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مقدمة
على غرار سائر قطاعات اإلدارة العامة األخرى ،يواجه قطاع العدالة تحديات كبيرة تفرضها تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت الجديدة .إن التغييرات التنظيمية الجذرية المترتبة عن اعتماد هذه التكنولوجيات الجديدة تؤثر بشكل
آثار
كبير على أي قطاع يشرع في اعتمادها .وال شك أن استخدام هذه التكنولوجيات في قطاع العدالة ستترتب عنه ا
تشمل الموارد المادية والبشرية المسخرين لتقديم الخدمات العامة في مجال العدالة .وستشمل

–كذلك -هذه اآلثار

جميع المهنيين المتعاملين مع العدالة ،هذا فضال عن الجهة الرئيسية التي توجه إليها خدمات العدالة ،يعني ذلك

المواطن .1

وعيا منا بمدى تنوع العوامل والعناصر المساهمة في اعتماد الوسائل التكنولوجية الجديدة في مجال العدالة ،فإننا
نسعى من خالل هذا العمل إلى وضع منهاج عمل بشأن طريقة الوصول إلى العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في بلدان الجوار الجنوبية الشريكة التالية:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. جمهورية مصر العربية؛ -إسرائيل؛

 المملكة األردنية الهاشمية؛ لبنان (جمهورية لبنان)؛ المملكة المغربية؛ -فلسطين؛

 الجمهورية التونسية.وعلى إثر المناقشات المثمرة والتوافق في اآلراء الذي تم التوصل إليه خالل االجتماعات الثالثة ( )3التي عقدها
أعضاء الوفود من جميع البلدان المشاركة ،أفضى فريق العمل ،في النهاية ،إلى صياغة تسع وسبعين ( )97ممارسة
سليمة في هذا المجال.
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قرار شكر
يطيب لي أن أزجي خالص الشكر إلى جميع ممثلي الوفود األعضاء في فريق العمل على ما قدموه من مساعدة

ثمينة أسهمت في صياغة هذا الدليل .كما أود أن أثني على ما أبداه أعضاء فريق العمل من جهود دؤوبة واهتمام
كبير للرد على األسئلة المتضمنة في االستبيان المستوفي الذي تم توزيعه عليهم خالل جلسات العمل ،والذي استخدم
كسند أساسي لصياغة هذه الوثيقة في النهاية.
وأود ،كذلك ،أن أثني على المشاركة العالية التي ميزت المناقشات ،بحيث أبدى أعضاء الوفود تدخالت رفيعة
المستوى للتعبير عن آ ارئهم المختلفة ،وهو ما يؤكد ما أولوه من اهتمام بالغ لإلعداد لهذا العمل ومدى التزامهم
بالنتيجة النهائية للمشروع ،يعني ذلك صياغة هذا الدليل.
حري بنا اإلشارة إلى أن هذا الدليل لم يتم إعداده بطريقة منعزلة أو فردية ،بل إنه ثمرة عمل مكثف أسهم فيه كل
واحد من المشاركين بفضل إثراءاته الشخصية .وال يسعني إال أن أعرب عن أسمي آيات االمتنان لجميع أعضاء
فريق العمل على إتاحتي الفرصة لالستفادة من هذه التجربة المثرية وتبادل األفكار معهم واإلحاطة علما بما يساورهم
من شواغل في هذا المجال.
وأود ،أيضا ،أن أتقدم بالشكر الخالص إلى جميع أعضاء الفريق المعني بتنفيذ المشروع لدعمهم المتواصل أثناء فترة
إعداد هذا الدليل ،وبصورة خاصة على ما أبدوه من تعليقات وما أسدوه من مشورة ثمينة إلنجاز هذا العمل.

وأخيرا ،ال يفوتني أن أزجي الشكر إلى المترجمين الفوريين على الكفاءة المهنية العالية التي أبدوها خالل جلسات
العمل المكثفة .فأنا لهم من الممتنين .

معرض موجز معن العمل المنجز و منهجية العمل
لقد تم في الصفحات التالية من هذه الوثيقة  ،إيراد استعراض للممارسات السليمة في مجال استخدام التكنولوجيات
الجديدة في قطاع العدالة ،وملخص عن المناقشات التي جرت بين مختلف أعضاء الوفود المشاركين بهذا الشأن
والتي أفضت إلى ضبط مجموعة من الممارسات السليمة في هذا المجال تم تقديمها على شكل دليل ،هذا فضال عن
إيراد تعليق نهائي موجز من جانب الخبير الذي تولى إعداد هذه الوثيقة.

وتجدر اإلشارة إلى أن السمة الرئيسية التي يتميز بها هذا العمل هي أن الممارسات السليمة المتضمنة في الدليل
المقترح تحظي بتوافق واسع لآلراء من جانب أغلبية المشاركين في المناقشات التي جرت أثناء االجتماعات
التحضيرية المخصصة لبحث كل واحد من المواضيع ذات الصلة المطروحة.
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إن الممارسات السليمة المقيدة في هذه الوثيقة لم يتم ضبطها بصورة مجردة ،أو في معزل عن االعتبارات األخرى
ذات الصلة ،كما أنها ليست ممارسات مثالية يمكن تصور تطبيقها في سياق وهمي أو خيالي فقط .وان كانت هذه
الممارسات غير مستوفية -على نحو مطلق -لجميع الميادين ،فإنها تحظي بتوافق واسع في اآلراء من جانب أغلبية

أعضاء الوفود من مختلف الدول المشاركة في كل واحد من االجتماعات المعقودة لهذا الغرض.
إن الممارسات المقيدة في هذه الوثيقة هي ممارسات تم إقرارها من جانب وفود البلدان المستفيدة المشاركة في
االجتماعات بحيث اعتبرت هذه الوفود أنها ممارسات حسنة ،ومقبولة ،ومفيدة ،وصيغت بطريقة مناسبة تتمشى
والظروف الراهنة ،وتتكيف مع سياق وواقع بلدانهم ،وال تتنافى مع تشريعاتها القائمة وأطرها المؤسسية
واالقتصادية الحالية .وفضال عن ذلك ،فإن هذه الممارسات السليمة تتناسب –كذلك -مع المخططات المسطرة
لزمي.
ويمكن تنفيذها بكل واقعية من الناحية التقنية ،على األمدين القصير والمتوسط ،وان كان تنفيذها غير إ ا
إن الممارسات السليمة المحددة والمناقشات التي جرت بشأنها يراعيان السياق اإلقليمي الذي تندرج فيه هذه
الممارسات .إن ثمة عدد من البلدان بادرت إلى تنفيذ بعض التوصيات ذات الصلة بهذه الممارسات وذلك بطريقة
كاملة أو جزئية .وال شك أن إقرارها في هذا السياق سيدعم هذا االتجاه على نحو أكبر ،هذا فضال عن تأكيد
أهميتها.
تسمح الممارسات السليمة التي تم تحديدها والمعلومات التي تم جمعها في ملخص المناقشات ،برسم صورة شاملة
عن الوضع الحالي في هذا المجال و عن المالمح الرئيسية للموضوعات ذات الصلة.
لقد تم ،في هذه الوثيقة ،إيراد وصف لكل مجموعة من الممارسات السليمة المقترحة يليه ملخص عن المناقشات التي
جرت بشأنها .وفي اعتقادنا ،فإن هذا الملخص يسمح ليس فقط بتوفير معلومات موجزة و مفيدة للغاية ،بل وكذلك
بإبراز نقاط القوة والضعف بشأن كل واحد من المجاالت المعروضة للبحث ،هذا فضال عن إطالعنا على الوضع
الراهن في بلدان الجوار الجنوبية بهذا الشأن .وفي بعض الحاالت ،يتيح –أيضا -الملخص تحديد المجاالت التي
يتوقع أن تتميز بتقدم معقد أو بطيء ،و تلك التي يتوقع أن يكون فيها التقدم سهال وسريعا ،حينما يتم البدء في
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة.

وعالوة على ذلك ،يسمح ملخص المناقشات بالحصول على فكرة بشأن بعض النجاحات الملموسة المحرزة من
الناحية القانونية ،وبإبراز بعض الف ارغات وأوجه القصور في استخدام بعض المعايير الموحدة ذات الصلة والمندرجة

في سياق المشروع الجاري تنفيذه بين االتحاد األوروبي و بلدان الجوار الجنوبية المستفيدة من مشروع يوروميد
للعدالة الثالث.
لهذا الغرض ،بادرنا إلى إعداد استبيان محدد بهذا الشأن ،وحرصنا على موافاة جميع المشاركين في االجتماعات
بهذا االستبيان وبالمستندات المرجعية ذات الصلة –مقدما -لإلتاحة لهم بتحضير مشاركتهم على نحو سليم .لقد عقد
فريق العمل ثالثة اجتماعات دام كل واحد منها ثالثة ( )3أيام ،بحيث عقد االجتماع األول في أثينا (اليونان) من

 01إلى  01يوليو  ،1101و الثاني في باريس (فرنسا) من  19إلى  17نوفمبر  ،1101و الثالث في مدريد
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(اسبانيا) من  01إلى 01مارس .1103
لقد وجهت الدعوة إلى جميع البلدان المستفيدة من المشروع للمشاركة في االجتماعات ،بحيث تم السماح لثالثة ()3
خبراء من كل بلد (يتم تعينهم من جانب المنسق الوطني في كل بلد مقدما) بالمشاركة في هذه االجتماعات .لقد
تعذر على بعض البلدان المستفيدة من المشروع المشاركة في االجتماعات ألسباب مختلفة .وبغية ضمان االستم اررية
في العمل ،حاولنا أن نضمن -قدر اإلمكان -المشاركة من نفس أعضاء الوفود في كل واحد من االجتماعات
الثالثة ،أو على األقل واحد منهم.

لقد سمحت االجتماعات الثالثة المعقودة بمناقشة مواضيع مختلفة وفقا للجدول الزمني ومشروع جدول األعمال اللذين
تم إعدادهما من قبل الفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الخبراء ،وبالموافقة المسبقة من مكتب التعاون
والمساعدات التابع لإلتحاد األوروبي .وقد أتاح ذلك للخبير (المكلف بإعداد هذه الوثيقة) جمع معلومات مناسبة،

وتلخيص جوهر المناقشات ،وصياغة الممارسات السليمة بشأن كل واحد من المواضيع التي طرحت على بساط
البحث ،وذلك استنادا إلى التوافق في اآلراء الذي برز بشأن كل من واحد من هذه المواضيع .وعلى إثر كل اجتماع،
قام الخبير بإعداد مشروع تقرير عن العمل المنجز يعكس آراء المشاركين وأفكارهم والممارسات السليمة المقترحة
المتعلقة بالمواضيع التي نوقشت .وفي أعقاب ذلك ،قام الخبير –كذلك -بموافاة البلدان المستفيدة بمشروع التقرير

لغرض اإلحاطة والمراجعة ،ولإلتاحة لهذه البلدان تبادل وجهات النظر بشأن مضمون التقرير ،و عند االقتضاء
إدخال التصويبات أو التعديالت عليه ،وذلك قبل أن يعرض التقرير لإلقرار خالل االجتماع الموالي لفريق العمل.
وقد ساعدت هذه الطريقة التي تميزت بالتفاعل على التقدم في العمل في كل اجتماع ،والتوصل إلى النتيجة النهائية
المنشودة التي توجت أعمال فريق العمل خالل اجتماعه األخير.
وفضال عن ذلك ،وللحرص -قدر اإلمكان -على أن تعكس الوثيقة النهائية بكل صدق النقاشات التي جرت ،تم،
مجددا ،إرسال النص النهائي إلى البلدان المعنية باألمر مع تضمينه نتائج االجتماع األخير ،وذلك للسماح لهذه
البلدان ،بأن تقدم تعديالتها وتصويباتها األخيرة بشأن هذه الوثيقة (عن طريق التنسيق بين المنسق الوطني و
أعضاء الوفود المشاركين في االجتماعات الثالثة) .وقد تم الحرص على مراعاة كافة المقترحات المستلمة في أوانه

وعكسها في النسخة النهائية من الدليل من جانب الخبير.

تعد هذه الوثيقة ثمرة عمل مفصل تم إنجازه من جانب كل من الخبير الذي تولى إعداد هذا الدليل ،و فريق العمل،
وكافة المشاركين الذين ساهموا في تنفيذ مختلف األنشطة المتصلة بالدليل .وتم التوصل إلى إعداد هذا الدليل
بفضل جهود الجميع ،وما أبداه كل واحد من أعضاء الوفود المشاركين من الت ازم كبير بهذا المشروع.

ونود ،بهذه المناسبة ،أن نعرب عن امتناننا العميق للسيد خافيير مونصو ،الخبير الرئيسي على األمد القصير ،على
ما أبداه من خبرة  ،وروح تعاون ،وتفان كبير ،وكفاءة مهنية و عمل فني قيم أثناء إنجاز هذا العمل .وقبل كل واحد
من االجتماعات ،تولى الخبير خافيير مونصو ،بمساعدة الفريق التقني لمشروع يوروميد للعدالة الثالث ،إعداد
مجموعة من األسئلة المحددة بشأن جميع المواضيع المعروضة للبحث ،وذلك بالتعاون مع خبراء و ممثلي بلدان
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الجوار الجنوبية الذين تم إشراكهم في إعداد هذا الدليل ،وبالتنسيق مع المنسقين الوطنيين لهذه البلدان.
وأخيرا ،نود أن نعرب عن شكرنا الخالص إلى جميع الخبراء من الدول الشريكة الجنوبية الذين شاركوا في مختلف
االجتماعات و أبدوا مساهمة كبيرة في مختلف المناقشات .و قد تم التوصل إلى إعداد هذا الدليل بفضل دعمهم
الصريح ،والتزامهم الراسخ و جهودهم الدؤوبة التي ال تعرف الكلل.
سالسيدو أندريس فيالسكو،
رئيس فريق العمل لمشروع يوروميد للعدالة الثالث.
خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس،
المسؤول عن التدريب في مشروع يوروميد للعدالة الثالث.
دانيا سمول،
منسقة مشروع يوروميد للعدالة الثالث.
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الممارسات السليمة
ألـف .إدارة تكنولوجيا اإلعالم و االتصال تطويرها االستراتيجي
الخطة اإلستراتيجية
 .2يتعين 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 البلدان.

اإلدارة المركزية

 .1يتعين إنشاء إدارة مركزية منفتحة على المواطنين للمساعدة على تحديد الخدمات المتاحة مع
الحرص على إيالء األولية لوزارة العدل.
خط الميزانية
 .3يوصي بأن يتم التوفر معلى خط محدد للميزانية يخصص لهذا الغرض .ويتعين أن تكون مدة تنفيذ
خطة الحوسبة متناسبة مع الميزانية المخصصة.
فريق الخبراء متعددي التخصصات
 .4يتعين الحرص معلى التوفر معلى فريق معمل من الخبراء متعددي التخصصات يتشكل من قضاة،
ورؤساء محاكم ،ومدمعين معامين ،وكتبة ضبط ،وموظفي المحكمة ،و فنيين في الحوسبة لالستفادة

شرك هذا الفريق في مرحلة التخطيط الذي تعده
من خبراتهم ووجهات نظرهم .ينبغي أن يتم إ ا
اإلدارة.

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

التعاون

 .6يتعين إبرام اتفاقات تعاون مع الجهات المانحة للمسامعدات والقطاع الخاص.
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ملخص المناقشات:
لقد استهل فريق العمل اجتماعه بإجراء نقاش حول مدى توفر خطط إستراتيجية في مجال استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في العدالة ،وخصائص هذه الخطط ومراحل تنفيذها في البلدان المستفيدة .ووفقا لمنهجية

العمل المعتمدة من جانب فريق العمل ،تم تقديم الموضوع للبحث بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .وتم
من البداية التشديد على مدى أهمية التوفر على خطة شاملة ،أفقية ،متجانسة ومواءمة مع خطط اإلدارة الشاملة
األخرى.
لقد سلط النقاش المستفيض الذي جرى بهذا الشأن الضوء على غياب خطط عمل محددة في معظم البلدان المستفيدة
تتضمن مثل هذه المواصفات .وتمت اإلشارة إلى أن أغلبية البلدان تتوفر على خطط عمل في هذا المجال ،ولكنها
ال تستوفي ،في معظم الحاالت ،الشروط المطلوبة .وبهذا الصدد ،يمكن ذكر بعض الخطط المهمة الجاري تنفيذها:
ذكر الوفد الجزائري أنه تم اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم بوضع خطة إستراتيجية رئيسة
للفترة 1112-1113؛ وأنه تم استكمال هذه الخطة اإلستراتيجية بوضع برنامج شامل إلصالح العدالة ،بحيث
استلزم هذا البرنامج إنشاء شبكة قطاعية لإلتاحة لجميع الهيئات القضائية التواصل فيما بينها بطريقة موثوق بها
ومؤمنة .وبالموازاة مع ذلك ،تم إنشاء مجموعة من األنظمة إلدارة المعلومات (نظام إدارة و مراقبة السجالت
القضائية ،وسجالت األحكام العدلية ،ونظام إدارة مذكرات التوقيف ،ونظام إدارة البيانات المتعلقة بالمساجين) ،هذا

فضال عن استحداث آليات محددة للمساعدة على صنع القرار (نظام إلكتروني لمتابعة سير العمل ،والخريطة
القضائية ،ونظام إدارة الموارد البشرية وأعوان العدالة).
وأضاف أنه بغية ضمان نجاح خطة التحديث اإلستراتيجية  ،تم ،في عام  ،1111إنشاء مديرية عامة لعصرنة
(تحديث) قطاع العدالة.
:

المواقع

و ازرة العدل  http://www.mjustice.dzيمكن للمواطنين متابعة القضايا التي هم طرف فيها من خالل البوابة
اإللكترونية لو ازرة العدل.

بوابة القانون الجزائري:

http://www.droit.mjustice.dz

مركز البحوث القانونية والقضائيةhttp://www.crjj.mjustice.dz :
المحكمة العليا:


http://www.coursupreme.dz

هل هناك خطة توجيهية رئيسة أو خطة استراتيجية أو خطة تحديث شاملة أو محددة في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة في العدالة؟ إذا كان

األمر كذلك ،ما هي مواصفاتها الرئيسية؟ وما هي مختلف مراحلها؟ وما هي مرحلة التنفيذ التي وصلت إليها اآلن؟
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مجلس الدولة الجزائري:

http://www.consaeildetat.dz

أما مصر ،فإنها قامت بوضع خطة إستراتيجية تهدف أساسا إلى استحداث نظام رقمي لتحديد الهوية القضائية،

وتفعيل المحكمة على االنترنت (المحكمة اإللكترونية) ،وانشاء نظام متكامل إلدارة تسجيل القضايا حسب تاريخ
إيداعها ،ونظام للحوسبة السحابية ،هذا فضال عن إنشاء بوابة إلكترونية لتوفير الخدمات للمواطنين .وفيما يتعلق
بنسبة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ،فتمت اإلشارة إلى أن التطبيقات المتعلقة بتفعيل المحاكم اإللكترونية (على
اإلنترنت) بلغت –حاليا -نحو  11في المائة من التنفيذ .وبلغت نسبة تنفيذ األنشطة المتعلقة بإنشاء شبكة للتواصل
فيما بين جميع محاكم البالد نحو  31في المائة .أما األنشطة المتصلة بتكييف الموظفين للعمل في بيئة الحوسبة
فقد بلغت نسبتها نحو  01في المائة .وتمت اإلشارة إلى أنه لم يتم –حتى اآلن -البدء في استخدام التوقيع
اإللكتروني؛ والى أن برنامج المحكمة اإللكترونية يتضمن تطبيقات متعلقة بالهوية الرقمية ،وبتأمين البيانات
القضائية ،وبوابة العدالة .وتم التأكيد على أن هذا المشروع ال يقتصر على إدارة المسائل القضائية فقط ،بل إنه عبارة
عن نظام متكامل يشمل الجهاز القضائي بأكمله (الشرطة ،والنيابة العامة ،والمحاكم ومكتب األرشيف ).
المواقع :
و ازرة العدل:

http://www.moj.gov.eg

في إسرائيل ،بلغت أنشطة حوسبة المحاكم نسبة كبيرة من التنفيذ ودرجة عالية من التقدم ،بحيث تمت اإلشارة إلى أنه
يمكن للنظام القضائي اإلسرائيلي التفاعل مع اإلدارات األخرى في البالد عبر الواجهات الحاسوبية؛ والى أنه يتم
توظيف ما ال يقل عن  311موظف مهني في و ازرة العدل فقط إلدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وأشار
الوفد اإلسرائيلي إلى أنه تم –مؤخ ار -إنشاء وظيفة جديدة داخل الحكومة سيتولى شاغلها مسؤولية إعداد خطط

إستراتيجية رئيسة لتوجيه جميع اإلدارات و الوكاالت الحكومية .ويجري ،حاليا ،إعداد الخطط اإلستراتيجية ذات
شهر من اآلن.
الصلة ،بحيث يتوقع استكمالها في غضون  01ا
المواقع :
و ازرة العدل:
ق اررات المحكمة العليا:

http://www.justice.gov.il
http://elyon1.court.gov.il/verdictssearch

في األردن ،تم إنشاء شبكة تربط المحاكم مجهزة بنحو  1111حاسوب .ويتوفر نحو  0011موظف على بريد
الكتروني ضمن هذه الشبكة .يتم ،مسح ضوئيا ،جميع الملفات و يجرى تنفيذ كافة اإلجراءات بواسطة الحاسوب.

هناك تطبيقات تتيح التواصل -عن طريق الحاسوب -بين هيئات العدالة وأجهزة الشرطة والسلطات األخرى .كما

توجد نوافذ لتقديم المعلومات لصالح المواطنين .قامت األردن بوضع خطة إستراتيجية للفترة  1101-1101لتحديث
إدارة العدالة يمكن الوصول إليها عبر موقع و ازرة العدل .وتحتوي هذه الخطة على تطبيقات في عنصر "العدالة
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اإللكترونية" يندرج ضمن نظام شامل يسمح ليس فقط بإيصال المحكمة بو ازرة العدل ،ولكن أيضا بغيرها من
الو ازرات ،والمديريات العامة ،والسلطات األخرى التي قد تكون لها عالقة بإدارة العدالة .وفضال عن ذلك ،تشمل

الخطة اإلستراتيجية أنشطة فرعية تتعلق بتجديد الهياكل ،وتأمين النظام ،والتوقيع اإللكتروني ،والتداول عبر الوسائل

السمعية والبصرية (الفيديو) في بعض المحاكمات المتعلقة باألحداث ،والخدمات عبر اإلنترنت (البريد اإللكتروني).
واستنادا إلى المؤشرات المتاحة حاليا ،ومع مراعاة مستوى التقدم المحرز حتى اآلن ،يتوقع أن تستغرق عملية تنفيذ
الخطة اإلستراتيجية نحو ثالث سنوات من الزمن.

المواقع :

و ازرة العدل:

http://www.moj.gov.jo

في لبنان ،تم إنشاء مكتب متخصص تابع للحكومة .وتم ،كذلك ،إعداد خطة رئيسة لتزويد جميع المحاكم بأجهزة
حاسوب لضمان حوسبة جميع السجالت و الملفات .وتشمل المرحلة األولى من هذه الخطة حوسبة ثالثة محاكم

كبرى تمثل نحو  01في المائة من األنشطة القضائية .تتمثل األهداف الرئيسية لهذه الخطة في ضمان حوسبة كاملة
جميع السجالت والملفات الجاري معالجتها ،والمحفوظات (األرشيف) ،هذا فضال عن إنشاء شبكة داخلية (اإلنترانت)
خاصة بالقضاة والموظفين .وقد تم نشر إعالن عن العطاءات لتجهيز المحاكم بالمعدات و البرمجيات الضرورية،

وذلك وفقا التفاق تم إبرامه مع االتحاد األوروبي في هذا المجال ،بحيث تقدر الميزانية المخصصة لهذا الغرض نحو
 01مليون يورو .ويتوقع أن تتميز عملية تنفيذ الخطة بالبطء ،بحيث سوف يستلزم األمر مراجعة االحتياجات في

كثير من الحاالت.
المواقع :

و ازرة العدل:
مجلس الدولة:

http://www.justice.gov.lb
www.statecouncil.gov.lb

مركز البحوث القانونية في مجال الحوسبة في الجامعة اللبنانية www.legallaw.ul.edu.lb
باشر المغرب عملية حوسبة المحاكم في تسعينيات القرن الماضي .وتتولى المديرية العامة للتحديث والدراسات
مسؤولية ضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم .قام المغرب بإعداد خطة للفترة -1101

 1100تهدف –أساسا -إلى تحديث تطبيقات الحاسوب ،وتوفير التدريب والمساعدة القانونيين ،وتحسين البنية
األساسية ،وجودة خدمات تكنولوجيا المعلومات ،و إدخال التغييرات الضرورية لتفعيل التوقيع االلكتروني في المحاكم
المدنية ،و إدارة الشؤون اإلدارية والقضائية على نحو رشيد ،وتأمين إدارة السجالت ،هذا فضال عن اإلشراف على
صيانة أنظمة الحاسوب.
المواقع :
و ازرة العدل:

www.justice.gov.ma
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محكمة الدار البيضاء:

www.tscasablanca.ma

تولي فلسطين أهمية قصوى لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اإلستراتيجية الوطنية للعدالة التي تصبو إلى
تحقيق مجموعة من األهداف اإلستراتيجية ،في مقدمتها إنشاء أقسام خاصة بتكنولوجيا المعلومات على مستوى
المحاكم وضمن و ازرة العدل .لقد تم وضع اإلستراتيجية بشأن سيادة القانون والعدالة الوطنية ()1103-1100
بالتعاون بين ثالثة جهات فاعلة في مجال العدالة (و ازرة العدل ،و المجلس األعلى للقضاء وديوان النيابة العامة).

وقد قامت هذه الجهات الفاعلة –كل واحدة حسب اختصاصها -بتحديد المراحل الواجب إتباعها لكفالة تنفيذ
اإلستراتيجية واعتماد التكنولوجيات الجديدة .وترد المخصصات الميزانية لتنفيذ اإلستراتيجية من الميزانية العامة للدولة
التي يوافق عليها مجلس الوزراء .ومع ذلك ،يتوقف تنفيذ اإلستراتيجية ،بصورة عامة ،على الدعم الخارجي المقدم من
الجهات المانحة للمساعدات.
هناك مشروع آخر بشأن إنشاء حكومة إلكترونية تتولى و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات تنفيذه بالتعاون مع
استونيا .ويهدف هذا المشروع إلى االسترشاد بعناصر من نموذج "الحكومة اإللكترونية" اإلستونية بغية تطبيقها في
السياق الفلسطيني.
المواقع :
و ازرة العدل:

www.moj.pna.ps

بدأت عملية حوسبة قطاع القضاء في تونس في عام  .0720وقد تم ربط جميع المحاكم (محكمة النقض ،ومحكمة

االستئناف ،والمحكمة العقارية ،والمحكمة االبتدائية ،والمحكمة االبتدائية) فيما بينها بواسطة شبكة ( )FRباستثناء

بعض محاكم الناحية .ويتم استخدام اثنين من التطبيقات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في المحاكم المدنية
والجنائية ،واالبتدائية ،والتجارية ،والعقارية وإلدارة السجالت التجارية .
لم تقم تونس بإعداد خطة إستراتيجية محددة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العدالة،
ولكنها قامت برسم خارطة طريق لتحديث جهاز القضاء تمتد على ثالث ( )3سنوات ( .)1101-1101وقد

باشرت و ازرة العدل في تنفيذ عدة محاور من هذه الخارطة مع الجهات المانحة للمساعدات (االتحاد األوروبي
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الخ.).
بادرت ،كذلك ،تونس إلى استحداث "بوابة للعدالة" تتضمن عدة عناصر مثل الخدمات عبر اإلنترنت ،والمكتبة
اإللكترونية ،وفقه القضاء ،والتدريب عبر اإلنترنت .وتتمثل الغاية من ذلك في تعزيز استخدام الوسائل اإللكترونية
في نشاط المحاكم و الحد من المهمات اليدوية.

ويرى أعضاء الوفد المشاركين أن ثمة حاجة إلى وضع خطة إستراتيجية على نحو مشترك بين و ازرة العدل والخبراء
الفنيين.
المواقع :
بوابة العدالة:

http://www.e-justice.tn
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المعهد العالي للقضاء:

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

لقد شدد أغلبية أعضاء الوفود المشاركين على أهمية وضع خطة إستراتيجية محددة لضمان استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المحاكم على نحو سليم .وتم ،كذلك ،في المناقشات التي جرت ،التشديد -بصورة
خاصة -على أهمية الترويج للخطة اإلستراتيجية في وسط المجتمع للتعريف بالخدمات المقدمة للمواطنين بواسطتها.
وجرى ،كذلك ،نقاش حول الجدوى من إنشاء مديرية مركزية في و ازرة العدل تتولى تحديد الخطوط التوجيهية
الرئيسية .وأفضى النقاش الذي جرى بهذا الشأن إلى الخالصة أن إنشاء مثل هذه المديرية المركزية تعد من
الممارسات السليمة التي يستوصى بها.
أشرف كل من الخبير و فريق العمل المكلف بتنفيذ المشروع على تقديم الموضوع قيد البحث بطرح عدد من

األسئلة المحددة بهذا الشأن .ويتم ،فيما يلي ،إيراد ملخص عن اإلحاطات المقدمة من جانب مختلف أعضاء
الوفود.
أشار الوفد الجزائري إلى أن الجزائر بادرت إلى إنشاء مديرية عامة للعصرنة (التحديث) تتشكل –أساسا -من قضاة
و خبراء تقنيين يتولون مسؤولية إدارة مشاريع العصرنة (التحديث) في مرحلتي الدراسة واإلنجاز .وتتضمن هذه

المديرية العامة موظفين يشتغلون في المحاكم وآخرون في أقسام خدمات تكنولوجيا المعلومات الواقعة تحت أوامر

النواب العامين ،بحيث يتولى جميع هؤالء الموظفين مسؤولية تنفيذ خطة الحوسبة .وفضال عن ذلك ،تم ،أيضا،
إنشاء لجنة توجيهية مركزية تتكفل بوضع البرامج وتنفيذها.

أشار الوفد المصري إلى أن و ازرة العدل تتولى مسؤولية اعتماد التكنولوجيات الجديدة في العدالة بحيث تم إنشاء

مركز لتكنولوجيا اإلعالم في مجال القضاء مهيكل على شكل قطاع لتكنولوجيا المعلومات يتولى نحو  011موظف
فني إدارته.

