير تفاعلية إلكترونية وتحويلها إلى مقرات  ،ر البواباتيتطو وقد شكل موضوع 
فريق العمل، العمل المعتمدة من فقا لمنهجية قد تم، و . و بين مختلف أعضاء الوفود التي جرت بهذا الشأن المناقشات

المقدمة ردود الإيراد ملخص عن  -فيما يلي–يتم و . المحددة ذات الصلةعدد من األسئلةبطرح هذا الموضوع تقديم 
 .على هذه األسئلةالوفود أعضاء من مختلف 

موقع على  يتوفرون المحكمة العليا، ومجلس الدولةو و كافة المحاكم،  ،وزارة العدلأن كل من  يالجزائر أوضح الوفد 
 وفر معلومات متخصصةتي تبوابة القانون الجزائري ال، هذا فضال عن يقدم معلومات عامة على شبكة االنترنت

قانون و القانون المدني، و قانون العقوبات، وبجلس الدولة، وم ،لمحكمة العليابفقه القضاء الخاص با -السيما–تتعلق 
وأضاف أن هذه الجزائر. من جانب صدق عليها كذلك بمختلف االتفاقيات المالجزائري، و الجنسية األسرة، و قانون 

 بالوصول إلىالموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة يسمح على وصلة إلكترونية مع  -كذلك–البوابة تتوفر 
 الديمقراطية الشعبية. يةالجزائر الجريدة الرسمية للجمهورية عداد جميع أ

 
 بوابة إلكترونية جديدة على موقع وزارة العدل إنشاء -الحاليفي الوقت -يجرى  ي إلى أنهمصر أشار الوفد ال

)عنوان موقع البوابة الحالية: و  (www.jp.gov.eg المصرية )عنوان موقع البوابة قيد اإلنشاء:
ww.moj.gov.egw)  يةمكتبة القانونوال، : الطلباتما يليهذه البوابة الجديدة  شمل مضمونبحيث يتوقع أن ي ،

وأضاف أنه يتم تحديث وزارة العدل والمحاكم. ن أعامة بشمعلومات و للمواطنين، ضائية الموجهة لخدمات القاو 
 يوم.في كل البوابة الحالية مضمون 

 
وزارة العدل، و كل من بوابات قانونية على مواقع قطاع القضاء في إسرائيل يتوفر على أن  يسرائيلالوفد اإل الحظ
؛ وأن التشريعاتبشأن معلومات  -كذلك–يوفر  الموقع اإللكتروني للبرلمانوأن  ؛والمحكمة العليا ،كماإدارة المحهيئة 

توفير معلومات كاملة عن تتولى وكاالت الالمواقع اإللكترونية لجميع وأن  يتم بطريقة منتظمة؛ تحديث هذه البوابات 

                                                 
 هل ؟ هذه البوابة موقع وزارة العدل أو المحكمة العليا أو المجلس األعلى للقضاء؟ إذا كان األمر كذلك، ما هو مضموناك بوابة قانونية في هل هن

لى هذه اإلطالع ع؟ ما هو معدل هذه البوابة ؟ ما هو مستوى تحديثهي الخدمات التي تقدمها هذه البوابةالمعلومات المقدمة للمواطنين هي كافية؟ ما 
هل يتوفر كل بوابة وزارة العدل فضال عن البوابة اإللكترونية؟ التي تصبو إليها هذه نفس األغراض لتحقيق الشبكات االجتماعية هل يتم استخدام ؟ البوابة 
هل في موضوع معين؟  تخصصتأن كل بوابة هل هناك تنسيق بشأن مضمون البوابات أم ؟ على بوابة المحكمة العليا أو المجلس األعلى للقضاءمن 

( هي مفيدة في .الخ الخاصة يةقانونمكاتب االستشارة ال الجامعات، منظمات غير حكومية، كليات الحقوق، ) لمؤسسات أخرىتابعة بوابات مماثلة هناك 
 بلدكم، وتستخدم على نطاق واسع؟
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تنسيق اهتمام بيتم إيالء  هوأضاف أن. عن السبل المتاحة التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبةو  ،حقوق المواطنين
العديد  -أيضا–هناك  ات؛ وأنالبوابهذه من المنوط بكل واحدة تخصص العلى توقف بوابات، ولكن ذلك يمضمون ال

 ، الخ .ةالخاص يةالقانونمكاتب االستشارة لجامعات، و تابعة لالبوابات المن 
 

المعلومات  ته الخاصة؛ وأن بوابيتوفران على لمجلس األعلى للقضاء واوزارة العدل كل من  أن ياألردنذكر الوفد 
بل  ةصمتخصالقضائية، بحيث أن المعلومات المقدمة ليست إلجراءات با -أساسا-تين تتعلق البواببواسطة المقدمة 

 01بنحو  درقطالع على البوابات تاإلات؛ وأن نسبة بوابالمتضمنة في اليتم تحديث المعلومات وأوضح أنه . ةعام
تفاعل فيما للافتراضي منتدى فتح  -في األردن–أنه تم و ؛ "الفيسبوكشبكة "ستخدم يمجلس القضاء أن و  في المائة؛

 قضاة .البين 
 

 ينالبوابتاتين هالخاصة؛ وأن اإللكترونية ته بوابيتوفران على لعدل ومجلس الدولة وزارة اأن كل من لبنان أوضح وفد 
بوابات تحديث ال ء؛ وأنه يتمالقضا يةفتشمإلى لوصول إجراءات ان أشبو  ،معلومات عامة بشأن تنظيم المحاكمتوفران 

تستخدم وابات؛ وأنه ال طالع على البمعدل اإل بشأنإحصائيات ذكر أنه ال تتوفر . و في لبنان دوريعلى نحو 
نشر تتولى  لجامعة اللبنانيةالتابعة ل اإللكترونيةبوابة الات؛ وأن بوابمثل الالشبكات االجتماعية لنفس األغراض 

فقه متعلقة ببيانات الواسعة جدا للقاعدة على  كذلك–السارية المفعول، و أنها تتوفر نصوص القوانين والمراسيم 
 ليا و محاكم االستئناف.المحكمة العالقضاء الخاص ب

 
؛ وأن نسبة اإلطالع على اإللكترونيةتهما بوابتتوفران على وزارة العدل و محكمة النقض  أن يالمغربأوضح الوفد 
التشريعات و الوصول إلى الطلبات و تسمح بتقييد لوزارة العدل التابعة البوابة اإللكترونية  ة؛ وأنمرتفعالبوابات تبدو 

من -يمكن الوصول وأضاف أنه المفيدة.  ةاإللكترونيذه البوابة تتضمن الكثير من الوصالت ه أنو  ؛التعاوناتفاقيات 
 والمؤتمراتاألوامر الصادرة عن المحكمة، و ومتابعة القضايا، ، القضاءفقه إلى  -محكمة النقضخالل بوابة 

لنفس األغراض مثل  ال تستخدمالشبكات االجتماعية  ؛ وأن و دوريالبوابات على نحتحديث وأنه يتم  المنظمة؛ 
 الحقوق،وهيئات والوساطة، و كليات  ،األمانة العامة للحكومةأخرى تابعة لكل من هناك بوابات وأن  البوابات؛
 الخاصة .االستشارة القانونية و مكاتب  ،والبرلمان

 
 تقدموأن هذه البوابة  ؛مفيدةالوصالت حتوي على العديد من التبوابة وفر على تتوزارة العدل أن  يتونسذكر الوفد ال
، ومحاضر الشكاوىو  ،ية عقار متابعة القضايا الجنائية، والمدنية، وال)على االنترنت الخدمات اإللكترونية مجموعة من 
افتراضية مكتبة تتوفر على  وأنها ؛مباشرة( لمتابعة األعمالتطبيقات الكترونية  تنزيل مع إمكانية جميع المحاكم

التقرير و وزارة، التعليمات الصادرة عن الأخرى مثل د فضال عن موا ،البوابةالمواد المتضمنة في نفس تقريبا تحتوي )
، المعهد األعلى للقضاء)محكمة النقض، اتمكتبوفهرست ال، قضائيةواإلحصاءات العن أنشطة الوزارة، السنوي 

الجريدة الرسمية وصلة لإلطالع على و ، دليل "دالوز" للقانونعن ونسخ ( ومركز الدراسات القانونية والقضائية
عن فقه القضاء و  ،التدريب عبر اإلنترنتمعلومات بشأن  -أيضا–أضاف أن هذه البوابة توفر لجمهورية التونسية. و ل

خالل الفترة  األحكام الصادرة عن محكمة االستئنافيمكن الوصول على االنترنت إلى محكمة النقض )المتعلق ب
ا؛ وأن يوميالبوابة تحديث أنه يتم ذكر و  .(س"و واالستعانة بموسوعة "تيزور  ،بية و تنزيلهاالعر ة باللغ 0707-1112

في حين أن معدل اإلطالع عليها من  ،بصورة عامة هو مقبولهنيين لمطالع على البوابة من جانب امعدل اإل
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الشبكات  بوابة؛ وأنتصميم الإعادة يهدف إلى مشروع أنه يجرى تنفيذ  -كذلك–وذكر . هو في الحد األدنىلمواطنين ا
هناك بوابات أخرى خارج البوابة  ؛ وأنأنشطة وزارة العدلعن أخبار بيانات أو لنشر  -فقط–تستخدم االجتماعية 
واحدة من هذه كل  ؛ وأنشبكة اإلنترنتب  -حتى اآلن-موصولة لوزارة العدل، ولكنها ليست التابعة اإللكترونية 

عادة التربيةلسجون إلدارة امديرية العامة الموقع نقض، و محكمة الو ة االستئناف، )محكمها صاصتخات لها االبواب  ،(وا 
 لحكومة والجريدة الرسمية.لالبوابة اإللكترونية ذا فضال عن ه
 

أن المعلومات المقدمة عبر هذه البوابات هي و  ،آلخربلد  ها يختلف منر يتطو وطريقة خصائص البوابات يالحظ أن 
 .بين عدة بواباتاوتة متفمشتتة بدرجات 

 
 مالحظات

 

، فمن الضروري أن وانطالقا من هذا التعريفلمواطنين. اخدمة مسخرة ل عامةالبأنها أداة للخدمة  ةلاالعد دارةتعرف إ 
الوصول  نيلمواطنيمكن ل التيالمتاحة لخدمات توفير فهرست ل ،على شبكة اإلنترنتالمفتوحة البوابات في  ،يتم

يتعين عليها الحرص على توفير ، . وعليهللمواطنينبالنسبة مرجعية  اطانقإلدارة العامة لبعة االتات بوابتعد ال .إليها
التجاه ا -الوقت الحاليفي -  يتم . ةإلكترونيمكن الوصول إليها على االنترنت بالوسائل مجموعة من الخدمات الم

بل وكذلك بتنفيذ إجراءات  ،ى معلومات محددةإلكترونية تسمح للمواطنين ليس فقط بالحصول علإنشاء بوابات نحو 
. متناميو لما تؤديه من دور مهم الشبكات االجتماعية صرف النظر عن  وعالوة على ذلك، ال يمكن االنترنت.على 

ذا احتارت  استخدامها قتصر االستعانة بالشبكات االجتماعية فمن الضروري أن يالسلطات القضائية و المحاكم وا 
 بحتة. مهنيةأغراض على 

 
المثيرة لالهتمام حول األفكار من عددا فريق العمل من أعضاء  عددبدى أالتي جرت بهذا الشأن، مناقشات الخالل 

تم إقرار في هذا الصدد، و . والتعريف بها لبوابات القانونيةلترويج للكسبيل إمكانية استخدام الشبكات االجتماعية 
لتجنب مثل هذه الشبكات استخدام يتم توخي الحذر في أن إلى ى الحاجة مع التشديد عل ،فائدة الشبكات االجتماعية

 .آثار سلبية قد تترتب عن سوء استخدامهاأي 
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 سلوك المدونة حـاء.
 

 قوامعد السلوك

 

تحدد طريقة سلوك مدونة أو وضع قوامعد بالضرورة يتطلب تكنولوجيا المعلومات نظام إن وضع  .33
معلى التقيد ن والمستخدميحرص . فمن الضروري أن كن لهذا النظاممم أداءاالستخدام لضمان أفضل 

 .الممكنةنتائج الأفضل حوسبة من أجل بلوغ استخدام نظام الفي مجال المحددة السلوك مدونة ب

 
 

  السلوك أنواع قوامعد
 

وتتوجه  ،معن تشغيل النظام ينالمسؤولين الفنيإلى الموظفين التقنية السلوك تتوجه قوامعد  .33
 موظفي المحاكم والمهنيين و المواطنين.إلى األخرى سلوك قوامعد ال

 

 السلوك قوامعد  تعريف
 

 للمستخدمين. الموجهةتلك و  ،الجوانب التقنية للنظامنظم التي تالسلوك يتعين تعريف قوامعد  .31

 
 اإللزامياالستخدام طابع 

  
 ، ي النظاممستخدمل موجهةلقوامعد السلوك اتنفيذ إلزامية محددة لضمان آليات يوصى بوضع  .31

 .تطبيقاته مرهونين بذلكنومعية نظام المعلومات و ألن قوامعد معلى هذه الطابع إلزامي تم إضفاء يوأن 
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 المناقشاتلخص م
 

مجال في سلوك محددة مدونة التي جرت بشأن هذا الموضوع لتحليل اعتماد مناقشات المن لقد خصص قسم 
العمل المعتمدة من موظفي المحاكم. وفقا لمنهجية لتقيد بها من جانب اضمان  سبلاستخدام تكنولوجيا المعلومات و 

المعلومات يتم، فيما يلي، إيراد و  . المحددة بهذا الشأن عدد من األسئلةبطرح هذا الموضوع م يقدم تتفريق العمل، 
 :في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بالموضوع قيد البحثالوفود أعضاء المقدمة من مختلف 

 
 نظم جميع جوانب استخداميإلى وضع ميثاق بادرت  (تحديثعصرنة )الالمديرية العامة للي أن الجزائر أوضح الوفد 

مراجعة : التنظيم، و ، بحيث يشمل هذا الميثاق ما يليتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك الجوانب التقنية
هذا الميثاق الموظفين أحكام شمل ت. و تهاوصيان يث المعداتوتحد ها،واستردادقواعد البيانات حفظ الشبكة، و 
 .الهيئات القضائيةورؤساء جهزة التقنية األعن المسؤولين 

 
استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات لتنظيم محددة قواعد  ،حتى اآلنأنه ال تتوفر،  يمصر ذكر الوفد ال

اتفاق مع وزارة االتصاالت للحصول على مساعدة م إبرا -1101في ديسمبر -أنه تم واالتصاالت في المحاكم، و 
 تقنية في هذا المجال.

 
(، واستخدام التوقيع  PDFعلى شكل  ) المستنداتبشأن كيفية تقديم محددة قواعد أن هناك إلى إسرائيل وفد  أشار

القواعد  وأضاف أن هذه. حوسبةنظام الفي حال ورود خلل في الضرورية اإلجراءات سبل تفعيل و  ،اإللكتروني
 بشكل عام، المهنيين والمواطنين.تشمل، 

 

حاسوب، وأن هذه ستخدام البريد اإللكتروني، و اإلنترنت ، وحماية أجهزة القواعد تنظم اهناك أن ألردن االحظ وفد 
 جميع موظفي المحاكم و المهنيين.القواعد تشمل 

 
استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات تنظيم لقواعد  ،في لبنان، في الوقت الحالي، نه ال توجدإلى ألبنان أشار وفد 

 واالتصاالت في المحاكم.
 

استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في في المغرب قواعد بشان ال توجد انه  يالمغربأوضح الوفد 
 .في حال ورودها القواعد يتعين أن تتميز بطابع إلزاميمثل هذه وأنه يرى أن  ،المحاكم

 
جميع موظفي ، بحيث أنها تشمل للمحاكمموجهة خطوط إرشادية و ه تتوفر في تونس توصيات أن يتونسال وفدال رذك

 .المحاكم والمهنيين
 

 

                                                 

المحاكم؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي جوانب أو أجزاء اإلجراءات التي  لتنظيم استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيقواعد هل هناك  

 ؟قواعدهذه الما هي الجهات التي تشملها ؟ هذه القواعدتشملها 
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 مالحظات

 

و موظفيتوفر أن بيوصى ، فيها تكنولوجيا المعلوماتتستخدم التي خرى سائر القطاعات األهو الحال في مثلما 
تكنولوجيا جموعة من القواعد المحددة يتم التقيد بها في مجال استخدام تتضمن ممدونة سلوك على كم االمح

تكنولوجيا المعلومات جانب الجهات المشرفة على أنظمة من  -مقدما–، بحيث يتم إعدادها المعلومات واالتصاالت
فنيين و تلك لى الموظفين الإ -فقط–موجهة قواعد السلوك اليتعين أن يتم الحرص على التمييز بين . و واالتصاالت

–يتعين أن يتم   ،تكنولوجيا المعلوماتات المسجلة في استخدام تطور مع مراعاة الالتي تستهدف موظفي المحاكم. و 
 نظام.االستفادة بأكبر قدر ممكن من هذا ال القواعد من أجلإضفاء طابع إلزامي على تنفيذ هذه  -تدريجيا
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 المستنداتتوحيد  طـاء.

 

مواءمة ذلك سيسهم في  المستخدمة من قبل المحاكم، ألن المستنداتتوحيد وصى بضمان ي .38
 هل معمل الموظفين.سيس، وهو األمر الذي قوامعد البياناتإيرادها في م تيسالمعلومات التي 

 
 المستنداتنوع 

 

 .توحيدتستلزم الالتي  المستنداتتحديد أنواع يتعين  .31
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 تالمناقشاملخص 
 

عملية تنفيذ إطار مناسب ل لتوفيرالمحاكم في المستخدمة  المستنداتبالبحث موضوع توحيد فريق العمل تناول 
المحددة بهذا  هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلةم يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية الحوسبة. 

