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  اإلصالح اإلداري يف اجلزائر

 )2017- 1999( مرفق العدالة عرض جتربة
  سامل بركاهم : األستاذة                                                 مينةأبواشري : الدكتورة 

                                                   أستاذة مساعدة ب                                                           أستاذة حماضرة أ
  3جامعة اجلزائر                                                            3جامعة اجلزائر 

  لخصامل

يهدف هذا املقال إىل عرض جتربة اجلزائر يف إصالح مرفق العدالة وذلك خالل الفترة  
حيث عرف القطاع قصورا يف أداء اخلدمة العمومية وأصبحت وسائل )  1999-2017(

العمل القضائي عاجزة عن حتقيق األهداف املرجوة وبدأت بوادر ومظاهر الفساد اإلداري تظهر 
للجميع ، ومبا أن العدالة هي حجز الزاوية يف صرح كل دولة قانون ، ظهرت احلاجة امللحة 

ومراجعة جوانب القصور واالختالالت به ، سواء كانت مرتبطة بالعامل إلصالح مرفق العدالة 
  .البشري ، األنظمة ، القوانني ، إجراءات ووسائل العمل 

وسنحاول إذن تبيان أثر عصرنة إجراءات ووسائل العمل على النظام القضائي وذلك من 
ليتها لتطوير اخلدمة خالل عرض الطرق واألساليب والوسائل اليت مت االعتماد عليها ومدى أه

العمومية وتاليف سلبيات وإخفاقات املرفق العام ، حيث أن النتيجة الرئيسية للدراسة تؤكد أن 
آثار هذا اإلصالح كانت واضحة ويعكسها التحسن النوعي لألحكام اليت تصدرها العدالة 

 . وحتقيق الفعالية والنوعية يف تقدمي اخلدمة العمومية وترقية املصلحة العامة

  .اإلصالح اإلداري ، عصرنة العدالة ، حتسني اخلدمة العمومية  : فتاحيةالكلمات امل
  

Abstract: 
This article aims to showcase Algeria’s experience in reforming justice sector 

from 1999 to 2017.During that period; justice sector has witnessed shortcomings 
in the performance of public service. The judicial means, too, have become unable 
to achieve desired objectives; and signs of administrative corruption started to 
appear. and since justice is the cornerstone of each state of law, the need for 
reform emerged through addressing all deficiencies and shortcomings thereof, 
whether it was related to human factors, systems, laws, procedures or working 
methods. therefore ,we will demonstrate the impact of modernizing procedures and 
working methods on the judicial system through the clarification of means, 
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methods, and mechanism used as well as their capacity to improve public service. 
the main result of the study confirms that effects of that reform were clear. 

public service.      justice, improvemodernizing reform, administrative  :Keywords 

  :مقدمة  •

الدعامة الرئيسية للحكم الراشد يف أي بلد ، بصفتها حامية للحقوق واحلريات  تعترب العدالة
الكبري يف دفع عجلة التنمية  ادوره إغفالالفردية والعامة واحلصن احلصني للشرعية ، دون 

باقي ااالت ، هذا وقد عرفت سنوات التسعينات تأخرا وختلفا يف القطاع غذته  وإصالح
الوضعية األمنية اليت عرفتها البالد يف تلك الفترة ، وظهرت للواجهة العديد من املتطلبات 

املنظومة القضائية اجلزائرية لتصبح أكثر  إصالحاالجتماعية واالقتصادية والسياسية أملت ضرورة 
اهة وتستجيب بسرعة وفعالية ملتطلبات اتمع وتعتمد على الشفافية والصرامة يف تطبيق نز

العدالة أولوية وطنية يف  إصالحوقد وضع رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، القانون 
جنة الل إنشاءالشامل الذي ينبين عليه برناجمه الرئاسي وهذا ما حتقق فعال ، حيث مت  اإلصالحظل 

وهي مكونة من كوكبة جادة  1999العدالة اليت نصبها رئيس اجلمهورية سنة  إلصالحالوطنية 
تشخيص دقيق لوضعية القطاع بنظرة مشولية  إعدادالوطنية والقضاة مهمتها  اإلطاراتمن 

 بإقامةوكشف كل الثغرات وفضح كل االحنرافات وتصور كل احللول الكفيلة "واستشرافية 

بعد ذلك إلصالح العدالة وتقدمي نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية  وبعد، " 1عدالة مستقلة حقا
فعالية لقطاع العدالة يف دفع عجلة  تفكري يف برنامج يكفل مسامهة أكثرمن تنصيبها مت ال أشهر

باقي القطاعات ، عدالة تساهم يف تدعيم مقومات الدولة ومتكينها من فرض  وإصالحالتنمية 
تسهيل حق  ل دعم حقوق اإلنسان،ستعجالية يف جمااية باختاذ سلسلة من التدابري اإلسلطتها بد

ومشاريع أخرى على املديني االعتبار لنظام التكوين والتأهيل  إعادةمرفق القضاء ،  إىلاللجوء 
  :والطويل وميكن حصر أهم هذه املشاريع املتخذة يف احملاور اآلتية  املتوسط

ضرورة تكييف التشريع الوطين مع املقاييس العاملية خاصة : يعية املنظومة التشرمراجعة  •
 واستجابتها للتطور االقتصادي واالجتماعي الذي تعرفه البالد اإلنسانفيما يتعلق حبقوق 

يات املرحلة اليت نعيشها واملرحلة ما إعادة تأهيلها مع مقتض: تنمية املوارد البشرية .
 .بعدها 



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

204 
 

تأهيل املساجني  بإعادةأنسنة املؤسسات العقابية وفق معايري تسمح :  جونالس إصالح •
 .يف اتمع  وإدماجهم

التكنولوجيات احلديثة يف العمل القضائي لتقريب اخلدمة  إدخال: عصرنة القطاع  •
ل التقنية العصرية للقاضي وموظفي العدالة ومية من املواطن وتوفري كل الوسائالعم

 .وجه  أحسنومساعديها ألداء املهام على 

 :مشكلة البحث  •

إن حتديث وعصرنة املرفق العام والعمل على االرتقاء باخلدمات املقدمة للمرتفقني 
ختالالت وجوانب وفعال قادر على فهم واستيعاب اإل يتطلب وجود جهاز إداري كفؤ

اليومي األمر الذي يتطلب تطويرا مستمرا يف اجلوانب  القضائي يفرضها العملالقصور اليت 
السلوكية والقوانني واألنظمة واإلجراءات واهلياكل التنظيمية ، وقد عرف قطاع العدالة 

، وسنركز يف دراستنا هذه على ح شاملة مست كل اجلوانب السابقةموجة إصال
 . بعصرنة قطاع العدالة اإلصالحات املرتبطة

اجلهود املبذولة  أهمماهي : رح السؤال الرئيسي اآليت انطالقا من العرض السابق ميكن ط

وماهي أهم  ؟2017-  1999يف الفترة املمتدةالعدالة باجلزائر  قطاععصرنة يف جمال 

  انعكاساا على حتسني اخلدمة العمومية ؟

  حماور  03 إىلمت تقسيم البحث  اإلشكاليةعلى هذه  ولإلجابة

  .النظري للدراسة اإلطار: احملور األول 

  .اآلليات التنظيمية والتشريعية والتقنية لعصرنة قطاع العدالة باجلزائر : احملور الثاين 

  . باجلزائرربنامج عصرنة العدالة ج الفعلية واالجنازات احلقيقية لالنتائ: احملور الثالث 
  

 : أهداف البحث  •

 :األهداف ميكن تلخيصها يف النقاط اآلتيةيهدف البحث إىل حتقيق مجلة من 
 .وما يرتبط به  اإلداري اإلصالحنظري ملفهوم  إطارتقدمي  -
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جتربة مرفق العدالة  وبالتحديد اإلداري اإلصالحالتعرف على جتربة اجلزائر يف جمال  -
. 

اجلزائري ومتييزه عن باقي األنظمة  اإلداريتسليط الضوء على خصوصية النظام  -
 . فهم تصور عمل هذه النظام إىلاألخرى مما يسمح بالوصول 

 :أمهية البحث  •

تكمن أمهية البحث يف كونه يتناول موضوع اإلصالح اإلداري يف اجلزائر ، وحتديدا 
راد واملنظمات حياة األف وتأثري كبريين علىالذي يتميز خبصوصية إصالح مرفق القضاء 

، فهو يساهم يف حتقيق العدل وسيادة القانون ودفع عجلة التنمية يف البالد الدولة بشكل عامو
أساس بقائها واستمرارها واستقرارها و يعكس قوة وسيادة الدولة ، فإقامة العدل يف اتمع 

مدعاة للفوضى وانتشار الظلم والفساد وإهدار للحقوق العامة ، ومن هنا تظهر  ، وغيابه
أمهية اإلصالح الذي يكون نتيجة طبيعية للتغريات املستمرة واملتسارعة يف بيئة النظام تارة 
وضرورة ملحة عند ظهور بوادر ومؤشرات توحي بفشل اجلهاز اإلداري وفساده تارة أخرى 

كل  رفق القضاء إذن هو الطريق الصحيح لالرتقاء مبستوى األداء يف، فاإلصالح اإلداري مل
يقضي على كل معوقات التنمية ويشيع حالة من الرضا املنظمات واألجهزة احلكومية ألنه 
  .عند األفراد واجلماعات واملنظمات 

 :البحثمنهج  •
القائم  لإلجابة على إشكالية الدراسة ، مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي

على  حتديد خصائص الظاهرة أو املشكلة حمل الدراسة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة 
  بالتركيز على دراسة حالة واحدة وهي مرفق العدالة باجلزائر وذلكبني متغرياا،

اجلمع املتأين والدقيق للسجالت والوثائق ذات العالقة مبوضوع الدراسة وإجراء العديد بو
غية مجع املعلومات وعرضها وترتيبها ترتيبا منهجيا مبا خيدم موضوع من املقابالت ب

  .البحث 
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  النظري للدراسة اإلطار: احملور األول 

اإلصالح اإلداري من أكثر املصطلحات رواجا وانتشارا وذلك لتعدد استخدامه مابني  يعد
املمارسني والنظريني مما أوجد العديد من التعاريف اليت تناولته وسنحاول من خالل هذا احملور 

بس وذلك كمحاولة إلزالة اللّ، أهدافه ، مداخله واستراتيجياته  اإلداري اإلصالحالتعرض ملفهوم 
  :يعتري هذا املفهوم  الذي

مفهوم اإلصالح اإلداري يوجد العديد من التعاريف اليت تناولت : مفهوم اإلصالح اإلداري  - 1
واختلفت باختالف وجهات نظر الكتاب والباحثني  ، حيث ركز كل باحث منهم على 

  .جانب معني من جوانب اإلصالح ويف مايلي رصد ألهم هذه التعاريف 

والتدابري اليت  اإلجراءاتبرنامج تتضمن جمموعة من  أوهو عبارة عن خطة "  
وتقنيات ومهارات  وأدوات وأساليبتستهدف معاجلة كافة أوجه القصور واخللل يف طرق 

 اإلداريةاملتشكلة عرب السنني واليت تتبدى يف عدم مقدرته على ممارسة النشاطات  اإلداريالنظام 
اخلطط والربامج اليت ختص عملية التنمية االقتصادية  وتنفيذ إعدادجل عالية من أاملختلفة بكفاءة 

  .واالجتماعية بشكل مشويل 
نه حتسني اإلدارة من شأ وأساليب وأفرادتغيري مقصود يف هياكل  أيضابأنهيعرف و  

  ."2القومية املعتمدة  األهدافشيا مع امتاإلداري استهدافا خلدمة املواطن خمرجات اجلهاز 

  3:األهداف اآلتية يهدف اإلصالح اإلداري إىل حتقيق: اإلداري اإلصالحأهداف  -2
  .حاجات املواطنني  وإشباعالعامة مع مهام الدولة  اإلدارةمواءمة  -
وية يالبن أبعادهاالعامة على مجيع مستوياا ويف مجيع  اإلدارةحتديث وجتديد  -

