
 «العلم» تستطلع آراء بعض الفاعلين بشأن المحاكمة عن بعد في عالقتها بشروط المحاكمة العادلة:

5 الجمعة  6 من شوال  1441 الموافق 29  من ماي 2020

نقدم في الورقة التالية حوارا مع الدكتور إدريس 
الوطني  المجلس  ورئيس  المعلوماتي  الخبير  رواح 
المحكمة  لدى  السابق  الدولي  والخبير  العدل،  لخبراء 
لدى  القضائي  والخبير  بالهاي،  الدولية  الجنائية 
محكمتي  االستئناف بالرباط وفيرساي/فرنسا، وأستاذ 
باريس  بجامعة  المعلومياتي  اإلجرام  مادة  سابق في 
الحديثة  التكنولوجيا  ميدان  في  سابق  ومستشار   ،2
الجمركية  والخبرة  المصالحة  لجنة  لدى  والمتطورة 
بفرنسا، فضال عن كونه محكم ومصالح في البراءات 
والبرامج المعلومياتية لدى المنظمة الدولية للحقوق 
السعافات  وسام  على  وحاصل  جنيف،  في  الذهنية 
األكاديمية من درجة فارس، اعتبارا للخدمات المقدمة 

في التعليم العالي والبحث العلمي:

عن  للمحاكمة  الدولية  التجارب  عن  ماذا  سؤل: 
بعد وفي عالقته بالمحاكمة العادلة؟

جواب: بالفعل  هناك عدة تجارب دولية للمحاكمة 
المحاكمة  تحقيق  في  فعاليتها  عن  برهنت  بعد  عن 

مدخال  ــت  ــان وك ــة  ــادل ــع ال
الرقمية،  للمحاكم  أساسيا 
عند  نقف  أن  يجب  أننا  إال 
ونستخلص  التجارب  هذه 
التي  النجاح  أسباب  منها 
كانت مؤسسة على منهجية 
محكمة تتجلى في التقسيم 
المنطقي لمكونات العدالة، 
والبدء بوضع اللبنات األولى 

قبل الدخول في الشمولية.

 نموذج تجربة محكمة 
االستئناف ب» أونفيرص» 

ببلجيكا:

سبيل  عــلــى  ــر  ــذكـ نـ
به  محكمة  قامت  ما  المثال 
االســتــئــنــاف بــأونــفــيــرص 
بلجيكا حين  (Anvers) في 
منظومة  تدريجيا  اعتمدت 

الرسائل  الستعمال  حدا  ووضعت   ،«e-Deposit»
التي  المحكمة  مع  للتواصل  كوسيلة  اإللكترونية 
النهائية  المذكرات  في  فقط،  االستعمال  حصرت 

والوثائق المرفقة بها، في الملفات المدنية. 
أخرى  وثائق  إضافة  تمت  االختبار  مرحلة  وبعد 
المفوضون  محاضر  أو  الخبراء،  تقارير  مثال  قبيل  من 

القضائيين، إلى غير ذلك من الوثائق. 
وكما تالحظون حدد دور المنصة في صب الوثائق 
التي تعمل على  قناة واحدة ووحيدة  واستقبالها عبر 
ولم  الوثائق،  بتلك  المتعلق  التسليم  وصل  إرسال 
طرف  من   «e-Deposit«منظومة استعمال  يقتصر 
على  أيضا  تعميمها  تم  بل  فقط،  القضاء  مساعدي 
جميع المرتفقين، خاصة المتقاضين شريطة توفرهم 

على بطاقة تعريف إلكترونية. 
وتتجلى ميزة هذه المنظومة في تقليص الضغط 
على جهاز كتابة الضبط، وتوفير الوقت حتى يتسنى 
تقليص  وبالتالي  عالية،  وجودة  بدقة  عمله  إنجاز  له 
ربحا  وذلك  المحاكمة،  تكلفة  وتوفير  التقاضي،  فترة 

للوقت والمال العام. 
الملف   «e-Deposit» منظومة  عن  نتج  وقد 
فقط  ليس  أساسيا  مدخال  يعتبر  الذي  اإللكتروني 
وهو  الرقمية،  للمحكمة  بل  بعد،  عن  للمحاكمة 
تم  ــرى  أخ مكونات  جانب  إلــى  الرئيسي  المكون 
المثال  سبيل  على  منها  نذكر  ذلك،  قبل  تطويرها 
معطيات  قاعدة  وهي   ،«VAJA» منظومة  الحصر  ال 
 «e-Letter» ومنظومة  والقرارات،  لألحكام  رقمية 
التي تتطرق للتواصل اإللكتروني معتمدة على تقنية 

التشفير والتوقيع اإللكتروني.