في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة الوفود أعضاء من مختلف  المعلومات المقدمةيتم، فيما يلي، إيراد و  .الشأن
 بهذا الموضوع:

 
 الهياكل القضائية.جميع جميع المستندات في تم توحيد  هأنإلى  يالجزائر أشار الوفد 

 

 المحاكم.جانب المستندات المستخدمة من مواءمة توحيد يتم، في الوقت الحالي، ال أنه  يمصر ذكر الوفد ال
 

؛ (القضائيةم احكلصياغة األ)  (Wordنظام "وورد" )في يتم استخدام شكل نموذجيي موحد  أنه إسرائيل وفد ذكر
ات تغيير إدخال يمكن فضاء محدد ال ولكن هناك النموذجية  ات جزئية في الورقةتغيير إدخال لمستخدم وأنه يمكن ل

 القضائية.هيئات جميع الأنشطة المواءمة تشمل  وأضاف أن .عليه
 

 .موحدةهي في كافة الهيئات القضائية األردن إلى أن جميع الوثائق وفد ر وأشا
 

من حيث الشكل، وأنه تمت مواءمة  األوامر القضائيةو  ،التبليغمذكرات  أنه تم توحيد مستندات لبنانذكر وفد 
 .ة على نحو كاملالتجاري تالسجال

 
 في المغرب.موحدة على نحو كامل لقضائية هي اتمت اإلشارة إلى أن جميع المستندات المستخدمة في الهيئات 

 

ذكرات والم ،واإلدارية المستندات القضائية، مستندات التالية في تونس:معظم الأنه تم توحيد  يتونسوضح الوفد الأ
 قضائية.الوأضاف أن عملية توحيد المستندات تشمل جميع الهيئات لمواطنين. المستخدمة من ا( ستمارات)اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

تتميز التي الهيئة القضائية  ي؟ ما همواءمتهاتم تالمحاكم؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي الوثائق التي جانب مواءمة الوثائق المستخدمة من هل تتم  

 ؟بمواءمة كبيرة هاوثائق
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 ظاتمالح
 

المتضمنة في هذه  المعلوماتعلى استغالل  -بالتأكيد–يساعد سالقضائية المستندات أنواع مختلف إن توحيد 
المستخدمة وحيد المستندات مهمة تإن . المستندات على نحو دقيق وموثوق فيه بواسطة نظام تكنولوجيا المعلومات

بحيث لمواطنين، لتكون في متناول أغلب االمستخدمة  يةللغة القانونتبسيط افرصة كبيرة ل -كذلك–تتيح المحاكم  في
العمل  هاطلبات التي يتشكليالمساس بال مادون جدا،معقدة عبارات الالخالي من ، واضح يتعين استخدام تعبير 

 القضائي.
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 التوقيع اإللكتروني يـاء.

 التوقيع اإللكتروني استخدم

 

والمهنيين والمواطنين،  ،المحاكمجانب لكتروني من والتوقيع اال اإللكترونية استخدام الهوية يضمن  .31
 االتصاالت بواسطة تكنولوجيا المعلومات.واألمن في  ،الموثوقية

 
 األمن والموثوقية 

 

 ،التوقيع اإللكترونيفيها ستخدم التي ي اتصاالت تكنولوجيا المعلوماتأمن وموثوقية بغية ضمان  .30
تاريخ ووقت عيين ، فضال معن تة صاحب االتصالهويتضمن صحة تثبيت تطبيقات إلكترونية يتعين 

 .االتصال

 
 ط التوقيع اإللكترونيو شر 
 

التوقيع االلكتروني لتنفيذ اشتراط توفر  -إلكترونيةتستخدم كمقرات  البوابات التيفي -يتعين أن يتم  .30
 اإلجراءات أو االتصاالت القضائية.
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 المناقشاتملخص 

 

فريق العمل شدد  فقد عليه، في عملية حوسبة المحاكم. و  ارئيسي االتصاالت القضائية عامالموثوقية يعد ضمان 
تم فريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية  .في قطاع العدالةالتوقيع االلكتروني أهمية اعتماد تطبيقات  على

هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلةم يقدت
المعلومات المقدمة من مختلف فيما يلي، إيراد  يتم،و  المحددة بهذا الشأن. 

 في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:الوفود أعضاء 
 
 لتوقيع االلكتروني.يجري تنفيذ مشروع بشأن اإلى أنه  يالجزائر شار الوفد أ 
 

مشروع ؛ وأنه تم وضع المحاكمالتوقيع االلكتروني في ال يتم ، في الوقت الحالي، استخدام  هنأ يمصر أوضح الوفد ال
من الحكومة تشجع استخدام التوقيع اإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية ؛ وأن بطاقة الهوية الرقميةبشأن استخدام 

 .جانب المواطنين في إطار اإلجراءات التي تتم على مستوى اإلدارة
 

مبادرة لوصول إلى النظام؛ وأنه تم إطالق  حاكم ليتم استخدام التوقيع اإللكتروني في المأنه  يسرائيلذكر الوفد اإل
ن البيانات أبشش عام انقبحيث يجري، في الوقت الحالي، لجميع المواطنين،  يةرقماللتوفير بطاقات الهوية 

 .الحياة الشخصية للمواطنينصوصية حرمة خحماية لما فيه من حاجة ل، المتضمنة في هذه البطاقات
 

لى التوقيع االلكتروني وبطاقة الهوية الرقمية في المحاكم األردنكل من ال يستخدم ه أشار الوفد األردني إلى أن ية؛ وا 
في  صفوف المواطنينفي سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع اإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية ليس هناك  أنه

 .إطار اإلجراءات التي تتم مع اإلدارة
 

بطاقة الهوية بشأن صدر قانون  ، وأنهروع قانون بشأن التوقيع االلكترونيمشأنه يجري إعداد  نلبناأوضح وفد 
سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع  ؛ وأنه ليس هناكتنفيذدخل بعد حيز اللم ي 1101الرقمية في أكتوبر 

 .من جانب المواطنين في لبناناإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع اإللكتروني وبطاقة هل تم وضع م بطاقة الهوية الرقمية؟ استخدتم ام التوقيع االلكتروني؟ هل ياستخدهل يتم ا  

 ؟في إطار اإلجراءات التي تتم على مستوى اإلدارة المواطنينمن جانب الهوية الرقمية 
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رقم قانون سن ال -في هذا الصدد- بحيث تم  1101التوقيع االلكتروني في عام تفعيل م تأنه  يالمغرب الوفد الحظ
وأضاف أنه من القانون المدني فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية لألفراد.  110-109لمادتين لعدل الم 1033

 هوية إلكترونية.الوثيقة يتوفرون على جميع المواطنين أضحى  1117عام مطلع منذ 
 
التوقيع  اتترخيصبشأن حيازة  للتصديقات اإللكترونيةوكالة الوطنية ال مشروع معأنه يجري تنفيذ تونس ضح وفد و أ

 ةق الوطنييداالصنإلى صول و لكذلك لو  ة،التجاري تلتأمين نقل الرسائل و بيانات السجال هاماستخديعتزم ااإللكتروني 
 .معاشاتلل
 

 مالحظات
 

تحقيق االستقرار في هذا و في قطاع العدالة تكنولوجيا  المعلومات تفعيل استخدام ن المراحل األولى مبعد استكمال 
المضي قدما نحو  -ال محالة–سيتطلب العمليات اإللكترونية بالمحاكم المجال، فإن تنفيذ اإلجراءات القضائية في 

تكنولوجيا المعلومات تروني في نظم التوقيع االلكاعتماد تطبيقات ، فمن الضروري عليهاستخدام التوقيع االلكتروني. و 
مهم جدا فمن اللى جانب ذلك، ا  و . اإللكترونية االتصاالت القضائيةهوية صاحب من أجل التحقق من الجديدة 

البوابات إطار اإلجراءات التي ينفذونها عبر في  االلكترونيالحرص على تمكين المواطنين من استخدام التوقيع 
 .والمواطنين اإلدارةبين الثقة في االتصاالت الثنائية القائمة سيعزز  ذلك  ألن أمامهمالمتاحة اإللكترونية 

 
في مختلف البلدان الشريكة  المتوفرة التحتية التكنولوجية  ةالبنيمراعاة نوعية المعدات و  -كذلك–تعين يبيد أنه 
عتبارات وعلى إمكانات كل االذه على مثل ه -أيضا–يتوقف هذا النوع من التكنولوجيا ألن مستوى اعتماد ، الجنوبية

 واحدة من هذه البلدان.  
 
المنقولة عبر تكنولوجيا المعلومات إلى تأمين حاجة قد جرى نقاش مستفيض بين مختلف أعضاء الوفود حول الو 

ضمان ل ةمستمر يتعين التغلب عليه بطريقة  اتحدييعد هذا الجانب وال شك أن . المعلومات إلى أقصى حد ممكن
لى جانب ذلك، يتعين تحسيس . و في هذا المجالالثقة األنظمة الجديدة وبناء  استقرار في  همو إشراك المستخدمينا 

 .على نحو أكبر من االتصاالتالجديد هذا النوع تأمين في سهام لإلاألنشطة ذات الصلة 
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 شبكة(ال) ةالمشتركالنفاذ كز امر  كـاف.
 

 اإلنشاء
 

تكنولوجيا المعلومات خدمات وتطبيقات سائر  إيراد ،فيها ،يتمإنشاء مراكز نفاذ مشتركة يوصى ب .30
 المحاكم.في  ةتوفر الم

 
 المتاحة الموحدة لخدمات افهرست 

 

 .ةمشتركنفاذ الكز الامر المتاحة ضمن لخدمات لموحد يوصى بإمعداد فهرست  .33
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 المناقشاتملخص 
 

تكنولوجيا المعلومات للمساعدة أنظمة في  ةكز نفاذ مشتركار مإنشاء أهمية أجرى أعضاء فريق العمل نقاشا بشأن 
هذا م يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية الموجهة إلى المحاكم.  ةمتناميالخدمات على إدارة ال

ن مختلف المعلومات المقدمة ميتم، فيما يلي، إيراد  و المحددة في هذا المجال. الموضوع بطرح عدد من األسئلة
 في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:الوفود أعضاء 

 
تتم التي االتصاالت اإللكترونية يسمح بإدارة جميع لبيانات لمركز على تتوفر وزارة العدل  أن يالجزائر أوضح الوفد 

وقاعدة النظام  (اإلنترانت)تواصل الداخلي البوابة مركزية، و البيانات العد واقالعدالة وبإيواء كل من قطاع في 
 المتكامل للخدمات المستدامة.

 

 مرنة.وبطريقة الخاصة االتصال إدارة وسائل في حكم تالبوزارة العدل سمح لالمركز يوأضاف أن هذا  
 

في مجال لمحاكم المعلومات الالزمة توفر لشبكة من الخدمات إلى أن مصر شرعت في إنشاء  يمصر أشار الوفد ال
و الذي مركز المعلومات القضائية هوأضاف أن الشبكة حتى اآلن. فعيل هذه لم يتم ت أنه غيراءات، إدارة اإلجر 

 ة خدمات صيانة الشبكة.يمسؤوليتولى 
 

لقاضي الوصول إلى معلومات إضافية غير تلك المقدمة اإلسرائيلي ال يجيز لالنظام القضائي أن  إسرائيلأوضح وفد 
 هنغير أ، بشكل كاملمحوسبة هي  -القانونية السابقةالتقارير مثل -المعلومات ة وأضاف أن كاف. النزاع فاطر أمن 
 -فقط–بحيث يجوز  ،التقاريرهي التي تتوفر على هذه الشرطة شار إلى أن أو للقضاة.  -تلقائيا– هار يتوف يتم ال

 .إليها ( الوصولا)قانونللجهات المرخص لها 
 
ضرورية جميع المعلومات اليتم، فيها، إيراد ، (اإلنترانت المحلي)دمات خداخلية للهناك شبكة أن األردن  ذكر وفد 

قسم  ؛ وأن وقواعد البياناتتكنولوجيا المعلومات أنظمة شمل شبكة تالأضاف أن هذه جراءات. و في مجال إدارة اإل
 ة خدمات صيانة الشبكة.يمسؤولالذي يتولى  ووزارة العدل هل التابع  تكنولوجيا المعلومات

 
 
 
 
 
 

                                                 

تقديم فهرست يمكن هل ؟ إذا كان األمر كذلك، ضرورية في مجال إدارة اإلجراءاتالمعلومات الالوصول إلى لمحاكم تتيح للخدمات لشبكة اك هل هن 

 ة؟الشبكهذه  خدمات صيانة يةمسؤوليتولى ؟ من لتكنولوجيا المعلومات م انظأم لبيانات ل ةقاعدالشبكة عبارة عن الخدمات المقدمة إلى المحاكم؟ هل 
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متوفرة في موضوع قيد البحث ليست ن الأطروحة بشجميع األسئلة المأن اإلمكانات المذكورة في  يلبنانفد الو ذكر ال
 .الوقت الحالي في لبنان

 

وزارة العدل، و محكمة النقض اإللكترونية لكل من قع امو العلى ات خدمللأن هناك شبكة  يالمغربأوضح الوفد 
اإلدارة ؛ وأن لبياناتلو قواعد  ،تحديثفي مجال الودراسات  ،ئيةإحصاتقارير هناك ؛ وأن واألمانة العامة للحكومة

 الشبكة.صيانة ة خدمات يمسؤولتتولى التي العامة هي 
 

السجل المتعلقة بمركزية التطبيقات البعض العدل يأوي بيانات على موقع وزارة للمركز هناك ن ي أتونسذكر الوفد ال
 من التطبيقات المركزية .يشمل الكثير الذي الشبكة موقع  ، هذا فضال عنالتجاري مثال

 
 مالحظات

 

عدد التطبيقات وخدمات تكنولوجيا السيما كنتيجة الرتفاع ، تكنولوجيا المعلوماتمحتويات نظام في حال اتساع 
البحث عن  سهل عمليةيس ذلك ألنمراكز نفاذ مشتركة  يتم إنشاءأن بيوصى إلى المحاكم، فإنه وجهة المعلومات الم
، الحرص على مراعاة مختلف مشتركةفي مراكز النفاذ ال ويتعين أن يتم،حسين أداء النظام. يسمح بتسالمعلومات و 
 القضائي. يالتنظيمحسب المناصب التي يشغلونها في الهيكل  ين،لمستخدممواصفات ا
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 ونيكتر اإللف ـملالالم. 

 ملفات ال رقمنه

 

تكنولوجيا لأمثل ة يتم بلوغها بعد ضمان استخدام نهائيكمرحلة ات ملفال رقمنهيتعين إيراد  .33
العدالة ملفات إلى السند الرقمي لمن السند الورقي التدريجي االنتقال إن المعلومات واالتصاالت. 

 .رشيدة أكبرمرنة و بطريقة لتفامعل مع المحاكم المهنيين والمواطنين سيسمح ل

 
 المستندات الورقية 

 

في اإلجراءات  ةتدريجيبصورة ة يورقاستخدام المستندات الاختفاء كفل ل زمني يوضع جدويتعين  .31
 السجالت. رقمنه القضائية بالموازاة مع تنفيذ معملية

 
 نفاذ مستويات ال

 

يمكن استخدامها من جانب أو وظائف مختلفة تطبيقات و  ،نفاذمستويات وفير من الضروري ت .31
في تحديد مستويات مختلفة  -كذلك–يمكن و . مواصفاتهكل حسب ، ينالمستخدممختلف فئات 

 صيانة.الو صفح التمجالي 

 
 صد آليات الر 

حسب  اتلى الملفإصول و ضمن الللرصد تإنشاء آليات تعين أن يتم، في النظام المحوسب، ي .38
معلى أن ، تحاالجميع الفي ويتعين الحرص، المستخدم أو الوحدة التي ينتمي إليها. مواصفات 

 .إلى النظام أي دخول غير مصرح بهأثر تتبع د بالمعتمالنظام يسمح 

 
 ستندات الورقيةاستخدام المإزالة تكلفة 

 

-يتعين . و ةإلكترونيواستبدالها بملفات  ستندات الورقيةالماستخدام إزالة حساب تكلفة تعين ي .31
سجيله االرتفاع المتوقع تو تتم معالجتها التي قضايا معدد ال يةالحسابالعملية  ههذأن ترامعي  -أيضا

 .القضايا المعالجة في كل واحدة من الهيئات القضائيةفي معدد 
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 المناقشاتملخص 

 
تكنولوجيا المعلومات استخدام ضمان األساسية لالذي يعد أحد المحاور ملفات ال رقمنهموضوع ناقش فريق العمل 

كل التي االمش تعد إحدىدات الورقية ستنالحد من استخدام الممسألة ن أوتمت اإلشارة إلى واالتصاالت في المحاكم. 
فريق العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية  .تشغيل النظام المحوسب في قطاع العدالةمن ولى تظهر في المراحل األ

المعلومات يتم، فيما يلي، إيراد  و المحددة في هذا المجال. هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلةم يقدتم تالعمل، 
 في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:الوفود أعضاء ف المقدمة من مختل

 
المحاكم، جانب من جراءات المنفذة إلفي إطار ا -فقط–يتم استخدام الملفات اإللكترونية ي أنه الجزائر أوضح الوفد 

النسخة  بين هناك تعايش جزئي ؛ وأن)باستثناء الشرطة(األخرى األطراف يس قي إطار اإلجراءات المنفذة من ول
حتى -، بحيث تمت الورقيةملفات ال عن استخدام -تدريجيا–تخلي القرر ، ولكن من المات اإللكترونيةالملفو الورقية 
؛ وأنه من المقرر تخزينها حفظ الملفات بالكاملوأضاف أنه يتم . عدالةالملفات من  في المائة 21نحو  -رقمنهاآلن 

فرنسية التي هي مقاييس  ،AFNOR NFZ 11103التالية: لمقاييسوفقا ل( PDF)في شكلفي سجل المحفوظات 
صدور تاريخ واللقب، و )االسم، محددة بواسطة مؤشرات استداللية الملفات عقب يمكن توذكر أنه . ادولي ةعتمدم

 و رقم القضية(. ،الحكم
 

لى أن ؛اإللكترونية في المحاكمملفات م الاستخدإلى أنه يتم ا يمصر أشار الوفد ال النسخة بين زال هناك تعايش يال  هوا 
 .في المستقبل النسخة الورقيةاستخدام  إزالة قرر ، ولكن من المات الرقميةالملفو الورقية 

 
مستخدمة إلى زال تال للملفات ورقية النسخ الأن و  ؛اإللكترونية في المحاكمملفات م الاستخدأنه يتم اسرائيل ذكر وفد إ

من النسخة الورقية إلى في السنوات القادمة، نقل جميع اإلجراءات  ن المقرر أن يتم،؛ وأنه ماإللكترونيةجانب النسخ 
ملفات على شكل  هاتخزينو  نتها،رقمجري مسح جميع الملفات القضائية ضوئيا، و يوأضاف أنه اإللكترونية. النسخة 
لمعلومات ااسترجاع من يضو عنها البحث على نحو يسهل  هافيتصنأنه يتم و  ؛محددةإلكترونية خوادم تخزين عبر 

، واالحتفاظ بها (PDF)جميع الوثائق في شكل وتوقيع  ه يتم تخزينأن -كذلك-وذكر. ةعلافالمتضمنة فيها بطريقة 
 البيانات(.وتأمين لحماية خطة محددة في نظام مغلق )هناك 

 
النسخة بين ال يزال هناك تعايش  هأنو  ؛في المحاكم األردنية اإللكترونيةملفات الأنه يتم استخدام  ياألردنأوضح الوفد 

تم توأضاف أنه . للملفات في المستقبل الورقيةالنسخة من المقرر إزالة استخدام  ات اإللكترونية؛ وأنهالملفو الورقية 
يمكن إدخال أي تغيير عليها في حالة أنه ، بحيث البيانات؛ وأنه يتم تأمين جميع الوثائق و مسحها ضوئيارقمنه 
 .تغييرحب الصاهوية تحديد 

 
 

                                                 

ختفاء النسخة هل تم التخطيط ال؟ ات اإللكترونيةالملفو الورقية ملفات الهل هناك تعايش بين اإللكترونية؟ إذا كان األمر كذلك، ملفات م الاستخديتم اهل  

 يتم ضمان حماية البيانات؟؟ كيف تعقبها  ؟ كيف يمكنيتم حفظها في السجالتالمحكمة أو مسحها ضوئيا؟ كيف ملفات  رقمنهتمت  ل؟ هللملفاتالورقية 
      