 . القضاء على املشكالت اليت تواجهها يفوالوظيفية مبا يسهم 
التغلب على املشكالت السياسية واالقتصادية والتنموية والتنظيمية اليت تعاين منها  -

  .العامة باقتراح احللول املالئمة هلا  اإلدارة
 اإلداريةجل حتقيق غايات الكفاية أالعامة ملستجدات التحديث من  اإلدارةمواكبة  -

 .يوب املرضية ومعاجلة االحنراف وحماربة الفساد والقضاء على التعقيدات والع
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 : اإلداري اإلصالح إستراتيجيات - 3

تتبع أو تعتمد بناًء على مدى نطاق  اإلداري ميكن التمييز بني أربع استراتيجيات لإلصالح  
 4:  وميكن تلخيصها كمايلي أو درجته اإلصالح مشول

اليت تنصب على قلة من العناصر املكونة  اإلداري ومتثل جهود التطوير : اإلصالح اجلزئي -أ  
نظمات فقد يتم تبسيط إجراءات الكلي وخيتار للتطوير فيها عدد حمدود من امل اإلداري للنظام

  .وتأيت النتائج يف أضيق احلدود غالباً ، العمل أو تطوير اهلياكل التنظيمية والوظيفية

اليت تركز على قلة من  اإلداري اإلصالح متثل هذه اإلستراتيجية جهود : اإلصالح األفقي -ب
ومي أو الكلي لكنها تطبق على كل منظمات اجلهاز احلك اإلداري العناصر املكونة للنظام

وتعترب أيضاً قاصرة ومثال على ذلك تصحيح سلم األجور واملرتبات أو وضع اهلياكل  ،قطاعاته
  .جراء تقييم للوظائف يف مجيع قطاعات اجلهاز احلكوميإالتنظيمية وتطويرها أو 

اليت تنتقي عدداً حمدداً من  اإلصالح متثل هذه اإلستراتيجية جهود :اإلصالح القطاعي - ج
فيتم بذلك تطوير خمتلف  ،املنظمات احلكومية، وتركز على متطلبات التطوير لرفع فعالية أدائها

إلستراتيجية منوذجاً مصغراً وتعترب هذه اة ألنظمة هذه املنظمات وممارستها، العناصر احلرج
  .للجهاز احلكومي اإلداري للتطوير املتكامل يف النظام

اليت تتناول بالتطوير  اإلداري اإلصالح متثل هذه اإلستراتيجية جهود : اإلصالح الشامل -د
كافة،  اإلداري وذلك يف قطاعات اجلهاز رجة لألنظمة واملمارسات اإلدارية،خمتلف العناصر احل

وتعترب هذه اإلستراتيجية ثورة يف أنظمة اجلهاز احلكومي وممارساته إذا مت تطبيقها دفعة واحدة 
   .وعلى نطاق شامل

  اآلليات التنظيمية والتشريعية والتقنية لعصرنة قطاع العدالة باجلزائر : احملور الثاين 

من خالل توفري كل الوسائل وذلك دف برنامج العصرنة إىل الرقي بالعمل القضائي ، يه
التقنية للقضاة واحملامني ومساعدي العدالة ألداء مهامهم على أكمل وجه وتقدمي خدمة عمومية 

خصوصية وحساسية املعطيات القضائية وتستند إىل نصوص ، خدمة تراعي للمتقاضني أفضل
ىن مبتابعة تقدمي هذه تع تشريعية تضمن هلا احلجية القانونية ، باإلضافة إىل وجود قيادة إدارية

  :بصفة مستمرة وميكن تلخيص هذه النقاط كما يلي  اخلدمة 
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وزارة العدل باستحداث هيئة على مستواها تتكفل بعصرنة  قامت : اآللية التنظيمية/أوال 

ودف هذه األخرية للتكفل باجناز برنامج "املديرية العامة لعصرنة العدالة "هي والقطاع 
عدالة يف متناول املواطن بأكثر فعالية وسرعة ومتنح للقاضي وخمتلف  إىلوالوصول  اإلصالح

 إلمتامكل الوسائل التقنية ) اخل....عمومية  إداراتحمامني ، حمضرين قضائيني ، (الشركاء 
 إصالحبرنامج  اإلرادة احلقيقية لقيادةمهامهم على أحسن وجه ، كما وتعكس هذه املديرية 

" ، لة من النتائج اليت حتسب لصاحلهامن حتقيق مجاملديرية  قد متكنتوعصرنة قطاع العدالة ، و
عصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسريه الداخلي وعالقاته مع  على عاتقهاحيث أخذت 

  ":احمليط الوطين والدويل وتكلف ذه الصفة مبايلي 
ومتابعة اجناز  وعصرنتهاجل ترقية تنظيم العدالة أوالوسائل الضرورية من  األعمالاقتراح  -

  .ذلك 
والوثائق واملستندات املستعملة يف اجلهات القضائية ويف  اإلجراءاتضمان ضبط مقاييس  -

  .اإلدارة
  ." 5ل واالتصا اإلعالماآليل وتكنولوجيات  اإلعالمة داضمان ترقية استعمال أ -

  :اآللية التشريعية /ثانيا 

مواصلة لربنامج رئيس اجلمهورية يف مسار اإلصالح العميق لقطاع العدالة ويف إطار تعميم        
وتكثيف استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف مرفق القضاء ، شرعت وزارة العدل يف 
وضع إطار تشريعي جديد خاص بعصرنة قطاع العدالة وهو مبثابة سند قانوين لتحسني اخلدمات 

على ثقل وترية معاجلة امللفات وحتقيق السرعة يف تقدمي اخلدمة العمومية  القضاء(  ال القضاءيف جم
،  وال يتحقق ذلك إال من خالل عصرنة ) وتعزيز ثقة املواطن يف العدالة وختفيف العبئ عليه

مية أساليب التسيري وحتديث اإلجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الرق
احلديثة يف استخراج كل الوثائق اخلاصة بقطاع العدالة عن طريق االنترنت إىل جانب إدراج 
خدمات أخرى تستعني بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال كالتبليغات واإلخطارات وتبادل 
العرائض وإرسال الوثائق والتسخريات واألوامر القضائية بطرق الكترونية وعديد اخلدمات 
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تطلعات املواطنني وكذا احملامني واحملضرين القضائيني وباقي ل رى ، األمر الذي يرقىخالقضائية األ
  .الشركاء من إدارات عمومية وهيئات نظامية 

املوافق  1436ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  15/03دعم هذا الربنامج بقانون رقم  وذا     
نون يسمح باستعمال تكنولوجيات اإلعالم يتعلق بعصرنة العدالة وهو قا 2015ألول فرباير سنة 

مادة ومخسة فصول  19واالتصال يف جمال القضاء ، ويتضمن هذا القانون الذي مت املصادقة عليه 
  6:تشمل أساسا 

  .قانون عصرنة العدالة ت اهلدف من حدد"أحكام عامة "الفصل األول 

واإلشهاد على صحة الوثائق املنظومة املعلوماتية املركزية لوزارة العدل "الفصل الثاين 

وضع منظومة معلوماتية مركزية لوزارة العدل للمعاجلة اآللية واآلنية للمعطيات : "االلكترونية 
الشخصية جلمهور املواطنني خاصة فيما يتعلق بشهادة اجلنسية وصحيفة السوابق القضائية مع 

لكتروين على الوثائق واحملررات إدراج تقنية التصديق اال، واحلماية التقنية هلذه املعطيات ضمان
 .القضائية اليت تسلمها وزارة العدل واملؤسسات التابعة هلا واجلهات القضائية 

تبليغ وإرسال "إرسال الوثائق واإلجراءات القضائية بالطريق اإللكتروين "الفصل الثالث 
رجيي عن الدعائم الوثائق واحملررات القضائية واملستندات بطريقة الكترونية واالستغناء التد

 .الورقية

 ."اإلجراءات القضائية استعمال  احملادثة املرئية عن بعد أثناء" الفصل الرابع 

 .االلكتروينجترمي االستعمال غري القانوين للتوقيع  "أحكام جزائية "الفصل اخلامس 

 :اآلليات التقنية  /ثالثا 

العدالة مت مبراعاة خصوصية إن إدخال التكنولوجيات احلديثة واستعماهلا يف قطاع 
م مرفق العدالة يف صالحية حفظها أو وحساسية بعض املعطيات واملعلومات اليت يتحكّ

وسائل تقنية حديثة ، تكفل أكرب قدر  باستعمال عليهتسليمها أو إصدارها وهو مامت احلرص 
على من أمن املعلومات ، وأعلى مستوى من اإلتقان من خالل إدخال أنظمة معلوماتية 

  .7درجة عالية من الدقة تضمن أمن املعلومات 
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  8:الشبكة القطاعية لوزارة العدل  -1

مراعاة خلصوصية وحساسية املعطيات واملعلومات اليت يتم تداوهلا يف قطاع العدالة، 
قامت وزارة العدل بإنشاء شبكة قطاعية مشكلة من شبكات حملية داخلية على مستوى كل 

تصال االلكتروين والتبادل الفوري واملؤمن للمعطيات بني خمتلف اجلهات القضائية تضمن اال
مصاحل القطاع وفق نظام االنترانات ، حيث مت ربط كل اجلهات القضائية واملؤسسات العقابية 
ببعضها البعض إضافة إىل احملكمة العليا وجملس الدولة وقد شرع يف وضع الشبكات احمللية على 

وتوسعت بعد ذلك إىل  2004لس قضاء اجلزائر ووهران سنة مستوى موقعني جتريبيني مها جم
تدعمت كل اجلهات القضائية وكذا املؤسسات العقابية بشبكات  2006املواقع املتبقية ويف سنة 

حملية كما مت توسيع ربط هذه الشبكات احمللية اخلاصة باحملاكم ، االس ، احملكمة العليا ، جملس 
وأخريا يف إطار التعاون مع اللجنة األوروبية مت الربط  2007نذ بداية الدولة باإلدارة املركزية م

موازاة مع الشبكة VSATبشبكة موازية تسمى شبكة النجدة وتعمل باألقمار الصناعية بتقنية 
اخلطية وتسمح باالتصال بأي شخص كان من أي موقع لإلدالء بشهادته وانتهى املشروع سنة 

 15/03ويف إطار التحسني املستمر ملرفق القضاء وجتسيدا ألحكام القانون رقم  "، 2009
املتعلق بعصرنة العدالة مت إعادة هيكلة شبكة االتصال القطاعية وذلك  2015املؤرخ يف فيفري 

من خالل االعتماد وإرساء قواعد معطيات وطنية مركزية مع تعزيز احلماية هلذه  القواعد وذلك 
ألنظمة املعلوماتية ولتعميم االستفادة من خدمات قضائية نوعية عن بعد لفائدة دف تطوير ا

) اخل....حمامني ، حمضرين قضائيني ، إدارات عمومية ( املواطنني واملتقاضني وخمتلف الشركاء 
  :ومن هذه القواعد املركزية 

إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بشهادة اجلنسية وضعت حيز اخلدمة يف  -

 .2014انفي ج 20

إرساء قاعدة معطيات مركزية خاصة بصحيفة السوابق القضائية وضعت حيز  -

 .2014فيفري  25اخلدمة يف 

 .التارخييباألرشيف  مركزية خاصةإرساء قاعدة معطيات  -

 .البحثإرساء قاعدة معطيات خاصة باألوامر بالقبض واإلخطارات بالكف عن  -
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ت احلصول على اجلنسية اجلزائرية عن إنشاء تطبيقة مركزية للتسيري اآليل لطلبا -

 " 9.طريق التجنس 

وتشكل الشبكة القطاعية لوزارة العدل قاعدة مادية ضرورية الستغالل األنظمة 
 القضائي،نظام تسيري امللف  القضائية،نظام صحيفة السوابق (املعلوماتية اليت مت تطويرها 

) اخل ....بعداحملاكمة عن  بالقبض،نظام تسيري األوامر  احملبوسني،نظام تسيري شرحية 
  :إىلودف هذه الشبكة القطاعية 