تجربة جارتنا االسبانية 
في منصة التواصل األلكتروني:

تجربة  هناك  منا  كيلومترات  بعض  بعد  على 
بوضع  وذلــك   ،2004 سنة  انطلقت  التي  إسبانيا 
منصة  «Lexnet» لتبادل المعلومات بين المحامين 
أنه تم إجبار جميع المحامين  إذ  والهيئات القضائية، 

منذ  اســتــخــدامــهــا  عــلــى 
بداية سنة 2016.

 وتتمثل وظائف  المنصة 
اإللكتروني  التواصل  في 
ــع الـــســـادة  الــســريــع مـ
(التبليغات،  المحامين 
طلبات  المذكرات،  تبادل 
المحامون... إلى غير ذلك) 
التوقيع  باستعمال  وذلك 
يتم  حيث  اإللــكــتــرونــي، 
تسجيل وقت العملية بدقة 

. «Datation»
ــن هــذا  ،وقـــد نــتــج ع
من  مزايا  عدة  االستعمال 
القضاء  تحديث  ضمنها 
والــمــهــن الــمــرتــبــطــة 
الدعاوى  واستقبال  بــه، 

24 مــدار  على  والمقاالت  والشكايات  والمذكرات 
ساعة، بما في ذلك أيام السبت واألحد واألعياد، وكذا 
قصد  اإللكتروني  والبريد  النصية،  الرسائل  استعمال 
اإلشعار السريع إلى غير ذلك من الوظائف، مما خفف 
ومصاريف  الوقت  لهم  موفرا  المحامين،  على  العبء 
التي ال مجال لذكرها، وهو نفس  التنقل واإلكراهات 
يخص  فيما  خاصة  الضبط،  كتابة  على  االنعكاس 

مراقبة عملها الذي أصبح أوتوماتيكيا.
تقدما  أخرى،  المنصة، من جهة  كما حققت هذه 
كبيرا في العدالة الرقمية، وفي تحديث هيئة الدفاع، 
جميع  على  العولمة،  جراء  من  انفتاحها،  عن  فضال 

االدارات والمؤسسات داخل وخارج الوطن.    

تجربة محكمة االستئناف «برين» بفرنسا:

في ذات السياق ال يجب أن ننسى  تجربة محكمة 
االستئناف  برين «Rennes» في فرنسا التي انطلقت 
بتجسيد  المدنية  للمساطر  بالنسبة   2009 منذ 
الملفات  برقمنة  البداية  في  قامت  حيث  الالمادية، 
2013 تم  المتدخلين، وفي سنة  وجعلها في متناول 
مع  االلكتروني  وبالتواصل  التحقيق،   ملفات  إلحاق 
الذي   «i-Greffes» منصة  عبر  المحامين  السادة 
يبقى مرتبط بالشبكة الخاصة االفتراضية للمحامين 
إلى  «المحامين»  ولوجهم  تتيح  التي   (RPVA)
منصة»i-Greffes» والتي نتج عنها انعقاد الجلسات 

عن بعد...إلخ.

غياب ربط األنترنيت وعدم االهتمام بالتواصلي
 مع العالم الخارجي والمواقع ليست مؤمنة:

مسألة  الستيعاب  تحية  بنية  لدينا   سؤال:هل 
عجلت  التي  للمعتقلين،  بالنسبة  بعد  عن  التقاضي 
في  «كرونا»  جائحة  بإخراجها 

غياب إطار قانوني؟
 ،2012 سنة  منذ  الحظنا، 
تأهيل  بخصوص  كبيرا  تقدما 
إال  بالمملكة،  المحاكم  بنايات 
الستيعاب  التحتية  أن  البنية 
ما  بعد  عن  التقاضي  مسألة 
زالت فقيرة، إن لم أقل منعدمة 
في العديد من المحاكم، وهذا 
نلمسه من خالل  أن  يمكن  ما 
بقاعة  المتواجدة  التجهيزات 
عن  التقاضي  أن  إذ  الجلسات، 
معلوماتية  شبكة  يتطلب  بعد 
فضاءات  جميع  فــي  مؤمنة 
ــوط ربــط  ــط الــمــحــكــمــة، وخ
وعالية  متخصصة  هــاتــفــي 
الصبيب، ومؤمنة أيضا، ولما ال 
بها األلياف البصرية وتجهيزات 