72 

 

مشروع وضع ولكن تم  اللبنانية في الوقت الحالي،كم ااإللكترونية في المحملفات استخدام الأنه ال يتم لبنان وفد  ذكر
 .سوف يتم تنفيذه في المستقبلالملفات  لرقمنة

 

لى أن هناك  المغربية؛حتى اآلن في المحاكم  ةخدميست مستالملفات اإللكترونية لإلى أن  يالمغربأشار الوفد  وا 
عقب الملفات حسب المؤشرات يمكن تبحيث  ،وفقا للمعايير الدوليةتعمل على حفظ الملفات ألرشيف لوحدة 

 المكتبات.االستداللية المستخدمة في 
 

يجري تنفيذ  هوأن التونسية في الوقت الحالي؛استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم يتم تونس أنه ال أوضح وفد 
هذا في  رائدهو مشروع نموذجي مشروع الهذا وأضاف أن . ةيورقالمستندات الزالة منة جميع الملفات إلقر لمشروع 

لرقمنة الملفات، وتصنيفها، وحفظها على شكل نسخ إلكترونية بواسطة خارجية  خبرةالستعانة بالمجال، بحيث تتم ا
 .فيرشة في مجال التسجيل واألالمستخدملمعايير الدولية لوفقا معدة لهذا الغرض، وذلك  برمجيات 

 
 مالحظات

 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استخدام تكريس عملية أساسي في امل ع وااللكترونية ه اتملفإن مسك ال
تقاليد ب -حتما–تصطدم كم اة في المحيورقويالحظ أن المساعي الهادفة إلى إزالة استخدام المستندات الكم. االمح

المستندات  يمن جانب مستخدمشديدة مقاومة إبداء  -في كثير من الحاالت-لزمن، بحيث يتم تمتد جذورها عبر ا
ل. عفاإقراره كسند وثائقي و بطريقة ملموسة اإللكتروني مواصفات الملف ، فمن الضروري تحديد عليه. و الورقية

في و . هتوصح ،تهموثوقيضمن تو  ه،تؤمنآليات أن يكون الملف اإللكتروني مرفقا بمن الضروري ف، ذلكتحقيق بغية و 
سريع على نحو اإللكترونية ملفات االنتقال من الملفات الورقية إلى الالحرص على ضمان  ن أن يتمييتع أي حال،

 .المستفيدة من المشروع ندابلواحد من الكل المتوفرة في  التحتية ةالبنيو قدر اإلمكان، مع مراعاة الموارد 

 

الملفات الورقية نظام بين  في االجتماع مشاركة معظم البلدان الايش قائم في تع أن ثمة المناقشاتلقد كشفت 
–       وحري باإلشارة  .ةتدريجيالحديث الذي تم البدء في استخدامه بطريقة اإللكترونية  اتلملفونظام االتقليدي 

ريس استخدام الملفات في مجال تكمستوى عال قد بلغت  بعض البلدان، مثل إسرائيل،إلى أن بهذا الصدد  -كذلك
 .اإللكترونية
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 ةلاالعددارة إ سجالت ميم.

 

 أنواع السجالت
 

يها من جانب إليمكن الوصول التي التي يتعين حوسبتها، والمعلومات تحديد أنواع السجالت  .11
 إليها.ون والوحدة التي ينتم ين،القانونيتعاملين الم

 
 ن بعدمعاالتصاالت وسائل 

 

يمكن ، ملموسة ورقيةمستندات موافاة العدالة ب لمواطنين والمهنيينالمتاحة لنية بالموازاة مع اإلمكا .10
  .بواسطة وسائل االتصاالت معن بعدالوثائق  هذه إرسال -كذلك-لهم 
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 المناقشاتملخص 
 

فريق مل المعتمدة من العوفقا لمنهجية  .ةلاالعددارة سجالت إبالمتعلق لبحث الموضوع  اتجزء من النقاشخصص 
المعلومات المقدمة يتم، فيما يلي، إيراد  و في هذا المجال. ينمحدد سؤالين هذا الموضوع بطرح م يقدتم تالعمل، 

 بهذا لموضوع:ين المتعلقسؤالين في ردودهم على الالوفود أعضاء من مختلف 
 

م السجالت اإللكترونية استخدا -حاليا–يتم  أنهنصف سجالت المحكمة، و تمت حوسبة نحو  هأن يالجزائر فد و ذكر ال
 المحاكم.جانب من 
 

الوصول لمحاكم ل ،حتى اآلن ،لحالة المدنية، ولكن ال يمكنلعدة سجالت حوسبة  إلى أنه تمت مصروفد أشار 
 يها. إل
 

المحاكم  جميعيمكن ل هوأنوعلى نحو كامل كافة السجالت تمت حوسبة  هأنإلى  يسرائيلتمت اإلشارة من الوفد اإل
 .إليها الوصول

 

 .اإلطالع عليهاو  ايمكن للمحاكم الوصول إليهأنه محوسبة و هي السجالت أن كافة  ياألردنذكر الوفد 
 

تكنولوجيا  مكتبوأضاف أن بيروت. ل محكمة التجاريةت التابعة للسجالحوسبة ال -قطف–أنه تمت لبنان أوضح وفد 
 المحكمة التجارية.ت سجالهو موصل بالمعلومات التابع لوزارة العدل 

 
 حتى اآلن.تها حوسبحيدة التي تمت و ي اله األحكام العدلية سجالتأن لى تمت اإلشارة إ ، فقدالمغرببوفيما يتعلق 

 

ذات البيانات يسمح بتخزين للعدالة  ةااللكتروني تلسجاللوضع نظام قامت بوزارة العدل ي أن فلسطينوذكر الوفد ال
 ."1ميزانالنظام بنظام "هذا ربط تم  ه، بحيث أنالمحاكم الفلسطينيةعن  الصادرةحكام الصلة باأل

 
جنسية ال و والصفح، وسجل فالعسجل و العديد من السجالت، مثل السجل التجاري، أنه تمت حوسبة تونس وفد وأفاد 

سابات حسجل الطالق، وسجل و وفاة، وسجل إعادة التأهيل، الالقوانين(، وسجل شهادات ومزايا ) التجنيس، 
 القضاة.شؤون إدارة سجل  ، والعدالةأعوان إدارة سجل ، و اتالشرك

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 لمحاكم الوصول إلى هذه السجالت؟هل يمكن ل؟ تها حوسبتمت ما هي السجالت التي  
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 مالحظات

 

وال شك أن . يتعين حوسبتهاالتي القضائية سجالت المختلف أنواع بتحديد البيانات القضائية تبدأ عملية حوسبة 
األنظمة المحوسبة في سليمة ات بيانالقدرة على تخزين على  -أيضا–تتوقف ضائية القبيانات سليمة للال دارةاإل

حوسبة ضائية التي ستكون موضع المن المهم، تحديد السجالت القعليه، ف. و المسيرة لهذه البيانات القضائية
 .هاصيانتها و تحديثو  إليها، الوصولبطريقة فيما يتعلق يتعين اعتمادها والخصائص التي 

 

حماية البيانات والمعلومات التي ضمان القضائية و السجالت  الوصول إلىأن تأمين إلى بهذا الشأن وتجدر اإلشارة 
 التي يتعين السعي إلى تحقيقها في هذا المجال. ةرئيسيالف اهدتعد من األ عليها 15تحتوي
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 ةالقضائيالمباني المشتركة و هيكل كاتب لما نون.

 لخدمات المشتركةامكات   

 فيمشتركة مصالح إنشاء أن يتم بى ضائية، يوصقال ةنظمواحد من األ ونظرا لخصوصيات كل  .10
المتكررة التي االمعتيادية تتولى تسيير الخدمات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مجال 

تكنولوجيا المعلومات لاستخدام أفضل بضمان هذه التقنية التنظيمية وتسمح المحاكم. دمها تق
معلى نحو  هذه الخدمات المشتركة كما أنها تلبي االحتياجات الناجمة معن تسيير ،واالتصاالت

مصالح مشتركة،  الحرص معلى إنشاء المتمثل في ختياري يتعين أن يتم، في القرار االو . مواءم
 جميعتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قدم في استخدام مستوى التهذه المصالح مع يف يتك
 بنية التحتية و الميزانية.الذه البلدان في مجالي هكل واحدة من  قدراتومرامعاة ، انبلدال

 
 مشروع نموذجي 

 

في أي و معلى النظام القضائي.  رصد ما يترتب من آثارل -اتدريجي–نموذجي مشروع تنفيذ بوصى ي .10
في كل القائمة  ةنظيميكل التاالهياستبقاء ؤثر معلى لن يهذه التجربة التنظيمية تنفيذ مثل حال فإن 

 .بلد

 
 مباني المحاكم

 

تكنولوجيا المعلومات استخدام  مستلزماتمرامعاة  ،تصميم مباني المحاكم الجديدةيتعين أن يتم، في  .13
أن يوصى القائمة، فإنه هيئات القضائية مباني البفي المحاكم. وفيما يتعلق  تهاواالتصاالت وصيان

 .ةتدريجيمعليها بطريقة تم إدخال التغييرات المطلوبة ي
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 المناقشاتملخص 
 

الهياكل في معظم  سيترتب على ذلك اعتماد عنصر جديد ه، ألناحاد انقاش ةشتركصالح ممشاء لقد أثار موضوع إن
  عدد من األسئلة هذا الموضوع بطرحم يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية  .ضائيةالقية مينظتال

في ردودهم على األسئلة الوفود أعضاء تلف المعلومات المقدمة من مخيتم، فيما يلي، إيراد  و المحددة بهذا الشأن.
 المتعلقة بهذا لموضوع:

 
تكنولوجيا لقسم ء إنشا ،1113في عام قطاع العدالة تحديث خطة تنفيذ تم، منذ  البدء في نه أ يالجزائر ذكر الوفد 
أضاف أنه تم و  .برامج ذات الصلة داخل هذه الهيئاتة إدارة اليمسؤوليتولى قضائية في جميع الهيئات الالمعلومات 

 نيامبتكييف هذه األماكن حسب بنية كل واحد من ال -عموما–بحيث تم  التقنيمركز الدعم ص أماكن إليواء يخصت
التي تأوي جديدة تم وضع سياسة لمراعاة مستلزمات تكنولوجيا المعلومات في المباني ال ، مع العلم أنهالقضائية

 .الهيئات القضائية 
 

جميع م توصيل ترئيسي  "خادوم إلكتروني"حاليا يستند إلى ذي يتم تشغيله الحوسبة نظام الأن  يمصر أوضح الوفد ال
ات خدم دارةمركزي إلهدف إلى إنشاء نظام نظام الحوسبة يثمة توجه جديد في مجال وأضاف أن . بهالمحاكم 

استحداث مركز ديد النظام الجبحيث سيشمل هذا  ،(صغيرةمحاكم الذكر ال ة دونما محكم 301 هناكالمحاكم، )
كل اهيإلى أن أغلبية من ناحية أخرى، ، رشاأو لتوقيع االلكتروني. للمعلومات القضائية، هذا فضال عن اعتماد ا

 هذه المباني.وهو األمر الذي يتطلب تجديد مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات، قضائية القديمة ليست مباني الال
 

، بحيث أن جميع المستويات فيالمركزية يتميز بفي إسرائيل ذي يتم تشغيله الالحوسبة نظام أفاد الوفد اإلسرائيلي أن 
ات القضائية اإلجراءتسيير في  القضايا وجميع تحكم في توزيع ينظام برمجيات مركزي وصلة بمهي جميع المحاكم 
ام بوضع جميع القضايا المحالة باإللممحاكم الدرجة الثانية لعلى سبيل المثال، ويسمح هذا النظام، . ذات الصلة بها

ن كانت كم، االمحخدمات  يةركز على أهمية ضمان مالوفد اإلسرائيلي شدد . و ىاألولإلى محاكم الدرجة  العملية  ههذوا 
مباني الجميع إلى أن  -كذاك–أشار و الهيكل التنظيمي للمحاكم. مكانتها في ة خاصة نظرا ألهميته جتطلب معالت

 لتشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.بما يكفي جهزة هي مالمحاكم التي تأوي 
 

ة يكل محكمة مسؤولفي النظام األردني، بحيث أنه تتولى مكاتب مشتركة ليست هناك  هلى أنإ األردنأشار وفد 
إلى القضايا ل و صالو كل قاض القضائية الخاصة بها، مع العلم أنه يمكن للتنفيذ اإلجراءات حوسبة استخدام نظام ال

جميع ا" إلكترونيا توصل به مو خاد" الذي يتم تشغيله في الوقت الحالي يتضمن "ميزان"نظام وأوضح أن . المحالة إليه
كم االمحبجميع صلة مباشرة يسمح بإقامة نظام مركزي أن ثمة حاجة لوضع الوفد األردني ويرى أعضاء المحاكم. 

نظام مركزي، هي موصلة بكم امحواحدة من الكل ل ةالتابعالقضائية  تسجالوذكر أن الللدولة. التابعة دارات واإل

                                                 
  ؟ إذا كان األمر كذلك، هل  يةمركز بطريقة  المتكررة للمحاكماالعتيادية  اتالمهممشتركة لتسيير لمحاكم بلدك مكاتب  يتنظيمالفي الهيكل جد يوهي

 التكنولوجيات الجديدة؟لضمان تشغيل  ةكيفهي مالمحاكم التي تأوي مباني هل أن اللمحاكم؟ قدمة لالمكاتب والخدمات المشتركة الم ح نوعييمكن توض
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تكنولوجيا المعلومات لضمان تشغيل خاصة القضائية بمواصفات لمباني وهو األمر الذي ال يستلزم أن تتميز ا
 واالتصاالت.

 
الذي يميز ن سياق الوضع الراهفي المحاكم اللبنانية في  إنشاء مكاتب مشتركةأنه من السابق ألوانه لبنان وفد الحظ 

التفكير في إنشاء مثل هذه ؛ وأنه يمكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مجال استخدام  المحاكم اللبنانية 
دى تكيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وفيما يتعلق بماستخدام المكاتب حينما يتم بلوغ مستوى أعلى في مجال 

 -في الوقت الحالي-هناك  تليستمت اإلشارة إلى أنه لومات واالتصاالت، تكنولوجيا المعإليواء المباني القضائية 
  البدائية في البالد. تهافي مرحلعملية حوسبة المحاكم ال تزال ألن لهذا الغرض مصممة خصيصا  مبان

  
الجديدة مباني وأنه يتم تصميم ال ؛في الهيكل التنظيمي للمحاكم ةتب مشتركامكهناك  تليسأنه  يالمغربذكر الوفد 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.مستلزمات بطريقة تستجيب لالمحاكم، التي تأوي 

 
بحيث تتولى كل مكاتب مركزية مشتركة أن الهيكل التنظيمي للمحاكم الفلسطينية ال يتضمن  يفلسطينأوضح الوفد ال

مثل هذه مع ذلك، إنشاء د يعتزم، أضاف أنه ق. و القضائية الخاصة بها جراءاتجميع اإلتنفيذ واحدة من المحاكم 
وأشار إلى أن . يةركز بطريقة م لمحاكمل المتكررةات االعتيادية المهمضمان إدارة لفي المستقبل مشتركة المكاتب ال

مالية. الموارد ندرة الفي  في نهاية المطاف،، تتمثل هذه المكاتبمثل التي قد تعترض سبيل إنشاء المشكلة الرئيسية 
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لضمان  -عموما–مناسبة ليست الحالية اني القضائية المبوأضاف أن 

 .على نحو سليم
 

سجل ارة الدجمة؛ وأنه تتم إإيجابية يسمح بتحقيق نتائج أنه يتم تشغيل نظام مركزي في تونس  يتونسأوضح الوفد ال
المباني ب. وفيما يتعلق تضمنة فيهالمعلومات الم ل إلىالوصو  لجميع المحاكمة مركزية بحيث يمكن قبطريتجاري ال

 ضمانلفي هذا المجال اإلدارة على تعزيز البنية التحتية بحيث تعكف  ةتنوعتمت اإلشارة إلى أنها مالقضائية، 
مجموعة ه تم اعتماد أناإلشارة إلى  -كذلك–وتمت مناسب. على نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المتصلة بمجال تكنولوجيا  (.الخقطاعية الة، و بلديوال محلية،وال، المركزيةالو  ،مركزيةالة من التطبيقات )متنوع
لى أن لتطبيقات ا)إلدارة مركزي إلكتروني  "مو خاديستند إلى " -حاليا–حوسبة المستخدم نظام ال المعلومات؛ وا 

 .يتم إيواؤه من جانب وزارة العدل (مركزيةال
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 مالحظات
 

توقف عددها  وف يس ةمشتركإنشاء مكاتب المحاكم في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعميم يتطلب 
تب االمكدور تصر يقوس. المستفيدة انبلدواحدة من الكل الخاصة بالتنظيمية والميزانية على الهياكل  هاخصائصو 

 تسييرالبلوغ مرحلة ، حينما يتم فوق أرض الواقع  يتجسد هذا الدور،بحيث س ،فقطعلى النشاط القانوني  ةالمشترك
على نحو فردي من جانب كل في الوقت الحالي المنفذة متكررة القضائية االعتيادية ال لجميع اإلجراءات مركزي،ال

إلدارة العدالة التنظيمية الهياكل و  حتياجاتحسب اال هذه المكاتب حجموسوف يتم تكييف . واحدة من هذه المحاكم
من الضروري أن يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع نموذجية في هذا المجال تسمح بتحليل أداء ، فعليه. و مة في كل بلدالقائ

 .يفتهاظمثل هذه المكاتب وبضبط إطارها الجغرافي و و 
 

التي جرت أن المباني التي تأوي الهيئات القضائية هي قديمة في الغالب، بحيث يتوقع  مناقشات من خالل البرز 
الضرورية في هذه المباني لضمان تشغيل التقنية والمادية تركيب المعدات عترض سبيل عائقا يشكل ذلك أن ي

 .على نحو سليم فيهاتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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  تسلسل سير العملخطط  سين.