 .توفري نظام أكثر أمنا فيما يتعلق مبلفات املتقاضني  -
القضاء على العزلة ببعض اجلهات القضائية واملؤسسات العقابية وتقريب احملكمة من  -

 .العاماملواطن وجتنب التنقالت والسري احلسن للمرفق 
تسهيل عملية استفادة املواطنني من االمتيازات املقدمة من طرف النظام القضائي  -

 .اجلزائري 
االطالع عن بعد والبحث املباشر واآلين يف قواعد املعطيات املنشأة من طرف قطاع  -

العدالة واليت تضم كافة امللفات اخلاصة جبميع اجلهات القضائية وبالتايل احلصول 
 .ضائية عرب كامل التراب الوطين على كل املعلومات الق

  :نترنت اجناز أرضية خدمات األ -2

مت تزويد قطاع العدالة بأرضية للدخول لعامل االنترنت ذات نوعية رفيعة  2003يف سنة 
وهي األرضية اليت تسمح بإيواء وضمان تسيري ذايت لالتصاالت االلكترونية وتعميم وصول 

تلبية األهداف اخلاصة باإلدارة واهليئات القضائية وكل جل أاملعلومة لكل موظفي العدالة من 
  :املؤسسات املعنية وتأوي هذه األرضية 

:  املطلع عليه عرب االنترنت على العنوان التايل )  وزارة العدل(موقع الواب املركزي  2-1
http://www.mjustice.dz10  

إىل إعالم وكان يصدر باللغة الفرنسية و يهدف  2003فمرب مت إنشاؤه يف أواخر نو
املواطنني بكل نشاطات وزارة العدل وتنظيم القطاع ومهامه وبراجمه واخلدمات اليت يقدمها لعامة 
الناس وقد عرف هذا األخري العديد من التحيينات خاصة بعد استحداث مديرية العصرنة اليت 
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العمومية ، وبعد ذلك حتول موقع وزارة العدل إىل موقع وضعت يف اهتماماا إصالح اخلدمة 
لتقدمي كل اخلدمات يف جمال العدالة وتطبيق القوانني وذلك من خالل ختصيص فضاء لكل خدمة 

 بتزويد مجهور املواطنني بدايةوكانت ال مستجدة جديدة خاصة بقطاع العدالةأو اجناز أو 
االعتبار ، طلب العفو ،  كاملساعدة القضائية ، الكفالة ، ردعلومات قانونية حول قضايا مهم مب

اخل ومع استحداث تقنية التوقيع والتصديق ....شؤون احملبوسني ، احلصول على اجلنسية 
انطالقا من املوقع عن بعد  االلكترونيني أصبح بإمكان املواطن احلصول على العديد من اخلدمات

وذلك من خالل البوابة االلكترونية لوزارة  )http://www.mjustice.dz(االلكتروين املركزي 
 .دل الع

فضاء لإلجابة عن انشغاالت باإلضافة إىل ماسبق ميثل موقع الواب املركزي لوزارة العدل 
الواب املواطنني وتساؤالم وذلك من خالل فتح عناوين بريد الكترونية على مستوى موقع 

  :لوزارة العدل 
contact@mjustice.dz :  م حول خمتلف املواضيعم وتساؤاليسمح للمواطنني بطرح انشغاال

 اليت مهم كقضايا األسرة ، األحداث ، احلالة املدنية ، مصاريف التسجيل ، شؤون احملبوسني ،
استقبال االقتراحات و الشكاوى وتتكفل يسمح أيضا بخل وا...املمارسات التجارية 

على هذه  باإلجابة والرد  ( cellule de traitement des doléances de citoyen)خلية
تابعة وهي بذلك تم مبإن دعت الضرورة االنشغاالت أو تقوم بتوجيهها للهيئات املختصة 

حرصها الدائم على تقدمي  وهذا ما يعكس عليها  الردمنذ إرساهلا حىت يتم الرسائل الواردة 
  .11خدمة عمومية للمواطن  ويف وقت قياسي 

infocasier@mjustice.dz  : لإلجابة على أسئلة املواطنني خبصوص خدمة طلب وتلقي
  .نترنت عرب األ 03صحيفة السوابق القضائية رقم 

infonasionalite@mjustice.dz :  لإلجابة على أسئلة املواطنني خبصوص خدمة طلب وتلقي
  .نترنت شهادة اجلنسية  عرب األ

  :مواقع الواب للمجالس القضائية  2-2
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توسيع االستفادة من  بل سعت إىل وقع االلكتروين املركزي ومل تكتفي الوزارة بإنشاء امل
بإنشاء املواقع االلكترونية تدرجييا  2005سنة  حيث بدأت الوزارة تقنيات اإلعالم واالتصال 

للجهات القضائية واحملكمة العليا وجملس الدولة باإلضافة إىل الديوان الوطين ملكافحة املخدرات 
موقع واب لس  47وجد ي 2016وإدماا وكذا مركز البحوث القانونية والقضائية ويف سنة 

وتتكفل هذه  ،2017تأخر تدشينه لغاية سنة قضائي ما عدا جملس قضاء تيسمسيلت الذي 
  .املواقع بتقدمي معلومات حول نشاطات هذه االس القضائية 

ولقد استفادت مجيع االس القضائية واحملاكم التابعة هلا ومجيع مديريات اإلدارة 
الستفادة من خدمات الربيد االلكتروين وعناوينها أخذت الشكل لنية املركزية بعناوين الكترو

  :اآليت 
@mjustice.dzاسم اجلهة القضائية–C  

  12:لكتروين ضاء اإلمركز شخصنة شرحية اإلم -3

 إنشاءواالتصال ، مت  اإلعالممواصلة ملسار عصرنة مرفق العدالة باستعمال تكنولوجيات 
بغرض تبادل  2014سبتمرب  13بتاريخ وذلك مركز لشخصنة شرائح التوقيع االلكتروين 

االستغناء عن الدعائم الورقية ، ويضطلع هذا املركز  وإمكانيةالوثائق عرب الطرق االلكترونية 
  :الذي يتوفر على جتهيزات ومعدات عصرية باملهام األساسية اآلتية 

 .العدلتسجيل أعوان وزارة  -
يف النظام املعلومايت ) اخل...قضاة ، أعوان الضبط (شخصنة مفاتيح املتدخلني  -

النوعية للبطاقة االلكترونية اليت حتتوي على شرحية التوقيع االلكتروين وضمان املراقبة 
. 

 .املفاتيح املشخصة حنو خمتلف اجلهات القضائية  بإرسالالتكفل  -
 .مركز الشخصنة وقواعد بياناته  تسيري أنظمة -
 .القيام بعمليات التكوين واملرافقة لفائدة املستعملني  -
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اقتراح حلول تقنية لتلبية حاجيات املتدخلني يف األنظمة ووضع حلول تقنية بغرض  -
االستجابة حلاجيات املتدخلني يف املنظومات وحلول خاصة باحلفظ من أجل ضمان 

 .مني األرشيف أت
 .مبختلف املهن تصور وتطوير وصيانة الربجميات اخلاصة  -
ذات الصلة بالشرحية السهر على تطوير األنظمة واحللول والربجميات والشبكات  -

 . االلكترونية
اليت تدخل ضمن اختصاص خمتلف اهليئات القضائية والقيام  باألعمالالتكفل  -

 .ببحوث تعىن بتحسني استعمال الشرحية االلكترونية 
 .والنشاط تقارير وحوصالت حول جماالت التطبيق  إعداد -
 .وضع حلول تقنية للمحافظة على البيانات قصد ضمان سالمة األرشيف  -
شرائح الشخصنة القبلية ، املفاتيح االلكترونية (توفري الظروف املثلى لتخزين اللوازم  -

USB( 
 .ضمان تطوير نظام الشرحية االلكترونية وتسيريه  -

على احلل التقين القائم  اداالعتمومواكبة لالحتياجات املستقبلية لوزارة العدل مت 
اليت و JAVACARD© على بنية األرضية املفتوحة اليت تستند على شرائح من نوع

تغيريات على اهليكلة العامة اليت  إدخالمع املستجدات دون من تكييف التطبيقات  نمتكّ
  13).نفس الدعامة (مت وضعها 

  14وضع حيز اخلدمة للمقر االحتياطي ألنظمة اإلعالم اآليل لوزارة العدل  -4

إن األنظمة اآللية املعتمدة يف جمال عصرنة العدالة ، الميكنها بلوغ النجاعة املرجوة ، دون 
توفري آليات للحماية وضمان السالمة والدميومة ، ونظرا لطبيعة اخلدمة العمومية ملرفق العدالة 

املعطيات القضائية الرتباطها باملصاحل اخلاصة للمواطنني فان محاية النظام من أجل وحساسية 
  .السري احلسن واملستمر ، تعد ضرورة إستراتيجية ملحة 

حلماية مركز البيانات ) BACKUP(إن هذه احلماية تتم من خالل إنشاء موقع احتياطي 

  .القليعة ب 2015ماي   03ومت ذلك بتاريخ  )DATA CENTER(األساسي 
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يسمح املوقع االحتياطي باستمرارية جممل اخلدمات اليت يقدمها قطاع العدالة بصفة 
أو حوادث (مستقلة متاما عن املوقع املركزي األساسي املتواجد باألبيار ، وذلك يف حالة وقوع 

  )اخل ..كوارث طبيعية أو أعمال كيدية
إعادة جممل النظام إىل عمله بصفة ب) النجدة (يقوم املوقع االحتياطي  الضرورة،عند 

فورية ، وقد مت تصميم هذا املوقع وفقا للمعايري الدولية للتصدي ملختلف اإلشكاالت اليت قد 
  .تتسبب يف توقيف املركز الرئيسي 

  ربنامج عصرنة العدالة ل ةيئج الفعلية واالجنازات احلقيقالنتا:احملور الثالث 

أسفر برنامج عصرنة العدالة عن حتوالت ملموسة يف القطاع ، حتوالت بدأ القضاة 
واملتقاضني ومساعدي العدالة يلتمسون مثارها ونتائجها ، وأصبحت اخلدمة القضائية تتسم 

وذلك من خالل تطوير أنظمة آلية للتسيري الداخلي تساعد على اختاذ بالسرعة والفعالية والشفافية 
م االستراتيجيات إىل جانب تطوير أنظمة أخرى تستهدف مباشرة حتسني اخلدمة القرارات ورس

  .العمومية 

واملساعدة على اختاذ القرار وعلى  اإلدارياجناز وتطوير أنظمة آلية يف جمال التسيري / أوال 

  رسم االستراتيجيات 

اختيار احلل إىل تسعى  ي، فه اإلداريتعترب عملية اختاذ القرار من أهم جوانب العمل 
 ورشد علومة على سالمةمن البدائل املتاحة ، وتؤثر امل األنسب للمشكلة وذلك باختيار بديل

مت تصميم العديد من األنظمة املعلوماتية املساعدة على اختاذ  اإلطارالقرارات املتخذة ، ويف هذا 
  :ويف مايلي رصد ألمهها  القرار مبرفق العدالة

  15:اجلدول التحليلي  - 1

واستلمت  2003ام مساعد على اختاذ القرار مت الشروع يف إعداده يف ديسمرب هو نظ
ويعترب بالنسبة للمسريين وسيلة للتنظيم العقالين للقطاع  2004الطبعة األوىل منه يف فيفري 

حيث يوفر مؤشرات حتليلية للتطورات احلاصلة يف القطاع وقراءة حقيقية وشاملة ملختلف 
والوسائل املادية ) اجلهات القضائية واملؤسسات العقابية (ياكل القضائية املعطيات املتعلقة باهل

دقيقة وحمينة حول املوارد البشرية واملالية وحجم النشاط القضائي وطبيعة  املالية ومعلومات و
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ونوعية اجلرائم املقترفة واملعطيات اإلحصائية لرسم االستراتيجيات املستقبلية وبذلك فهو يشكل 
  .بتقييم مدى اجناز أهداف السياسة العامة للقطاع أداة تسمح 