سمعية بصرية عالية الجودة. 
ولألسف الشديد نالحظ في 
العديد من محاكم المملكة  غياب تام لألنترنيت رغم 
دول  في  كلفته  مع  مقارنة  هزيلة  تبقى  التي  كلفته، 
غياب  نسجل  كما  مثال،  كإسبانيا  منى  قريبة  أوروبية 
االهتمام بالجانب التواصلي مع العالم الخارجي، حيث 

بعض  على  االطــالع  خالل  من  الـــبـــوابـــات نالحظ 
انعدام  بالمحاكم،  الخاصة  االلكترونية 
تحيين المعطيات المتوفرة بها، فضال 
عن عدم تزويدها بالمعطيات المفيدة 

للمرتفقين. 
كما أن  جميع هذه المواقع ليست 
زوارهــا  عدد  فإن  وبالتالي  مؤمنة، 
الشركات ال  أغلبية  يبقى قليال كون 
إلى  الولوج  لمستخدميها  ترخص 

المواقع غير المؤمنة. 

عملية التقاضي عن بعد 
تتطلب تأهيل العنصر البشري 

لجميع صناع القرار القضائي:

عن  عملية  التقاضي  أن  كما 
من  شــروط،  عدة  تتطلب  بعد 
بينها مثال تأهيل كتابة الضبط، 
من  المحامين  السادة  وتأهيل 
معطياتهم  قاعدة  مسك  خالل 

فضال  ومحينة،  دقيقة  بمعلومات 
عن انخراطهم التام في هذه العملية من خالل تأهيل 
التجهيزات  ناحية  من  «المحامين»  مكاتبهم  أيضا 
حتى  وتكوينهم،  الملفات  ورقمنة  المعلوماتية 

يتمكنوا جميعا من تغيير أسلوب أدائهم.
عدة  تخص  بعد  عن  التقاضي  مسألة  وأن  هذا 
جهات يجب إشراكها في هذا المسلسل، مما يعني أن 
عملية تأهيل العنصر البشري تشمل جميع مساعدي 

مرفق العدالة بدون استثناء.

ضرورة تجاوزارتباك ومالئمة القوانين واعتماد آليات 
حديثة للتدبير:

غياب  عــن  النظر  بغض 
أثاره  الــذي  القانوني  اإلطــار 
وبعض  النقباء  السادة  بعض 
القانون  في  المتخصصين 
بعد،  عن  المحاكمة  لقضية 
جائحة  بإخراجها  عجلت  التي 
هذا  جلسات  فإن   ،» «كورونا 
في  تمت  التقاضي  من  النوع 
ارتباك تام، راجع إلى األسباب 
التي أثرناها سابقا، وكان من 
أوال  على  العمل  المفروض 
مالئمة قوانينا واعتماد آليات 
على  وكمثال  للتدبير،  حديثة 
االلكترونية،  األرشفة  ذلــك 
ــي  ــرون ــت ــك ــيــم اإلل ــتــســل وال
المسجل، والطابع اإللكتروني، 
الموقع  على  والمصادقة  اإللكتروني،  واإلمــضــاء 
التي  واألدوات  اآلليات  من  ذلك  غير  إلى  االلكتروني 
عليها  يطلق  التي  الضرورية  الترتيبات  تدخل ضمن 
قصد   «Pré-requis» المسبقة  المتطلبات  اسم 
استيعاب المحاكمة عن بعد، وال نريد أن ندخل في 
التفاصيل والجزئيات المرتبطة بهذا الموضوع، الذي 
هو ليس وليد اللحظة، ألن الحيز ال يسمح، حيث إننا 

أشرنا إلى بعض رؤوس األقالم.