 

 الخطط

 

لى هذا يتو يوصى بأن الخبراء، جانب فريق من من موضوع تسلسل سير العمل دراسة بعد استكمال  .13
تسلسل سير إدارة  ياترمجإمعداد خطط داخلية محددة في هذا المجال يتم دمجها في ب الفريق

هذه مثل وسوف تسمح . مموظفي المحاكم في أنشطتهن جانب مالعمل، بحيث يمكن االسترشاد بها 
 .آجال تنفيذهارصد بو  ئيةالقضااإلجراءات اختناقات في تسجيل تجنب بسليمة الممارسة ال
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 المناقشاتملخص 
 

استخدام المتوقع جنيها من فوائد المحتملة بحيث تم التشديد على ال، الموضوع بالبحث اهذ لفريق العمتناول لقد 
هذا الموضوع م يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية  .المحوسبة تطبيقات إدارة تسلسل سير العمل

الوفود أعضاء المعلومات المقدمة من مختلف يتم، فيما يلي، إيراد  و المحددة بهذا الشأن. من األسئلة عدد بطرح
 في ردودهم على األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:

 
العمل في نظام تكنولوجيا المعلومات المعتمد في الجزائر سير إلى أن هناك خطط إلدارة تسلسل  يالجزائر أشار الوفد 

 .االسترشاد بهكم امحاللموظفي  يمكنبحيث 
 

أولوية  وأن  العمل في المحاكم المصرية؛سير إلدارة تسلسل هذا النوع من الخطط ليس هناك  همصر أنوفد الحظ 
في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و بجيد إلمام ن يلموظفيكون لأن تتمثل في الحرص على الحكومة المصرية 

 ،في البداية ،وأضاف أنه ال يعتزم إضفاء طابع إلزامييصصة في هذا المجال. متختدريبات توفير الحرص على 
تعايش ، بحيث سيتم الجديد )المحكمة اإللكترونية(تكنولوجيا المعلومات النظام تنفيذ اإلجراءات اإللكترونية في على 
مشروع أنه من المقرر تنفيذ و  ؛ على الورقالمنفذة  ةءات التقليدياإلجراو نظام نظام اإلجراءات اإللكترونية بين 

الذي يتولى  ةمركز المعلومات القضائيوأوضح أن . على نحو سليم إطالق النظام الجديدنموذجي في سبيل ضمان 
الجديد الهيكل تنظيم في قطاع العدالة يعكف على ضمان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إدخال استخدام ة يمسؤول

 .كافية و موارد ماليةطويال  اهذا المشروع يتطلب وقتتعي جيدا أن  هبلدت ؛ وأن سلطافي المحاكم المصرية
 

" التي تناولها فريق العمل بالبحث العمل سير خطط تسلسلأن يتم استبدال عبارة "الوفد المصري أحد أعضاء  واقترح
 .من حيث المفهوم أنسبالتي يرى أنها  "الواجب تنفيذها اتقرار ال" بعبارة 

 
ة التنفيذ؛ وأن إلزامياإلسرائيلية هي المحاكم العمل في سير هناك خطط إلدارة تسلسل إلسرائيلي إلى أن أشار الوفد ا

كم االمحشؤون إدارة بين بالتعاون المعدة قوانين اإلجراءات المتعلقة بلوائح الفي ة تضمنمعظم هذه الخطط هي م
 العمل تستخدم، أيضا،سير إدارة تسلسل  ى أن خططلإ اإلشارة -كذلك–تمت وزارة العدل. و التابع ل اتالتشريعوقسم 

 لوساطة والتحكيم.ا يفي مجال
 

نموذج على  -على سبيل المثال-بحيث أنه يحتوي مماثلة جدا، "ميزان" يتضمن تطبيقات  نظامأن األردن ذكر وفد 
متضمن لنموذج الموحد الهذا اقراراتها وفقا لالتبليغ عن كم امحموحد في مجال التبليغ يتم التقيد به. و تتولى جميع ال

 .في نظام "ميزان"
 

                                                 

يتولى ؟ من هااستخدامهل الموظفون ملزمون ب؟ إذا كان األمر كذلك، تتم إدارتها عن طريق الحاسوبالعمل بخطط إلدارة تسلسل سير العمل مكن يهل   
 ؟ها هذه الخطط واعتمادمثل تحديد  يةؤولمس
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. وشدد العمل سير اللبنانية ال تتوفر، في الوقت الحالي، على خطط إلدارة تسلسلمحاكم الإلى أن لبنان أشار وفد 
بشأن خطط  نهائي عليه يتعذر عليه إبداء موقف حوسبة، و الفي مجال بدائية مرحلة قطاع العدالة هو في على أن 
مع ذلك، التوصية، من حيث أوضح أنه يمكن، . و يمالز طابع إأي الحاجة إلى إضفائها و العمل سير سلسل إدارة ت
 لموظفي المحكمة.القضائية يوجه اإلجراءات إرشادي بشأن دليل بصياغة المبدأ، 

 
أن و  العمل؛سير خاصة بها إلدارة تسلسل طط على خ -حاليا–تتوفر ال أن المحاكم المغربية المغرب ذكر وفد 
العمل سير  الخطط في مجال إدارة تسلسل من مجموعةإلى وضع هدف تعدة مشاريع وضع على تعكف الحكومة 

 .موظفي المحاكملغرض استخدامها من جانب 
 

تنفيذ في مجال معايير خاصة بها بتحديد لكل محكمة "ميزان" المعتمد في بلده يسمح فلسطين أن نظام وفد  الحظ
وأضاف . العملسير  حيث أن المحاكم ليست ملزمة باستخدام خطط موحدة في مجال تسلسلءات القضائية، باإلجرا

الخاصة لمعلومات ل -اتلقائي– تخزينيسمح بالالمحاكم جانب جميع يستخدم من  اعام ابرنامجيتضمن ميزان أن نظام 
إلى أنه يجرى د الفلسطيني الوفأشار . و الضبط في المحكمةكاتب بواسطة  الفلسطينية، وذلككم امحواحدة من الكل ب

 .في هذا المجال اإللكترونيةبشأن اإلجراءات القضائية سينظم جميع العمليات قانون إعداد مشروع 
 

في إعداد  عو شر ال تم هالمحاكم التونسية؛ و أن جميع العمل فيسير إلدارة تسلسل  خططأن هناك تونس أفاد وفد 
القضائية  تموحدة بشأن إدارة اإلجراءاخطط وضع إلى ه أفضى لكنو في هذا المجال لم يتم استكماله،  نص مرجعي
 المحاكم الجنائية والمدنية.في سائر 

 
دارة القضايا عدة في هذا المجال، بوضع نظام متكامل إلخارطة الطريق المفي إطار قامت،  وزارة العدل وأضاف أن 

 الجنائية ) إدارة الحالة(.
 

 بين جميع المحاكم من أجل إنشاء هيكلفيما التفاعل ين السعي إلى ضمان أنه يتعخبراء الوفد التونسي رى وي
قدرة العمل على سير ع اإللزامي لتنفيذ خطط تسلسل بيتوقف الطاسوف و . فيهاالعمل سير مناسب إلدارة تسلسل 

 .الخططالمحاكم على استخدام هذه 

 

 
 مالحظات

 

ه تم ضميللمستخدمين الجدد الذين تسمح لمحاكم و اعمل ه لتوجيالعمل دليال إرشاديا سير توفر خطط إدارة تسلسل 
. ئيالقضاالمحددة من المسؤولين على الجهاز العمل سير وفقا لقواعد  ي،فور على نحو عمل بمباشرة الكم االمحإلى 

قرار صدور قبل في المرحلة  تااإلجراءتنفيذ ضبط مسار مهمتها في تقتصر سفي أي حال، فإن هذه الخطط و 
 .القاضي  يةاستقاللببأي شكل من األشكال يمكن لهذه الخطط المساس ال حيث أنه بالقاضي، 
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 فيديو(الالتكنولوجيا السمعية و البصرية )استخدام   ين.مع
 

  الوسائل السمعية و البصريةاستخدام 

 

استخدام الوسائل السمعية والبصرية ناسب يسمح بإطار قانوني وتنظيمي موضع من الضروري  .11
 .هامينظكفل توي

 
 ضماناتال
 

تيح المرافق المتوفرة ت بطريقة تدريجية، حينما وسائل السمعية والبصريةاستخدام الطالق يوصى بإ .11
 الشروط المطلوبة.ولهذا الغرض، يتعين الحرص معلى ضمان توفير ستخدامها. با كمالمحفي ا

 
 وضع الفئات المستضعفةمرامعاة 

 

العدالة لصالح تسهيل الوصول إلى في صرية البو وسائل السمعية الاستخدام يتعين أن يسهم  .18
 .الفئات المستضعفة بشكل معاماألحداث، و 

 
  والتكاليفمدة الزمنية ال
 

معلى نحو قضائية تنفيذ اإلجراءات التعزيز في البصرية و وسائل السمعية يتعين أن يسهم استخدام ال .11
 .القضائية تكاليف اإلجراءات الحد منالحرص معلى سريع، مع  وأفوري 
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 المناقشاتملخص 

 
 العدالة.مجال في   جديدةالالبصرية و وسائل السمعية النقاشا بشأن اآلثار المترتبة على استخدام فريق العمل أجرى 

 و المحددة بهذا الشأن. عدد من األسئلة هذا الموضوع بطرحم يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية 
 في ردودهم على األسئلة المتعلقة بهذا لموضوعالوفود أعضاء المعلومات المقدمة من مختلف راد يتم، فيما يلي، إي

 :استنادا إلى تجربة بلدانهم
 

الجديدة في قطاع العدالة البصرية و وسائل السمعية لالمرافق إلدخال ا تطويرأشار الوفد الجزائري إلى أنه يتم 
 .عن بعدالتي تتم لشهود لمحاضر جلسات االستماع تسجيل لو لضمان استخدامها قي التدريب،  يالجزائر 

 
 ؛فقطجنائية المحكمة الالبصرية في و وسائل السمعية استخدام الفي الوقت الحاضر يمكن نه أ يمصر أوضح الوفد ال

 نبيالتمييز لى إعلى الحاجة شدد القضائية. و هيئات جميع التشمل توسيع استخدامها لتعتزم السلطات القضائية أن و 
نظم يتضمن أحكاما تالقانون المصري ال ر أن وذك   ؛مباشرةتلك التي يتم اإلدالء بها و  المسجلةد و الشهإفادات 

التداول تنظيم استخدام إعداد قانون ل ،في الوقت الراهن، بحيث أنه يجري، دو شهإجراءات التسجيل المباشر إلفادات ال
ف يلاتكاستخدام هذه الوسائل السمعية والبصرية سيسهم في تخفيض ترى أن وزارة العدل المصرية وذكر أن الفيديو. ب

من القيود التي قد تحد  انعديالكافية و نقص الموارد المالية المناسبة البنية التحتية أن غياب و  ؛القضائيةاإلجراءات 
لشهادة  ماعالستللفيديو استخدام اوأضاف أن قانون األحداث يتضمن أحكاما تجيز . هذه الوسائل من استخدام

مجال استخدام الوسائل السمعية في نموذجي تنفيذ مشروع تعتزم وزارة العدل أن و  ين في العمر؛صر االقاألطفال 
ه الوسائل لالستماع إلفادات عناصر يقترح استخدام هذإلى أنه  -كذلك–أشار إحدى محاكم القاهرة. و والبصرية في 

لشهود االستماع لإجراءات م يتنظلمع دول أخرى  متعددة األطراف اتفاقاتورود على أهمية  -أيضا–شدد . و الشرطة
 .البصرية -ةوتقرر االستماع إلفادته بهذه الوسيلة السمعي بلد آخربواسطة الفيديو إذا كان أحد الشهود يقيم في 

  

طار قانوني هناك إ مكرس، بحيث أن محاكم هوالالبصرية في و وسائل السمعية الاستخدام إلى أن إسرائيل  أشار وفد
في أحيانا واجه ت التي تنظيميةالمشاكل هيئات القضائية، وذلك رغم الجميع المحاكم وال في هقيطبتم توتنظيمي ي

ة رقميأدلة ك إسرائيلفي تستخدم  بحيث أنها  البصريةو الوسائل السمعية ب ه يعترفأضاف أناستخدام هذه الوسائل. و 
ات االستماع جلستسجيل بقرار سلطة الكل قاض وأنه أنيطت ب ،(المحاكم جانب جميعمن  هاو يتم قبول) ةإلكتروني أو
استخدام الفيديو في اإلجراءات الجنائية، بشأن  -مع ذلك–يا جار ال يزال النقاش  أوضح أن. و عند االقتضاء لشهودل

لسمعية و أثناء االستماع إلى اإلفادة بالوسائل ا ي ضروريمحامالإذا كان حضور البعض عن ما تساءل بحيث ي
لمسألة تأمين تكنولوجيا المعلومات نظام التي يتم إبالؤها في خاصة الهمية األعلى . وشدد الوفد اإلسرائيلي البصرية

 .هاحفظو  المحاكم عدة منالتسجيالت السمعية والبصرية الم
 

                                                 

ح ما هو نوع ي؟ هل يمكن توضهذه التكنولوجيا على نحو كبير ستخدمالهيئة القضائية التي ت يالنوع من التكنولوجيا في المحاكم؟ ما هيستخدم هذا  له 
 البصرية؟و وسائل السمعية فيها الستخدم ت التيجراءات اإل
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والبصرية لسماع شهادة السمعية وسائل استخدام البالوفد األردني أن اإلطار القانوني والتشريعي يسمح للقضاة أفاد 
سائل منذ هذه الو م استخدبدأت في االمحكمة الجنائية ؛ وأن االعتداء الجنسيلة في حافي العمر الشهود والقاصرين 

السعي إلى حاليا بحيث يتم ، الدرجة األولىبعض محاكم بدأ يتوسع ليشمل ستخدام اال نطاقأن و  ؛1110عام 
وسائل يتم إدماج الأن إلى شدد على الحاجة . و ائل السمعية والبصريةبالوس تتسجيالللغرفة بمحكمة تجهيز كل 

تتمثل في الوقت الحالي األولوية في األردن  الحظ أنو  ؛همن اباعتبارها جزء حوسبةنظام الضمن  ةالبصريو  ةالسمعي
بها ِبشأن االعتراف جدل قبل الخوض في أي جميع المحاكم في استخدام هذه الوسائل حرص على ضمان الفي 
هيئات جميع الليشمل  -تدريجيا–توسيع نظام التداول عن طريق الفيديو أضاف أنه يعتزم . و ة في المحاكم أم اللأدك

–و أشار . في هذا المجال تحديد اإلطار القانوني و التشريعي المالئم أن يتم، قبل ذلك،تعين القضائية، ولكن ي
بعد  هاتوزيع على أقراص مدمجة، ولكن ال يمكنوتخزينها  ية التسجيالت السمعية والبصر إلى أنه يتم حفظ  -أيضا
 المهنيين.على 

 
في مجال استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تشريع عام إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي لبنان أشار وفد 
، باستثناء رئيس وسائل في المحاكمهذه القانوني الستخدام رخيص تإصدار أي لقضاة لجوز ال ي وعلية،. المحاكم
ما وافقت على ذلك إال إذا أدلة هذه الوسائل كال يعترف ب، ولكن له الموافقة على ذلكيجوز الذي الجنائية الغرفة 

الحماية القانونية توفير لكسبيل في أي حال، تستخدم الوسائل السمعية والبصرية و . المعنية بالقضيةاألطراف 
نشر المواد السمعية والبصرية في وسائل اإلعالم )التلفزيون، إلى أن  -لككذ–تمت اإلشارة . و في العمر للقاصرين

 أو وزارة العدل.رئيس المحكمة بإذن من  -فقط–(، يتم الخ.
 

المحاكم المغربية، في هي مستخدمة  (الفيديوالتداول بخاصة )وسائل السمعية والبصرية الد المغرب أن فو أوضح 
 .بشكل كبيرالمحكمة التي تستخدم هذه الوسائل  يمحكمة االستئناف هأن وأضاف المحاكم الجنائية. باستثناء 

 
في لوسائل السمعية والبصرية االفلسطيني ال يحدد استخدام قانوني والتشريعي الطار اإلإلى أن فلسطين أشار وفد 

استجواب الشهود  اتجراءإوأوضح أن . ، ناهيك عن أن المحاكم ال تتوفر على الوسائل المادية للقيام بذلكمحاكمال
، للمحكمة بحيث يمكن، عند االقتضاء، التي يقيم فيها الشهودالمنطقة الجغرافية مع مراعاة في الوقت الحاضر نفذ ت

. ويرى اإلنابة عنهابإلفادته  ماعتساالأن تنفذ إجراء الشاهد قيم فيها المنطقة التي يالواقعة في أن تطلب من المحكمة 
 و سمعيةالوسائل الاستخدام  -ربما– هااالستئناف هي المحكمة الوحيدة التي يمكن الوفد الفلسطيني أن محكمة

 إلى األجهزة السمعية والبصريةالترخيص بإدخال  -فقط-لقاضي ليجوز أوضح أنه  . وفي الوقت الحاضربصرية ال
  .قاعة المحكمة

 

 00في ام المراقبة بواسطة الفيديو إلى أنه تم تنفيذ بعض المشاريع النموذجية في مجال استخدتونس أشار وفد 
أنه تم وضح أ و. ةالبصريو  ةوسائل السمعيالاستخدام لضمان لعمليات لغرفة جهيز تم تأنه و  ة ابتدائية؛محكم

الفيديو، والبيانات، واإلنترنت، التداول ب) مثل  اتالتطبيقيواء بعض إل "الشبكة الواسعةتعديل "لمشروع إعداد 
في  على مواقع رائدةآخر مشروع أنه يجري تنفيذ  -أيضا–وأضاف ( .الخ. ول اإلنترنتاالتصاالت عبر بروتوك

 كم.المحا اتقاعفي يتم تنفيذها عن أنشطة صور حية عرض مجال 
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 مالحظات

 
ها درايإضمان يتعين ، ضائيةالبصرية في اإلجراءات القو الموارد السمعية  بغية االستفادة على نحو أمثل من استخدام

ن وضع البنية التحتية والموارد االقتصادية أ ال شكو  .اقانونيبها ار القانوني والتشريعي و االعتراف اإلطضمن 
في أي و . ة في أنشطة المحاكمالبصريو  ةوسائل السمعيإدماج العلى مستوى هي أمور ستؤثر في كل بلد المتوفرة 
. الفئات المستضعفة من الوصول إلى العدالةمكين لة لتعكأداة فاهذه الوسائل ستخدم تعين الحرص على أن تحال، ي

يتعين االسترشاد . وفي هذا الصدد، هذا هو الهدف الذي يتعين السعي إلى بلوغه من خالل استخدام هذه الوسائلو 
 صراحة استخدامقر هذه القواعد تبحيث ضعفة، مستلفئات المن جانب اقواعد برازيليا بشأن الوصول إلى العدالة ب
وسائل الاستخدام بقصد وي .الوصول إلى العدالةمن  16ضعفةمستلفئات الكأداة لتمكين ا ةالبصري ةوسائل السمعيال

القضائية  17اإلجراءاتتخفيض آجال تنفيذ ضمان الحرص على المحاكم، مع طريقة إدارة البصرية تحديث و السمعية 
 .هاو تكاليف

 

على مرونة كسبيل إلضفاء الئل السمعية والبصرية استخدام الوسااإلشارة إلى ضرورة  -كذلك–تمت أثناء المناقشة 
ثر يؤ أن  ،من األحوال بأي حال ،يمكن ال  استخدام هذه التكنولوجياتمع التشديد على أن اإلجراءات، طريقة تنفيذ 

  .في مجال القضاء ه من ضماناتلمحما تو ءات اإلجراعلى 

 

أن تسمح بذلك الصكوك  ، شريطةل التداول بالفيديووسائاستخدام ؤيد ت الدوليةالقانونية نتديات المأن الحظ يو
الفيديو في التداول باستخدام بشأن اتفاقية أمريكا الالتينية ذكر ، على سبيل المثال، يتميمكن أن و   .الوطنية والدولية

 .18العدالة  ةنظمأمجال التعاون الدولي بين 
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 الصادرة معن السلطة القضائية تشغيل/معالجة البيانات والقراراتنظام  فـاء.

