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مقدمة:
يعد اإعالن الأوراق الق�سائية من اأهم الأعمال الإجرائية التي متر بها اخل�سومة اأمام املحاكم �سواء يف اإنعقادها 

اأو اأثناء النظر بها اأو حتى عقب الف�سل فيها، ونظراً للمعوقات والتحديات التي تواجه اإعالن الأوراق الق�سائية 

بالنظام التقليدي الورقي ملا فيه من اإطالة اأمد التقا�سي من ناحية، واإرتفاع تكاليفه من ناحية اأخرى، ف�سال 

عن امل�سكالت القانونية الناجتة عن عدم العثور على موطن ال�سخ�ص املعني بالإعالن وما يرتتب عليه من 

تعذر اأطراف الدعوى من بطالن الإعالن، ومن ثم ويف ظل التطور التكنولوجي املت�سارع تظهر احلاجة املا�سة 

لتوظيف و�سائل التقنية احلديثة يف خدمة عمليات الإعالن الق�سائي ملا فيه من ت�سهيالت و�سمانات تقلل من 

ن�سبة اخلطاأ الإجرائي وت�سمن ح�سن �سري الدعوى وبالتايل عدم التع�سف من قبل اخل�سوم مما يكفل حتقيق 

العدالة.

تحديد الموضوع:
يف هذه الدرا�سة �سنحاول اإلقاء ال�سوء على كيفية اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة، وحتديد 

و�سائل الإعالن الإلكرتوين وبيان املميزات واخلدمات التي يقدمها وذلك بطرح جمموعة من الفر�سيات على 

ال�سكل التايل:

اأول: يحقق الإعالن الإلكرتوين فائدة لكل من اأطراف الدعوى والقا�سي ومندوبي الإعالن ومن �ساأنه ت�سهيل 

اإجراءات الدعوى.

ثانيا: ل مت�ص فكرة الإعالن باإ�ستخدام التقنية احلديثة ب�سمانات واأ�س�ص املحاكمة العادلة.

ثالثا: اإن الطريق ممهد يف دولة الإمارات العربية املتحدة لإعتماد نظام الإعالن الق�سائي باإ�ستخدام و�سائل 

التقنية احلديثة.

أهمية البحث: 
تكمن اأهمية هذا البحث يف: 

اأول: حداثة فكرة الإعالن بو�سائل التقنية احلديثة ومواكبتها بالتطور التكنولوجي املت�سارع.

قانونية  حلول  اإيجاد  وحماولة  الإلكرتوين  الإعالن  بفكرة  ت�سدم  التي  والعوائق  ال�سعوبات  حتديد  ثانيا: 

وعملية لها يف اإطار قانوين �سليم.

ثالثا: حماولة الإ�ستفادة من القوانني املقارنة لت�سجيع امل�سرع الإماراتي على اإعتماد نظام الإعالن الإلكرتوين 

يف �سبيل خدمة اأطراف الدعوى ومرفق الق�ساء ب�سكل عام.
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مشكلة البحث:
تكمن الإ�سكالية الأ�سا�سية يف هذا البحث يف عدم وجود ت�سريعات قانونية تن�ص �سراحة على كيفية الإعالن 

بو�سائل التقنية احلديثة ب�سكل مف�سل، حيث اأكتفى امل�سرع الإماراتي بر�سم خطوط عري�سة دون اخلو�ص يف 

النظم  البحث يف  اإ�ستدعى علينا حماولة  واآثاره وكيفية تطبيقه، مما  الإلكرتوين  الإعالن  اإجراءات  تفا�سيل 

الإعالن  عليه  يبنى  �سليم  قانوين  تاأ�سيل  لإيجاد  والإجتهاد  التف�سري  وحماولة  املقارنة  للقوانني  الق�سائية 

الإلكرتوين.

خطة البحث: 
و على ذلك �سنتناول اإعالنات �سحف الدعاوي والأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة يف �سوء اأحكام 

قانون الإجراءات املدنية الإماراتي وتعديالته على النحو التايل: 

املبحث الأول: ما هية اإعالن الأوراق الق�سائية بو�سائل التقنية احلديثة

املطلب الأول: مفهوم الإعالن بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة وخ�سائ�سه

املطلب الثاين: و�سائل الإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة

املبحث الثاين: ال�سعوبات التي تواجه الإعالن بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة ومربراته 

املطلب الأول: ال�سعوبات التي تواجه الإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة

املطلب الثاين: مربرات الإعالن با�ستخدام التقنية احلديثة

املبحث الثالث: اإمكانية تطبيق الإعالن بو�سائل التقنية احلديثة يف دولة الإمارات العربية املتحدة

املطلب الأول: تطبيقات على اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة يف القوانني املقارنة

املطلب الثاين: مدى اإمكانية اإعتماد الإعالن بو�سائل التقنية احلديثة يف اإجراءات الدعوى يف دولة الإمارات
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المبحث األول 
ما هية إعالن األوراق القضائية بوسائل التقنية الحديثة

نتطرق يف هذا املبحث لدرا�سة مفهوم الإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة وخ�سائ�سه يف مطلب اأول، ودرا�سة 

و�سائل الإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة يف مطلب ثان. 

المطلب األول
 مفهوم اإلعالن بواسطة وسائل التقنية الحديثة وخصائصه

الفرع الأول: مفهوم الإعالن بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة:

اإعالن اخل�سم يف الدعوى بوجود  اإىل  باإ�ستخدام التقنية احلديثة  اإعالن الوراق الق�سائية  ين�سرف مفهوم 

اأو  الإنقطاع  اأو  الوقف  بعد  الدعاوي  وتعجيل  الق�سائية  الأحكام  وتبليغ  املحكمة،  يف  �سده  مرفوعة  دعوى 

ال�سطب وتوجيه الإنذار والتنبيه وكل ورقة ق�سائية يراد اإي�سالها اإىل علم اخل�سم )املعلن اإليه( عن طريق 

اإحدى الو�سائل التكنولوجية املن�سو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة الثامنة يف قانون الإجراءات املدنية 

الإماراتي اأو وفقا للو�سائل التكنولوجية التي ي�سدر بخ�سو�سها قرار من وزير العدل.

و بناء على ذلك ميكننا بيان مفهوم الإعالن الإلكرتوين باأنه عمل اإجرائي يتم من خالل اإعالن اخل�سم يف 

الدعوى باأي اإجراء ق�سائي يتخذ يف مواجهته باإ�ستخدام و�سائل الإت�سال احلديثة دون احلاجة اإىل الإنتقال 

املادي والبحث عن موطن ال�سخ�ص املعلن، بحيث ي�ستعا�ص عن الطرق التقليدية يف الإعالن بو�سائل الإت�سال 

يكمن  واإمنا  والغاية،  املو�سوع  يف  التقليدي  الإعالن  عن  يختلف  ل  الإلكرتوين  فالإعالن  احلديثة،  التقنية 

)((
الإختالف يف و�سيلة الإعالن والتي تتمثل بو�سائل الإت�سال احلديثة مبختلف اأنواعها. 

الفرع الثاين: خ�سائ�ص الإعالن بوا�سطة و�سائل التقنية احلديثة: 

تظهر الأهمية العملية لإ�ستخدام و�سائل الإت�سال الفوري يف عملية الإعالن الق�سائي يف حتقيق ال�سرعة يف 

الإجراءات، وتوفري الوقت واجلهد، اأ�سف اإىل ذلك اإمكانية اإعطاء و�سائل التقنية احلديثة احلجية القانونية 

 
)((

يف م�سائل الإثبات

موؤمتر الأ�ساليب احلديثة يف اإعالن الأوراق الق�سائية بني النظر والتطبيق 0)-)) / اأبريل / 006)  )((

)2000 du mars 230-2000 .Loi N( بتعديل )1326C.C.F-1317-2.3.4 .al art1316( كما هو احلال يف  )((

.985.p :1864.Somm.: N :2000 .J.C.P ed. G :2000 mars 25 ,Cass. Civ Ire-  
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اأول: اإ�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة بدل من و�سائل الإعالن التقليدية:

حيث ي�ستعا�ص عن الإجراءات الورقية واملادية يف الإعالن التقليدي بالو�سائط والأعمدة الإلكرتونية القائمة 

على دعائم اإلكرتونية،فتقوم الر�سالة الإلكرتونية مقام الإعالن الورقي وتكون لها نف�ص احلجية اأمام القانون 

غرف  بها  تغ�ص  التي  الورقية  املعامالت  لتخزين  الالزمة  امل�ساحة  الإلكرتوين  الإعالن  يوفر  كما  والق�ساء، 

املحاكم، ومن �ساأنه �سهولة تخزين واإ�سرتجاع املعلومات.

ثانيا:�سرعة تطبيق اإجراءات التقا�سي:

الف�سل يف  �سرعة  الإعالن مما يحقق  اإجناز  و�سرعة  الوقت  اإخت�سار  �سانه  الإلكرتوين من  الإعالن  اإ�ستخدام 

املنازعات حيث اأن الإعالن التقليدي يحتاج الكثري من الوقت للبحث املادي عن عنوان اأطراف الدعوى من قبل 

)((
مندوبي الإعالن، كما اأنه فيه اإخت�سار للجهد والنفقات.

ثالثا: �سهولة اإثبات الإعالن الإلكرتوين:

حيث اأنه من �سروط الإعالن الإلكرتوين اأن يكون ثابتا من حيث التاريخ ومن جهة مر�سل الإعالن، وملا كانت 

الر�سالة الإلكرتونية حتدد تلقائيا تاريخ اإر�سالها واجلهة التي اأر�سلتها، فاإنه ميكن الوقوف على �سحة الإعالن 

قانونا بكل �سهولة.

رابعا: اإت�ساع نطاق الإعالن بو�سائل التقنية احلديثة:

اإعالن  املعلنة، بحيث ميكن  للجهة  املكاين  بالإخت�سا�ص  يتقيد  التقنية احلديثة ل  بو�سائل  الإعالن  اأن  حيث 

�سخ�ص يقع خارج دائرة املحكمة املخت�سة مبا�سرة، دون احلاجة لإتباع الإجراءات الالزمة يف اإعالن اأ�سخا�ص 

خارج النطاق املكاين للمحكمة املخت�سة.

المطلب الثاني
وسائل اإلعالن بواسطة التقنية الحديثة

نالحظ يف ن�ص املادة 8 يف الفقرة الأوىل من قانون الإجراءات املدنية اأن امل�سرع ن�ص على و�سائل تقنية ميكن 

ا�ستخدامها يف الإعالن الق�سائي، كما ميكن ا�ستخدام و�سائل اأخرى مل ين�ص عليها امل�سرع.

الفرع الأول: الو�سائل التقنية التي ن�ص عليها امل�سرع يف قانون الإجراءات املدنية الإماراتي:

بالرجوع اإىل ما ن�ص عليه قانون الإجراءات املدنية يف املادة الثامنة الفقرة الأوىل من ذات القانون على اأنه:

www.ahram.org.eg :ح�سن علي عثمان.هنا: املحكمة الإلكرتونية، مقالة موجودة على موقع جريدة الإهرام، ميكن الو�سول اإليها من املوقع  )((
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). ت�سلم �سورة الإعالن ل�سخ�ص املعلن اإليه اأينما وجد اأو يف موطنه اأو حمل اإقامته اأو املوطن املختار اأو حمل 

اأو الت�سريح باإعالنه  اإعالنه  اإدارة الدعوى  اأو امتنع عن ا�ستالم الإعالن جاز ملكتب  اإعالنه  عمله، فاإذا تعذر 

التقنية  و�سائل  من  مقامها  يقوم  ما  اأو  الإلكرتوين  الربيد  اأو  بالفاك�ص  اأو  الو�سول  بعلم  امل�سجل  بالربيد 

احلديثة التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير العدل، اأو باأية و�سيلة يتفق عليها الطرفان.

و ميكن مالحظة واقع الو�سائل التقنية التي ن�ص عليها القانون وهي:

١. الفاك�س:

الأداء  �سريع  اأنه  كما  احلا�سوب،  جهاز  من  جزءاً  اأو  بذاته،  م�ستقل  جهازاً  يكون  وقد  حديث،  تقني  جهاز  هو 

و�سهل ال�ستعمال، فيمكن عن طريقه نقل ورقة اأو عدة اأوراق مبا فيها بيانات اأو �سور من ال�سخ�ص املعلن اإىل 

ال�سخ�ص املعلن اإليه والعك�ص مهما كانت امل�سافة بينهم، والر�سالة التي يت�سلمها املر�سل اإليه عن طريق جهاز 

)((
الفاك�ص من املر�سل هي �سورة حرفية م�ستن�سخة عن اأ�سل الر�سالة الأ�سلية.

اأجاز الإعالن عن طريق الفاك�ص، ولكنه ح�سره يف حالة معينة ن�ست  اأن امل�سرع الإماراتي  و اجلدير بالذكر 

عليها املادة 8 يف الفقرة الأوىل من قانون الإجراءات املدنية بحيث اأنه اأجاز ملكتب اإدراة الدعوى يف حالة تعذر 

اإعالن املعلن اإليه اأو اإمتناع الأخري عن اإ�ستالم الإعالن باإعالنه بعدة طرق بديلة اأحدها اإعالن املعلن اإليه عن 

طريق الفاك�ص.

ون�ستنتج من ن�ص املادة ال�سابقة اأن امل�سرع الإماراتي اأجاز اأن يتم اإخطار اخل�سوم للح�سور اأمام املحكمة عن 

طريق الفاك�ص يف احلالة التي ذكرناها وذلك ل�سببني :

 اأ. حتقيق غاية الإعالن، وهي متكني اخل�سم من الدفاع عن نف�سه.

ب. حتقيق ال�سرعة واملرونة يف الإعالن مبا يحقق بطبيعة احلال العدالة وال�سرعة يف الف�سل يف املنازعات. 

٢. الربيد الإلكرتوين:

مفهومه: هو خدمة على �سبكة الإنرتنت تقوم باإر�سال واإ�ستقبال ر�سائل اإلكرتونية بريدية من واإىل اأي م�سرتك 

، ول ميكن الو�سول اإىل الر�سائل الإلكرتونية اإل باإ�ستعمال كلمة �سر - كلمة 
)((

يف اأي وقت واأي مكان من العامل

العقوبات  قانون  طائلة  حتت  يقع  اإنتهاكها  اأن  بالذكر  واجلدير  املرا�سالت،  �سرية  على  حفاظا  وذلك  عبور-، 

))(  د.عبا�ص العبودي - �سرح اأحكام قانون الإثبات .حجية التلك�ص والر�سائل �ص566 - د. �سمري طه عبد الفتاح - احلجية القانونية لو�سائل املعلومات - بند 

50 - �ص 58 

راجع بالتف�سيل: د.فاروق ح�سني - الربيد الإلكرتوين - الهيئة امل�سرية العامة للكتاب - 999)، الإنرتنت ال�سبكة العاملية للمعلومات -ط)، هال للن�سر   )((

والتوزيع بالقاهرة - 999) ارنود دوفور - انرتنت - ترجمة منى ملحي�ص، د.نبال ادلبي - ط)-الدار العربية للعلوم بلبنان 998) بوب نورتون وكاثي �سمني 

- التحجارة على الإنرتنت - ترجمة مركز التعريب والربجمة - ط) - الدار العربية للعلوم بلبنان -997) - طريق اأفبيق - الإنرتنت -ح )، )، ط) - دار 

الإميان ب�سورية 996).
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الإماراتي هذه  امل�سرع  واأتخذ  الإلكرتوين( ،  التن�ست  الإلكرتونية )جرمية  الر�سائل  التج�س�ص على  بتو�سيف 

الو�سيلة كاأحد الو�سائل التقنية املن�سو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة الثامنة يف قانون الإجراءات املدنية 

وذلك يف حالة تعذر اإعالن املعلن اإليه اأو اإمتناع الأخري عن اإ�ستالم الإعالن.

- مميزات الإعالن بوا�سطة الربيد الإلكرتوين :

). �سهولة ال�ستعمال .

). �سرعة ودقة الأداء يف نقل الر�سائل اإر�ساًل وا�ستقباًل .

3.  احلفاظ على ال�سرية واخل�سو�سية .

4. قدرته على حتمل ر�سائل ذات اأحجام كبرية على اختالف ما بها من معلومات ، �سواء كانت هذه املعلومات 

كتابة اأم �سور اأم اأ�سوات .

و اجلدير بالذكر اأن وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف كان قد اأ�سدر قرار رقم )))( ل�سنة 7)0)، ب�ساأن 

�سوابط اإجراءات الإعالنات الق�سائية بوا�سطة الو�سائل الإلكرتونية للخرباء، والذي قرر يف ن�ص كل من املادة 

)((
الأوىل والثانية من القرار اآنف الذكر ما يلي:

املعتَمدة لالإعالن الق�سائي وذلك  الو�سائل  الن�سيَّة من  َعدُّ كل من الربيد الإلكرتوين والر�سائل  املادة ))(: 

ِوْفقاً لأحكام هذا القرار.

املادة ))(: مع ُمراعاة البيانات املن�سو�ص عليها باملادة ))3( من قانون املرافعات املدنية والتجارية، يتم الإعالن 

ين ب�سحتها لدى مكتب  الق�سائي بوا�سطة الربيد الإلكرتوين اأو الر�سائل الن�سيَّة للخرباء ِوْفقاً لبياناتهم املُقرِّ

امل�سجل العام.

يتم الإعالن الق�سائي مبجرد اإر�سال الربيد الإلكرتوين اأو الر�سائل الن�سيَّة، وُيعترَب اإعالناً ل�سخ�ص اخلبري 

املطلوب اإعالنه.

و على ذلك وباإ�سقاط الفقرة الأوىل من املادة الثامنة من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي، على القرار رقم 

)))( ل�سنة 7)0) ال�سادر من وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف، نرى اإعتماد كل من الربيد الإلكرتوين 

ن�ص  فقد  اآخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  الق�سائي  لالإعالن  معتمدة  كو�سيلة  الق�سرية  الن�سية  والر�سائل 

القرار يف ن�ص املادة الثانية منه اأي�سا على اأن الإعالن بوا�سطة الربيد الإلكرتوين اأو الر�سائل الن�سية اإمنا يتم 

بعد اإقرار اأ�سحاب ال�سان ب�سحة بيناتهم املدونة لدى مكتب امل�سجل العام. 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  من  وال�سادر   (0(7 ل�سنة   )((( رقم  القرار  يف  جاء  ما  نوؤيد  جانبنا  من  و 

))(  اجلريدة الر�سمية لالإحتاد - العدد رقم 3303 - اخلمي�ص - )/مار�ص/7)0) )5(+)6(
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والأوقاف يف �ساأن الأخذ بالربيد الإلكرتوين كو�سيلة ل تقبل التاأويل يف جمال اإعالن الأوراق الق�سائية، على 

اأو رئي�ص الدائرة  اإ�سراف قا�سي املو�سوع  اأن تكون من خالل جهاز كمبيوتر املحكمة بوا�سطة املح�سر وحتت 

�سبكة  على  عنوانه  واملعروف  اإعالنه،  للمراد  اإلكرتونية  ر�سالة  باإر�سال  املح�سر  يقوم  بحيث  الأحوال،  ح�سب 

الإنرتنت وذلك وفقا لت�سريحه ب�سحة البيانات املقدمة واملدونة لدى امل�سجل العام، وعلى ذلك يعترب الإعالن 

مت بتمام اإر�سال الر�سالة الإلكرتونية، مع تعزيز ذلك باإر�سال خطاب م�سحوب بعلم و�سول من الإعالن على 

موطن املعلن اإليه خالل اأربعة وع�سرون �ساعة.

اإعالن  التقنية احلديثة يف جمال  و�سائل  كو�سيلة من  الإلكرتوين  بالربيد  الأخذ  اأن  الإ�سارة  اأخريا جتدر  و 

الأوراق الق�سائية اإمنا �سيحل الكثري من ال�سلبيات املوجودة يف اآلية طريقة اإعالن الأوراق الق�سائية بالطرق 

.
)((

التقليدية

:)SMS( الر�سائل الن�سية

 )SMS( هي اإخت�سار )Short message service( والتي تعني خدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية، وتعد و�سيلة 

م�ستقلة  الو�سيلة  هذه  اإعتبار  وميكن  الق�ساء،  اأمام  ح�سوره  ب�سرورة  اإليه  املعلن  لإبالغ  جدا  و�سريعة  مرنة 

كحّد  60) حرف  على  الر�سالة حتتوي  اأن  بالذكر  واجلدير  الق�سائي،  الإعالنات  لإجراءات  مكملة  اأو  بذاتها 

اأق�سى باللغة الإجنليزية، و70 حرف كحد اأق�سى باللغة العربية، اأما يف حالة الزيادة عن عدد احلروف املكتوبة 

)((
فاإن ذلك يوؤدى اإىل و�سول الر�سالة الن�سية على اأكرث من مرحلة،و تنق�سم اإىل ر�سالتني اأو اأكرث.