المستقبل للتكنولوجيا المتطورة 
خاصة الرقمنة والذكاء االصطناعي:

العدالة   مساعدي  أغلب  لكون  اعتبارا  ــؤال:  س
معنيون بالتقاضي عن بعد، ماذا عن انخراط االخبراء 

التقاضي  من  النوع  هذا  دينامية  في  القضائيين 
اإللكتروني في عالقته بالمحاكمة العادلة، ألن شروط 
بالسجون  المعتقلين  تعني  ال  العادلة  المحاكمة 
فقط، وإنما مختلف المتقاضين، نظرا أوال للحق في 
التقاضي، والحق في التمتع باألمن القضائي، وسرعة 
البت، وحماية المستندات، والفصل في النزاعات داخل 

آجال معقولة...إلخ؟
معنيون  العدالة  مساعدي  جل  أن  صحيح  جواب: 
بالتقاضي عن بعد لما له من مزايا متعددة، وبالتالي 
المشروع  هذا  في  وإشراكهم  إليهم  اإلصغاء  يجب 
إطار  في  العدالة،  مرفق  بتحديث  المرتبط  الهام 

ترسيخ فعلي للمقاربة التشاركية. 
تمثيليتنا  بواسطة  شاركنا  العدل  كخبراء  ونحن 
المخطط  في  العدل»  لخبراء  الوطني  « المجلس 
في  بدلونا  وأدلينا  العدالة،  لمنظومة  المديري 
موضوع التحديث، وأنتهز الفرصة بالمناسبة للتقدم 
بالشكر إلى وزارة العدل، وخاصة إلى مديرية التحديث 
القضاء،  مساعدي  من  الفئة  هذه  إلى  التفتت  التي 
في  الفضل  لها  يرجع  حيث  هــام،  بــدور  تقوم  التي 
وبالتالي  متشعبة،  أحيانا  تقنية  نزاعات  خيوط  فك 
تساهم بفعالية في صنع القرار القضائي، اعتمادا على 

مقاربتها التشاركية. 
ناقشنا  التحديث  مدير  مع  اجتماعا  عقدنا  كما 
خالله انتظارات السادة الخبراء وما زلنا ننتظر ترجمة 

مطالبنا في هذا الباب على أرض الواقع.
تأسيسه  منذ  العدل،  لخبراء  الوطني  إن  المجلس 
هو  بأن  المستقبل  جهة  من  يؤمن   ،2011 سنة 
الرقمنة  خاصة  والمتطورة،  الجديدة  للتكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي، ومن جهة أخرى أن هناك قناعة 
عليهم  يفرض  الخبراء  السادة  عمل  نوعية  أن  تامة 
أدرى  مكة  «أهل  بالمقولة:  عمال  األمور  بزمام  األخذ 

بشعابها».

خارطة طريق مجلسنا تنتهي بالمنصة الرقمية للخبراء:

في هذا اإلطار قمنا كمجلس بوضع خارطة طريق 
عن  عبارة  هي  والتي  منه،  األولى  المرحلة  وأنجزنا 
عدة  تتيح  الخبراء  للسادة  محينة  معطيات  قاعدة 
استعماالت، واعتبرت جل المنابر اإلعالمية والمهتمين 
بأن هذا اإلنجاز هو األول من نوعه منذ بداية الخبرة 
فقد  الثانية  المرحلة  بينما  بالمغرب،  «العصرية» 
للسادة  االلكتروني  للتبليغ  واجهة  وضع  هي  كانت 
الضوء  ننتظر  زلنا  وما  بتجريبها  قمنا  حيث  الخبراء، 
محكمتين  مستوى  على  لتثبيتها  األخضر 
 ، جتين ذ نمو

مـــن 
على  ثانية  تجريب  عملية  أجــل 

هذه  من  الثالثة  المرحلة  أن  حين  في  أوسع،  نطاق 
الخارطة التي سطرها المجلس الوطني لخبراء العدل، 
القضائية  لإلجتهادات  معطيات  قاعدة  وضع  فهي 
150 يفوق  ما  على  حاليا  ونتوفر  بالخبرة،  المتعلقة 

ونوع  المحاكم  حسب  مصنف،  قضائي  اجتهاد 
عن  فضال  التصنيفات،  من  ذلك  غير  إلى  االجتهاد، 

توفرنا على محرك بحث جد متقدم. 
مجلسنا  مخطط  مــن  المقبلة  الــمــراحــل  ــا  أم
كل  الخبراء،  اشتغال  آليات  تطوير  إلى  فسنخصصها 
شتاتها،  جمع  على  سنعمل  والتي  اختصاصه،  حسب 
وذلك قصد تسهيل العمل الذي ينعكس على جودة 
الخبرة، وسنخصصها أيضا لدليل األتعاب، حسب كل 
التواصل  تطوير  إلى  وكذا  الخبرة،  شعب  من  شعبة 
لننتهي  المحاكم،  مع  الخبراء  للسادة  االلكتروني 
بمشروع المجلس الكبير، والذي هو  المنصة الرقمية 
للخبراء، التي ستشمل جميع المكونات السالف ذكرها.