أوضح الوفد اإلسرائيلي أن كافة مصالح العدالة اإلسرائيلية تتوفر على قسم لتكنولوجيا المعلومات خاص بها .وتمت
– كذلك -اإلشارة إلى أن المحاكم اإلسرائيلية هي مستقلة ،وتخصص لها ميزانية مستقلة ،بحيث ال تخضع للرقابة
من و ازرة العدل .يشمل التنظيم الهيكلي لو ازرة العدل محامو الدولة ،ومكاتب النيابة العامة ،وأعوان القضاء .وتتولى
الحكومة مسؤولية تنفيذ خطة الحوسبة ،بحيث يتم توظيف المئات من الموظفين المهنيين في مختلف أقسام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التابعة لقطاع العدالة.
أشار الوفد األردني إلى أن و ازرة العدل هي التي تتولى مسؤولية إدخال تكنولوجيات اإلعالم الجديدة في قطاع
العدالة ،بحيث تم إنشاء مديرية عامة لهذا الغرض توظف نحو  011موظف في مختلف مصالح الخدمات المركزية


من يتولى مسؤولية إدخال التكنولوجيات الجديدة في قطاع العدالة (و ازرة العدل ،المحكمة العليا أم مجلس القضاء؟) ؟ من هو مكلف بتنفيذ الخطة؟ هل

يوجد في و ازرة العدل أو مجلس القضاء أو المحكمة العليا قسم أو إدارة محددة مخصصة الستخدام التكنولوجيات الجديدة؟
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والالمركزية .وأوضح أن كل واحدة من المحكم األردنية تتوفر على قسم لتكنولوجيا المعلومات خاص بها؛ وأنه تم
إنشاء مكتب للحوسبة يقع تحت إشراف و ازرة العدل يتشكل من عدة إدارات فرعية (السالمة التقنية ،وأنظمة
الحاسوب ،و مركز المساعدة التقنية)؛ هذا فضال عن توظيف عدد من الخبراء الفنيين المتخصصين في البرمجيات.

أوضح الوفد اللبناني أن لبنان تتوفر على مكتب تابع لو ازرة العدل يتولى مسؤولية حوسبة جميع المحاكم اللبنانية.
ويتشكل هذا المكتب من خبيرين اثنين ( )1في مجال تكنولوجيا المعلومات ونحو  11مساعدا ويشرف عليه قاض.
وشدد الوفد اللبناني على أنه ،ورغم وجود مكتب لتكنولوجيا المعلومات قائم في حد ذاته ،فثمة جهود شخصية دؤوبة

يتم بذلها في بعض المحاكم ،من جانب العديد من القضاة ،لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
محاكمهم وتوفير الموارد الالزمة لهذا الغرض لتدارك نقص االستثمار من الدولة في هذا المجال.
ذكر الوفد المغربي أن و ازرة العدل تتولى ،من خالل مديرية التحديث و الدراسات ،تنظيم عملية حوسبة المحاكم
االبتدائية و محكمة النقض ،وأن هذه المديرية تتشكل من مهندسين وقضاة ،وموظفي الدعم.

أما الوفد الفلسطيني ،فقد أشار إلى أن الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال العدالة ،يعني ذلك و ازرة العدل والمجلس
األعلى للقضاء و النيابة العامة (مكتب التائب العام) ،قامت بإنشاء مديرية عامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تعمل كهمزة وصل بين مختلف اإلدارات والهيئات .وتتولى المديرية العامة مسؤولية وضع الخطط المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات ذات الصلة .وتجدر اإلشارة بهذا الشأن إلى أن النصوص التشريعية الفلسطينية ال تحد من استخدام

التكنولوجيات الجديدة في أي هيئة من هيئات العدالة.
أشار الوفد التونسي إلى أن تونس قامت بإنشاء مديرية عامة للحوسبة تتمثل مهمتها الرئيسية في كفالة إدخال

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة ،ووضع إطار فاعل لضمان حوسبة المحاكم الجنائية،

والمدنية ،والعقارية .وأوضح أن هذه المديرية العامة التابعة لو ازرة العدل تضم مهندسين ،ومحللين للبيانات ،وموظفين
فنيين متخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وأن كل واحدة من المحاكم التونسية تتوفر على
موظف فني متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات ،هذا فضال عن خلية "العدالة اإللكترونية" المسؤولة عن إدارة

موقع و ازرة العدل على االنترنت.

وتمت ،كذلك ،اإلشارة إلى أن تونس تتوفر –أيضا -على لجنة توجيهية متكاملة ضمن و ازرة العدل مكلفة بضمان
استخدام التكنولوجيات الجديدة في قطاع العدالة .وتتشكل هذه اللجنة التوجيهية من موظفين إداريين وقضاة سامين.
والى جانب ذلك ،تم –أيضا -إنشاء قسم لتكنولوجيا المعلومات إلدارة البيانات المتعلقة بالمساجين ،بحيث يتشكل
هذا القسم من خبراء في تكنولوجيا المعلومات ،ومحللين للبيانات ،ومهندسين.
وباستثناء إسرائيل ،أيد جميع أعضاء وفود البلدان المشاركة فكرة إنشاء هيئة تنظيمية مركزية تديرها و ازرة العدل من
خالل مكاتب أو أقسام متخصصة.
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وفي أعقاب ذلك ،عرض فريق العمل فكرة أخرى تعد من الممارسات السليمة تتمثل في تخصيص خط محدد
للميزانية يسمح بتوفير الموارد الالزمة لصالح المحاكم لتمكينها من كفالة تنفيذ مشروعاتها المتعلقة بتكنولوجيا
المعلومات .وتمت اإلشارة إلى أن مثل هذه الميزانية يمكن أن تغطي التكاليف الرئيسية ذات الصلة بالمعدات التي

سيتم اقتناؤها وأن تستخدم –أيضا -لتوفير التدريب في المجاالت ذات الصلة .وتم تقديم هذه الفكرة من جانب فريق
العمل المكلف بتنفيذ المشروع من خالل طرح سؤال محدد بهذا الشأن.
أشارت الوفد الجزائري إلى أن هناك ميزانية مركزية مخصصة لهذا الغرض في الجزائر ،يخصص جزء منها لتنفيذ

المشاريع المتصلة بالعصرنة (التحديث) .

ذكر الوفد المصري أن بالده ال تتوفر على ميزانية محددة على الرغم من إنشاء مصالح للخدمات اإلدارية مخصصة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قي قطاع العدالة.
أوضح الوفد اإلسرائيلي أنه يتم –في إسرائيل -تخصيص ميزانية محددة لكل واحد من األقسام المعنية بتكنولوجيا
المعلومات.
و في األردن ،تمت اإلشارة إلى أن و ازرة العدل هي التي تتولى تنظيم مخصصات الميزانية ،بحيث يتم -في

الميزانية -مراعاة كافة التفاصيل ذات الصلة بتحديث قطاع العدالة ،بما في ذلك توسيع استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت كسبيل لتطوير هذا القطاع.
وفي لبنان ،تمت اإلشارة إلى أن ثمة ميزانية مركزية واحدة تقدر قيمتها نحو  01مليون يورو ،يتم تمويلها بالكامل

من جانب االتحاد األوروبي .

وقد أشار الوفد المغربي إلى أن المغرب يتوفر على ميزانية مركزية تديرها و ازرة العدل بلغت قيمتها نحو  13مليون
درهم في عام  ،1101هذا فضال عن توفر قروض ائتمانية أخرى قابلة للتجديد .
وأوضح الوفد التونسي أن تونس تتوفر على ثالثة ( )3صناديق ،وأنه يتم تمويل واحد من هذه الصناديق بواسطة
مخصصات سنوية تستمد من ميزانية الدولة المخصصة لالستثمار ولتغطية تكاليف التشغيل ،بحيث يستخدم جزء
من هذه الميزانية لتحديث المحاكم .أما الصندوق اآلخر فيتم تمويله بواسطة مساهمات االتحاد األوروبي وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي.
وشدد معظم أعضاء الوفود المشاركين على أهمية توفير ميزانية محددة لصالح الهيئة أو الجهة المسؤولية عن تنفيذ



هل هناك ميزانية مركزية أو خط محدد للميزانية؟
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نظر لالستقاللية المالية
خطة الحوسبة .ويالحظ أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي ال يؤيد النموذج المقترح ،وذلك ا
التي تتميز بها محاكمها .وفضال عن ذلك ،فقد شدد –كذلك -أعضاء الوفود على أهمية الحرص على التوفيق بين

مدة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية و الميزانية المخصصة لهذا الغرض.

مالحظات
لقد سمحت اإلحاطات المقدمة من جانب أعضاء الوفود المشاركين بإبراز تباينات بشأن وضع استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في مجال العدالة في مختلف البلدان المشاركة .ويالحظ أن لكل واحد من هذه البلدان
خصوصياته يتعين مراعاتها حينما يتم وضع خطة إستراتيجية لحوسبة قطاع العدالة التابع لها .ويعنى ذلك ،أنه
يتعين توخي الحذر في عمليي تحليل نماذج البلدان المستفيدة والمقارنة مع النماذج األخرى القائمة ،مثل النماذج
األوروبية ،بحيث ،وان كان من الممكن االسترشاد بقواعد النماذج األخرى من جانب البلدان المستفيدة ،فإنه ال يمكن

أن يتم –في جميع الحاالت -نقل هذه النماذج بحذافيرها وكفالة تطبيقها على أرض الواقع في البلدان المستفيدة .ومن
ناحية أخرى ،يتعين أن يتم الحرص على ضمان التكامل بين الخطة اإلستراتيجية بشان استخدام

تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت في مجال العدالة وسياسة "الحكومة اإللكترونية" الشاملة المحددة من الدولة التي تجعل من
العدالة أداة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين .ولغرض اإلعالم ،يمكن االسترشاد بخطة العمل المتعددة السنوات

للفترة  1103-1117المتعلقة بـ"العدالة اإللكترونية األوروبية" 2وبخطة العمل األوروبية للفترة1100-1100

المتصلة بـ "الحكومة اإللكترونية " الواردة بعنوان" :تسخير تكنولوجيا اإلعالم و االتصال كسبيل لتعزيز إدارة ذكية

ومستدامة و مبتكرة" .3

إن الصورة التي تبرز ،حاليا ،في معظم البلدان المستفيدة هي أن المحاوالت المتواضعة -إلى حد ما -التي تنفذها
لضمان حوسبة محاكمها هي محاوالت تتميز بالمركزية .بالفعل ،يالحظ ،في معظم الحاالت ،أن وزارات العدل
التابعة لهذه الدول تتوفر على هيكل مكلف بتحديد مجموعة من المبادئ التوجيهية لخطة الحوسبة .إن وضع خطة
إستراتيجية مركزية ،ال يعني ،بالضرورة ،إبداء التشدد في تنفيذ هذه الخطة .ويمكن القول أن الخيار بين اإلدارة

المركزية و الالمركزية هو خيار يتوقف على الهيكل اإلداري والقانوني القائم في البلد المعني باألمر في المقام األول.
إن األهم هو الحرص على أن يتم -في كل الحاالت -توفير خدمات مناسبة وفاعلة .ويمكن أن تبرز ،أثناء تنفيذ
عملية الحوسبة ،ظروف معينة جديدة قد تستلزم تغيير الخطة المعدة في البداية .وعليه ،ينبغي أن تتضمن الخطة
المعدة آليات تكفل التكيف مع أي ظروف جديدة وأن تراعي االعتبارات الطارئة .وينبغي المراعاة أنه يمكن أن

يتسبب ذلك ،أحيانا ،في تراجع مستوى تنفيذ عملية حوسبة المحاكم وما يترتب على ذلك من إحباط وآثار سلبية على
مختلف فئات المستخدمين .وعليه ،فإن التوفر على فريق عمل من الخبراء متعددي التخصصات يتولي إدارة هذه
الخطة هي من الممارسات السليمة التي يستوصى بها ،بحيث يعد مثل هذا الفريق عنص ار هاما في مرحلة التكيف
مع األحداث أو الجوانب الجديدة التي تستلزم إدخال تغييرات على الخطة .وحقيقة األمر أن هؤالء الخبراء الذين
يعملون يوميا فوق أرض الواقع في المحاكم ،يسهل عليهم تحديد أوجه القصور التي قد تشوب الخطة اإلستراتيجية
حين إعدادها من البداية.
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إن تخصيص ميزانية مركزية محددة لتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم هو شرط أساسي
لضمان إدارة سليمة للموارد العامة الموجهة لهذه المحاكم .وفي هذا الصدد ،يتعين على اإلدارة أن تتكفل بتوفير

الموارد والمرافق والمعدات الضرورية ،إذا كنت تصبو إلى ضمان سير حسن للعدالة وفقا للمعايير الدولية .4إن
الجهود الهادفة إلى ضمان الوصول إلى العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يجب أن تكون مقرونة

بجهود مالية كبيرة (ارجع إلى الفقرة ( )00من البالغ رقم  )1100(01الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة
األوروبيين .)5ويتعين أن تراعي هذه الميزانية المراحل أو األطوار المختلفة لعملية الحوسبة المنفذة في كل واحد من

البلدان المستفيدة .ومن المهم –أيضا -أن يتم تحديد نسب مئوية ثابتة لالستثمار المزمع إجراؤه وذلك مع مراعاة
االحتياجات من أجهزة تكنولوجيا المعلومات التي ستتطلبها كل مرحلة من مراحل تفعيل استخدام

تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،وتلك التي ستتطلبها خطتا التدريب االبتدائي و المتواصل.
ومن المفيد –كذلك -أن يتم الحرص على أن تكون عملية تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المحاكم مرفقة بدعم مستمر من فرق الخبراء لضمان تدقيق أكبر لعمليات تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات
وتحديثها .والغاية من ذلك هي ضمان أكبر استفادة ممكنة من العناصر التقنية للنظام ،ناهيك عن الجوانب األخرى
ذات الصلة مثل :تحسين إدارة العدالة ،وتسهيل وصول األشخاص المتقاضين إلى المحاكم ،وضمان حياد
القضاء واستقالليته ونزاهته ،هذا فضال عن كفالة تنفيذ اإلجراءات في آجال زمنية معقولة .ومن المهم –أيضا-أن

يتم إشراك مختلف فئات المستخدمين في أنشطة فرق عمل الخبراء.

كما تجدر اإلشارة ،من ناحية أخرى ،إلى الدور المنوط بالقطاع الخاص في مجال تفعيل استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المحاكم .والشك أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تتوفر على موارد وخبرة كبيرين

يمكن أن يستفيد منهما القطاع العام .وانطالقا من هذا المنظور ،من المهم جدا الحرص على ضمان إبرام اتفاقات

للتعاون في مجاالت إدارة الخدمات ،وصيانة األنظمة ،و خطط التدريب الخ .غير أن إشراك القطاع الخاص ينبغي
نظر للطبيعة الخاصة للمعلومات
أن يكون مقيدا بشروط محددة تكفل احترام الكتمان والسرية أثناء تأدية المهمات ،ا
الواردة في البيانات القضائية المتداولة.
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بـاء .مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
رصد االستخدام
 .2إنشاء آليات لرصد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسمح بتحديد مواصفات واحتياجات
كل واحدة من الهيئات القضائية في هذا المجال .و يستحسن إنشاء فرق للدراسة في كل هيئة
قضائية.

تحفيز االستخدام
 .8تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بغية تحسين جوانب نظام الحوسبة التي تؤثر في
نشاط المتعاملين القانونيين.

مقاييس الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المستخدمين
 .1تعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب طلب المستخدمين ،مع مرامعاة الحاجة
إلى ضمان توحيد المنافذ حسب الوحدة التي ينتمي إليها المستخدم.

مستوى االستخدام
 .01من الضروري أن يتم -في المحكمة أو الهيئة القضائية -تثبيت تطبيقات لنظام الحوسبة تسمح
بتوفير معلومات بشأن مستوى االستخدام .ويسمح -فقط -للمسؤول معن موظفي المحكمة
بالوصول إلى هذه المعلومات ،وذلك بالتشاور مع الموظفين الفنيين.

سياسة التفعيل التدريجي
 .22يوصى أن يتم ،في بداية معملية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،انتهاج سياسة تكفل
إلزامية استخدام هذه التكنولوجيا معلى نحو تدريحي ،والسيما في المحاكم التي ال تنطق باألحكام.
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ملخص المناقشات
يتعلق الموضوع الموالي الذي تناوله فريق العمل بالبحث بمستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والعوامل التي يمكن أن تسهم في ضمان استخدامها على أوسع نحو ممكن .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من جانب
فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلةالمحددة بهذا الشأن .تمت مناقشة هذا الموضوع ألن
موظفي المحاكم يمثلون ،في نهاية المطاف ،الجهة التي يمكن أن تعطي مؤشرات بشأن نسبة النجاح في استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وال شك أنه ما لم يتم التوصل إلى ضمان حد أدنى من استخدام أنظمة
الحاسوب ،فإنه من المستحيل االستفادة من مزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مهما كانت بيئة العمل المتوفرة.
في الجزائر ،يمكن لكل واحد من المستخدمين (القاضي ،وكاتب الضبط أو الجهة المسؤولة) الوصول إلى البيانات
من خالل حاسوب موصول بشبكة نظام المعلومات .ويتوفر جميع القضاة على بريد إلكتروني مهني
( ، )mjustice.dzويمكنهم -كذلك -الوصول إلى الشبكة الداخلية (االنترانت) للتواصل فيما بينهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،تم تزويد جميع القضاة بحواسيب محمولة لتسهيل تحضير القضايا المحالة إليهم  .كما يمكن
لجميع المستخدمين ،بمن فيهم موظفي العدالة ،الوصول إلى فقه القضاء من خالل البوابة اإللكترونية.
إن الشبكة الداخلية (اإلنترانت) التابعة للعدالة هي شبكة خاصة منفصلة عن شبكة االنترنت لضمان تأمينها .والى

جانب ذلك ،تم توفير خدمات شبكة اإلنترنت في المكتبة وهي مفتوحة لجميع موظفي العدالة.

في إطار إدماج سياسة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم ،تم تدريب جميع الموظفين من
البداية على استخدام الحاسوب.
بالنسبة لمصر ،تمت اإلشارة إلى أنه يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة منتظمة في مجال تنفيذ
اإلجراءات ،وبصورة خاصة في المحكمة المدنية .غير أن القاضي ال يتوفر على حاسوب محمول أو في المكتب.
كما أنه ال يمكنه الوصول إلى قواعد البيانات القانونية .وقد أعربت و ازرة العدل عن رغبتها في توفير الوصول إلى
اإلنترنت لصالح القضاة وتمكينهم من الحصول على مساعدات مالية لتغطية تكاليف اشتراكاتهم في المواقع القانونية
المتخصصة .كما تسعى و ازرة العدل إلى ضمان توفير حواسيب لجميع موظفي المحاكم .وتمت اإلشارة –كذلك -إلى
أن القاضي ليس ملزما بتحرير المستندات القاضية بالطريقة اإللكترونية .وقد تم ،في ديسمبر  ،1111التوقيع على



هل يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة واسعة أو اعتيادية في مجال اإلجراءات؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي الهيئات التي تتميز

باستخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ هل يتم توفير حاسوب محمول للقاضي؟ هل يمكن للقاضي الوصول إلى قواعد البيانات القانونية إن
كانت موجودة؟ هل يستفيد القاضي من خدمات االنترنت في المنزل؟ هل يستفيد القاضي من مساعدة مالية لتغطية تكاليف االشتراكات في المواقع القانونية
المتخصصة؟ هل يتوفر القاضي على حاسوب في مكتبه؟ هل يمكن للقاضي الوصول إلى اإلنترنت؟ هل يتوفر أعضاء وموظفو المحاكم اآلخرين على

حاسوب؟ هل يحرر القاضي الوثائق بالطريقة اإللكترونية؟ هل القاضي ملزم بذلك؟ هل يتوفر القضاة و الموظفون اآلخرون على بريد إلكتروني رسمي؟ هل
يمكنهم التواصل من خالل هذا البريد مع القضاة و الموظفين اآلخرين أم أن هذا البريد يستقبل –فقط -الرسائل؟

30

اتفاقية مع و ازرة االتصاالت لتوفير الدعم التقني الضروري لضمان تفعيل "المحكمة اإللكترونية" .وتمت اإلشارة –
أيضا -إلى أن مصر بدأت في تطوير بوابة للخدمات اإللكترونية موجهة للقضاة والمحامين والمهنيين بشكل عام،

بحيث ستسمح هذه البوابة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكم وتفعيل التوقيع اإللكتروني .وهناك مشروع آخر
يهدف إلى كفالة حوسبة السجل العقاري .وأوضح الوفد المصري أن مركز تكنولوجيا المعلومات الخاص بقطاع
العدالة يتولى تنفيذ مهمات إدارية وتسييرية حسب مستوى القضية و نوعها .وأشار في النهاية إلى المشاكل المالية
والتقنية التي تتم مواجهتها في هذا المجال.
أوضح وفد إسرائيل أن جميع هيئات العدالة هي محوسبة على نحو كامل ،وأن استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هي ممارسة شائعة في قطاع العدالة اإلسرائيلي .ويمكن لكل قاضي أن يختار التزود إما بجهاز
حاسوب محمول أو بحاسوب في مكتبه الستخداماته المهنية الشخصية .ويمكن –كذلك -للقاضي الوصول إلى شبكة
اإلنترنت و قواعد البيانات القانونية ،في مكتبه و من منزله .توفر إدارة المحاكم اشتراكات لجميع الموظفين
القضائيين لتمكينهم من الوصول إلى مواقع الشبكة االلكترونية القانونية المتخصصة .كما يتوفر جميع كبار

الموظفين القانونيين واإلداريين على حواسيب شخصية موصولة بشبكة المحاكم وبشبكة اإلنترنت .وفضال عن ذلك،
تعالج جميع المستندات بالوسائل اإللكترونية ويتم ضمان التفاعل والتواصل بطريقة كاملة بواسطة التكنولوجيات
الجديدة.
ذكر الوفد األردني أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو شائع –عموما -في األردن في مجال إدارة
اإلجراءات؛ وأنه ال يتم التمييز بين المستخدمين في مختلف الهيئات القضائية؛ وأنه يتم توفير حاسوب محمول
لجميع القضاة .وأوضح أنه ال يمكن للقاضي الوصول إلى قواعد البيانات للمحكمة ،ولكن يمكنه الوصول إلى قواعد
البيانات العامة المفتوحة للجمهور العام .وأضاف أن و ازرة العدل تتكفل بتغطية تكاليف القضاة المترتبة على

االشتراك في مواقع االنترنت القانونية المتخصصة وفي قواعد البيانات القانونية .وأضاف –كذلك -أنه يتم تزويد
أعضاء وموظفو المحاكم اآلخرين بالحواسيب عند االقتضاء ،وأن القاضي ملزم بصياغة المستندات بالوسائل
اإللكترونية ،وأنه تم فتح نحو  0011بريد إلكتروني رسمي لمجموع موظفي المحاكم .والى جانب ذلك ،أشار إلى أنه
يمكن للقضاة الوصول ،عبر نظام تكنولوجيا المعلومات ،إلى جميع ملفات القضايا التي تحال إليهم ،وأن البرنامج
المستخدم يتيح للقضاة والباحثين االسترشاد بفقه القضاء من خالل اإلطالع على ق اررات مجلس القضاء السابقة

المحفوظة في النظام .وأشار –أيضا -إلى التعاون القائم مع القطاع الخاص في مجال تدريب الموظفين ،والى
األهمية التي يتم إبالؤها لمبدأ التقيد بالسرية في نقل المعرفة .وأضاف أن مجلس القضاء قام بإنشاء منتدى افتراضي
للقضاة يجري إنجازه في الوقت الحالي.
ذكر وفد لبنان ،أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في لبنان يقتصر ،حاليا ،على السجالت التجارية
بحيث يجري تنفيذ مشروع يهدف إلى حوسبة خدمات السجالت التجارية وايرادها على اإلنترنت .وأضاف أن ثمة
محكمة صغيرة في لبنان استكملت حوسبة كافة خدماتها المتعلقة بالسجالت التجارية ،هذا فضال عن تفعيل مدونة
إلكترونية على شبكة اإلنترنت .وأشار إلى أن الملفات القضائية األخرى ال تزال تعالج بالطريقة التقليدية على الورق
في نفس المحكمة .وأضاف أن صندوق القضاة التعاضدي حصل على تخفيضات في السعر لصالح القضاة الذين

يرغبون في شراء حواسيب محمولة؛ و أن القضاة ال يتوفرون على حواسيب في مكاتبهم؛ وأنه يمكنهم الوصول إلى
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المكتبة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل التي تتضمن العديد من قواعد البيانات في مجال فقه لقانون اللبناني و
الفرنسي ،مع العلم أن هناك قاعدتين اثنتين للبيانات القانونية اللبنانية تتبعان للقطاع الخاص .ويمكن للقضاة -
المشتركين على حسابهم الشخصي في خدمة اإلنترنت -الوصول -من منازلهم -إلى هاتين القاعدتين ،بحيث ال

يستفيد القضاة من أية مساعدة مالية لالشتراك في المواقع القانونية المتخصصة .وأوضح –أيضا -الوفد اللبناني أنه
ال يمكن للقضاة الوصول إلى اإلنترنت من مكاتبهم بحيث يتولى الكثير منهم تغطية تكاليف اإلنترنت على حسابهم
الشخصي باالشتراك في الشبكة من منازلهم .وتمت اإلشارة –كذلك -إلى أن أعضاء المحاكم والموظفين اآلخرين ال

يتوفرون على حواسيب ،وأن القاضي ليس ملزما بإعداد المستندات بالطريقة اإللكترونية ،وأنه يمكن للقضاة و

المسؤولين في و ازرة العدل التوفر على بريد إلكتروني رسمي يمكن –فقط-أن يستقبل الرسائل.
أشار وفد المغرب إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو شائع ،عموما ،في مجال إدارة اإلجراءات،
وبصورة خاصة في محكمة النقض والمحاكم التجارية واإلدارية واالبتدائية .يتم تجهيز جميع مكاتب

القضاة

بحواسيب وتوفير حواسيب محمولة لصالحهم شريطة أن يحرروا أحكامهم بالطريقة اإللكترونية .يمكن للقاضي
الوصول إلى قواعد البيانات القانونية العامة ولكنه يتكفل ،على حسابه الشخصي ،بتكاليف االشتراكات في مواقع
البيانات القانونية الخاصة .ال يستفيد القاضي من أية مساعدة مالية لتغطية تكاليف االشتراكات في المواقع القانونية
المتخصصة .وعموما ،يمكن للقاضي الوصول إلى اإلنترنت في معظم الحاالت .ال يتم تزويد أعضاء المحاكم

والموظفين اآلخرين بحواسيب .يتم ،عند اإلمكان ،إلزام القاضي بتحرير أحكامه بطريقة إلكترونية .ويمكن للقضاة –
فقط-التوفر على بريد إلكتروني رسمي يسمح لهم بالتواصل مع القضاة اآلخرين وغيرهم من الموظفين.
أوضح الوفد التونسي أن نسبة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة في تونس هي متوسطة
وأن مجالس القضاء والمحاكم االبتدائية ،ومحكمة النقض ،هي التي تسجل أكبر نسبة في استخدام هذه التكنولوجيا.
ويستخدم –عموما -اثنين من التطبيقات الرئيسية من نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم االبتدائية،

والمدنية ،والجنائية ،والتجارية والعقارية .وتسعى المديرية العامة إلى توسيع استخدام البريد اإللكتروني ليشمل جميع
القضاة ،والى توفير الوصول إلى اإلنترنت على نطاق واسع لجميع كتبة الضبط والقضاة .إن جميع المحاكم التونسية
هي موصولة –إلكترونيا -فيما بينها (باستثناء بعض محاكم الناحية) وهي مجهزة بنحو  0111حاسوب .يتوفر
المئات من الموظفين على بريد إلكتروني رسمي ،وتتوفر كل محكمة على شبكة محوسبة موصلة بنظام معلومات
داخلي .ويتم تزويد جميع هذه المحاكم بكافة المعدات الضرورية من حواسيب وطابعات و وصالت اإلنترنت.

يتم توفير أجهزة حاسوب ثابتة لجميع القضاة الذي يشتغلون في المكاتب .وتم تخصيص نحو  0011حاسوب
محمول للقضاة لتمكينهم من االستفادة من خدمات اإلنترنت ،والوصول إلى بريدهم اإللكتروني ،وتحرير أحكامهم،
والوصول إلى قواعد البيانات القانونية مثل "دالوز" .ال يستفيد القاضي من أية مساعدة مالية لتغطية تكاليف
االشتراكات في المواقع القانونية المتخصصة .يمكن –فقط -لرؤساء المحاكم ،و قضاة مركز البحوث ،وقضاة

المحاكم اإلدارية الوصول إلى اإلنترنت.ال يتوفر أعضاء المحاكم و الموظفين اآلخرين على حواسيب .ويتولى بعض
القضاة تحرير وثائقهم إلكترونيا ولكن ال يتم إلزامهم بذلك.
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وشدد معظم أعضاء الوفود على أهمية اشتراط التوفر على حدا أدنى من اإللمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت للعمل في قطاع العدالة .ويرى فريق العمل أنه ال ينبغي اشتراط إثبات مستوى رفيع جدا من البداية في
هذا المجال ،وأنه ينبغي اكتساب المهارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة في الخدمات العامة

بطريقة تدريجية .واقترح ،أيضا ،فريق العمل أن يتم -في مرحلة إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في المحاكم -الحرص على تكييف هذه التكنولوجيا مع خصائص مختلف فئات المستخدمين واحتياجاتهم .وعالوة
على ذلك ،يرى فريق العمل أنه من الضروري أن يتم تعيين الحد األدنى من المعدات والبنية التحتية الواجب توفيرهما

لالستجابة الحتياجات المستخدمين.

مالحظات
من المفيد أن تتولى سلطات البلدان المستفيدة من المشروع متابعة مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .وعليه ،يوصى أن يتم تزويد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المحاكم ببرامج تسمح بتحديد مستوى
االستخدام .وال ينبغي أن يشعر المستخدمون بأن هذه البرامج هي مفروضة عليه بدون فائدة .بالعكس ،يتعين
الحرص على أن تصبح أداة فاعلة تسمح بإدخال التغييرات الالزمة على تطبيقات الحوسبة ،وعلى نحو يشجع

المستخدمين على استخدام أجهزة الحاسوب بصورة أكبر في نشاطهم اليومي .ويتعين –كذلك -أن يتم ،في كل
األحوال ،الحرص على أال يتسبب استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تقويض استقاللية القضاء.
من ناحية أخرى ،يتعين أال يتم صرف النظر على أن واحدة من فوائد إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المحاكم تتمثل في ضمان إجراء دراسة دقيقة للبيانات والمعلومات المحصل عليها بواسطة استخدامات نظام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بحيث أن مثل هذه المعلومات المفيدة تسمح ،حتما ،للسلطات القضائية
باستخالص استنتاجات محددة بشأن أداء إدارة العدالة .وكلما ازدادت نوعية البيانات والمعلومات -المحصل عليها
بواسطة النظام -جودة ،كلما ازداد تحليل البيانات دقة .و بغية تحقيق هذا الهدف ،يجب تشجيع المستخدمين على
استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة سليمة.
رغم أن فريق العمل لم يتوصل إلى إجماع كامل بشأن هذا الموضوع ،فإنه من المفيد وضع بعض اآلليات التي تلزم
باستخدام أدواة تكنولوجيا المعلومات .إن إلمام الموظفين بتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لتحسين أداء
المحاكم ،وعليه ليس من اإلنصاف و ال يستوصى أن يتم إعطاء الحرية للموظفين في اختيار استخدام أدوات

تكنولوجيا المعلومات أو االمتناع عن ذلك .ومع ذلك ،فهذا ال يعني أن يتم تجاهل جهود المستخدمين و مبادراتهم
الشخصية في هذا المجال .ويمكن القول في نهاية المطاف أن الهدف ال يتمثل في اإللزام بل في التحفيز 6على
استخدام تكنولوجيا المعلومات.
و بهذا الصدد ،فال شك أن تدريب المستخدمين يكتسي أهمية بالغة كسبيل لتعزيز و تسهيل استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .وبغية تحقيق ذلك ،من المفيد ،أن يتم -على النحو المبين في الممارسة السليمة رقم
( -)09تضمين برامج محددة في خطط تدريب الموظفين المهنيين المعنيين بإدارة العدالة تكفل إلماما جيدا
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باالستخدامات القاعدية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،هذا فضال عن وضع برامج أخرى تضمن تحديث
المعارف المتصلة بهذا الشأن .وتجدر اإلشارة إلى أن عامل األجيال قد يؤثر على التدريب في مجال تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،بحيث يتعين أن تتم مراعاة ذلك أثناء إعداد خطط التدريب .
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جيـم .مستوى التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المهـارات
 .21يتعين أن يتم ،في اإلمعالنات العامة معن شغور المناصب للعمل في المحاكم ،اإلشارة إلى أن اإللمام
باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يعد ميزة إضافية لصالح المرشحين.