و عليه ميكن اإعالن اخل�سم يف الدعوى باأي اإجراء ق�سائي عن طريق ر�سالة ن�سية ير�سلها اخل�سم الآخر اأو 

مكتب اإدارة الدعوى، بحيث تكون هذه الر�سالة حجة على اخل�سم املعلن اإليه بتلقيه الإعالن، ب�سرط اأن تكون 

الر�سالة ثابتة التاريخ ل�سمان اأن الإعالن قد ح�سل يف الوقت املطلوب فيه الإعالن، وذلك لأهميته يف ح�ساب 

املواعيد الإجرائية، كما ي�سرتط اإمكانية اإثبات الإعالن وعليه تثور م�ساألة الوقت الذي ينتج فيه الإعالن اأثره، 

وبغياب الن�ص الت�سريعي فرنى اأن الإعالن يتحقق بالوقت الذي ي�سل فيه لعلم املعلن اإليه.

الفرع الثاين: و�سائل اأخرى لالإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة:

للفاك�ص  بالن�سبة  بالقيا�ص  �سواء  احلديثة  التقنية  بوا�سطة  لالإعالن  مفتوحا  املجال  الإماراتي  امل�سرع  ترك 

راجع بالتف�سيل جملة معهد الق�ساء ال�سادرة عن معهد الكويت للدرا�سات الق�سائية والقانونية . العدد الثاين ع�سر 006) .�ص )8 اإىل �ص )9  )((

مو�سوع  على  واإ�سقاطها  الرئي�سية  النقاط  اأخذ  مت   https://support.google.com/hangouts/answer/3441321?hl=ar  (2(

البحث.
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اأورد يف ن�ص املادة الثامنة يف الفقرة الأوىل عبارة »اأو ما يقوم مقامها من  والربيد الإلكرتوين وذلك عندما 

و�سائل التقنية احلديثة« اأو بالإبتكار بحيث يقرر وزير العدل ما هية و�سائل التقنية احلديثة التي تقوم مقام 

املنا�سبة  الو�سيلة  اإختيار  على  لالإتفاق  لالأطراف  املجال  ترك  بحيث  بالإتفاق  اأو  الن�ص  يف  املذكورة  الو�سائل 

لهم،فقد ن�ست املادة 8 يف الفقرة الأوىل على اأنـه: ). . . اأو بالفاك�ص اأو الربيد الإلكرتوين اأو ما يقوم مقامها 

من و�سائل التقنية احلديثة التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير العدل، اأو باأية و�سيلة يتفق عليها الطرفان(. 

يف ظل التطور ال�سريع للو�سائل التقنية مبقابل غياب ت�سريعات وا�سحة ت�سن كيفية عملية الإعالن الق�سائي 

باإ�ستخدام التقنية احلديثة، الأمر الذي يدفعني ملحاولة الإجتهاد، وطرح جمموعة مبتكرة من اخليارات التي 

الق�سائية من جهة  الأوراق  اإعالن  بالقيام مبهمة  وكفيلة  التقنية احلديثة من جهة  الو�سائل  قبيل  تعد من 

اخرى، ومن هذه الو�سائل:-

)MMS( الو�سيلة الأوىل: اإر�سال ر�سالة و�سائط متعددة

اأي خدمة ر�سائل امللتيميديا ، وقد تكون هذه   ) multimedia messaging service( اإخت�سار )MMS( وهي 

اإن  اأف�سل واأكرث فاعلية وحرفية من غريها، فما  اإعالن الوراق الق�سائية  اإذا طبقت يف جمال  الو�سيلة فيما 

م�سمون  تكتب  ثم  ومن  اإليها  ن�سية  ر�سالة  بتوجيه  الراغبة  الت�سال  جهة  بالإعالن  املخت�سة  اجلهة  تختار 

وحمتوى الإعالن الذي ترغب فيه لإعالم املعلن اإليه به، حتى ي�سل تقرير للجهة املر�سلة بالإفادة على و�سول 

الإعالن وقراءته، اأ�سف اإىل ذلك اأنه ميكن للجهة املخت�سة بالإعالن اإ�سافة مرفقات اإىل الر�سالة. على طول 

اجلزء ال�سفلي من ال�سا�سة، فيمكنها اإدراج رموز تعبريية يف الر�سالة تظهر مدى اأهميتها، بالإ�سافة اأنه ميكن 

املوقع  اإدراج  بالإعالن  املخت�سة  للجهة  ميكن  واأخريا  ذاتها،  الر�سالة  يف  الإعالن  من  مل�سق  اأو  �سورة  اإدراج 

معايري  يحقق  قيا�سي  بوقت  الإجراءات  اإمتام  يف  فعال  اإ�سهاما  ي�سهم  مما  الدعوى،  لنظر  املخت�ص  اجلغرايف 

الكفاءة من جهة، ومعايري ح�سم النزاعات الق�سائية بوقت اأق�سر، بحيث اأنه يقلل وبن�سبة كبرية التعذر بعدم 

 
)((

و�سول الإعالن اأو عدم قراءاته اأو وجود خطاأ بالإعالن يوؤدي اإىل بطالنه وما اإىل ذلك.

الو�سيلة الثانية: التطبيقات الذكية )الوت�س اأب( 

يف الآونة الأخري اأنت�سر برنامج الوات�ص اآب ب�سكل �سريع ووا�سع ، واأ�سبح متاح لكل من ميتلك هاتف متنقل، ويعد 

هذا التطبيق من التطبيقات الأكرث اإنت�سارا على امل�ستوى العاملي، فيكاد ل يخلو هاتف اأي �سخ�ص منا من وجود 

مو�سوع  على  واإ�سقاطها  الرئي�سية  النقاط  اأخذ  مت   ،https://support.google.com/hangouts/answer/3441321?hl=ar  (1(

البحث.
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املتاحة لتطبيق  واملقرتحات  الذي يدعونا لو�سعه �سمن اخليارات  الأمر  املحمول،  التطبيق على هاتفه  هذا 

اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة، ويحقق هذا التطبيق للمر�سل معرفة ما اإذا مت و�سول 

الر�سالة )املكتوبة-امل�سورة-مقطع �سوتي(، للمر�سل اإليه وفيما اإذا كان الأخري قد اأطلع عليها اأم ل، اأ�سف اإىل 

ذلك ال�سرعة يف اإي�سال الر�سائل �سواء اأكانت �سوتية اأم مكتوبة مع الإ�سارة لوجود الكثري من اخليارات �سمن 

هذا التطبيق نذكر منها )الكمريا املبا�سرة - ال�سور املخزنة - الوثائق وامل�ستندات - املوقع اجلغرايف - م�ساركة 

اأرقام الهواتف املخزنة على التطبيق(. 

الو�سيلة الثالثة: دمج نظام الإعالن الق�سائي مع جميع الدوائر احلكومية:

وذلك من خالل اإبتكار نظام اإلكرتوين اإحتادي على م�ستوى الدولة ي�سمل جميع الدوائر احلكومية، وميكن 

ترجمة ذلك اإىل واقع من خالل اأنه ميكن بحالة وجود دعوى منظورة اأمام املحكمة، اإبالغ مكتب اإدارة الدعوى 

بتعميم الإعالن على النظام الإلكرتوين الإحتادي، وعلى ذلك وبحالة قيام ال�سخ�ص املراد اإعالنه )املعلن اإليه( 

بالقيام باأي معاملة اأو اإجراء من خالل اأي دائرة حكومية او منفذ حدودي يتم طباعة الإعالن الق�سائي له 

عن طريق النظام الإلكرتوين الإحتادي واإلزامه بتوقيعه على تبلغ الإعالن وبحال رف�سه، يطبق احلكم عليه 

مبثابة احل�سوري وب�سكل �سمني و�ساأنه يف ذلك �ساأن ال�سخ�ص املمتنع عن ح�سور جل�سات املحكمة رغم علمه 

بها.

واجلدير بالذكر اأنه ميكن الإ�ستعانة بالتجربة الرائدة من دمج بطاقة ال�سمان ال�سحي مع الهوية الإماراتية 

)((
عن طريق التقنية الذكية والتي نفذت مع مطلع عام اجلاري )7)0)(.

http://www.alittihad.ae/details.php?id=57276&y=2016&article=full (0(6-(راجع املوقع الإلكرتوين جلريدة الإحتاد املن�سورة يف 4)-نوفمرب((
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المبحث الثاني
الصعوبات التي تواجه اإلعالن بواسطة وسائل التقنية الحديثة ومبرراته 

يف هذا املبحث نتحدث عن بع�ص ال�سعوبات التي تواجه تطبيق الإعالن الإلكرتوين، ومربرات اعتماد الإعالن 

اللكرتوين.

المطلب األول
الصعوبات التي تواجه اإلعالن بواسطة التقنية الحديثة
فيما يلي نبني بع�ص ال�سعوبات القانونية والعملية والتي تواجه الإعالن الإلكرتوين:

اأول: غياب ت�سريعات وا�سحة ومف�سلة لالإعالن بوا�سطة التقنية احلديثة:

حيث اأ�سارت الفقرة الأوىل من املادة )8( من القانون الإجراءات املدنية الإماراتي اإىل ما هية و�سائل التقنية احلديثة 

املمكن اللجوء اإليها، اإل اأن قانون الإجراءات املدنية خال من ت�سريعات وا�سحة ومف�سلة عن الطرق والأ�ساليب التي 

يجب الإ�ستناد اإليها اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة.

بوا�سطة  الإعالن  تطبيق  يخدم  ب�سكل  بالإعالن  املتعلقة  القانونية  الن�سو�ص  تف�سري  يف  الق�ساء  مرونة  عدم  ثانيا: 

التقنية احلديثة.

و فيما يتعلق بالتطبيق العملي لالإعالن الإلكرتوين وجهت كمية من الإنتقادات ال�سلبية والتي طاملا و�سعت الع�سا يف 

العجلة، ميكن �سملها من خالل عّدة نقاط منها:

اأن لي�ص كل الأ�سخا�ص لديهم بريد اإلكرتوين وعلى دراية بالتقنيات احلديثة املحتمل اإ�ستعمالها.

اأن الأ�سخا�ص العامة والذين قد ميتلكون بريدا اإلكرتونيا، ل يقومون بالتحقق والتفح�ص منه ب�سكل دوري. 

الذين ل  ال�سن  ال�سغار وكبار  الإلكرتوين، فمنهم  الربيد  التعامل مع  الأ�سخا�ص على ثقافة واحدة يف  لي�ص كل  اأن 

يعرفون القراءة اأو الكتابة اأ�سا�ساً، عدا عمن ل يعرف ا�ستخدام مثل هذه الأجهزة الذكية والو�سائل التقنية.

الإنتقادات ب�سيط جدا،، وذلك من خالل و�سع خطوط عري�سة والوقوف عليها ونوردها على  والرد على مثل هذه 

�سبيل املثال ل احل�سر:- 

اأن �ساحب �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، اأعلنها �سراحًة 

ويف اأكرث من موقف، )اأن الإمارات حكومة ودولة ذكية(، وبالتايل ومن باب اأوىل، كان من الالزم اأن يواكب مثل هذا 
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التطور والذكاء كل مواطن ومقيم وزائر، و�سيكون هذا الذكاء �سمة الإمارات وعالمتها التجارية.

القراءة  اأن مل يكن يتقن  التقليدية، لو  العادية  اإعالنه بالطرق  �ساأن  القا�سر يكون مب�سوؤولية والديه، والعجوز  اأن 

والكتابة، كما هو طريق اإعالنه بالطرق الذكية الإلكرتونية، اإذ هو بحاجة ملن يقراأ له وير�سده. عدا عن اأن كل جديد 

له من يعار�سه بدايًة، وما اإن اإ�ستقرت اأحواله اأ�سبح مدعاة وم�سدر عز وفخر للمجتمع.

تفعيل نظام الإعالن الق�سائي بوا�سطة التقنية احلديثة لي�ص بالأمر امل�ستحيل التحقيق، فمن املمكن تاأمني ما هو 

نـ�سـبـتـه 90 % يف خالل �سنة من تاريخ اإ�سدار الت�سريع الذي ينظم ذلك، فالدوائر القت�سادية وغرف التجارة، تلزم 

�سركاتها امل�سجلة لديها باإ�سافة عنوان الربيد الإلكرتوين عند جتديد رخ�ستها، واإدارة الهوية كذلك تلزم كل من 

يزور  من  كل  تلزم  الهجرة  اإدارة  وكذلك  املعتّمد،  الإلكرتوين  بربيده  بتزويدها  هويته  لتجديد  موؤ�س�ساتها  يراجع 

)((
الدولة باعتماد بريد اإلكرتوين لتبليغه من خالله.

اأن مزايا واإيجابيات هذا النظام قد تطغى على عيوبه مع الزمن، لأنه �سيوفر الكثري من الوقت واجلهد، وذلك ملا 

مينحه النظام الإلكرتوين من �سرعة يف تبادل املرا�سالت والإعالنات الق�سائية، حيث اأن عملية الرتا�سل ل ت�ستغرق 

�سوى ب�سع ثوان فقط لكي ت�سل اإىل املر�سل اإليه، مهما تباعدت امل�سافات، ويف ذلك تفادي ملا ورد يف ن�ص املادة )))( من 

قانون الإجراءات املدنية.

وال�سئون  العدل  وزير  اأن  التقنية احلديثة  بوا�سطة  لالإعالن  ت�سريعات مف�سلة  لغياب  وبالإ�سارة  بالذكر  و اجلدير 

الإ�سالمية والأوقاف كان قد اأ�سدر قرار رقم )))( ل�سنة 7)0)، ب�ساأن �سوابط اإجراءات الإعالنات الق�سائية بوا�سطة 

، الأمر الذي يدعونا للرتيث قليال ريثما يتم اإعتماد التقنية احلديثة كاأحد الو�سائل 
)((

الو�سائل الإلكرتونية للخرباء

الر�سمية لإعالن الأوراق الق�سائية، ليتم بعد ذلك �سن ت�سريع �سريح يو�سح ما هية الو�سائل التقنية احلديثة املعتمدة 

يف اإعالن الأوراق الق�سائية هذا من جانب، ومن جانب اآخر تو�سيح احلالت وكيفية التعامل مع هذه الو�سائل.

المطلب الثاني
المبررات لإلعالن بإستخدام التقنية الحديثة

يجدر بنا الوقوف بداية على مربرات اإ�ستخدام التقنية احلديثة يف الإعالن الق�سائي من خالل اإ�ست�سفاف حقيقة 

وواقع عيوب الإعالن بالطرق التقليدية، بحيث ميكن تفادي ال�سلبيات والعرثات يف نظام الإعالن الق�سائي التقليدي 

اإذا �سادف اآخر امليعاد  اأنه: )يف جميع الأحوال  واملن�سو�ص عليه يف الفقرة الأخرية من املادة )))( والتي تن�ص على 

))(  مقال من�سور على جريدة البيان - د. يو�سف �سريف - 8) مايو 5)0)- مقال بعنوان الإعالن الق�سائي الذكي ميكن الإطالع عليه على املوقع:

 http://www.albayan.ae/opinions/articles/1.2376267-18-05-2015

))(  مرجع �سابق، اجلريدة الر�سمية لالإحتاد - العدد رقم 3303 - اخلمي�ص - )/مار�ص/7)0) )5(+)6(
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عطلة ر�سمية امتد امليعاد اإىل اأول يوم عمل بعدها(، وعلى ذلك وباإ�ستخدام التقنية احلديثة يف جمال الإعالن الق�سائي 

قد ي�ستمر النظام التكنولوجي بالإ�ستمرار باإيعاز �سخ�ص املعلن اإليه قبل يوم العطلة الر�سمية وحتى اأو يوم عمل بعد 

اإنتهاءها تلقائيا،، ومن ثم ميكن بوا�سطة اإ�ستخدام تقنية احلديثة يف جمال الإعالن اإخت�سار الوقت وامل�سافات وذلك 

باإ�ستمار الإيعاز للمعلن اإليه اإلكرتونيا باأي و�سيلة ن�ست عليها الفقرة الأوىل من املادة )8( يف قانون الإجراءات املدنية 

الإماراتي اأو باإيعاز املعلن اإليه باأي و�سيلة تقنية اأخرى غري من�سو�ص عليها يف القانون ب�سكل �سريح و�سدر قرار من 

الوزير باإعتمادها كاأحد الو�سائل التقنية املعمول بها يف الإعالن الق�سائي.

و كذلك الأمر بالن�سبة للمادة )6( من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي التي ن�ست على اأنه: )). ل يجوز اإجراء اأي 

اإعالن اأو البدء يف اإجراء من اإجراءات التنفيذ بو�ساطة القائم بالإعالن اأو التنفيذ قبل ال�ساعة ال�سابعة �سباحا ول بعد 

ال�ساعة الثامنة م�ساء ول يف اأيام العطالت الر�سمية اإل يف حالت ال�سرورة وباإذن كتابي من القا�سي املخت�ص اأو رئي�ص 

الدائرة اأو من قا�سي الأمور امل�ستعجلة(.

باأوقات الإعالن حيث ميكن الإعالن خارج  التقيد  اإعالن الأوراق الق�سائية يجنبنا  التقنيات احلديثة يف  فاإ�ستخدام 

ال�ساعات املحددة وذلك لأن العلة من التقيد باملواعيد اأندثرت، بحيث ي�سبح اخلطاأ نادراً بعد �سبط الإعدادت اخلا�سة 

بالنظام التقني الإلكرتوين وبالتايل ل جمال لإعتبار الإعالن ل�سخ�ص املعلن اإليه ي�سوبه اأي نوع من اأنواع البطالن. 

و جتدر الإ�سارة على اأنه ويف حالة عدم و�سول الإعالن للمعلن اإليه، فاإن الربنامج يحيط املر�سل علماً بذلك تلقائيا، 

ليتم اإعالنه بالطرق العادية التقليدية، الأمر الذي �سي�سهم فعليا يف اخت�سار مدة التقا�سي لأغلب الق�سايا، كما اأن 

التقنية احلديثة واملن�سو�ص عليها يف الفقرة الوىل من املادة )8( تعتمد على مبداأ التخزين التلقائي، بحيث حتفظ 

املرا�سالت الواردة يف �سناديق بريد امل�ستخدمني بالن�سبة للربيد الإلكرتوين، ليطلعوا عليها يف الوقت الذي ي�ساوؤون، 

بالإ�سافة اإىل اإمكانية اإ�ستخراج �سجل اإلكرتوين �سامل على الر�سائل الواردة عن طريق الفاك�ص.

و من ثم وبتفعيل نظام اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة، فاإننا نتجاوز م�ساوئ الأ�سلوب التقليدي 

القدمي يف اإعداد الإعالنات، والتاأخري الناجم عن اإجراءات ت�سليمها وا�ستالمها، والذي كان ي�ستغرق وقتاً طوياًل، قد 

يزيد على ثالثة اأ�سهر اأحياناً، كما هو احلال اأي�سا يف �ساأن التبليغ الدبلوما�سي، اأ�سف اإىل ذلك اأن الإعالن قد يح�سل 

اأو ل يح�سل اأو قد يعد باطال يف بع�ص احلالت.

اإيجابياً  يوؤثر  املتغري واملتطور، والذي  الإحرتايف  بالطابع  تت�سم  املتحدة  العربية  الإمارات  اأن دولة  بالذكر   واجلدير 

اإمكاناته  يف كل مواطن ومقيم وزائر بتطوير ذاته وعمله، فيجعله يبدل م�سكنه بني فرتة واأخرى، مبا يتنا�سب مع 

والفر�ص املتاحة لديه، وقد تعترب هذه �سلبية ت�سوب عملية الإعالن التقليدي، بينما يبقى الربيد الإلكرتوين على 

)((
�سبيل املثال ثابتاً ل يتغري بتغيري امل�سكن والنتقال من منطقة اإىل اأخرى.

الإعالن الق�سائي الذكي - د.يو�سف �سريف - جريدة البيان - 8)/مايو/4)0)  )((



23

المبحث الثالث
إمكانية تطبيق اإلعالن بوسائل التقنية الحديثة

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

يف هذا املبحث نطرح جمموعة من التطبيقات العملية يف القوانني املقارنة هذا من جانب، ومن جانب اآخر فاإننا 

اإمكانية تطبيق اإعالن الأوراق الق�سائية باإ�ستخدام التقنية احلديثة يف دولة الإمارات العربية  نناق�ص مدى 

املتحدة.

المطلب األول
تطبيقات على إعالن األوراق القضائية بإستخدام التقنية الحديثة في 

القوانين المقارنة

- تطبيقات الإعالن بالفاك�س والتلك�س:

يف قانون التجارة امل�سري اجلديد ن�ست املادة )58( على اأن: )يكون اإعذار املدين اأو اإخطاره يف املواد التجارية 

باإعذار ر�سمي اأو بكتاب م�سجل م�سحوب بعلم الو�سول، ويجوز يف اأحوال الإ�ستعجال اأن يكون الإعالن اأو الإخطار 

بربقية اأو تلك�ص اأو فاك�ص اأو غري ذلك من و�سائل الإت�سال احلديثة(.

ن�ست املادة )4/440( من قانون التجارة امل�سري اجلديد على اأن ) ملن وجب عليه الإخطار اأن يقوم بخطاب م�سجل 

اأو بربقية اأو تلك�ص اأو فاك�ص اأو باأية طريقة اأخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها، وعليه اإثبات قيامه بالإخطار يف امليعاد 

املقرر له . . .(، وعلى ذلك اأوجب امل�سرع التجاري امل�سري مبقت�سى الن�ص ال�سابق على حامل الكمبيالة واملظهر 

اإخطار من ظهر اإليه الكمبيالة مبا ت�سلمه من اإخطار يفيد عمل الإحتجاج بعدم قبول الكمبيالة اأو وفائها قبل 

حامل الكمبيالة حتى ت�سل الورقة اإىل ال�ساحب.