السادة  المناسبة نتأسف عن عدم إشراك  وبهذه 
قانون  خاصة  القوانين  مراجعة  مشروع  في  الخبراء 

المسطرة المدنية ليتضمن مقتضيات الرقمنة. 
أن  يسرني  السؤال  هذا  على  الجواب  ختام  وفي 
أن  والرقمنة  التحديث  بموضوع  المهتمين  أخبر 
5 بتاريخ  سينظم،  العدل  لخبراء  الوطني  المجلس 

يونيو 2020، طاولة مستديرة عن بعد في موضوع: 
خاللها  سنتطرق  الرقمي»  التحول  عصر  في  «الخبرة 
إلى تقديم مشروع المجلس الكبير الرامي إلى رقمنة 
الخبرة القضائية، وبالتالي سيكون السادة الخبراء قد 
ساهموا بفعالية في مشروع اإلصالح الشامل والعميق 

لمنظومة العدالة.

ميثاق اإلصالح لمنظومة العدالة جاء
 بإرادة قوية وبأهداف كبرى:

النظام  في  وتخصصكم  تجربتكم   بحكم  سؤال: 
تجسيد  بعد  للمحاكمة عن  يكمن  المعلوماتي كيف 
من  النوع  هــذا  وأن  خصوصا  المحاكمة،  شــروط 
التقاضي سيفرض نفسه بحكم الواقع، في انتظار، من 
جهة، ملء الفراغ التشريعي للتقاضي عن بعد، ومن 
جهة ثانية نفض الغبار عن توصيات ما سمي «ميثاق 
إصدارها  على  مر  الــذي  العدالة،  منظومة  إصــالح 

سنوات؟ 

ــاإلدارة  بـ النهوض  ــواب:  جـ
وما  شكل  وتحديثها  القضائية 
في  استراتيجيا  خيارا  يشكل  زال 
استجابة منها  العدل  وزارة  برامج 
عبر  ــذي  ال الملك  جاللة  ــر  ألوام
المحطات،  من  العديد  في  عليها 
دورة  افتتاح  في  من خطابه  بدءا 
بالرباط  للقضاء  األعلى  المجلس 
خطاب  وبمناسبة   ،2002 سنة 
وكذا   ،2008 لعام  العرش  عيد 
ــى  األول الـــدورة  افتتاح  خطاب 
والــذي   ،2010 سنة  للبرلمان 
بالتأسيس للمفهوم  تميز 
انطالقا  العدالة،  إلصالح  الجديد 
خدمة  في  قاعدة  «القضاء  من 

المواطن».
الشامل  ــالح  اإلص إن  ميثاق 

والعميق لمنظومة العدالة جاء بإرادة قوية وبأهداف 
من  والــرفــع  الــقــضــاء،  تحديث  بينها  مــن  كــبــرى، 
لتحقيق  أقصى  كأجل   2020 حدد سنة  جودته، حيث 
الالتجسيد المادي للمساطر واإلجراءات أمام المحاكم، 
والحد من استعمال السجالت الورقية، وتمت بعد ذلك 
تغطية حاجيات القضاة جزئيا من الحواسيب المحمولة 
جهاز  وكذلك  األحكام،  وطبع  تحرير  عملية  لتسهيل 

كتابة الضبط ألجل مواكبة هذا التطور.
فيها  بما  المعلوماتية،  البرامج  بعض  إنجاز  وتم 
إلكترونية،  التجاري، ومواقع  والسجل  العدلي،  السجل 
اإلفتراضي  المكتب  ومشروع  محكمة،  بكل  خاصة 
الملفات والقضايا عبر  للمحامي، واإلطالع وتتبع مآل 

موقع الكتروني.
وكما أشرتم إليه في سؤالكم كون المحاكمة عن 
بعد ستفرض نفسها بحكم الواقع، فإنني أؤكد أنها 
ستصبح ال محيد لها، مما يتعين ملء الفراغ التشريعي 
للتقاضي عن بعد، ووضع رهن إشارة السادة القضاة 
أدوات  القضائي،  بالشأن  المعنيين  من  وغيرهم 
الذكاء االصطناعي حتى يتمكنوا  جديدة من ضمنها 