ن من بعد أن أدجمت قائمة اجلرائم يف هذا اجلدول ، عرفت التطبيقة حتيينا جذريا مكّ
إعطاء إحصائيات دقيقة السيما يف املادة اجلزائية ، وذلك بفضل إنشاء قاعدة معطيات مركزية 

  .خاصة باإلحصائيات 

  16:اخلريطة القضائية  -2

 2005آيل يساعد على اختاذ القرار ورسم السياسات وهو مشروع انطلق سنة  هو نظام
القضاة ، بناء على التشخيص  ، تكوين و توزيع كأداة مساعدة يف عمليات إنشاء جهات قضائية

  :املقدم يف اجلدول التحليلي ملعطيات النشاط وحجمه وهذه اآللية متكن من حتقيق مايلي 
من القضاة وموظفي أمانة الضبط واألعوان املتخصصني توزيعا عقالنيا  البشرية،توزيع املوارد  - 

  .القضائيةعلى اجلهات 
متكني الس األعلى للقضاء من إعداد خمطط احلركة السنوية للقضاة يف آجال قصرية  - 

  .ومبوضوعية 
لهياكل ضبط وحتديد االحتياجات اجلديدة للقطاع من املوارد البشرية وكذا التوزيع اجلغرايف ل - 

حسب مقاييس علمية تضمن تغطية قضائية ) اجلهات القضائية واملؤسسات العقابية (القضائية 
  .عادلة 

وقد انتهت املرحلة األوىل من اجناز الشطر اخلاص بالقضاة وموظفي كتابة الضبط 
عليه صار باإلمكان معرفة االحتياجات  اواعتماد 2006سنة  جوانواستلم املشروع خالل شهر 

  .لقضاة واملوظفني على مستوى مجيع اجلهات القضائية من ا

  :نظام تسيري املوارد البشرية  -3

يشكل نظام تسيري املوارد البشرية أداة لتطوير وعصرنة أساليب تسيري املسار املهين " 
لقضاة وسائر موظفي قطاع العدالة من أمناء ضبط وموظفي األسالك املشتركة فهو يسمح ل

باالنتقال بوظيفة تسيري املوارد البشرية من تسيري كالسيكي قائم على التوثيق والكتابة إىل مرحلة 
  : التسيري اآليل وهو بذلك يساهم يف 



  2018 جانفي                11العدد                      06: المجلد                       3المجلة العلمية لجامعة الجزائر

217 
 

 .جلهات القضائية باسري املوارد البشرية تحسن  -
 .يف ملفات القضاة واملوظفني التحكم  -
املساعدة على اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري املسار املهين للقضاة وموظفي قطاع  -

 .العدالة 
دقيقة الستغالهلا يف التخطيط ويف تطوير املوارد البشرية للقطاع  إحصائياتإعطاء  -

17". 

  :يف اإلجراءات القضائية   ADNاستعمال البصمة الوراثية -4

استجابة للتطورات اليت يشهدها العامل يف استعمال الوسائل العلمية يف جمال اإلثبات "       
ز اخلدمة قاعدة معطيات خاصة بالبصمة الوراثية تسمح وزارة العدل يف إنشاء ووضع حي شرعت

هم حبفظ مجيع البصمات الوراثية املتحصل عليها من حتليل العينات البيولوجية اخلاصة باملشتبه في
اهلوية وضحايا اإلجرام واملفقودين وكذا األشخاص الذين الميكنهم  شخاص املتوفني وجمهويلواأل

اإلدالء ويتهم بسبب مرض أو حادث أو خلل يف قواهم العقلية وغريهم واستعماهلا  يف 
اإلجراءات القضائية تسهيال لعمل القضاة يف جمال البحث والتحري وكل األجهزة الرمسية 

رقم ( هذه العملية ومنحها احلجية القانونية قامت الوزارة بصياغة قانون ولتأطري ،األخرى
د وهو مبثابة سند قانوين حيد  متعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية) 16/03

قواعد وآليات استعمال البصمة الوراثية ويضمن عدم التعسف يف اللجوء إليها دومنا ضرورة 
محاية لكرامة األفراد وحرمة حيام اخلاصة من جهة ومن جهة أخرى تستدعي ذلك وهذا 

ضرورة حفظ األمن ومحاية اتمع من اإلجرام مبختلف أشكاله ، ويسمح هذا القانون بإثراء 
املنظومة التشريعية اجلزائرية وتكييفها مع املعايري الدولية ويعد بذلك أول نص قانوين تتم صياغته 

لسد الفراغ القانوين املوجود يف هذا اال بالرغم من استخدام هذه التقنية منذ االستقالل وجاء 
  19:فصول جاءت كما يلي  05مادة و 20ويضم القانون "18منذ سنوات 

املصطلحات البصمة الوراثية ،  وحيدد ، بني اهلدف من القانوني" أحكام عامة" الفصل األول 
  .احلمض النووي ، التحليل الوراثي ، العينات البيولوجية 
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د القانون شروط وكيفيات حد "شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية" الفصل الثاين 
استعمال البصمة الوراثية اليت حصرها يف السلطات املخولة اليت هلا صالحية أخذ العينات 

جل إجراء التحاليل للحصول على البصمة أو الترخيص بأخذها وكذا املصاحل اليت أن البيولوجية م
  .جيوز هلا تقدمي الطلب إلجراء تلك التحاليل وكذا األشخاص الذين تؤخذ منهم العينة 

إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية  "املصلحة املركزية للبصمات الوراثية"الفصل الثالث 
ها قاض تساعده خلية تقنية واليت تتوىل تشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية بوزارة العدل يدير

  . هلذه البصمات وشروط استغالهلا وإتالفها

جترمي إفشاء املعطيات املسجلة يف القاعدة الوطنية للبصمات  "أحكام جزائية " الفصل الرابع 
  .غراض غري تلك املنصوص عليها ة ألالوراثية واستعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثي

  اخلدمة العمومية  تساهم بصفة مباشرة يف حتسني اجناز وتطوير أنظمة آلية/ثانيا 

تشخيص أوضاع القطاع واقتراح ما  إىلجنة الوطنية إلصالح العدالة منذ تنصيبها اللّ سعت
بتقريب العدالة يسمح جيب إصالحه إلرساء نظام قضائي يساهم يف بناء دولة احلق والقانون و 

واليتأتى ذلك إال من خالل لدرء الفجوة اليت ظهرت بني الطرفني منذ سنوات املواطن  من
، ويف هذا اإلطار مت تطوير العديد من األنظمة املعلوماتية واآللية اليت اختصار املسافات واألزمنة 

  .دف لتحسني ومتتني روابط الثقة بني اإلدارة واملواطن 

  20:واملتابعة اآللية للملف القضائي نظام التسيري  -1

وعصرنة العدالة  إصالحيعترب النظام اآليل لتسيري امللف القضائي مكسبا حقيقيا يف جمال 
تطبيقة  ، وهو عبارة عن األخرىباجلزائر حيث ترتكز عليه العديد من اخلدمات االلكترونية 

ة متكن من التحكم يف امللف آليات الكتروني إىلت العمل القضائي ترمج) برنامج معلومايت (
اهليئات القضائية مبختلف  إىلومتابعته آليا منذ دخوله )  إداريمدين ، جزائي ، (القضائي 

اليت يكون  اإلداريةدرجاا سواء حمكمة ، جملس ، احملكمة العليا كمحكمة رقابة وكذا احملاكم 
ويتم العمل ذا النظام يف عدد قليل القرار  أوغاية صدور احلكم  إىل إداريفيها الرتاع ذا طابع 

 إىل 2005سنة  إنشائهالعديد من التحيينات والتغيريات منذ  وقد عرف هذااألخري من الدول ،
جتنب  إضافةإىل، وإلغاء البعض اآلخروذلك متاشيا والتعديالت يف بعض القوانني  2017غاية 
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ائي ، ولقد توج هذا النظام الذي هو العمل القض ممارسةبعض النقائص والثغرات اليت تظهر أثناء 
  :يف تطور مستمر بتقدمي العديد من اخلدمات العمومية ميكن رصدها كما يلي 

موجود على مستوى مجيع اجلهات القضائية وميكن املواطنني  :الشباك االلكتروين  •
يكلفهم ذلك عناء  أنواحملامني من االطالع على مسار امللف القضائي آنيا وآليا دون 

تنقل ملكاتب أمناء الضبط ويسمح بتسجيل العرائض فضال عن طلب وسحب كل ال
اخل يف وقت قياسي كما يسمح بتسجيل .....وقرارات  أحكامالوثائق الضرورية من 

يتكفل بذوي  احملكمة العليا و أمامالطعون بالنقض عن بعد على القضايا املطروحة 
 . االحتياجات اخلاصة من خالل ختصيص فضاء خاص م

العدالة من املواطن والتخفيف من عبئ التنقل تقريب إىل دف  :مآل امللف القضائي  •
وكيله  أون املتقاضي استحداث نافذة متكّ 2010مت يف سنة  ،اجلهات القضائية إىل

حفظ امللف ، املداولة والنظر ، مؤجلة ، مت الفصل فيها ، (احملامي من معرفة مآل قضيته 
املتخذة خبصوصها وذلك من خالل  اإلجراءاتوتتبع مسار )  األطرافيف استماع 

التقدم واحلصول على اسم املستخدم وكلمة املرور الصادرة من اجلهة القضائية ادولة 
 .لقضيته

وهي عبارة عن تقنية جديدة تسمح للمتقاضني بتتبع مآل قضاياهم " : SMSالتبليغ عرب  •
 إرسال، كما متكن احملاكم من  احملمولبواسطة رسائل نصية قصرية عرب اهلاتف 

" 21عرب الربيد العادي  إرساهلا إىلوتبليغ املتقاضني الكترونيا دون احلاجة  االستدعاء
بتوفري نفقات التبليغ وتسهيل و وبذلك تسمح هذه اخلدمة بتبسيط اإلجراءات اإلدارية

 أمراجلديد هو  اإلجراءن هذا إف ولإلشارةاملعلومة القضائية يف وقت قياسي ،  وصول
يف حالة واحدة وهي تأكيد املتقاضي هلذه اخلدمة بعد تلقيه  إليهاختياري يتم اللجوء 

 .لرسالة قصرية من طرف احملكمة 

امللفات اجلزائية بني قضاة  إلبالغماسبق يسمح هذا النظام يالتبادل االلكتروين  إىل باإلضافة
حمينة ودقيقة حول تطور النشاط  إحصائياتباحلصول على  أيضاالنيابة وقضاة التحقيق ويسمح 

التفتيش عن  إمكانيةالقضائي وهو مايضفي الشفافية واملوضوعية على العمل القضائي ، كما يوفر 
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وقد كسب ، القضاة ووكالء اجلمهورية ممكنة  أعمالبعد وتصبح املسائلة واملتابعة والرقابة على 
والقرارات القضائية  األحكامالقضائي وتقدمت نسبة تنفيذ  اءاألدهذا النظام رهان السرعة يف 

  .سنويا وتقلصت مدة الفصل يف احملاكم واالس القضائية 
حتيينا آخرها بتاريخ  12عرفت هذه التطبيقة  2016غاية مارس  إىل 2015ومنذ مارس 

  22:من بني هذه التحيينات و 2016مارس 06
واملتعلق بتسيري شهادة اجلنسية ، حبيث يتم  2015جوان  21التحيني الثالث املؤرخ يف 

قاعدة املعطيات الوطنية لشهادة اجلنسية  ، بصفة أوتوماتيكية  إىلإرسال امللفات املمسوحة ضوئيا 
  .إلضفاء السرعة يف معاجلة هذه امللفات 

قرارات لاملتعلق بسحب النسخ العادية ل 2015أكتوبر  12التحيني السادس املؤرخ يف 
ة عن احملكمة العليا وجملس الدولة املوقعة الكترونيا من االس القضائية بالنسبة لقرارات الصادر

  .بالنسبة لقرارات جملس الدولة  اإلداريةاحملكمة العليا، ومن احملاكم 
يتعلق بالربط اآليل لقاعدة معطيات إدارة  2015ديسمرب  10التحيني الثامن املؤرخ يف 