ن�ست املادة )747( من قانون التجارة امل�سري اجلديد بخ�سو�ص ال�سلح الواقي من الإفال�ص على انه )للمدين 

ولكل دائن ورد اإ�سمه بقائمة الديون اأن ينازع بالديون املدرجة بها خالل ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر يف ال�سحف 

عن ح�سول الإيداع - اإيداع قائمة الديون قلم كتاب املحكمة - وتقدم املنازعة اإىل قلم الكتاب ويجوز اإر�سالها 

بكتاب م�سجل اأو برقية اأو بتلك�ص او فاك�ص.

و بذلك جند اأن امل�سرع امل�سري اأخذ بفكرة الإعالن الإلكرتوين يف امل�سائل التجارية نظرا لل�سرعة التي تقت�سيها 

امل�سائل التجارية اإل اأنها يجب اأن تكون م�سحوبة بخطاب م�سجل بعلم الو�سول.
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يف قانون املرافعات القطري ن�ست املادة ))))( على ان: )تكون للر�سائل املوقع عليها قيمة املحرر العريف من حيث 

الإثبات وتكون للربقيات ومكاتابات التلك�ص والفاك�سميل هذه القيمة اأي�سا اإذا كان اإ�سلها املودع يف مكتب الت�سدير 

موقعا عليه من مر�سلها، وتعترب هذه الربقيات واملكاتبات مطابقة لأ�سلها حتى يقوم الدليل على عك�ص ذلك . 

واإذا عدم الأ�سل فال يعتد بها اإل ملجرد الإ�ستئنا�ص(.

اأجاز امل�سرع القطري مبقت�سى الن�ص ال�سابق للربقيات والتلك�ص والفاك�ص قيمة املحرر العريف يف الإثبات فمن 

باب اأوىل اإجازة الإعالن الق�سائي اأو الإعذار بالتلك�ص اأو الفاك�ص كما هو احلال يف الربقيات اإذا كانت �سادرة بني 

اأ�سخا�ص عاديني، واإذا �سدرت من املح�سر كموظف عام من مكتب الربيد الق�سائي باملحكمة وحتت غ�سراف رئي�ص 

املحكمة فاإنها تكت�سب �سفة الر�سمية كورقة الإعالن. 

- تطبيقات الإعالن بالربيد الإلكرتوين:

يف قانون التجارة امل�سري اجلديد ن�ص املادة )58( على اأنه ) يكون اإعذار املدين اأو اإخطاره يف املواد التجارية باإنذار 

ر�سمي اأو كتاب م�سجل م�سحوب بعلم الو�سول، ويجوز يف اأحوال الإ�ستعجال اأن يكون الإعذار اأو الإخطار بربقية 

اأو تلك�ص اأو فاك�ص اأو غري ذلك من و�سائل الإت�سال ال�سريعة( 

اأجاز امل�سرع امل�سري باملفهوم الوا�سع لعبارة )و�سائل الإت�سال ال�سريعة( عمل الإخطارات والإ�سعارات يف املواد 

باإعتباره من و�سائل الإت�سال  التجارية يف حالت الإ�ستعجال عن طريق الربيد الإلكرتوين ب�سبكة الإنرتنت 

ال�سريعة يف ع�سر تكنولوجيا املعلومات.

اأ�ساف امل�سرع امل�سري فقرة ثانية اأي�سا للمادة )6( من قانون املرافعات امل�سري تن�ص على انه: ) ويجوز للمحكمة 

الإذن باإجراء الإعالن عن طريق الهاتف اأو التلك�ص اأو الفاك�ص اأو الإنرتنت اأو غري ذلك من و�سائل الإت�سال 

ال�سريعة، ويجب على املح�سر يف تلك احلالة اإر�سال خطاب �سريع م�سجل م�سحوب بعلم الو�سول مرفقا به �سورة 

من الإعالن يبني فيه و�سيلة اإجراء الإعالن على عنوان املعلن اإليه خالل اأربع وع�سرين �ساعة(

- فوجود رقابة ق�سائية، مع اإلزام املح�سر باإر�سال خطاب �سريع م�سحوب بعلم الو�سول مرفقا فيه �سورة من 

الإعالن، كلها �سمانات هامة وجوهرية لعلم املعلن اإليه بالإعالن بهذه الو�سائل التقنية احلديثة.

فرر جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته ال�ساد�سة بجدة يف مار�ص عام 990)م: اأنه اإذا مت التعاقد بني غائبني ل 

يجمعهما مكان واحد، ول يرى اأحدهما الآخر معاينة ول ي�سمع كالمه، وكانت و�سيلة الإت�سال بينهما الكتابةاأو 

الر�سالة اأو العبارة وينطبق ذلك على الربق والتلك�ص والفاك�ص والكمبيوتر ففي هذه احلالة ينعقد العقد عند 

و�سول ااإيجاب اإىل املوجه اإليه وقبوله..

و اأعتنق اأي�سا الإحتاد الأوربي و�سائل الإت�سال احلديثة يف اإعالن الأوراق الق�سائية يف امل�سائل املدنية والتجارية 
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عبارة   باإيـــــراد   )le  .4  .art  2000  Mai  29  2000du-1348  .Reglement CE. No( الرابعة منها املادة  يف 

)Per Tout moyen approprie( والتي تعني باأي )طريقة منا�سبة(، وعلى ذلك فهذه العبارة ت�سمح باإ�ستخدام 

الهاتف اأو التلك�ص اأو الفاك�ص اأو الإنرتنت اأو اأية و�سيلة اأخرى من و�سائل التقنية احلديثة التي قد ل نعرفها 

)((
اليوم وقد تظهر يف امل�ستقبل.

باإعتباره  اإ�ستخدام الربيد الإلكرتوين كو�سيلة لالإعالن الق�سائي  و باملفهوم الوا�سع لهذه الن�سو�ص، ميكن 

اإحدى الو�سائل التقنية احلديثة.

- تطبيقات الإعالن بالهاتف:

يف قانون الأحكام الع�سكرية امل�سري رقم )5)( ل�سنة 966) ن�ست املادة )68/)( على اأنه: ) يجوز تكليف ال�سهود 

من الع�سكريني اأو امللحقني بالع�سكريني باحل�سور باإ�سارة �سلكية اأو ل�سلكية عن طريق روؤ�سائهم( وقد اأجاز 

امل�سرع امل�سري مبقت�سى هذا الن�ص تكليف ال�سهود من الع�سكريني اأو امللحقني بهم باحل�سور �سواء باإ�سارة �سلكية 

اأو ل�سلكية عن طريق روؤ�سائهم، وغني عن البيان اأن القانون رقم )5)( ل�سنة 966) اخلا�ص بالأحكام الع�سكرية 

)((
يطبق على جميع اأفراد القوات امل�سلحة �سواء اأكانت برية اأو بحرية اأو جوية.

و يف تعليمات النيابة العامة ن�ست املادة )586( يف �ساأن التحقيق مع املحاميني على اأن ) اإذا اأتهم اأحد املحامني 

باإرتكاب جناية اأو جنحة ل �سلة لها به . . . واإذا اأقت�سى التحقيق ح�سور املحامي اإىل مقر النيابة فيجب طلبه 

بكتاب خا�ص ير�سل اإليه مبا�سرة اأو بالإت�سال به بطريق التلفون، ول يجوز طلب املحامي اإىل النيابة عن طريق 

ال�سرطة( - ومبقت�سى هذا الن�ص يجوز اإعالن املحامي للح�سور اإىل مقر النيابة للتحقيق معه اإما بكتاب خا�ص 

اأو بالتلفون.

و ما ورد يف ن�ص املادة )58( من قانون التجارة امل�سري اجلديد هو توجيه جاء على اإ�ستحياء من امل�سرع يف الأخذ 

بكل ما يحققه التقدم العلمي يف جمال الإت�سالت من و�سائل حديثة حا�سرة اأو م�ستقبلية باإ�ستخدام �سياغة 

مرنة ). . . اأو غري ذلك من و�سائل الإت�سال ال�سريعة(، وهو ذاته ما تبعه فيه امل�سرع الإماراتي حينما ن�ص يف 

املادة 8 يف الفقرة الأوىل من قانون الإجراءات املدنية الإماراتي على اأنه ) . . . فاإذا تعذر اإعالنه اأو امتنع عن 

ا�ستالم الإعالن جاز ملكتب اإدارة الدعوى اإعالنه اأو الت�سريح باإعالنه بالربيد امل�سجل بعلم الو�سول اأو بالفاك�ص 

راجع بالتف�سيل د. خريي عبد الفتاح ال�سيد البتانوين . الإعالن الق�سائي و�سماناته )درا�سة مقارنة( - من�سورات جامعة 7 اأكتوبر- ط)/0)0) - �ص )55   )((

اإىل �ص 554

د. ماأمون حممد �سالمة - قانون الأحكام الع�سكرية - مطبعة جامعة القاهرة - دار الفكر العربي بالقاهرة - 984) - �ص))، 399-400، ممدوح عثمان اأبو   )((

العال - اإعالن اخل�سوم وال�سهود يف قانون الأحكام الع�سكرية - املحاماة �ص 67 - ع )، ) - يناير وفرباير 987) - �ص 80، )8.
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اأو ما يقوم مقامها من و�سائل التقنية احلديثة التي ي�سدر بتحديدها قرار من وزير  اأو الربيد الإلكرتوين 

.
)((

العدل، اأو باأية و�سيلة يتفق عليها الطرفان

 ويف قانون الإجراءات اجلنائية الإيطايل اجلديد رقم )477( ل�سنة 988) ن�ست املادة )49)( على الإعالن بوا�سطة 

الهاتف اأو التلغراف لدواعي ال�سرعة بقولها:

). للقا�سي يف حالة الإ�ستعجال وكذلك بناء على طلب الأطراف اأن يقرر اإعالن الأ�سخا�ص غري املتهمني اأو يطلب 

اإليهم احل�سور، عن طريق الهاتف اأو عن طريق قلم الكتاب اأو ال�سرطة الق�سائية.

). يوؤ�سر على اأ�سل الإعالن اأو طلب التكليف برقم الهاتف، وا�سم ووظيفة ومهمة من ا�ستقبل املكاملة، وعالقته 

باملعلن، ويوم و�ساعة اإجراء املكاملة.

3. الإت�سال يبداأ بطلب رقم الهاتف املطابق لالأماكن امل�سار اإليها يف املادة )57) / 2،1(.

و ل يكون للمكاملة اأثر اإذا مت الإت�سال بال�سخ�ص نف�سه اأو مبن يعي�ص معه ويف منزله ولو على نحو موؤقت، ويكون 

لالإت�سال الهاتفي قيمة الإعالن منذ اللحظة التي يحدث فيها، وكذلك من اللحظة التي يتاأكد فيها و�سول 

التلغراف اإىل املر�سل اإليه، وعند اإ�ستحالة الإت�سال بال�سورة ال�سابقة املبينة يف الفقرات ال�سابقة، يتم الإعالن 

)((
ب�سورة كاملة عن طريق التلغراف(

المطلب الثاني
مدى إمكانية إعتماد اإلعالن بوسائل التقنية الحديثة في إجراءات 

الدعوى في دولة اإلمارات
بالنظر اإىل ما و�سلت اإليه دولة الإمارات العربية املتحدة من تطور ومعا�سرة ومواكبة لكل تطور تكنولوجي، والذي 

نراه جلياً بالنظر اإىل تطبيقات احلكومة الذكية والتي اأ�سبح معمول بها ب�سكل فعلي يف الدولة من خالل الإقالل 

ل بل والإ�ستغناء ن�سبياً عن اإ�ستعمال الورقيات والوثائق امللمو�سة والأخذ بدًل عنها بالتكنولوجيا احلديثة يف 

تقدمي اأي طلب لأي دائرة من دوائر الدولة عن طريق رفع البيانات املطلوبة على املوقع اخلا�ص وتقدمي طلب 

اإلكرتوين، فاإننا نت�ساءل عن مدى اإمكانية تطبيق الإعالن الإلكرتوين يف دولة الإمارات؟

بالرغم من عدم وجود ن�سو�ص ت�سريعية تن�ص �سراحة على اعتماد الإعالن الإلكرتوين اإل اأننا ميكن اإ�ستخال�ص 

اإمكانية التطبيق من خالل بع�ص الن�سو�ص القانونية املتفرقة من الت�سريعات الإماراتية.

حيث تن�ص املادة ))( يف م�سروع القانون الإحتادي يف �ساأن ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد يف الإجراءات اجلزائية 

قانون الإجراءات املدنية الإماراتي  )((

د. حممد اإبراهيم زايد - عبد الفتاح م�سطفى ال�سيفي، قانون الإجراءات اجلزائية الإيطايل - م49) - �ص53).  )((
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على اأنه: )للجهة املخت�سة ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد يف الإجراءات اجلزائية مع املتهم اأو املجني عليه 

اأو ال�ساهد اأو املحامي اأو اخلبري اأو املرتجم اأو املدعي باحلق املدين اأو امل�سوؤول عن احلق املدين(، كما تن�ص املادة 

)4( من م�سروع القانون الإحتادي اآنف الذكر على اأنه: )تخاذ الإجراءات عن بعد - لرئي�ص اجلهة املخت�سة اأو 

من يفو�سه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتاأى القيام بذلك يف كل مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية مبا 

يحقق �سهولة اإجراءات ال�ستدلل اأو التحقيق اأو التقا�سي(، وتن�ص املادة )))( من م�سروع القانون الإحتادي 

اآنف الذكر اأي�سا على اأنه: )ا�ستخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية - يجوز ا�ستخدام الإجراءات عن 

بعد لتنفيذ الإنابات وامل�ساعدات الق�سائية مع الدول الأجنبية، طبقا لالأحكام الواردة يف القانون الحتادي رقم 

39 ل�سنة 006)، امل�سار اإليه(.

و بناء على ذلك وبالأخذ باملعنى الوا�سع للن�سو�ص اآنفة الذكر نرى اأن القانون �سمح باإتخاذ الإجراءات عن بعد، 

والإعالن يعترب من قبيل الإجراءات، وبالتايل ميكن اإ�ستخدامه يف الأمور الواردة بن�سو�ص القانون من خالل 

اإر�سال اجلهة املخت�سة اعالنا الكرتونيا لل�سخ�ص املعني تبلغه فيه بالجراءات املتخذه �سده او تكلفه باحل�سور.
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الخاتمة:

يف نهاية هذا البحث فاإننا نبني اأهم النتائج التي تو�سلنا اإليها ونلحقها بالتو�سيات املنا�سبة: 

الإعالن التقليدي يعيبه اإطالة اأمد الدعوى و�سعوبة البحث املادي عن موطن املعلن اإليه، اإ�سافة لإرتفاع تكاليفه 

ونفقاته.

يحقق الإعالن الإلكرتوين ميزات متعددة كال�سرعة و�سهولة الإجراء وتوفري اجلهد والنفقات.

0الإعالن الإلكرتوين ل يهدر حقوق املعلن اإليه، ويكفل له كافة ال�سمانات التي يقت�سيها الإعالن التقليدي.

ندعو امل�سرع لإحداث تعديل ت�سريعي يف قانوين الإجراءات املدنية لإعتماد الإعالن الإلكرتوين كو�سيلة اأ�سا�سية 

يف الإعالن دون قيود.

ندعو امل�سرع اأىل اإ�سفاء احلجية الكاملة لالإعالن اللكرتوين تعادل حجية الإعالن الورقي.

ندعو امل�سرع للتو�سع يف و�سائل الت�سال احلديثة التي ميكن اعتمادها يف الإعالن اللكرتوين.

ندعو امل�سرع لو�سع ن�سو�ص ت�سريعية تنظم الإعالن اللكرتوين بكافة اإجراءاته ومواعيده واآثاره. 
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المقدمـــــة
و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  واملر�سلني  الأنبياء  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

اأجمعني، اأما بعد، ُتعد اإلكرتونية الق�ساء من اأهم املو�سوعات التي ت�ستحق العناية، بعد اأن اأ�سبح اإلزماً علينا 

من  اأوتينا  ما  بكل  املعلوماتية  ال�سبكة  من  ال�ستفادة  اىل  والتطلع  التقا�سي،  اأ�سلوب  تغيري  يف  النظر  اإعادة 

اإمكانيات، للحاق بركب التطور الذي و�سل اإليه العامل يف هذا املجال، وتفعيل �سبل التقا�سي اللكرتوين، بعد 

ال�سرعـة،  النزاعات بني الأفراد، وا�ستفحل حلها، وتطلعاً اىل توفري اجلهد واملال والوقت يف ع�سر  اأن كرثت 

ونحمد اهلل اأننا يف دولة المارات العربية املتحدة التي �سلكت هذا املجال وقامت بتذليل العقبات و�سوًل اىل 

حتقيق الهدف املن�سود .

أهمية البحث 
تكمن اأهمية البحث يف اإتباع اأ�سلوب يختلف عن الأ�سلوب املتبع حالياً يف كافة دول العامل الوطن العربي، واإن 

كانت دولة المارات العربية املتحدة قد بداأت فعلياً يف اتباع اأ�سلوب التقا�سي عن بعد وهلل احلمد واملنه، وعليه 

اأ�سع بني اأيديكم هذا البحث املتوا�سع لعله يزيد من اإقناع بع�ص الدوائر بامل�سي قدماً يف هذا املجال، وعدم 

التحرج من النخراط فيه، وكم اأمتنى اأن تنتهي اخل�سومة يف حلظات.

سبب اختيار الموضوع.
من  بعد  عن  التقا�سي  يحققه  وما  املجال،  هذا  يف  الدائم  اإطالعي  اىل  يرجع  املو�سوع،  لهذا  اختياري  �سبب 

ال�سمو  �ساحب  �سيدي  لأقوال  وا�ستجابة  ال�سرعة،  ع�سر  يف  اأننا  وخا�سة  واملال،  للجهد  وتوفرياً  ودقه  �سرعة 

ال�سيخ/ حممد بن را�سد اآل مكتوم، وحتفيزه الدائم لل�سباب للنهو�ص بهذا الوطن وحتقيق املراكز الأوىل يف 

كل املجالت.

خطة البحث 
مت تق�سيم البحث اىل عدة مباحث وهذه املباحث مت تق�سيمها اىل مطلبني لكل مبحث ح�سب التف�سيل التايل:

املبحث الول: ماهية التقا�سي عن بعد ال�سبب والغاية

املطلب الول: تعريف التقا�سي عن بعد. 

املطلب الثاين: خ�سائ�ص التقا�سي عن بعد ومعوقاته.   
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املبحث الثاين: تطبيقات اأنظمة التقا�سي عن بعد

املطلب الول: تطبيقات لنظام التقا�سي عن بعد.   

املطلب الثاين: مناذج على بع�ص الربامج التي �ست�ساعد على ت�سهيل عملية التقا�سي عن بعد.

املبحث الثالث: التجربة الإلكرتونية يف الق�ساء

املطلب الول: التقا�سي عن بعد يف املحاكم الإماراتية واخلدمات التي يقدمها.

املطلب الثاين: مناذج من الت�سريعات القانونية املختلفة التي ا�سارت اإىل امكانية ا�ستخدام التقنيات اللكرتونية 

يف اإجراءات التقا�سي.

واأ�سال اهلل تعاىل اأن يكون هذا العمل خال�ساً لوجه الكرمي، واأن ينال اإعجاب من يقراأه، وكلي �سغف يف معرفة 

مالحظات ال�سادة جلنة البحث وتوجيهي نحو منهج �سليم يف كتابة بحوثي القادمة واهلل ويل التوفيق.
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المبحث األول:
ماهية التقاضي عن بعد السبب والغاية

ماهية نظام التقا�سي عن بعد )التقا�سي اللكرتوين(: 

قبل ان نتطرق اإىل تعريف التقا�سي عن بعد )التقا�سي الإلكرتوين( لبد اأن نتحدث عن ماهية هذا النظام 

يتم  اأو تطبيق  برنامج  الق�سائية فهو عبارة عن  ال�سلطة  املعامل يف  وا�سح  اثراً  اأحدث  الذي  التقني احلديث 

على  والطالع  الق�سية  الق�ساة يف معرفة  ال�سادة  وي�ساعد  اإلكرتونياً،  الق�سايا وحفظها  ت�سجيل  من خالله 

البيانات اخلا�سة املتعلقة بها من قبل مدخل بيانات الق�سية، ون�سخ الحكام وطباعتها، واإخراج جميع التقارير 

وال�سجالت اخلا�سة ب�سري الق�سية.

�سبب النظام الق�سائي الإلكرتوين:

يف الأ�سل اأن ال�سبب الرئي�سي لوجود النظام الق�سائي اللكرتوين، هو برنامج التطوير الق�سائي الذي يهدف 

الق�سائية،  ال�سلطة  اأن  املعلوم  باأقل جهد ونفقات ووقت ممكن. ومن  الق�سائية،  للعدالة  الطريق  تعبيد  اىل 

اإذا  اإل  الق�سائي،  النظام  لتطوير  تن�سدها  التي  الأهداف  اإىل  الو�سول  من  تتمكن  لن  حماكمها،  يف  متمثلة 

�ست�ساعدها على  والتي  الق�ساء،  تواجه  التي  والتحديات  ال�سعوبات  الوافية عن  املعلومات  ن�سبة من  امتلكت 

اتخاذ القرارات الإدارية ال�سليمة التي ينتج عنها تعبيد الطريق للعدالة الق�سائية.