من إعطاء معلومة دقيقة وفي إبانها.
يتم  ومتى   ...  2020 لسنة  الرقمنة  وعود  أين 

نفض الغبار عن الرفوف؟ 
لألسف الشديد نالحظ  أن جل ما جاء به الميثاق 
وأن  الرفوف،  حبيس  مازال  العدالة  إلصالح  الوطني 
كمنظومة  اختالالت،  عدة  شابتها  اإلنجازات  بعض 
وتوفر  االحتياطي،  لالعتقال  الوطني  السجل  تدبير 
ورفض  مشغلة،  غير  تطبيقات  على  المحاكم  بعض 
الورقية،  السجالت  عن  التنازل  المستخدمين  بعض 
على  الحواسب  توزيع  عملية  إتمام  وعدم 
المكتب  ومشروع  القضاة،  السادة 
يلق  لم  الــذي  للمحامي  االفتراضي 
البذلة  أصــحــاب  ــرف  ط مــن  تجاوبا 
التعثرات،  من  ذلك  غير  إلى  السوداء، 
أدى إلى تبخر وعود السيد وزير العدل 
أفقها  حدد  الــذي  الرقمنة  بخصوص 
النقض  محكمة  وأن   ،2020 سنة  في 
إال   ،2017 رقمية سنة  ستصبح محكمة 
منتصف  إلى  وصلنا  قد  اآلن  نحن  أننا 
سنة 2020 ومازلنا  ال نتوفر على محكمة 
إلكترونية، فما بالك بالمحكمة الرقمية. 

جائحة كورونا بعثرت األوراق وال 
يمكن تدارك المشاكل بحلول ترقيعية:

الخدمات  تقريب  لجهود  تعزيزا  سؤال: 
القضائية من المتقاضين في إطار التدابير 
كورونا  وبــاء  لمواجهة  المتخذة  الوطنية 
27 يوم  صباح  رسميا  أُعطيت  المستجد، 
المحكمة االبتدائية بسال  2020 بمقر  أبريل 
يستخدم  كنظام  بعد،  عن  التقاضي  عملية  انطالق 
السجنية  المؤسسات  بين  التواصل  تكنولوجيا 
والقضاة والمحامين في مختلف محاكم المملكة، وهو 
نظام يحترم شروط المحاكمة العادلة ويضمن سالمة 
مختلف األطراف المعنية بالمحاكمة، ويساهم، حسب 
بالع وزارة العدل، في ضمان السير العادي لعدد من 
بالغ  أن  علما  القضاء،  أنظار  على  المعروضة  القضايا 
المجلس  في  العملية  هذه  العدل حصر شركاء  وزارة 

القضائية،  للسلطة  األعلى 
ورئـــاســـة الــنــيــابــة الــعــامــة، 
المملكة  محاكم  ومختلف 
الضبط،  كــتــابــة  ــاة،  ــض ق  )
والمندوبية  ــون...)  ــف ــوظ م
وإعادة  السجون  إلدارة  العامة 
هيئات  وجمعيات  ــاج،  ــ اإلدم
وكافة  بالمغرب  المحامين 
للبالغ  المحامين، طبقا  هيئات 

ذاته المنشور بموقع الوزارة.
من  هناك  الساق  هذا  في 
انطلقت  التي  التجربة  أن  يرى 
رسميا من المحكمة االبتدائية  
«كوفيد  جائحة  زمن  في  بسال 
عبر  إلكترونيا  ابتدأت   ،«19
وزارة  قبل  المعد من  المنصة 

ومن  ورقيا،  وتنتهي  تمر  جهة  من  أنها  إال  العدل، 
جهة أخرى مساطرها معقدة وطويلة، هل تم تدارك 
الرقمنة من  الذي يهدم عملية  والتعثر  االرتباك  هذا 
أساسها، علما أن ما سمي «رقمنة المحاكم» هي من 
منظومة  إصالح  «ميثاق  عليه  اصطلح  ما  مخرجات 
سنوات،  توصياته  إصــدار  على  مر  الــذي  العدالة»، 
يمكن  وكيف  للعدل؟  وزراء  ثالثة  عليهه  وتعاقب 
المتقاضين  كافة  يتمتيع  لكي  التعثرات  هذه  تفادي 
بالحق في التقاضي عن بعد، وفق شروط المحاكمة 
التي تعني أيضا حماية المستندات والوثائق  العادلة 
وتنفيذها  معقولة  آجال  داخل  أحكام  على  والحصول 