لتمكني النظام اآليل لصحيفة السوابق يفة السوابق القضائية السجون بقاعدة معطيات صح
من رد االعتبار القانوين لألشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها يف  القضائية

  .التشريع اجلزائي وذلك بصفة أوتوماتيكية
التسيري واملتابعة اآللية للملف القضائي  نظامبناء  إعادة إىلفقد سعت وزارة العدل  ولإلشارة

واهلدف من ذلك بناء وتطوير نظام   OPEN SOURCEباستخدام الربامج مفتوحة املصدر 
 وإلغاءمعلومايت خاص بوزارة العدل اجلزائرية غري مقلد ،نظام جديد يسمح بتخفيف التكاليف 

كرب يف تكييف ألذي يعطي حرية ا األمروجتنب العمل بنظام الرخص  األجنبيةالتبعية للمؤسسات 
 وهذه ويزيد سبل احلماية ضد االختراقات،شرط  أوالنظام واخلصوصية اجلزائرية دون قيد 

جد معقدة ألن امللف القضائي ملف متشعب وله خصوصياته وتتطلب تأليته تعترب تقنية العملية ال
اجلزائية وسائر القوانني  اإلجراءاتالشكلية املنصوص عنها قانونا يف قانون  إلجراءاتهاحترام 
اجلزائرية املصممة له ، وقد دخل  اإلطاراتويتطلب جمهودات كبرية وجبارة من طرف  األخرى

من والية تلمسان كأول جملس قضاء منوذجي لتليها  2016هذا النظام حيز اخلدمة يف شهر ماي 
 . 23أشهرستة  أقصاهادة تعمم العملية على كافة جمالس الوطن يف م أنوالية الشلف قبل 
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  24:النظام اآليل لصحيفة السوابق القضائية  -2

مبثابة قفزة نوعية يف جمال عصرنة قطاع العدالة يعترب النظام اآليل لصحيفة السوابق القضائية 
للمواطن والصحيفة  03رقم  الصحيفةألنه يقدم خدمة عمومية هامة تتمثل يف تسليم باجلزائر ،

وطين لصحيفة السوابق القضائية النظام وليد املركز ال ويعترب هذا، لإلدارات العمومية  02رقم 
وربطه آليا جبميع اهليئات القضائية لتمكني املواطن  2004فيفري  06 بتاريخي مت استالمه الذ

من احلصول على صحيفة السوابق القضائية من أي حمكمة عرب التراب الوطين بغض النظر عن 
ليشمل املواطنني املولودين يف  2005ده ، وقد مت تطوير هذا النظام يف شهر نوفمرب مكان ميال

يف سنة  أمااخلارج ومتكينهم من سحب هذه الوثيقة من أي جهة قضائية داخل التراب الوطين ، 
وة القانون أي بإمكان االعتبار بق بح النظام يسمح باملعاجلة اآللية مللفات ردفأص 2006

وابق قضائية من رد االعتبار بقوة القانون من استخراج صحيفة س استفادواين األشخاص الذ
ي حدده القانون دون انتظار طلب املعين ، ونظرا الستخدام قواعد معطيات بيضاء يف التاريخ الذ

مركزية لتدعيم العمل عن بعد لألنظمة اآللية على غرار نظام صحيفة السوابق القضائية وشهادة 
القنصلية التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية بواجهة  أوا مت ربط املصاحل الدبلوماسية اجلنسية وبعدم

البحث األوتوماتيكي يف قاعديت املعطيات اخلاصة بصحيفة السوابق القضائية وشهادة اجلنسية 
  :وبفضل تقنية التوقيع االلكتروين مت توفري العديد من اخلدمات ميكن رصدها كما يلي 

قياسي وعلى مستوى يف وقت ) 03القسيمة رقم (السوابق القضائية استخراج صحيفة  •
 أي جهة قضائية 

لصحيفة السوابق القضائية عرب الربيد ) 2للقسيمة رقم(إمكانية طلب اإلدارات العمومية  •
 . 2014مارس  20االلكتروين لوزارة العدل وذلك ابتداءا من تاريخ 

أو شهادة اجلنسية ممضاتني ) 03م القسيمة رق(استخراج صحيفة السوابق القضائية  •
 .2015فيفري  25الكترونيا عرب االنترنت ابتداءا من تاريخ 

باجلزائر من استخراج  اإلقامةمتكني اجلالية الوطنية باخلارج واألجانب ممن سبق هلم  •
لصحيفة السوابق القضائية أو شهادة اجلنسية ممضاة الكترونيا عرب ) 03القسيمة رقم (

عرب ثالث  20/05/2015القنصلية باخلارج ابتداءا من تاريخ  أوبلوماسية املمثليات الد
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جويلية  20وتعميمها ابتداءا من تاريخ مواقع منوذجية باريس ، برشلونة ، تونس 
2015. 

لصحيفة السوابق القضائية  03متكني جاليتنا املقيمة باخلارج من سحب القسيمة رقم  •
 .2015 أكتوبر 30ممضاة الكترونيا عرب االنترنت ابتداءا من تاريخ 

باملعاجلة السريعة مللفات احملبوسني  أيضااخلدمات السابقة يسمح هذا النظام  إىل باإلضافة
ولكي يستفيد " القضائية باملعلومات الضرورية ،  بطيةبالضوتزويد قاعدة املعطيات اخلاصة 

املواطن من اخلدمات السابقة خاصة استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة اجلنسية عرب 
من طرف  إعالمهأي جهة قضائية لطلب هذه الوثائق ليتم  إىلالتقدم  إالاالنترنت ماعليه 

 مستقبال عن طريق االنترنت دون عناء سحب الوثيقتني املذكورتني بإمكانيةأمني الضبط 
فارغة  03صحيفة رقم (إدانة  أيةمن ة خلو الصحيفة إىل اجلهة القضائية وذلك شريطالتنقل 

ن يكون سبق تسجيله ضمن قاعدة املعطيات اخلاصة باجلنسية ، بعد التأكد من صحة وأ) 
الضبط املكلف ذه املهمة على مستوى املكتب املخصص لذلك  أمنيهذه الشروط ، يقوم 

مبأل استمارة معلومات تتضمن البيانات املتعلقة وية الشخص املعين ، مبا فيها رقم هاتفه 
به  حيتفظ وكلمة السرالنقال ، حبيث مينح له وبصفة سرية وصل حيتوي على اسم املستخدم 

  .كة الداخلية الشب إىل للولوجبغية استعماله كمفتاح 
على هاتفه النقال ، ) sms(ن رسالة نصية قصرية ساعة يتلقى املواط 48بعد مرور 

تتضمن كذلك اسم املستخدم وكلمة مرور جديدتني ، للسماح له باالنتقال من بوابة 
الشبكة الداخلية للخدمات  إىل) www.mjustice.dz(اخلدمات عرب موقع الواب 

)intranet (اية العملية يقوم بسحب الوثيقة الختيار لغة امل خاطبة واخلدمة املتاحة ، يف
 2015املوقعة الكترونيا املعفاة من الرسم اجلبائي وفقا ملا تضمنه مشروع قانون املالية لسنة 

 "25.  

  26:نظام التسيري واملتابعة اآللية لشرحية احملبوسني  -3

العدالة باجلزائر وهو يضاهي يف يعترب هذا النظام من أهم االجنازات اليت عرفها قطاع 
 تعميمه على كل اجلهات القضائية يفأمهيته نظام تسيري ومتابعة امللف القضائي ولقد مت اجنازه و
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عون حول كيفية استعمال هذا  800تكوين لفائدة  إجراءوتزامنت هذه العملية مع  2006سنة 
نزالء املؤسسات العقابية  إدماج عادةإمهمة لرسم وتنفيذ سياسة فعالة يف جمال  أداةالنظام ، وهو 

األمر غاية خروجه منها  إىلاملؤسسة العقابية  إىلفهو يهتم بتسيري ومتابعة ملف الرتيل منذ دخوله 
وظروف حبسه وسلوكه أثناء فترة  أسبابمن حتديد مسار كل حمبوس بداية من  نالذي ميكّ

  :سراحه كما يتكفل هذا النظام الذي هو يف تطور مستمر مبايلي  إطالقغاية  إىلحبسه 
 .االجتماعي وإعادةاإلدماجالتربية  إلعادةبرامج فردية  إعداد -
مبا ح املساجني التحوالت ملختلف شرائ أهمدقيقة وموثوقة حول  إعطاءإحصائيات -

 أوهامة متكن من اختاذ قرارات باجناز منشآت جديدة ومعطيات صحيحة  مينح
،  األمندرجة عالية (درجة خطورة املساجني  إىلصيص بعض املؤسسات بالنظر خت

هذا من جهة وكذا فيما يتعلق مبضمون برامج التكوين ) اخل... األمنمتوسطة 
 .التربية من جهة أخرى  إعادةموظفي ) انتشار إعادة(توزيع  وإعادة

احلصول على بطاقة خاصة لكل مسجون ميكن االعتماد عليها يف حالة استفادة هذا  -
آخر من طرف قاضي تنفيذ  إجراء أياختاذ  أواملشروط  اإلفراجاألخري من 

 .العقوبات واالطالع الفوري على وضعية احملبوس 
صحيحة خاصة  إحصائياتالعفو واحلصول على  إلجراءاتاملعاجلة السريعة والفعالة  -

 .) اخل....السن ، فئات اجلاحنني (مبختلف أشكاله  باإلجرام
وهي  اإلصالحوتسيري ومراقبة برامج املكافأة على حسن السرية اليت جاء ا  إعداد -

املشروط واحلرية النصفية وأعمال  اإلفراج إجراءاتحتفيز االستفادة من  إىلترمي 
 .الورشات 

  27:بالقبض  األوامرتسيري  نظام -4

يسمح هذا النظام باحترام احلقوق واحلريات الفردية للمواطنني وتفادي عمليات التوقيف 
واآلين الواسع بتسيري ومتابعة عملية النشر اآليل  األخرييسمح هذا  إذالتعسفية وغري املربرة ، 

 إىل إضافةبالكف عن البحث ممضاة الكترونيا فور صدورها ،  واإلخطاراتلألوامر بالقبض 
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آنيا على قاعدة املعطيات املركزية لألوامر  االطالعاملصاحل املختصة للضبطية القضائية من متكني 
  .بالكف عن البحث الصادرة  عن كافة اجلهات القضائية ممضاة الكترونيا  واإلخطارات بالقبض

  28:التارخيي  األرشيفنظام تسيري  -5

الذين  أولئكجل احلفاظ على الذاكرة الوطنية والتكفل بأرشيف أمن  أجنزهو نظام 
جل استقالل اجلزائر ، وكانوا حمل اعتقال يف أحرب التحرير ايدة من  إبان أنفسهمرهنوا 

لذويها واحلصول على  أوفهو يسمح بتقدمي خدمة مرفقية هلذه الشرحية  ،سجون االستعمار
احلفاظ على السجالت احملفوظة  أيضاالوثائق الثبوتية للوجود بالسجون االستعمارية ويضمن 

  .بفعل عاملي الزمن واالستعمال املضطرد اإلتالفبوزارة العدل من 

  29:السوار االلكتروين  -6

ارتفع  لطاملا كان التوقيف حتت النظر نقطة سوداء يف منظومة العدالة اجلزائرية حيث
 إطارعدد احملبوسني يف احلبس املؤقت وظهرت احلاجة لتخفيف الضغط على السجون ويف 

 اإلعالمعصرنة قطاع العدالة وتعميم استخدام تكنولوجيات  إىلمواصلة املساعي الرامية 
تقنية السوار االلكتروين الذي يسمح باملراقبة االلكترونية  إدراجواالتصال يف اال القضائي مت 

كتدبري من تدابري الرقابة القضائية ، حيث يعترب هذا السوار كبديل عن احلبس املؤقت ويتم تزويد 
املتابعني قضائيا به ويوضع على مستوى أسفل الكعب وهو خفيف وغري مضر  األشخاص