الغاية من النظام الق�سائي اللكرتوين:

على  نح�سل  م�ساعدة من خالله  و�سيلة  هو  واإمنا  فقط،  الق�سايا  لي�ص حفظ  الق�سائي  النظام  والغاية من 

معلومات دقيقة متكن اأجهزة الرقابة يف ال�سلطة الق�سائية من فرز وحتديد املعوقات التي قد تواجه الن�ساط 

الق�سائي �سواء املوجودة يف القا�سي نف�سه اأم اإجراءات �سري الدعوى اأم املعاونني، اأم اخل�سوم، اأم يف القوانني، اأم 

يف املبنى، اأو التنظيم الق�سائي، اأو الإدارة، وغري ذلك من العنا�سر املوؤثرة يف �سري العدالة الق�سائية، ونقلها اإىل 

اجهزة احلا�سوب اأو الأجهزة اللوحية احلديثة، بحيث ميكن من خاللها التعرف على العقبات واملعوقات التي 

تكون �سبباً يف هذا التاأخري �سواء يف عملية التقا�سي، او يف عملية التنفيذ. 
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المطلب األول:
تعريف التقاضي عن بعد:

ما  ون�سوق  )التقا�سي اللكرتوين(  بعد  للتقا�سي عن  الفقهاء على تعريف واحد  ي�ستقر  يف حقيقة المر مل 

وفقنا اهلل بكتابته بعد الطالع على عدة مراجع واخرتنا لكم هذه التعريفات ومنها:

التقا�سي عن بعد: عملية نقل م�ستندات التقا�سي اإلكرتونياً اإىل املحكمة عرب الربامج اللكرتونية، حيث يتم 

مراقبة وفح�ص هذه امل�ستندات من طرف املوظف املخت�ص، واإ�سدار قرار ب�ساأنها واإر�سال اإ�سعار للمتقا�سي يفيد 

علماً مبا مت ب�ساأن هذه امل�ستندات اأو يطلب منه اأخرى.

ويف تعريف اخر عرف باأنه: نظام ق�سائي معلوماتي يتم مبوجبه تطبيق كافة اجراءات التقا�سي عن طريق 

الأجهزة اللكرتونية مثل اجهزة احلا�سوب املرتبطة ب�سبكة النرتنت وعرب الربيد اللكرتوين اأو اأي برنامج 

اإلكرتوين م�سابه له، لغر�ص ت�سهيل اإجراءات الدعوى و�سرعة الف�سل فيها وتنفيذ الحكام اإلكرتونيا.

ويف اعتقادي كباحث، وجدت باأن التعريفات ال�سابق ذكرها مل تكن مو�سحة ب�سكل فعلي ملفهوم عملية التقا�سي 

عن بعد، وبعد اطالعي على عدد من التعريفات وجدت باأن التعريف العلمي املنا�سب لعملية التقا�سي عن بعد 

هو: �سلطة املحكمة الق�سائية املتخ�س�سة للف�سل الكرتونياً بالنزاع املعرو�ص امامها من خالل �سبكة الربط 

الف�سل  �سرعة  بهدف  احلداثة  فائقة  تقنية  واأليات  اإلكرتونية  اأنظمة  على  وبالعتماد  )الإنرتنت(  الدولية 

باخل�سومات والت�سهيل على املتخا�سمني.

المطلب الثاني:
 خصائص التقاضي عن بعد:

اوًل: اختفاء الوثائق الورقية وظهور الوثائق اللكرتونية 

ويقدم ا�ستخدام امل�ستندات والوثائق اللكرتونية مميزات عديدة منها:

- التقليل من تراكم امللفات يف خمتلف املحاكم المر الذي ي�ساهم يف انخفا�ص ن�سبة فقد ملفات الق�سايا او 

حفظها يف مكان خطاء.

- تقليل م�ساحات تخزين امللفات الورقية يف املحكمة والتي ت�سغل حيزاً كبرياً يف خمازن املحكمة.

- ارتفاع م�ستوى امن ال�سجالت املحكمة نتيجة ان الوثائق وامل�ستندات الإلكرتونية اأكرث م�سداقية، واأ�سهل يف 

اكت�ساف اأي تالعب قد يح�سل بها، واإمكانية الطالع عليها والو�سول اإليها ب�سكل اأ�سرع من امللفات الورقية. 
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ثانيًا: تبادل املذكرات وامل�ستندات اإلكرتونيًا عن طريق �سبكة الإنرتنت

وفرت �سبكة النرتنت امكانية تبادل، اأو ت�سليم اأو ا�ستالم بع�ص الر�سائل وامل�ستندات الكرتونياً مثل الأبحاث 

والتقارير اللكرتونية اىل جانب بع�ص اخلدمات مثل ال�ست�سارات القانونية والطبية. 

ثالثًا: �سرورة وجود و�سيط اإلكرتوين 

فالتقا�سي  التعامل  يف  اللكرتونية  الو�سائط  ا�ستخدام  اللكرتوين  التقا�سي  خ�سائ�ص  اهم  من  يعترب 

او الأطراف عن التقا�سي التقليدي ولكنه يختلف فقط من حيث  اللكرتوين ل يختلف من حيث املو�سوع 

الكتابة  اختفاء  اإىل  دفعت  التي  الو�سائط هي  وتلك  الكرتونية،  و�سائط  با�ستخدام  يتم  كونه  التنفيذ  طريقة 

التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل ملحها الكتابة اللكرتونية التي تقوم على دعائم الكرتونية.

رابعًا: ال�سرعة يف �سري اإجراءات التقا�سي 

اإذ تتم عملية اإر�سال وا�ستالم امل�ستندات و�سحائف الدعوى والدفوع دون احلاجة لنتقال الطرفني اىل املحكمة 

اأطراف الدعوى اجلهد والوقت واملال وي�ساعد اي�ساً على تقليل ال�سغوطات والزدحام ورفع  مما يوفر على 

م�ستوى اجلوده يف خدمة العمالء.

خام�سًا: �سبل �سداد م�ساريف الدعوى

ت�سهيل عملية دفع م�ساريف الدعوى او الغرامات عن طريق الدفع اللكرتوين.

�ساد�سًا: اإثبات اإجراءات التقا�سي

من املعروف باأن الدعامة الورقية هي التي جت�سد الوجود املادي للمعامالت التقليدية، ول تعد الكتابة دلياًل 

امل�ستند  عرب  اإثباته  فيتم  اللكرتوين  التقا�سي  اأما  اليدوي،  بالتوقيع  موقعة  كانت  اإذا  اإل  لالإثبات  كاماًل 

الإلكرتوين والتوقيع اللكرتوين فامل�ستند الإلكرتوين يتبلور فيه حقوق طريف التعاقد، فهو املرجع للوقوف 

على ما اتفق عليه الطرفان وحتديد التزاماتها القانونية والتوقيع الإلكرتوين هو الذي ي�سفي حجية على 

هذا امل�ستند.

وعلى الرغم مما قدمته التقنيات احلديثة من تطور كبري يف ال�سلك الق�سائي اإل ان للتقا�سي عن بعد بع�ص 

العقبات واملعوقات وهي:

اخرتاق اجهزة احلا�سوب بق�سد اتالف امل�ستندات، او امللفات الإلكرتونية اإل ان امل�سرع الماراتي اوجد   .(

املعلومات  تقنية  جرائم  مكافحة  قانون  من   )(( املادة  يف  ن�ص  حيث  احلالت  هذه  ملثل  منا�سباً  عالجاً 

الإماراتي رقم )5( على: 

درهم  األف  ثالثمائة  على  تزيد  ول  درهم  األف  مائة  عن  تقل  ل  التي  والغرامة  باحلب�ص  يعاقب   -

و�سبكة  الكرتونياً  معلومات  نظام  اأو  الكرتوين  موقع  دخل  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو 
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معلومات، اأو و�سيلة تقنية معلومات، بدون ت�سريح اأو بتجاوز حدود الت�سريح، اأو بالبقاء فيه ب�سورة 

غري م�سروعة.

تكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر والغرامة التي تقل عن مائة وخم�سني األف درهم   -

فعل من  اأي  على  ترتب  اإذا  العقوبتني  هاتني  باإحدى  اأو  درهم  األف  وخم�سون  �سبعمائة  ول جتاوز 

الأفعال املن�سو�ص عليها بالفقرة ))( من هذه املادة اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو اإف�ساء اأو اإتالف اأو 

تغيري اأو ن�سخاً ون�سر اأو اإعادة ن�سر اأي بيانات اأو معلومات.

تكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ل تقل عن مائتني وخم�سني األف   -

درهم ول جتاوز مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كانت البيانات اأو املعلومات حمل الأفعال 

الواردة يف الفقرة))( من هذه املادة �سخ�سية.

تعطل اجهزة احلا�سوب عن العمل مما يجعل من عملية التقا�سي عن بعد موقوفة، والتي قد حت�سل ب�سكل   .(

مفاجئ، قد تكون ب�سبب قوة قاهرة مثل احلرائق والزلزل، او ا�سباب تقنية والتي تكون يف الغالب ب�سبب 

احتياطية  يتمثل يف توفري اجهزة حا�سوب  ملثل هذه احلالت  املنا�سب  والعالج  الفريو�سات اللكرتونية، 

وتوفري كادر تقني يتمثل مبهند�سني وفنيني لعالج مثل هذه احلالت.

تعطل �سبكة النرتنت ب�سبب اي ظرف من الظروف، والتي قد حتدث اي�ساً ب�سبب قوة قاهرة مثل العا�سري   .(

والرياح والمطار ال�سديدة والتي جتعل من الت�سال ب�سبكة النرتنت معدومة يف كثري من احلالت ويف 

راأّيي باأن احلل المثل يف مثل هذه احلالت هو توفري كادر فني من موظفني �سركات الت�سالت اخلا�سة 

بالدولة لعالج مثل هذه احلالت.

امكانية فقدان اجهزة احلفظ اخلا�سة مثل )الفال�ص ممري(، والذي قد ي�سقط �سهواً او يتعر�ص للتلف   .3

وذلك ب�سبب �سغر حجمه، ولذلك يتمثل احلل املنا�سب ملثل هذه احلالت باأن يتم تخزين امللفات يف اأكرث 

من فال�ص ممري واحد وتخزين امللف اي�ساً يف ذاكرة احلا�سوب نف�سه.

ال�سعوبات التي تتعلق بالق�سايا اجلنائية، على م�ستوى الق�ساء العام يف الق�سايا اجلنائية ل ميكن ان   .4

اجلنائي  القا�سي  اقتناع  مبداأي حرية  ي�سود  الق�ساء حيث  بدياًل عن  دوراً  الإلكرتونية  لالأجهزة  تكون 

معاون  بدور  تقوم  ان  اللكرتونية  لالأجهزة  ميكن  ذلك  ومع  الق�سية.  اأطراف  بني  ال�سفوية  واملرافعة 

اجلل�سات  يف  اللكرتونية  ال�سا�سات  عرب  ال�سهود  �سماع  او  املحاكمات  اإجراء  خالل  من  اجلنائي  للق�ساء 

وربطها مع �سا�سات اإلكرتونية يف ال�سجون اأو مع اأماكن املتهمني املخلى �سبيلهم اأو مع ال�سهود، وهذا قد 

حدث يف ق�سية اأمريكا ال�سهرية »الرئي�ص المريكي كلينتون ومونيكا« حيث اأجريت املحاكمة عرب الدوائر 

التلفزيونية املغلقة. كما ميكن من خالل ال�سا�سات اللكرتونية تفادي امل�ساكل التي ترتتب على انتقال 
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املتهمني من ال�سجون اإىل مقار املحاكم فيمكن »منعاً اأو تفادياً لهروبهم« اإجراء حماكمتهم عرب الدوائر 

لإجراء  داخلية  تلفزيونية  باأجهزة  ربطها  مع  ال�سجون  يف  اأي  اأماكنهم  يف  وهم  الداخلية  التلفزيونية 

املرافعات ال�سفوية وحتقيق العالنية )بح�سور اجلمهور( يف جل�سات مبقر املحكمة.

بع�ص  توجد  املدنية  الق�سايا  يف  العام  الق�ساء  م�ستوى  وعلى  املدنية،  بالق�سايا  تتعلق  التي  ال�سعوبات   .5

تتعلق  �سعوبات  يف  تتج�سد  املدين  الق�ساء  عن  بديلي  بدور  اللكرتونية  الأجهزة  قيام  يف  ال�سعوبات 

بالقانون املو�سوعي منها حتديد املفهوم القانوين للورقة اأو املحرر اأو للم�ستند كدليل لالإثبات بطريقة 

ت�سمح باعتماد م�ستخرجات احلا�سب اليل وتبني التوقيع اللكرتوين يف امل�ستندات الق�سائية وحتديد 

القانوين  املفهوم  حتديد  يف  تتمثل  اإجرائية  �سعوبات  يف  اي�ساً  وتتج�سد  الإلكرتوين،  الغ�ص  مفهوم 

الإجرائي لالإعالن واملرافعة ال�سفوية والعلنية واملداولة واحلكم الق�سائي »خ�سو�ساً م�سائل الغلبية 

وحجية المر املق�سي والقوة الثبوتية للحكم من خالل التوقيع اللكرتوين والقوة التنفيذية للحكم« 

والطعن يف احلكم واحلجز على اموال املدين . وان كان من املت�سور ان ت�سدر عرب هذه الجهزة اأوامر 

على العرائ�ص اأو اوامر اداء تبقى، م�سكلتا التوقيع اللكرتوين وعدم وجود خامت املحكمة على امل�ستند 

قائمتني.
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المبحث الثاني
ويف هذا املبحث �سنذكر بع�ص التطبيقات لنظام التقا�سي عن بعد التي ت�ستخدم يف ع�سرنا احلايل، و�سنتطرق 

اإىل ذكر بع�ص الربامج التي �ست�ساعد على ت�سهيل عملية التقا�سي عن بعد اإذا ما مت ا�ستخدامها من قبل الق�ساء.

المطلب األول
 تطبيقات لنظام التقاضي عن بعد )التقاضي االلكتروني(:

التحكيم اللكرتوين: نظام ق�سائي من نوع خا�ص يتفق مبوجبه الأطراف على اإحالة النزاع وب�سكل اختياري 

لتمثيل هيئة  اأ�سخا�ص  اأو عدة  �سخ�ص  لتعيني  الإلكرتونية(،  الت�سوية  ثالث حمايد )مقدم خدمة  اإىل طرف 

التحكيم الإلكرتوين، لت�سوية النزاع با�ستخدام و�سائل الت�سال احلديثة وفًقا لقواعد تنظيمية مالئمة ملو�سوع 

النزاع واأ�سلوب الت�سوية، وذلك لإ�سدار حكم ملزم لالأطراف.

مزعوماً  او  ثابتاأ  حقاً  خ�سمه  من  ليقت�سي  الق�ساء  امام  باملثول  ما  �سخ�ص  تكليف  اللكرتونية:  اخل�سومة 

با�ستخدام احلا�سب اللكرتوين.

القرار الإلكرتوين: هو ما ت�سدره اأنظمة الكمبيوتر الذكية من قرارات يف �ساأن ما معتمدة على قاعدة البيانات 

املدخلة وعلى الجتاهات املنطقية لتحليل الوقائع والظروف.

المطلب الثاني
نماذج على بعض البرامج التي ستساعد على تسهيل عملية 

التقاضي عن بعد:
الكتابة اللكرتونية: كل حروف او ارقام او رموز او اي عالمات اخرى تثبت على دعامة الكرتونية او رقمية او 

اية و�سيلة اخرى م�سابهة، وتعطي دللت قابلة لالإدراك

مرتبطة  اأو  اإليها  م�سافة  اأو  بيانات  ر�سالة  يف  مدرجة  اإلكرتوين  �سكل  يف  بيانات  يعني  اللكرتوين:  التوقيع 

املوقع على  ولبيان موافقة  البيانات،  ر�سالة  اإىل  بالن�سبة  املوقع  لتعيني هوية  ت�ستخدم  ان  بها منطقياً، يجوز 

املعلومات الواردة يف ر�سالة البيانات.

امل�ستند اللكرتوين: البيانات واملعلومات التي يتم تبادلها من خالل و�سائل اإلكرتونية، �سواء اأكانت من خالل 

�سبكة النرتنت اأم كانت من خالل القرا�ص ال�سلبة او �سا�سات احلا�سب اليل او اي و�سيلة الكرتونية اخرى، 

فهي متمثلة يف البيانات التي يتم تبادلها من خالل املر�سالت التي تتم بني طريف العالقة لتو�سيل املعلومة 

بينهما او اثبات حق، او القيام بعمل.
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المبحث الثالث
التجربة اإللكترونية في القضاء

ويف هذا املبحث �سنتحدث عن دخول بع�ص التقنيات احلديثة يف الق�ساء، وكيف تعامل الق�ساء الإماراتي مع هذه 

التقنيات احلديثة، وكيف �سخرها يف خدمة الق�ساء، وماهي اخلدمات التي يقدمها، و�سنتطرق اإىل ذكر مناذج 

من الت�سريعات القانونية املختلفة التي ا�سارت اإىل امكانية ا�ستخدام التقنيات اللكرتونية يف اإجراءات التقا�سي.

المطلب االول:
التقاضي عن بعد في المحاكم اإلماراتية:

نظراً  وذلك  بوجودها،  اإل  حكومة  او  دولة  اأي  تقوم  ول  الدولة  �سلطات  اهم  من  الق�سائية  ال�سلطة  تعترب 

لأهميتها يف حتقيق العدالة وحماية حقوق الفراد يف املجتمع وتعترب ال�سلطة الق�سائية �سلطة م�ستقلة عن 

باقي ال�سلطات وذلك حتى تتمتع بال�ستقاللية التامة يف ا�سدار الحكام دون اأي حتيز لأي �سلطة من ال�سلطات 

الأخرى، وذلك وفقاً للمادة )45( من الد�ستور الماراتي والتي ن�ست على: 

تتكون ال�سلطات الحتادية من:

). املجل�ص الأعلى لالحتاد.  

). رئي�ص الحتاد ونائبه.  

3. جمل�ص وزراء الحتاد.  

4. املجل�ص الوطني الحتادي.  

5. الق�ساء الحتادي.  

لكثافة الق�سايا يف حماكم الدولة �سواء الحتادية واملحلية وذلك ب�سبب النقلة احل�سارية التي ح�سلت يف  ونظراً 

�سواء  والدويل  القليمي  املجتمع  فئات  انظار عدد كبري من  املتحدة مما جعل منها حمط  العربية  المارات  دولة 

من فئة العّمال الباحثني عن بيئة مهنية منا�سبة حتفظ لهم حقوقهم،او من فئة رجال العمال الباحثني عن بيئة 

جتارية منا�سبة للقيام باأعمالهم التجارية باأكمل وجه دون خوف او قلق على اأعمالهم التجارية، وذلك كله يعود اىل 

عدالة الق�ساء الماراتي،ومدى ا�ستح�سان جميع فئات املجتمع له،ونظراً لذلك فاأن دولة المارات العربية املتحدة 

005). ووفقاً  ملا نقلته جريدة الحتاد من اآخر اإح�سائية يف العام  06) جن�سية وذلك وفقاً  ت�سم يف جنباتها حوايل 

لهذه الإح�سائية التي متت قبل )) عام تغريت الأحوال وزادت الرتكيبة ال�سكانية ب�سكل اكرب من ذلك،ونظراً لهذه 

الإجراءات  لت�سهيل  احلديثة  اللكرتونية  بتقنيات  بال�ستعانة  الدولة  �سلطات  توجهت جميع  الواردة  الح�سائيات 
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واإجناز املهمات ب�سكل ا�سهل، ومبا ان ال�سلطة الق�سائية �سلطة لها كيانها امل�ستقل ا�ستعانت اأي�سا بالتقنيات احلديثة 

لت�سخريها يف ت�سهيل عملية التقا�سي، وعلى هذا الأ�سا�ص توجهت املحاكم الحتادية يف الدولة بال�ستعانة بهذه التقنيات 

احلديثة، واأن�ساأت موقعاً الكرتونيا خا�ص بها يوفر كافة املعلومات والكثري من اخلدمات اللكرتونية، مثل البحث 

عن املحاميني الكرتونياً، او كّتاب العدل، والعديد من اخلدمات اللكرتونية الأخرى اخلا�سة باملحاميني، وذلك من 

خالل املوقــــع اللكـــــرتوين الـــخا�ص بوزارة العدل )http://ejustice.gov.ae( .وكانت حماكم ابوظبي املحلية �سّباقة 

يف تقدميها للخدمات اللكرتونية، وذلك من خالل موقعها اللكرتوين )http://www.adjd.gov.ae( ووفرت من خالل 

املوقع امكانية تتبع الق�سية الكرتونياً، وتقدمي طلب الدعوى الكرتونياً،وهي خدمة متاحة للجمهور، ويف نظري 

كباحث وجدت باأن حماكم دبي قد متيزت وب�سكل ا�ستثنائي على جميع املواقع اللكرتونية اخلا�سة باخلدمات املتعلقة 

برفع الدعوى الكرتونياً، اذ ان املوقع اللكرتوين اخلا�ص مبحاكم دبي  )www.dubaicourts.gov.ae) يوفر جميع 

اأنواع اخلدمات اللكرتونية ب�سكل �سهل ومرن، والمر الذي جعلها يف نظري متميزه ب�سكل ا�ستثنائي، هو ان حماكم 

الهواتف احلديثة،  �سارعت بتوفري تطبيق خا�ص بها على اجهزة  واإمنا  باملوقع اللكرتوين فح�سب،  دبي مل تكتفي 

وهذا امنا يدل على مدى �سرعة التطور التقني الذي و�سلت اإليه حماكم دبي، و�سارعت اي�ساً حماكم را�ص اخليمة 

با�ستخدام اخلدمات اللكرتونية احلديثة لت�سهيل عملية التقا�سي وتي�سري الإجراءات اخلا�سة بدعواي وتوفري كافة 

املعلومات عن اأنواع الق�سايا واإمكانية تتبع الق�سايا الكرتونياً وذلك من خالل املوقع اللكرتوين اخلا�ص مبحاكم 

. )www.courts.rak.ae( را�ص اخليمة

ملا توفره  بعد وذلك  التقا�سي عن  بعملية  وا�سع  وب�سكل  ت�ستعني  املتحدة  العربية  المارات  دولة  باأن  وخال�سة ذلك 

اجراءات التقا�سي الإلكرتوين من ت�سهيل لعملية التقا�سي ب�سكل اأكرب على املتعاملني مع املحاكم �سواء الحتادية 

واملحلية.