 

 

 فقه القضاء 
 

في المناسبة البيانات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تجميع كافة تعين أن يساهم ي .11
المواطنين وأصحاب المهن جانب من  ،في المستقبل ،استخدامهاالقضاء لضمان فقه مجال 

 القانونية.

 

 المعلوماتايير جمع مع
 

توفير المعلومات معلى  الحرص ،استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي إطار  يتم،أن تعين ي .10
يتم أن ويتعين . التي تسمح بتحليل واستيعاب طريقة تنظيم معمل إدارة القضاءالالزمة  ةالسليم

الجهات المختصة والخبراء المعينين لهذا الغرض، مع جانب د محتويات هذه المعلومات من يتحد
رامعاة خصوصيات البلدان المستفيدة ومستوى التقدم الذي يتميز به كل بلد في مجال الحرص معلى م

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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 المناقشاتملخص 
 

د على يشدبحيث تم الت، تكنولوجيا المعلوماتنظام بواسطة موضوع معالجة البيانات لقد تناول فريق العمل بالبحث 
هذا م يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية . ر دقيقة في مجال جمع المعلوماتتحديد معاييضرورة 

في الوفود أعضاء المعلومات المقدمة من مختلف يتم، فيما يلي، إيراد  و محدد بهذا الشأن. ؤالس الموضوع بطرح
 :استنادا إلى تجربة بلدانهم لموضوعاالمتعلق بهذا لسؤال ردودهم على ا

 
سير ئية بنظام لمتابعة القضاالسلطات الصادرة عن قرارات بعض الاالسترشاد في يتم  هأنإلى  يالجزائر أشار الوفد 

 ،وجه ممكنكمل على أ حصاءاتواستخدام اإل ،الالزمةباستخالص االستنتاجات سمح لصانعي القرار يالعمل 
 .المناسبة قبل صنع القرارالدروس يعاب واست

 

يسمح ، (EKMAيعرف باسم "إكما" ) )يتوقع أن يتم تغييره في المستقبل( برنامج ي أنه تم وضعر مصضح الوفد الو أ
؛ وأن ليست دقيقة جمعهاتم ياإلحصاءات التي أن الحظ المستندات. و و برقمنة   المحاكممن جمع البيانات ب

دارة اإل) برنامج ضائي الحالي قم الانظالتطوير تسهم في بيانات للإنشاء قاعدة ذكية السلطات القضائية تسعى إلى 
 .اإلجراءات القضائية في المحاكمر يالوفد المصري معلومات دقيقة عن أسباب تأخيقدم ولم  .كم(المحل ةذكيال
 

طريقة  في المسجلة مراقبة االتجاهات لإدارة سليمة للمحاكم و لضمان يتم استخدام اإلحصاءات أنه إسرائيل وفد  ذكر
و ها فتحقضايا التي تم عدد التحديد  ،ءاتاإلحصابفضل هذه ، أنه تمأضاف و  .ة والجنائيةالقضايا المدنيمعالجة 
أن جمع اإلحصاءات -كذلك–وأضاف العمل في كل محكمة. قياس حجم عن بشأنها، هذا فضال م احكإصدار أ

القضايا العالقة عدد في  بإبراز التباين المسجلو  ؛لقةاالقضايا العسمح بتدقيق المدة الزمنية الضرورية لتصفية جميع 
كل واحدة من نوع القضائية، حسب إلجراءات التي تميز مختلف االخصائص المحددة وبضبط  ؛مختلف المحاكم بين
 ذي لمتغيرات المؤشر للتحديد دراسة شاملة بادرت إلى إعداد  ةاإلسرائيلي ئيةالقضاوأوضح أن السلطات . اياالقضهذه 

فات القضائية، بحيث تسمح أداة القياس هذه بتقدير معدل المدة الزمنية الضرورية يتعين مراعاته في معالجة المل
االتجاهات تحديد العمل و تقدير حجم يساعد على وهو األمر الذي ، ا لكل نوع من القضاياالواجب تخصيصه

المجاالت كثير من الفي استخدام مؤشر المتغيرات  -أيضا–وتمت اإلشارة إلى أنه يتم . المسجلة في معالجة القضايا
 كم.اإدارة المحاألخرى ذات الصلة ب

 

اإلحصاءات ، بحيث تسمح التقارير اإلحصائيةتتم االستعانة ببرنامج "ميزان" إلعداد  هاألردن إلى أنوفد أشار  
ات القضائية ذإلجراءات اتطلبها ها، هذا فضال عن تقدير المدة الزمنية التي ستوتصنيفالقضايا عدد المجمعة بتحديد 

    ،حجم العمل في المحاكملتحديد المجلس األعلى للقضاء يستخدم هذه اإلحصاءات وأضاف أن . الصلة بها
الجرائم في مجال دقيقة بيانات بالحصول على  -كذلك–اإلحصاءات تسمح هذه في المحاكم؛ وأن القضاة حركة و 

وذكر أن . ولياءالتعليمي لألى مستو الو ؛ والوضع االقتصادي ،، مثل الموقع الجغرافياألحداثجانب المرتكبة من 
تطوير بشأن مشروع ؛ وأنه يجري تنفيذ إلى مجلس القضاءيحال  تقرير سنويبإعداد  -أيضا–برنامج "ميزان" يسمح 

                                                 

 البيانات اإلحصائية؟باالستناد إلى  ئيةالقضاها من السلطات يتم اتخاذقرارات هل هناك  
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حتى  تقييد كافة البيانات ذات الصلة بالقضية من بدايتها -فيها–يتم خارطة طريق يهدف إلى وضع  العدالة الجنائية
 .بشأنها حكمة النهائيقرار المصدور 

 

الذي الوضع الحالي ؛ وأن هي مبادرة خاصة هاو نشر معلومات المتعلقة بفقه القضاء جمع الأن  الوفد اللبنانيذكر 
بشكل  محوسبةالمحكمة الوحيدة ال)المحكمة التجارية هي مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات المحاكم في يميز 
ن السلطات وأضاف أ. يالورقبشكل آخر غير الشكل  مكامحالات وتقارير إحصاءال يسمح بالحصول على ( لكام

 على الحاسوب.ر البيانات اإلحصائية يوفسيسمح بتمشروع تنفيذ  -مع ذلك-تتولى القضائية اللبنانية 
 

البيانات لى إتستند ئية القضاالصادرة عن السلطات قرارات الأن بعض ي إلى المغربالوفد  تمت اإلشارة من
 ائية.اإلحص

 

، بحيث يعمل تحليل قرارات المحاكميتولى داخل المجلس األعلى للقضاء أن هناك مكتب فني فلسطين ذكر وفد و 
من سجالت حصائية اإلالجنائية و استخراج البيانات على إحصاء عدد القضايا بالتعاون مع وزارة العدل هذا المكتب 

سلسلة من األحكام أوضح أنه تمت طباعة . و هانشر و  لمحاكمجميع قرارات اطباعة ألحكام العدلية، هذا فضال عن ا
القضاة على لصالح  ةإلكترونينسخة نشر  -كذلك–وأنه تم ، على الورق الصادرة عن مجلس القضاء األعلى ونشرها

نشرة في  911تحتوي على نحو مكتبة قانونية إنشاء  -أيضا–أضاف أنه تم . و )االنترانت( لمحاكملالشبكة الداخلية 
إدارة على ساعد القضاة مزودة ببرمجيات تبيانات للقاعدة تتضمن المكتبة أن هذه  ، وقانونيةالالمواضيع ختلف م

 أفضل.على نحو اليومي  مبرنامج عمله
 

 اإلجراءاتبالمدة الزمنية التي تستغرقها تنفيذ األحكام و المتعلقة بالبيانات أنه تتم معالجة إلى تونس وفد أشار 
في مجال المعلومات جمع البيانات اإلحصائية يسمح بهناك عنوان على موقع وزارة العدل اف أن وأض. القضائية

يهدف إلى تعزيز هناك مشروع أن  -كذلك–أوضح . و التابعة للمحاكم االبتدائيةمكاتب اإلقليمية القضائية المتعلقة بال
 (.متابعة األنشطة القضائية ونظام اتالقرار تعزيز تجميع البيانات ) مخزن في مجال مركزية القرار 

 
 مالحظات

 

وفير سلسلة كاملة من المعلومات المتعلقة بفقه تفي حد األهداف األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتمثل أ
على السلطات تعين ن والمواطنين. وفي هذا الصدد، ينييالمهمن جانب يمكن الوصول إليها بسهولة القضاء 

إلنشاء قاعدة للبيانات في مجال فقه لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات كسبيل د و من الجهالقضائية بذل مزيد 
أن تجدر اإلشارة إلى  وبهذا الشأن،. (31رقم  السليمةة الممارسرجع إلى المستخدمين )االقضاء تستجيب الحتياجات 

مؤشرات التوفير يتمثل في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات يتعين التغلب عليه في مجال استخدام تحدي آخر هناك 
تعين الحرص على أن تسمح عملية تشغيل يوحقيقة األمر أنه . في مجال إدارة العدالةتحليل سليم المناسبة لضمان 

بتقدير الوضع على نحو دقيق  ،في مختلف البلدان ،لسلطات القضائيةمؤشرات تسمح لتوفير ب تهاومعالجالبيانات 
 .لدبكل وضع العدالة في وذلك مع مراعاة  ها،قراراتقبل اتخاذ 
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 زمن إدارة ال صـاد.
 

 لتطبيقاتإدارة سليمة ل

ءات القضائية سيسمح بتحسين األداء في مجال جراضمان إدارة سليمة للتطبيقات الخاصة باإلإن  .21
 .ءاتإلجرافي تنفيذ هذه  تسجيل تأخرتجنب مما سيتيح ب ،المطلوبزمن الاإلجراءات والحد من 

 األنشطة القضائية  ريتأخ

يتعين أن ال يتم امعتبار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كالسبيل الوحيد الكفيل  .23
يحد استخدامها من  الوالحرص معلى أن ، في تنفيذ األنشطة القضائية ريالتأخبتجنيب 
   القاضي. استقاللية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 المناقشاتملخص 
 

العمل وفقا لمنهجية  .زمنلترشيد إدارة التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كسبيل ظام نتعين الحرص على استخدام ي
المعلومات يتم، فيما يلي، إيراد  و محدد بهذا الشأن. سؤال هذا الموضوع بطرحم يقدتم تفريق العمل، المعتمدة من 

 :استنادا إلى تجربة بلدانهم ضوعلمو االمتعلق بهذا لسؤال في ردودهم على االوفود أعضاء المقدمة من مختلف 
 

في مجال تنفيذ رات يالتأختسمح بمراقبة  ةإلكترونيوحدات المستخدم يتضمن نظام الذكر الوفد الجزائري أن 
وبشأن اآلجال االحتياطي، حتجاز االفي مجال لإلنذار المبكر تطبيقات  -كذلك–أنه يتضمن و  ءات القضائية؛اإلجرا

يداع دعاوى القضايالمعالجة القانونية   النقض.، وا 
 

مجال  فيغير معلل أي تأخير على تسجيل  ةوجنائي ةإداريينص على عقوبات القانون إلى أن  يمصر أشار الوفد ال
 ةعاقبتتم م، بدون مبرر قانونيانتهاك حقوق الدفاع في  يرتسبب التأخإذا أنه  ، بحيث اإلجراءات اإلدارية تنفيذ

 ، سيتم في المستقبلالجديدة  "المحكمة اإللكترونيةتفعيل "ع موأضاف أنه . قانونجهة المسؤولة على ذلك طبقا للال
أي  بشأندقيقة تقديم معلومات و  ،سيتسنى ضبط اآلجال الزمنية مقدماو  ،في هذا المجالواضحة إجراءات تحديد 
لرد يلزم باالمصري ائي قضالتمت اإلشارة إلى أن النظام في هذا الصدد، و . قد يطرأ في مجال تنفيذ اإلجراءاتتأخير 
ئل اسلممعالجة اسبل يميز بين  )النظام( إلى أنهو  ؛من تاريخ استالمها ساعة 12في غضون لتبليغات على ا

في مجال أكبر مما يستلزم إبداء مرونة ، يينمشاركة خبراء خارجتطلب تغالبا ما التي  البسيطة و القضايا المعقدة
بفرض ال يسمح  احاليتكنولوجيا المعلومات المستخدم نظام وأوضح أن . المحددة يةالنهائواآلجال الزمنية  اتالتأخير 

أن مقاييس إدارة هذا العنصر تتوقف بصورة و  القضائية،جراءات على عنصر الزمن في مجال تنفيذ اإلمراقبة دقيقة 
 .بهذا الشأنموظفي المحاكم المعلومات المقدمة من كاملة على 

 

مجال تنفيذ في على عنصر إدارة الزمن شديدة بفرض رقابة يسمح مستخدم نظام الالأن  الوفد اإلسرائيليأوضح 
و تواريخ وأوقات احترم اآلجال الزمنية المحددة، و متابعة  اتر ييمكن الكشف عن التأخبحيث ، القضائيةجراءات اإل

 جلسات االستماع .
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ؟اإللكترونيةوحدات ال هذه نوعهو ؟ ما القضائيةجراءات ضبط إدارة الزمن في مجال اإللمحوسب المستخدم نظام الفي الإلكترونية هل هناك وحدات 
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ات جلسالحضور إلى سباب مختلفة )صعوبة يعود أل ةقضائيالفي تنفيذ اإلجراءات  ريالتأخأن األردني ذكر الوفد 
وأشار إلى أن في بعض اإلجراءات الخ.(. إلى االستعانة بخدمات الخبراء الشهود، والحاجة جانب االستماع من 

وأضاف . ذلكعليل تواحد، بحيث يلزم القانون بشهر لمدة تفوق جلسة قواعد اإلجراءات تقضي بأنه ال يجوز تعليق ال
 ؛على المحاكمحالة عدد القضايا المعلى الحد من و  ،المسجلة اتكشف بعض التأخير على ساعد رنامج "ميزان" أن ب

فيه توقف ت موسم هناك أن و  باألحداث؛قضايا التعلق على اآلجال الزمنية حينما ت ةخاصوأنه يتم فرض مراقبة 
 .األنشطة القضائية

 

و أوضح أنه تم . بواسطة نظام تكنولوجيا المعلوماتالمحاكم زمن في ارة الديمكن مراقبة إأنه ال إلى لبنان أشار وفد 
محكمة وأن ال ة؛ماعيتم التقيد بها بصورة ال غير أنه مدنية، المحكمة تحديد آجاال زمنية إلدارة اإلجراءات في ال

ء تقوم بفرض القضا يةفتشوذكر أن مأفضل. على نحو النهائية ضمان التقيد باآلجال الزمنية إلى تسعى جنائية ال
التخاذ  المحكمة التأديبية، بحيث تحال أحيانا هذه األسباب إلى أسباب التأخيرتحديد على المحاكم لرقابة بعض ال
من لقومي على المستوى االمحاكم ساعات جلسات ي التي تتولى تحديد ه ءالقضا يةفتشأن م -كذلك–وذكر . الالزم

  .يومحضور عدة جلسات في نفس ال وتمكينهم منأجل تسهيل مهمة المحامين 

 
تنفيذ ضبط إدارة الزمن في مجال ل المستخدم حاليانظام إلكترونية في الوحدات هناك ليس أنه المغرب ذكر وفد 

 .القضائيةجراءات اإل
 

 تشير . و القضائية جراءاتبترشيد استخدام الزمن المخصص لتنفيذ اإل يسمح  هافلسطين أن نظام وفد والحظ
أسباب طويلة جدا، وأن هي جراءات مدة تنفيذ اإلأن برون من المحامين يعتفي المائة  71إلى أن نحو ت حصاءااإل

لى القضاة واألطراف المعنية بالقضايا.ات جلسإلى شهود عدم حضور ال إلى، أساسا، عودر تيالتأخ  المحاكمة وا 
إذا كانت هناك أسباب تعلل  ة إالرر متكجلسات المحكمة بصورة تأجيل ز يجال تالقضاة مدونة سلوك وأضاف أن 

ت يوقوت، وتاريخ ات القضائيةجراءمن اإل ةواحدكل سمح بتحديد المدة الزمنية المخصصة لي "ميزانبرنامج " ذلك؛ وأن
مقدمة إليه المعلومات الفرض رقابة في هذا المجال، غير أن  رئيس المجلس األعلى للقضاء  ، وأنه يمكن لالجلسة

 .ب التأخيراسبأ ةعرفمال تسمح له 

 

أن أسباب تسجيل  المحاكم، و المسجلة في مراقبة التأخيرات الحالي ال يسمح بنظام أن التونس أوضح وفد 
هذا فضال عن قلة ، في هذا المجالمحددة تضمن أحكاما ال تذات الصلة اإلجراءات واعد قالتأخيرات تعود إلى أن 

أطراف تتعلق بألسباب طبية ءات اإلجرابأنه يجوز تأخير اإلجراءات تقضي قواعد أضاف أن عدد القضاة. و 
وزارة العدل تعقب شكاوى المواطنين المتعلقة ء التابعة لالقضالمفتشية يمكن وأنه  فقط؛أو ألسباب قاهرة القضية 

. معللةغير  التأخيراتخاذ عقوبات تأديبية ضد كاتب الضبط في حالة ما إذا كانت أسباب التأخيرات اإلجرائية، و ب
 ةإلدار  متكاملنظام إعداده بشأن إنشاء الجاري  جديدالجميع هذه الجوانب في المشروع وأضاف أنه سوف تتم مراعاة 

 القضايا الجنائية.
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 مالحظات
 

تكنولوجيا المعلومات في نظام  اأساسي اعنصر القضائية جراءات دارة زمن تنفيذ اإلالوحدات اإللكترونية إلتعد 
وضمان استخدامها على نحو فاعل  سليمةوال شك أن تطوير هذه التطبيقات بطريقة محاكم. الواالتصاالت الخاص ب

وعليه، يتعين اتخاذ إجراءات تحفيزية اإلجراءات. زمن إلى الحد من  ،سيفضي، بالضرورةموظفي المحاكم جانب من 
مع مرور الوقت. ب على ذلك و الدأالتطبيقات التقيد باستخدام هذه  على كماالمحوظفي مفي هذا المجال، لتشجيع 

هذه ما تكتسي ن و المستخدمما لم يدرك منها مثل هذه التطبيقات اآلثار الكبيرة المرجوة وال سبيل أن تحدث 
 النشاط القضائي بأكمله.في تأثيرها ة ومدى أهميمن التطبيقات 

 

هيئات ولوية في الالمواضيع األزمن تنفيذ اإلجراءات القضائية يعد من إدارة موضوع النقاش حول يالحظ اليوم أن 
اإلجراءات تنفيذ في المسجل التأخير يعني ذلك و ، ضائيةقالمشاكل حدى كبريات الإبوثيق ه الرتباطنظرا الالقضائية 

مثل الشبكة األوروبية لمجالس ولعل أن هذه هي األسباب التي دفعت بمؤسسات كبيرة . البت في القضايافي و 
20العدالةمن أجل فاعلية ة أو اللجنة األوروبي 19القضاء

 .أنشطتهافي مختلف كثب عن هذه المسألة إلى دراسة   
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 اإلحصاءات القضائية  سين.