،  األشخاصاتصال تسهل عملية متابعة حركة  شرحيةنه حيمل أهولة ومن مميزاته واليرتع بس
 األخريمركز التحكم ، كما يقوم هذا  إىلمعلومات عن موقع حامل السوار  بإرسالتسمح و

كسره ،كما ميكن االتصال  أومركز املراقبة يف حالة حماولة نزعه  إىلرسائل نصية  بإرسال
تعزيز احلقوق واحلريات  إىلسوار ويهدف هذا ال ،كان لديه مشكل إذابالشخص حامل السوار 

من  بإعفائهميف اتمع ، كما يسمح  إدماجهم بإعادةاملتابعني قضائيا ويسمح  لألشخاصالفردية 
فقط  ولإلشارةواحملاكم للتوقيع عندما يكونون حتت الرقابة القضائية عناء التنقل ملراكز الشرطة 

ت وتقنيات تسيريها بأيدي خرباء جزائريني صنع السوار خارج الوطن فيما مت وضع قاعدة املعطيا
 أنبالقليعة على  والتأهيلالتربية  إعادةوقد دخل السوار االلكتروين مرحلة التجارب يف مؤسسة 

  .يتم تعميمه تدرجييا يف كل التراب الوطين 
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  30:احملاكمة عن بعد  -7

، قامت وزارة  ري مرفق العدالة التسيري القضائي وحلسن س أساليبعصرنة  إطاريف  
تقنيات حديثة ضمن منظومتها املعلوماتية املركزية ، تتمثل يف استخدام تقنية  بإدخالالعدل 

املؤرخ يف  03- 15القانون  إقرارالقضائية وهذا بعد  اإلجراءاتاحملادثة املرئية عن بعد يف جمال 
القضائية  اإلجراءاتري املتعلق بعصرنة العدالة جبواز استعمال هذه التقنية أثناء س 01/02/2015

استخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد أثناء التحقيق القضائي من خالل  إىل، وميكن اللجوء 
احملاكمة بسماع الشهود واألطراف املدنية واخلرباء عن بعد  وأثناء،  األطرافاستجواب ومساع 

ك الذين يقطنون يف ئمما يسمح بعدم تأجيل احملاكمات بسبب غياب الشهود وخاصة ألول
، وميكن يف مادة اجلنح تلقي تصرحيات واليات بعيدة عن تلك اليت سيمثلون أمام جملس قضائها 

ويتم ، األمنيةأخرى مما يسمح بتخفيف احلاجات  إىلاملتهم احملبوس وتفادي نقله من مدينة 
 إىلقله شخصيا التعرف على مجيع البيانات الشخصية للمتهم عرب قارئ البصمات مباشرة ودون ن

احملكمة وتستخدم هذه التقنية أيضا أثناء تنظيم الدورات التكوينية واحملاضرات عن بعد لفائدة 
البصرية اليت مت  األليافعلى شبكة  الة ، وتعتمد هذه التقنيةالقضاة ومستخدمي قطاع العد

وذلك من أجل  بفضلها ربط جل املؤسسات العقابية واحملاكم واالس القضائية ببعضها البعض
تفادي انقطاعات االنترنت العادي الذي قد يهز مبصداقية العملية وكذا تأمني املعطيات القضائية 

 أو، كما يكفل القانون اجلزائري حقوق وحريات الشخص املوقوف يف اختيار احملاكمة عن بعد 
  . احملاكمة العادية 

 07بتاريخ  األوىلانت مت تنظيم عدة حماكمات وطنية عن بعد وك اإلطارويف هذا 
مبجلس  11/07/2016حماكمة دولية فقد متت بتاريخ  أول أمامبحكمة القليعة  2015 أكتوبر

وقد بدأت الطلبات من  الفرنسية ،" نانتري"مت االستماع للشاهد مبجلس قضاء  أينقضاء املسيلة 
طرف احملامني  لالستفادة من تقنية احملاكمة عن بعد وختص هذه الطلبات يف معظمها سجناء مت 

م متهمني يف قضايا حماكمتهم وتبيموقوفني يف مؤسسات عقابية يتطلب  أو أخرىن فيما بعد أ
ص القاضي وتقلّ استدعائهم كشهود ، وحسب املختصني سترفع هذه التقنية الضغظ على األمر

احلبس  إلغاءعدد امللفات اليت تطرح أمامه يوميا وبالتايل تفادي التأخري والتأجيل خاصة مع 
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داخل خمتلف احملاكم  اإلجراءم هذا القضاء وسيعم أماماملؤقت وتعويضه بنظام املثول الفوري 
 .واالس القضائية اجلزائرية 

 :call center(31(مركز النداء  - 8

دف القضاء على البريوقراطية وتقريب اخلدمة العمومية من املواطن ، استحدثت وزارة 
ويتعلق األمر مبركز وطين على مستوى وزارة العدل ومراكز على مستوى (العدل مركز للنداء 

وذلك من  IPيستخدم تقنية نقل الصوت عرب بروتوكول األنترنت ) االس القضائية النموذجية 
ام شبكة األنترانات اخلاصة بوزارة العدل ، هذا ويسمح املركز بتقدمي العديد من خالل استخد

اخلدمات ملختلف اجلهات القضائية واإلدارات العمومية وكذا املواطنني عرب االتصال بالرقم 

ب ومؤهل بالرد عن انشغاالت حيث يتكفل فريق متخصص ومدر "1078"األخضر ااين 
اخلدمات املقدمة عرب  استشارات قانونية،حول مستجدات قضائية معينة ،املواطنني واستفسارام 

استخراج صحيفة السوابق القضائية واجلنسية عرب األنترنت ، اإلشكاالت التقنية املتعلقة (الواب 
دون احلاجة إىل التنقل للجهة املعنية ، ويعكس املركز )اخل... بكيفية استخدام كلمة السر ،

ز مشاركته يف احلياة ركية اليت ختدم مصلحة املواطن بالدرجة األوىل وتعزالدميقراطية التشا
العمومية وذلك من خالل تقدميه لالقتراحات واألفكار وحىت العرائض والتظلمات ، إذ يقوم 
النظام املعلومايت بصفة آلية عقب كل مكاملة هاتفية بإنشاء بطاقة حتتوي على املعلومات 

حيث يتم تسجيلها وأرشفتها وبذلك ) رقم املتصل وشريط املكاملة (املة األساسية املتعلقة باملك
تسمح هذه املعاجلة اآللية للمعلومات بإثراء قاعدة املعلومات بصورة مباشرة وتسمح باستغالهلا 
من طرف متخذي القرار على الصعيدين احمللي والوطين حيث بإمكام االطالع بصفة دورية 

انشغاالت املواطنني واهتمامام األمر الذي يسهل من عملية اختاذ على إحصائيات دقيقة حول 
 .القرار

  :تقنية التصديق والتوقيع االلكترونيني يف اال القضائي  إدماج -9

االلكترونيني كآلية  تقنية التصديق والتوقيع إدماججتسيد مشروع  إىلبادرت وزارة العدل  
32: إىليهدف هذا املشروع ، ال القضائي جديدة يف ا  

  .تعزيز وتعميق مسار عصرنة العدالة لتحسني وترقية أداء اخلدمة العمومية ملرفق العدالة  •
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  .واالتصال يف النشاط القضائي  اإلعالمتعميم استخدام تكنولوجيات  •
ني ومساعدي عن بعد لفائدة املواطنني واملتقاضاخلدمات القضائية  إىلتعميم اللجوء  •

  .)اخل ..احملامني ، احملضرين القضائيني (العدالة 

 :التوقيع االلكتروين  9-1

 اإلجراءاتفيف إىل ختعصرنة قطاع العدالة الرامي  إطاريندرج التوقيع االلكتروين يف       
والقضائية  اإلداريةالقضائية عن املواطن وختفيف عبئ وعناء تنقله للحصول على خمتلف الوثائق 

يف وقت وجيز وضمان السرية ومحاية املعطيات من القرصنة ة مؤمنة وتقدميها عن بعد عرب شبك
من جهة ومن جهة أخرى وضع جل املتعاملني والشركاء يف القطاع يف وضعية مرحية ألداء العمل 

ب عام وأمني ضبط بنوعية وشفافية وتتم هذه العملية مبنح وزارة العدل كل قاض ونائالقضائي 
اخلاص بطريقة مشفرة وهي مضمونة بواسطة لوحة التوقيع  متوقيعهخيزن ا  شرحية الكترونية

مما داخلها فال ميكن حفظه خارجها  إالحفظ التوقيع اليتم ولبيومتري للشرحية االلكترونية ، ا
، كما أن املالك هو الوحيد الذي حيوز على البطاقة كاملة اليت حتتوي للتوقيع  إضافيةمحاية  يكفل

  33:وتسمح هذه الشرحية املشخصنة مبا يلي  ة االلكترونية وتوقيعه اخلاصعلى املفاتيح والشهاد
صحيفة السوابق القضائية ، ( قيع والتسليم االلكتروين للوثائق والعقود القضائية التو

 لإلثباتهلا نفس احلجية القانونية  إثباتاليت يتم قبوهلا كوسيلة ) اخل ....شهادة اجلنسية ، 
 .وية الشخص املصدر للتوقيع وذلك مبجرد التعرف على هالورق ، بالكتابة على 

 :كما تسمح بتبادل الوثائق الكترونيا بني 
 الربيداإلعتماد على  : )االدارة املركزية واهليئات حتت الوصاية ( اجلهات القضائية •

 .املمضاة الكترونيا خمتلف الوثائق  لتبادل
تنفيذ تعليمات النيابة ،  ،حماضر التحري : القضائية  الضبطيةاجلهات القضائية ومصاحل  •

 .بالقبض والكف عن البحث  األوامرمتابعة نشر وتنفيذ 
• ف التأكد من صدور الوثيقة من الشخص املعر. 
 .بني املعطيات املرسلة واملتحصل عليها  واالنسجامالتطابق  ضمان •
 .صدور املعطيات من املرسل  بإثباتمصداقية الدليل اخلاص  •
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 .احلماية من كل حماوالت القرصنة  •
لكتروين اجلزائري أنه توقيع صعب جدا تزويره لذا هناك ومن خصائص التوقيع اإل •

  .العديد من املراحل لتأمني هذا التوقيع 

  :التصديق االلكتروين  9-2

يفرض استخدام التوقيع االلكتروين بطريقة آمنة وموثوق ا تدخل شخص ثالث يسمى       
 إىللكتروين الذي ال يستند فالتوقيع اإلالتوقيع االلكتروين فعاليته الكاملة  إلعطاءسلطة املصادقة 

كما ، شهادة من سلطة معتمدة للمصادقة على صحته ، تنعدم قوته الثبوتية وحجيته القانونية 
شهادات الكترونية  إصداراملفاتيح عن طريق  أصحابعلى حتديد  األخريةعد هذه تساو

كما تقع هبف صاحب التوقيع ومتنع التالعب للمصادقة على صحة التوقيع االلكتروين وتعر ،
على عاتق صاحب الشهادة مسؤولية اختاذ كل التدابري الالزمة لضمان سرية مفتاحه السري 

سلطة للتصديق االلكتروين  إنشاءمت  اإلطارويف هذا  ،34اخلاص بالتوقيع االلكتروين واحلفاظ عليه 
روين ومنحها االلكت لإلمضاءالشهادات الرقمية  إنشاءبعنوان وزارة العدل وهي هيئة تتوىل مهمة 

اجتاه الشخص املستفيد من  التصديق إجراءاتلطالبيها ويف هذا اال تكون مسؤولة عن كافة 
  35.اجتاه أي شخص وضع ثقته يف هذه الشهادة اليت أنشأا  أخرىالشهادة ومن جهة 

كافة اإلدارات واملؤسسات العمومية واجهة و  فحتت تصرقامت وزارة العدل بوضع وقد       
التأكد عند مصادقة على صحة الوثائق القضائية املمضاة الكترونيا ، وذلك قصد تطبيقة لل

  36 . املعلومات الواردة يف الوثيقة املمضاة إلكترونيا الضرورة من مدى صحة

آلية التصحيح االلكتروين لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية للجزائريني   10