التدري االبتدائي و المتواصل
 .23يعد التدريب االبتدائي والمتواصل ركيزة من الركائز األساسية لضمان نجاح استخدام تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت .ويتعين أن يستكمل التدريب االبتدائي لموظفي المحكمة بوضع خطط محددة

لضمان لتدريب متواصل في هذا المجال.

التدريب المتخصص
 .24إن مدى التعقد المتنامي الذي يميز بعض األ نشطة المنفذة في المحاكم ،والتي تستلزم إيالء دور
أكبر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمعالجتها( ،مثل تسجيل األحكام) يتطلب ،ال محالة ،توفير

تدريب متخصص.

تدري المدربين
 .21يسامعد تدريب المدربين معلى تسريع تدريب موظفي المحاكم وضمان نقل المعرفة بطريقة موحدة.
ويوصى بتشجيع توفير مثل هذا التدريب لموظفي المحاكم ،مع الحرص معلى مرامعاة اختصاصاتهم
واحتياجاتهم.

الحوافز
 .01يتعين أن يتم تخصيص أهمية كبرى لعنصر التدريب في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ضمن خطط التدريب العامة الموجهة لموظفي المحاكم .وتتمثل إحدى الممارسات
السليمة الواجب تكريسها في هذا المجال في ابتكار حوافز لـ"مكافأة" الجهود المبذولة من

المستخدمين.
تدريب القضاة

 .01يتعين أن يتم استكمال التدريب التقني العام للقاضي بتدريب في مجال استخدام تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت بما يتماشى مع المهمات المنوطة به في إطار تنفيذ أنشطته .ويتعين-

كذلك -الحرص معلى إيراد برنامج للتدريب في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ضمن برامح التدريب الخاصة بالمعاهد القضائية.
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التدريب والتعليم معن بعد معبر االنترنت (التعليم اإللكتروني)
يتيح التدريب والتعليم معن بعد معبر اإلنترنت(التعليم االلكتروني) قدار مهما من المرونة

.08

برمج التدريب ،إيراد برنامج للتعليم
واالستمرارية في مجال تدريب المستخدمين .ومن المهم أن يتم ،في ا

معن بعد.
الدمعم التقني

 .01إن ضمان توفر الدمعم التقني يسامعد معلى تبديد الشكوك بشأن استخدام تطبيقات نظام الحوسبة
ويسهل حل المشاكل التقنية ذات الصلة.

المنتديات االفتراضية
 .01إن التواصل معبر المنتديات االفتراضية و شبكات االتصاالت يسهم في تبادل األفكار واكتساب
معارف الجديدة.
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ملخص المناقشات
لقد جرى نقاش مستفيض بشأن موضوع التدريب .وعموما ،يرى جميع أعضاء فريق العمل أن التدريب يعد عنص ار
أساسيا لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو ناجح في المحاكم .وتم ،وفقا لمنهجية العمل
المعتمدة من فريق العمل ،تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن.
لقد أشار وفد الجزائر إلى أنه يشترط في معظم الحاالت -في اإلعالنات عن شغور المناصب (-وخاصة في مجال
إدارة القضاء) من المترشحين حيازة شهادة تثبت اإللمام باالستخدامات القاعدية لتكنولوجيا المعلومات ،والى أنه يتم
تنظيم دورات تدريبية منتظمة لصالح الموظفين ،وتوفير تدريب قاعدي للقضاة في مجال أنظمة الحواسيب ،هذا
فضال عن الدورات التدريبية المتواصلة ألخرى الموجهة للقضاة في هذا المجال .وأضاف أن متوسط مستوى اإللمام

باستخدام التكنولوجيات الجديدة هو مختلف بين القضاة ،والمدعين العامين ،و كتاب الضبط ،والموظفين اآلخرين،

بحيث أن بعض القضاة يحوزون على شهادة المهندس في تكنولوجيا المعلومات .وأوضح أن مستوى كتبة الضبط
وغيرهم من الموظفين في هذا المجال هو مرض عموما.
أوضح الوفد المصري أنه ال يشترط إثبات اإللمام باستخدام الحاسوب أو اجتياز اختبارات معينة للحصول على
وظيفة في القطاع العام ،غير أن و ازرة العدل تدفع عالوة إضافية في المرتبات لصالح الموظفين الذين يثبتون إلماما
باستخدام الحاسوب أو مهارات في هذا المجال .وأضاف أنه يتم تنظيم دورات تدريبية منتظمة لصالح الموظفين ،وأنه
ال يتوفر تدريب معين مخصص للقضاة .والحظ أن متوسط مستوى اإللمام باستخدامات التكنولوجيات الجديدة من
جانب القضاة ،والمدعين العامين ،وكتاب الضبط ،والموظفين اآلخرين ليس كافيا بصورة عامة ،وان كان البعض

منهم لديه إلمام جيد في هذا المجال.
ذكر الوفد اإلسرائيلي أنه ال يشترط إثبات مهارات في استخدام الحاسوب للحصول على وظيفة في القطاع العام ،وأنه
يتم ،عادة ،في إطار التعليم األساسي والجامعي ،توفير تدريب في هذا المجال .وأضاف أنه يتم تنظيم دورات تدريبية

منتظمة لصالح الموظفين ،و أن هذه الدورات هي مفتوحة لجميع الموظفين الارغبين في تحسين مهاراتهم ومعارفهم
في مجال استخدام الحاسوب ،هذا فضال عن تنظيم حلقات تدريبية محددة لصالح القضاة في هذا المجال .وأوضح
أن استخدام التكنولوجيات الجديدة شهد تطو ار كبير خالل العقد الماضي ،مما يعني أن مستوى اإللمام بهذه
التكنولوجيات أضحى عاليا جدا اليوم.



هل هناك الحاجة إلى اشتراط إثبات اإللمام باستخدام الحاسوب أو اجتياز اختبارات في هذا المجال للحصول على وظيفة في القطاع العام؟ هل يتم

تنظيم دورات تدريبية لصالح الموظفين؟ هل القضاة بحاجة لتدريب معين في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة؟ ما هو متوسط مستوى اإللمام باستخدام
التكنولوجيات الجديدة من جانب القضاة ،والمدعين العامين ،وكتبة الضبط ،والموظفين؟
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أكد الوفد األردني أن إثبات مهارات في استخدام الحاسوب يعد شرطا للحصول على وظيفة في القطاع العام؛ وأن
أغلبية موظفي المحاكم استفادوا من تدريب مسبق في مجال استخدام الحاسوب قبل الترشح لوظائفهم .وأضاف أنه

يتم تنظيم دورات تدريبية منتظمة لصالح الموظفين؛ وأن القضاة يستفيدون من تدريب خاص في مجال تكنولوجيا
المعلومات ،حسب مجال اختصاصاهم؛ وأنه يتم استكمال التدريب العام بحلقات تدريبية محددة جدا ،بحيث تم -
على سبيل المثال -وضع دليل إرشادي محوسب بشأن االستماع لشهادات األطفال القاصرين في العمر .وأوضح أنه
يمكن القول –بصورة عامة -أن موظفي المحاكم يتوفرون على معرفة كافية في مجال استخدام تكنولوجيا
المعلومات ،ومع ذلك فبوسعهم المشاركة ،إذا ما رغبوا في ذلك ،في حلقات تدريبية موجهة لتحديث المعارف في هذا

المجال.
أوضح الوفد اللبناني أنه يشترط إثبات بعض المهارات في استخدام الحاسوب للحصول على وظيفة في القطاع
العام .وأضاف أن كتبة الضبط يخضعون –من بين أمور أخرى -المتحان في مجال استخدام الحاسوب في إطار
المسابقات لشغل منصب كاتب الضبط؛ وأنه يتم تنظيم دورات تدريبية منتظمة للموظفين في مجال استخدام

الحاسوب؛ وأن القضاة ليسوا بحاجة لتدريب خاص في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة ،حيث أن معظم القضاة
يثبتون مهارات عالية في هذا المجال.
أشار الوفد المغربي إلى أنه ال يشترط إثبات مهارات في استخدام الحاسوب أو اجتياز اختبارات محددة للحصول
على وظيفة في القطاع العام .وأوضح أنه يتم تنظيم دورات تدريبية منتظمة لصالح الموظفين ،وذلك بالتعاون مع
معهد التدريب المهني ،هذا فضال عن تنظيم حلقات تدريبية محددة ومتواصلة للقضاة .ويمكن القول أن متوسط
مستوى اإللمام باستخدام التكنولوجيات الجديدة من جانب القضاة ،والمدعين العامين ،وكتبة الضبط ،والموظفين هو
جيد بشكل عام.

أوضح وفد تونس أنه ال يشترط إثبات مهارات في استخدام الحاسوب أو اجتياز اختبارات محددة للحصول على
وظيفة في القطاع العام .وأضاف أنه يتم ،منذ عام  ،1112تنظيم دورات تدريبية دورية لصالح الموظفين ،هذا
فضال عن توفير تدريب خاص لصالح القضاة الذين هم بحاجة لذلك .وذكر أن مستوى اإللمام باستخدام

التكنولوجيات الجديدة من جانب القضاة ،و كتبة الضبط ،والموظفين اآلخرين هو متوسط بصورة عامة ،مشي ار إلى
أن برامج تدريب القضاة في المعهد العالي للقضاء تتضمن برنامجا مخصصا لتكنولوجيا المعلومات وكذلك األمر
بالنسبة لكتبة الضبط الذين يستفيدون من تدريب متواصل في هذا المجال.
شدد جميع أعضاء فريق العمل على الحاجة أن تتولى اإلدارات المعنية باألمر تجسيد االستثمارات الضرورية في
مجال التدريب لإلتاحة لخطط الحوسبة بلوغ المستوى المنشود .وشدد –كذلك -معظم األعضاء على الحاجة إلى
إيالء اهتمام خاص لتدريب القضاة ،نظ ار ألهمية مهماتهم .وانطالقا من هذا المنظور ،تم التأكيد على أهمية الدور
المنوط بمعاهد القضاء في إطار تدريب القضاة ،وعلى الحاجة إلى أن يتم الحرص على استحداث برامج مخصصة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن المناهج التعليمية واألكاديمية لهذه المعاهد .ويرى فريق العمل أن الحلقات

التدريبية يجب أن تكون مستدامة ،ألن تطبيقات نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي متنوعة للغاية و تشهد

تطورات على نحو دائم .و ال سبيل للنهوض باستخدام تكنولوجيا المعلومات ليبلغ أعلى مستوى ممكن إال من خالل
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توفير التدريب المتواصل (ارجع إلى الفقرة  32من البالغ رقم  )1100(01الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة
األوروبيين.)7
مالحظات
من الضروري جدا إيالء كل األهمية لعملية التدريب وبذل الجهود المالية المطلوبة في هذا الشأن ،مع الحرص على
أن تتمشى هذه الجهود مع الحقيقة فوق أرض الواقع في كل بلد .وال شك أن أي خطة إستراتيجية تهدف إلى ضمان
إدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في أي قطاع كان ،دونما إيالء األهمية الكافية لعنصر التدريب ستبوء –ال
محالة -بالفشل ،خاصة في المراحل األولى من تنفيذ هذه الخطة .وال جدوى من التوفر على الوسائل والمعدات
المطلوبة ما لم يتم -قبل ذلك -بذل الجهود المناسبة في مجال التدريب .إن االفتقار إلى التدريب الكافي سيخلق

شعو ار باإلحباط والالمباالة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في وسط المستخدمين ،ذلك ألن هؤالء المستخدمين
سوف يعجزون عن التماس اآلثار العملية الكبيرة التي ستترتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أنشطهم.
إن عددا كبي ار من البلدان المستفيدة تشترط إثبات مهارات في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل
شغل الوظائف العامة .ويوصى أن يتم الحرص على أن يكون اإللمام باستخدام تكنولوجيا المعلومات ميزة تفضيلية
إضافية لصالح صاحبها ،دونما المساس بمبدأ التكافؤ في الفرص في شغل الوظائف .وفضال عن ذلك ،يتعين أن

يتم الحرص على التوفيق بين خطط التدريب والمواصفات الوظيفية للمستخدمين في المحاكم .ويعنى ذلك أنه يجب
تنظيم دورات تدريبية متخصصة تستجيب لالحتياجات المحددة لمختلف فئات المستخدمين.
و من المفيد –أيضا -تصميم برامج تعليمية تشمل التدريب على االنترنت وكذلك برامج للتعليم عن بعد (التعليم
اإللكتروني) مما سيتيح التفاعل فيما بين الطلبة.
ال يمكن الحديث عن أهمية التدريب المتواصل دونما اإلشارة إلى أهمية استحداث دورات لـ"تدريب المدربين" .التي
تعد عنص ار رئيسيا في هذا المجال ،ألن "تدريب المدربين" سيسمح بتوحيد المعايير التدريبية ومحتوى البرامج .وفضال

عن ذلك ،يتعين تشجيع إشراك فريق من المدربين من مختلف فئات المستخدمين (قضاة ،وكتاب الضبط ،وموظفي
المكاتب الخ ،).في أنشطة التدريب لتمكين إجراء تبادل للخبرات بشأن المشاكل التي تواجه مختلف فئات
المستخدمين .وبالموازاة مع تنظيم تدريب داخلي لصالح موظفي المحاكم ،فمن الضروري –أيضا -أن تبادر
السلطات العامة إلى تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار عالقاتها مع المواطنين .وفي هذا
الصدد ،من المهم جدا أن تحرص اإلدارة العامة على إشراك السلطات القضائية في إعداد البرامج التدريبية في مجال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموجهة للمواطنين.
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دال .اإلطار القانوني و التشريعي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تحديث التشريعات
 .12يستلزم السيناريو االجتمامعي الجديد المترتب معن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تغيير
طريقة إدارة الخدمة العامة في قطاع العدالة .ومعليه ،فإن التشريعات القضائية تتطلب تحديثا يرامعي
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو ما يبرز الحاجة إلى إقرار استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت بصورة فعلية وضمان تأمين تنقل بيانات االتصاالت في مجال العدالة.

الطابع اإللزامي أو الطومعي
 .11إن التوفيق بين اإلطار القانوني والتشريعي هو أحد الجوانب الهامة لكفالة استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت .يتعين أن يتم -في معملية تنظيم القوانين المادية و اإلجرائية -الحرص

معلى اإلشارة إلى استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات .و يوصى أن يتم ،في البداية ،إيراد

تعديل في التشريعات يذكر إمكانية استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،دونما إضفاء طابع
إلزامي معلى استخدامها.

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

مواءمة مع التشريعات العامة المتعلقة بـ"الحكومة اإللكترونية" ألن المعايير التي سيتم تكريسها

بموجب هذه التشريعات يجب أن تكون قابلة للتنفيذ في أية مصلحة للخدمة العامة.
طريقة معالجة المسائل العابرة للحدود

 .14من المفيد وضع سياسات ترامعي اإلطار القانوني و التشريعي الدولي ،وتسمح بتعزيز استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كسبيل فامعل لمعالجة المسائل العابرة للحدود.

المساواة في الوصول إلى العدالة
 .11يتعين أن يتم –في تعريف اإلطار القانوني والتنظيمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -الحرص
معلى ضمان تكريس مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة ،ألن بعض فئات المواطنين تفتقر إلى
الوسائل أو ليس لديها القدرة معلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في معالقاتها مع

المحاكم.
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التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .16يتعين أن يرامعي اإلطار القانوني و التشريعي التباين في مستوى التدريب في مجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت الذي يميز مختلف المواطنين لتجنب معدم المساواة في الوصول إلى العدالة.
الترويج لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتاحة
 .12يالحظ في كثير من األحيان أن المواطنين ليسوا معلى معلم بوسائل تكنولوجيا المعلومات المتاحة
لالستخدام من جانبهم في إطار تعامال تهم مع العدالة .و معليه ،فمن الضروري أن يتم ،في اإلطار

القانوني والتشريعي ،الحرص معلى الترويج لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتاحة للمواطنين

لغرض استخدامها معلى نحو واسع.
مستوى االستخدام

 .18من المناسب أن يسامعد اإلطار القانوني والتشريعي معلى إنشاء آليات لقياس مستوى استخدام
أدوات الكمبيوتر لمعرفة درجة اإللمام بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من جانب المواطنين.
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ملخص المناقشات
لقد تم تخصيص جزء من جلسة العمل لتقييم أثر اإلطار القانوني والتشريعي الساري المفعول على تطوير أدوات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالنعكاسات المترتبة على االلتزام باستخدامها في قطاع العدالة على نحو دائم.
وال شك أن ثمة حاجة إلى أن يتم تكييف اإلطار التشريعي مع الواقع الجديد الذي تفرضه تكنولوجيا المعلومات
الحديدة .وال يمكن للعدالة أن تبقى في معزل عن هذا الواقع الجديد ،بحيث أنه من الضروري تعديل اإلطار القانوني

والتشريعي القائم ،مع الحرص على االعتراف –قانونيا -بالملفات الرقمية وجميع مكوناتها وكذلك باالتصاالت

بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع
بطرح عدد من األسئلة المحددة  بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد ملخص عن الردود المقدمة من أعضاء الوفود
في هذا المجال:
أوضح الوفد الجزائري أن الجزائر تتوفر على إطار قانوني و تشريعي إلدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في قطاع العدالة ،و أنه تم -على سبيل المثال -في سياق إنشاء قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة
بسجالت السوابق العدلية المحوسبة ،إدخال تعديل على قانون اإلجراءات الجنائية لإلتاحة باستخراج سجالت السوابق
العدلية عن بعد.
وكذلك األمر بالنسبة لدعاوى االستئناف المدنية عن بعد ،بحيث تم تعديل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لمراعاة
تنفيذ اإلجراءات ذات الصلة بالطريقة اإللكترونية .
وفيما يتعلق بإدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في القضايا الجنائية ،تمت اإلشارة إلى أن الجزائر
بادرت إلى سن جملة من النصوص القانونية الجديدة لهذا الغرض.

أشار الوفد المصري إلى أن اإلطار القانوني والتشريعي في مصر يتضمن تشريعات في مجال استخدام التكنولوجيات
الجديدة في اإلجراءات القضائية ،بحيث يعتزم تطوير هذه التشريعات من أجل استكمال وضع إطار قانوني جديد في
هذا المجال .وأضاف أن بعض القوانين السارية المفعول تتناسب مع استخدام التكنولوجيات الجديدة بحيث تسمح

بتحديد رؤية أو فكرة عامة حول طريقة تنفيذ اإلصالحات الالزمة في المجال القانوني والتشريعي لإلعداد ،في
المستقبل ،إلقرار استخدام التكنولوجيات الجديدة في النزاعات العابرة للحدود وطلبات التعاون الدولي ذات الصلة،
وذلك شريطة أن يتم استكمال وضع نظام جديد يتناسب مع هذا األمر .وأضاف أنه يجري إعداد قانون بشأن


ما هو اإلطار القانوني والتشريعي الساري المفعول لضمان استخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال اإلجراءات القضائية؟ هل أن القوانين المادية

واإلجرائية المعمول بها في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة مناسبة؟ هل يعتزم تنفيذ إصالحات أو يجري تنفيذها؟ هل يمكنكم توضيح االختالفات
القائمة -إن وجدت -بين مختلف الهيئات القضائية؟ هل يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة في سياق النزاعات العابرة للحدود ،وفي حال التقدم بطلب
للتعاون الدولي؟
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"المحكمة اإللكترونية" واستخدام التكنولوجيا في مجال العدالة ،بحيث سيجيز هذا القانون تقديم خدمات تكنولوجيا
المعلومات في العدالة و معالجة الملفات القضائية بالطريقة االلكترونية .وتجدر اإلشارة ،مع ذلك ،إلى أن الهدف من

ذلك ال يتمثل في استبدال النظام الحالي ،وانما في ضمان المواءمة بين النظامين الساري المفعول والجديد.

ذكر الوفد اإلسرائيلي أنه تم تكييف القوانين المتعلقة باإلجراءات (مثل التوقيع اإللكتروني ،وقانون حماية حرمة الحياة
الشخصية) لتكفل استخدام التكنولوجيات الجديدة .وأضاف أنه تم استكمال تكييف جميع قوانين اإلجراءات

وتجري

دراسة القوانين المادية إلدخال التعديالت الضرورية عليها .وأوضح –كذلك -أنه تم تنفيذ جزء من اإلصالحات ذات
الصلة بهذا الشأن و ال يزال الجزء اآلخر قيد البحث؛ وأنه ال يتم التفاعل مباشرة على اإلنترنت مع البلدان األخرى،
وان كانت االتصاالت األساسية ممكنة عبر البريد اإللكتروني (ال ينطبق هذا على اإلجراءات القضائية).
أشار وفد األردن إلى أن المادة ( )097من قانون اإلجراءات الجنائية األردني هي التي تنظم سبل استخدام
التكنولوجيات الجديدة في اإلجراءات القضائية.

أوضح الوفد اللبناني أن لبنان ال تتوفر على إطار قانوني و تشريعي في مجال استخدام التكنولوجيات الجديدة في
اإلجراءات القضائية؛ و أن القوانين المادية واإلجرائية السارية ليست مناسبة لضمان استخدام التكنولوجيات الجديدة
في العدالة .وأضاف أنه يجري إعداد مشروع قانون بشأن التوقيع اإللكتروني واألدلة اإللكترونية؛ وأنه ال يمكن
استخدام التكنولوجيات الجديدة في سياق النزاعات العابرة للحدود أو عند التقدم بطلب للتعاون الدولي.

ذكر الوفد المغربي أن قانون المسطرة المدنية (قانون اإلجراءات المدنية) هو اإلطار القانوني و التشريعي الذي يسير
سبل استخدام التكنولوجيات الجديدة؛ وأن المغرب يجري إعداد مشروع قانون بشأن الشفرة الرقمية و التوقيع
اإللكتروني؛ وأن القوانين المادية واإلجرائية السارية هي مناسبة لضمان استخدام التكنولوجيات الجديدة ،وبخاصة
عندما سيتم تفعيل قانون الشفرة الرقمية الذي هو قيد اإلعداد .وأضاف أنه يعتزم تعديل القانون المدني ليكفل كل من

التبليغ االلكتروني والتوقيع االلكتروني؛ وأنه يمكن استخدام التكنولوجيات الجديدة في النزاعات العابرة للحدود بواسطة
البريد اإللكتروني ،ولكن ذلك ال ينطبق على اإلجراءات القانونية .
أوضح وفد تونس أن اإلطار القانوني المتقيد به في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو اإلطار
العام للوظيفة العمومية المعد من جانب رئيس الوزراء.

أجمع أعضاء الوفود المشاركين على ضرورة تحديث القوانين المادية و اإلج ارئية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المحاكم .ويالحظ أنه تم ،في الكثير من الحاالت ،إجراء بعض التعديالت أو هي قيد

التنفيذ ،غير أن معظم البلدان المستفيدة من المشروع لم تدخل -حتى اآلن -إصالحات شاملة على إطارها القانوني.
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مالحظات
إن الواقع االجتماعي الحالي الذي فرضته التكنولوجيات الجديدة يتطلب من اإلدارات المركزية للبلدان المستفيدة
وضع إطار تشريعي جديد يكفل تكييف أنشطة المحاكم مع هذا الواقع الجديد .إن التقدم الكبير المحرز في تطوير

التكنولوجيات الجديدة يستلزم بذل جهود دؤوبة من جانب الهيئات التشريعية لضمان دعم هذه التكنولوجيات بسند

قانوني يكفل استخدام هذه األدوات الجديدة على نحو مستدام .وبهذا الخصوص ،فمن المهم اعتماد منهاج عمل
متعدد التخصصات يتيح لجميع المهنيين العاملين في قطاع العدالة اإلعراب عن رأيهم في هذا المجال .
يتعين أن يتم -في عملية إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات في العدالة -مراعاة مستوى التدريب التقني ومستوى
الموظفين في هذا المجال .فكلما ازدادت العوامل المذكورة أعاله توف ار ،كلما لزم األمر رفع حجم استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في المحاكم .ومهما يكن من أمر ،فإنه يتعين –عموما -التوصل إلى ضمان استخدام واسع
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة على االنترنت ،وانشاء "الحكومة اإللكترونية" في كل واحدة من
البلدان المستفيدة .
يتميز مجتمع القرن الحادي والعشرين بتسجيل تغييرات مستمرة .وتتسبب حركة الهجرة التي تميز هذا القرن في تازيد
النزعات القانونية العابرة للحدود .و تتطلب معالجة مثل هذه النزاعات استخدام تكنولوجيا المعلومات
ا
عدد
واالتصاالت كسبيل -ال غنى -عنه لتسهيل و تعجيل تسويتها (هذه النزاعات) ولتفعيل التعاون الدولي ،وذلك

–

فقط -إذا كانت الصكوك الوطنية والدولية تسمح بذلك .ويمكن ،على سبيل المثال ،ذكر العديد من الصكوك
الملموسة في السياق األوروبي ،من بينها استمارات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المسائل العابرة للحدود
المستمدة من الصكين التاليين :الئحة المجموعة األوروبية رقم  1110/0270الصادرة عن البرلمان األوروبي و
المجلس األوروبي بتاريخ  01ديسمبر  1110التي تقضي بسن إجراء أوروبي بشأن "األمر بالسداد" ،والئحة

المجموعة األوروبية رقم  1119/200الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  00يوليو

 1119والتي تقضي بسن إجراء أوروبي لتسوية المنازعات الصغيرة .ويمكن ،في هذا الصدد ،الوصول إلى كافة

المستندات ذات الصلة بالموضوع عبر بوابة االتحاد األوروبي .8وعالوة على ذلك ،يمكن -على سبيل الذكر وليس
الحصر -اإلشارة إلى صكوك أخرى مثل الكوديكس 9اإللكتروني أو نظام بيانات السجالت الجنائية األوروبي.10
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هـاء .مستوى الوصول إلى القضاء اإللكتروني من جانب المواطنين
سياسة الوصول إلى القضاء اإللكتروني
 .01يتعين معلى اإلدارة أن توفر الوصول إلى القضاء اإل لكتروني بوضع سياسات تسمح للمواطنين
بالتفامعل مع المحاكم .و يتعين أن يتم تكييف بوابات اإلدارة و المحاكم وتسهيل الوصول إليها،
سواء في ما يتعلق بالبحث معن المعلومات أو بتنفيذ اإلجراءات معلى االنترنت.

فهرست الخدمات
 .01من الضروري إنشاء فهرست للخدمات يتم وضعه في متناول المواطنين معبر االنترنت مع الحرص
معلى أن تقيد فيه معلومات معن الجهات المسؤولة معن إدارة العملية وتنفيذها.

مكاتب االستعالمات
 .00يتعين أن يتم ،في المباني أو مقرات الهيئات القضائية تخصيص أماكن مجهزة بحواسيب تسمح

بتوفير معلومات معامة أو محددة بشأن اإلجراءات .ومعالوة معلى ذلك ،يمكن –كذلك -تثبيت أجهزة
إلكترونية مرئية توفر معلومات بشأن أيام وأوقات جلسات االستماع.

اإلرشاد القانوني معلى االنترنت
 .00من المفيد وضع نظام لإلرشاد القانوني معلى االنترنت لتوفير معلومات قانونية معامة.

اإلجراءات معبر اإلنترنت
 .00من الضروري زيادة معدد اإلجراءات التي يمكن تنفيذها معلى االنترنت من جانب الموظفين المهنيين
و المواطنين .وتسمح اإلجراءات معلى اإلنترنت بتسريع تنفيذ اإلجراءات وبضمان معاملة متوازنة

لجميع المواطنين .وتتمثل األولوية في هذا السياق في ضمان تفعيل نظام اإلبالغ اإللكتروني .