مالحظة: وعلى الرغم من ان عملية التقا�سي الإلكرتوين تعترب تقنية حديثة، اإل اأنُه يف الوليات الأمريكية املتحدة 

يتم رفع الدعوى اإلكرتونياً عرب موقع اإلكرتوين خا�ص متلكه �سركة خا�سة يقع مركزها الرئي�ص يف مدينة )�سانتا 

باربرا( بولية كاليفورنيا. وقد بداأت يف ت�سغيل هذا املوقع يف غ�سون �سهر �سبتمرب عام ت�سعة وت�سعني وت�سعمائة واألف 

.)(999(

اخلدمات اأو الدور القانوين الإجرائي لالأجهزة الإلكرتونية يف تب�سيط اإجراءات التقا�سي:

جتميع وتخزين ومعاجلة املعلومات القانونية وا�سرتجاعها:

جتميع وتخزين ومعاجلة املعلومات القانونية )ن�سو�ص ت�سريعية »اأحكام ق�سائية ومبادئها« موجز عن الآراء 

اأو اأعوانهم  الفقهية( التي ميكن من خالل اإدخال معطيات معينة معرفة بع�ص الإر�سادات القانونية للق�ساة 

)الفقه وامل�سرع(
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التخزين واحلفظ لكل ما يخ�ص �سري الق�سية:

 تخزين وحفظ كل �سيء يخ�ص الق�سية املطروحة على الق�ساء، اأي توثيق حياة الق�سية منذ بدايتها حتى 

نهايتها مما يعني متابعة ما حتتويه الق�سية من اإعالنات، واإخطارات، وحما�سر اجلل�سات واملذكرات وامل�ستندات 

املتعلقة بها، لكي ي�ستفيد من ذلك ا�سخا�ص الق�سية اأي القا�سي واأعوانه ملعرفة تطور الق�سية اأمام املحكمة من 

ناحية، كما يفيد ذوي ال�ساأن يف التعامل عن بعد مع ملف الق�سية من ناحية اأخرى.

 الدعامات اللكرتونية كدليل اأو كاإجراء من اإجراءات الإثبات: 

ميكن ان تكون امل�ستندات اأو الدعامات الإلكرتونية دلياًل لالإثبات يف امل�سائل التجارية واملدنية من خالل اتفاق 

اخل�سوم على ذلك اأو اعتماد التوقيع الإلكرتوين قانوناً.

 املتابعة الإلكرتونية: 

تبادل املذكرات بني اخل�سوم اأو ممثليهم خ�سو�ساً بني املحامني قبل اجلل�سة عرب اأجهزة الكمبيوتر او الأجهزة 

اإطالع  ال�سدد وت�سهيل عملية  ت�سريعاً يف هذا  التوقيع اللكرتوين  اعتماد  اللوحية عن طريق النرتنت مع 

اخل�سوم اأو ممثليهم على حمتوى ما يقدم �سدهم من معلومات لتح�سري دفاعهم. 

الإعالن الإلكرتوين بدياًل عن الإعالن الق�سائي التقليدي: 

ال�سخ�ص  يكون  التي  املدنية  املنازعات  يف  اأو  التجارية  بامل�سائل  املتعلقة  املنازعات  يف  الإعالن  باإجراء  القيام 

الطبيعي اأو العتباري العام اأو اخلا�ص طرفاً فيها وذلك باتفاق اخل�سوم على جواز اأعالنهم اأو اخطارهم او 

انذارهم عن طريق الفاك�ص او التلك�ص اأو الربيد الإلكرتوين عرب الأنرتنت اأو غريها من الو�سائل احلديثة، 

وبالتايل فاإن الجهزة اللكرتونية ميكن اأن ت�سهم يف اأعالن اأو اخطار اأو انذار اخل�سوم اأو ممثليهم )الوطنيني 

التنفيذ  اأوراق  بالن�سبة لإعالنات  اأي�ساً  الدور  نف�ص  وتلعب  التحكيم،  اأو  اأو اخلبري  املحاكم  اأمام  الجانب(  اأو 

اجلربي اإذا اتفق اأطراف ال�سند التنفيذي على ذلك اي�ساأ. 

ال�سهادة اأو الإنابة اأو ال�ستجواب الإلكرتوين:

ال�سهود يف  ل�سهادة  اللكرتونية( عرب النرتنت لال�ستماع  )الدوائر  املغلقة  التلفزيونية  بالدوائر  ال�ستعانة   

الدولة او يف عدة دول )وهذا �سوف يقوم مقام النابات الق�سائية( اأو ال�ستماع لأقوال اخل�سوم وا�ستجوابهم 

مبا�سرة عرب هذه الأجهزة كما طبقته بع�ص الدول كاأمريكا. والتي بدورها �ست�سهل وت�سرع اإجراءات املرافعة 

بني اخل�سوم اأو ممثليهم.

 الن�سر الإلكرتوين: 

قد تكون الجهزة الإلكرتونية و�سيلة لتوثيق ما يدور يف اجلل�سة بدًل من حما�سر اجلل�سات وتعترب دلياًل ثابتاً 

لإثبات العالنية من ناحية، وقد تكون و�سيلة لن�سر الأحكام الق�سائية من ناحية اأخرى، ون�سر الت�سريعات واآراء 
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الفقهاء من ناحية ثالثة. 

القا�سي اأو املحكم الإلكرتوين:

 وقد تكون و�سيلة بديلة عن القا�سي اأو املحكم يف بع�ص الق�سايا املالية )البنكية اأو ال�سريبية اأو اجلمركية اأو 

ق�سايا النفقات اأو الأرث اأو الو�سية( �سريطة ان ت�ستند على عمليات ح�سابية وتكون القواعد العلمية احل�سابية 

خمزنة وجممعة على اجهزة احلا�سوب.

ال�ستفادة املتبادلة من ال�سبكات القانونية الإلكرتونية حملياً واإقليمياً ودولياً )ن�سر الثقافة القانونية للجمهور 

حملياً واإقليمياً ودولياً(:

املتبادلة من ربط �سبكة احلا�سب الآيل بال�سبكات املحلية والإقليمية والدولية - وذلك عن   كذلك ال�ستفادة 

طريق مواقع قانونية خا�سة مثل موقع )قوانني ال�سرق(، وذلك لتنمية قدرات القائمني على تطبيق القانون 

ودرا�سته وملعرفة كل ما هو جديد يف �ساحة هذا املجال الوا�سع، ولنقل الثقافة القانونية الماراتية لالآخرين 

على امل�ستوى القليمي والعاملي. 

المطلب الثاني:
 نماذج من التشريعات القانونية المختلفة التي اشارت إلى امكانية 

استخدام التقنيات االلكترونية الحديثة في إجراءات التقاضي:
 )46( رقم  بالقانون  املعدل  979)م  ل�سنة   )(07( رقم  العراقي  الإثبات  قانون  من   )(04( املادة  اجازت  العراق: 

ال�سادر ل�سنة 000)م )للقا�سي اأن ي�ستفيد من و�سائل التقدم العلمي يف ا�ستنباط القرائن الق�سائية(.

تون�ص: ن�ص الف�سل الول من قانون املبادلت والتجارة اللكرتونية التون�سي رقم )83( ال�سادر يف �سنة 000)م 

والتجارة  املبادلت  وتخ�سع  اللكرتونية.  والتجارة  للمبادلت  املنظمة  العامة  القواعد  القانون  هذا  )ي�سبط 

على  يجري  العمل.  بها  اجلاري  والرتاتيب  الت�سريع  اإىل  القانون  هذا  واحكام  يتعار�ص  ل  فيما  اللكرتونية 

العقود الإلكرتونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبري عن الإرادة ومفعولها القانوين و�سحتها وقابليتها 

للتنفيذ فيما ل يتعار�ص واحكام هذا القانون(

 )(007/((/30( املوافق  للهجرة(   (4(8  / احلجة  )9)/ذي  يف   )(-07-((9( رقم  �سريف  ظهري  �سدر  املغرب: 

لقانون  ومتما  ويعد مكمال  القانونية،  للمعطيات  اللكرتوين  بالتبادل  املتعلق  رقم )53-05(  القانون  بتنفيذ 

اأنه  على  الف�سل ))-)(   )( )املادة  ن�ص يف  ولكنه  اللكرتونية  الكتابة  يعرف  املغربي، ومل  والعقود  اللتزامات 

ب�سكل  وحفظة  املحرر  هذا  اأعداد  ميكن  قانونية،  وثيقة  �سحة  لأثبات  مطلوبا  مبحرر  الإدلء  يكون  )عندما 

اإلكرتوين وفق ال�سروط املن�سو�ص عليها يف الف�سلني )-7)4 و)-7)4(. 
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الخاتمة والتوصيات:

ملا  ال�سلطة الق�سائية وذلك  التقنيات الإلكرتونية يف  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل  اأن ا�سري  اأود  ويف ختام هذا البحث 

تقدمه من ت�سهيالت عديدة يف عملية التقا�سي ومراقبة �سري الإجراءات الإلكرتونياً وذلك لتاأكد من مدى 

�سحة �سري هذه الإجراءات والوقوف عليها وعلى اأثر ذلك نو�سي بالآتي: 

من  الق�ساء  مرافق  اإدارة  على  القائمني  لدى  اللكرتونية  الثقافة  تنمية  الإلكرتونية:  الثقافة  ن�سر  اأوًل: 

احلا�سب  على  ومعاونيهم  الق�ساة  وتاأهيل  تدريب  وبالتايل  اجلمهور  من  معه  واملتعاملني  ومعاونيهم  ق�ساة 

اليل والجهزة التقنية الخرى ملعرفة حمتويات هذه الجهزة اللكرتونية وامكانياتها ونظم ت�سغيلها وتنمية 

قدراتهم وكفاءتهم با�ستمرار يف هذا ال�سدد.

 ثانياً: تعميم الجهزة اللكرتونية على كافة الدارات القانونية بالدولة واأجهزتها: تعميم اجهزة احلا�سب 

اليل على جميع الدارات يف املحاكم )اإدارة مكتب اإدارة الدعوة، اإدارة اخلرباء، اإدارة التوثيق وال�سهر العقاري، 

اإدارة التنفيذ، واإدارة التحكيم الق�سائي(، وعلى الق�ساة وامل�ست�سارين، وعلى جميع الإدارات القانونية باأجهزة 

الدولة. 

اأمام املحكمة: تخ�سي�ص جهاز ملتابعة الق�سية اأمام املحكمة اأي  ثالثاً: تخ�سي�ص جهاز لتوثيق �سري الق�سايا 

توثيق ومتابعة �سري الق�سية وتاريخها منذ بدايتها حتى نهايتها من خالل الأجهزة اللكرتونية. 

رابعاً: ربط �سبكة املعلومات القانونية بال�سبكات املتماثلة الأخرى: ربط ال�سبكة املعلوماتية القانونية )�سبكة 

الكمبيوتر  اجهزة  ربطها مع  مثل  يتعامل معها،  ملن  املحلية  بال�سبكات  العدل  لوزارة  التابعة  اليل(  احلا�سب 

للمعلومات املدنية وال�سرطة والنيابة العامة والطب ال�سرعي باإدارة الفتوى والت�سريع او باملجل�ص الوطني او 

بالأجهزة املتعلقة باملحامني لتبادل املذكرات فيما بينهم ول�سريان وت�سهيل الإخطارات والنذارات فيما بينهم.

 خام�ساً: اعتماد الوثائق اللكرتونية: اعتماد الوثائق اللكرتونية يف �سري اخل�سومة وعدم تاأجيل اجلل�سات 

ب�سبب عدم توفر الوثائق الورقية التي ميكن اأن تتوفر يف حالة توفر املنظومة اللكرتونية مثاًل يف حال عدم 

توفر بطاقة الهوية ميكن عن طريق موقع هوية المارات توفري الوثائق املطلوبة.
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المراجع:
د.امري فرج يو�سف، املحاكم اللكرتونية املعلوماتية والتقا�سي اللكرتوين، الطبعة الوىل، �سنة الطبع   -( 

4)0)، النا�سر : املكتب العربي احلديث

انظر د. خالد ممدوح اإبراهيم : التقا�سي الإلكرتوين، الطبعة الأوىل، دار الفكر اجلامعي، الإ�سكندرية،   -( 

م�سر. 

جملة املحقق احللي للعلوم القانونية وال�سيا�سية،العدد الأول،ال�سنة الثامنة  -3

املحامي حكيم �سياب، العالم اليل والقانون، الطبعة الأوىل 4)0)  -4

ا�سعد فا�سل منديل، التقا�سي عن بعد درا�سة قانونية، كلية القانون - جامعة القاد�سية، 03)�ص  -5

قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات الإمارات،))0)  -6

والتحكيم  التحكيم  واإلكرتونية  اللكرتوين  والق�ساء  الق�ساء  اإلكرتونية  حممود،  احمد  �سيد  د.   -7

اللكرتوين، درا�سة مقارنة، الطبعة الوىل 5)0)، النا�سر : دار الفكر والقانون للن�سر والتوزيع.

اطروحة  الإلكرتونية،  التجارة  يف  الإلكرتوين  للتحكيم  القانوين  النظام  الراعي،  حممد  ف�سل  رفعت   -8

ماج�ستري،اكادمية �سرطة دبي

د.عابد فايد عبدالفتاح فايد، الكتابة اللكرتونية يف القانون املدين بني التطور القانوين والمن التقني،   -9

دار اجلامعة اجلديدة

�سادر  مكتبة   : النا�سر  الوىل،  الطبعة  مقارنة،  درا�سة  اللكرتوين،  التوقيع  كركبي،  مروان  د.  القا�سي   -(0

نا�سرون �ص.م.م،الطباعة : مطبعة �سادر

الثبات  يف  حجيته  ومدى  وتطوره  عنا�سره  اللكرتوين  التميمي،امل�ستند  مطلق  ح�سني  عالء  د.   -((

املدين،الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية،القاهرة،)00)

د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة،)97)، املادة 45  -((

جريدة الحتاد تاريخ الن�سر: الإثنني 03 مار�ص 008)  -(3

قانون الثبات العراقي ل�سنة 979) املعدل، رقم )07)(، املادة 04)  -(4

القانون التون�سي اخلا�ص باملبادلت والتجارة اللكرتونية، القانون رقم )83(، الف�سل الول  -(5

بتنفيذ   )(007/((/30( املوافق  للهجرة(   (4(8  / احلجة  )9)/ذي  يف   )(-07-((9( رقم  �سريف  ظهري   -(6

القانون رقم )05-53( املتعلق بالتبادل اللكرتوين للمعطيات القانونية.



التقاضي عن بعد

المحـور الثاني



التقاضي اإللكتروني

المركز الثاني

الطالب في كليـة اإلمـام مـالك للشـريعـة والقـانــون

إعداد / خليل محمد كنجي علي
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 ماج�ستري اإدارة الأزمات الأمنية

اأكادميية �سرطة دبي- التقدير : جيد جدا

دبلوم تاأهيلي يف برنامج ماج�ستري

اأكادميية �سرطة دبي - علوم ال�سرطة

لي�سان�ص درا�سات اإ�سالمية

كلية الدرا�سات الإ�سالمية و العربية - التقدير : جيد

طالب يف كلية المام مالك ق�سم ال�سريعة والقانون

الثانوية العامة - تخ�س�ص اإلكرتونيات  - التقدير : جيد

السيرة

الشهادات

خليل حممد كنجي

الإمارات

جامعي
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 �سرطة دبي

الإدارة العامة للعمليات )مركز القيادة و ال�سيطرة(

م�ساعد مدير مركز القيادة و ال�سيطرة املناوب )النقيب(

ور�سة عمل اإعداد امليزانية  - 2015

دورة فن التعامل مع اجلمهور- 2015

دورة الإدارة املتكاملة للطوارئ والزمات والكوارث- 2015

 دورة الأداء املوؤ�س�سي - 2014

 دورة لغة اجل�سد + لغة املكان -  2014

التفاو�ص يف ق�سايا الإختطاف - 2013

التفاو�ص الأمني واإدارة الزمات - 2013

املفاو�سني الدوليني - 2013

البحث والإنقاذ للطريان املدين - 2012

الت�ساوؤلت الفعالة يف البحث العلمي - 2012

دورة تدريبية يف جمال حقوق الن�سان - 2012

تقييم و حتليل و اإدارة املخاطر الأمنية - 2009

دورة الإدارة الإ�سرتاتيجية - 2009

جمال الإعالم باإدارة الت�سال اجلماهريي - 2003

كيفية بناء فريق العمل - 2003

لغة املكان - 2004

اأ�سا�سيات تكنلوجيا املعلومات - 2003

دورة ال�سباط املناوبني التاأ�سي�سية - 2009

الدورة التاأ�سي�سية - 1998

اللغة الجنليزية - 1999

الدورات

العمل
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المقدمة
يعترب التقا�سي عن بعد اأهم تطبيقات التطور العلمي والتقني يف جمال العدالة، على اعتبار اأن تطبيق التقنية 

اإيجابي، وي�سمل هذا الأثر �سرعة اإجناز املعامالت،  اأثر  يف الإدارة الق�سائية بال�سكل ال�سحيح والتدريجي له 

عليها  الطالع  واإتاحة  بحفظها،  وذلك  املعلومات،  اأمن  يف  وامل�ساهمة  التقا�سي،  اإجراءات  وتب�سيط  وتوحيد 

للم�سرح لهم، اإ�سافة اإىل �سمان جودة العمل ومواكبة التطور.

تكنولوجيا  دخلت  بحيث  املعا�سرة،  احلياة  جمالت  كافة  يف  كبرياً  تطوراً  احلايل  الوقت  يف  العامل  ويعي�ص 

املعلوماتية والثقافية وال�سناعية والإعالمية يف كل جوانب احلياة العملية.

اأ�سكال  ظهرت  كبرية،  معلوماتية  ثورة  من  رافقه  وما  العامل،  ي�سهده  الذي  الهائل  العلمي  التقدم  ظل  ويف 

وطرق جديدة للتعامل بني الأفراد، اإذ انت�سر ا�ستعمال الو�سائل التقنية انت�ساراً كبرياً، مما اأدى اإىل ال�ستعانة 

باحلا�سوب يف كافة املعامالت، �سواء بني الأفراد، اأو يف امل�سارف وال�سركات التجارية واملوؤ�س�سات العامة وغريها، 

فظهرت الدعامات غري الورقية بالكتابة، ووجدت التواقيع غري التقليدية.

التوا�سل  اأ�سبح  القانونية، حيث  القواعد  والبارز على تطوير  املبا�سر  التاأثري  والتقني  العلمي  التقدم  ولهذا 

وتبادل الر�سائل وال�سور بني اأبناء الكرة الأر�سية اأمر �سهل عرب الزمان واملكان، واأ�سبح با�ستطاعة الفرد ر�سد 

كل ما يجري من اأحداث على الأر�ص، والتجول عرب �سبكة النرتنت لإبرام ال�سفقات و�سراء ال�سلع واخلدمات.

تلك  اإجناز  و�سيلة  هي  ال�سا�سة  عرب  الإلكرتونية  والأرقام  ال�سرية  واملفاتيح  وال�سفرات  الرتددات  واأ�سبحت 

.
)((

املعامالت، بدًل من الأوراق وال�سجالت املدونة والتوقيع التقليدي

واأمام هذا التطور املتزايد لو�سائل التكنولوجيا احلديثة وهيمنتها على كل جوانب احلياة املعا�سرة، مبا فيها 

اجلانب القانوين، بات من ال�سروري تطوير نظام الق�ساء، وطريقة ت�سوية املنازعات، وحتديث و�سائل الإثبات 

التقليدية، وعدم القت�سار على املحرر الورقي والتوقيع العادي، بل ا�ستيعاب املحررات الإلكرتونية التي تعتمد 

على دعامات غري ورقية م�سحوبة بالتوقيع الإلكرتوين.