 :املولودين واملقيمني باخلارج 

آلية جديدة بالتعاون  2016جوان  22وبتاريخ قامت وزارة العدل بوضع حيز اخلدمة 
والتنسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية لفائدة اجلالية اجلزائرية باخلارج ، متكن من التصحيح 
االلكتروين عن بعد لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية املمسوكة على مستوى املمثليات 

ية والقنصلية باخلارج وذلك يف إطار مواصلة تعميم استخدام تقنية اإلمضاء االلكتروين الدبلوماس
دف تقريب اإلدارة من املواطن والتخفيف من أعباء وتكاليف  و لفائدة اجلالية اجلزائرية باخلارج
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 ويضمنياسية ، صحيح يف مدة زمنية قتنقل اجلالية اجلزائرية إىل داخل الوطن ومعاجلة طلبات الت
 إمكانيةهذا اإلجراء سرية البيانات الشخصية وذلك من خالل وضع بروتوكول محاية مينع أية 

للقرصنة أو التدخل اخلارجي ، ومتر عملية التصحيح مبراحل عديدة ميكن تلخيصها من خالل 
  37:الشكل اآليت 

  مراحل عملية التصحيح االلكتروين ) :01(الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

آلية التصحيح االلكتروين باالستعانة بعبد احلكيم عكا ،  تنيمن إعداد الباحث :املصدر
، ص  لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية للجزائريني املولودين واملقيمني باخلارج

   .، مرجع سبق ذكره 37-17ص 
نه بإمكان املواطنني املقيمني باجلزائر االستفادة أيضا من آلية التصحيح االلكتروين إولإلشارة ف    

ملرة واحدة أمام احملكمة  وذلك بالتقربلألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية عن بعد 

يتقدم بطلب التصحيح مرفوق بوثائق  :المواطن 
 ملف التصحيح

مكتب الحالة المدنية بالسفارة 
التأكد من : أو القنصلية العامة 

ھوية صاحب الطلب وصحة 
.البيانات المقدمة   

 

المصلحة المعنية بالتصحيح بوزارة 
باست/م  تتلقى استمارة إشعار :العدل 

لب والوثائق المرفقة بالطلب التي تم طال
 .رقمنتھا  بواسطة جھاز الماسح الضوئي

القاضي المكلف بالحالة المدنية على 
يقوم  :القضائية المختصة مستوى الجھة 

ا>مر  إصداربدراسة الطلب والفصل فيه ، 
 .الرفضأوقضائي بالتصحيح 

 وكيل الجمھورية 

التأشير بمضمون التصحيح على ھامش 
العقد في سجل الحالة المدنية الممسوك على 

الدبلوماسي أو القنصلي  مستوى المركز 
. 

 إرسال الوثائق الكترونيا 

 تبليغ المواطن با3مر

ر 
3م
ل ا
سا
إر

نيا
رو
كت
 ال
ي
ضائ
لق
 ا

 إرسال الوثائق الكترونيا 

التصحيح أو (القضائي 
) )الرفض  

إرسال ا3مر 
 القضائي الكترونيا
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أما املسجلني يف قاعدة املعطيات الوطنية اخلاصة بصحيفة اجلنسية والسوابق  ،لتسجيل أنفسهم
  .ستفادة من هذه اخلدمة اخلاصة بالتصحيح االلكتروين فيمكنهم بنفس احلساب اال ة القضائي

كما ميكن االستفادة من خدمة التصحيح االلكتروين لألخطاء الواردة يف سجالت    
من خالل التقرب إىل أي بلدية من بلديات الوطن دون احلاجة للتنقل إىل أيضا احلالة املدنية 

يا ، وهذا كنتيجة للربط والتعاون القطاعي املشترك بني وزاريت الداخلية احملاكم املختصة إقليم
 15واجلماعات احمللية ووزارة العدل حيث وضعت اخلدمة يف متناول املواطن اجلزائري يف 

  .2016جويلية 

 :املشاريع املنجزة يف إطار تعزيز التعاون القطاعي املشترك  - 11

تقريب اإلدارة من  الذي عرفه قطاع العدالة يف اجلزائر إىل  اإلصالحيهدف برنامج   
وختفيف اء على البريوقراطية واحملسوبية لقضبا تسمح املواطن والعمل على تقدمي خدمة نوعية

وبالتايل متتني العالقة مع املواطن ، ويف هذا اإلطار عززت العدالة   ، اإلدارية اإلجراءاتثقل 
سبل التعاون مع اإلدارات العمومية األخرى وهذا يف إطار بناء حكومة الكترونية تسمح 

جزائر بولوج عامل الرقمنة والسري خبطى ثابتة على درب التقدم لاللتحاق بركب الدول لل
  .املتقدمة يف هذا اال 

ل التجاري بواجهة للبحث يف قاعدة املعطيات آليل للمركز الوطين للسجالربط ا •

 اإلمضاءيسمح هذا الربط بتعميم استعمال تقنية  :الوطنية لصحيفة السوابق القضائية 
مصاحل املؤهلة لااللكتروين لتحسني مردودية وأداء اخلدمة العمومية ، كما يسمح ل

 02القسيمة رقم (ن االطالع واستخراج بصفة آنية ملسجل التجاري باملركز الوطين ل
لصحيفة السوابق القضائية ممضاة الكترونيا للراغبني يف احلصول على السجل )  03/

املواطن وختفيف الوثائق على  اإلجراءاتتبسيط  إطاريف  اإلجراءالتجاري ، ويدخل هذا 
38. 

  39التعاون القطاعي أيضا  إطارويف 

الربط اآليل للمديرية العامة لألمن الوطين بواجهة للبحث يف قاعدة املعطيات الوطنية  •

 : لألوامر بالقبض واإلخطارات بالكف عن البحث الصادرة عن اجلهات القضائية 
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تعزيز احترام مبدأ ضمان احلقوق واحلريات الفردية من  إىل اإلجراءيهدف هذا        
القضائية من واجهة البحث يف قاعدة املعطيات املركزية من  الضبطيةخالل متكني مصاحل 

بالكف عن البحث الصادرة  واإلخطاراتبالقبض  األوامربصفة آنية على  اإلطالعأجل 
  .عن اجلهات القضائية 

الربط اآليل لقيادة الدرك الوطين بواجهة البحث يف قاعديت املعطيات املركزية  •

بالكف عن البحث الصادرة عن اجلهات  راتواإلخطابالقبض  باألوامراخلاصتني 

 :القضائية وصحيفة السوابق القضائية املمضاة الكترونيا 

تعزيز وضمان احلريات الفردية للمواطنني من  إطاريف  اإلجراءيندرج هذا   
إلخطارات خالل متكني مصاحل الدرك الوطين من االطالع آنيا على األوامر بالقبض وا

لصحيفة السوابق القضائية ، ممضاة  3و  2القسيمتني رقم كذا  وأبالكف عن البحث 
  .الكترونيا 

لبوشاوي بتطبيقة الربيد  اإلجرامالربط اآليل للمعهد الوطين لألدلة اجلنائية وعلم  •

مت الشروع يف جتسيد عملية الربط اآليل للمعهد  :االلكتروين الداخلي لوزارة العدل
عتماد على تقنية الربيد االلكتروين الداخلي باإلالوطين لألدلة اجلنائية وعلم اإلجرام 

تقارير اخلربة الوثائق و وإرساللتبادل ) FTP(وبرتوكول نقل امللفات  لوزارة العدل
  .الطبية ممضاة الكترونيا بني املصاحل املختصة للمعهد واجلهات القضائية 

الربط اآليل ملديرية القضاء العسكري لدى وزارة الدفاع الوطين بقاعديت املعطيات  •

الكف ب واإلخطاراتبالقبض  واألوامراملركزية اخلاصة بصحيفة السوابق القضائية 

بفضل هذه العملية ستتمكن احملاكم : ن البحث الصادرة عن اجلهات القضائية ع
لصحيفة السوابق  3 و 2ى القسيمتني رقم آنيا عل اإلطالعمن ) 06(العسكرية الست 

بحث ممضاة الكترونيا ومن متابعة بالكف عن ال واإلخطاراتبالقبض  واألوامرالقضائية 
لفات الطعن بالنقض احملالة على احملكمة العليا واملتعلقة باملتابعني قضائيا أمام احملاكم م

 .العسكرية 
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  : خامتة •

منذ االستقالل ،  إصالحبانطالق أكرب ورشة  2000متيز قطاع العدالة يف اجلزائر منذ سنة 
االعتبار ملرفق القضاء وبناء دولة  إلعادةحيث اختذت الدولة اجلزائرية مجلة من اخلطوات واجلهود 

حركة متنامية  األخرياحلق و القانون ومحاية احلريات الفردية واجلماعية ، حيث عرف هذا 
 لإلعالممتكاملة اخلطى ليس فقط يف جمال عصرنة القطاع وتوظيف التكنولوجيات احلديثة و

أشواطا  اإلصالحيف كل ااالت، حيث قطعت العدالة اجلزائرية بفضل سياسة  وإمناواالتصال 
هامة يف جمال مراجعة املنظومة التشريعية الوطنية استجابة للمتطلبات الداخلية وجتسيدا لاللتزامات 
الدولية حيث أثريت هذه األخرية بنصوص جديد جاءت لتسد الفراغ القانوين الناتج عن تطور 

 اإلجراءاتاحلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية كما مت تعديل العديد من القوانني كقانون 
ساب اجلنسية ومتكني الطفل من اكتوقانون  األسرةاجلزائية واملدنية ، القانون التجاري ، قانون 

، هذا وقد مت  واإلسالميةاجلنسية عن طريق األم وهو اجناز هام وفريد من نوعه يف البلدان العربية 
تدعيم القطاع ياكل ومقرات حديثة تتالئم وطبيعة العمل ومكانة هيكل القضاء باتمع ، كما 

طاع من قضاة لقا وضعت الوزارة ضمن اهتماماا حتسني وترقية املستوى العلمي للقائمني على 
وموظفي العدالة ومساعديها ضمانا للسري احلسن ملرفق العدالة وحتقيقا للفعالية والنوعية يف تقدمي 

نظام  بإصالح يف أنسنة املؤسسات العقابية وذلك اجلهود املبذولة إغفالاخلدمة القضائية دون 
، وقد متكن القطاع  اتمعيف  وإدماجهمتأهيل املساجني  بإعادةالسجون وفق معايري تسمح 

واقع ملموس بالرغم من جسامة التحديات وذلك بفضل  إىلبذلك من حتويل الربامج واملشاريع 
توظيف واستغالل الكفاءات اجلزائرية العاملة بالقطاع واملسامهة يف سريه وتنظيمه واليت أثبتت 

فني بدواليب العمل هلا الفرصة ، وحسب العار أتيحت إذاقدرا على قيادة التغيري والتطوير 
ع كانت واضحة وملموسة والميكن اإلصالح الشامل للقطاالقضائي وكذا املواطنني فان آثار 

ومتيزت بالسرعة والشفافية واجلودة والنوعية كما تيسرت حيث حتسنت اخلدمة القضائية  إنكارها
اجلزائري  تستجيب تدرجييا وطموح املواطن اإلصالحاتالقضاء وأصبحت هذه  إىلسبل اللجوء 

تفعيل دور القضاء وضمان مصداقيته من خالل حتقيق مبدأ مت يف عدالة قوية وحمايدة ومنصفة ، و
الفصل يف الرتاعات يف اآلجال املعقولة وتقلصت مدة الفصل يف احملاكم واالس القضائية ، وأمثر 
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يا وأصبحت جتربتها عامل األوىلالذي يبقى مستمرا وممتدا تبوأ اجلزائر املراتب  اإلصالحمسار 
ربتها يف جمال عصرنة العدالة خاصة فيما يتعلق بالتوقيع مرجعا أساسيا لعديد من الدول وعن جت

قد أشاد الوزير الفرنسي بتقدم عملية التوقيع االلكتروين باجلزائر مشريا إىل أن فااللكتروين 