االسترشاد بقوامعد البيانات المتعلقة بفقه القضاء
 .03يالحظ أنه مع ارتفاع المستوى التعليمي للمواطنين بدأت وتيرة االسترشاد بقوامعد البيانات المتعلقة
بفقه القضاء ترتفع بدورها .ومعليه ،فإنه من المهم ضمان الوصول إلى فقه القضاء مع الحرص
معلى حماية البيانات الشخصية.
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التواصل مع المحاكم
 .03إذا ما اختار المواطن أو الموظف المهني التواصل مع المحكمة بالوسائل اإللكترونية ،فال يمكنه

التخلي معن هذه الوسائل واستخدام وسائل أخرى ،ما معدا في حال ورود خلل في نظام تكنولوجيا

المعلومات.
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ملخص المناقشات
لقد خصص جزء من النقاش الستثارة األفكار بشأن وصول الجمهور العام إلى الخدمات المقدمة من إدارة العدالة
بواسطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد تم ،وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تقديم هذا

الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .وأجمع أعضاء الوفود المشاركين على أهمية توفير ومضاعفة

مثل هذه الخدمات من جانب العدالة .و باإلشارة إلى تنفيذ هذا السيناريو في بلدانهم ،أثار أعضاء الوفود االعتبارات
التالية في مداخلته:
أشار الوفد الجزائري إلى أنه تم إنشاء نافذة إلكترونية في جميع الهيئات القضائية تسمح باستقبال المواطنين،
والمحامين ،والفئات المستضعفة عبر فضاءات مخصصة لكل واحدة من هذه الفئات .وتم ربط هذه المنافذ -
إلكترونيا -بجميع المصالح ذات الصلة في الهيئات القضائية لتقديم الخدمات التالية للمواطنين :
 الحصول على معلومات دقيقة بشأن وضع القضايا التي تهمهم وفي الزمن الحقيقي؛
 تسجيل االلتماسات؛

 طلب و/أو استخراج كافة المستندات الضرورية في ظرف وجيز جدا :أحكام/ق اررات العدالة ،وسجل السوابق
العدلية ،وشهادة الجنسية ،ورخصة قيادة السيارات ،الخ ؛
 إيداع دعاوى النقض عن بعد؛

 المتابعة عن بعد للقضايا المحالة للمحكمة العليا .
أوضح الوفد المصري أنه يمكن للمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو و ازرة العدل و موافاة العدالة بوثائق مكتوبة
بطريقة مباشرة (على االنترنت) .وأضاف أنه يمكن للمواطنين متابعة وضع اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم ،ولكن
ال يمكنهم االطالع على القانون الساري المفعول والتعديالت التي أدخلت عليه .وذكر أنه ال يمكن للمواطنين

االستفادة من معلومات بشأن السبل المتاحة لرفع دعوى قضائية والوصول إلى العدالة؛ وأنه ال يمكنهم –كذلك-
استالم تبليغ من العدالة عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي يعترف به قانونيا .وأشار في النهاية إلى أنه يمكن

للمواطنين طلب استخراج شهادات أو وثائق من العدالة على االنترنت ،والوصول إلى فقه القضاء بالمجان على
شبكة اإلنترنت.
تمت اإلشارة من الوفد اإلسرائيلي إلى أنه يمكن للمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو و ازرة العدل بموجب قانون
حرية المعلومات؛ وأنه يمكنهم موافاة العدالة بوثائق مكتوبة بطريفة مباشرة (على االنترنت)؛ ومتابعة وضع تنفيذ


هل يمكن للمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو و ازرة العدل؟ هل يمكن للمواطنين موافاة العدالة مباشرة بوثائق مكتوبة؟ هل يمكن للمواطنين متابعة

وضع اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم؟ هل يمكن للمواطنين االطالع على القانون الساري المفعول والتعديالت التي أدخلت عليه؟ هل يمكن للمواطنين
االستفادة من معلومات بشأن السبل المتاحة لرفع دعوى قضائية والوصول إلى العدالة ؟ هل يمكن للمواطنين استالم تبليغ من العدالة يعترف به قانونيا

وذلك عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي؟ هل يمكن للمواطنين طلب استخراج شهادات أو وثائق من العدالة على االنترنت؟ هل يمكن للمواطنين الوصول
إلى فقه القضاء في المحاكم؟ إذا كان األمر كذلك ،هل يكن الوصول إلى وثائق فقه القضاء بالكامل ،وبطريقة سهلة ،وبالمجان على شبكة اإلنترنت؟
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اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم؛ واالطالع على القانون الساري المفعول والتعديالت التي أدخلت عليه؛ واالستفادة
من معلومات بشأن السبل المتاحة لرفع الدعاوى القضائية والوصول إلى العدالة؛ واالستالم عبر بريدهم اإللكتروني

الشخصي لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا؛ وطلب استخراج الشهادات أو المستندات من العدالة على

االنترنت؛ والوصول إلى فقه القضاء والملفات القضائية العالقة أمام المحاكم شريطة أن يكونوا طرفا رئيسيا فيها.
وأضاف ،بهذا الصدد ،أنه يمكن –كذلك -للباحثين الجامعيين والطلبة الوصول إلى ملفات العدالة في إطار مشاريع
بحوث محددة ،هذا فضال عن تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الملفات العامة للعدالة.
وزرة العدل أو مجلس القضاء ولكن ال
أوضح الوفد األردني أنه يمكن للمواطنين طلب المعلومات من خالل موقع ا
يمكنهم موافاة العدالة بوثائق مكتوبة بطريقة مباشرة ،وأنه ال يمكنهم كذلك متابعة وضع اإلجراءات القضائية المتعلقة
بهم بوسائل تكنولوجيا المعلومات .وأضاف أنه يمكن للمواطنين االطالع على القانون الساري المفعول والتعديالت
التي أدخلت عليه من خالل البوابة اإللكترونية لديوان المستشار القانوني؛ وأنه ال يمكنهم االستفادة من معلومات

بشأن السبل المتاحة لرفع الدعاوى القضائية والوصول إلى العدالة؛ وال استالم عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي
لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا؛ وأنه يمكن استخراج الشهادات أو المستندات من العدالة على االنترنت
بواسطة مصلحة مخصصة لهذا الغرض .وأشار في األخير إلى أنه يمكن للمواطنين الوصول إلى فقه القضاء على
االنترنت وبالمجان.
ذكر الوفد اللبناني أنه يمكن للمواطنين الوصول إلى بعض المعلومات المفيدة عبر موقع و ازرة العدل ،ولكن ليس
هناك مكتب على االنترنت لتوجيه المواطنين بشأن المسائل اإلج ارئية .وأضاف انه ال يمكن للمواطنين موافاة العدالة
بوثائق مكتوبة بطريقة مباشرة (على االنترنت)؛ وأنه يمكنهم متابعة وضع تنفيذ اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم من

خالل مأمور الضبطية القضائية؛ و أنه يمكن للمتقاضين والمحامين الوصول إلى بعض المعلومات المتعلقة

بالقضايا الخاصة بهم –فقط -في محكمة صغيرة واحدة .وأشار إلى أنه ال يمكن للمواطنين اإلطالع على القانون
الساري المفعول و التعديالت التي أدخلت عليه؛ والى أنه يمكنهم االستفادة من معلومات بشأن السبل المتاحة لرفع
الدعاوى القضائية والوصول إلى كل من العدالة ومفتشية القضاء ،ومعلومات بشأن اختصاصات مجلس الدولة؛ والى
أنه يمكن للمواطنين استالم تبليغات من العدالة عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي يعترف بها قانونا .وأضاف أنه ال
يمكن للمواطنين استخراج الشهادات أو المستندات من العدالة على االنترنت؛ وأنه يمكنهم الوصول إلى قاعدة واسعة
للبيانات بشأن فقه القضاء على االنترنت بواسطة الموقع التابع لجامعة لبنان غير أن الوصول محدود للغاية وليس
مجانيا ،بحيث يشترط التوفر على اسم للمستخدم وشفرة للدخول .وذكر –كذلك -أنه يمكن الوصول إلى فقه القضاء
وفقه المحكمة العليا ،وبالكامل ،من خالل موقع و ازرة العدل.
أوضح الوفد المغربي أنه يمكن للمواطنين طلب المعلومات من خالل النافذة اإللكترونية للمحكمة والبوابة اإللكترونية
التابعة لو ازرة العدل أو لمحكمة النقض؛ وأنه يمكنهم موافاة العدالة بوثائق مكتوبة بطريقة مباشرة (على االنترنت)،
باستثناء المستندات الموجهة إلى و ازرة العدل و محكمة النقض .وأضاف أنه يمكن للمواطنين متابعة وضع تنفيذ
اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم الواردة على مستوى محكمة النقض وذلك من خالل النافذة االلكترونية أو عبر
االنترنت (باستخدام رقم القضية أو اسم القاضي)؛ وأنه يمكنهم اإلطالع على القانون الساري المفعول والتعديالت

التي أدخلت عليه بواسطة البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل وبوابة األمانة العامة للداخلية؛ و أنه يمكنهم –
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كذلك -االستفادة من معلومات بشأن السبل المتاحة لرفع الدعاوى القضائية والوصول إلى العدالة إما بواسطة البوابة
اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل أو تلك التابعة لمحكمة النقض ،التي يتم تحديثها على نحو منتظم .وأوضح –أيضا-
أنه ال يمكن للمواطنين االستالم -عبر بريدهم اإللكتروني الشخصي -لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا ،أو

طلب استخراج شهادات على االنترنت؛ وأنه يمكن الوصول إلى فقه القضاء المغربي من خالل البوابة اإللكترونية
التابعة لو ازرة العدل أو لمحكمة النقض ،أو من خالل موقع خاص على شبكة االنترنت ،غير أن خدمات هذا الموقع
ليست مجانية.
أشار الوفد الفلسطيني إلى أن استخدام التكنولوجيا في القطاع العام ال يزال محدودا في فلسطين .وأوضح أنه ال
يمكن ،في الوقت الحالي ،للمواطنين تقديم طلبات عبر اإلنترنت ،و ال استالم إشعارات أو تبليغات على االنترنت أو
عن طريق البريد اإللكتروني من و ازرة العدل والمجلس األعلى للقضاء ،بحيث أن تنفيذ اإلجراءات القضائية ال يزال
يتم على النحو التقليدي على الورق .وأوضح أنه يتم ،مع ذلك ،بذل جهود ،في الوقت الحالي ،بغية توفير بعض
الخدمات المحدودة للجمهور العام عبر اإلنترنت ،بحيث تم تعزيز إدارة الخدمات العامة بإنشاء إدارة للمعلومات

لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات القضائية ،مما سيسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات العامة
األساسية ،وتوعية المواطنين بأهمية إدارة العدالة .وأضاف أنه تم ،من ناحية أخرى،

اعتماد بعض تطبيقات

التكنولوجيات الحديثة من جانب و ازرة العدل و مجلس األعلى للقضاء من خالل تفعيل موقع عبر االنترنت يتولى

تقديم معلومات و إحصاءات عامة ،هذا فضال عن موقع مركز اإلعالم التابع لو ازرة العدل الذي يتيح للمواطنين
إمكانية االتصال بالو ازرة.
ذكر وفد تونس أنه يمكن للمواطنين طلب معلومات من المحاكم أو و ازرة العدل؛ وموافاة العدالة بوثائق مكتوبة

بطريقة مباشرة (على االنترنت)؛ ومتابعة وضع تنفيذ اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم؛ واإلطالع على القانون

الساري المفعول و تعديالته من خالل البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل .وأضاف أنه تم تخصيص بعض
المواقع االلكترونية للمواطنين لالستعالم بشأن السبل القانونية المتاحة للوصول إلى العدالة؛ وأنه يمكن للمواطنين
االستالم -عبر بريدهم اإللكتروني -لتبليغات من العدالة يعترف بها قانونا؛ وأنه يمكن –أيضا -للمواطنين الوصول،
عبر اإلنترنت ،إلى فقه القضاء التابع للمحكمة العليا ،غير أن هذه الخدمة ليست مجانية بالكامل.
يتضح من خالل المعلومات المقدمة من أعضاء الوفود أن الوضع يختلف من بلد آلخر .ويالحظ أنه رغم أن
المواطنين ،قي معظم البلدان المستفيدة من المشروع ،يمكنهم متابعة اإلجراءات القضائية المتعلقة بهم ،فإن كافة هذه
البلدان لم تقم ،حتى اآلن ،بوضع نظام شامل ومتكامل على االنترنت يكفل التفاعل بين المواطنين و المحاكم.
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مالحظات
يتعين على اإلدارة تعزيز تنفيذ أنشطة محددة تتيح للمواطنين التواصل مع المحاكم باستخدام أدوات تكنولوجيا
المعلومات .ولهذا الغرض ،يوصى بصياغة فهرست للخدمات المتاحة على االنترنت إلطالع المواطنين على

اإلجراءات التي يمكن تنفيذها

إلكترونيا. 11

لقد أثبت استخدام البوابات اإللكترونية أن هذه البوابات هي أدوات مفيدة للغاية تسهل الوصول إلى العدالة للمواطنين
بالوسائل االلكترونية .ويمكن ،على سبيل المثال ،االسترشاد ببوابة العدالة اإللكترونية ألمريكا الالتينية ،12وبوابة
العدالة اإللكترونية األوروبية التي تم ذكرها سابقا .ويالحظ أن بلدان جنوب البحر المتوسط الشريكة ،تفتقر –إلى حد

ما -إلى التجانس في مجال البوابات وفي مضامينها .وقد سمحت المناقشات التي أجراها فريق العمل في هذا
المجال بالتماس اهتمام كبير من جانب المشاركين بشأن هذه النقطة ،وهو ما يدل على الرغبة التي تحدوهم في
تحسين أداء هذه البوابات.
وتتمثل المشكلة الرئيسية التي تعترض سبيل البوابات -من الناحية الفنية والعملية -في ضمان االلتزام بتوفير الموارد
البشرية والمالية الضرورية لضمان تحديث هذه البوابات وصيانتها.
وفيما يتعلق بالممارسة رقم ( ، )30يتعين المراعاة في عملية إنشاء نقاط االستعالمات اإللكترونية أن ثمة فئات

واسعة من المواطنين ليس لديهم إلمام بطريقة استخدام وسائل االستعالمات اإللكترونية .وعليه ،يتعين أن يتم،

بالموا ازة ،الحرص على استبقاء مكاتب االستعالمات التقليدية.13
وفيما يتعلق بالممارسة رقم ( ،)31تجدر اإلشارة إلى أن الوصول إلى فقه القضاء ليس باألمر الهين بالنسبة للكثير
من المواطنين .وعليه ،يتعين أن يتم -في عملية تصميم قواعد البيانات في هذا المجال -الحرص على تسهيل
وتبسيط الوصول إلى فقه القضاء.
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واو .مستوى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات من جانب المهنيين
استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات
 .01هناك فئات معديدة من المستخدمين تتدخل في نشاط قطاع القضاء يمكنها المسامعدة معلى تعزيز

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في هذا لقطاع .وفي كثير من الحاالت ،تبدي هذه الفئات
اهتماما متزايدا باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات .ومعليه ،فمن المفيد أن تتولى اإلدارة
والسلطات القضائية إبرام اتفاقات أو اتفاقيات مع هذه الفئات من المستخدمين لتغطية وتنظيم

العالقات المهنية ِبينها وبين قطاع العدالة ولكفالة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
هذا اإلطار.

سلوكيات المهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات
 .01يتعين أن يبدي المستخدمون المهنيون سلوكيات مهنية ترامعى احترام النظام المعد من جانب اإلدارة
في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و التكيف معه.

الجمعيات المهنية
 .08يتعين أن تسهم الجمعيات المهنية في تدريب أمعضائها والتشجيع معلى استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.

إبداء موقف إيجابي
 .01من الضروري أن يحرص الموظفون المهنيون المتعاملون مع العدالة معلى إبداء موقف إيجابي و
التعاون في سبيل تكريس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع القضاء.
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ملخص المناقشات
فيما يتعلق بهذا الموضوع ،أجرى فريق العمل نقاشا بشأن الحاجة إلى إشراك المهنيين المتعاملين مع إدارة القضاء
في عملية استخدام التكنولوجيات الجديدة.
وتم ،وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

و يمكن اإلطالع ،فيما يلي ،على ملخص الردود المقدمة من أعضاء الوفود في هذا المجال:

أشار الوفد الجزائري إلى أنه يمكن للنيابة العامة والجهات القضائية األخرى التواصل والتفاعل فيما بينها بواسطة
النظام وعلى جميع المستويات (وفقا للصالحيات المخولة لكل وحدة من هذه الجهات) .أما بالنسبة للمحامين ،فقد تم

إنشاء نافذة للوصول إلى الشبكة من مكاتبهم المعتمدة رسميا لدى الهيئات القضائية.

أوضح الوفد المصري ،أن اإلمكانيات المستفسر عنها في جميع األسئلة المطروحة من فريق العمل ليست متوفرة
في الوقت الحالي ،و أكد أنه ستتم دراسة كافة هذه األسئلة في المستقبل ،مع مراعاة الموارد واالستثمارات المتاحة في
هذا المجال في مصر.
ذكر الوفد اإلسرائيلي أنه يمكن للمحامين والنواب العامين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة على االنترنت؛ وموافاة
العدالة بمستندات مكتوبة عبر اإلنترنت؛ واستالم تبليغات رسمية من المحاكم عن طريق اإلنترنت أو البريد
اإللكتروني الخاص بهم؛ وأن الوصول إلى فقه القضاء هو مفتوح للمهنيين ،باستثناء ما يتعلق بالمسائل الشخصية
(حرمة األسرة ،واألطفال الخ  .).وذكر أن الوصول إلى فقه القضاء بالكامل هو مفتوح وغير مقيد بشروط من
خالل الموقع الرسمي للمحكمة ،بحيث يتم استخدامه على نحو واسع من جانب المحامين والطلبة

والجمهور

العام .و أضاف ن هناك –أيضا -العديد من قواعد البيانات التجارية الخاصة التي تعرض بعض التطبيقات المتقدمة
في مجال البحث عن المواضيع ( مقابل الدفع مقدما).
أوضح الوفد األردني أنه يمكن عادة للمحامين والنواب العامين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة على االنترنت؛
واإلطالع على المراسالت الرسمية التي تصدرها المحاكم؛ و الوصول إلى فقه القضاء وبعض الق اررات الصادرة عن
المحكمة العليا .وأضاف أن الوصول يتم بالمجان بالنسبة للقضاة ،في حين أنه ال يمكن للمحامين الوصول إليه في
الوقت الحالي.
أشار الوفد اللبناني إلى أن موقع الجامعة اللبنانية يسمح بالوصول مجانيا إلى قاعدة للبيانات متعلقة بفقه القضاء
وذلك بتسجيل الدخول بواسطة رقم شفرة .وأضاف أنه يمكن الوصول إلى فقه القضاء بالكامل المتعلق بالجلسات


هل يمكن للمحامي أو النائب العام رفع دعوى قضائية أمام المحكمة عن طريق االنترنت؟ هل يمكن للمحامي أو النائب العام موافاة العدالة بمستندات

مكتوبة على االنترنت؟ هل يمكن للمحامي أو النائب العام استالم مراسالت رسمية من المحاكم عن طريق اإلنترنت أو البريد اإللكتروني أو آليات أخرى

تؤدي نفس الغرض؟ هل يمكن للمحامي أو النائب العام الوصول إلى فقه القضاء في المحاكم؟ إذا كان األمر كذلك ،هل أن الوصول يقتصر

–فقط-

على فقه القضاء المتعلق بالمحكمة العليا أو المحكمة الدستورية؟ هل يتم الوصول إلى فقه القضاء بالكامل ،وبطريقة سهلة ومجانية على شبكة اإلنترنت؟
هل الوصول إلى فقه القانون هو ممارسة شائعة في العادة ؟
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المفتوحة لمحكمة النقض (التمييز) .وفيما يتعلق بباقي اإلمكانيات المشار إليها في األسئلة المطروحة من فريق
العمل ذات الصلة بهذا الشأن ،أوضح الوفد أن هذه اإلمكانيات ليست متاحة في قطاع القضاء اللبناني في الوقت

الحالي.

ذكر وفد المغرب أنه يمكن للمحامين والنواب العامين رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة وموافاة العدالة بمستندات
مكتوبة عبر اإلنترنت من خالل النافذة اإللكترونية التابعة للمحكمة أو البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل.

وأضاف أنه ال يمكن تقديم شكاوى بالوسائل اإللكترونية ،ولكن يمكن للمحامين تقييد طلبات موجهة إلى اإلدارات
المختصة في و ازرة العدل .وأشار إلى أنه ال يمكن للمحامين والنواب العامين استالم تبليغات رسمية من المحاكم عن
طريق اإلنترنت أو البريد اإللكتروني الخاصة بهم؛ والى أنه يمكن الوصول إلى فقه القضاء الخاص بمحكمة النقض
(التمييز) من خالل البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل ،و –فقط -إلى مجموعة مختارة من مستندات فقه القضاء
الخاص بالمحكمة العليا .وأوضح أن فقه القضاء المتعلق بمحكمة النقض (التمييز) متوفر-فقط -على النسخ

الورقية؛ وأن و ازرة العدل أنشأت لجنة تتولى انتقاء مستندات محتارة متعلقة بفقه قضاء المحاكم األخرى لغرض
االسترشاد بها.
الحظ الوفد الفلسطيني أن فلسطين قامت باعتماد نظام إلكتروني متكامل يعرف باسم "ميـزان" يسمح للمحامين
بمتابعة قضاياهم والوصول إلى المعلومات المتعلقة بها على االنترنت ،وذلك من مكاتبهم دون الحاجة إلى التنقل إلى
المحكمة.
أوضح الوفد التونسي أنه يمكن للمحامين والنواب العامين -فقط -متابعة القضايا المتعلقة بهم عبر اإلنترنت؛ وأنه ال
يمكنهم موافاة العدالة بمستندات مكتوبة عبر اإلنترنت؛ وأن الوصول إلى المعلومات بتكنولوجيا المعلومات يتم
مجانيا؛ وأنه يمكن للمحامين والنواب العامين استالم م ارسالت من العدالة بالطريقة اإللكترونية ولكن بصورة غير
رسمية .وأضاف أنه يمكنهم الوصول إلى بعض الق اررات الصادرة عن محكمة النقض ،بصورة مجانية ،غير أن
المهنيين ال يستخدمون هذه الممارسة بطريقة شائعة على العموم.
يالحظ من خالل هذه المعلومات أن البلدان المستفيدة من مشروع يوروميد للعدالة تتميز بسيناريوهات مختلفة في هذا
المجال ،وأنه يتم بذل جهود من جانب هذه البلدان لتمكين مختلف المهنيين المتعاملين مع العدالة من استخدام
الموارد التكنولوجية المتاحة من العدالة لتسهيل تنفيذ أنشطتهم.

مالحظات
يتعين أن يتم الحرص على تضمين أنشطة المهنيين في استخدامات التكنولوجيات الجديدة .ولهذا الغرض ،يتعين
على اإلدارة إب ارم اتفاقات للتعاون مع الجمعيات المهنية لتمكينها من التعاون مع المحاكم في سبيل تكريس استخدام
دور فاعال في هذا المجال
أدوات تكنولوجيا المعلومات الجديدة .وال شك أن الجمعيات المهنية يمكن أن تؤدي ا

والمساهمة في الترويج لصالح استخدام التكنولوجيات الجديدة من جانب أعضائها .ويمكن ،على سبيل المثال،
االسترشاد بـ"البوابة اإللكترونية" لمجلس المحامين األوروبيين 14في هذا المجال.
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زاي .بوابات/مواقع إمعالم المواطنين
فهرست الخدمات
.31

يوصى بإمعداد فهرست للخدمات المتاحة ،وتحديد شروط االستفادة من هذه الخدمات.

المواءمة
 .30يتعين مواءمة مضامين البوابات والمواقع.
الشبكات االجتمامعية
 .30يتعين أن يتم الحرص معلى توخي الحذر في استخدام الشبكات االجتمامعية للترويج لصالح بوابات

خدمات العدالة ،وأن يتم –فقط-اإلشارة إلى الخدمات المقدمة في حال استخدام هذه الشبكات لهذا
الغرض.

المقرات اإللكترونية
 .30يوصى أن يتم تطوير البوابات للمضي قدما بالخدمات االستعالمية البسيطة المقدمة إلى مستوى
أمعلى من الخدمات يتيح تنفيذ إجراءات بالوسائل اإللكترونية ،مع الحرص معلى ضمان أمن وسالمة

محتوى هذه البوابات .وانطالقا من هذا المنظور ،يتعين أن يتم تطوير مفهوم البوابات لتصبح
مقرات إلكترونية تسمح ليس -فقط -بتوفير المعلومات المناسبة ،بل وكذلك بضمان التفامعل وتنفيذ

إجراءات محددة معلى االنترنت.
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ملخص المناقشات
إن اإلتاحة -في إطار التعامالت مع المحاكم وادارة القضاء بصفة عامة -للمواطنين و المهنيين الوصول إلى

المعلومات الضرورية عبر البوابات اإللكترونية هو أحد الجوانب األساسية التي تسمح بتعزيز عملية حوسبة المحاكم.
وقد شكل موضوع تطوير البوابات ،وتحويلها إلى مقرات إلكترونية تفاعلية لتوفير خدمات متزايدة وأوسع جوهر
المناقشات التي جرت بهذا الشأن بين مختلف أعضاء الوفود .وقد تم ،وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل،
تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلةالمحددة ذات الصلة .ويتم –فيما يلي -إيراد ملخص عن الردود المقدمة
من مختلف أعضاء الوفود على هذه األسئلة.
أوضح الوفد الجزائري أن كل من و ازرة العدل ،و كافة المحاكم ،والمحكمة العليا ،ومجلس الدولة يتوفرون على موقع
على شبكة االنترنت يقدم معلومات عامة ،هذا فضال عن بوابة القانون الجزائري التي توفر معلومات متخصصة

تتعلق –السيما -بفقه القضاء الخاص بالمحكمة العليا ،ومجلس الدولة ،وبقانون العقوبات ،والقانون المدني ،وقانون
األسرة ،و قانون الجنسية الجزائري ،و كذلك بمختلف االتفاقيات المصدق عليها من جانب الجزائر .وأضاف أن هذه
البوابة تتوفر –كذلك -على وصلة إلكترونية مع الموقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة يسمح بالوصول إلى
جميع أعداد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أشار الوفد المصري إلى أنه يجرى -في الوقت الحالي -إنشاء بوابة إلكترونية جديدة على موقع و ازرة العدل
المصرية (عنوان موقع البوابة قيد اإلنشاء )www.jp.gov.eg :و (عنوان موقع البوابة الحالية:
 )www.moj.gov.egبحيث يتوقع أن يشمل مضمون هذه البوابة الجديدة ما يلي :الطلبات ،والمكتبة القانونية،
و الخدمات القضائية الموجهة للمواطنين ،ومعلومات عامة بشأن و ازرة العدل والمحاكم .وأضاف أنه يتم تحديث

مضمون البوابة الحالية في كل يوم.

الحظ الوفد اإلسرائيلي أن قطاع القضاء في إسرائيل يتوفر على بوابات قانونية على مواقع كل من و ازرة العدل ،و
هيئة إدارة المحاكم ،والمحكمة العليا؛ وأن الموقع اإللكتروني للبرلمان يوفر –كذلك -معلومات بشأن التشريعات؛ وأن
تحديث هذه البوابات يتم بطريقة منتظمة؛ وأن المواقع اإللكترونية لجميع الوكاالت تتولى توفير معلومات كاملة عن


هل هناك بوابة قانونية في موقع و ازرة العدل أو المحكمة العليا أو المجلس األعلى للقضاء؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هو مضمون هذه البوابة؟ هل

المعلومات المقدمة للمواطنين هي كافية؟ ما هي الخدمات التي تقدمها هذه البوابة؟ ما هو مستوى تحديث هذه البوابة؟ ما هو معدل اإلطالع على هذه

البوابة ؟ هل يتم استخدام الشبكات االجتماعية لتحقيق نفس األغراض التي تصبو إليها هذه البوابة اإللكترونية؟ فضال عن بوابة و ازرة العدل هل يتوفر كل

من المحكمة العليا أو المجلس األعلى للقضاء على بوابة؟ هل هناك تنسيق بشأن مضمون البوابات أم أن كل بوابة تتخصص في موضوع معين؟ هل
هناك بوابات مماثلة تابعة لمؤسسات أخرى ( الجامعات ،منظمات غير حكومية ،كليات الحقوق ،مكاتب االستشارة القانونية الخاصة الخ ).هي مفيدة في
بلدكم ،وتستخدم على نطاق واسع؟
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حقوق المواطنين ،وعن السبل المتاحة التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة .وأضاف أنه يتم إيالء اهتمام بتنسيق
مضمون البوابات ،ولكن ذلك يتوقف على التخصص المنوط بكل واحدة من هذه البوابات؛ وأن هناك –أيضا -العديد

من البوابات التابعة للجامعات ،ومكاتب االستشارة القانونية الخاصة ،الخ .

ذكر الوفد األردني أن كل من و ازرة العدل والمجلس األعلى للقضاء يتوفران على بوابته الخاصة؛ وأن المعلومات
المقدمة بواسطة البوابتين تتعلق -أساسا -باإلجراءات القضائية ،بحيث أن المعلومات المقدمة ليست متخصصة بل

عامة .وأوضح أنه يتم تحديث المعلومات المتضمنة في البوابات؛ وأن نسبة اإلطالع على البوابات تقدر بنحو 01
في المائة؛ و أن مجلس القضاء يستخدم شبكة "الفيسبوك"؛ و أنه تم –في األردن -فتح منتدى افتراضي للتفاعل فيما
بين القضاة .
أوضح وفد لبنان أن كل من و ازرة العدل ومجلس الدولة يتوفران على بوابته اإللكترونية الخاصة؛ وأن هاتين البوابتين

توفران معلومات عامة بشأن تنظيم المحاكم ،وبشأن إجراءات الوصول إلى مفتشية القضاء؛ وأنه يتم تحديث البوابات
على نحو دوري في لبنان .وذكر أنه ال تتوفر إحصائيات بشأن معدل اإلطالع على البوابات؛ وأنه ال تستخدم
الشبكات االجتماعية لنفس األغراض مثل البوابات؛ وأن البوابة اإللكترونية التابعة للجامعة اللبنانية تتولى نشر
نصوص القوانين والمراسيم السارية المفعول ،و أنها تتوفر –كذلك على قاعدة واسعة جدا للبيانات المتعلقة بفقه
القضاء الخاص بالمحكمة العليا و محاكم االستئناف.

أوضح الوفد المغربي أن و ازرة العدل و محكمة النقض تتوفران على بوابتهما اإللكترونية؛ وأن نسبة اإلطالع على
البوابات تبدو مرتفعة؛ وأن البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل تسمح بتقييد الطلبات والوصول إلى التشريعات و

اتفاقيات التعاون؛ وأن هذه البوابة تتضمن الكثير من الوصالت اإللكترونية المفيدة .وأضاف أنه يمكن الوصول -من
خالل بوابة محكمة النقض -إلى فقه القضاء ،ومتابعة القضايا ،واألوامر الصادرة عن المحكمة ،والمؤتمرات
المنظمة؛ وأنه يتم تحديث البوابات على نحو دوري؛ وأن الشبكات االجتماعية ال تستخدم لنفس األغراض مثل
البوابات؛ وأن هناك بوابات أخرى تابعة لكل من األمانة العامة للحكومة ،وهيئات والوساطة ،و كليات الحقوق،
والبرلمان ،و مكاتب االستشارة القانونية الخاصة .
ذكر الوفد التونسي أن و ازرة العدل تتوفر على بوابة تحتوي على العديد من الوصالت المفيدة؛ وأن هذه البوابة تقدم
مجموعة من الخدمات اإللكترونية على االنترنت (متابعة القضايا الجنائية ،والمدنية ،والعقارية  ،والشكاوى ،ومحاضر
جميع المحاكم مع إمكانية تنزيل تطبيقات الكترونية لمتابعة األعمال مباشرة)؛ وأنها تتوفر على مكتبة افتراضية

(تحتوي تقريبا نفس المواد المتضمنة في البوابة ،فضال عن مواد أخرى مثل التعليمات الصادرة عن الو ازرة ،والتقرير
السنوي عن أنشطة الو ازرة ،واإلحصاءات القضائية ،وفهرست المكتبات(محكمة النقض ،المعهد األعلى للقضاء،
ومركز الدراسات القانونية والقضائية) ونسخ عن دليل "دالوز" للقانون ،ووصلة لإلطالع على الجريدة الرسمية
للجمهورية التونسية .وأضاف أن هذه البوابة توفر –أيضا -معلومات بشأن التدريب عبر اإلنترنت ،وعن فقه القضاء
المتعلق بمحكمة النقض (يمكن الوصول على االنترنت إلى األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف خالل الفترة

 1112-0707باللغة العربية و تنزيلها ،واالستعانة بموسوعة "تيزوروس") .وذكر أنه يتم تحديث البوابة يوميا؛ وأن
معدل اإلطالع على البوابة من جانب المهنيين هو مقبول بصورة عامة ،في حين أن معدل اإلطالع عليها من
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المواطنين هو في الحد األدنى .وذكر –كذلك -أنه يجرى تنفيذ مشروع يهدف إلى إعادة تصميم البوابة؛ وأن الشبكات
االجتماعية تستخدم –فقط -لنشر بيانات أو أخبار عن أنشطة و ازرة العدل؛ وأن هناك بوابات أخرى خارج البوابة

اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل ،ولكنها ليست موصولة -حتى اآلن -بشبكة اإلنترنت؛ وأن كل واحدة من هذه
البوابات لها اختصاصها (محكمة االستئناف ،ومحكمة النقض ،وموقع المديرية العامة إلدارة السجون واعادة التربية)،
هذا فضال عن البوابة اإللكترونية للحكومة والجريدة الرسمية.