ناهيك عن التطور ال�سريع الذي رافق طرق ت�سوية املنازعات البديلة للق�ساء، والتي من اأهمها التحكيم الذي 

اأ�سبح نظاماً للتقا�سي، يناف�ص بدرجة كبرية نظام الق�ساء، وبالذات التحكيم الإلكرتوين، اأو التحكيم ال�سبكي 

الذي انت�سر يف الآونة الأخرية.

اأما بخ�سو�ص واقع الق�ساء، فاإنه مل يحقق تقدماً ملحوظاً باملقارنة مع ما حققته موؤ�س�سات الدولة، وبع�ص 

الأجهزة احلكومية يف اأداء مهامها العامة من خالل ال�ستعانة بو�سائل احلا�سوب و�سبكات الت�سال وو�سائلهما 

www.profasaad.info :انظر: »النظام القانوين للتحكيم الإلكرتوين«، املن�سور على �سبكة الإنرتنت باملوقع الإلكرتوين الآتي  )((
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التقليدية  والو�سائل  الأ�ساليب  متجاوزة  العامة،  وخدماتها  وظائفها  الدولة  توؤدي  مبقت�ساها  التي  احلديثة 

.
)((

)الروتينية( يف العمل الوظيفي )النمطي(

يف حني ما يزال الق�ساة باملوؤ�س�سة الق�سائية يعتمدون اأ�سلوب الكتابة التقليدية يف تدوين اإجراءات التقا�سي، 

الق�سائية،  الدعاوى  واأر�سفة ملفات  الكتابية حلفظ  واملدونات  ال�سجالت  الق�سائية، وم�سك  الأحكام  واإ�سدار 

وهذا ما يوؤثر �سلباً على حقوق املتقا�سني ب�سورة خا�سة، وطبيعة العملية الق�سائية ب�سورة عامة.

وال�سوؤال الذي يطرح هنا: هل ت�ستطيع املحاكم الق�سائية مبفهومها التقليدي واإجراءاتها الورقية اأن تواجه 

حتديات الع�سر الرقمي الإلكرتوين؟

ت�سليط  بعد( لغر�ص  )التقا�سي عن  اختيار مو�سوع بحثنا  ارتاأينا  املذكورة،  املعطيات  وبناًء على ما تقدم من 

ال�سوء على اجلوانب القانونية للمحكمة الإلكرتونية، وبيان كيفية مبا�سرة اإجراءات التقا�سي اأمامها.

وقد كان �سبب اختيار مو�سوع التقا�سي عن بعد يرجع اإىل عدة اأ�سباب اأهمها:-

حداثة واأ�سالة مو�سوع التقا�سي الإلكرتوين، اإذ يعد مفهوم التقا�سي الإلكرتوين حديثاً ن�سبّياً، بحيث  اأوًل- 

يكاد ينعدم ا�ستخدام هذا امل�سطلح يف العلوم القانونية والق�سائية.

والق�سائية  القانونية  فالدرا�سات  وق�سائي،  قانوين  جانب  من  الإلكرتونية  املحكمة  بدرا�سة  يتعلق  ثانياً- 

املتخ�س�سة باملحكمة الإلكرتونية قليلة جّداً، اإن مل تكن نادرة، فاأغلب الذين تناولوا املحكمة الإلكرتونية 

احلكومة  خمرجات  اأحد  باعتبارها  اإليها  ونظروا  املعلوماتي،  باملجال  املهتمني  من  كانوا  بالبحث 

الإلكرتونية.

اإن العقل واملنطق القومي يقت�سي التفاعل التام مع هذا التقدم التقني، بامل�سارعة يف ال�ستفادة منه يف  ثالثاً- 

.
)((

جميع نواحي احلياة، وخا�سة اجلانب الق�سائي الذي يقام به العدل

على اعتبار اأن املحكمة الإلكرتونية اأ�سبحت اليوم ب�سورها املختلفة حقيقة واقعة يف عامل يرغب بالعمل اجلاد 

والتطوير امل�ستمر.

 لذلك من واجبنا الأكادميي التعر�ص لهذه احلقيقة بالدرا�سة والتمحي�ص.

ولهذه الأ�سباب وغريها، فقد تناولنا مو�سوع التقا�سي عن بعد؛ اأي التقا�سي الإلكرتوين، بالبحث من خالل 

تق�سيمه وفق اخلطة العلمية الآتية:

انظر: د. عثمان �سلمان غيالن العبودي: اأثر التطور الإلكرتوين يف مبادئ الوظيفة العامة- ط)- النا�سر: �سباح �سادق جعفر الأنباري- بغداد-))0)- �ص7.  )((

انظر: طارق بن عبد اهلل بن �سالح العمر - اأحكام التقا�سي الإلكرتوين - ر�سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن اإىل جامعة الإمام حممد بن   )((

�سعود الإ�سالمية - املعهد العايل للق�ساء- ق�سم الفقه املقارن-430)ه- �ص).
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خطة البحث:
- املبحث الأول: مفهوم التقا�سي عن بعد »التقا�سي الإلكرتوين«.

- املطلب الأول: تعريف التقا�سي عن بعد.

- املطلب الثاين: متطلبات التقا�سي عن بعد.

- املطلب الثالث: عيوب التقا�سي عن بعد ومزاياه.

- املبحث الثاين: اإجراءات التقا�سي عن بعد.

- املطلب الأول: اإجراءات رفع الدعوى الإلكرتونية.

- املطلب الثاين: برجمة الدعوى الق�سائية الإلكرتونية.

- املبحث الثالث: تطبيقات التقا�سي عن بعد يف بع�ص الأنظمة الق�سائية.

- املطلب الأول: تطبيقات التقا�سي عن بعد عاملّياً.

- املطلب الثاين: تطبيقات التقا�سي عن بعد عربّياً.

- اخلامتة.

- امل�سادر واملراجع.
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المبحث األول 
 مفهوم التقاضي عن بعد »التقاضي اإللكتروني«

متهيد وتق�سيم:

يرتبط مفهوم التقا�سي عن بعد ارتباطاً وثيقاً مبفهوم املحكمة الإلكرتونية، حيث ظهر امل�سطلحات مع ظهور 

و�سائل التطور التكنولوجي، وبالأخ�ص الإنرتنت.

اأو  اأن يدل اأحدهما على الآخر، فتارة ت�سمى املحكمة الإلكرتونية، وتارة اأخرى التقا�سي الإلكرتوين،  وميكن 

التقا�سي عن بعد.

ثم  وحمايته،  متطلباته  وبيان  تعريفه،  اإىل  التطرق  من  لبد  بعد،  عن  التقا�سي  مبفهوم  الإحاطة  ولغر�ص 

التعر�ص اإىل عيوبه ومزاياه، وذلك من خالل املطالب الثالثة الآتية:-

املطلب الأول: تعريف التقا�سي عن بعد.  

املطلب الثاين: متطلبات التقا�سي عن بعد.  

املطلب الثالث: عيوب التقا�سي عن بعد ومزاياه.  

المطلب األول
تعريف التقاضي عن بعد

تقرتب فكرة التقا�سي الإلكرتوين من فكرة احلكومة الإلكرتونية التي تعني »النتقال من تقدمي اخلدمات 

واملعلومات اإىل الأ�سخا�ص ب�سكلها التقليدي الورقي، اإىل ال�سكل الإلكرتوين عرب الإنرتنت«.

فهي عبارة عن تطوير لأداء نظام الق�ساء، وهي بال �سك و�سيلة فاعلة للتطوير من خالل اخت�سار الزمن �سمن 

.
)((

ال�سرتاتيجيات اجلديدة للتعامل مع الوقت

.
)((

على اعتبار اأن التاأجيل واإجراءات التقا�سي املعقدة والطويلة ن�سبّياً هي اآفة الق�ساء اليوم

الربيد  عرب  املحكمة  اإىل  اإلكرتونّياً  التقا�سي  م�ستندات  نقل  »عملية  باأنه  بعد  عن  التقا�سي  تعريف  وميكن 

الإلكرتوين، حيث يتم فح�ص هذه امل�ستندات بوا�سطة املوظف املخت�ص، واإ�سدار قرار ب�ساأنها بالقبول اأو الرف�ص، 

انظر: د. �سفاء اوتاين- املحكمة الإلكرتونية )املفهوم والتطبيق(- بحث من�سور يف جملة اجلامعة- دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية- املجلد 8)- العدد    )((

الأول- ))0)- �ص70).

انظر: د. اآدم وهيب النداوي - املرافعات املدنية - دار املواهب للطباعة والت�سميم - النجف الأ�سرف - �ص7)).  )((
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.
)((

واإر�سال اإ�سعار اإىل املتقا�سي، يفيده علماً مبا مت ب�ساأن هذه امل�ستندات«

ونرى اأن هذا التعريف غري �سامل وقا�سر على عملية نقل م�ستندات التقا�سي اإلكرتونّياً اإىل املحكمة املخت�سة 

فقط دون اإجراءات التقا�سي الأخرى، وهذا غري دقيق.

يف حني عرف جانب من الفقه املحكمة الإلكرتونية اأو املحكمة املعلوماتية باأنها »حيز تقني معلوماتي ثنائي 

اإىل مبنى املحكمة،  اإ�سافة  الوجود، ي�سمح بربجمة الدعوى الإلكرتونية، يتاألف من �سبكة الرابط الدولية، 

الق�ساة  من  جمموعة  خالله  من  يبا�سر  واإدارية،  ق�سائية  لوحدات  الإلكرتوين  املكاين  الظهور  يتيح  بحيث 

مهمة النظر يف الدعاوى والف�سل فيها مبوجب ت�سريعات تخولهم مبا�سرة الإجراءات الق�سائية، مع اعتماد 

.
)((

اآليات تقنية فائقة احلداثة لتدوين الإجراءات الق�سائية، وحفظ وتداول ملفات الدعاوى«

الق�ساة  من  متخ�س�سة  ملجموعة  »�سلطة  باأنه  الإلكرتوين  للتقا�سي  اآخر  تعريفاً  القانوين  الفقه  اأورد  وقد 

النظاميني بنظر الدعوى ومبا�سرة الإجراءات الق�سائية بو�سائل اإلكرتونية م�ستحدثة، �سمن نظام اأو اأنظمة 

ق�سائية معلوماتية متكاملة الأطراف«.

والو�سائل تعتمد منهج تقنية �سبكة الرابط الدولية )الإنرتنت( وبرامج امللفات احلا�سوبية الإلكرتونية بنظر 

.
)3(

الدعاوى والف�سل بها، وتنفيذ الأحكام، بغية الو�سول لف�سل �سريع بالدعاوى والت�سهيل على املتقا�سني

والوا�سح من هذا التعريف اأنه اأ�سهم يف بيان مفهوم التقا�سي الإلكرتوين واإجراءاته، وكان من الأف�سل لو اأن الفقه 

القانوين اخت�سر بالتعريف، واقت�سب بالعبارات، ليكون التعريف اأ�سمل ملفهوم التقا�سي الإلكرتوين واأو�سح ملعناه.

وبعد اأن تعر�سنا للتعاريف التي اأوردها الفقه القانوين، واملالحظات التي �سجلت عليها، ميكن اأن ن�سع تعريفاً 

للتقا�سي باأنه »�سلطة املحكمة الق�سائية املتخ�س�سة للف�سل اإلكرتونّياً بالنزاع املعروف اأمامها من خالل �سبكة 

�سرعة  بهدف  احلداثة،  فائقة  تقنية  واآليات  اإلكرتونية،  اأنظمة  على  وبالعتماد  )النرتنت(  الدولية  الربط 

الف�سل باخل�سومات والت�سهيل على املتخا�سمني«.

ومن هذا التعريف، يت�سح اأن فكرة التقا�سي الإلكرتوين تقوم على ربط املحاكم الق�سائية كلها �سمن دائرة 

اإلكرتونية واحدة، وهذا ي�ستلزم ابتداًء حو�سبة عمل كل حمكمة ق�سائية على حدة، وربطهما معاً لتوؤدي عملها 

عرب الو�سائل الإلكرتونية، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق وامللفات الورقية على نحو يتيح �سرعة الو�سول 

.
)4(

اإىل املعلومات، و�سرعة ا�سرتجاعها، والربط فيما بينها

www.kenana-  :انظر: د. خالد ممدوح اإبراهيم - التقا�سي الإلكرتوين - مقالة ن�سرت عرب �سبكة الإنرتنت- ميكن الو�سول اليها من خالل الرابط  )((

online.com

انظر: نهى اجلال - املحكمة الإلكرتونية - بحث من�سور يف جملة املعلوماتية ال�سورية - ال�سنة اخلام�سة -العدد47- كانون الثاين 0)0)- �ص50.  )((

انظر: حازم حممد ال�سرعة - التقا�سي الإلكرتوين واملحاكم الإلكرتونية - ط ) - دار الثقافة للن�سر والتوزيع -عمان - الأردن- 0)0)- �ص57.  )3(

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص69).  )4(
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ومما ل�سك فيه اأن هذه الفكرة ل ميكن اأن تب�سر النور ما مل يتدخل امل�سرع بن�سو�ص قانونية ملزمة، متنح 

الق�ساة �سلطة النظر بالدعاوى، واإ�سدار الأحكام الق�سائية بناًء على اإجراءات تقا�سي اإلكرتونية، لأن التقا�سي 

اإلكرتونية تقدم خدمات  ي�سمل مواقع  اإن�ساء وت�سميم وبرجمة نظام ق�سائي معلوماتي  الإلكرتوين يتطلب 

متكن  التي  والربامج  واحلوا�سيب  الت�سال  بخطوط  جمهزة  حماكمة  لقاعات  بالإ�سافة  وق�سائية،  اإدارية 

.
)((

الق�ساة من املعلومات يف نظر الدعاوى، واإعالم اخل�سوم باأحكامهم الق�سائية

المطلب الثاني
متطلبات التقاضي عن بعد

اإن التعر�ص لتعريف التقا�سي عن بعد يف املطلب ال�سابق غري كاٍف ل�ستيعاب مفهومه، بل لبد من الولوج يف 

�سروط ومتطلبات هذا النوع من التقا�سي حتى نتمكن من التعرف على عوامل جناحه، واأ�سباب تفعيله.

وندر�ص  بعد،  عن  للتقا�سي  الفنية  املتطلبات  الأول  يف  نتناول  فرعني:  اإىل  املطلب  هذا  تق�سيم  من  لبد  لذا 

بالثاين احلماية القانونية لبيانات التقا�سي عن بعد.

الفرع الأول

املتطلبات الفنية للتقا�سي عن بعد

اإن التقا�سي عن بعد عبارة عن تنظيم تقني معلوماتي ثنائي الوجود )�سبكة الربط الدولية + مبنى املحكمة( 

.
)((

يعك�ص الظهور املكاين الإلكرتوين لأجهزة ووحدات ق�سائية واإدارية على �سبكة الإنرتنت

وهذا التنظيم ي�ستلزم لقيامه توافر املتطلبات الفنية التالية:

اأوًل- احلا�سب الآيل:

وهو جهاز اإلكرتوين يتعامل مع املعلومات والبيانات بتحليلها وبرجمتها واإظهارها وحفظها واإر�سالها وت�سلمها 

.
)3(

بوا�سطة برامج واأنظمة معلومات اإلكرتونية

ثانيًا- �سبكات الأجهزة واملعدات احلا�سوبية:

يجب اإن�ساء �سبكة داخلية من خالل ربط جمموعة من احلا�سبات ال�سغرية اأو الكبرية التي تت�سل فيما بينها، 

بحيث يتم ربط جميع الأق�سام والوحدات وقاعات املحكمة ببع�سها البع�ص، مما يتيح لكل وحدة على ال�سبكة 

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص58.  )((

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص76).  )((

انظر: بحثنا مع اأ. م. عقيل �سرحان - الربيد الإلكرتوين - درا�سة قانونية - بحث من�سور يف جملة القانون املقارن - العدد 57 ل�سنة 008)- �ص40).  )3(
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.
)((

ال�ستفادة من البيانات واملعلومات املتوفرة بال�سبكة

ثالثًا- �سبكة الإنرتنت العاملية:

ربط  و�سائل  خالل  من  البع�ص  بع�سها  مع  املرتبطة  احلا�سوب  �سبكات  من  كبرية  جمموعة  عن  عبارة  وهي 

.
)((

متنوعة، كاأ�سالك، اأو اأبراج الت�سال الال�سلكية، اأو الأقمار ال�سناعية عرب خمتلف اأنحاء العامل

ويجري تبادل امللفات باأنواعها عرب الإنرتنت عن طريق الربيد الإلكرتوين.

رابعًا- برامج احلا�سوب الإلكرتونية:

وهي اأنظمة اأو بيانات اأو تعليمات اإلكرتونية، ت�ستخدم لإن�ساء املعلومات اأو اإر�سالها اأو ت�سليمها اأو معاجلتها اأو 

، لغر�ص الو�سول اإىل نتائج حمددة، اأو اأنها تعليمات مكتوبة بلغة ما موجهة من جهاز 
تخزينها اإلكرتونّياً)3(

.
)4(

فني متطور ومتعدد ال�ستخدامات لغر�ص الو�سول اإىل نتيجة حمددة، اأو ا�ستغالل معلومة معينة

خام�سًا- قواعد البيانات واملعلومات:

، كقاعدة البيانات اخلا�سة 
)5(

وهي عبارة عن جمموعة من امللفات التي ترتبط بع�سها البع�ص برابطة معينة

مبحكمة ا�ستئناف القاد�سية الحتادية، والتي ت�سمل اأ�سماء املحاكم الق�سائية التابعة لها، والق�ساة العاملني 

حمكمة،  كل  يف  الق�سائية  الدعاوى  ارقام  اإىل  بالإ�سافة  الإداريني،  واملوظفني  الق�سائيني،  واملعاونني  فيها، 

وتاريخ ت�سجيلها.

�ساد�سًا- الإمكانيات الب�سرية:

وهي جمموعة من الفنيني املخت�سني باملجال الإلكرتوين الذين يعملون على الأجهزة التقنية، وي�ستخدمون 

.
)6(

الربامج الإلكرتونية الالزمة لها

عالوة على ذلك، يجب على املعنيني من ق�ساة وموظفي املحكمة واملحامني احل�سول على دورات مكثفة يف علوم 

احلا�سوب، ونظم الت�سال، وبرامج املواقع الإلكرتونية، وجتهيز مكاتبهم باأحدث الأجهزة واملعدات احلا�سوبية 

.
)7(

التي �ستمكنهم من ت�سجيل الدعوى الق�سائية اإلكرتونّياً، ومتابعة �سريها والنظر فيها

www.fares.net انظر: درا�سة بعنوان »الت�سفري ينقذ التجارة الإلكرتونية« - من�سور على املوقع الإلكرتوين  )((

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص 77).  )((

انظر: د. �سفاء اوتاين - امل�سدر ال�سابق - �ص78).  )3(

انظر: حازم حممد ال�سرعة  -م�سدر �سابق  -�ص59.  )4(

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص75).  )5(

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص60.  )6(

انظر : ب�سار حممود دودين - الإطار القانوين للعقد املربم عرب �سبكة الإنرتنت - ط ) - دار الثقافة للن�سر والتوزيع - عمان - الأردن- 0)0)- �ص)).  )7(
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الفرع الثاين

احلماية التقنية للتقا�سي عن بعد

يق�سد باحلماية هنا ال�سمانات التي ميكن الرجوع اإليها يف مواجهة اخلروقات التي ميكن اأن تطال اآلية عمل 

املحكمة الإلكرتونية، على اعتبار اأن املحكمة تعتمد على حا�سبات مرتبطة ببع�سها عن طريق �سبكات داخلية، 

وترتبط هذه ال�سبكات بال�سبكة العنكبوتية عن طريق و�سائل الت�سال احلديثة.

ومن خالل هذه ال�سبكات يجري تداول بيانات املحكمة ومعلوماتها على خطورة هذه املعلومات وخ�سو�سيتها 

.
)((

و�سرية بع�سها

املحكمة  نظام  يف  والفاعلية  الثقة  حتقق  التي  الأمنية  ال�سمانات  هي  ما  هنا:  يطرح  الذي  ال�سوؤال  ولعل 

الإلكرتونية، وت�سجع املتقا�سني للتعامل معها دون خوف اأو تردد.

ولالإجابة على هذا الت�ساوؤل لبد من التطرق اإىل اأهم مظاهر احلماية التقنية، والتي تتمثل بالآتي:

ت�سفري بيانات املحكمة الإلكرتونية ومعلوماتها املتداولة عرب �سبكة الإنرتنت: اأوًل- 

احلديثة،  العلمية  التقنيات  با�ستخدام  املرتكبة  اجلرائم  ملواجهة  اإليه  ي�سار  احرتازي  تدبري  هو  التقييد 

اإىل  اإلكرتونّياً  املخزونة  واملعلومات  البيانات  ت�سرب  عدم  �سمان  بق�سد  الغري،  من  امل�سروعة  غري  والتدخالت 

الغري.