، إذن  ن مظاهر العصرنةاحملاكم واالس القضائية الفرنسية ال تزال بعيدة عن هذا النوع م

  .فتجربة عصرنة قطاع العدالة هي جتربة رائدة نتمىن أن يتم تعميمها على باقي القطاعات 
                                                           

  : الھوامش 

، متاح على موقع  1999أكتوبر  20، اجلزائر ، 2000/ 1999افتتاح السنة القضائية خطاب السيد عبد العزيز بوتفليقة ، 1
، وميكن االطالع  00.24، الساعة  15/09/2016، تاريخ آخر اطالع   mouradia.dz-www.elرئاسة اجلمهورية ، 

 .على رسالة تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح العدالة وكذا كلمته يف الندوة الوطنية إلصالح العدالة على نفس املوقع
ل واخلدمة العامة وتنمية املوارد دراسة حالة وزارة العم–اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق سيد امحد احلاج حممد أمحد ،  2

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف اإلدارة العامة ، كلية الدراسات العليا ،  )2005- 2000(البشرية 
  . 27،  26، ص ص  2006معهد دراسات اإلدارة العامة واحلكم االحتادي ، جامعة اخلرطوم ، السودان ، 

  .42ص نفس املرجع السابق  ،  3
،  03/10/2016، تاريخ آخر اطالع  www.shatharat.net، متاح على املوقع  اإلصالح اإلداريسالمة سلمان ،  4

  . 17:50الساعة 
،  20/08/2016، تاريخ آخر اطالع  www.mjustice.dzتنظيم اإلدارة املركزية لوزارة العدل ، متاح على املوقع   5

  . 10.35الساعة 
املتعلق بعصرنة العدالة ،  2015فرباير سنة  01املوافق لـ  1436ربيع الثاين عام  11: ، املؤرخ يف  03- 15قانون ، رقم  6

املوافق  1436ربيع الثاين عام  20يخ الثالثاء ، الصادرة بتار 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد 
، تاريخ التحميل  www.joradp.dz، متاح على موقع األمانة العامة للحكومة  6- 4، ص ص  2015فرباير  10لــ 

  .  23:12، الساعة 15/08/2016
  .173، ص  2008، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، )والتحدي االجناز ( إصالح العدالة يف اجلزائر الطيب بلعيز ،  7
ووثائق داخلية   05ومطبوعة العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ص  187من إعداد الباحثة باالستعانة بكتاب الطيب بلعيز ص  8

  .أخرى 
  .8-7، ص ص  2016العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ، وزارة العدل ،  9

، املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ،  رئيسة مكتب تكنولوجيات اإلعالم واالتصالالسيدة محاش ، : مقابلة مع  10
  .13.02، الساعة 2016جوان 13بئر مراد رايس ،  

  .نفس املرجع السابق   11
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،   8-4، ص ص  )لشخصنة الشرائحوضع النظام التقين (مركز شخصنة شرحية اإلمضاء االلكتروين عبد احلكيم عكا،  12
  . 14:23، الساعة  21/08/2016، تاريخ آخر اطالع www.mjustice.dzبتصرف ، متاح على املوقع  

  .28نفس املرجع السابق ، ص  13
ع نسخة مطابقة لكل ما يتوفر عليه مركز من خالل وض(املقر االحتياطي ألنظمة اإلعالم اآليل بالقليعة عبد احلكيم عكا ،  14

  29/08/2016، تاريخ آخر اطالع www.mjustice.dzمتاح على املوقع  ،  PKIشخصنة الشرحية لإلمضاء االلكتروين 
  . 17:13، الساعة 

  .، بتصرف  187-186الطيب بلعيز ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  15
  .، بتصرف  188 -187نفس املرجع السابق ، ص ص  16
  .، بتصرف  185نفس املرجع السابق ، ص  17
، املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، بئر مراد رايس ،  املدير العام لعصرنة العدالةعبد احلكيم عكا ، :مقابلة مع  18

  . 10:30، الساعة  2016جوان 13اجلزائر، 
، املتعلق باستعمال البصمة  2016يونيو سنة  19املوافق لــ 1437رمضان عام  14، املؤرخ يف  16/03 قانون ، رقم 19

،  37الوراثية يف اإلجراءات القضائية والتعرف على األشخاص ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية ، العدد 
متاح على موقع األمانة  8 -5ص ص .2016يونيو سنة  22ملوافق لــا 1437رمضان عام  17الصادرة بتاريخ األربعاء 

  . 18:13، الساعة22/09/2016، تاريخ التحميل  www.joradp.dzالعامة للحكومة 
لعدالة ، وزارة العدل ، بئر مراد ، املديرية العامة لعصرنة ا املدير الفرعي ألنظمة اإلعالم اآليل: عثمان ولد علي : مقابلة مع  20

  . 11:20، الساعة  2016جوان  16رايس ، اجلزائر ، 
21Abdelhakim akka, consolidation de la reforme de la justice par l’intégration des TIC , p 11, 

disponible sur le site www.mjustice.dz. 
التقرير السنوي حول متابعة النظام اآليل لتسيري امللف القضائي ، املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، اجلزائر ، ص   22

  .4-1ص 
  .عثمان ولد علي ، مرجع سبق ذكره :مقابلة مع  23
رية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، ، املدي مدير املركز الوطين لصحيفة السوابق القضائية: نور الدين شراع : مقابلة مع  24

  . 14:00، الساعة 2016جوان  14بئر مراد رايس ، 
، متاح على 6-4، ص ص  إجراءات استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة اجلنسية عرب االنترنتعبد احلكيم عكا ،  25

  . www.mjustice.dzاملوقع  
  .، بتصرف  184-183الطيب بلعيز ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  26
  .، بتصرف  8، ص  3العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ، مرجع سبق ذكره ، ص 27
  .184الطيب بلعيز ، مرجع سبق ذكره ، ص  28
  .عبد احلكيم عكا ، مرجع سبق ذكره : مقابلة مع  29
  .، بتصرف 29العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ، مرجع سبق ذكره ، ص  30
، بتصرف ، متاح على املوقع  26-1، صص )call center(مركز النداء بوزارة العدل عبد احلكيم عكا،  31
.www.mjustice.dz  
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  .9ذكره ، ص العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ، مرجع سبق  32
  .11نفس املرجع السابق ، ص  33
املوقع االلكتروين لسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية بباالستعانةمن إعداد الباحثة  34

،www.arpt.dz/ar/gd/ce 18:02، الساعة  05/10/2016، تاريخ آخر اطالع.  
  .10العصرنة يف خدمة العدالة ، مرجع سبق ذكره ، ص  35

36 Abdelhakim akka , Op.Cit,p08 . 
، آلية التصحيح االلكتروين لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية للجزائريني املولودين واملقيمني باخلارج احلكيم عكا ، 37

  . 22:10، الساعة  19/09/2016، تاريخ آخر اطالع www.mjustice.dz، متاح على املوقع   37-17ص ص 
38Abdelhakim akka , Op.Cit,p14  

  .18، 17العصرنة يف خدمة العدالة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  39

  : قائمة املراجع 
  

  : الكتب  -1

  .2008، دار القصبة للنشر، اجلزائر، )االجناز والتحدي ( اجلزائر إصالح العدالة يف بلعيز الطيب،  •

  :الرسائل اجلامعية  -2

دراسة حالة وزارة العمل  –اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيق حممد أمحد سيد امحد احلاج ،  •
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  )2005-2000(واخلدمة العامة وتنمية املوارد البشرية 

املاجستري يف اإلدارة العامة ، كلية الدراسات العليا ، معهد دراسات اإلدارة العامة واحلكم االحتادي 
  . 2006، جامعة اخلرطوم ، السودان ، 

ة ، مذكر )التطوير التنظيمي والتدريب وتقييم األداء(مداخل اإلصالح اإلداري سامي حممود أمحد ،  •
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، لندن ، 

  .2011اململكة املتحدة، 

  :املقابالت  -3

، املديرية العامة لعصرنة  رئيسة مكتب تكنولوجيات اإلعالم واالتصالالسيدة محاش ، : مقابلة مع  •
  .13.02، الساعة 2016جوان 13،   العدالة ، وزارة العدل ، بئر مراد رايس

، املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة  املدير العام لعصرنة العدالةعكا عبد احلكيم ، : مقابلة مع  •
  . 10:30، الساعة  2016جوان 13العدل ، بئر مراد رايس ، اجلزائر، 

ملديرية العامة لعصرنة العدالة ، ، ا املدير الفرعي ألنظمة اإلعالم اآليل: ولد علي عثمان: مقابلة مع  •

 . 11:20، الساعة  2016جوان  16وزارة العدل ، بئر مراد رايس ، اجلزائر ، 
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، املديرية العامة  مدير املركز الوطين لصحيفة السوابق القضائية: شراع نور الدين : مقابلة مع  •

  .14:00اعة ، الس2016جوان  14لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، بئر مراد رايس ، 

  :املواقع االلكترونية  -4

  . www.mjustice.dzاملوقع االلكتروين لوزارة العدل  •

  . mouradia.dz-www.elموقع رئاسة اجلمهورية  •

 . www.joradp.dzموقع األمانة العامة للحكومة  •

 . www.arpt.dzموقع سلطة الضبط للربيد واملوصالت السلكية والالسلكية  •

• www.shatharat.net . 

  :القوانني  -5

فرباير سنة  01املوافق لـ  1436ربيع الثاين عام  11: ، املؤرخ يف  03-15قانون ، رقم   •
 06املتعلق بعصرنة العدالة ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد  2015

  .2015فرباير  10املوافق لــ  1436ربيع الثاين عام  20، الصادرة بتاريخ الثالثاء 
، 2016يونيو سنة  19املوافق لــ 1437رمضان عام  14، املؤرخ يف  16/03قانون ، رقم  •

املتعلق باستعمال البصمة الوراثية يف اإلجراءات القضائية والتعرف على األشخاص ، اجلريدة الرمسية 

عام رمضان  17، الصادرة بتاريخ األربعاء  37للجمهورية اجلزائرية الدمقراطية الشعبية ، العدد 

 .2016يونيو سنة  22املوافق لــ 1437

لإلشارة هذه احملاضرات : حماضرات السيد عكا عبد احلكيم املدير العام لوزارة العدل اجلزائرية  -6

  . متوفرة بصيغة ورقية والكترونية أيضا متاحة على موقع الوزارة وباللغتني

 )النظام التقين لشخصنة الشرائحوضع (مركز شخصنة شرحية اإلمضاء االلكتروين عكا عبد احلكيم ،  •

 .، املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، اجلزائر 

من خالل وضع نسخة مطابقة (املقر االحتياطي ألنظمة اإلعالم اآليل بالقليعة عكا عبد احلكيم ،  •

لعصرنة العدالة املديرية العامة ،  PKIلكل ما يتوفر عليه مركز شخصنة الشرحية لإلمضاء االلكتروين 

 .، وزارة العدل ، اجلزائر 
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• akka Abdelhakim, consolidation de la reforme de la justice par 
l’intégration des TIC , La direction générale de la modernisation de la 
justice, ministère de la justice, Algérie.                                                       

، إجراءات استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة اجلنسية عرب االنترنتعكا عبد احلكيم ،  •

 .املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، اجلزائر 

، املديرية العامة لعصرنة )call center(مركز النداء بوزارة العدل احلكيم ، عكا عبد احلكيم ،  •

 .وزارة العدل ، اجلزائر  العدالة ،

آلية التصحيح االلكتروين لألخطاء الواردة يف سجالت احلالة املدنية للجزائريني عكا عبد احلكيم ،  •
  .املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ، اجلزائر املولودين واملقيمني باخلارج ،

 : الوثائق الداخلية  -7

 .2016املديرية العامة لعصرنة العدالة ، وزارة العدل ،اجلزائر  العصرنة يف خدمة العدالة النوعية ، •

التقرير السنوي حول متابعة النظام اآليل لتسيري امللف القضائي ، املديرية العامة لعصرنة العدالة، وزارة  •

  .2016العدل ، اجلزائر، 

  