يالحظ أن خصائص البوابات وطريقة تطويرها يختلف من بلد آلخر ،و أن المعلومات المقدمة عبر هذه البوابات هي
مشتتة بدرجات متفاوتة بين عدة بوابات.
مالحظات
تعرف إدارة العدالة بأنها أداة للخدمة العامة مسخرة لخدمة المواطنين .وانطالقا من هذا التعريف ،فمن الضروري أن
يتم ،في البوابات المفتوحة على شبكة اإلنترنت ،توفير فهرست للخدمات المتاحة التي يمكن للمواطنين الوصول
إليها .تعد البوابات التابعة لإلدارة العامة نقاطا مرجعية بالنسبة للمواطنين .وعليه ،يتعين عليها الحرص على توفير

مجموعة من الخدمات الممكن الوصول إليها على االنترنت بالوسائل إلكترونية .يتم

-في الوقت الحالي -االتجاه

نحو إنشاء بوابات إلكترونية تسمح للمواطنين ليس فقط بالحصول على معلومات محددة ،بل وكذلك بتنفيذ إجراءات
على االنترنت .وعالوة على ذلك ،ال يمكن صرف النظر عن الشبكات االجتماعية لما تؤديه من دور مهم ومتنامي.
واذا احتارت السلطات القضائية و المحاكم االستعانة بالشبكات االجتماعية فمن الضروري أن يقتصر استخدامها
على أغراض مهنية بحتة.

خالل المناقشات التي جرت بهذا الشأن ،أبدى عدد من أعضاء فريق العمل عددا من األفكار المثيرة لالهتمام حول
إمكانية استخدام الشبكات االجتماعية كسبيل للترويج للبوابات القانونية والتعريف بها .و في هذا الصدد ،تم إقرار
فائدة الشبكات االجتماعية ،مع التشديد على الحاجة إلى أن يتم توخي الحذر في استخدام مثل هذه الشبكات لتجنب

أي آثار سلبية قد تترتب عن سوء استخدامها.
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حـاء.مدونة السلوك
قوامعد السلوك
.33

إن وضع نظام تكنولوجيا المعلومات يتطلب بالضرورة وضع قوامعد أو مدونة سلوك تحدد طريقة

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

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

أنواع قوامعد السلوك
.33

تتوجه قوامعد السلوك التقنية إلى الموظفين الفنيين المسؤولين معن تشغيل النظام ،وتتوجه

قوامعد السلوك األخرى إلى موظفي المحاكم والمهنيين و المواطنين.
تعريف قوامعد السلوك
.31

يتعين تعريف قوامعد السلوك التي تنظم الجوانب التقنية للنظام ،وتلك الموجهة للمستخدمين.

طابع االستخدام اإللزامي
.31

يوصى بوضع آليات محددة لضمان إلزامية تنفيذ قوامعد السلوك الموجهة لمستخدمي النظام،

وأن يتم إضفاء طابع إلزامي معلى هذه القوامعد ألن نومعية نظام المعلومات وتطبيقاته مرهونين بذلك.
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ملخص المناقشات
لقد خصص قسم من المناقشات التي جرت بشأن هذا الموضوع لتحليل اعتماد مدونة سلوك محددة في مجال
استخدام تكنولوجيا المعلومات و سبل ضمان التقيد بها من جانب موظفي المحاكم .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من
فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .ويتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات
المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بالموضوع قيد البحث:

أوضح الوفد الجزائري أن المديرية العامة للعصرنة (التحديث) بادرت إلى وضع ميثاق ينظم جميع جوانب استخدام
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك الجوانب التقنية ،بحيث يشمل هذا الميثاق ما يلي :التنظيم ،ومراجعة

الشبكة ،و حفظ قواعد البيانات واستردادها ،وتحديث المعدات وصيانتها .وتشمل أحكام هذا الميثاق الموظفين
المسؤولين عن األجهزة التقنية ورؤساء الهيئات القضائية.
ذكر الوفد المصري أنه ال تتوفر ،حتى اآلن ،قواعد محددة لتنظيم استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المحاكم ،وأنه تم -في ديسمبر  -1101إب ارم اتفاق مع و ازرة االتصاالت للحصول على مساعدة

تقنية في هذا المجال.

أشار وفد إسرائيل إلى أن هناك قواعد محددة بشأن كيفية تقديم المستندات ( على شكل  ،) PDFواستخدام التوقيع
اإللكتروني ،وسبل تفعيل اإلجراءات الضرورية في حال ورود خلل في نظام الحوسبة .وأضاف أن هذه القواعد

تشمل ،بشكل عام ،المهنيين والمواطنين.

الحظ وفد األردن أن هناك قواعد تنظم استخدام البريد اإللكتروني ،و اإلنترنت  ،وحماية أجهزة الحاسوب ،وأن هذه
القواعد تشمل جميع موظفي المحاكم و المهنيين.
أشار وفد لبنان إلى أنه ال توجد ،في الوقت الحالي ،في لبنان ،قواعد لتنظيم استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت في المحاكم.

أوضح الوفد المغربي انه ال توجد في المغرب قواعد بشان استخدام وتشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المحاكم ،وأنه يرى أن مثل هذه القواعد يتعين أن تتميز بطابع إلزامي في حال ورودها.
ذكر الوفد التونسي أنه تتوفر في تونس توصيات و خطوط إرشادية موجهة للمحاكم ،بحيث أنها تشمل جميع موظفي
المحاكم والمهنيين.



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

تشملها هذه القواعد؟ ما هي الجهات التي تشملها هذه القواعد؟
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مالحظات
مثلما هو الحال في سائر القطاعات األخرى التي تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات ،يوصى بأن يتوفر موظفو
المحاكم على مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القواعد المحددة يتم التقيد بها في مجال استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،بحيث يتم إعدادها –مقدما -من جانب الجهات المشرفة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت .ويتعين أن يتم الحرص على التمييز بين قواعد السلوك الموجهة –فقط -إلى الموظفين الفنيين و تلك
التي تستهدف موظفي المحاكم .ومع مراعاة التطورات المسجلة في استخدام تكنولوجيا المعلومات ،يتعين أن يتم –
تدريجيا -إضفاء طابع إلزامي على تنفيذ هذه القواعد من أجل االستفادة بأكبر قدر ممكن من هذا النظام.
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طـاء .توحيد المستندات
 .38يوصى بضمان توحيد المستندات المستخدمة من قبل المحاكم ،ألن ذلك سيسهم في مواءمة
المعلومات التي سيتم إيرادها في قوامعد البيانات ،وهو األمر الذي سيسهل معمل الموظفين.

نوع المستندات
 .31يتعين تحديد أنواع المستندات التي تستلزم التوحيد.
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ملخص المناقشات
تناول فريق العمل بالبحث موضوع توحيد المستندات المستخدمة في المحاكم لتوفير إطار مناسب لتنفيذ عملية
الحوسبة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا
الشأن .ويتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة

بهذا الموضوع:

أشار الوفد الجزائري إلى أنه تم توحيد جميع المستندات في جميع الهياكل القضائية.
ذكر الوفد المصري أنه ال يتم ،في الوقت الحالي ،توحيد مواءمة المستندات المستخدمة من جانب المحاكم.
ذكر وفد إسرائيل أنه يتم استخدام شكل نموذجيي موحد في نظام "وورد" ( ( )Wordلصياغة األحكام القضائية)؛
وأنه يمكن للمستخدم إدخال تغييرات جزئية في الورقة النموذجية ولكن هناك فضاء محدد ال يمكن إدخال تغييرات
عليه .وأضاف أن أنشطة المواءمة تشمل جميع الهيئات القضائية.
وأشار وفد األردن إلى أن جميع الوثائق في كافة الهيئات القضائية هي موحدة.
ذكر وفد لبنان أنه تم توحيد مستندات مذكرات التبليغ ،واألوامر القضائية من حيث الشكل ،وأنه تمت مواءمة
السجالت التجارية على نحو كامل.
تمت اإلشارة إلى أن جميع المستندات المستخدمة في الهيئات القضائية هي موحدة على نحو كامل في المغرب.
أوضح الوفد التونسي أنه تم توحيد معظم المستندات التالية في تونس :المستندات القضائية ،واإلدارية ،والمذكرات
(االستمارات) المستخدمة من المواطنين .وأضاف أن عملية توحيد المستندات تشمل جميع الهيئات القضائية.



هل تتم مواءمة الوثائق المستخدمة من جانب المحاكم؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي الوثائق التي تتم مواءمتها؟ ما هي الهيئة القضائية التي تتميز

وثائقها بمواءمة كبيرة؟
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مالحظات
إن توحيد مختلف أنواع المستندات القضائية سيساعد –بالتأكيد -على استغالل المعلومات المتضمنة في هذه
المستندات على نحو دقيق وموثوق فيه بواسطة نظام تكنولوجيا المعلومات .إن مهمة توحيد المستندات المستخدمة
في المحاكم تتيح –كذلك -فرصة كبيرة لتبسيط اللغة القانونية المستخدمة لتكون في متناول أغلب المواطنين ،بحيث
يتعين استخدام تعبير واضح  ،خالي من العبارات المعقدة جدا ،دونما المساس بالشكليات التي يتطلبها العمل

القضائي.
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يـاء .التوقيع اإللكتروني
استخدم التوقيع اإللكتروني
 .31يضمن استخدام الهوية اإللكترونية والتوقيع اال لكتروني من جانب المحاكم ،والمهنيين والمواطنين،
الموثوقية ،واألمن في االتصاالت بواسطة تكنولوجيا المعلومات.

األمن والموثوقية
 .30بغية ضمان أمن وموثوقية اتصاالت تكنولوجيا المعلومات التي يستخدم فيها التوقيع اإللكتروني،

يتعين تثبيت تطبيقات إلكترونية تضمن صحة هوية صاحب االتصال ،فضال معن تعيين تاريخ ووقت
االتصال.

شروط التوقيع اإللكتروني
 .30يتعين أن يتم -في البوابات التي تستخدم كمقرات إلكترونية -اشتراط توفر التوقيع االلكتروني لتنفيذ
اإلجراءات أو االتصاالت القضائية.
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ملخص المناقشات
يعد ضمان موثوقية االتصاالت القضائية عامال رئيسيا في عملية حوسبة المحاكم .وعليه ،فقد شدد فريق العمل
على أهمية اعتماد تطبيقات التوقيع االلكتروني في قطاع العدالة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم
تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .ويتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف
أعضاء الوفود في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:
أشار الوفد الجزائري إلى أنه يجري تنفيذ مشروع بشأن التوقيع االلكتروني.
أوضح الوفد المصري أنه ال يتم  ،في الوقت الحالي ،استخدام التوقيع االلكتروني في المحاكم؛ وأنه تم وضع مشروع
بشأن استخدام بطاقة الهوية الرقمية؛ وأن الحكومة تشجع استخدام التوقيع اإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية من
جانب المواطنين في إطار اإلجراءات التي تتم على مستوى اإلدارة.

ذكر الوفد اإلسرائيلي أنه يتم استخدام التوقيع اإللكتروني في المحاكم للوصول إلى النظام؛ وأنه تم إطالق مبادرة
لتوفير بطاقات الهوية الرقمية لجميع المواطنين ،بحيث يجري ،في الوقت الحالي ،نقاش عام بشأن البيانات
المتضمنة في هذه البطاقات ،لما فيه من حاجة لحماية حرمة خصوصية الحياة الشخصية للمواطنين.

أشار الوفد األردني إلى أنه ال يستخدم كل من التوقيع االلكتروني وبطاقة الهوية الرقمية في المحاكم األردنية؛ والى
أنه ليس هناك سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع اإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية في صفوف المواطنين في
إطار اإلجراءات التي تتم مع اإلدارة.

أوضح وفد لبنان أنه يجري إعداد مشروع قانون بشأن التوقيع االلكتروني ،وأنه صدر قانون بشأن بطاقة الهوية
الرقمية في أكتوبر  1101لم يدخل بعد حيز التنفيذ؛ وأنه ليس هناك سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع
اإللكتروني و بطاقة الهوية الرقمية من جانب المواطنين في لبنان.



هل يتم استخدام التوقيع االلكتروني؟ هل يتم استخدام بطاقة الهوية الرقمية؟ هل تم وضع سياسة عامة لتعزيز استخدام التوقيع اإللكتروني وبطاقة

الهوية الرقمية من جانب المواطنين في إطار اإلجراءات التي تتم على مستوى اإلدارة؟
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الحظ الوفد المغربي أنه تم تفعيل التوقيع االلكتروني في عام  1101بحيث تم -في هذا الصدد -سن القانون رقم
 1033المعدل للمادتين  110-109من القانون المدني فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية لألفراد .وأضاف أنه

منذ مطلع عام  1117أضحى جميع المواطنين يتوفرون على وثيقة الهوية إلكترونية.

أوضح وفد تونس أنه يجري تنفيذ مشروع مع الوكالة الوطنية للتصديقات اإللكترونية بشأن حيازة ترخيصات التوقيع
اإللكتروني يعتزم استخدامها لتأمين نقل الرسائل و بيانات السجالت التجارية ،وكذلك للوصول إلى الصناديق الوطنية
للمعاشات.
مالحظات
بعد استكمال المراحل األولى من تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع العدالة و تحقيق االستقرار في هذا
المجال ،فإن تنفيذ اإلجراءات القضائية في المحاكم بالعمليات اإللكترونية سيتطلب –ال محالة -المضي قدما نحو
استخدام التوقيع االلكتروني .وعليه ،فمن الضروري اعتماد تطبيقات التوقيع االلكتروني في نظم تكنولوجيا المعلومات
الجديدة من أجل التحقق من هوية صاحب االتصاالت القضائية اإللكترونية .والى جانب ذلك ،فمن المهم جدا

الحرص على تمكين المواطنين من استخدام التوقيع االلكتروني في إطار اإلجراءات التي ينفذونها عبر البوابات

اإللكترونية المتاحة أمامهم ألن ذلك سيعزز الثقة في االتصاالت الثنائية القائمة بين اإلدارة والمواطنين.
بيد أنه يتعين –كذلك -مراعاة نوعية المعدات والبنية التحتية التكنولوجية المتوفرة في مختلف البلدان الشريكة
الجنوبية ،ألن مستوى اعتماد هذا النوع من التكنولوجيا يتوقف –أيضا -على مثل هذه االعتبارات وعلى إمكانات كل
واحدة من هذه البلدان.
وقد جرى نقاش مستفيض بين مختلف أعضاء الوفود حول الحاجة إلى تأمين المعلومات المنقولة عبر تكنولوجيا
المعلومات إلى أقصى حد ممكن .وال شك أن هذا الجانب يعد تحديا يتعين التغلب عليه بطريقة مستمرة لضمان

استقرار األنظمة الجديدة وبناء الثقة في هذا المجال .والى جانب ذلك ،يتعين تحسيس المستخدمين و إشراكهم في
األنشطة ذات الصلة لإلسهام في تأمين هذا النوع الجديد من االتصاالت على نحو أكبر.
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مركز النفاذ المشتركة (الشبكة)
كـاف .ا
اإلنشاء
 .30يوصى بإنشاء مراكز نفاذ مشتركة يتم ،فيها ،إيراد سائر خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات
المتوفرة في المحاكم.

فهرست الخدمات الموحدة المتاحة
مركز النفاذ المشتركة.
 .33يوصى بإمعداد فهرست موحد للخدمات المتاحة ضمن ا
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ملخص المناقشات
أجرى أعضاء فريق العمل نقاشا بشأن أهمية إنشاء ماركز نفاذ مشتركة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات للمساعدة
على إدارة الخدمات المتنامية الموجهة إلى المحاكم .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا
الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة في هذا المجال .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف

أعضاء الوفود في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:

أوضح الوفد الجزائري أن و ازرة العدل تتوفر على مركز للبيانات يسمح بإدارة جميع االتصاالت اإللكترونية التي تتم
في قطاع العدالة وبإيواء كل من قواعد البيانات المركزية ،و بوابة التواصل الداخلي (اإلنترانت) وقاعدة النظام
المتكامل للخدمات المستدامة.

وأضاف أن هذا المركز يسمح لو ازرة العدل بالتحكم في إدارة وسائل االتصال الخاصة وبطريقة مرنة.
أشار الوفد المصري إلى أن مصر شرعت في إنشاء شبكة من الخدمات توفر للمحاكم المعلومات الالزمة في مجال
إدارة اإلجراءات ،غير أنه لم يتم تفعيل هذه الشبكة حتى اآلن .وأضاف أن مركز المعلومات القضائية هو الذي

يتولى مسؤولية خدمات صيانة الشبكة.

أوضح وفد إسرائيل أن النظام القضائي اإلسرائيلي ال يجيز للقاضي الوصول إلى معلومات إضافية غير تلك المقدمة
طرف النزاع .وأضاف أن كافة المعلومات -مثل التقارير القانونية السابقة -هي محوسبة بشكل كامل ،غير أنه
من أ ا

ال يتم توفيرها –تلقائيا -للقضاة .وأشار إلى أن الشرطة هي التي تتوفر على هذه التقارير ،بحيث يجوز –فقط-
للجهات المرخص لها (قانونا) الوصول إليها.
ذكر وفد األردن أن هناك شبكة داخلية للخدمات (اإلنترانت المحلي) ،يتم ،فيها ،إيراد جميع المعلومات الضرورية
في مجال إدارة اإلجراءات .وأضاف أن هذه الشبكة تشمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات؛ وأن قسم

تكنولوجيا المعلومات التابع لو ازرة العدل هو الذي يتولى مسؤولية خدمات صيانة الشبكة.



هل هناك شبكة للخدمات تتيح للمحاكم الوصول إلى المعلومات الضرورية في مجال إدارة اإلجراءات؟ إذا كان األمر كذلك ،هل يمكن تقديم فهرست

الخدمات المقدمة إلى المحاكم؟ هل الشبكة عبارة عن قاعدة للبيانات أم نظام لتكنولوجيا المعلومات ؟ من يتولى مسؤولية خدمات صيانة هذه الشبكة؟
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ذكر الوفد اللبناني أن اإلمكانات المذكورة في جميع األسئلة المطروحة بشأن الموضوع قيد البحث ليست متوفرة في
الوقت الحالي في لبنان.
أوضح الوفد المغربي أن هناك شبكة للخدمات على المواقع اإللكترونية لكل من و ازرة العدل ،و محكمة النقض
واألمانة العامة للحكومة؛ وأن هناك تقارير إحصائية ،ودراسات في مجال التحديث ،و قواعد للبيانات؛ وأن اإلدارة
العامة هي التي تتولى مسؤولية خدمات صيانة الشبكة.
ذكر الوفد التونسي أن هناك مركز للبيانات على موقع و ازرة العدل يأوي بعض التطبيقات المركزية المتعلقة بالسجل
التجاري مثال ،هذا فضال عن موقع الشبكة الذي يشمل الكثير من التطبيقات المركزية .
مالحظات
في حال اتساع محتويات نظام تكنولوجيا المعلومات ،السيما كنتيجة الرتفاع عدد التطبيقات وخدمات تكنولوجيا
المعلومات الموجهة إلى المحاكم ،فإنه يوصى بأن يتم إنشاء مراكز نفاذ مشتركة ألن ذلك سيسهل عملية البحث عن
المعلومات و سيسمح بتحسين أداء النظام .ويتعين أن يتم ،في مراكز النفاذ المشتركة ،الحرص على مراعاة مختلف

مواصفات المستخدمين ،حسب المناصب التي يشغلونها في الهيكل التنظيمي القضائي.
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الم .الملـف اإللكتروني
رقمنه الملفات
 .33يتعين إيراد رقمنه الملفات كمرحلة نهائية يتم بلوغها بعد ضمان استخدام أمثل لتكنولوجيا

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

سيسمح للمهنيين والمواطنين التفامعل مع المحاكم بطريقة مرنة ورشيدة أكبر.

المستندات الورقية
 .31يتعين وضع جدول زمني يكفل اختفاء استخدام المستندات الورقية بصورة تدريجية في اإلجراءات
القضائية بالموازاة مع تنفيذ معملية رقمنه السجالت.

مستويات النفاذ
 .31من الضروري توفير مستويات نفاذ ،وتطبيقات أو وظائف مختلفة يمكن استخدامها من جانب
مختلف فئات المستخدمين ،كل حسب مواصفاته .ويمكن –كذلك -تحديد مستويات مختلفة في

مجالي التصفح والصيانة.

آليات الرصد
 .38يتعين أن يتم ،في النظام المحوسب ،إنشاء آليات للرصد تضمن الوصول إلى الملفات حسب
مواصفات المستخدم أو الوحدة التي ينتمي إليها .ويتعين الحرص ،في جميع الحاالت ،معلى أن

يسمح النظام المعتمد بتتبع أثر أي دخول غير مصرح به إلى النظام.

تكلفة إزالة استخدام المستندات الورقية
 .31يتعين حساب تكلفة إزالة استخدام المستندات الورقية واستبدالها بملفات إلكترونية .و يتعين -
أيضا -أن ترامعي هذه العملية الحسابية معدد القضايا التي تتم معالجتها واالرتفاع المتوقع تسجيله

في معدد القضايا المعالجة في كل واحدة من الهيئات القضائية.
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ملخص المناقشات
ناقش فريق العمل موضوع رقمنه الملفات الذي يعد أحد المحاور األساسية لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في المحاكم .وتمت اإلشارة إلى أن مسألة الحد من استخدام المستندات الورقية تعد إحدى المشاكل التي

تظهر في المراحل األولى من تشغيل النظام المحوسب في قطاع العدالة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق
العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة في هذا المجال .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات
المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على هذه األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:
أوضح الوفد الجزائري أنه يتم استخدام الملفات اإللكترونية –فقط -في إطار اإلجراءات المنفذة من جانب المحاكم،
وليس قي إطار اإلجراءات المنفذة من األطراف األخرى (باستثناء الشرطة)؛ وأن هناك تعايش جزئي بين النسخة
الورقية والملفات اإللكترونية ،ولكن من المقرر التخلي –تدريجيا -عن استخدام الملفات الورقية ،بحيث تمت -حتى
اآلن رقمنه -نحو  21في المائة من ملفات العدالة .وأضاف أنه يتم حفظ الملفات بالكامل؛ وأنه من المقرر تخزينها
في سجل المحفوظات في شكل( )PDFوفقا للمقاييس التالية ،11103AFNOR NFZ :التي هي مقاييس فرنسية

معتمدة دوليا .وذكر أنه يمكن تعقب الملفات بواسطة مؤشرات استداللية محددة (االسم ،واللقب ،وتاريخ صدور
الحكم ،و رقم القضية).
أشار الوفد المصري إلى أنه يتم استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم؛ والى أنه ال يزال هناك تعايش بين النسخة

الورقية و الملفات الرقمية ،ولكن من المقرر إزالة استخدام النسخة الورقية في المستقبل.

ذكر وفد إسرائيل أنه يتم استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم؛ وأن النسخ الورقية للملفات ال تزال مستخدمة إلى
جانب النسخ اإللكترونية؛ وأنه من المقرر أن يتم ،في السنوات القادمة ،نقل جميع اإلجراءات من النسخة الورقية إلى
النسخة اإللكترونية .وأضاف أنه يجري مسح جميع الملفات القضائية ضوئيا ،ورقمنتها ،وتخزينها على شكل ملفات

عبر خوادم تخزين إلكترونية محددة؛ وأنه يتم تصنيفها على نحو يسهل البحث عنها ويضمن استرجاع المعلومات
المتضمنة فيها بطريقة فاعلة .وذكر-كذلك -أنه يتم تخزين وتوقيع جميع الوثائق في شكل ( ،)PDFواالحتفاظ بها
في نظام مغلق (هناك خطة محددة لحماية وتأمين البيانات).
أوضح الوفد األردني أنه يتم استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم األردنية؛ وأنه ال يزال هناك تعايش بين النسخة
الورقية والملفات اإللكترونية؛ وأنه من المقرر إزالة استخدام النسخة الورقية للملفات في المستقبل .وأضاف أنه تتم
رقمنه جميع الوثائق و مسحها ضوئيا؛ وأنه يتم تأمين البيانات ،بحيث أنه في حالة إدخال أي تغيير عليها يمكن
تحديد هوية صاحب التغيير.



هل يتم استخدام الملفات اإللكترونية؟ إذا كان األمر كذلك ،هل هناك تعايش بين الملفات الورقية والملفات اإللكترونية؟ هل تم التخطيط الختفاء النسخة

الورقية للملفات؟ هل تمت رقمنه ملفات المحكمة أو مسحها ضوئيا؟ كيف يتم حفظها في السجالت؟ كيف يمكن تعقبها ؟ كيف يتم ضمان حماية البيانات؟
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ذكر وفد لبنان أنه ال يتم استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم اللبنانية في الوقت الحالي ،ولكن تم وضع مشروع
لرقمنة الملفات سوف يتم تنفيذه في المستقبل.
أشار الوفد المغربي إلى أن الملفات اإللكترونية ليست مستخدمة حتى اآلن في المحاكم المغربية؛ والى أن هناك
وحدة لألرشيف تعمل على حفظ الملفات وفقا للمعايير الدولية ،بحيث يمكن تعقب الملفات حسب المؤشرات
االستداللية المستخدمة في المكتبات.
أوضح وفد تونس أنه ال يتم استخدام الملفات اإللكترونية في المحاكم التونسية في الوقت الحالي؛ وأنه يجري تنفيذ
مشروع لرقمنة جميع الملفات إلزالة المستندات الورقية .وأضاف أن هذا المشروع هو مشروع نموذجي رائد في هذا
المجال ،بحيث تتم االستعانة بخبرة خارجية لرقمنة الملفات ،وتصنيفها ،وحفظها على شكل نسخ إلكترونية بواسطة
برمجيات معدة لهذا الغرض ،وذلك وفقا للمعايير الدولية المستخدمة في مجال التسجيل واألرشيف.
مالحظات
إن مسك الملفات االلكترونية هو عامل أساسي في عملية تكريس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

المحاكم .ويالحظ أن المساعي الهادفة إلى إزالة استخدام المستندات الورقية في المحاكم تصطدم –حتما -بتقاليد
تمتد جذورها عبر الزمن ،بحيث يتم -في كثير من الحاالت -إبداء مقاومة شديدة من جانب مستخدمي المستندات
الورقية .وعليه ،فمن الضروري تحديد مواصفات الملف اإللكتروني بطريقة ملموسة و إق ارره كسند وثائقي فاعل.
وبغية تحقيق ذلك ،فمن الضروري أن يكون الملف اإللكتروني مرفقا بآليات تؤمنه ،وتضمن موثوقيته ،وصحته .وفي

أي حال ،يتعين أن يتم الحرص على ضمان االنتقال من الملفات الورقية إلى الملفات اإللكترونية على نحو سريع
قدر اإلمكان ،مع مراعاة الموارد والبنية التحتية المتوفرة في كل واحد من البلدان المستفيدة من المشروع.

لقد كشفت المناقشات أن ثمة تعايش قائم في معظم البلدان المشاركة في االجتماع بين نظام الملفات الورقية
التقليدي ونظام الملفات اإللكترونية الحديث الذي تم البدء في استخدامه بطريقة تدريجية .وحري باإلشارة

–

كذلك -بهذا الصدد إلى أن بعض البلدان ،مثل إسرائيل ،قد بلغت مستوى عال في مجال تكريس استخدام الملفات
اإللكترونية.
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ميم .سجالت إدارة العدالة
أنواع السجالت
 .11تحديد أنواع السجالت التي يتعين حوسبتها ،والمعلومات التي يمكن الوصول إليها من جانب
المتعاملين القانونيين ،والوحدة التي ينتمون إليها.

وسائل االتصاالت معن بعد
 .10بالموازاة مع اإلمكانية المتاحة للمواطنين والمهنيين موافاة العدالة بمستندات ورقية ملموسة ،يمكن
لهم -كذلك -إرسال هذه الوثائق بواسطة وسائل االتصاالت معن بعد.
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ملخص المناقشات
خصص جزء من النقاشات لبحث الموضوع المتعلق بسجالت إدارة العدالة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق
العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح سؤالين محددين في هذا المجال .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة
من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على السؤالين المتعلقين بهذا لموضوع:
ذكر الوفد الجزائري أنه تمت حوسبة نحو نصف سجالت المحكمة ،وأنه يتم –حاليا -استخدام السجالت اإللكترونية
من جانب المحاكم.
أشار وفد مصر إلى أنه تمت حوسبة عدة سجالت للحالة المدنية ،ولكن ال يمكن ،حتى اآلن ،للمحاكم الوصول
إليها.
تمت اإلشارة من الوفد اإلسرائيلي إلى أنه تمت حوسبة كافة السجالت وعلى نحو كامل وأنه يمكن لجميع المحاكم
الوصول إليها.
ذكر الوفد األردني أن كافة السجالت هي محوسبة و أنه يمكن للمحاكم الوصول إليها واإلطالع عليها.
أوضح وفد لبنان أنه تمت –فقط -حوسبة السجالت التابعة للمحكمة التجارية لبيروت .وأضاف أن مكتب تكنولوجيا
المعلومات التابع لو ازرة العدل هو موصل بسجالت المحكمة التجارية.
وفيما يتعلق بالمغرب ،فقد تمت اإلشارة إلى أن سجالت األحكام العدلية هي الوحيدة التي تمت حوسبتها حتى اآلن.
وذكر الوفد الفلسطيني أن و ازرة العدل قامت بوضع نظام للسجالت االلكترونية للعدالة يسمح بتخزين البيانات ذات
الصلة باألحكام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية ،بحيث أنه تم ربط هذا النظام بنظام "ميزان."1
وأفاد وفد تونس أنه تمت حوسبة العديد من السجالت ،مثل السجل التجاري ،وسجل العفو والصفح ،وسجل الجنسية
( التجنيس ،ومزايا القوانين) ،وسجل شهادات الوفاة ،وسجل إعادة التأهيل ،وسجل الطالق ،وسجل حسابات
الشركات ،وسجل إدارة أعوان العدالة ،و سجل إدارة شؤون القضاة.

ما هي السجالت التي تمت حوسبتها ؟ هل يمكن للمحاكم الوصول إلى هذه السجالت؟
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مالحظات
تبدأ عملية حوسبة البيانات القضائية بتحديد مختلف أنواع السجالت القضائية التي يتعين حوسبتها .وال شك أن
اإلدارة السليمة للبيانات القضائية تتوقف –أيضا -على القدرة على تخزين بيانات سليمة في األنظمة المحوسبة
المسيرة لهذه البيانات القضائية .وعليه ،فمن المهم ،تحديد السجالت القضائية التي ستكون موضع الحوسبة

والخصائص التي يتعين اعتمادها فيما يتعلق بطريقة الوصول إليها ،وصيانتها و تحديثها.
وتجدر اإلشارة بهذا الشأن إلى أن تأمين الوصول إلى السجالت القضائية و ضمان حماية البيانات والمعلومات التي
تحتوي 15عليها تعد من األهداف الرئيسية التي يتعين السعي إلى تحقيقها في هذا المجال.
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نون .المكاتب المشتركة و هيكل المباني القضائية
مكات

الخدمات المشتركة

 .10ونظ ار لخصوصيات كل واحد من األ نظمة القضائية ،يوصى بأن يتم إنشاء مصالح مشتركة في

مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتولى تسيير الخدمات االمعتيادية المتكررة التي

تقدمها المحاكم .وتسمح هذه التقنية التنظيمية بضمان استخدام أفضل لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،كما أنها تلبي االحتياجات الناجمة معن تسيير هذه الخدمات المشتركة معلى نحو
مواءم .ويتعين أن يتم ،في القرار االختياري المتمثل في إنشاء مصالح مشتركة ،الحرص معلى

تكييف هذه المصالح مع مستوى التقدم في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع
البلدان ،ومرامعاة قدرات كل واحدة من هذه البلدان في مجالي البنية التحتية و الميزانية.
مشروع نموذجي

 .10يوصى بتنفيذ مشروع نموذجي –تدريجيا -لرصد ما يترتب من آثار معلى النظام القضائي .وفي أي
حال فإن تنفيذ مثل هذه التجربة التنظيمية لن يؤثر معلى استبقاء الهياكل التنظيمية القائمة في كل

بلد.