   معلوماتالحصول معلى ال

توفير المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسمح  أن تعين الحرص معلىي .24
 .ةتلقائيطريقة بو محكمة كل من  ةبو لتقارير المطلضرورية التي تتيح الحصول معلى اال

 التشغيل 

التي صدرت قة أو العلاالقضايا اإلحصاءات القضائية ليس فقط معلومات معن معدد توفر أن تعين ي  .13
السلطات تحددها معدد من الجوانب األخرى التي معلومات بشأن ولكن أيضا بشأنها، م احكأ

، اتاإلجراءمن نوع حسب كل  الزمنيةإلجراءات، والمدة مثل معدل المدة الزمنية لالقضائية، 
تستلزم مدة زمنية التي شروط و غيرها من الالمراحل التي تتطلب اهتماما خاصا أن أومعلومات بش

 .هاتحليللغرض إضافية 
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 المناقشاتملخص 
 

حصاءات قضائية إعداد سانحة إلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم فرصة استخدام إدخال تتيح عملية 
 هذا الموضوع بطرحم يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية  حقيقية لوضع العدالة.الصورة تعكس ال

في الوفود أعضاء المعلومات المقدمة من مختلف يتم، فيما يلي، إيراد  و محددة بهذا الشأن.ال ئلةسعدد من األ
 :استنادا إلى تجربة بلدانهم لموضوعابهذا  ةالمتعلقألسئلة ردودهم على ا

 
لحصول على المعلومات في سبيل اتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أنه يتم استخدام  يالجزائر أوضح الوفد 
 (تحديث)ال عصرنةالمديرية العامة للبادرت داء المحاكم. وقد سليم ألتحليل إجراء ضمان لالضرورية اإلحصائية 

هيئات مسؤولي الموجه لالستخدام من جانب سير العمل وضع نظام مصغر لمتابعة  إلىالعدل التابعة لوزارة 
بشأن التقدم توفير إحصاءات و  داخل هيئاتهمالقضائي سير العمل تسلسل متابعة بسمح لهم بحيث ي، القضائية

 .ا قيد النظرياالقضالمحرز في معالجة 

 
مركز المعلومات معالجتها في تم ثالثية تات شهرية و ر إحصاءيوفيسمح بتنظام الحالي الالوفد المصري أن أفاد 

رسالها إلى وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء.  ةالقضائي أن بحيث هذه التقارير اإلحصائية اختيارية وتعد وا 
 .رئيس المحكمةقرار من إعدادها يتم ب

 

 ، لقضيةمحكمة ) نوع اللس كل رئيالمنوطة بختصاصات االتدخل ضمن إدارة اإلحصاءات أن إسرائيل ذكر وفد 
قسم تكنولوجيا المعلومات في كل جانب من إعدادها يتم اإلحصاءات  بياناتأن  و ؛وعدد اإلجراءات ، الخ. (

 .قضايا المحالة إليهاإدارة المجال المحكمة في أداء لتحليل هذه اإلحصاءات ستخدم بحيث ت محكمة،
 

البيانات قضاء هم الذين يتولون مسؤولية إعداد محاكم ومجلس الالفي ن يفنيالخبراء الأن  ياألردنأوضح الوفد 
 .هالاعموسير أالمحاكم تقييم أداء بغرض إلى وزارة العدل ها يتم إرسال التي اإلحصائية 

 
رسالهشهر  عن األنشطة في كل  تقريرإعداد المحكمة الضبط في كاتب تولى ي هنإلى ألبنان أشار وفد  إلى  وا 

، المحكمةالمعقودة في جلسات العدد معلومات عن  -من بين أمور أخرى–هذا التقرير ضمن ويت. مفتشية القضاء
 ةنشطأفي زمن من أجل تحسين إدارة الء القضامفتشية وزارة العدل و جانب تستخدم هذه المعلومات من بحيث 

 مجلس الدولة.جانب  تقرير سنوي منإعداد  -كذلك–أضاف أنه يتم المحكمة. و 
 

من تتم معالجتها كل شهر في معلومات إحصائية  مكلف بتحضيرالمحكمة الضبط في كاتب  أنغرب المالحظ وفد 
بحيث تستغل لترشيد استخدام الخريطة  ،لقضاءلإلى مجلس األعلى ها إرسالجانب مديرية التحديث والدراسات قبل 

 والموارد البشرية والميزانية. ة،القضائي
 

                                                 

 ؟ كيف يتم استخدام هذه المعلومات؟من يتولى إدارتهاالعمل في المحاكم؟  الجديدة للحصول على معلومات إحصائية عن سير تستخدم التكنولوجياتهل  
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المجلس موافاة تم ت جغرافية بحيثقضائية و منطقة هيئة رير إحصائية في كل تقاأنه يتم إعداد فلسطين أوضح وفد 
خبراء ليتيح ل "ميزانوأضاف أن برنامج " مستمر.المتضمنة في هذه التقارير على نحو المعلومات باألعلى للقضاء 

إعداد بالالزمة و يالت التحلإجراء بلهم  طورة تسمحمتآلية جد مجلس األعلى للقضاء لالعاملين في الوحدات التابعة ل
تعزيز ، وذلك بهدف في معالجة هذه القضايا التأخيرعن أسباب تسجيل و  ها، و أنواعبشأن القضاياتقارير إحصائية 

   القضائي.أداء الجهاز 

 
 هي الجهة المكلفة بإعداد في وزارة العدلالقضاء  يةفتشالتابعة لماإلحصاءات مديرية أن إلى أشار الوفد التونسي  
في مجال استنادا إلى المعلومات المقدمة من المحاكم. وتستخدم هذه المعلومات  ،شهرفي كل رير إحصائي تق
و أضاف أنه يجري إعداد لموارد البشرية. سليمة لإدارة ضمان لو  الضرورية، دراساتالجراء إلو القضائي، لتفتيش ا

 .ءاتحصالجمع اإلمناقصة إلنشاء نظام إعالن عن 

 
 مالحظات

 

ها لالمحاكم كافة البيانات اإلحصائية التي تسمح إدارة إلى تكنولوجيا المعلومات المستخدم نظام أن يوفر تعين ي
تحليل العوامل يسمح هذا النظام بأن  -كذلك–تعين وي  السلطات القضائية.جانب من  االتقارير المطلوبة منهبإعداد 

التي يتم حصاءات اإلاستنادا إلى و . حسنا إلدارة القضاء اسير  كفلتيمكن أن المختلفة، اإليجابية منها و السلبية، التي 
، هذا فضال عن المحاكمتعترض سبيل الكشف عن المشاكل األكثر شيوعا التي سيتسنى  نظامجمعها بواسطة هذا ال

 .ذه المشاكله أداة قيمة لحلالتوفر على 
 

أن يتم و لشفافية والموضوعية بال في المحاكم حصائية عن سير العماإلمعلومات تتميز الأن تعين وفي هذا الصدد، ي
 .إدارتهاطريقة تحسين لو  كماتقييم أداء المحلتحليل و كأداة ومها فهتصور م
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 ومراقبة الجودةبالخدمات رضا ال درجة راء.
 

 إليها والوصولالبيانات حماية 
 

سجالت الواردة في  ة للبياناتملاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حماية كاكفل أن يتعين ي .11
 بلد.إليها حسب الشروط المحددة في كل لوصول منع الجهات غير المرخص لها من االمحكمة و 

 
 بالخدمات رضاالتقدير درجة 

 

التحسينات الممكن قضاء لتحديد البالخدمات المقدمة من إدارة تقدير جيد لدرجة الرضا إجراء تعين ي .11
كآلية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ستخدام يمكن اوبهذا الصدد، . اتالخدمهذه إدخالها معلى 

 .الرتياح بالخدمات المقدمةادرجة لتقدير  ةمناسب
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 المناقشاتملخص  
 

سبل و من إدارة العدالة الرضا بالخدمات المقدمة تقدير درجة بحث الموضوع المتعلق بخصص جزء من النقاش للقد 
فريق العمل المعتمدة من وفقا لمنهجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. خدام استفي سياق الخدمات مراقبة جودة 

المعلومات المقدمة يتم، فيما يلي، إيراد  و بهذا الشأن.ين اثنين محدد ؤالينس هذا الموضوع بطرحم يقدتم تالعمل، 
 :ا إلى تجربة بلدانهماستناد لموضوعابهذا  ينالمتعلقالسؤالين في ردودهم على الوفود أعضاء من مختلف 

 
بالخدمات المقدمة من جانب المواطنين تقدير درجة ارتياح الجديدة ل تال تستخدم التكنولوجيا هأن يالجزائر ذكر الوفد 
سير عمل إدارة العدالة عن طريق موقع تقديم طلبات محددة في مجال وى أو اشكرفع لمواطنين ليمكن أنه العدالة، و 

 وزارة العدل.
 

عدد من المعايير اعتماد ، رغم اتمراقبة جودة الخدمعلى قسم لحاليا تتوفر ن وزارة العدل ال أمصر أفاد وفد 
لوزارة للقضاء التابعة المفتشية العامة تشرف عليها تطبيق هذه المعايير في هذا المجال؛ وأن عملية مراقبة الداخلية 
تراقب، وزارة العدل وأضاف أن قدمة من المحاكم. بيانات المال دقةالتي تحرص، من بين أمور أخرى، على العدل، 

لحماية  محددة  وضع تدابير  -منذ مدة من الزمن–ة؛ وأنه تم المعايير الداخليهذه القضاة ببدورها، مدى تقيد 
هذه التدابير بعد عملية تقييم األداء تحسين إلى  يسعأنه يتم الو  المحوسب؛نظام الالبيانات الشخصية الواردة في 

نظام العدالة في بلده مهمة بالنسبة لنقطة تعد الوفد المصري على  -ذلكك–وشدد . التي جرت في هذا المجال يةاألول
والتقيد  على نحو سليم، اإلجراءاتوضع نظام عدالة في خدمة المواطنين يضمن تنفيذ إلى السعي تتمثل في 
نوعية الخدمات المواطنين فيما يتعلق ب رضا كسب، وهو األمر الذي سيسمح بالدفاع وقواحترام حق ،بالمواعيد
 .في هذه المجاالتالمقدمة 

 

، بحيث المحاكمبشأن معلومات لجمع اإلحصائيات والمكتب مركزي لإلحصاء إلى أنه تم إنشاء إسرائيل وفد  أشار
وأضاف أن ثمة . ةلاالعدخدمات إدارة نوعية دراسات استقصائية حول  ، 1119منذ عام يجري هذا المكتب، 

شكاوى المواطنين دراسة هذا الموظف بحيث يتولى ، في مجال مراقبة جودة الخدماتأمين المظالم سؤولية منوطة بم
الوصول تكنولوجيا المعلومات، ورصد ن نظام يأم؛ وشدد على األهمية التي يتم إبالؤها ألنشطة تالمحاكمالمتعلقة ب

تحت إشراف يعمل المتخصصين الخبراء من عمل فريق اء لقضائية، بحيث تم إنشو حماية الشبكات اإلى البيانات،  
 .رئيس المحكمة العليا

 

 

 

                                                 
  حول سير تقديم طلبات محددة وى أو اشكرفع لمواطنين هل يمكن لالعدالة ؟ بخدمات  رضا المواطنينتقدير درجة جديدة لالتكنولوجيات الهل تستخدم

 قيام بذلك ؟لل ياشخصحضور ة للعن طريق البريد اإللكتروني دون الحاج ةلاالعدإدارة عمل 
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هيئات جميع التشمل أنشطته وزارة العدل تابع لالعدالة  خدماتجودة ة مكتب لدراسأنه تم إنشاء األردن ضح وفد و أ
 المحاكم.استعراض نوعية المعلومات والبيانات المقدمة من قبل ب المكتب، بحيث يكلف هذا القضائية

 

يمكن للمواطنين  ة، غير أنهلاالعدالخدمات المقدمة من إدارة نوعية مراقبة ال توجد هيئة محددة لأنه لبنان ذكر وفد 
م اظتأمين نفيما يتعلق بو . على االنترنت شكاوى حول سير العمل في المحاكم من خالل موقع وزارة العدلرفع 

 ما، مثلقاعدة البياناتإلى مرخص به وصول غير تسجيل  -أحيانا–م أنه ت أوضح ،تكنولوجيا المعلومات المستخدم
 .غريبة عن الموقعتم العثور علي أخبار أين  -مثال–موقع وزارة العدل كان األمر في 

 
 ؛العدالةلخدمات المواطنين ارتياح مدى والدراسات هي التي تتولى تقدير التحديث مديرية أن إلى أشار الوفد المغربي 

لى أنه و  بر عقضاء، وذلك الدارة تشغيل إطريقة بشأن تقديم طلبات شكوى أو رفع ذلك، للمواطنين يمكن، فضال عن ا 
 .على االنترنتموقع وزارة العدل 

 

أن ، أضاف أنه يمكن القول مع ذلك. و ةلاالعدبخدمات عموما ن يراض غيرالمواطنين أن ذكر الوفد الفلسطيني 
قد  ،("(0)ميزان"خالف )على  قاعدة بيانات مشتركة بين جميع المحاكمشكل  تخدم علىسالذي ي ("1)ميزان برنامج "
البيانات والمعلومات بين المحاكم نقل لتبادل و آلية مهمة حيث أنه يوفر بتحسين أداء النظام القضائي، سمح ب

معلومات تكاد نوعية الخدمات بواسطة تكنولوجيا الن مراقبة أضاف أ. و األطراف الخارجية ذات الصلةالعادية و 
اإلحصائيات القضائية المتوفرة بحيث أن ، قضائيةإحصاءات تكون منعدمة؛ وأن النظام المستخدم ال يسمح بإعداد 

المجلس األعلى للقضاء المبذولة من الجهود على  -رغم ذلك-وشدد خارجية. في الوقت الحالي تعد من جهات 
 .التي تشوب النظام الحالي صائالنقتدارك ل
 

ة إدار من في مجال نوعية الخدمات المقدمة المواطنين من جانب  واسعتم تسجيل عدم ارتياح تونس أنه فد ضح و و أ
نظام تكنولوجيا المعلومات  أضاف أنعكس هذا االتجاه. و  سعي إلىلتتمثل في الحكومة احد أهداف أن أو  ،القضاء

الحالي نظام ذكر أن ال، تأمين البياناتيتعلق ب. وفيما تهانوعيالقضائية و  ةنشطاألالذي يتم تشغيله ال يسمح برصد 
 البياناتإلى ضد الوصول  كامالتأمينا ضمن ت غير أنها ال، البياناتلحماية اإللكترونية وحدات العددا من يتضمن 
دراسة إعداد أنه تم نشر إعالن عن مناقصة في هذا المجال تشمل  -كذلك–وأضاف . ابهخص غير مر بطريقة 

مشروع ، هذا فضال عن إعداد ئمالقالتأمين تطوير نظام او مراجعة، عملية للتنفيذ نات المحوسبة، و بشأن تأمين البيا
 .شاملة في مجال تأمين البياناتسياسة 
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 مالحظات
 

نظر  ةوجهما هي  ةعرفمعامة، فمن المهم جدا ات خدمهي جهاز مكلف بتقديم العدالة انطالقا من المنظور أن 
المناسبة من المعلومات ال شك أن جمع . و ء العدالةلتقييم أدا المقدمةالعامة خدمين لهذه الخدمات المستالمواطنين 

ن، و المواطنيشتكي منها تحليل الجوانب التي سيسمح ب، والمعايير األخرى ذات الصلةالمؤشرات المواطنين وربطها ب
إن وجهة نظر . بشكل عامالعدالة أداء تحسين ، وهو األمر الذي سيسهم في غية إدخال التحسينات الضرورية عليهاب

صالح تحسين الوصول إلى العدالة لتعين تنفيذها بغية اإلصالحات التي يالمواطنين هي مهمة جدا لتحديد طبيعة 
 لمواطنين.ا
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 تقييم األداء شين.

 
  معليةافال
 

بامعتبارها  ة،لاالعدارة دلية وأداء إمعاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتعزيز فاتعين ي .18
 .معامةخدمة 

 

 العنصر البشري
 

محل الخدمات المهنية المقدمة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعين أن ال تحل خدمات ي .11
 البشري في المحاكم.نصر أهمية العمرامعاة ينبغي إدارة العدالة، بحيث موظفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 المناقشاتملخص 
 

وفقا المحاكم.  على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام اثر تقييم موضوع قشة حول فريق العمل مناأجرى 
يتم، فيما يلي،  و محدد بهذا الشأن.  سؤال هذا الموضوع بطرحم يقدتم تفريق العمل، العمل المعتمدة من لمنهجية 

استنادا إلى  لموضوعالمتعلق بهذا ال السؤافي ردودهم على الوفود أعضاء المعلومات المقدمة من مختلف إيراد 
 :تجربة بلدانهم

 
، بحيث تم أداء النظامقياس على موقع تجريبي ل يهتقييمتنفيذ عملية  ،1119في عام تم، الجزائر أنه فادت أ

 .معالجة القضايامجال في المائة من الزمن في  31استخدام التكنولوجيات الجديدة يسمح بتوفير نحو  أناالستنتاج 
 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السليم لالستخدام في المحاكم بفضل ااألداء تحسين ن أ يمصر د الفالو ضح و أ

العدالة "سير نحو إطالق السلطات القضائية المصرية توأضاف أن لمواطنين. في رأي ا ،يسمح بتعزيز المؤسسات
زالة المستندات الورقية "اإللكترونية في إطار تحقيق هذا الهدف، تصبو إلى  "نيةالمحكمة اإللكترو بحيث أن "، وا 

تواصلة لصالح م يةتدريبحلقات  بغية تحقيق ذلك، يعتزم تنظيمو وزارة العدل. الشاملة المبذولة من الجهود المؤسسية 
وضع نظام للتشغيل الحاجة إلى إلى الوفد المصري  -كذلك–وتطرق التكنولوجيات الجديدة. في مجال لقضاة ا

 "المحكمة اإللكترونية"ن وأكد أ ؛خرىاإلدارات األو  ةلاالعدإدارة بين  نظام التكنولوجيات الجديدة()بواسطة المتبادل
الضرورية جميع المعلومات تكفل الحصول على سو سهل عمل القضاة، في ذلك بحيث أنها ست -بشكل كبير-ستسهم 

العدالة تسريع عمل على ي سيساعد هو األمر الذ، و ية مهماتهمدمن اإلدارات األخرى لتمكينهم )القضاة( من تأ
 .وفاعليتها بشكل عام

 

الواجب توظيفهم الموظفين تحديد عدد العمل و حجم تقييم بلمحاكم تسمح لقواعد البيانات إلى أن  إسرائيلأشار وفد 
تتبع تلك التي لمحاكم و التابعة لقواعد البيانات بين فصل اليتم  هوأوضح أن. حسن ألنشطة المحاكماللضمان السير 

ن كانت البيانات الواردة في المحاكم، حتى  بحيث ال يمكن لوزارة العدل الوصول إلىوزارة العدل، ل تطبيقات هناك وا 
 .هيئتينبين اللتشغيل المتبادل ل

 

، وهو أوجه القصور أو الضعف في األداءوبتحديد  تقييم أداء المحاكمبرنامج "ميزان" يسمح بأن األردن ذكر وفد 
كم اإلجابة على امحجميع ال اءسؤ ر من دوريا، وأضاف أنه يطلب، العدالة. بين المواطنين و الثقة يعزز األمر الذي 

تحسين الوفد األردني أن رى يو . "ميزان"في نظام حفظ األجوبة يتم ، بحيث كماتحليل أداء المحيهدف إلى استبيان 
لقطاع مؤسسي البناء التعزيز سيسهم في  ،تصاالتتكنولوجيا المعلومات واالل بفضل االستخدام الرشيد ،مالمحاكأداء 
بحيث يعتزم مكتبة داخلية للقضاة و موظفي المحاكم إنشاء  "ميزانأنه تم بفضل برنامج " -كذلك–ضاف وأ. ةلاالعد

إلى أن برنامج ميزان من ناحية أخرى، وتمت اإلشارة، هم. اتمهملالسترشاد به في ب مرجعي يدليل أو كتتوفير 
 العقاري. السجلموصل ب

 

                                                 
  المحاكم؟ أداءعلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام  أثرتقييم لآليات هل هناك 
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تمت . و المحاكمعلى أداء  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام  أثر آليات لتقييم ال تتوفر لبنان أنه  وفد ذكر
 في مجال استخدامإطار قانوني وتنظيمي مالئم إلى غياب  -من بين أمور أخرى–ذلك تعود ب اسباإلشارة إلى أن أ

بطريقة اعتيادية في الهيئات القضائية من تكنولوجيات الجديدة ستخدام الاوعدم  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .فيما بينهاترابط هناك ولكن ليس تها حوسبتمت قضائية الهيئات الن معظم أضاف أ. و نموظفيجانب ال

 
ى أداء علاستخدام تكنولوجيا المعلومات أثر تقييم  -ية العامةتفشمالمن خالل -يمكن أنه إلى  يوفد المغربال أشار

 المحاكم.
 