اإذ يقوم الرتميز اأو الت�سفري باحليلولة دون الدخول غري امل�سروع للغري يف الت�سالت واملبادلت التي تتم بني 

اأمام ن�ص م�سفر عبارة عن رموز غري  الق�سائية، لأنه يكون  الدعوى  اأطراف  الإلكرتونية واخل�سوم  املحكمة 

.
)((

مفهومة، وهذا يوؤدي بالنتيجة اإىل احلماية املطلوبة

اتباع معادلت معينة  اإذ يتم  املعقدة وال�سرية،  الت�سفري وفكها، فهي عملية من عمليات الرتميز  اآلية  اأما عن 

البيانات، وتف�سريها، وال�ستفادة منها، حتى واإن  البيانات، وعدم متكني الغري من الطالع على  لتغيري �سكل 

فك  دون  قراءتها  ميكن  ل  لأنه  ومبهمة،  مفهومة  غري  تبقى  اأنها  اإل  البيانات،  هذه  اإىل  الو�سول  من  متكن 

.
)3(

ال�سفرة

يف  وذلك  الر�سالة،  حمتوى  ا�ستعادة  على  القدرة  لديه  الذي  للبيانات  امل�ستقبل  اإل  ال�سفرة  فك  ي�ستطيع  ول 

�سورتها الأ�سلية قبل الت�سفري، من خالل ا�ستخدام عملية عك�سية لعملية الت�سفري ت�سمى احلل.

انظر: ن�ص الفقرة الثالثة ع�سر من املادة الأوىل من قانون التوقيع الإلكرتوين واملعامالت الإلكرتونية العراقي رقم )78( ل�سنة ))0).  )((

انظر: د. اأكرم فا�سل �سعيد - حماية قواعد البيانات من خماطر التنازل عنها واملناف�سة غري امل�سروعة الواقعة عليها- حما�سرات غري مطبوعة األقيت على   )((

طلبة الدرا�سات العليا )املاج�ستري( ق�سم القانون اخلا�ص يف كلية احلقوق- جامعة النهرين- للعام الدرا�سي 3)0)-4)0).

انظر: د. �سفاء اوتاين- م�سدر �سابق - �ص76).  )3(
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ثانيًا- تاأمني �سرية البيانات:

اأو  التغيري  حماولت  �سد  الإلكرتونية  الدعوى  ومعلومات  بيانات  ملحتوى  احلماية  توفري  بالتاأمني  يق�سد 

التعديل اأو التزوير خالل مراحل تبادل اللوائح والوثائق اإلكرتونّياً، مع �سمان التحقيق مع �سخ�سية املر�سل 

.
)((

للمحافظة على �سرية البيانات واملعلومات املتعلقة باأطراف الدعوى الق�سائية الإلكرتونية

اإذ  اأطرافها،  اإل من خالل  وهذا ما مينع الغري من احل�سول على تفا�سيل الدعوى الق�سائية الإلكرتونية، 

تتوىل ال�سركة الفنية املخت�سة القائمة على اإدارة التقا�سي الإلكرتوين حتديد الأ�سخا�ص املخولني بالدخول 

واأطراف  واخلرباء  واملحامني  كالق�ساة  عليها،  والطالع  الق�سائية،  الدعاوى  وت�سجيل  املعلومات،  نظام  اإىل 

الدعوى وموظفي املحكمة. وذلك بتزوير هوؤلء با�سم م�ستخدم وكلمة مرور خا�سة بكل منهم، لكي يتمكنوا 

من الطالع على اأدق التفا�سيل يف دعواهم، وهذا النظام ي�سمن منع الأ�سخا�ص غري املرخ�ص لهم من اخرتاق 

.
)((

نظام املعلومات، والطالع على م�ستندات الدعوى الق�سائية ووثائقها

المطلب الثالث
عيوب التقاضي عن بعد ومزاياه

اإن تبني نظام املحكمة الإلكرتونية حتفه الكثري من املخاطر، وحتيط به العديد من العيوب التي من املمكن اأن 

توؤثر �سلباً على عملها. ويف املقابل، فاإن نظام املحكمة الإلكرتونية يتميز بجملة من املزايا والفوائد التي جتعلها 

اأف�سل بكثري من الق�ساء العادي واملحاكم الق�سائية التقليدية.

ولغر�ص درا�سة عيوب هذه املحكمة ومزاياها، لبد من تق�سيم هذا املطلب اإىل فرعني: نتناول يف الأول عيوب 

التقا�سي عن بعد، ونبني يف الثاين مزاياه.

الفرع الأول

عيوب التقا�سي عن بعد

من العيوب اخلطرية واملزعجة التي ميكن اأن تظهر عند الأخذ بنظام املحكمة الإلكرتونية هي:-

انت�سار الفريو�سات يف الأجهزة الإلكرتونية، مما قد يوؤدي اإىل اإتالف كل حمتويات برامج احلا�سوب.  .(

.
)3(

ظهور اأعمال القر�سنة على اأجهزة احلا�سوب، وحماولت خرق تلك الأجهزة  .(

انظر: حازم حممد �سرعة - م�سدر �سابق - �ص63.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - تداول الدعوى الق�سائية اأمام املحاكم الإلكرتونية - دار النه�سة العربية - القاهرة- 3)0)- �ص09).  )((

د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص84).  )3(
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املحاكمة  مبادئ  اأهم  يلغي  اأو  يعدم  الإلكرتونية  املحكمة  وجود  لأن  العادلة،  املحاكمة  ب�سمانات  امل�سا�ص   .3

العادلة، وهي مبداأ عالنية املرافعة، فعالنية جل�سات املرافعة تعني اأن تبقى اأبواب قاعة املحكمة مفتوحة 

ال�سلطة  اأعمال  على  رقيباً  ويكون  متييز،  دون  الأ�سخا�ص  من  ي�ساء  من  املرافعة  ليح�سر  اجلميع  اأمام 

.
)((

الق�سائية

ومبداأ املواجهة بالدليل والذي يق�سد به ح�سور اخل�سوم اإجراءات املرافعة الق�سائية، حتى يرى وي�سمع   

كل منهم املرافعات واأقوال ال�سهود، وهم جميعاً مت�ساوون يف حق تقدمي اأدلتهم الثبوتية، كما اأن لكل خ�سم 

.
)((

احلق يف مناق�سة الأدلة والإثباتات التي يتقدم مبا خ�سمه

الق�سائية، ول ميكن  املرافعة  العالنية واحل�سورية يف  ال�ستغناء عن مبداأي  فاإنه ل ميكن  الأحوال،  كل  ويف 

�سري  ب�سكل  افرتا�سي  جمال  يف  الق�سائية  املحاكمات  اإجراء  اأو  الأحكام،  اإ�سدار  يف  للحا�سوب  الحتكام  تقبل 

وكتابي وغيابي، لذلك لبد من التفكري جيداً باإجراءات ت�سمن هذه املبادئ، كاأن يتم نقل اإجراءات املحاكمة اأمام 

.
)3(

املحامني يف قاعة ت�سم �سا�سة كبرية للعر�ص ل�سمان عالنية املحاكمة

الفرع الثاين

مزايا التقا�سي عن بعد

اإن نظام التقا�سي عن بعد يتميز بجملة من املزايا والفوائد كالآتي:

ب�ساطة اإجراءات التقا�سي واخت�سار الوقت، حيث اإنه من خالل احلا�سب اليل ل حاجة اىل النتقال اىل   .(

املحكمة حل�سور جل�سات املرافعة والطالع على قرارات املحكمة، اأو احلكم ال�سادر يف الدعوى، ول حاجة 

.
)4(

لل�سفر من بلد اإىل اآخر حل�سور جل�سات املرافعة

فالتقا�سي عن بعد يغلق اأبواب التخلف عن ح�سور جل�سات املحاكمة، ويقطع الطريق على افتعال الأعذار   

لك�سب الوقت من اخل�سم املماطل، ومن جهة اأخرى يقلل التقا�سي عن بعد تكد�ص الدعاوى الق�سائية، 

واملالية  التجارية  الدعاوى  وباخل�سو�ص يف  وامل�ساحنات بني اخل�سوم،  والتوتر  الحتقانات  ويخفف من 

والأ�سرية.

رفع م�ستوى اأداء املحاكم الق�سائية: اإن نظام املحكمة الإلكرتونية يجعل �سجالت املحكمة اأكرث اأماناً، لأن   .(

انظر: د. حممد ح�سني من�سور - الإثبات التقليدي والإلكرتوين - دار الفكر اجلامعي - الإ�سكندرية- 0)0)-�ص)).  )((

د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص86).  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص)0).  )3(

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص)8).  )4(
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الوثائق وامل�ستندات الإلكرتونية اأكرث م�سداقية من امل�ستندات العادية )الورقية(، فمن ال�سهل اكت�ساف 

.
)((

اأي تغيري اأو حتوير فيها، بالإ�سافة اإىل �سهولة الطالع عليها والو�سول اإليها

كما ي�ساعد نظام املحكمة الإلكرتونية على التخل�ص من الأر�سيف الق�سائي الورقي ال�سخم، وا�ستبداله    

باأر�سفة اإلكرتونية ب�سيطة، با�ستعمال اأقرا�ص مدجمة، ون�سخ احتياطية منها تت�سع للمعلومات جميعاً. 

ول ت�سغل اإل حيزاً مكانّياً ب�سيطاً بدًل من امل�ستودعات ال�سخمة التي ت�سغل اأماكن وا�سعة، وت�سمح اآلية 

عمل املحمة الإلكرتونية بالتدوين الإلكرتوين يف ت�سجيل الدعاوى الق�سائية.

كاتبه  او  القا�سي،  من  تدخل  اأدنى  دون  انف�سهم  اخل�سوم  بعبارات  ودفوعهم  اخل�سوم  ادعاءات  وتوثيق   

الفاعل يف �سحة ت�سور  الأثر  له  التعديل، مما يكون  اأو  اأو احلذف  بالختزال  املذكرات  يف �سياغة تلك 

.
)((

الدعوى الق�سائية والو�سول اإىل حكم �سريع فيها

املعلومات  على  واملحافظة  الق�سائية  الدعوى  ملفات  تداول  التامة يف  ال�سرية  بعد  التقا�سي عن  يوفر   .3

.
)3(

والأ�سرار التي يخ�سى اأطراف الدعوى من اإف�سائها على العامة

من خالل الت�سال الإلكرتوين بني املحكمة الإلكرتونية ونقابة املحامني، يتن�سى للمحكمة معرفة ما   .4

اإذا كان املحامي م�سجاًل بالنقابة من عدمه، والدرجة التي عليها، اأو اأنه قد األغيت ع�سويته من النقابة، 

اأو اأن ع�سويته معلقة لرتكابه خمالفات، حيث يف بع�ص الأحيان يبا�سر بع�ص املحامني اإجراءات الدعوى 

الق�سائية التقليدية بعد اإلغاء ع�سويتهم يف نقابة املحامني، اأو اإيقافها، وهذا ما يوؤدي اإىل زعزعة الثقة 

.
)4(

بني اخل�سوم ووكالئهم

د. �سفاء اوتاين - امل�سدر ال�سابق - �ص)8).  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص03).  )((

انظر: حازم حممد ال�سرعه - م�سدر �سابق- �ص64.  )3(

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص87.  )4(
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المبحث الثاني
إجراءات التقاضي عن بعد

متهيد وتق�سيم:

متر الدعوى الق�سائية الإلكرتونية بجملة من الإجراءات الق�سائية اأمام املحكمة الإلكرتونية.

و�سنحاول يف هذا املبحث التعر�ص لتلك الإجراءات من خالل تق�سيمه اإىل مطلبني: نتناول بالأول اإجراءات رفع 

الدعوى الإلكرتونية، وندر�ص بالثاين برجمة الدعوى الق�سائية الإلكرتونية.

المطلب األول
إجراءات رفع الدعوى اإللكترونية

اأول اإجراءات التقا�سي التي متر بها الدعوى الق�سائية هو الت�سجيل يف ال�سجالت الر�سمية للمحكمة املخت�سة 

�سبكة  على  موقع  خالل  من  يكون  الإلكرتونية  الق�سائية  الدعوى  وت�سجيل  الق�سائية.  الر�سوم  دفع  بعد 

الإنرتنت، يحمل عنواناً معيناً ي�ستطيع من خالله اخل�سوم واملحامني الدخول اإىل النظام، وت�سجيل الدعاوى 

الق�سائية، وت�سليم الوثائق وامل�ستندات، ودفع الر�سوم الق�سائية.

حيث يقوم كل من املدعي باإعداد عري�سة الدعوى، واملدعى عليه باإعداد لئحته اجلوابية على الدعوى الق�سائية 

على قر�سني مدجمني ميلكان ال�سعة ذاتها، ثم تدخل بيانات هذين القر�سني اإىل الربنامج احلا�سوبي، علماً 

.
)((

باأن لوائح الدعوى التي يتم ار�سالها لي�ست لوائح مطبوعة اأو ورقية، واإمنا لوائح عالية التقنية

ثم يقوم املدعي بتوكيل حماٍم للدفاع عنه ب�سكل اإلكرتوين، عن طريق الربط الإلكرتوين مع دائرة كاتب العدل 

املخت�ص، في�ست�سدر وكالة باخل�سومة بعد اإدخال بياناته الالزمة املطلوبة، والتاأكد من هويته عن طريق الربط 

.
)((

الإلكرتوين مع مديرية الأحوال املدنية املخت�سة يف نطاق م�سروع احلكومة الإلكرتونية

فيطلب منه اإدخال رقمه الكودي الذي يح�سل عليه من نقابة املحامني، وذلك من خالل تفعيل قانون التوقيع 

الإلكرتوين واحلكومة الإلكرتونية، وبعدها يقوم احلا�سوب الرقمي بالتحقق من �سحة البيانات، والتاأكد من 

.
)3(

هوية امل�ستخدم املوقع، وي�سمح له بالدخول، ويفتح له قائمة لختيار املحكمة املخت�سة، مدنية كانت اأو جزائية

ملرا�سلته  املحمول  هاتفه  رقم  اأو  الإلكرتوين،  بريده  منه  اإلكرتونّياً  املوقعة  الدعوى  بعري�سة  املحامي  يرفق 

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص88.  )((

حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص88.  )((

حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص66.  )3(
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النقود  طريق  عن  الدعوى  ر�سوم  وت�سديد  املرفقة،  والوثائق  امل�ستندات  كافة  من  التاأكد  وبعد  اإلكرتونّياً، 

الإلكرتونية، اأو و�سائل ال�سداد املتعددة، مثل ما�سرت كارد، اأو فيزا كارد، اأو حتويل بنكي، يتم ت�سجيلها كمحرر 

.
)((

اإلكرتوين باملحكمة املخت�سة

تكمن يف تطبيق  التي  امل�سكلة  ولكن  الق�سائية كثرية ومتنوعة،  للر�سوم  الإلكرتوين  الدفع  واإن خيارات  هذا 

بجانب  اإلكرتوين  برنامج  اإعداد  الأف�سل  من  ونعتقد  الو�سائل،  هذه  مراقبة  يف  الكيفية  هي  الطرق  هذه 

برنامج الدعوى، يتم فيه اإدخال بيانات لقيم الدعاوى، ون�سبة الر�سوم، فاإن ا�ستوفى الر�سم القانوين بقيمته 

ال�سحيحة، تظهر البيانات الدالة على ذلك، والتي ت�سري اإىل قيمة الر�سم، وما مت دفعه، وكيفية الدفع، واإذا مل 

تدفع الر�سوم، اأو كانت الر�سوم ناق�سة، ُي�سِعر الربنامج كل من يريد فتح ملف الدعوى باأن هناك خلاًل يتعلق 

.
)((

بقيمة الر�سم

اإىل مرحلة  ن�سل  الق�سائية عنها،  الر�سوم  ودفع  اإلكرتونّياً،  الق�سائية  الدعوى  ت�سجيل عري�سة  اإمتام  وبعد 

تتم  اإذا مل  لأنه  الق�سائي،  العمل  بالغة اخلطورة يف  اأهمية  املرحلة  الق�سائية، وحتتل هذه  التبليغات  اإجراء 

.
)3(

التبليغات ب�سورة �سحيحة، يتعذر اإجراء املرافعة، مما يوؤدي اإىل عدم ح�سم الدعوى

اإل  الق�سائية،  الأنظمة  يف  انت�ساراً  الطرق  اأكرث  من  وهي  الأ�سل،  هي  للتبليغ  التقليدية  الطريقة  باأن  علماً 

اأنه بالتقا�سي عن بعد يتم التبليغ بطريقة اإلكرتونية، وهي اعتماد و�سائل جديدة وحديثة للتبليغ، كالتبليغ 

بوا�سطة الربيد الإلكرتوين، اأو بوا�سطة الهاتف اخللوي، علماً باأن التبليغ بهذه الو�سائل ل يحل حمل التبليغ 

.
)4(

بالطريقة التقليدية، بل للم�ساعدة يف عملية التبليغ، وللتقليل من النزاعات القانونية على �سحة التبليغ

ولغر�ص اإمتام عملية التبليغ الإلكرتوين نكون اإزاء احتمالني:

الأول- هو علم املدعي بالربيد الإلكرتوين للمدعى عليه:

والذي يورده يف عري�سة دعواه، فيقوم املوظف املخت�ص عرب موقع املحكمة الإلكرتوين باإعالن املدعى عليه بها، 

فت�سل اإليه كربيد اإلكرتوين حكومي، م�ساف اإليها رقم الدعوى، وتاريخ ومكان انعقاد اجلل�سة، بالإ�سافة اإىل 

الرقم الكودي املوحد الذي ي�ستطيع من خالل مطالعة دعواه عن بعد، وتبادل املذكرات اإلكرتونّياً، ومتابعة 

.
)5(

قرارات املحكمة فيما بعد ب�سكل اآمن

انظر: د. اآدم وهيب النداوي - م�سدر �سابق - �ص80).  )((

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص74.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص89.  )3(

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - امل�سدر ال�سابق - �ص90.  )4(

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص)7.  )5(
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ثانيًا- عدم علم املدعي مبحل اإقامة املدعى عليه اأو بريده الإلكرتوين:

مديرية  بيانات  قاعدة  مع  ال�سبكي  الربط  خالل  من  الإلكرتونية  املحكمة  قلم  موظف  يقوم  احلالة  هذه  يف 

الأحوال املدنية بطلب احل�سول على بيانات املدعى عليه الالزمة للتبليغ، مثل حمل الإقامة، اأو حمل عمله، اأو 

الربيد اللكرتوين اخلا�ص به، وال�سوؤال الذي يطرح هنا: ما هي ال�سمانات التي توؤكد و�سول ورقة التبليغ اإىل 

علم املدعى عليه؟.

والإجابة على هذا الت�ساوؤل تكمن يف تفعيل دور احلكومة الإلكرتونية والت�سال املعلوماتي ببع�سها البع�ص.

الدورية  اإىل كل اخلدمات  بيانات  باإر�سال ر�سالة  املدعى عليه  اإخبار  تاأكيد  الإلكرتونية   فيمكن ملوقع املحكمة 

املواقع  اأو  الوطنية  التاأمني  �سركة  اأو  العقاري  الت�سجيل  مديرية  اأو  ال�سريبة  دائرة  مثاًل  �سهرّياً،  املتجددة 

الر�سمية للحكومة الإلكرتونية، لغر�ص اإخطاره ب�سرورة مطالعة بريده الإلكرتوين، لتحقيق علمه مب�سمون 

.
)((

عري�سة الدعوى الق�سائية، اأو اأحد املقيمني معه بالعقار

وبعد اإجراء التبليغات الق�سائية، وحتديد ميعاد اجلل�سة الأوىل، ياأتي بعدها مو�سوع ح�سور اخل�سوم وغيابهم 

اأمام املحكمة الإلكرتونية والآثار القانونية املرتتبة على ذلك.

فالتقا�سي عن بعد يوفر مدخاًل وم�ستوعباً ورابطاً �سبكّياً بينهما، فاملدخل هو ال�سفحة الرئي�سية ملوقع النظام 

على الإنرتنت، ي�ستطيع اخل�سوم ووكالوؤهم وبقية الأ�سخا�ص الدخول اإليه وحتديد نوع اخلدمة اأو الإجراء 

املراد تنفيذه، وامل�ستوعب هو وحدات من الأجهزة الإدارية والق�سائية التي ت�ستقبل املراجعني، وبرامج حا�سوبية 

تقوم بعملية التوثيق التقني لكل اإجراء.

اإلكرتوين على خط �سبكي  والرابط ال�سبكي بينهما هو و�سيلة التوا�سل، والدخول من �سفحات �سمن موقع 

عاملي اإىل خط �سبكي حا�سوبي مقيد له اأنظمة حماية معروفة، تعترب جدراناً نارية مانعة من دخول القرا�سنة 

واملتطفلني لقواعد البيانات الداخلية اخلا�سة بالدعاوى.