مباني المحاكم
 .13يتعين أن يتم ،في تصميم مباني المحاكم الجديدة ،مرامعاة مستلزمات استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وصيانتها في المحاكم .وفيما يتعلق بمباني الهيئات القضائية القائمة ،فإنه يوصى أن

يتم إدخال التغييرات المطلوبة معليها بطريقة تدريجية.
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ملخص المناقشات
لقد أثار موضوع إنشاء مصالح مشتركة نقاشا حادا ،ألنه سيترتب على ذلك اعتماد عنصر جديد في معظم الهياكل
التنظيمية القضائية .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة



المحددة بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على األسئلة

المتعلقة بهذا لموضوع:

ذكر الوفد الجزائري أنه تم ،منذ البدء في تنفيذ خطة تحديث قطاع العدالة في عام  ،1113إنشاء قسم لتكنولوجيا
المعلومات في جميع الهيئات القضائية يتولى مسؤولية إدارة البرامج ذات الصلة داخل هذه الهيئات .وأضاف أنه تم

تخصيص أماكن إليواء مركز الدعم التقني بحيث تم –عموما -تكييف هذه األماكن حسب بنية كل واحد من المباني
القضائية ،مع العلم أنه تم وضع سياسة لمراعاة مستلزمات تكنولوجيا المعلومات في المباني الجديدة التي تأوي
الهيئات القضائية .
أوضح الوفد المصري أن نظام الحوسبة الذي يتم تشغيله حاليا يستند إلى "خادوم إلكتروني" رئيسي تم توصيل جميع

المحاكم به .وأضاف أن ثمة توجه جديد في مجال نظام الحوسبة يهدف إلى إنشاء نظام مركزي إلدارة خدمات

المحاكم( ،هناك  301محكمة دونما ذكر المحاكم الصغيرة) ،بحيث سيشمل هذا النظام الجديد استحداث مركز
للمعلومات القضائية ،هذا فضال عن اعتماد التوقيع االلكتروني .وأشار ،من ناحية أخرى ،إلى أن أغلبية هياكل
المباني القضائية القديمة ليست مناسبة الستخدام تكنولوجيا المعلومات ،وهو األمر الذي يتطلب تجديد هذه المباني.
أفاد الوفد اإلسرائيلي أن نظام الحوسبة الذي يتم تشغيله في إسرائيل يتميز بالمركزية في جميع المستويات ،بحيث أن
جميع المحاكم هي موصلة بنظام برمجيات مركزي يتحكم في توزيع جميع القضايا و في تسيير اإلجراءات القضائية
ذات الصلة بها .ويسمح هذا النظام ،على سبيل المثال ،لمحاكم الدرجة الثانية باإللمام بوضع جميع القضايا المحالة
إلى محاكم الدرجة األولى .وشدد الوفد اإلسرائيلي على أهمية ضمان مركزية خدمات المحاكم ،وان كانت هذه العملية

تتطلب معالجة خاصة نظ ار ألهميته مكانتها في الهيكل التنظيمي للمحاكم .وأشار –كذاك -إلى أن جميع المباني
التي تأوي المحاكم هي مجهزة بما يكفي لتشغيل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
أشار وفد األردن إلى أنه ليست هناك مكاتب مشتركة في النظام األردني ،بحيث أنه تتولى كل محكمة مسؤولية
استخدام نظام الحوسبة لتنفيذ اإلجراءات القضائية الخاصة بها ،مع العلم أنه يمكن لكل قاض الوصول إلى القضايا

المحالة إليه .وأوضح أن نظام "ميزان" الذي يتم تشغيله في الوقت الحالي يتضمن "خادوما" إلكترونيا توصل به جميع
المحاكم .ويرى أعضاء الوفد األردني أن ثمة حاجة لوضع نظام مركزي يسمح بإقامة صلة مباشرة بجميع المحاكم
واإلدارات التابعة للدولة .وذكر أن السجالت القضائية التابعة لكل واحدة من المحاكم هي موصلة بنظام مركزي،

هي يوجد في الهيكل التنظيمي لمحاكم بلدك مكاتب مشتركة لتسيير المهمات االعتيادية المتكررة للمحاكم بطريقة مركزية ؟ إذا كان األمر كذلك ،هل

يمكن توضيح نوع المكاتب والخدمات المشتركة المقدمة للمحاكم؟ هل أن المباني التي تأوي المحاكم هي مكيفة لضمان تشغيل التكنولوجيات الجديدة؟
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وهو األمر الذي ال يستلزم أن تتميز المباني القضائية بمواصفات خاصة لضمان تشغيل تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
الحظ وفد لبنان أنه من السابق ألوانه إنشاء مكاتب مشتركة في المحاكم اللبنانية في سياق الوضع الراهن الذي يميز
المحاكم اللبنانية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وأنه يمكن التفكير في إنشاء مثل هذه
المكاتب حينما يتم بلوغ مستوى أعلى في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وفيما يتعلق بمدى تكيف

المباني القضائية إليواء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تمت اإلشارة إلى أنه ليست هناك -في الوقت الحالي-
مبان مصممة خصيصا لهذا الغرض ألن عملية حوسبة المحاكم ال تزال في مرحلتها البدائية في البالد.
ذكر الوفد المغربي أنه ليست هناك مكاتب مشتركة في الهيكل التنظيمي للمحاكم؛ وأنه يتم تصميم المباني الجديدة
التي تأوي المحاكم ،بطريقة تستجيب لمستلزمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
أوضح الوفد الفلسطيني أن الهيكل التنظيمي للمحاكم الفلسطينية ال يتضمن مكاتب مركزية مشتركة بحيث تتولى كل
واحدة من المحاكم تنفيذ جميع اإلجراءات القضائية الخاصة بها .وأضاف أنه قد يعتزم ،مع ذلك ،إنشاء مثل هذه
المكاتب المشتركة في المستقبل لضمان إدارة المهمات االعتيادية المتكررة للمحاكم بطريقة مركزية .وأشار إلى أن
المشكلة الرئيسية التي قد تعترض سبيل إنشاء مثل هذه المكاتب تتمثل ،في نهاية المطاف ،في ندرة الموارد المالية.

وأضاف أن المباني القضائية الحالية ليست مناسبة –عموما -لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
على نحو سليم.
أوضح الوفد التونسي أنه يتم تشغيل نظام مركزي في تونس يسمح بتحقيق نتائج إيجابية جمة؛ وأنه تتم إدارة السجل
التجاري بطريقة مركزية بحيث يمكن لجميع المحاكم الوصول إلى المعلومات المتضمنة فيه .وفيما يتعلق بالمباني
القضائية ،تمت اإلشارة إلى أنها متنوعة بحيث تعكف اإلدارة على تعزيز البنية التحتية في هذا المجال لضمان
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو مناسب .وتمت –كذلك -اإلشارة إلى أنه تم اعتماد مجموعة
متنوعة من التطبيقات (المركزية ،والالمركزية ،والمحلية ،والبلدية ،والقطاعية الخ ).المتصلة بمجال تكنولوجيا

المعلومات؛ والى أن نظام الحوسبة المستخدم –حاليا -يستند إلى "خادوم" إلكتروني مركزي (إلدارة التطبيقات

المركزية) يتم إيواؤه من جانب و ازرة العدل.
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مالحظات
يتطلب تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم إنشاء مكاتب مشتركة سوف يتوقف عددها
وخصائصها على الهياكل التنظيمية والميزانية الخاصة بكل واحدة من البلدان المستفيدة .وسيقتصر دور المكاتب
المشتركة على النشاط القانوني فقط ،بحيث سيتجسد هذا الدور ،فوق أرض الواقع  ،حينما يتم بلوغ مرحلة التسيير

المركزي ،لجميع اإلجراءات القضائية االعتيادية المتكررة المنفذة في الوقت الحالي على نحو فردي من جانب كل
واحدة من هذه المحاكم .وسوف يتم تكييف حجم هذه المكاتب حسب االحتياجات والهياكل التنظيمية إلدارة العدالة
القائمة في كل بلد .وعليه ،فمن الضروري أن يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع نموذجية في هذا المجال تسمح بتحليل أداء
مثل هذه المكاتب وبضبط إطارها الجغرافي و وظيفتها.
برز من خالل المناقشات التي جرت أن المباني التي تأوي الهيئات القضائية هي قديمة في الغالب ،بحيث يتوقع
أن يشكل ذلك عائقا يعترض سبيل تركيب المعدات التقنية والمادية الضرورية في هذه المباني لضمان تشغيل
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو سليم فيها.
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سين .خطط تسلسل سير العمل
الخطط
 .13بعد استكمال دراسة موضوع تسلسل سير العمل من جانب فريق من الخبراء ،يوصى بأن يتولى هذا
الفريق إمعداد خطط داخلية محددة في هذا المجال يتم دمجها في برمجيات إدارة تسلسل سير
العمل ،بحيث يمكن االسترشاد بها من جانب موظفي المحاكم في أنشطتهم .وسوف تسمح مثل هذه

الممارسة السليمة بتجنب تسجيل اختناقات في اإلجراءات القضائية وبرصد آجال تنفيذها.
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ملخص المناقشات
لقد تناول فريق العمل هذا الموضوع بالبحث ،بحيث تم التشديد على الفوائد المحتملة المتوقع جنيها من استخدام
تطبيقات إدارة تسلسل سير العمل المحوسبة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع
بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود
في ردودهم على األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع:

أشار الوفد الجزائري إلى أن هناك خطط إلدارة تسلسل سير العمل في نظام تكنولوجيا المعلومات المعتمد في الجزائر
بحيث يمكن لموظفي المحاكم االسترشاد به.
الحظ وفد مصر أنه ليس هناك هذا النوع من الخطط إلدارة تسلسل سير العمل في المحاكم المصرية؛ وأن أولوية
الحكومة المصرية تتمثل في الحرص على أن يكون للموظفين إلمام جيد بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي
الحرص على توفير تدريبات متخصصة في هذا المجال .وأضاف أنه ال يعتزم إضفاء طابع إلزاميي ،في البداية،
على تنفيذ اإلجراءات اإللكترونية في نظام تكنولوجيا المعلومات الجديد (المحكمة اإللكترونية) ،بحيث سيتم التعايش

بين نظام اإلجراءات اإللكترونية و نظام اإلج ارءات التقليدية المنفذة على الورق؛ وأنه من المقرر تنفيذ مشروع
نموذجي في سبيل ضمان إطالق النظام الجديد على نحو سليم .وأوضح أن مركز المعلومات القضائية الذي يتولى
مسؤولية إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة يعكف على ضمان تنظيم الهيكل الجديد
في المحاكم المصرية؛ وأن سلطات بلده تعي جيدا أن هذا المشروع يتطلب وقتا طويال و موارد مالية كافية.
واقترح أحد أعضاء الوفد المصري أن يتم استبدال عبارة "خطط تسلسل سير العمل" التي تناولها فريق العمل بالبحث

بعبارة " القرارات الواجب تنفيذها" التي يرى أنها أنسب من حيث المفهوم.

أشار الوفد اإلسرائيلي إلى أن هناك خطط إلدارة تسلسل سير العمل في المحاكم اإلسرائيلية هي إلزامية التنفيذ؛ وأن

معظم هذه الخطط هي متضمنة في اللوائح المتعلقة بقوانين اإلجراءات المعدة بالتعاون بين إدارة شؤون المحاكم
وقسم التشريعات التابع لو ازرة العدل .وتمت –كذلك -اإلشارة إلى أن خطط إدارة تسلسل سير العمل تستخدم ،أيضا،
في مجالي الوساطة والتحكيم.
ذكر وفد األردن أن نظام "ميزان" يتضمن تطبيقات مماثلة جدا ،بحيث أنه يحتوي -على سبيل المثال -على نموذج
موحد في مجال التبليغ يتم التقيد به .و تتولى جميع المحاكم التبليغ عن ق ارراتها وفقا لهذا النموذج الموحد المتضمن
في نظام "ميزان".



هل يمكن العمل بخطط إلدارة تسلسل سير العمل تتم إدارتها عن طريق الحاسوب؟ إذا كان األمر كذلك ،هل الموظفون ملزمون باستخدامها؟ من يتولى

مسؤولية تحديد مثل هذه الخطط واعتمادها ؟
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أشار وفد لبنان إلى أن المحاكم اللبنانية ال تتوفر ،في الوقت الحالي ،على خطط إلدارة تسلسل سير العمل .وشدد
على أن قطاع العدالة هو في مرحلة بدائية في مجال الحوسبة ،وعليه يتعذر عليه إبداء موقف نهائي بشأن خطط

لزمي .وأوضح أنه يمكن ،مع ذلك ،التوصية ،من حيث
إدارة تسلسل سير العمل والحاجة إلى إضفائها أي طابع إ ا
المبدأ ،بصياغة دليل إرشادي بشأن اإلجراءات القضائية يوجه لموظفي المحكمة.

ذكر وفد المغرب أن المحاكم المغربية ال تتوفر –حاليا -على خطط خاصة بها إلدارة تسلسل سير العمل؛ وأن
الحكومة تعكف على وضع عدة مشاريع تهدف إلى وضع مجموعة من الخطط في مجال إدارة تسلسل سير العمل
لغرض استخدامها من جانب موظفي المحاكم.
الحظ وفد فلسطين أن نظام "ميزان" المعتمد في بلده يسمح لكل محكمة بتحديد معايير خاصة بها في مجال تنفيذ
اإلج ارءات القضائية ،بحيث أن المحاكم ليست ملزمة باستخدام خطط موحدة في مجال تسلسل سير العمل .وأضاف
أن نظام ميزان يتضمن برنامجا عاما يستخدم من جانب جميع المحاكم يسمح بالتخزين –تلقائيا -للمعلومات الخاصة

بكل واحدة من المحاكم الفلسطينية ،وذلك بواسطة كاتب الضبط في المحكمة .وأشار الوفد الفلسطيني إلى أنه يجرى
إعداد مشروع قانون بشأن اإلجراءات القضائية سينظم جميع العمليات اإللكترونية في هذا المجال.
أفاد وفد تونس أن هناك خطط إلدارة تسلسل سير العمل في جميع المحاكم التونسية؛ و أنه تم الشروع في إعداد
نص مرجعي في هذا المجال لم يتم استكماله ،ولكنه أفضى إلى وضع خطط موحدة بشأن إدارة اإلجراءات القضائية
في سائر المحاكم الجنائية والمدنية.
وأضاف أن و ازرة العدل قامت ،في إطار خارطة الطريق المعدة في هذا المجال ،بوضع نظام متكامل إلدارة القضايا
الجنائية ( إدارة الحالة).
ويرى خبراء الوفد التونسي أنه يتعين السعي إلى ضمان التفاعل فيما بين جميع المحاكم من أجل إنشاء هيكل
مناسب إلدارة تسلسل سير العمل فيها .وسوف يتوقف الطابع اإللزامي لتنفيذ خطط تسلسل سير العمل على قدرة
المحاكم على استخدام هذه الخطط.

مالحظات
توفر خطط إدارة تسلسل سير العمل دليال إرشاديا لتوجيه عمل المحاكم وتسمح للمستخدمين الجدد الذين يتم ضمه
إلى المحاكم بمباشرة العمل على نحو فوري ،وفقا لقواعد سير العمل المحددة من المسؤولين على الجهاز القضائي.

وفي أي حال ،فإن هذه الخطط ستقتصر مهمتها في ضبط مسار تنفيذ اإلجراءات في المرحلة قبل صدور قرار
القاضي ،بحيث أنه ال يمكن لهذه الخطط المساس بأي شكل من األشكال باستقاللية القاضي.
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معين.

استخدام التكنولوجيا السمعية و البصرية (الفيديو)
استخدام الوسائل السمعية و البصرية
 .11من الضروري وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب يسمح باستخدام الوسائل السمعية والبصرية
ويكفل تنظيمها.

الضمانات
 .11يوصى بإطالق استخدام الوسائل السمعية والبصرية بطريقة تدريجية ،حينما تتيح المرافق المتوفرة
في المحاكم باستخدامها .ولهذا الغرض ،يتعين الحرص معلى ضمان توفير الشروط المطلوبة.

مرامعاة وضع الفئات المستضعفة
 .18يتعين أن يسهم استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تسهيل الوصول إلى العدالة لصالح
األحداث ،والفئات المستضعفة بشكل معام.

المدة الزمنية والتكاليف
 .11يتعين أن يسهم استخدام الوسائل السمعية والبصرية في تعزيز تنفيذ اإلجراءات القضائية معلى نحو
فوري أو سريع ،مع الحرص معلى الحد من تكاليف اإلجراءات القضائية.
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ملخص المناقشات
أجرى فريق العمل نقاشا بشأن اآلثار المترتبة على استخدام الوسائل السمعية والبصرية الجديدة في مجال العدالة.
وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .و

يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على األسئلة المتعلقة بهذا لموضوع
استنادا إلى تجربة بلدانهم:
أشار الوفد الجزائري إلى أنه يتم تطوير المرافق إلدخال الوسائل السمعية و البصرية الجديدة في قطاع العدالة

الجزائري لضمان استخدامها قي التدريب ،ولتسجيل محاضر جلسات االستماع للشهود التي تتم عن بعد.

أوضح الوفد المصري أنه يمكن في الوقت الحاضر استخدام الوسائل السمعية والبصرية في المحكمة الجنائية فقط؛
وأن السلطات القضائية تعتزم توسيع استخدامها لتشمل جميع الهيئات القضائية .وشدد على الحاجة إلى التمييز بين
إفادات الشهود المسجلة و تلك التي يتم اإلدالء بها مباشرة؛ وذكر أن القانون المصري ال يتضمن أحكاما تنظم
إجراءات التسجيل المباشر إلفادات الشهود ،بحيث أنه يجري ،في الوقت الراهن ،إعداد قانون لتنظيم استخدام التداول

بالفيديو .وذكر أن و ازرة العدل المصرية ترى أن استخدام هذه الوسائل السمعية والبصرية سيسهم في تخفيض تكاليف
اإلجراءات القضائية؛ وأن غياب البنية التحتية المناسبة و نقص الموارد المالية الكافية يعدان من القيود التي قد تحد
من استخدام هذه الوسائل .وأضاف أن قانون األحداث يتضمن أحكاما تجيز استخدام الفيديو لالستماع لشهادة
األطفال القاصرين في العمر؛ و أن و ازرة العدل تعتزم تنفيذ مشروع نموذجي في مجال استخدام الوسائل السمعية

والبصرية في إحدى محاكم القاهرة .وأشار –كذلك -إلى أنه يقترح استخدام هذه الوسائل لالستماع إلفادات عناصر
الشرطة .وشدد –أيضا -على أهمية ورود اتفاقات متعددة األطراف مع دول أخرى لتنظيم إجراءات االستماع للشهود
بواسطة الفيديو إذا كان أحد الشهود يقيم في بلد آخر وتقرر االستماع إلفادته بهذه الوسيلة السمعية -البصرية.
أشار وفد إسرائيل إلى أن استخدام الوسائل السمعية والبصرية في المحاكم هو مكرس ،بحيث أن هناك إطار قانوني

وتنظيمي يتم تطبيقه في جميع المحاكم والهيئات القضائية ،وذلك رغم المشاكل التنظيمية التي تواجه أحيانا في
استخدام هذه الوسائل .وأضاف أنه يعترف بالوسائل السمعية والبصرية بحيث أنها تستخدم في إسرائيل كأدلة رقمية
أو إلكترونية (و يتم قبولها من جانب جميع المحاكم) ،وأنه أنيطت بكل قاض سلطة القرار بتسجيل جلسات االستماع
للشهود عند االقتضاء .وأوضح أن النقاش ال يزال جاريا –مع ذلك -بشأن استخدام الفيديو في اإلجراءات الجنائية،

بحيث يتساءل البعض عن ما إذا كان حضور المحامي ضروري أثناء االستماع إلى اإلفادة بالوسائل السمعية و
البصرية .وشدد الوفد اإلسرائيلي على األهمية الخاصة التي يتم إبالؤها في نظام تكنولوجيا المعلومات لمسألة تأمين
التسجيالت السمعية والبصرية المعدة من المحاكم وحفظها.



هل يستخدم هذا النوع من التكنولوجيا في المحاكم؟ ما هي الهيئة القضائية التي تستخدم هذه التكنولوجيا على نحو كبير؟ هل يمكن توضيح ما هو نوع

اإلجراءات التي تستخدم فيها الوسائل السمعية والبصرية؟
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أفاد الوفد األردني أن اإلطار القانوني والتشريعي يسمح للقضاة باستخدام الوسائل السمعية والبصرية لسماع شهادة
الشهود والقاصرين في العمر في حالة االعتداء الجنسي؛ وأن المحكمة الجنائية بدأت في استخدام هذه الوسائل منذ

عام 1110؛ وأن نطاق االستخدام بدأ يتوسع ليشمل بعض محاكم الدرجة األولى ،بحيث يتم حاليا السعي إلى
تجهيز كل محكمة بغرفة للتسجيالت بالوسائل السمعية والبصرية .وشدد على الحاجة إلى أن يتم إدماج الوسائل

السمعية والبصرية ضمن نظام الحوسبة باعتبارها جزءا منه؛ والحظ أن األولوية في األردن في الوقت الحالي تتمثل

في الحرص على ضمان استخدام هذه الوسائل في جميع المحاكم قبل الخوض في أي جدل بِشأن االعتراف بها

كأدلة في المحاكم أم ال .وأضاف أنه يعتزم توسيع نظام التداول عن طريق الفيديو –تدريجيا -ليشمل جميع الهيئات

القضائية ،ولكن يتعين أن يتم ،قبل ذلك ،تحديد اإلطار القانوني و التشريعي المالئم في هذا المجال .و أشار –
أيضا -إلى أنه يتم حفظ التسجيالت السمعية والبصرية وتخزينها على أقراص مدمجة ،ولكن ال يمكن توزيعها بعد
على المهنيين.
أشار وفد لبنان إلى أنه ليس هناك في الوقت الحالي تشريع عام في مجال استخدام الوسائل السمعية والبصرية في
المحاكم .وعلية ،ال يجوز للقضاة إصدار أي ترخيص قانوني الستخدام هذه الوسائل في المحاكم ،باستثناء رئيس
الغرفة الجنائية الذي يجوز له الموافقة على ذلك ،ولكن ال يعترف بهذه الوسائل كأدلة إال إذا ما وافقت على ذلك
األطراف المعنية بالقضية .وفي أي حال ،تستخدم الوسائل السمعية والبصرية كسبيل لتوفير الحماية القانونية
للقاصرين في العمر .وتمت اإلشارة –كذلك -إلى أن نشر المواد السمعية والبصرية في وسائل اإلعالم (التلفزيون،
الخ ،).يتم –فقط -بإذن من رئيس المحكمة أو و ازرة العدل.
أوضح وفد المغرب أن الوسائل السمعية والبصرية (خاصة التداول بالفيديو) هي مستخدمة في المحاكم المغربية،

باستثناء المحاكم الجنائية .وأضاف أن محكمة االستئناف هي المحكمة التي تستخدم هذه الوسائل بشكل كبير.

أشار وفد فلسطين إلى أن اإلطار القانوني والتشريعي الفلسطيني ال يحدد استخدام الوسائل السمعية والبصرية في
المحاكم ،ناهيك عن أن المحاكم ال تتوفر على الوسائل المادية للقيام بذلك .وأوضح أن إجراءات استجواب الشهود
تنفذ في الوقت الحاضر مع مراعاة المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها الشهود ،بحيث يمكن ،عند االقتضاء ،للمحكمة

أن تطلب من المحكمة الواقعة في المنطقة التي يقيم فيها الشاهد أن تنفذ إجراء االستماع إلفادته باإلنابة عنها .ويرى
الوفد الفلسطيني أن محكمة االستئناف هي المحكمة الوحيدة التي يمكنها –ربما -استخدام الوسائل السمعية و

البصرية في الوقت الحاضر .و أوضح أنه يجوز للقاضي -فقط -الترخيص بإدخال األجهزة السمعية والبصرية إلى
قاعة المحكمة.
أشار وفد تونس إلى أنه تم تنفيذ بعض المشاريع النموذجية في مجال استخدام المراقبة بواسطة الفيديو في 00
محكمة ابتدائية؛ و أنه تم تجهيز غرفة للعمليات لضمان استخدام الوسائل السمعية و البصرية .و أوضح أنه تم
إعداد مشروع لتعديل "الشبكة الواسعة" إليواء بعض التطبيقات مثل ( التداول بالفيديو ،والبيانات ،واإلنترنت،
االتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت الخ. ).وأضاف –أيضا -أنه يجري تنفيذ مشروع آخر على مواقع رائدة في

مجال عرض صور حية عن أنشطة يتم تنفيذها في قاعات المحاكم.
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مالحظات
بغية االستفادة على نحو أمثل من استخدام الموارد السمعية والبصرية في اإلجراءات القضائية ،يتعين ضمان إي اردها
ضمن اإلطار القانوني والتشريعي و االعتراف بها قانونيا .وال شك أن وضع البنية التحتية والموارد االقتصادية
المتوفرة في كل بلد هي أمور ستؤثر على مستوى إدماج الوسائل السمعية والبصرية في أنشطة المحاكم .وفي أي

حال ،يتعين الحرص على أن تستخدم هذه الوسائل كأداة فاعلة لتمكين الفئات المستضعفة من الوصول إلى العدالة.
وهذا هو الهدف الذي يتعين السعي إلى بلوغه من خالل استخدام هذه الوسائل .وفي هذا الصدد ،يتعين االسترشاد
بقواعد ب ارزيليا بشأن الوصول إلى العدالة من جانب الفئات المستضعفة ،بحيث تقر هذه القواعد صراحة استخدام
الوسائل السمعية البصرية كأداة لتمكين الفئات المستضعفة 16من الوصول إلى العدالة .ويقصد باستخدام الوسائل
السمعية والبصرية تحديث طريقة إدارة المحاكم ،مع الحرص على ضمان تخفيض آجال تنفيذ اإلجراءات 17القضائية
و تكاليفها.
أثناء المناقشة تمت –كذلك -اإلشارة إلى ضرورة استخدام الوسائل السمعية والبصرية كسبيل إلضفاء المرونة على

طريقة تنفيذ اإلجراءات ،مع التشديد على أن استخدام هذه التكنولوجيات ال يمكن ،بأي حال من األحوال ،أن يؤثر
على اإلج ارءات وما تحمله من ضمانات في مجال القضاء.
ويالحظ أن المنتديات القانونية الدولية تؤيد استخدام وسائل التداول بالفيديو ،شريطة أن تسمح بذلك الصكوك
الوطنية والدولية .ويمكن أن يتم ،على سبيل المثال ،ذكر اتفاقية أمريكا الالتينية بشأن استخدام التداول بالفيديو في

مجال التعاون الدولي بين أنظمة العدالة .18
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فـاء.

نظام تشغيل/معالجة البيانات والق اررات الصادرة معن السلطة القضائية
فقه القضاء
 .11يتعين أن يساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تجميع كافة البيانات المناسبة في

مجال فقه القضاء لضمان استخدامها ،في المستقبل ،من جانب المواطنين وأصحاب المهن

القانونية.

معايير جمع المعلومات
 .10يتعين أن يتم ،في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،الحرص معلى توفير المعلومات
السليمة الالزمة التي تسمح بتحليل واستيعاب طريقة تنظيم معمل إدارة القضاء .ويتعين أن يتم

تحديد محتويات هذه المعلومات من جانب الجهات المختصة والخبراء المعينين لهذا الغرض ،مع

الحرص معلى مرامعاة خصوصيات البلدان المستفيدة ومستوى التقدم الذي يتميز به كل بلد في مجال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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ملخص المناقشات
لقد تناول فريق العمل بالبحث موضوع معالجة البيانات بواسطة نظام تكنولوجيا المعلومات ،بحيث تم التشديد على
ضرورة تحديد معايير دقيقة في مجال جمع المعلومات .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا
الموضوع بطرح سؤال محدد بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في

ردودهم على السؤال المتعلق بهذا الموضوع استنادا إلى تجربة بلدانهم:

أشار الوفد الجزائري إلى أنه يتم االسترشاد في بعض الق اررات الصادرة عن السلطات القضائية بنظام لمتابعة سير
العمل يسمح لصانعي القرار باستخالص االستنتاجات الالزمة ،واستخدام اإلحصاءات على أكمل وجه ممكن،

واستيعاب الدروس المناسبة قبل صنع القرار.

أوضح الوفد المصري أنه تم وضع برنامج (يتوقع أن يتم تغييره في المستقبل) يعرف باسم "إكما" ( ،)EKMAيسمح
بجمع البيانات من المحاكم

و برقمنة المستندات .والحظ أن اإلحصاءات التي يتم جمعها ليست دقيقة؛ وأن

السلطات القضائية تسعى إلى إنشاء قاعدة ذكية للبيانات تسهم في تطوير النظام القضائي الحالي ( برنامج اإلدارة

الذكية للمحاكم) .ولم يقدم الوفد المصري معلومات دقيقة عن أسباب تأخير اإلجراءات القضائية في المحاكم.