قطاع العدالة يواجه مصاعب بسبب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استخدام فلسطين أن إدخال أوضح وفد 
وأضاف أن . التكنولوجياتهذه ، و نقص التدريب المناسب في استخدام نالالزميالموارد المالية و البشرية ندرة 

وزارة العدل والمجلس األعلى جانب من هي موجهة االتصاالت تكنولوجيا المعلومات و استخدام تطوير سياسة 
على ضرورة  -أيضا-شدد . و في هذا المجال برنامج يدعى "ميزان"استخدام حالي، في الوقت ال ؛ وأنه يتم، للقضاء

المقدمة من جانب  لخدمات العامةلجميع احوسبة شاملة و متكاملة لضمان قضائية بين الهيئات التعزيز التعاون 
 .طاع العدالةق
 

 ؛المحاكمعلى أداء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ر استخدام ثمحددة لتقييم أوجد آليات تتونس أنه ال ذكر وفد 
ثر على أداء تكنولوجيا المعلومات ؤ تالتي جهاز القضاء تطويرها في تعين وأبرز العديد من الجوانب التي ي

على  و ،المنوطة بالعدالة الخدماتجميع لقائمة أهمية تحديد لى عشدد و  ة؛لاالعدمجال إدارة واالتصاالت في 
استحداث و  ،البياناتتأمين سرية تنقل و  ،في المحاكم تكنولوجيا المعلوماتالحاجة إلى ضمان استمرارية خدمات 

ظفي لمو تواصل تدريب متوفير و ، ومواءمتها  ونة في النظامالمعلومات المخز تدقيق و  ،بطاقة الهوية اإللكترونية
تجنب الممارسات السيئة في الحرص على في مجال استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، هذا فضال عن المحاكم 
ة إعداد و و ضرور  ،من المواطنينة قدمالمقترحات لمامراعاة أهمية التشديد على  -كذلك–وتم . هذه الوسائلاستخدام 

الدولة وأوضح أن معلومات واالتصاالت في مجال العدالة. استخدام تكنولوجيا ال لتنظيممحددة نظم قانونية نشر 
دارات اإلإلقامة الترابط بين سائر شبكة مشتركة بشأن إنشاء مشروع في تنفيذ  ،1117عام في  ،التونسية باشرت

 أنه من -أيضا–وأوضح   بحيث يتولى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات إدارة هذا المشروع. ، في البالد العامة
هذا فضال عن التذكير بأهمية تنفيذ ، استخدام تكنولوجيا المعلوماتدون تنفيذ مهماتها بنجاح المحاكم على الصعب 

 .في قطاع العدالةتكنولوجيا المعلومات برامج للتوعية في مجال استخدام 

 

 مالحظات

بكل بطريقة مرنة و يما تستجيب ك لعدالةا إدارةتسمح بتحديث طريقة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أداة إن 
هو على نحو رشيد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام موارد وال شك أن ة الحتياجات المواطنين. يشفاف

إن . غير سليمة وعاداتيات لسلوك هسببأي خلل يشوبها قد يعود لكشف عن لعامل أساسي لتحسين أداء المحاكم و 
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تكنولوجيا تقييم أثر استخدام وضع آليات لوعليه، يتعين المنظمات. أداء لتحسين دم تستخأدوات تكنولوجيا المعلومات 
 .21كماالمحعلى  المعلومات واالتصاالت

 

 تحديد االحتياجات

 

القائمة بين حول العالقة أعضاء الوفود باستثارة جملة من األفكار مختلف  التي جرت بينالمناقشات لقد سمحت 
أفضى ذلك إلى اإلعراب عن وجهات نظر . وقد ان المشاركةبلدواحدة من الدالة في كل التكنولوجيات الجديدة والع

هذا نجاز إلبحيث تم االستناد إلى هذه االحتياجات المهمة حول أهم االحتياجات ذات الصلة في كل بلد، قيمة 
 العمل.

 

غير .خاصةال هاأوضاعو  هاخصائصبتتميز ة مشاركال انبلدواحدة من الكل لقد أبرزت المناقشات التي جرت أن 
. ومن المشاركة البلدانبين مختلف واالحتياجات المشتركة أوجه الشبه من  امهم اعددأنها أبرزت، في نفس الوقت، 

 :يمكن ذكر ما يليالمشاركة أغلبية البلدان عليها التي شددت االحتياجات األولوية بين 
 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.استخدام  يكفلإطار قانوني وتنظيمي مالئم  ريوفتالحاجة إلى 

 لى و  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتإلى مستوى الوصول حسين الحاجة إلى ت تطوير تطبيقات ا 

  .مهنيينلمواطنين والالغرض استخدامها من جانب  ةلاالعدتكنولوجيا المعلومات في مجال 

  زالة اإللكتروني و فعيل الملف تالحاجة إلى  .يةالورقالمستندات بواسطة جراءات اإلتنفيذ ا 

  استخدام  المحاكم من أجل ضمانإدارة تدريب موظفي ات عمليلدور رئيسي الحاجة إلى إعطاء 
 في النشاط القضائي.على أكمل وجه ممكن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
فريق العمل. وتجدر اإلشارة إلى التي حددها  تحتياجااالمن أخرى مجموعة  فضال عن ذلك، يتم، فيما يلي، إيرادو 

 وفود:الأعضاء  د كبير منتها من عدطر مشا تمن هذه االحتياجات تمكثير أن ال
 

  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.لصالح الحاجة إلى الترويج 

  البالدشبكة تربط جميع محاكم الحاجة إلى إنشاء.  

 على نحو سلسل المعلومات نقل تي يتم إنشاؤها لضمان تالنظم السائر بط بين ار تالإقامة  الحاجة إلى
 .االزدواجية في العملو تجنب 

  الحد من مع الحرص على المحاكم  ةنشطأاستخدام الوسائل اإللكترونية في الحاجة إلى تعزيز
 اليدوية. اتالمهم

  لى بيانات من التوفر علتمكين صناع القرار الحاسوب في نظام الجرائم الجنائية إبراز الحاجة إلى
 .ائمالجر في مجال واضحة 

  اءمب وعلى نحو مو و ساعبر نظام الح في جميع البلدانوصوفة مالجرائم الالحاجة إلى تحديد. 
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 لتوقيع االلكتروني.الحاجة إلى وضع نظام قانوني بشأن ا 

 بشأن ملفاتهمالحصول على مزيد من المعلومات على االنترنت من لمواطنين تمكين ا الحاجة إلى. 

 تكنولوجيا المعلومات ية بمرافق تراعي مستلزمات إطالق دراسة لبناء محكمة نموذج حاجة إلىال
 واالتصاالت.

 تطبيقات من خالل  -عن بعد-هملوصول  إلى ملفاتمن القضاة والمحامين مكين ات الحاجة إلى
 والتوقيع االلكتروني.الهوية اإللكترونية 

 رقمنة األرشيف في سبيل ضمان جديدة اذ تدابير تطوير التطبيقات المتوفرة باتخ الحاجة إلى
 تفاعلها الدائم مع األنشطة الرئيسية للمحاكم.لالمدنية، نظرا  سجالت الحالةو 

 حاسوبالأنظمة ن يممجال تأفي  نيهندسمالتدريب  الحاجة إلى. 

 التابعة نية المواقع اإللكترو ء عبر قضاالمتعلقة بفقه البيانات العد واقتسهيل الوصول إلى  الحاجة إلى
 للمحاكم.

 ذات الصلة ياتالبرمجاستخدام الحصول على تراخيص  الحاجة إلى. 

 والماسحات الضوئية اإللكترونيةوالخوادم والبرمجيات، ، لحواسيب تحسين المعدات )ا الحاجة إلى ،
 ( .ةسريعالوالطابعات 

 استخدام على  همشجيع، وتباستخدامات الحاسوب موظفي المحاكم والقضاةام لمإتحسين  الحاجة إلى
 .أنشطتهمالتكنولوجيات الجديدة في 

  ةالنظم التكنولوجي بأهميةالمواطنين والمهنيين تحسيس عامة لللتوعية الحمالت  الحاجة إلى إطالق 
 .ءالقضاالمستخدمة في مجال الجديدة 

 

 يابة العامة، نالو ، يعني ذلك المحاماةالعدالة ) هيئات بين مختلف  ةتطوير واجهات آلي الحاجة إلى
  والمحاكم(.

 وفقا الحتياجات مختلف المستخدمين .حاسوب المناسب نظام التدقيق اختيار  الحاجة إلى  

 المحامين جانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة من لتحسين البنية التحتية  الحاجة إلى
 و المهنيين.

 نظم تكنولوجيا المعلومات ين استخدام بشأن تأمالمواطنين  في وسطالثقة تعزيز  الحاجة إلى
 واالتصاالت .

 ذي يقدم خدمات القضائية و القطاع الخاص الة تبادل البيانات والمعلومات بين السلط الحاجة إلى
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل المرافق العامة و شركات االتصاالت.متصلة بمجال 

 ي القضيةف المحامين واألطرافلصالح كمة سجالت المحإلى تسهيل الوصول  الحاجة إلى. 

 الوسائل اإللكترونية .بواسطة ف المحكمة يأرشفي واألدلة حفظ ملفات القضايا  الحاجة إلى 
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 من اإلطالع عليها المهنيين والمواطنين لتمكين متخصصة المواقع الالوصول إلى ضمان  الحاجة إلى
 على االنترنت .

 على االنترنت.جراءات مختلف اإلفيذ من تنلمهنيين تمكين ا الحاجة إلى 

 لإلتاحة للمواطنين من اإلحاطة علما بأن اإللكتروني لتبليغ اتطبيقات تشجيع استخدام  الحاجة إلى
 .متاحالخيار هذا 

 الثقة بين القضاة والفنيين.بناء  الحاجة إلى 

 عات ووصالت : أجهزة الكمبيوتر والطابحاسوب الضروريةمعدات البتجهيز المحاكم  الحاجة إلى
 اإلنترنت.

 القوانينتتولى نشر جميع وسهلة مجانية إليها بطريقة الوصول يمكن بوابة قانونية إنشاء  الحاجة إلى 
 كامل ودقيق.حو نالسارية على 

 وظفينبين المحاكم والقضاة و الم (نترانتداخلية )اإنشاء شبكة  الحاجة إلى. 

 شأن بالمتقاضين لدعم( لإلجابة على أسئلة ل)مركز  لمساعدة على االنترنتلمكتب إنشاء  الحاجة إلى
 .اتمحاكمالخاصة بكل أنواع الاإلجراءات والشكليات 

 ةيلكترونبالوسائل اإلتبادل البيانات بتحسين القوانين المتعلقة بتوحيد االتصاالت و  الحاجة إلى. 

 ت.اإلنترنجرائم القوانين المتعلقة بالجرائم اإللكترونية و دقيق ت الحاجة إلى  

 الفيديو في قاعة المحكمة.التداول بقوانين بشأن وضع واعتماد  الحاجة إلى 

 مراعاة اإللمام باستخدامها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و في مجال تدريب ال يرفتو  الحاجة إلى
 .الوظيفية لترقيةفي  ا

 االتصاالت.استخدام تكنولوجيا المعلومات و الضبط على  كتبة تشجيع القضاة و الحاجة إلى 

 من أفضل على نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت استخدام تشجيع المواطنين على  الحاجة إلى
 خالل وسائل اإلعالم.
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 الوثائق المرجعية الرئيسية )قائمة غير شاملة(

 

 األمم المتحدة

 

 (.فقط باللغة اإلنجليزية ةالوصول إلى العدالة.. )متوفر بشأن سبل  عمليةمذكرة .    1111األمم المتحدة. عام 

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/ACCESSTOJUSTICEUNDPPRACTI

CENOTE.pdf 

 

 

المجلس المعتمدة من جانب الشهود األطفال باألطفال ضحايا الجريمة و  المتعلقةالقضايا العدالة في سير المبادئ التوجيهية بشأن 
 .1110يوليو  11المؤرخ في  1110/11رقم االقتصادي و االجتماعي في قراره 

setting/victims/Res%202005%2020%20f.pdfhttp://www.coe.int/t/dghl/standard 

 

 

 ( . 1110حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختياري الملحق بها )بشأن تفاقية اال

13http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=14 

 

 

( )متوفر  1100لى المساعدة القانونية في أفريقيا )صول إو للتحسين ادليل إرشادي مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة. 
 ( .فقط باللغة اإلنجليزية

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_aid_in_Africa.pdf 

 

 

 اإلتحاد األوروبي

 

 فيشخاص األحقوق بشأن حماية  0770أكتوبر  11بتاريخ  األوروبي عن البرلمان األوروبي و المجلس ة/ الصادر  70/10رقم  ةالتوجيه
 البيانات.تنقل جة البيانات الشخصية و حرية معال مجال

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML-http://eur 

 

 

دفاع في التي يواجهها ال األوروبية بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية : المشاكللجنة للمفوضية األوروبية والخضر الكتاب األ 
 ( . 1111لحدود )ل القضايا العابرة

r/com/2000/com2000_0051fr01.pdflex.europa.eu/LexUriServ/site/f-http://eur 

  

 

بعض الجوانب بشأن  1111يونيو 2بتاريخ  األوروبي عن البرلمان األوروبي و المجلس ةالصادر   EC 30 ( 1111)رقم  ةالتوجيه
 لتجارة االلكترونية (.بشأن ا ةالتجارة االلكترونية ) التوجيهبما في ذلك خدمات مجتمع المعلومات في السوق الداخلية، المتعلقة بالقانونية 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF-://eur http 

 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res%202005%2020%20f.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res%202005%2020%20f.pdf
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_aid_in_Africa.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_aid_in_Africa.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0051fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0051fr01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF
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إطار تنظيمي بشأن وضع  1111مارس  9األوروبي بتاريخ مجلس الألوروبي و البرلمان االصادرة عن  EC/1111/10رقم  ةالتوجيه
 " ( . يةاإلطار  التوجيهةمشترك لشبكات االتصاالت االلكترونية و خدمات االتصاالت اإللكترونية ) "

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FR:PDF-http://eur 

 

 

رقم  ةتوجيهطبقا للاستمارة موحدة لطلبات المساعدة القانونية شأن استحداث ب(  EC/1111/211)  ضية األوروبية رقممفو مقرر ال 
1113/2/EC  تحسين الوصول إلى العدالة.األوروبي الهادفة إلى  المجلسالصادرة عن 

 
-http://eur

de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,plex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fr,en&lang=&lng2=bg,cs,da,

l,pt,ro,sk,sl,sv,&val=648082:cs 

 

 

 ( . 1110الهاي: تعزيز الحرية واألمن و العدالة في االتحاد األوروبي )محكمة . برنامج األوروبيمجلس ال

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:FR:PDF-http://eur 

 

 

. األوروبية والبرلمان األوروبي، و اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة األقاليماألوربي  المجلسخطاب المفوضية األوروبية إلى 
 ( .1101-1110)ناث والذكورخارطة طريق لتحقيق المساواة بين اإل

092:FIN:FR:PDFlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0-http://eur 

 

 

  .. االتحاد األوروبيةاألوروبيبشأن العدالة اإللكترونية  (1103-1117)السنوات  ةعمل متعددخطة 
 ( .C 75 / 01/  1117))المرجع رقم  (1117عام )

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:PDF-http://eur 

 

 

خطاب خدمة المواطن. في سبيل للحرية واألمن والعدالة إنشاء فضاء . (  262)رقم   (2009)بشأن االتصال  نهائيالبرنامج ستوكهولم 
 .األوروبي إلى البرلمان األوروبي والمجلسالمفوضية األوروبية 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0262_/com_com(20

09)0262_fr.pdf 

 

 

تشريع البشأن  مجلس األوروبيالتابع للفريق العمل  معدة من خارطة طريق منقحة -األوروبية اإللكترونية  ةلاالعدبشأن تنفيذ خطة العمل 
 ( .1100عام ( ) ة اإللكترونيةلاعلى شبكة اإلنترنت ) العد

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st10/st10331.fr11.pdf 

 

 

 خارطة طريق منقحة. -إللكترونيةااألوروبية  ةلاالعدبشأن عمل التنفيذ خطة 
 03710/0/01 REV 1.  09العدالة اإللكترونية JUSTCIV 276 COPEN 196 JAI 624  1101. نوفمبر . 