لكي ال تظل حبرا على ورق...إلخ؟
جواب: المالحظ أن معظم القطاعات الحيوية من 
أضحت  ذلك  غير  إلى  وإعالم  ومالية  واقتصاد  إدارة 
أن  يمكن  وال  رقمية،  أقل  لم  إن  إلكترونية،  اليوم 

في  القضاء  قطاع  يستمر 
أداء دوره بطريقة تقليدية 

وبإجراءات ورقية. 
 » «كــورونــا  جائحة   إن 
وعجلت  األوراق  بعثرت 
عن  الــتــقــاضــي  بعملية 
بالنسبة  ــط  ــق ف بــعــد 
المحكمة  فتجربة  للسجناء،  
يمكن  ال  بسال  االبتدائية 
رقمية  محاكمة  اعتبارها 
شاملة  إلكترونية  حتى  وال 
إلى  تفتقد  ومكتملة، ألنها 
وبالتالي  الدنيا،  شروطها 
اعتمد  بسيط  إجــراء  فهي 
على  فقط  الــبــدايــة  ــي  ف
تقنية الفيديو (كونفرونس 
 («Vidéoconférence»
ورقــي،  بمنتوج  أيضا  وانتهى  ــي،  ورق ملف  وعلى 
واتسمت طريقته بارتباك وتعثر راجع إلى عدة مشاكل 
المستمر،  والتكوين  التكوين،   قضية  ضمنها  من 
السلكي،  االتصال  الصبيب، وخطوط  وجودة خطوط 

واألمن المعلوماتي...إلخ.

تدارك المشاكل والتعثرات 
يحتاج لمثل هذه اإلجراءات:

المشاكل  هذه  يمكن  تدارك  ال  الشديد  ولألسف 
تعيشها  التي  للظرفية  نظرا  ترقيعية،  بحلول  سوى 
البالد من جراء جائحة «كورونا» وما ترتب عنها من 
المرافق  أغلبية  وتوقف  الصحي  كالحجر  ــراءات،،  إج
هذه  بعد  األمــر  ــدارك  ت يتم  أن  وأتمنى  الحيوية، 
هذا  في  النظر  إعادة  على  الــوزارة  وتعمل  الجائحة، 
المشروع الكبير والهام، الذي نص عليه ميثاق إصالح 
تقنية  تحتية  بنية  بوضع  وذلك  العدالة،  منظومة 
تحترم المعايير وما هو جاري به العمل، بموازاة تأهيل 
الموارد البشرية، من قضاة وكتاب الضبط ومساعدي 
القضاء وكل من له صلة بالتقاضي، وكذا العمل على 
حتى  المملكة  لمحاكم  االلكترونية  البوابات  تحيين 
إضافة  والتواصلي،  اإلعالمي  دورها  أداء  من  تتمكن 
ومالئمتها  التقاضي  مساطر  في  النظر  إعــادة  إلى 
المنظومة  وتأمين  المعلوماتية،  التكنولوجيا  مع 
ومحاوالت  اإللكترونية،  الهجمات  من  المعلوماتية 
االختراق، حسب التوجهات الوطنية والمعايير الدولية، 
 «Serveurs» الخوادم  جمبع  تحصين  عن  فضال 
ومنع  إليها،  الولوج  وحراسة  والروابط  والموزعات 
الموظفين  طرف  من  العنكبوتية  الشبكة  استعمال 

واالقتصار على الشبكة الداخلية فقط في التواصل.
ومعطيات  بيانات  تحيين  على  العمل  يتعين  كما 
المهنية  تمثيلياتهم  وإشــراك  القضاء  مساعدي 
المعطيات  حماية  على  بجدية  واالنكباب  ذلك،  في 
الملفات والتحقيق، والتفكير جديا  الشخصية، وسرية 
بمركز  والبيانات  المعطيات  مركزة  سياسة  في  أيضا 
بيانات «Datacenter» متخصص، وتأمين التخزين 
الورقية  السجالت  جميع  وجــرد  وحصر  االحتياطي، 
رقمية،  سجالت  إلى  وترجمتها  بالمحكمة  المتواجدة 
فضال عن العمل على مالئمة القوانين للرقمنة، ولما 
ال، كما سبق أن اقترحناه في إحدى المنابر اإلعالمية، 
عدة  في  المتناثرة  النصوص  جميع  جمع  على  العمل 
الرقمي  بالقانون  تسميته  يمكن  ما  في  قوانين 