ذكر وفد إسرائيل أنه يتم استخدام اإلحصاءات لضمان إدارة سليمة للمحاكم ولمراقبة االتجاهات المسجلة في طريقة
معالجة القضايا المدنية والجنائية .وأضاف أنه تم ،بفضل هذه اإلحصاءات ،تحديد عدد القضايا التي تم فتحها و
إصدار أحكام بشأنها ،هذا فضال عن قياس حجم العمل في كل محكمة .وأضاف –كذلك-أن جمع اإلحصاءات
سمح بتدقيق المدة الزمنية الضرورية لتصفية جميع القضايا العالقة؛ و بإبراز التباين المسجل في عدد القضايا العالقة

بين مختلف المحاكم؛ وبضبط الخصائص المحددة التي تميز مختلف اإلجراءات القضائية ،حسب نوع كل واحدة من
هذه القضايا .وأوضح أن السلطات القضائية اإلسرائيلية بادرت إلى إعداد دراسة شاملة لتحديد مؤشر للمتغيرات الذي
يتعين مراعاته في معالجة الملفات القضائية ،بحيث تسمح أداة القياس هذه بتقدير معدل المدة الزمنية الضرورية

الواجب تخصيصها لكل نوع من القضايا ،وهو األمر الذي يساعد على تقدير حجم العمل و تحديد االتجاهات
المسجلة في معالجة القضايا .وتمت اإلشارة إلى أنه يتم –أيضا -استخدام مؤشر المتغيرات في الكثير من المجاالت

األخرى ذات الصلة بإدارة المحاكم.
أشار وفد األردن إلى أنه تتم االستعانة ببرنامج "ميزان" إلعداد التقارير اإلحصائية ،بحيث تسمح اإلحصاءات
المجمعة بتحديد عدد القضايا وتصنيفها ،هذا فضال عن تقدير المدة الزمنية التي ستتطلبها اإلجراءات القضائية ذات

الصلة بها .وأضاف أن المجلس األعلى للقضاء يستخدم هذه اإلحصاءات لتحديد حجم العمل في المحاكم،
وحركة القضاة في المحاكم؛ وأن هذه اإلحصاءات تسمح –كذلك -بالحصول على بيانات دقيقة في مجال الجرائم
المرتكبة من جانب األحداث ،مثل الموقع الجغرافي ،والوضع االقتصادي؛ والمستوى التعليمي لألولياء .وذكر أن

برنامج "ميزان" يسمح –أيضا -بإعداد تقرير سنوي يحال إلى مجلس القضاء؛ وأنه يجري تنفيذ مشروع بشأن تطوير



هل هناك ق اررات يتم اتخاذها من السلطات القضائية باالستناد إلى البيانات اإلحصائية؟
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العدالة الجنائية يهدف إلى وضع خارطة طريق يتم –فيها -تقييد كافة البيانات ذات الصلة بالقضية من بدايتها حتى
صدور قرار المحكمة النهائي بشأنها.
ذكر الوفد اللبناني أن جمع المعلومات المتعلقة بفقه القضاء و نشرها هي مبادرة خاصة؛ وأن الوضع الحالي الذي
يميز المحاكم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات (المحكمة التجارية هي المحكمة الوحيدة المحوسبة بشكل
كامل) ال يسمح بالحصول على إحصاءات وتقارير المحاكم بشكل آخر غير الشكل الورقي .وأضاف أن السلطات
القضائية اللبنانية تتولى -مع ذلك -تنفيذ مشروع سيسمح بتوفير البيانات اإلحصائية على الحاسوب.
تمت اإلشارة من الوفد المغربي إلى أن بعض الق اررات الصادرة عن السلطات القضائية تستند إلى البيانات
اإلحصائية.
وذكر وفد فلسطين أن هناك مكتب فني داخل المجلس األعلى للقضاء يتولى تحليل ق اررات المحاكم ،بحيث يعمل
هذا المكتب بالتعاون مع و ازرة العدل على إحصاء عدد القضايا الجنائية و استخراج البيانات اإلحصائية من سجالت

األحكام العدلية ،هذا فضال عن طباعة جميع ق اررات المحاكم و نشرها .وأوضح أنه تمت طباعة سلسلة من األحكام
الصادرة عن مجلس القضاء األعلى ونشرها على الورق ،وأنه تم –كذلك -نشر نسخة إلكترونية لصالح القضاة على
الشبكة الداخلية للمحاكم (االنترانت) .وأضاف أنه تم –أيضا -إنشاء مكتبة قانونية تحتوي على نحو  911نشرة في
مختلف المواضيع القانونية ،و أن هذه المكتبة تتضمن قاعدة للبيانات مزودة ببرمجيات تساعد القضاة على إدارة
برنامج عملهم اليومي على نحو أفضل.

أشار وفد تونس إلى أنه تتم معالجة البيانات المتعلقة بتنفيذ األحكام و بالمدة الزمنية التي تستغرقها اإلجراءات
القضائية .وأضاف أن هناك عنوان على موقع و ازرة العدل يسمح بجمع البيانات اإلحصائية في مجال المعلومات
القضائية المتعلقة بالمكاتب اإلقليمية التابعة للمحاكم االبتدائية .وأوضح –كذلك -أن هناك مشروع يهدف إلى تعزيز

مركزية القرار في مجال مخزن البيانات ( تعزيز تجميع القرارات ونظام متابعة األنشطة القضائية).
مالحظات
يتمثل أحد األهداف األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توفير سلسلة كاملة من المعلومات المتعلقة بفقه
القضاء يمكن الوصول إليها بسهولة من جانب المهنيين والمواطنين .وفي هذا الصدد ،يتعين على السلطات
القضائية بذل مزيد من الجهود لضمان استخدام تكنولوجيا المعلومات كسبيل إلنشاء قاعدة للبيانات في مجال فقه

القضاء تستجيب الحتياجات المستخدمين (ارجع إلى الممارسة السليمة رقم  .)31وبهذا الشأن ،تجدر اإلشارة إلى أن
هناك تحدي آخر يتعين التغلب عليه في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يتمثل في توفير المؤشرات
المناسبة لضمان تحليل سليم في مجال إدارة العدالة .وحقيقة األمر أنه يتعين الحرص على أن تسمح عملية تشغيل
البيانات ومعالجتها بتوفير مؤشرات تسمح للسلطات القضائية ،في مختلف البلدان ،بتقدير الوضع على نحو دقيق

قبل اتخاذ ق ارراتها ،وذلك مع مراعاة وضع العدالة في كل بلد.
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صـاد .إدارة الزمن
إدارة سليمة للتطبيقات
 .21إن ضمان إدارة سليمة للتطبيقات الخاصة باإلج ارءات القضائية سيسمح بتحسين األداء في مجال
اإلجراءات والحد من الزمن المطلوب ،مما سيتيح بتجنب تسجيل تأخر في تنفيذ هذه إلج ارءات.

تأخير األنشطة القضائية
.23

يتعين أن ال يتم امعتبار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كالسبيل الوحيد الكفيل
بتجنيب التأخير في تنفيذ األنشطة القضائية ،والحرص معلى أن ال يحد استخدامها من
استقاللية القاضي.
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ملخص المناقشات
يتعين الحرص على استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كسبيل لترشيد إدارة الزمن .وفقا لمنهجية العمل
المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح سؤال محدد بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات
المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على السؤال المتعلق بهذا الموضوع استنادا إلى تجربة بلدانهم:
ذكر الوفد الجزائري أن النظام المستخدم يتضمن وحدات إلكترونية تسمح بمراقبة التأخيرات في مجال تنفيذ
اإلج ارءات القضائية؛ وأنه يتضمن –كذلك -تطبيقات لإلنذار المبكر في مجال االحتجاز االحتياطي ،وبشأن اآلجال
القانونية لمعالجة القضايا ،وايداع دعاوى النقض.
أشار الوفد المصري إلى أن القانون ينص على عقوبات إدارية وجنائية على تسجيل أي تأخير غير معلل في مجال
تنفيذ اإلجراءات اإلدارية ،بحيث أنه إذا تسبب التأخير في انتهاك حقوق الدفاع بدون مبرر قانوني ،تتم معاقبة
الجهة المسؤولة على ذلك طبقا للقانون .وأضاف أنه مع تفعيل "المحكمة اإللكترونية" الجديدة في المستقبل ،سيتم
تحديد إجراءات واضحة في هذا المجال ،و سيتسنى ضبط اآلجال الزمنية مقدما ،وتقديم معلومات دقيقة بشأن أي

تأخير قد يط أر في مجال تنفيذ اإلجراءات .وفي هذا الصدد ،تمت اإلشارة إلى أن النظام القضائي المصري يلزم بالرد
على التبليغات في غضون  12ساعة من تاريخ استالمها؛ و إلى أنه (النظام) يميز بين سبل معالجة المسائل
البسيطة و القضايا المعقدة التي غالبا ما تتطلب مشاركة خبراء خارجيين ،مما يستلزم إبداء مرونة أكبر في مجال
التأخيرات واآلجال الزمنية النهائية المحددة .وأوضح أن نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم حاليا ال يسمح بفرض

مراقبة دقيقة على عنصر الزمن في مجال تنفيذ اإلجراءات القضائية ،و أن مقاييس إدارة هذا العنصر تتوقف بصورة
كاملة على المعلومات المقدمة من موظفي المحاكم بهذا الشأن.
أوضح الوفد اإلسرائيلي أن النظام المستخدم يسمح بفرض رقابة شديدة على عنصر إدارة الزمن في مجال تنفيذ
اإلجراءات القضائية ،بحيث يمكن الكشف عن التأخيرات و متابعة احترم اآلجال الزمنية المحددة ،و تواريخ وأوقات
جلسات االستماع .



هل هناك وحدات إلكترونية في النظام المحوسب المستخدم لضبط إدارة الزمن في مجال اإلجراءات القضائية؟ ما هو نوع هذه الوحدات اإللكترونية؟
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ذكر الوفد األردني أن التأخير في تنفيذ اإلجراءات القضائية يعود ألسباب مختلفة (صعوبة الحضور إلى جلسات
االستماع من جانب الشهود ،والحاجة إلى االستعانة بخدمات الخبراء في بعض اإلجراءات الخ .).وأشار إلى أن
قواعد اإلجراءات تقضي بأنه ال يجوز تعليق الجلسة لمدة تفوق شهر واحد ،بحيث يلزم القانون بتعليل ذلك .وأضاف

أن برنامج "ميزان" ساعد على كشف بعض التأخيرات المسجلة ،و على الحد من عدد القضايا المحالة على المحاكم؛
وأنه يتم فرض مراقبة خاصة على اآلجال الزمنية حينما تتعلق القضايا باألحداث؛ و أن هناك موسم تتوقف فيه
األنشطة القضائية.
أشار وفد لبنان إلى أنه ال يمكن مراقبة إدارة الزمن في المحاكم بواسطة نظام تكنولوجيا المعلومات .و أوضح أنه تم
تحديد آجاال زمنية إلدارة اإلجراءات في المحكمة المدنية ،غير أنه ال يتم التقيد بها بصورة عامة؛ وأن المحكمة
الجنائية تسعى إلى ضمان التقيد باآلجال الزمنية النهائية على نحو أفضل .وذكر أن مفتشية القضاء تقوم بفرض
بعض الرقابة على المحاكم لتحديد أسباب التأخير ،بحيث تحال أحيانا هذه األسباب إلى المحكمة التأديبية التخاذ
الالزم .وذكر –كذلك -أن مفتشية القضاء هي التي تتولى تحديد ساعات جلسات المحاكم على المستوى القومي من
أجل تسهيل مهمة المحامين وتمكينهم من حضور عدة جلسات في نفس اليوم.

ذكر وفد المغرب أنه ليس هناك وحدات إلكترونية في النظام المستخدم حاليا لضبط إدارة الزمن في مجال تنفيذ
اإلجراءات القضائية.
والحظ وفد فلسطين أن نظامها يسمح

بترشيد استخدام الزمن المخصص لتنفيذ اإلجراءات القضائية .وتشير

اإلحصاءات إلى أن نحو  71في المائة من المحامين يعتبرون أن مدة تنفيذ اإلجراءات هي طويلة جدا ،وأن أسباب
التأخير تعود ،أساسا ،إلى عدم حضور الشهود إلى جلسات المحاكمة والى القضاة واألطراف المعنية بالقضايا.
وأضاف أن مدونة سلوك القضاة ال تجيز تأجيل جلسات المحكمة بصورة متكررة إال إذا كانت هناك أسباب تعلل
ذلك؛ وأن برنامج "ميزان" يسمح بتحديد المدة الزمنية المخصصة لكل واحدة من اإلجراءات القضائية ،وتاريخ وتوقيت

الجلسة ،وأنه يمكن لرئيس المجلس األعلى للقضاء فرض رقابة في هذا المجال ،غير أن المعلومات المقدمة إليه
ال تسمح له معرفة أسباب التأخير.
أوضح وفد تونس أن النظام الحالي ال يسمح بمراقبة التأخيرات المسجلة في المحاكم ،و أن أسباب تسجيل
التأخيرات تعود إلى أن قواعد اإلجراءات ذات الصلة ال تتضمن أحكاما محددة في هذا المجال ،هذا فضال عن قلة

عدد القضاة .و أضاف أن قواعد اإلجراءات تقضي بأنه يجوز تأخير اإلج ارءات ألسباب طبية تتعلق بأطراف
القضية أو ألسباب قاهرة فقط؛ وأنه يمكن لمفتشية القضاء التابعة لو ازرة العدل تعقب شكاوى المواطنين المتعلقة
بالتأخيرات اإلجرائية ،واتخاذ عقوبات تأديبية ضد كاتب الضبط في حالة ما إذا كانت أسباب التأخير غير معللة.
وأضاف أنه سوف تتم مراعاة جميع هذه الجوانب في المشروع الجديد الجاري إعداده بشأن إنشاء نظام متكامل إلدارة
القضايا الجنائية.
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مالحظات
عنصر أساسيا في نظام تكنولوجيا المعلومات
ا
تعد الوحدات اإللكترونية إلدارة زمن تنفيذ اإلجراءات القضائية
واالتصاالت الخاص بالمحاكم .وال شك أن تطوير هذه التطبيقات بطريقة سليمة وضمان استخدامها على نحو فاعل
من جانب موظفي المحاكم سيفضي ،بالضرورة ،إلى الحد من زمن اإلجراءات .وعليه ،يتعين اتخاذ إجراءات تحفيزية
في هذا المجال ،لتشجيع موظفي المحاكم على التقيد باستخدام هذه التطبيقات و الدأب على ذلك مع مرور الوقت.

وال سبيل أن تحدث مثل هذه التطبيقات اآلثار الكبيرة المرجوة منها ما لم يدرك المستخدمون ما تكتسي هذه
التطبيقات من أهمية ومدى تأثيرها في النشاط القضائي بأكمله.
يالحظ اليوم أن النقاش حول موضوع إدارة زمن تنفيذ اإلجراءات القضائية يعد من المواضيع األولوية في الهيئات
القضائية نظ ار الرتباطه الوثيق بإحدى كبريات المشاكل القضائية ،ويعني ذلك التأخير المسجل في تنفيذ اإلجراءات

وفي البت في القضايا .ولعل أن هذه هي األسباب التي دفعت بمؤسسات كبيرة مثل الشبكة األوروبية لمجالس
القضاء 19أو اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة

20

إلى دراسة هذه المسألة عن كثب في مختلف أنشطتها.
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سين.

اإلحصاءات القضائية
الحصول معلى المعلومات
 .24يتعين الحرص معلى أن يسمح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بتوفير المعلومات
الضرورية التي تتيح الحصول معلى التقارير المطلوبة من كل محكمة و بطريقة تلقائية.

التشغيل
 .13يتعين أن توفر اإلحصاءات القضائية ليس فقط معلومات معن معدد القضايا العالقة أو التي صدرت

أحكام بشأنها ،ولكن أيضا معلومات بشأن معدد من الجوانب األخرى التي تحددها السلطات
القضائية ،مثل معدل المدة الزمنية لإلجراءات ،والمدة الزمنية حسب كل نوع من اإلجراءات،

ومعلومات بشأن المراحل التي تتطلب اهتماما خاصا أو غيرها من الشروط التي تستلزم مدة زمنية
إضافية لغرض تحليلها.
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ملخص المناقشات
تتيح عملية إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المحاكم فرصة سانحة إلعداد إحصاءات قضائية
تعكس الصورة الحقيقية لوضع العدالة .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح
عدد من األسئلة المحددة بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في

ردودهم على األسئلة المتعلقة بهذا الموضوع استنادا إلى تجربة بلدانهم:

أوضح الوفد الجزائري أنه يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سبيل الحصول على المعلومات
اإلحصائية الضرورية لضمان إجراء تحليل سليم ألداء المحاكم .وقد بادرت المديرية العامة للعصرنة (التحديث)

التابعة لو ازرة العدل إلى وضع نظام مصغر لمتابعة سير العمل موجه لالستخدام من جانب مسؤولي الهيئات

القضائية ،بحيث يسمح لهم بمتابعة تسلسل سير العمل القضائي داخل هيئاتهم وتوفير إحصاءات بشأن التقدم
المحرز في معالجة القضايا قيد النظر.
أفاد الوفد المصري أن النظام الحالي يسمح بتوفير إحصاءات شهرية وثالثية تتم معالجتها في مركز المعلومات
القضائية وارسالها إلى و ازرة العدل والمجلس األعلى للقضاء .وتعد هذه التقارير اإلحصائية اختيارية بحيث أن
إعدادها يتم بقرار من رئيس المحكمة.
ذكر وفد إسرائيل أن إدارة اإلحصاءات تدخل ضمن االختصاصات المنوطة بكل رئيس للمحكمة ( نوع القضية،

وعدد اإلجراءات  ،الخ) .؛ و أن بيانات اإلحصاءات يتم إعدادها من جانب قسم تكنولوجيا المعلومات في كل

محكمة ،بحيث تستخدم هذه اإلحصاءات لتحليل أداء المحكمة في مجال إدارة القضايا المحالة إليها.
أوضح الوفد األردني أن الخبراء الفنيين في المحاكم ومجلس القضاء هم الذين يتولون مسؤولية إعداد البيانات
اإلحصائية التي يتم إرسالها إلى و ازرة العدل بغرض تقييم أداء المحاكم وسير أعمالها.
أشار وفد لبنان إلى أنه يتولى كاتب الضبط في المحكمة إعداد تقرير عن األنشطة في كل شهر وارساله إلى
مفتشية القضاء .ويتضمن هذا التقرير –من بين أمور أخرى -معلومات عن عدد الجلسات المعقودة في المحكمة،
بحيث تستخدم هذه المعلومات من جانب و ازرة العدل و مفتشية القضاء من أجل تحسين إدارة الزمن في أنشطة
المحكمة .وأضاف أنه يتم –كذلك -إعداد تقرير سنوي من جانب مجلس الدولة.
الحظ وفد المغرب أن كاتب الضبط في المحكمة مكلف بتحضير معلومات إحصائية في كل شهر تتم معالجتها من
جانب مديرية التحديث والدراسات قبل إرسالها إلى مجلس األعلى للقضاء ،بحيث تستغل لترشيد استخدام الخريطة
القضائية ،والموارد البشرية والميزانية.



هل تستخدم التكنولوجيات الجديدة للحصول على معلومات إحصائية عن سير العمل في المحاكم؟ من يتولى إدارتها؟ كيف يتم استخدام هذه المعلومات؟
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أوضح وفد فلسطين أنه يتم إعداد تقارير إحصائية في كل هيئة قضائية و منطقة جغرافية بحيث تتم موافاة المجلس
األعلى للقضاء بالمعلومات المتضمنة في هذه التقارير على نحو مستمر .وأضاف أن برنامج "ميزان" يتيح للخبراء
العاملين في الوحدات التابعة للمجلس األعلى للقضاء آلية جد متطورة تسمح لهم بإجراء التحليالت الالزمة وبإعداد

تقارير إحصائية بشأن القضايا ،و أنواعها و عن أسباب تسجيل التأخير في معالجة هذه القضايا ،وذلك بهدف تعزيز
أداء الجهاز القضائي.
أشار الوفد التونسي إلى أن مديرية اإلحصاءات التابعة لمفتشية القضاء في و ازرة العدل هي الجهة المكلفة بإعداد
تقرير إحصائي في كل شهر ،استنادا إلى المعلومات المقدمة من المحاكم .وتستخدم هذه المعلومات في مجال
التفتيش القضائي ،وإلجراء الدراسات الضرورية ،ولضمان إدارة سليمة للموارد البشرية .و أضاف أنه يجري إعداد
إعالن عن مناقصة إلنشاء نظام لجمع اإلحصاءات.
مالحظات
يتعين أن يوفر نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم إلى إدارة المحاكم كافة البيانات اإلحصائية التي تسمح لها
بإعداد التقارير المطلوبة منها من جانب السلطات القضائية .ويتعين –كذلك -أن يسمح هذا النظام بتحليل العوامل
سير حسنا إلدارة القضاء .واستنادا إلى اإلحصاءات التي يتم
المختلفة ،اإليجابية منها و السلبية ،التي يمكن أن تكفل ا

جمعها بواسطة هذا النظام سيتسنى الكشف عن المشاكل األكثر شيوعا التي تعترض سبيل المحاكم ،هذا فضال عن
التوفر على أداة قيمة لحل هذه المشاكل.

وفي هذا الصدد ،يتعين أن تتميز المعلومات اإلحصائية عن سير العمل في المحاكم بالشفافية والموضوعية وأن يتم
تصور مفهومها كأداة لتحليل وتقييم أداء المحاكم ولتحسين طريقة إدارتها.
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راء.

درجة الرضا بالخدمات ومراقبة الجودة
حماية البيانات والوصول إليها
 .11يتعين أن يكفل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حماية كاملة للبيانات الواردة في سجالت
المحكمة ومنع الجهات غير المرخص لها من الوصول إليها حسب الشروط المحددة في كل بلد.

تقدير درجة الرضا بالخدمات
 .11يتعين إجراء تقدير جيد لدرجة الرضا بالخدمات المقدمة من إدارة القضاء لتحديد التحسينات الممكن
إدخالها معلى هذه الخدمات .وبهذا الصدد ،يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كآلية
مناسبة لتقدير درجة االرتياح بالخدمات المقدمة.
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ملخص المناقشات
لقد خصص جزء من النقاش لبحث الموضوع المتعلق بتقدير درجة الرضا بالخدمات المقدمة من إدارة العدالة وسبل
مراقبة جودة الخدمات في سياق استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وفقا لمنهجية العمل المعتمدة من فريق
العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح سؤالين محددين اثنين بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي ،إيراد المعلومات المقدمة

من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على السؤالين المتعلقين بهذا الموضوع استنادا إلى تجربة بلدانهم:

ذكر الوفد الجزائري أنه ال تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتقدير درجة ارتياح المواطنين بالخدمات المقدمة من جانب
العدالة ،وأنه يمكن للمواطنين رفع شكاوى أو تقديم طلبات محددة في مجال سير عمل إدارة العدالة عن طريق موقع

و ازرة العدل.

أفاد وفد مصر أن و ازرة العدل ال تتوفر حاليا على قسم لمراقبة جودة الخدمات ،رغم اعتماد عدد من المعايير
الداخلية في هذا المجال؛ وأن عملية مراقبة تطبيق هذه المعايير تشرف عليها المفتشية العامة للقضاء التابعة لو ازرة
العدل ،التي تحرص ،من بين أمور أخرى ،على دقة البيانات المقدمة من المحاكم .وأضاف أن و ازرة العدل تراقب،

بدورها ،مدى تقيد القضاة بهذه المعايير الداخلية؛ وأنه تم –منذ مدة من الزمن -وضع تدابير محددة لحماية
البيانات الشخصية الواردة في النظام المحوسب؛ وأنه يتم السعي إلى تحسين هذه التدابير بعد عملية تقييم األداء
األولية التي جرت في هذا المجال .وشدد –كذلك -الوفد المصري على نقطة تعد مهمة بالنسبة لنظام العدالة في بلده
تتمثل في السعي إلى وضع نظام عدالة في خدمة المواطنين يضمن تنفيذ اإلجراءات على نحو سليم ،والتقيد

بالمواعيد ،واحترام حقوق الدفاع ،وهو األمر الذي سيسمح بكسب رضا المواطنين فيما يتعلق بنوعية الخدمات
المقدمة في هذه المجاالت.
أشار وفد إسرائيل إلى أنه تم إنشاء مكتب مركزي لإلحصاء لجمع اإلحصائيات والمعلومات بشأن المحاكم ،بحيث
يجري هذا المكتب ،منذ عام  ، 1119دراسات استقصائية حول نوعية خدمات إدارة العدالة .وأضاف أن ثمة

مسؤولية منوطة بأمين المظالم في مجال مراقبة جودة الخدمات ،بحيث يتولى هذا الموظف دراسة شكاوى المواطنين
المتعلقة بالمحاكم؛ وشدد على األهمية التي يتم إبالؤها ألنشطة تأمين نظام تكنولوجيا المعلومات ،ورصد الوصول
إلى البيانات ،و حماية الشبكات القضائية ،بحيث تم إنشاء فريق عمل من الخبراء المتخصصين يعمل تحت إشراف
رئيس المحكمة العليا.



هل تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتقدير درجة رضا المواطنين بخدمات العدالة ؟ هل يمكن للمواطنين رفع شكاوى أو تقديم طلبات محددة حول سير

عمل إدارة العدالة عن طريق البريد اإللكتروني دون الحاجة للحضور شخصيا للقيام بذلك ؟
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أوضح وفد األردن أنه تم إنشاء مكتب لدراسة جودة خدمات العدالة تابع لو ازرة العدل تشمل أنشطته جميع الهيئات
القضائية ،بحيث يكلف هذا المكتب باستعراض نوعية المعلومات والبيانات المقدمة من قبل المحاكم.
ذكر وفد لبنان أنه ال توجد هيئة محددة لمراقبة نوعية الخدمات المقدمة من إدارة العدالة ،غير أنه يمكن للمواطنين
رفع شكاوى حول سير العمل في المحاكم من خالل موقع و ازرة العدل على االنترنت .وفيما يتعلق بتأمين نظام
تكنولوجيا المعلومات المستخدم ،أوضح أنه تم –أحيانا -تسجيل وصول غير مرخص به إلى قاعدة البيانات ،مثلما

كان األمر في موقع و ازرة العدل –مثال -أين تم العثور علي أخبار غريبة عن الموقع.

أشار الوفد المغربي إلى أن مديرية التحديث والدراسات هي التي تتولى تقدير مدى ارتياح المواطنين لخدمات العدالة؛
والى أنه يمكن ،فضال عن ذلك ،للمواطنين رفع شكوى أو تقديم طلبات بشأن طريقة تشغيل إدارة القضاء ،وذلك عبر
موقع و ازرة العدل على االنترنت.
ذكر الوفد الفلسطيني أن المواطنين غير راضين عموما بخدمات العدالة .وأضاف أنه يمكن القول مع ذلك ،أن
برنامج "ميزان ( ")1الذي يستخدم على شكل قاعدة بيانات مشتركة بين جميع المحاكم (على خالف "ميزان( ،)")0قد
سمح بتحسين أداء النظام القضائي ،بحيث أنه يوفر آلية مهمة لتبادل و نقل البيانات والمعلومات بين المحاكم
العادية و األطراف الخارجية ذات الصلة .وأضاف أن مراقبة نوعية الخدمات بواسطة تكنولوجيا المعلومات تكاد
تكون منعدمة؛ وأن النظام المستخدم ال يسمح بإعداد إحصاءات قضائية ،بحيث أن اإلحصائيات القضائية المتوفرة

في الوقت الحالي تعد من جهات خارجية .وشدد -رغم ذلك -على الجهود المبذولة من المجلس األعلى للقضاء
لتدارك النقائص التي تشوب النظام الحالي.
أوضح وفد تونس أنه تم تسجيل عدم ارتياح واسع من جانب المواطنين في مجال نوعية الخدمات المقدمة من إدارة
القضاء ،وأن أحد أهداف الحكومة تتمثل في السعي إلى عكس هذا االتجاه .وأضاف أن نظام تكنولوجيا المعلومات
الذي يتم تشغيله ال يسمح برصد األنشطة القضائية ونوعيتها .وفيما يتعلق بتأمين البيانات ،ذكر أن النظام الحالي
يتضمن عددا من الوحدات اإللكترونية لحماية البيانات ،غير أنها ال تضمن تأمينا كامال ضد الوصول إلى البيانات

بطريقة غير مرخص بها .وأضاف –كذلك -أنه تم نشر إعالن عن مناقصة في هذا المجال تشمل إعداد دراسة
بشأن تأمين البيانات المحوسبة ،وتنفيذ عملية للمراجعة ،وتطوير نظام التأمين القائم ،هذا فضال عن إعداد مشروع
سياسة شاملة في مجال تأمين البيانات.
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مالحظات
انطالقا من المنظور أن العدالة هي جهاز مكلف بتقديم خدمات عامة ،فمن المهم جدا معرفة ما هي وجهة نظر
المواطنين المستخدمين لهذه الخدمات العامة المقدمة لتقييم أداء العدالة .و ال شك أن جمع المعلومات المناسبة من
المواطنين وربطها بالمؤشرات والمعايير األخرى ذات الصلة ،سيسمح بتحليل الجوانب التي يشتكي منها المواطنون،

بغية إدخال التحسينات الضرورية عليها ،وهو األمر الذي سيسهم في تحسين أداء العدالة بشكل عام .إن وجهة نظر
المواطنين هي مهمة جدا لتحديد طبيعة اإلصالحات التي يتعين تنفيذها بغية تحسين الوصول إلى العدالة لصالح
المواطنين.
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شين .تقييم األداء
الفامعلية
 .18يتعين استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لتعزيز فامعلية وأداء إدارة العدالة ،بامعتبارها
خدمة معامة.

العنصر البشري
 .11يتعين أن ال تحل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت محل الخدمات المهنية المقدمة من
موظفي إدارة العدالة ،بحيث ينبغي مرامعاة أهمية العنصر البشري في المحاكم.
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ملخص المناقشات
أجرى فريق العمل مناقشة حول موضوع تقييم اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المحاكم .وفقا
لمنهجية العمل المعتمدة من فريق العمل ،تم تقديم هذا الموضوع بطرح سؤال  محدد بهذا الشأن .و يتم ،فيما يلي،
إيراد المعلومات المقدمة من مختلف أعضاء الوفود في ردودهم على السؤال المتعلق بهذا الموضوع استنادا إلى

تجربة بلدانهم:

أفادت الجزائر أنه تم ،في عام  ،1119تنفيذ عملية تقييميه على موقع تجريبي لقياس أداء النظام ،بحيث تم
االستنتاج أن استخدام التكنولوجيات الجديدة يسمح بتوفير نحو  31في المائة من الزمن في مجال معالجة القضايا.
أوضح الوفد المصري أن تحسين األداء في المحاكم بفضل االستخدام السليم لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يسمح بتعزيز المؤسسات ،في رأي المواطنين .وأضاف أن السلطات القضائية المصرية تسير نحو إطالق "العدالة
اإللكترونية" وازالة المستندات الورقية ،بحيث أن "المحكمة اإللكترونية" تصبو إلى تحقيق هذا الهدف ،في إطار
الجهود المؤسسية الشاملة المبذولة من و ازرة العدل .وبغية تحقيق ذلك ،يعتزم تنظيم حلقات تدريبية متواصلة لصالح

القضاة في مجال التكنولوجيات الجديدة .وتطرق –كذلك -الوفد المصري إلى الحاجة إلى وضع نظام للتشغيل
المتبادل(بواسطة نظام التكنولوجيات الجديدة) بين إدارة العدالة واإلدارات األخرى؛ وأكد أن "المحكمة اإللكترونية"
ستسهم -بشكل كبير -في ذلك بحيث أنها ستسهل عمل القضاة ،وستكفل الحصول على جميع المعلومات الضرورية
من اإلدارات األخرى لتمكينهم (القضاة) من تأدية مهماتهم ،وهو األمر الذي سيساعد على تسريع عمل العدالة

وفاعليتها بشكل عام.