 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st16/st16580.fr12.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0262_/com_com(2009)0262_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0262_/com_com(2009)0262_fr.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st10/st10331.fr11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st10/st10331.fr11.pdf
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0805:FR:HTML-http://eur 

 

 

التي تقضي  1111أبريل  10األوروبي بتاريخ مجلس العن البرلمان األوروبي و  ةالصادر  210/1111( رقم اإلتحاد األوروبيالئحة )
 لسداد.بشأن األمر با يأوروبيإجراء سن ب

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:01:FR:HTML-http://eur 

 

 

التي تقضي  1110ديسمبر  01األوروبي بتاريخ مجلس الوروبي و عن البرلمان األ ةالصادر  0270/1110( رقم اإلتحاد األوروبيالئحة )
 .زعات الصغيرةانملتسوية ال أوروبيبسن إجراء 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:FR:PDF-http://eur 

 
 

إجراء بشأن سن  1119يوليو 00األوروبي بتاريخ مجلس لاعن البرلمان األوروبي و  ةالصادر  200/1119( رقم اإلتحاد األوروبي) الئحة
 صغيرة .نازعات المبشأن الأوروبي 

 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:FR:PDF-http://eur 

 
 

روبية و األجتماعية األوروبية ولجنة األقاليم ، واللجنة االقتصادية واالاألوروبيمجلس الإلى البرلمان األوروبي، و المفوضية األوروبية خطاب 
 * / ةنهائيوثيقة  COM/2010/0245ألوروبا / *  ةرقميبشأن وضع إستراتيجية 

do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:HTMLlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.-http://eur 

 

 1100) موحدة في مجال فقه القضاءوحد أدنى من البيانات الة أوروبيمواصفات توصي بتحديد األوروبي المجلس صادرة عن  استنتاجات
 /C 127 / 01.) 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:127:0001:0007:FR:PDF-http://eur 

 

 

ضحايا  حقوقلضمان معايير المن الحد األدنى التي تحدد  1101أكتوبر  10األوروبي الصادرة في مجلس الالبرلمان األوروبي و  ةجيهتو 
 .لصالحهمو الدعم  حمايةالتوفير و  الجريمة

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF-http://eur 

 

 
 

إدارة تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز ". 1100-1100للفترة اإللكترونية دارة إلفي مجال اخطة عمل االتحاد األوروبي 
 ."ذكية ومستدامة و مبتكرة 

 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:PDF-http://eur 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0805:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0805:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:PDF
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 يوروباأل مجلس ال

 
 .العدالة وتكنولوجيا المعلومات""بشأن  ن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين الصادر ع  14 ( 2011)البالغ  رقم 

orIntrahttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1898719&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackCol

net=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

 

 

 وكفاءة و دور القضاة . ية،استقاللالدول األعضاء بشأن 'إلى وزراء اللجنة الموجهة من  12 ( 94 )التوصية رقم 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=53

4547&SecMode=1&DocId=514366&Usage=2 

 

 

كلفة بتسوية المالخارجة عن القضاء الهيئات  المبادئ المطبقة علىالمتعلقة ب 1110أبريل  1المفوضية األوروبية الصادرة في توصية 
 .بطريقة توافقيةالمستهلكين المتعلقة بمنازعات ال

http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adr/acce_just12_fr.pdf 

 

 
 

و  1111أبريل  31في  تمدةلمعإلى الدول األعضاء بشأن حماية المرأة ضد العنف جهة المو لجنة الوزراء الصادرة عن  0التوصية رقم 
 .ذات الصلةالمذكرة التفسيرية 

t/pace/campaign/stopviolence/Source/rec2002(5)_fr.dochttp://www.coe.int/ 

 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/CCJE(2003)OP4_fr.pdf 

 

 

و     عادلة في غضون فترة زمنية معقولة المحاكمة ين بشأن الللقضاة األوروبي رياشستاالمجلس الصادر عن ال(  1111) 0رقم البالغ 
 لتسوية المنازعات. ةبديلمراعاة السبل الدور القضاة في المحاكمة مع 

  
.int/ViewDoc.jsp?id=1046341&Site=COEhttps://wcd.coe 

 

 

"  بشان يوروباألمجلس التابعة لل يةر اوز اللجنة الموجه إلى ال ينمجلس االستشاري للقضاة األوروبيال( الصادر عن  1110) 9رقم البالغ 
 .العدالة والمجتمع "

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp 

 

 

في النظام ءات اإلجراآجال تنفيذ . قائمة من المؤشرات لتحليل زمن العدالة. قائمة مرجعية إلدارة المن أجل فاعلية اللجنة األوروبية 
 القضائي .

://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1031193&Site=COE https 

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1898719&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1898719&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534547&SecMode=1&DocId=514366&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534547&SecMode=1&DocId=514366&Usage=2
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adr/acce_just12_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adr/acce_just12_fr.pdf
http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/rec2002(5)_fr.doc
http://www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/rec2002(5)_fr.doc
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/CCJE(2003)OP4_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/CCJE(2003)OP4_fr.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1046341&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1046341&Site=COE
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1031193&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1031193&Site=COE
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 .ضائيةفي اإلجراءات القزمن إلدارة السليمة ن الممارسات العالعدالة . خالصة وافية من أجل فاعلية  اللجنة األوروبية

http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/conf_de_consensus/bibliographie/consensus_cepej_co

mpendium.pdf 

 

 

وق و المشاركة الكاملة لألشخاص حقاللتعزيز ي وروباألمجلس الإلى الدول األعضاء في ارية لجنة الوز ال( من 1110)  0التوصية رقم 
 ذوي اإلعاقة.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986837 

 

 

 المسائل المدنية. الوساطة األسرية وفي مجال العدالة . مبادئ توجيهية لتحسين تنفيذ التوصيات القائمة من أجل فاعلية  اللجنة األوروبية

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=CM 

 

 

 العدالة . قائمة مرجعية لتعزيز نوعية العدالة والمحاكم. من أجل فاعلية اللجنة األوروبية

-Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DGHLhttps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?

CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6 

 

 

دة وجو فاعلية ( :  1110) بيانات عام  1112طبعة عام  -األنظمة القضائية األوروبية  -العدالة من أجل فاعلية اللجنة األوروبية 
 العدالة .

http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_CEPEJ.pdf 

 

 العدالة . استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.من أجل فاعلية اللجنة األوروبية 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes7TIC_fr.pdf 

 

 

  العدالة من أجل فاعليةللجنة األوروبية  7دراسات رقم الالوصول إلى العدالة في أوروبا /  -العدالة  من أجل فاعليةاللجنة األوروبية 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=17

7204&Usage=202021&SecMode=1&DocId=165 

 

 

من للجنة األوروبية  02رقم دراسات الو نوعية العدالة . فاعلية ( .  1101) بيانات عام  1101طبعة عام  -النظم القضائية األوروبية 
 العدالة. أجل فاعلية

http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Synthese_Version_finale_fr.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/conf_de_consensus/bibliographie/consensus_cepej_compendium.pdf
http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/conf_de_consensus/bibliographie/consensus_cepej_compendium.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986837
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986837
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=CM
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_CEPEJ.pdf
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_CEPEJ.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes7TIC_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes7TIC_fr.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1702021&SecMode=1&DocId=1657204&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1702021&SecMode=1&DocId=1657204&Usage=2
http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Synthese_Version_finale_fr.pdf
http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Synthese_Version_finale_fr.pdf
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 الشبكة األوروبية لمجالس القضاء

 

متوفر ) 1112الجودة . بودابست، مايو بشأن تقييم العمل فريق مجالس القضاء. لالجودة. الشبكة األوروبية  تقييم التقرير النهائي عن 
 ( .فقط باللغة اإلنجليزية

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf 

 

 

. الشبكة 1100مايو  العدالة. نسخة محدثة حتىدة والوصول إلى الجو بشأن . فريق العمل (1101-1117) الجودة و الوصول إلى العدالة
 (.فقط باللغة اإلنجليزية ةاألوروبية لمجالس القضاء. )متوفر 

A/Vilnius/updated_register_access_to_justice.pdfhttp://www.encj.eu/images/stories/pdf/G 

 

 

 ( .فقط . الشبكة األوروبية لمجالس القضاء. )متوفر باللغة اإلنجليزية1100-1101فترة ال ر عنتقري
 

es/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdfhttp://www.encj.eu/imag 

 

 

 األوروبيين مجلس نقابة المحامين 

 

 المساعدة القانونية.بشأن  األوروبييننقابة المحامين  توصيات مجلس

pdf.http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/FR_Legal_Aid_recomme2_1291033916 

 

 رىأخ يةمرجعوثائق 

 

 .مستضعفةلفئات الامن جانب الوصول إلى العدالة بشأن . قواعد برازيليا 1112عام لاألمريكية  -األيبيرية ةالقمة القضائي

http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/noticias/1217852832.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/updated_register_access_to_justice.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/updated_register_access_to_justice.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf
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 عجارالم
 

 

 

                                                 

 

1
 واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية  ،بيوالبرلمان األورو األوروبي، إلى المجلس خطاب المفوضية األوروبية من بين أمور أخرى:   

  COM (2008) 329.الخطاب رقمعدالة اإللكترونية" في مجال الأوروبية  إستراتيجية" نحو بعنوان 
 

http://ec.europa.eu/civiljustice/docs/com_2008_329_fr.pdf 

 

 .ةاألوروبي اإللكترونية ةلاالعدبشأن تنفيذ خطة العمل عن خارطة الطريق 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st09/st09714-re01.fr10.pdf 
 

 
في الجلسة  لمعتمد"العدالة وتكنولوجيا المعلومات" ابعنوان  الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين  14 (2011)لبالغ رقما

 (.1100نوفمبر  17-19)ستراسبورغ،  الثانية عشرة للمجلس العامة 
 

 ةالحالي ةاالقتصاديبيئة ة في ظل الالعدال المتاحة في مجال  التحديات والفرصبشأن في إعالن فيلنيوس المتضمنة  1التوصية رقم 
تحت العنوان التالي:  1100يونيو  10-8في فيلنيوس )المعقودة الشبكة األوروبية لمجالس القضاء في الجمعية العامة ة من جانب عتمدلما
من التغلب العدالة لتمكين اكم و تنمية الموارد البشرية في المح تو التكنولوجيا ةلاالعددارة االستثمارات في مجال إالحاجة إلى تشجيع  "

 .تحديات المستقبل"على 
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/encj_vilnius_declaration.pdf 

 

الحرص  -من الناحية الفنية-إلى أن يتم  ة)الحاج. ةاألوروبياإللكترونية  ةلاالعد( بشأن 1103-1117)العمل متعددة السنواتخطة   2
 لحكومة اإللكترونية.المتمثل في ااإلطار األوسع ة اإللكترونية لاالعدأن تراعي على 

 

http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:P

DF  

 

3
 .اإللكترونيةدارة إلبشأن ا  1100-1100للفترة خطة عمل االتحاد األوروبي  

 .لتعزيز حكومة ذكية ومستدامة و مبتكرةكسبيل تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:DOC 

 

4
 استخدام تكنولوجيايسمح " ما يلي ( 00الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين الذي يقر في فقرته ) 01البالغ رقم   

إن فوعليه، تتطلب استثمارات مالية كبيرة. غير أن هذه التكنولوجيا وشفافيتها. ز فاعليتها يبتعز الوصول إلى العدالة و بتحسين  المعلومات

http://ec.europa.eu/civiljustice/docs/com_2008_329_fr.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st09/st09714-re01.fr10.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/encj_vilnius_declaration.pdf
http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:PDF
http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:DOC
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صالح قطاع لية مناسبة لمخصصات ماقرونة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ينبغي أن تكون مبتعزيز الوصول إلى العدالة بالتوصية 
 العدالة. "

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cCCJE/textes/avis_FR.asp? 

 

5
معتمدة من ) ال "و مسؤوليات القضاةفاعلية و  يةقاللاست "الدول األعضاء بشأن رية الموجهة إلى وزااللجنة ل(  1101) 01رقم   التوصية  
عين على ( من التوصية على أنه "يت 33 وتنص الفقرة) نواب الوزراء ( : ل 0172الـ جتماع االفي  1101نوفمبر  09في ية ر اجنة الوز ال

تمكين لمن االتفاقية، و ( 0)تطلبات المادة المحاكم لتمكينها من العمل وفقا لمالالزمة لصالح كل دولة تخصيص الموارد والمرافق والمعدات 
 . على نحو فاعلالقضاة من العمل 

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanFrench&Ver=ori

ginal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackC

olorLogged=FDC864 

 

6
عدالة وتكنولوجيا المعلومات "البعنوان  المجلس االستشاري للقضاة األوروبيينالصادر عن  01( 1100رقم ) من البالغ  (11قرة )الف  

مهمة أداة تعد  تكنولوجيا المعلوماتينص البالغ على أن و . (1100نوفمبر  17-9) ستراسبورغ، الثانية عشرة في الجلسة العامة المعتمد 
التفصيلية ئية المعلومات اإلجرالتوفير المحاكم المستخدمة من تحسين الوسائل أن تسهم في نها يمكن ، بحيث أللمحاكمجدا بالنسبة 
 المحاكم . فيمصلحة لهذا الغرض إنشاء االستشاري إلى التوصية ب سدفع المجلالذي هو السبب و  الذين يطلبونها،لألشخاص 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin

al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD

C864 

 

 "و مسؤوليات القضاةفاعلية و  يةاستقالل"لدول األعضاء بشأن اوالموجهة إلى  يةر اوز الللجنة الصادرة عن (  1101) 01 رقمالتوصية  7
( من التوصية على أنه  33 وتنص الفقرة) .نواب الوزراء (ل 0172الـ جتماع االفي  1101نوفمبر  09في ية ر اجنة الوز معتمدة من الال
من ( 0)ا من العمل وفقا لمتطلبات المادة المحاكم لتمكينهالالزمة لصالح عين على كل دولة تخصيص الموارد والمرافق والمعدات "يت

 .على نحو فاعلتمكين القضاة من العمل لاالتفاقية، و 

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)12&Language=lanFrench&Ver=ori

ginal&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackC

olorLogged=FDC864 

 

8
 https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do 

 

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-fr.do 
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9
 http://www.e-codex.eu/about-the-project.html 

 

10
 http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm 

 

11
التي تنص على أن تكنولوجيا  المجلس االستشاري للقضاة األوروبيينالصادر عن (  1100) 21.( من البالغ رقم 01الفقرة )    

وتكاليف  ،ءالقضافقه و  القضائية، واألنشطة ،بمعلومات عامة عن النظم القانونيةالمتقاضين فرصا جديدة لتزويد األفراد  توفر المعلومات
 . اإلجراءات

 

   

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin

al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD

C864 

 

12
 http://www.piaje.org/ES/COMJIB/Paginas/COMJIB.aspx 

 

13
 التي تنص على أن تكنولوجيا المعلومات ستشاري للقضاة األوروبيينالمجلس االالصادر عن  ( 1100) 9 ( من البالغ رقم01) الفقرة  

؛ ، وتكاليف اإلجراءاتءالقضافقه و القضائية بمعلومات عامة عن النظم القانونية واألنشطة المتقاضين فرصا جديدة لتزويد األفراد "توفر 
الوسائل التقليدية الحالية وعلى أنه يتعين أن ال تتم إزالة  ؛ياتكنولوجالوصول إلى هذه الجميع المستخدمين ل -حتى اآلن–وعلى أنه ال يمكن 

لمحاكم للوصول إلى االمتاحة المساعدة وسائل "مكاتب المساعدة" وغيرها من ال تتم إزالة أن تعين ي؛ وعلى أنه لوصول إلى المعلوماتل
 امهم، مع التشديد على أن هذا العنصر يعد لجميع"ا"لصالح العدالة تضمن الوصول إلى  تكنولوجيا المعلوماتأن  -عن خطأ–باالعتقاد 

 .فئات المستضعفة في الوصول إلى العدالةالحقوق حماية ضمان بشكل خاص ل

 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
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14
 http://www.ccbe.eu/index.php?id=333&L=0 

 

15
"العدالة وتكنولوجيا بعنوان:  المجلس االستشاري للقضاة األوروبيينالصادر عن ( 1100)  00رقم ( من البالغ 01الفقرة )   

يع والمشار  ،والمذكرات ،الفرديةوالملفات ، سجالتالمتضمنة في " البيانات والمعلومات، مثل تلك الو التي تنص على أن المعلومات. 
بقدر عال من  تهادار تتم إأن تعين كم ياالمحة إدار طريقة و ء القضاأداء تقييم بشأن اإلحصائية البيانات و  ،القانونيةقرارات التحضيرية، وال

الجهات التي هي بحاجة ى عل -فقط- ى مثل هذه المعلومات )في المحاكم(أن يقتصر الوصول إل  -عند االقتضاء–التأمين، بحيث يتعين 
 . ا"هاتمهم لتأديةإليها 
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16
التي تنص على أنه "يتعين الحرص على (  70. ) مستضعفةلفئات اللصالح االوصول إلى العدالة بشأن ضمان برازيليا  قواعد   

 .مستضعفةلفئات اللصالح التحسين ظروف الوصول إلى العدالة تاحة المالتطورات التكنولوجية المتاحة بفضل االستفادة من الفرص 

 

http://justicia.programaeurosocial.eu/index.php?PHPSESSID=vte9hr6fh2p3kg6s7v793n

q5q6&nIDMenu=3&nIDSeccion=3&nIDArticulo=84 

 

 

 
17

"العدالة وتكنولوجيا  بعنوان المجلس االستشاري للقضاة األوروبيينالصادر عن ( 1100)  01رقم ( من البالغ 31)الفقرة   
اع إلفادات الشهود والخبراء حينما تكون هناك حاجة عن بعد لالستمجلسات عقد الفيديو يسهل التداول ب"  والتي تنص على أن المعلومات

اإلدراك مثل االفتقار إلى ب و عيأن تتضمن هذه الوسيلة بعض ال -مع ذلك-إلى توفير قدر عال من األمن لصالحهم؛ وأنه من الممكن 
لنقطه مهمة بهذا  ةخاصمية هأيالء إيتعين  ؛ وأنهأو الشهود أو الخبراءالمعنية ردود فعل األطراف لالقاضي جانب من والدقيق المباشر 

 لدفاع .افي تقويض حقوق  الفيديوال تتسبب األدلة المقدمة بواسطة أن الخصوص تتمثل في الحرص على 

 

  .العدالة ةنظمأالفيديو في مجال التعاون الدولي بين التداول باستخدام بشأن اتفاقية أمريكا الالتينية 18

 

 http://www.piaje.org/ES/Video/Paginas/intrules.aspx 

 

19
 http://www.encj.eu/ 

 

20
 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_FR.asp? 

 

21
والتي تنص على أن تكنولوجيا  المجلس االستشاري للقضاة األوروبيينالصادر عن  ( 1100) 01رقم  من البالغ  (37لفقرة )ا   

دورا في تقييم ؤدي ن تيمكن أعلى أنه و  ؛تحسين إدارة األعماللو القضايا توزيع في أداة مهمة لتعزيز الشفافية والموضوعية تعد  المعلومات "
األساس الوحيد بواسطة هذه الوسائل تم جمعها يلبيانات التي الحرص على أن ال تكون امع ذلك - ؛ وعلى أنه يتعينالقضاة والمحاكمأداء 

هيئة مستقلة أي أو القضاء مجلس ئية إلى اإلحصا، وأنه يتعين أن تحال هذه البيانات لقضاةلالفردي عمل وتقييم ال لتحليه لإليالذي يستند 
 لغرض دراستها. أخرى
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 المعنية المستفيدة البلدان وممثلو الخبراء قدمها التي المعلومات إلى الوثيقة هذه تتضمنها التي المعلومات تستند
 يمكن ال المشروع بتنفيذ المكلف والمجمع. الثالث للعدالة ديورومي مشروع إطار في  المنجزة األمعمال سياق في
 هذه ضمن  يكونأن  معسى معما مسؤوال ُيعتبر أن يمكن وال ، شمولها أو راهنيتها و دقتها، معن مسؤوال ُيعتبر أن

 .سهو أو أخط من الوثيقة
 

 
 
 

 

 

  

 