.«Code numérique»

شروط مشروع المحاكم الرقمية 
واستعمال تقنية الذكاء االصطناعي:

وحتى نتمكن من جعل  مشروع المحاكم الرقمية 
متخصصة  تطبيقات  وضع  في  التفكير  يجب  جذابا، 
«Systèmes Experts» رهن إشارة السادة القضاة 
لمساعدتهم على التحليل وأخذ القرار الصائب، وذلك 
يغزو  بدء  الذي  االصطناعي،  الذكاء  تقنية  باستعمال 
وضع  في  جديا  ساهمنا  قد  سنكون  وبهذا  العالم، 
معالم المحكمة الرقمية وتحقيق األهداف المنشودة 
منها، والمتمثلة في انعدام األوراق، وتسهيل الولوج 
األطراف  سيضع  مما  تبادلها،  وفورية  الوثائق  إلى 
باستعمال  وذلك  السرية،  وكذا  المساواة،  قدم  على 
وختم  اإللكترونية،  الشواهد 
العمليات  لتتبع مسار  الوقت 
ظل  في   ،«Traçabilité»
مؤمنة  «ويـــب»  منظومة 
«Sécurisée» تحرص على 
والتواجهي  الفوري  التداول 
والسري للوثائق االلكترونية 
ذوي  مشاركين  طــرف  من 
بمقتضى  مــؤمــنــة  هــويــة 
وضع  مع  إلكترونية،  شواهد 
الوثائق  على  الزمني  الطابع 
من  التأكد  قصد  المتداولة 
عدم تحريف محتواها، فضال 
عن  استعمال بطائق مهنية 
ذات شريحة تستعمل إلثبات 
بالنسبة  المادية  الهوية 
للمحاكم، والهوية اإللكترونية بالنسبة للعالم األزرق، 

والتي تستعمل أيضا في التوقيع اإللكتروني.  
لديناميكية  بداية  هناك  ذكرت،  أن  سبق  وكما 
وثيرة  لتسريع  سياسية  إرادة  وهناك  التحديث، 
التحديث، وهناك موارد مالية مهمة من داخل وخارج 
الوطن لتحقيق المبتغى، وهناك أطر شابة متخصصة، 
التكنولوجية  استيعاب  على  قادرين  شباب  وقضاة 
اختصاصات  ذو  خاص  قطاع  أيضا  وهناك  الجديدة، 
في  إشراكها  يمكن  التكنولوجيات  ميدان  في  دقيقة 
جميع   يهم  الورش  هذا  أن  علما  الكبير،  الورش  هذا 
من  والمتقاضين،  القضائي  الحقل  في  المشتغلين 
وتراجمة،  وعدول،  ومحامين،  الضبط،  وكتاب  خبراء، 
الجانب  معالجة  ذلك  في  بمن  وغيرهم،  وموثقين، 

المتعلق بالمتقاضي، المعني بعملية التقاضي.

 الدكتور إدريس 
رواح الخبير 

المعلوماتي ورئيس 
المجلس الوطني 

لخبراء العدل:

فعاليتها عن برهنت ُبعد عن للمحاكمة دولية جتارب عدة هناك
الرقمية للمحاكم أساسيا مدخال وكانت العادلة املحاكمة حتقيق يف

البنية التحتية 
الستيعاب 

مسألة التقاضي عن 
ُبعد ما زالت فقرية إن 

مل أقل منعدمة يف 
العديد من حماكمنا

جتربة املحكمة االبتدائية 
بسال يف زمن «كرونا» 

تفتقد إىل شروطها 
الدنيا والتعثر راجع لعدة 
مشاكل كالتكوين وجودة 
خطوط االتصال السلكي 

واألمن املعلومايت

جل ما جاء به ميثاق إصالح العدالة 

مازال حبيس الرفوف وبعض 

اإلجنازات شابتها عدة اختالالت 

كمنظومة تدبري السجل الوطين 

لالعتقال االحتياطي وتوفر بعض

املحاكم على تطبيقات غري مشغلة

ما زلنا ال نتوفر على
حمكمة إلكترونية فما 

بالك باملحكمة الرقمية 
يف ظل وعود الرقمنة

لسنة 2020؟

منظومة امللف اإللكتروين 
  «e-Deposit»
التعترب فقط مدخال 

أساسيا للمحاكمة عن ُبعد 
بل للمحكمة الرقمية

الـالــــــــمــلــــــــــمــلـــفف