أشار وفد إسرائيل إلى أن قواعد البيانات تسمح للمحاكم بتقييم حجم العمل و تحديد عدد الموظفين الواجب توظيفهم
لضمان السير الحسن ألنشطة المحاكم .وأوضح أنه يتم الفصل بين قواعد البيانات التابعة للمحاكم وتلك التي تتبع
لو ازرة العدل ،بحيث ال يمكن لو ازرة العدل الوصول إلى البيانات الواردة في المحاكم ،حتى وان كانت هناك تطبيقات
للتشغيل المتبادل بين الهيئتين.
ذكر وفد األردن أن برنامج "ميزان" يسمح بتقييم أداء المحاكم وبتحديد أوجه القصور أو الضعف في األداء ،وهو
األمر الذي يعزز الثقة بين المواطنين والعدالة .وأضاف أنه يطلب ،دوريا ،من رؤساء جميع المحاكم اإلجابة على
استبيان يهدف إلى تحليل أداء المحاكم ،بحيث يتم حفظ األجوبة في نظام "ميزان" .ويرى الوفد األردني أن تحسين
أداء المحاكم ،بفضل االستخدام الرشيد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،سيسهم في تعزيز البناء المؤسسي لقطاع

العدالة .وأضاف –كذلك -أنه تم بفضل برنامج "ميزان" إنشاء مكتبة داخلية للقضاة و موظفي المحاكم بحيث يعتزم
توفير دليل أو كتيب مرجعي لالسترشاد به في مهماتهم .وتمت اإلشارة ،من ناحية أخرى ،إلى أن برنامج ميزان
موصل بالسجل العقاري.



هل هناك آليات لتقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء المحاكم؟
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ذكر وفد لبنان أنه ال تتوفر آليات لتقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء المحاكم .وتمت
اإلشارة إلى أن أسباب ذلك تعود –من بين أمور أخرى -إلى غياب إطار قانوني وتنظيمي مالئم في مجال استخدام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وعدم استخدام التكنولوجيات الجديدة بطريقة اعتيادية في الهيئات القضائية من
جانب الموظفين .وأضاف أن معظم الهيئات القضائية تمت حوسبتها ولكن ليس هناك ترابط فيما بينها.
أشار الوفد المغربي إلى أنه يمكن -من خالل المتفشية العامة -تقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء
المحاكم.

أوضح وفد فلسطين أن إدخال استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاع العدالة يواجه مصاعب بسبب
ندرة الموارد المالية و البشرية الالزمين ،و نقص التدريب المناسب في استخدام هذه التكنولوجيات .وأضاف أن
سياسة تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي موجهة من جانب و ازرة العدل والمجلس األعلى
للقضاء؛ وأنه يتم ،في الوقت الحالي ،استخدام برنامج يدعى "ميزان" في هذا المجال .وشدد -أيضا -على ضرورة

تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية لضمان حوسبة شاملة و متكاملة لجميع الخدمات العامة المقدمة من جانب
قطاع العدالة.
ذكر وفد تونس أنه ال توجد آليات محددة لتقييم أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أداء المحاكم؛
وأبرز العديد من الجوانب التي يتعين تطويرها في جهاز القضاء التي تؤثر على أداء تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في مجال إدارة العدالة؛ وشدد على أهمية تحديد قائمة لجميع الخدمات المنوطة بالعدالة ،و على
الحاجة إلى ضمان استم اررية خدمات تكنولوجيا المعلومات في المحاكم ،وتأمين سرية تنقل البيانات ،واستحداث

بطاقة الهوية اإللكترونية ،وتدقيق المعلومات المخزونة في النظام ومواءمتها  ،وتوفير تدريب متواصل لموظفي
المحاكم في مجال استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات ،هذا فضال عن الحرص على تجنب الممارسات السيئة في
استخدام هذه الوسائل .وتم –كذلك -التشديد على أهمية مراعاة المقترحات المقدمة من المواطنين ،و ضرورة إعداد و
نشر نظم قانونية محددة لتنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال العدالة .وأوضح أن الدولة
التونسية باشرت ،في عام  ،1117في تنفيذ مشروع بشأن إنشاء شبكة مشتركة إلقامة الترابط بين سائر اإلدارات

العامة في البالد ،بحيث يتولى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات إدارة هذا المشروع.

وأوضح –أيضا -أنه من

الصعب على المحاكم تنفيذ مهماتها بنجاح دون استخدام تكنولوجيا المعلومات ،هذا فضال عن التذكير بأهمية تنفيذ
برامج للتوعية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع العدالة.

مالحظات
إن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي أداة تسمح بتحديث طريقة إدارة العدالة كيما تستجيب بطريقة مرنة وبكل

شفافية الحتياجات المواطنين .وال شك أن استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو رشيد هو
عامل أساسي لتحسين أداء المحاكم و للكشف عن أي خلل يشوبها قد يعود سببه لسلوكيات وعادات غير سليمة .إن
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أدوات تكنولوجيا المعلومات تستخدم لتحسين أداء المنظمات .وعليه ،يتعين وضع آليات لتقييم أثر استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت على المحاكم.21
تحديد االحتياجات
لقد سمحت المناقشات التي جرت بين مختلف أعضاء الوفود باستثارة جملة من األفكار حول العالقة القائمة بين
التكنولوجيات الجديدة والعدالة في كل واحدة من البلدان المشاركة .وقد أفضى ذلك إلى اإلعراب عن وجهات نظر
قيمة حول أهم االحتياجات ذات الصلة في كل بلد ،بحيث تم االستناد إلى هذه االحتياجات المهمة إلنجاز هذا
العمل.
لقد أبرزت المناقشات التي جرت أن كل واحدة من البلدان المشاركة تتميز بخصائصها و أوضاعها الخاصة.غير
أنها أبرزت ،في نفس الوقت ،عددا مهما من أوجه الشبه واالحتياجات المشتركة بين مختلف البلدان المشاركة .ومن
بين االحتياجات األولوية التي شددت عليها أغلبية البلدان المشاركة يمكن ذكر ما يلي:


الحاجة إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي مالئم يكفل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



الحاجة إلى تحسين مستوى الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والى تطوير تطبيقات
تكنولوجيا المعلومات في مجال العدالة لغرض استخدامها من جانب المواطنين والمهنيين.




الحاجة إلى تفعيل الملف اإللكتروني وازالة تنفيذ اإلجراءات بواسطة المستندات الورقية.

الحاجة إلى إعطاء دور رئيسي لعمليات تدريب موظفي إدارة المحاكم من أجل ضمان استخدام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على أكمل وجه ممكن في النشاط القضائي.
وفضال عن ذلك ،يتم ،فيما يلي ،إيراد مجموعة أخرى من االحتياجات التي حددها فريق العمل .وتجدر اإلشارة إلى
أن الكثير من هذه االحتياجات تمت مشاطرتها من عدد كبير من أعضاء الوفود:


الحاجة إلى الترويج لصالح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



الحاجة إلى إنشاء شبكة تربط جميع محاكم البالد.



الحاجة إلى إقامة التاربط بين سائر النظم التي يتم إنشاؤها لضمان تنقل المعلومات على نحو سلسل
و تجنب االزدواجية في العمل.



الحاجة إلى تعزيز استخدام الوسائل اإللكترونية في أنشطة المحاكم مع الحرص على الحد من
المهمات اليدوية.



الحاجة إلى إبراز الجرائم الجنائية في نظام الحاسوب لتمكين صناع القرار من التوفر على بيانات
واضحة في مجال الجرائم.



الحاجة إلى تحديد الجرائم الموصوفة في جميع البلدان عبر نظام الحاسوب وعلى نحو مواءم.
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الحاجة إلى وضع نظام قانوني بشأن التوقيع االلكتروني.



الحاجة إلى تمكين المواطنين من الحصول على مزيد من المعلومات على االنترنت بشأن ملفاتهم.



الحاجة إلى إطالق دراسة لبناء محكمة نموذجية بمرافق تراعي مستلزمات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.



الحاجة إلى تمكين القضاة والمحامين من الوصول إلى ملفاتهم-عن بعد -من خالل تطبيقات
الهوية اإللكترونية والتوقيع االلكتروني.



الحاجة إلى تطوير التطبيقات المتوفرة باتخاذ تدابير جديدة في سبيل ضمان رقمنة األرشيف
وسجالت الحالة المدنية ،نظ ار لتفاعلها الدائم مع األنشطة الرئيسية للمحاكم.



الحاجة إلى تدريب المهندسين في مجال تأمين أنظمة الحاسوب.



الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى قواعد البيانات المتعلقة بفقه القضاء عبر المواقع اإللكترونية التابعة
للمحاكم.



الحاجة إلى الحصول على تراخيص استخدام البرمجيات ذات الصلة.



الحاجة إلى تحسين المعدات (الحواسيب  ،والبرمجيات ،والخوادم اإللكترونية ،والماسحات الضوئية
والطابعات السريعة) .



الحاجة إلى تحسين إلمام موظفي المحاكم والقضاة باستخدامات الحاسوب ،وتشجيعهم على استخدام
التكنولوجيات الجديدة في أنشطتهم.



الحاجة إلى إطالق حمالت للتوعية العامة لتحسيس المواطنين والمهنيين بأهمية النظم التكنولوجية
الجديدة المستخدمة في مجال القضاء.



الحاجة إلى تطوير واجهات آلية بين مختلف هيئات العدالة ( يعني ذلك المحاماة ،والنيابة العامة،
والمحاكم).



الحاجة إلى تدقيق اختيار نظام الحاسوب المناسب وفقا الحتياجات مختلف المستخدمين .



الحاجة إلى تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة من جانب المحامين
و المهنيين.



الحاجة إلى تعزيز الثقة في وسط المواطنين بشأن تأمين استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .



الحاجة إلى تبادل البيانات والمعلومات بين السلطة القضائية و القطاع الخاص الذي يقدم خدمات
متصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مثل المرافق العامة و شركات االتصاالت.



الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى سجالت المحكمة لصالح المحامين واألطراف في القضية.



الحاجة إلى حفظ ملفات القضايا واألدلة في أرشيف المحكمة بواسطة الوسائل اإللكترونية .
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الحاجة إلى ضمان الوصول إلى المواقع المتخصصة لتمكين المهنيين والمواطنين من اإلطالع عليها
على االنترنت .



الحاجة إلى تمكين المهنيين من تنفيذ مختلف اإلجراءات على االنترنت.



الحاجة إلى تشجيع استخدام تطبيقات التبليغ اإللكتروني لإلتاحة للمواطنين من اإلحاطة علما بأن
هذا الخيار متاح.



الحاجة إلى بناء الثقة بين القضاة والفنيين.



الحاجة إلى تجهيز المحاكم بمعدات الحاسوب الضرورية :أجهزة الكمبيوتر والطابعات ووصالت
اإلنترنت.



الحاجة إلى إنشاء بوابة قانونية يمكن الوصول إليها بطريقة مجانية وسهلة تتولى نشر جميع القوانين
السارية على نحو كامل ودقيق.



الحاجة إلى إنشاء شبكة داخلية (انترانت) بين المحاكم والقضاة و الموظفين.



الحاجة إلى إنشاء مكتب للمساعدة على االنترنت (مركز للدعم) لإلجابة على أسئلة المتقاضين بشأن
اإلجراءات والشكليات الخاصة بكل أنواع المحاكمات.



الحاجة إلى تحسين القوانين المتعلقة بتوحيد االتصاالت وبتبادل البيانات بالوسائل اإللكترونية.



الحاجة إلى تدقيق القوانين المتعلقة بالجرائم اإللكترونية وجرائم اإلنترنت.



الحاجة إلى وضع واعتماد قوانين بشأن التداول بالفيديو في قاعة المحكمة.



الحاجة إلى توفير التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراعاة اإللمام باستخدامها
في الترقية الوظيفية.



الحاجة إلى تشجيع القضاة و كتبة الضبط على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.



الحاجة إلى تشجيع المواطنين على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو أفضل من
خالل وسائل اإلعالم.
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الوثائق المرجعية الرئيسية (قائمة غير شاملة)
األمم المتحدة
األمم المتحدة .عام  . 1111مذكرة عملية بشأن سبل الوصول إلى العدالة( ..متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط).
http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/ACCESSTOJUSTICEUNDPPRACTI
CENOTE.pdf

المبادئ التوجيهية بشأن سير العدالة في القضايا المتعلقة باألطفال ضحايا الجريمة واألطفال الشهود المعتمدة من جانب المجلس
االقتصادي و االجتماعي في ق ارره رقم  11/1110المؤرخ في  11يوليو .1110
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Res%202005%2020%20f.pdf

االتفاقية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و البروتوكول االختياري الملحق بها (. ) 1110
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=14 13

مكتب األمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة .دليل إرشادي لتحسين الوصول إلى المساعدة القانونية في أفريقيا (( ) 1100متوفر
باللغة اإلنجليزية فقط) .
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_aid_in_Africa.pdf

اإلتحاد األوروبي
التوجيهة رقم  / 10/70الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  11أكتوبر  0770بشأن حماية حقوق األشخاص في
مجال معالجة البيانات الشخصية و حرية تنقل البيانات.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML

الكتاب األخضر للمفوضية األوروبية واللجنة األوروبية بشأن المساعدة القانونية في المسائل المدنية  :المشاكل التي يواجهها الدفاع في
القضايا العابرة للحدود (. ) 1111
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0051fr01.pdf

التوجيهة رقم ( EC 30 )1111الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  2يونيو 1111بشأن بعض الجوانب
القانونية المتعلقة بخدمات مجتمع المعلومات في السوق الداخلية ،بما في ذلك التجارة االلكترونية ( التوجيهة بشأن التجارة االلكترونية ).
http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:178:0001:0016:FR:PDF
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التوجيهة رقم  EC/10/1111الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  9مارس  1111بشأن وضع إطار تنظيمي
مشترك لشبكات االتصاالت االلكترونية و خدمات االتصاالت اإللكترونية ( "التوجيهة اإلطارية " ) .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:FR:PDF

مقرر المفوضية األوروبية رقم (  ) EC/211/1111بشأن استحداث استمارة موحدة لطلبات المساعدة القانونية طبقا للتوجيهة رقم
 EC/2/1113الصادرة عن المجلس األوروبي الهادفة إلى تحسين الوصول إلى العدالة.
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=fr,en&lang=&lng2=bg,cs,da, de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,p
l,pt,ro,sk,sl,sv,&val=648082:cs

المجلس األوروبي .برنامج محكمة الهاي :تعزيز الحرية واألمن و العدالة في االتحاد األوروبي (. ) 1110
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:0014:FR:PDF

خطاب المفوضية األوروبية إلى المجلس األوربي والبرلمان األوروبي ،و اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة األقاليم األوروبية.
خارطة طريق لتحقيق المساواة بين اإلناث والذكور(. )1101-1110
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0092:FIN:FR:PDF

خطة عمل متعددة السنوات ( )1103-1117بشأن العدالة اإللكترونية األوروبية .االتحاد األوروبي.
(عام ( )1117المرجع رقم (. )C 75 / 01 / 1117
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:PDF

برنامج ستوكهولم النهائي بشأن االتصال )( (2009رقم  . ) 262إنشاء فضاء للحرية واألمن والعدالة في سبيل خدمة المواطن .خطاب
المفوضية األوروبية إلى البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0262_/com_com(20
09)0262_fr.pdf

تنفيذ خطة العمل بشأن العدالة اإللكترونية األوروبية  -خارطة طريق منقحة معدة من فريق العمل التابع للمجلس األوروبي بشأن التشريع
على شبكة اإلنترنت ( العدالة اإللكترونية ) (عام . )1100
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st10/st10331.fr11.pdf

تنفيذ خطة العمل بشأن العدالة األوروبية اإللكترونية -خارطة طريق منقحة.
 .REV 1 01/0/03710العدالة اإللكترونية  . JUSTCIV 276 COPEN 196 JAI 624 09نوفمبر . 1101
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/12/st16/st16580.fr12.pdf

108

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0805:FR:HTML

الئحة (اإلتحاد األوروبي) رقم  1111/210الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  10أبريل  1111التي تقضي
بسن إجراء أوروبيي بشأن األمر بالسداد.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:399:0001:01:FR:HTML

الئحة (اإلتحاد األوروبي) رقم  1110/0270الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  01ديسمبر  1110التي تقضي
بسن إجراء أوروبي لتسوية المنازعات الصغيرة.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:FR:PDF

الئحة (اإلتحاد األوروبي) رقم  1119/200الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي بتاريخ  00يوليو 1119بشأن سن إجراء
أوروبي بشأن المنازعات الصغيرة .
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0001:0022:FR:PDF

خطاب المفوضية األوروبية إلى البرلمان األوروبي ،والمجلس األوروبي ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة األقاليم األوروبية
بشأن وضع إستراتيجية رقمية ألوروبا  COM/2010/0245 * /وثيقة نهائية * /
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:FR:HTML

استنتاجات صادرة عن المجلس األوروبي توصي بتحديد مواصفات أوروبية وحد أدنى من البيانات الموحدة في مجال فقه القضاء (1100
.)C 127 / 01 /
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:127:0001:0007:FR:PDF

توجيهة البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي الصادرة في  10أكتوبر  1101التي تحدد الحد األدنى من المعايير لضمان حقوق ضحايا
الجريمة وتوفير الحماية و الدعم لصالحهم.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:FR:PDF

خطة عمل االتحاد األوروبي في مجال اإلدارة اإللكترونية للفترة " .1100-1100تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز إدارة
ذكية ومستدامة و مبتكرة ".
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:PDF
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المجلس األوروبي
البالغ رقم  (2011 ) 14الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بشأن "العدالة وتكنولوجيا المعلومات".
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1898719&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackCol orIntra
net=FDC864&BackColorLogged=FDC864

التوصية رقم  ( 94 ) 12الموجهة من لجنة الوزراء إلى الدول األعضاء بشأن 'استقاللية ،وكفاءة و دور القضاة .
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=53
4547&SecMode=1&DocId=514366&Usage=2

توصية المفوضية األوروبية الصادرة في  1أبريل  1110المتعلقة بالمبادئ المطبقة على الهيئات الخارجة عن القضاء المكلفة بتسوية
المنازعات المتعلقة بالمستهلكين بطريقة توافقية.
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adr/acce_just12_fr.pdf

التوصية رقم  0الصادرة عن لجنة الوزراء الموجهة إلى الدول األعضاء بشأن حماية المرأة ضد العنف لمعتمدة في  31أبريل  1111و
المذكرة التفسيرية ذات الصلة.
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

البالغ رقم  ) 1111( 0الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بشأن المحاكمة العادلة في غضون فترة زمنية معقولة

و

دور القضاة في المحاكمة مع مراعاة السبل البديلة لتسوية المنازعات.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1046341&Site=COE

وزرية التابعة للمجلس األوروبي بشان "
البالغ رقم  ) 1110( 9الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين الموجه إلى اللجنة ال ا
العدالة والمجتمع ".
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp

اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة .قائمة مرجعية إلدارة الزمن  .قائمة من المؤشرات لتحليل آجال تنفيذ اإلج ارءات في النظام
القضائي .
https ://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1031193&Site=COE
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اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  .خالصة وافية عن الممارسات السليمة إلدارة الزمن في اإلجراءات القضائية.
http://www.courdecassation.fr/IMG/File/pdf_2007/conf_de_consensus/bibliographie/consensus_cepej_co
mpendium.pdf

الوزرية إلى الدول األعضاء في المجلس األوروبي لتعزيز الحقوق و المشاركة الكاملة لألشخاص
التوصية رقم  )1110 ( 0من اللجنة ا
ذوي اإلعاقة.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=986837

اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  .مبادئ توجيهية لتحسين تنفيذ التوصيات القائمة في مجال الوساطة األسرية و المسائل المدنية.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223841&Site=CM

اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  .قائمة مرجعية لتعزيز نوعية العدالة والمحاكم.
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2008)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DGHLCEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6

اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  -األنظمة القضائية األوروبية  -طبعة عام  ( 1112بيانات عام  : ) 1110فاعلية وجودة
العدالة .
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_CEPEJ.pdf
اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes7TIC_fr.pdf

اللجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة  -الوصول إلى العدالة في أوروبا  /الدراسات رقم  7للجنة األوروبية من أجل فاعلية العدالة
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=17
02021&SecMode=1&DocId=1657204&Usage=2

النظم القضائية األوروبية  -طبعة عام  ( 1101بيانات عام  . ) 1101فاعلية و نوعية العدالة  .الدراسات رقم  02للجنة األوروبية من
أجل فاعلية العدالة.
http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Synthese_Version_finale_fr.pdf
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الشبكة األوروبية لمجالس القضاء
التقرير النهائي عن تقييم الجودة .الشبكة األوروبية لمجالس القضاء .فريق العمل بشأن تقييم الجودة  .بودابست ،مايو ( 1112متوفر
باللغة اإلنجليزية فقط) .
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/workinggroups/reportqm20072008.pdf

الجودة و الوصول إلى العدالة ( .)1101-1117فريق العمل بشأن الجودة والوصول إلى العدالة .نسخة محدثة حتى مايو  .1100الشبكة
األوروبية لمجالس القضاء( .متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط).
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/updated_register_access_to_justice.pdf

تقرير عن الفترة  .1100-1101الشبكة األوروبية لمجالس القضاء( .متوفر باللغة اإلنجليزية فقط) .
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/report_on_timeliness.pdf

مجلس نقابة المحامين األوروبيين
توصيات مجلس نقابة المحامين األوروبيين بشأن المساعدة القانونية.
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/FR_Legal_Aid_recomme2_1291033916 .pdf

وثائق مرجعية أخرى
القمة القضائية األيبيرية -األمريكية لعام  .1112قواعد ب ارزيليا بشأن الوصول إلى العدالة من جانب الفئات المستضعفة.
http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/noticias/1217852832.pdf
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المراجع

1

من بين أمور أخرى :خطاب المفوضية األوروبية إلى المجلس األوروبي ،والبرلمان األوروبي ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية

بعنوان " نحو إستراتيجية أوروبية في مجال العدالة اإللكترونية" .الخطاب رقمCOM (2008) 329

http://ec.europa.eu/civiljustice/docs/com_2008_329_fr.pdf

خارطة الطريق عن تنفيذ خطة العمل بشأن العدالة اإللكترونية األوروبية.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st09/st09714-re01.fr10.pdf

البالغ رقم  (2011) 14الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بعنوان "العدالة وتكنولوجيا المعلومات" المعتمد في الجلسة
العامة الثانية عشرة للمجلس (ستراسبورغ 17-19 ،نوفمبر .)1100
التوصية رقم  1المتضمنة في إعالن فيلنيوس بشأن التحديات والفرص المتاحة في مجال العدالة في ظل البيئة االقتصادية الحالية
المعتمدة من جانب الشبكة األوروبية لمجالس القضاء في الجمعية العامة المعقودة في فيلنيوس ( 8-10يونيو  1100تحت العنوان التالي:
" الحاجة إلى تشجيع االستثمارات في مجال إدارة العدالة و التكنولوجيات و تنمية الموارد البشرية في المحاكم لتمكين العدالة من التغلب
على تحديات المستقبل".

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/encj_vilnius_declaration.pdf

خطة العمل متعددة السنوات( )1103-1117بشأن العدالة اإللكترونية األوروبية( .الحاجة إلى أن يتم -من الناحية الفنية -الحرص

2

على أن تراعي العدالة اإللكترونية اإلطار األوسع المتمثل في الحكومة اإللكترونية.

http://eur_lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:075:0001:0012:fr:P
DF

3

خطة عمل االتحاد األوروبي للفترة 1100-1100بشأن اإلدارة اإللكترونية.

تسخير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كسبيل لتعزيز حكومة ذكية ومستدامة و مبتكرة.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:FR:DOC
4

البالغ رقم  01الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين الذي يقر في فقرته ( )00ما يلي " يسمح استخدام تكنولوجيا

المعلومات بتحسين الوصول إلى العدالة و بتعزيز فاعليتها وشفافيتها .غير أن هذه التكنولوجيا تتطلب استثمارات مالية كبيرة .وعليه ،فإن

113

التوصية بتعزيز الوصول إلى العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ينبغي أن تكون مقرونة بمخصصات مالية مناسبة لصالح قطاع
العدالة" .

?http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cCCJE/textes/avis_FR.asp

التوصية رقم  ) 1101( 01للجنة الو ازرية الموجهة إلى الدول األعضاء بشأن " استقاللية وفاعلية و مسؤوليات القضاة" ( المعتمدة من

5

الوزرية في  09نوفمبر  1101في االجتماع الـ  0172لنواب الوزراء )  :وتنص الفقرة(  ) 33من التوصية على أنه "يتعين على
الجنة ا
كل دولة تخصيص الموارد والمرافق والمعدات الالزمة لصالح المحاكم لتمكينها من العمل وفقا لمتطلبات المادة ( )0من االتفاقية ،ولتمكين
القضاة من العمل على نحو فاعل .

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

الفقرة ( )11من البالغ رقم (  01 )1100الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بعنوان "العدالة وتكنولوجيا المعلومات

المعتمد في الجلسة العامة الثانية عشرة ( ستراسبورغ 17-9 ،نوفمبر  .)1100و ينص البالغ على أن تكنولوجيا المعلومات تعد أداة مهمة
جدا بالنسبة للمحاكم ،بحيث أنها يمكن أن تسهم في تحسين الوسائل المستخدمة من المحاكم لتوفير المعلومات اإلج ارئية التفصيلية
لألشخاص الذين يطلبونها ،وهو السبب الذي دفع المجلس االستشاري إلى التوصية بإنشاء مصلحة لهذا الغرض في المحاكم .

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864

7

وزرية والموجهة إلى الدول األعضاء بشأن "استقاللية وفاعلية و مسؤوليات القضاة"
التوصية رقم  ) 1101( 01الصادرة عن للجنة ال ا

الوزرية في  09نوفمبر  1101في االجتماع الـ  0172لنواب الوزراء ) .وتنص الفقرة(  ) 33من التوصية على أنه
المعتمدة من الجنة ا
"يتعين على كل دولة تخصيص الموارد والمرافق والمعدات الالزمة لصالح المحاكم لتمكينها من العمل وفقا لمتطلبات المادة ( )0من
االتفاقية ،ولتمكين القضاة من العمل على نحو فاعل.

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

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-fr.do

8

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-fr.do

114

http://www.e-codex.eu/about-the-project.html

http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-e-justice/ecris/index_en.htm
11

9

10

الفقرة ( )01من البالغ رقم  ) 1100( .21الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين التي تنص على أن تكنولوجيا

المعلومات توفر فرصا جديدة لتزويد األفراد المتقاضين بمعلومات عامة عن النظم القانونية ،واألنشطة القضائية ،وفقه القضاء ،وتكاليف
اإلجراءات .

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864

http://www.piaje.org/ES/COMJIB/Paginas/COMJIB.aspx
13
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الفقرة ( )01من البالغ رقم  ) 1100( 9الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين التي تنص على أن تكنولوجيا المعلومات

"توفر فرصا جديدة لتزويد األفراد المتقاضين بمعلومات عامة عن النظم القانونية واألنشطة القضائية و فقه القضاء ،وتكاليف اإلجراءات؛
وعلى أنه ال يمكن –حتى اآلن -لجميع المستخدمين الوصول إلى هذه التكنولوجيا؛ وعلى أنه يتعين أن ال تتم إزالة الوسائل التقليدية الحالية
للوصول إلى المعلومات؛ وعلى أنه يتعين أن ال تتم إزالة "مكاتب المساعدة" وغيرها من وسائل المساعدة المتاحة للوصول إلى المحاكم
باالعتقاد –عن خطأ -أن تكنولوجيا المعلومات تضمن الوصول إلى العدالة لصالح "الجميع" ،مع التشديد على أن هذا العنصر يعد مهما
بشكل خاص لضمان حماية حقوق الفئات المستضعفة في الوصول إلى العدالة.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864

http://www.ccbe.eu/index.php?id=333&L=0
15
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الفقرة ( )01من البالغ رقم  )1100 ( 00الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بعنوان" :العدالة وتكنولوجيا

المعلومات .و التي تنص على أن " البيانات والمعلومات ،مثل تلك المتضمنة في السجالت ،والملفات الفردية ،والمذكرات ،والمشاريع
التحضيرية ،والق اررات القانونية ،والبيانات اإلحصائية بشأن تقييم أداء القضاء وطريقة إدارة المحاكم يتعين أن تتم إدارتها بقدر عال من
التأمين ،بحيث يتعين –عند االقتضاء -أن يقتصر الوصول إلى مثل هذه المعلومات (في المحاكم) -فقط -على الجهات التي هي بحاجة
إليها لتأدية مهماتها" .

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
115

al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864

16

قواعد ب ارزيليا بشأن ضمان الوصول إلى العدالة لصالح الفئات المستضعفة ) 70 ( .التي تنص على أنه "يتعين الحرص على

االستفادة من الفرص المتاحة بفضل التطورات التكنولوجية المتاحة لتحسين ظروف الوصول إلى العدالة لصالح الفئات المستضعفة.

http://justicia.programaeurosocial.eu/index.php?PHPSESSID=vte9hr6fh2p3kg6s7v793n
q5q6&nIDMenu=3&nIDSeccion=3&nIDArticulo=84

17

الفقرة

( )31من البالغ رقم  )1100 ( 01الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بعنوان "العدالة وتكنولوجيا

المعلومات والتي تنص على أن " التداول بالفيديو يسهل عقد جلسات عن بعد لالستماع إلفادات الشهود والخبراء حينما تكون هناك حاجة
إلى توفير قدر عال من األمن لصالحهم؛ وأنه من الممكن -مع ذلك -أن تتضمن هذه الوسيلة بعض العيوب مثل االفتقار إلى اإلدراك
المباشر والدقيق من جانب القاضي لردود فعل األطراف المعنية أو الشهود أو الخبراء؛ وأنه يتعين إيالء أهمية خاصة لنقطه مهمة بهذا
الخصوص تتمثل في الحرص على أن ال تتسبب األدلة المقدمة بواسطة الفيديو في تقويض حقوق الدفاع .
18

اتفاقية أمريكا الالتينية بشأن استخدام التداول بالفيديو في مجال التعاون الدولي بين أنظمة العدالة.

http://www.piaje.org/ES/Video/Paginas/intrules.aspx

21

http://www.encj.eu/

19

?http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_FR.asp
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الفقرة ( )37من البالغ رقم  ) 1100( 01الصادر عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين والتي تنص على أن تكنولوجيا

المعلومات " تعد أداة مهمة لتعزيز الشفافية والموضوعية في توزيع القضايا ولتحسين إدارة األعمال؛ وعلى أنه يمكن أن تؤدي دو ار في تقييم
أداء القضاة والمحاكم؛ وعلى أنه يتعين -مع ذلك الحرص على أن ال تكون البيانات التي يتم جمعها بواسطة هذه الوسائل األساس الوحيد
الذي يستند إليه لتحليل وتقييم العمل الفردي للقضاة ،وأنه يتعين أن تحال هذه البيانات اإلحصائية إلى مجلس القضاء أو أي هيئة مستقلة
أخرى لغرض دراستها.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2011)2&Language=lanFrench&Ver=origin
al&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FD
C864
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تستند المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى المعلومات التي قدمها الخبراء وممثلو البلدان المستفيدة المعنية

في سياق األمعمال المنجزة في إطار مشروع يوروميد للعدالة الثالث .والمجمع المكلف بتنفيذ المشروع ال يمكن
أن ُيعتبر مسؤوال معن دقتها ،و راهنيتها أو شمولها  ،وال يمكن أن ُيعتبر مسؤوال معما معسى أن يكون ضمن هذه
الوثيقة من خطأ أو سهو.
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