وعليه فال ي�سرتط احل�سور ال�سخ�سي للخ�سوم اإىل مكان املحكمة، بحيث ي�ستطيع اخل�سوم الدخول للمحكمة 

الإلكرتونية من اأي مكان فيه جهاز حا�سوب مت�سل ب�سبكة الإنرتنت بوا�سطة موقع نظام التقا�سي عن بعد، 

املوقع،  اإىل  بالدخول  الدعاوى  ت�سجيل  وكيفية  بالنظام،  املتعلقة  املعلومات  على  احل�سول  املدعي  ي�ستطيع 

والت�سال باملوظفني والتحدث معهم ملعرفة تفا�سيل عمل النظام، وكيفية اإقامة الدعاوى الق�سائية، واإثبات ما 

يدعيه املدعي، وبعدها ي�ستطيع احل�سور واملثول بوا�سطة املوقع بالدخول اإىل �سفحة القا�سي وقاعة املحكمة 

القا�سي من مبا�سرة  اإىل قاعة املحكمة، ليتمكن  واإدخاله  بالتاأكد من �سفته،  املواقع الإلكرتونية  ليقوم كتبة 

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص)7.  )((
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.
الإجراءات الق�سائية، وكذلك الأمر بالن�سبة للمدعى عليه احلا�سر، ويتم توثيق هذا احل�سور تقنّياً))(

حاجة  دون  مكاتبهم  من  اخل�سوم  متثيل  في�ستطيعون  املحامني،  اأي  باخل�سومة؛  الوكالء  اإىل  بالن�سبة  اأما 

تت�سمن  اإلكرتونية  ملفات  وت�سميم  اجلل�سات، وميكنهم جتهيز  املحكمة يف مواعيد  اإىل  ال�سخ�سي  للح�سور 

.
)((

عري�سة الدعوى والبيانات والوثائق املطلوبة، واإر�سالها اإىل وحدة ت�سجيل الدعاوى الق�سائية

باحل�سور  اإما  اإر�سالها،  تاأمني  املحامي  ي�ستطيع  الدعوى،  يف  املقدمة  والأدلة  الوثائق  اأ�سل  طلب  حالة  ويف 

.
)3(

ال�سخ�سي اإىل املحكمة، اأو اإر�سالها بوا�سطة بريد النظام الذي يعترب جزءاً من وحدة التبليغات الإلكرتونية

المطلب الثاني
برمجة الدعوى القضائية اإللكترونية

بعد ا�ستالم موظف قلم املحكمة الإلكرتونية عري�سة الدعوى ومرفقاتها وحتديد احلا�سوب ميعاد اجلل�سة 

وتاريخها، يح�سر ق�ساة املحكمة املخت�سة يف امليعاد املحدد، ويتم فتح احلا�سوب على من�سة الق�ساء من خالل 

�سبكة الت�سالت الداخلية املتوافرة باملحكمة واملت�سلة بجميع اأق�سامها، تر�سل اإ�سبارة الدعوى اإىل احلا�سوب 

.
)4(

اخلا�ص باملحكمة مع كافة املحررات الإلكرتونية املر�سلة وامل�ستقبلة مبلف الدعوى الإلكرتوين

اإن نظام التقا�سي عن بعد ي�سع طريقة جديدة لتقدمي بيانات ووثائق ومرفقات الدعوى، وحتديد مواعيد 

اجلل�سات، وتقدمي الدفوع �سمن جدول جل�سات منتظم وحمدد م�سبقاً لكل دعوى.

وعند ح�سور اأطراف الدعوى ووكالئهم، تبداأ املحكمة ب�سماع اأقوال املدعي اأوًل، ثم اأقوال املدعى عليه، وذلك 

باإحدى الطرق الثالثة الآتية:-

الإلكرتوين  املحرر  احلا�سوب يف  على  املعلومات  تلك  باإدخال  ال�سبط  كاتب  ويقوم  يتحدث اخل�سم،  اأن   .(

للدعوى، وهو اأ�سبه مبح�سر اجلل�سة، على اأن يتم عر�ص تلك الدفوع والطلبات على �سا�سة العر�ص.

اأن يتحدث اخل�سم بوا�سطة تقنية حديثة تتمثل يف ا�ستخدام برنامج، وفيه يقوم ال�سخ�ص بالتحدث عرب   .(

يف  تدون  كلمات  اإىل  وترجمتها  ال�سوتية  الإ�سارات  تلك  بنقل  الربنامج  ويقوم  لذلك،  املخ�س�ص  املايك 

املحرر الإلكرتوين، ويظهر على �سا�سة العر�ص املوجودة بقاعة املحكمة.

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص73.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص94.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - امل�سدر ال�سابق - �ص95.  )3(

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص73.  )4(
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.
)((

تقدمي م�ستندات الدعوى ووثائقها وبياناتها ب�سكل اإلكرتوين  .3

املحاكم  يف  يجري  عما  خمتلفة  بطرق  يتم  الإلكرتونية  املحكمة  نظام  يف  التقا�سي  اإجراءات  تدوين  اإن   

الإجراءات  كل  وتدون  اإلكرتونّياً،  ال�سهود  �سهادة  و�سماع  اخل�سوم  يتم حت�سري  العادية، حيث  الق�سائية 

تقنّياً يف ملف الدعوى الإلكرتوين الذي يكون برناجماً يحتوي على قدرة تخزينية لل�سوت وال�سورة، 

بحيث ي�ستطيع القا�سي مبا�سرة املحاكمة اإلكرتونّياً من خالل املح�سر الإلكرتوين الذي يظهر فيه �سوت 

و�سورة القا�سي، و�سوت و�سورة املدعي اأو وكيله، و�سوت و�سورة املدعى عليه اأو وكيله.، و�سهادة ال�سهود، 

وبعد النتهاء من كل جل�سة، يقوم كاتب ال�سبط بطباعة حم�سر اجلل�سة، فمحا�سر اجلل�سات الإلكرتونية 

.
عبارة عن عر�ص �سري املحاكمات بال�سوت وال�سورة كما ح�سلت متاماً))(

 اأما بالن�سبة اإىل مرفقات عري�سة الدعوى من وثائق وم�ستندات وبيانات، فتحفظ مع ملف الدعوى، وتخزن 

�سور امل�سح ال�سوئي لها على ملفات معينة كملف ال بي دي اإف، بحيث يكون ملف الدعوى عبارة عن برنامج 

ي�سم ق�سمني:

باحل�سور  متت  �سواء  واملحاكمات،  اجلل�سات  ملجريات  وال�سورة  بال�سوت  م�سجل  تقني  تدوين  ي�سم  الأول 

ال�سخ�سي للخ�سوم اإىل املحكمة من خالل اأجهزة احلا�سوب وكامريا اجلهاز التي ت�سور ال�سخ�ص احلا�سر وما 

.
)3(

يقدمه من طلبات وما يثريه من دفوع، اأو باحل�سور بوا�سطة املوقع الإلكرتوين

وبعد النتهاء من كل جل�سات املحاكمة، يقوم كاتب ال�سبط بطباعة تلك اجلل�سات املوثقة ،بالت�سجيل ال�سوري 

وحفظها مبلفات ورقية كطريقة توثيق اإ�سافية جلل�سات املحاكمة الق�سائية عندما تو�سك املحكمة على تكوين 

قناعتها مبو�سوع الدعوى، وبعد اأن ينتهي اخل�سوم من تقدمي طلباتهم واإبداء دفاعهم، بحيث ت�سبح الدعوى 

�ساحلة للف�سل فيها، تقرر املحكمة ختام املرافعة الأخرية، لكي يتمكن الق�ساة اأع�ساء املحكمة الق�سائية من 

ن�سخة من ملف  لديه  اأن كال منهم  اعتبار  بينهم، على  فيما  الإلكرتونية  املداولة  واإجراء  باأنف�سهم  الختالء 

الدعوى على دعامة اإلكرتونية من خالل �سفحات املحكمة الإلكرتونية الآمنة.

اأو بالأغلبية،  وبعد انتهاء املداولة بني اأع�ساء املحكمة، وتو�سلهم اإىل الراأي النهائي، ي�سدر حكمهم بالتفاق 

.
)4(

ويتم التوقيع عليه من قبلهم من خالل تفعيل التوقيع الإلكرتوين على ملف الدعوى الق�سائية

وبعد توقيع احلكم من قبل اأع�ساء املحكمة، يتم اإيداعه؛ اأي خروج احلكم من حوزة املحكمة واإر�ساله اإىل اإدارة 

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص74.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص95.  )((

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - امل�سدر ال�سابق - �ص96.  )3(

انظر: حممد ع�سام الرت�ساوي - م�سدر �سابق - �ص69.  )4(
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املحكمة لغر�ص اإيداع ن�سخة منه مبلف الدعوى، لكي يتمكن اخل�سوم من الطالع عليه، ثم يقوم موظف قلم 

املحكمة الإلكرتونية باإعالن احلكم للخ�سوم فور �سدوره، اأو ميكن للخ�سوم الطالع عليه بعد اإيداعه مبلف 

الدعوى الإلكرتوين مبا ي�سمن الإعالن ال�سخ�سي لالأحكام، وذلك حتى يتمكن اخل�سوم من الطالع عليه 

والطعن فيه يف حالة عدم القبول به من قبل اأحد اخل�سوم، وب�سدور احلكم الق�سائي يف الدعوى الإلكرتونية، 

يحوز احلكم حجية ال�سيء املق�سي به، ويعترب عنواناً للحقيقة، وبعد احل�سول على ن�سخة من احلكم الق�سائي 

.
)5(

بالطريقة الإلكرتونية ي�سبح احلكم حماًل للتنفيذ

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص90).  )5(



24

المبحث الثالث
تطبيقات التقاضي عن بعد في بعض األنظمة القضائية

متهيد وتق�سيم:

لقد ظهرت ال�سورة الأوىل للتقا�سي الإلكرتوين يف الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك بت�سوية منازعات التجارة 

الإلكرتونية عن طريق ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت وبرنامج القا�سي الفرتا�سي، وهي فكرة اأمريكية مت اإر�ساء 

دعائمها عام 996) من قبل اأ�ساتذة مركز القانون واأمن املعلومات.

وقد تطورت الو�سائل والآليات مبرور الزمن وانتقلت من الوليات املتحدة اإىل بع�ص دول العامل الأجنبية. اأما 

عربّياً فلعل دولة الإمارات العربية املتحدة، وبالتحديد اإمارة دبي، هي الرائدة يف تطوير اإجراءاتها الق�سائية.

اإىل مطلبني: ندر�ص يف الأول تطبيقات التقا�سي عن بعد عاملّياً،  وعلى هذا الأ�سا�ص �سوف نق�سم هذا املبحث 

ونتناول يف الثاين تطبيقات التقا�سي عن بعد عربّياً.

المطلب األول
تطبيقات التقاضي عن بعد عالميًّا

�سوف نتطرق يف هذا املطلب اإىل التجارب الناجحة واملتميزة للدول الأجنبية يف التقا�سي عن بعد »التقا�سي 

الإلكرتوين« كما يف الوليات املتحدة الأمريكية وال�سني و�سنغافورة والربازيل.

اأوًل- الوليات املتحدة الأمريكية:

ترفع الدعوى اإلكرتونّياً عرب موقع اإلكرتوين خا�ص متلكه �سركة خا�سة يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة �سانتا 

بوبوا بولية كاليفورنيا، وقد بداأت يف ت�سغيل هذا املوقع �سنة )99).

تقدمي م�ستنداتهم  واملتقا�سني  للمحامني  ي�سمح  الإلكرتونية، حيث  العديد من اخلدمات  املوقع  ويقدم هذا 

القانونية بطريقة اإلكرتونية وفق منظومة متكاملة، كما ي�ساهم هذا املوقع بتقليل كلفة ر�سوم التقا�سي املبالغ 

فيها، والتخل�ص من الكميات الهائلة من الأوراق وامل�ستندات املرتبطة بالدعوى، والتي متتلئ بها قاعات وغرف 

املحكمة، وي�سمح للمحاكم باأداء وظيفتها بطريقة اأكرث فاعلية، كما يوفر هذا املوقع اإمكانية ا�ستالم امل�ستندات 

يف اأي وقت يومّياً، حتى يف اأيام الإجازات والعطل الر�سمية طوال اأربع وع�سرين �ساعة، ومن اأي مكان عرب �سبكة 

.
)((

الإنرتنيت

انظر: د. خالد ممدوح اإبراهيم - التقا�سي الإلكرتوين - الدعوى الإلكرتونية واإجراءاتها اأمام املحاكم - دار الفكر اجلامعي - الإ�سكندرية - 008) - �ص)9).  )((
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ثانيًا- ال�سني:

حا�سوبي  برنامج  على  تعتمد  اإلكرتونية  حمكمة  �ساندوجن  اإقليم  يف  زيبو  مدينة  يف  وحتديداً  ال�سني  اأن�ساأت 

متطور، يقوم هذا الربنامج بحفظ القوانني والأنظمة النافذة كافة، بالإ�سافة اإىل حفظ ال�سوابق الق�سائية.

وتبداأ الدعوى اأمام املحكمة الإلكرتونية باإعداد كل من الدفاع والدعاء ملعطياتهما ومطالبهما على قر�سني 

الحتكام  لغر�ص  الربنامج احلا�سوبي  اإىل  القر�سني  بيانات هذين  ثم تدخل  ذاتها،  ال�سعة  مدجمني ميلكان 

للقا�سي الإلكرتوين الذي ميكنه اأن يطلب راأي القا�سي الب�سري بخ�سو�ص بع�ص التفا�سيل اخلا�سة اأو تلك 

.
)((

املتعلقة بالنواحي الإن�سانية قبل اأن يقوم باإ�سدار احلكم والعقوبات املفرو�سة

ثالثًا- �سنغافورة:

تاأ�س�ست عام 000) اأول حمكمة اإلكرتونية متخ�س�سة يف ف�ص املنازعات املتعلقة بالتجارة العامالت الإلكرتونية 

على �سبكة الإنرتنت.

وفيها يقدم الطرفان عنواناً بريدّياً وعنواناً حقيقّياً يف منزله اأو �سركته، وذلك بالتوجه نحو موقع املحكمة، 

وتعبئة ال�ستمارة اخلا�سة بتقدمي ال�سكوى، واقرتاح ما يراه من حل، والتعرف على رقم ق�سيته اإلكرتونّياً، 

وبعد ا�ستالم املحكمة طلبه تر�سل اإىل الطرف الآخر الذي يدعي اأن له حّقاً عنده، وتعلمه خالل ثالثة اأيام 

باحلقائق املقدمة �سده.

ويكون له احلق قبول املثول اأمام املحكمة اأو القبول مبلء ا�ستمارة مماثلة ل�ستمارة املدعي، فاإذا مل يرد خالل 

فرتة معينة، تلغى الق�سية، كما ميكنه الرد بالدفاع عن نف�سه يف فرتة من اأ�سبوع اإىل اأربعة اأ�سابيع، وبعد ا�ستالم 

املحكمة الإلكرتونية لر�سالة املدعي عليه بالقبول، تختار املحكمة اجلهة القانونية التي �ستقوم بف�ص النزاع، 

واملحادثات  الإلكرتوين  الربيد  الت�سالت عن طريق  كل  وتتم  التقا�سي،  عملية  تبداأ  الطرفني  اإعالم  وبعد 

الإلكرتونية.

 علماً باأنه ل مانع من لقاء اخل�سمني اأمام املحكمة الإلكرتونية وجهاً لوجه، وت�سليم وثائق اإ�سافية، وتت�سمن 

.
)((

املحكمة الإلكرتونية للطرفني �سرية املعلومات املقدمة لها

رابعًا- الربازيل:

ا�ستخدام برنامج حا�سوبي يعتمد على الذكاء  التقا�سي الإلكرتوين على  النموذج الربازيلي يف تطبيق  يقوم 

ال�سطناعي ي�سمى بالقا�سي الإلكرتوين.

يوجد هذا الربنامج على جهاز حا�سوب حممول يحمله قا�ص متجول، الهدف منه �سرعة امل�ساعدة يف تقييم 

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص)9).  )((

www.burathanews.net :انظر: املوقع الإلكرتوين  )((
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�سهادات ال�سهود، وتدقيق الأدلة بطريقة علمية يف مكان وقوع اجلرمية. وقد �سمم هذا الربنامج القا�سي فال�ص 

فيوروزا ع�سو حمكمة ال�ستئناف العليا يف ولية اأ�سبرييتو �سانتو، وخ�سع الربنامج قبل ت�سويقه لختيار ثالثة 

.
)((

ق�ساة يف الولية

يعد هذا الربنامج جزءاً من خطة يطلق عليها )العدالة على عجالت(، ومن املوؤمل اأن ي�سهم هذا الربنامج يف 

ت�سريع البت يف الدعاوى املرتاكمة يف الربازيل، وذلك باحلكم الفوري يف احلالت غري املعقدة، علماً باأن هذا 

الربنامج احلا�سوبي ل يحل حمل الق�ساة احلقيقيني، ولكنه يجعل اأداءهم اأكرث كفاءة.

المطلب الثاني
تطبيقات التقاضي عن بعد عربيًّا

ما تزال الدول العربية يف بداية الطريق مع التقا�سي الإلكرتوين، واإن معظمها يخطو خطوات بطيئة ومتعرثة 

اأع�ساء  قبول  اأو عدم  التقنيات احلديثة،  اإىل اخلوف من عواقب هذه  يرجع  ذلك  وال�سبب يف  املجال،  يف هذا 

ال�سلطة الق�سائية بفعالية هذه اخلدمات، اأو قلة الكفاءات امللمة بربامج احلا�سوب الآيل يف الأجهزة الق�سائية 

لتلك الدول.

و�سوف نتطرق يف هذا املطلب اإىل اأكرث دولتني طورت اإجراءات التقا�سي الإلكرتوين لديهما، هما دولة الإمارات 

اأن نعرج ابتداء على  اأنه من ال�سروري  اإل  العربية املتحدة وبالتحديد امارة دبي، واململكة العربية ال�سعودية، 

التجربة العراقية يف التقا�سي الإلكرتوين، ولو اأنها بدائية، وبحاجة اىل تطوير م�ستمر لكي يحقق هذا النظام 

الإلكرتوين اأهدافه.

اأوًل- العراق:

وفر جمل�ص الق�ساء العراقي يف عام 008) للمتقا�سني خدمة ال�ستعالم عن بعد، وذلك من خالل نظام الربيد 

الإلكرتوين الذي ا�ستخدم اأول مرة يف حمكمة الكاظمية، وذلك بالتزامن مع افتتاح عدد اإ�سايف من دور العدالة 

يف العراق، واعتماد التكنولوجيا احلديثة يف جمال اإدارة الق�ساء.

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  الإلكرتونية  املدنية  الدعوى  م�سروع  اإطالق  عن  املجل�ص  اأعلن  بعدها  ثم 

الإمنائي، والذي طبق ب�سكل جتريبي يف حماكم بغداد والب�سرة، ويعد هذا امل�سروع خطوة مف�سلية يف طريق 

ل�سري  منوذجي  نظام  على  امل�سروع  هذا  ويقوم  الأخرى،  الق�ساء  واأجهزة  املحاكم  يف  العمل  اأ�ساليب  حتديث 

الدعوى، ابتداء من ت�سجيلها، ومروراً بجل�سات املرافعة فيها والقرارات العادية التي توؤخذ من قبل القا�سي 

انظر: حازم حممد ال�سرعة - م�سدر �سابق - �ص56).  )((
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خالل �سري الدعوى، وانتهاء باحلكم النهائي وتوثيق هذا احلكم وفقاً لأحدث الأ�ساليب الإلكرتونية.

بالأجهزة  تزويده  خالل  من  امل�سروع  هذا  اإطالق  على  العراق  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  �ساعد  وقد 

النظام  هذا  مع  التعامل  على  والفنية  والق�سائية  الإدارية  العراقية  الكوادر  وتدريب  الالزمة،  الإلكرتونية 

الإلكرتوين املتطور.

و�سيوفر هذا النظام خدمات كثرية للعاملني باملجال الق�سائي وللمواطنني، بالإ�سافة اإىل املحامني، و�سيخلق 

ال�سفافية بالدعاوى الق�سائية، ويقلل الزخم على املحاكم، وينظم العمل فيها، ويوفر اإح�سائيات دقيقة عن 

ا�سرتاتيجيات وخطط م�ستقبلية  بناء  الإح�سائيات يف  العتماد على هذه  وبالتايل ميكن  املحاكم،  عمل هذه 

.
)((

لتطوير العمل الق�سائي بالعراق

ثانيًا- الإمارات العربية املتحدة:

لقد اطلقت النيابة العامة باإمارة دبي من خالل موقعها الإلكرتوين www.dxbpp.gov.ae النظام الإلكرتوين 

ب�سكاوى املتقا�سني واإجراءات التقا�سي.

وهذا النظام عبارة عن موقع على الإنرتنت ي�ستطيع من خالله امل�ستخدمون احل�سول على املعلومات املتوافرة 

با�ستمرار عن الدعاوى املعرو�سة على املحاكم يف دبي، كما ي�ستطيع املحامون واملواطنون من تقدمي الطلبات 

املختلفة املتعلقة بالدعاوى.

في�ستطيع املحامي اإر�سال لوائح الدعوى مبا�سرة اإىل الق�سم امل�سوؤول عن ت�سجيل الدعاوى، ودفع الر�سوم عن 

طريق و�سائل الدفع الإلكرتونية، كما باإمكان اخل�سوم متابعة الدعاوى اخلا�سة بهم ومعرفة وقائع اجلل�سات 

.
)((

بعد النتهاء منها دون احلاجة ملراجعة املحامني للح�سول على معلومات منهم

ويقدم هذا النظام خدمات قانونية اأخرى، منها خدمة البحث عن الت�سريعات والأحكام، والتي تعترب مكتبة 

قانونية اإلكرتونية قائمة بحد ذاتها، في�ستطيع امل�ستخدم احل�سول على القوانني والت�سريعات النافذة يف دبي 

ويف عموم دولة الإمارات العربية املتحدة، وكذلك اأحكام حمكمة ال�ستئناف والتمييز الإماراتية.

ثالثًا- اململكة العربية ال�سعودية:

با�ستخدام  الإلكرتوين  التقا�سي  بنظام  تعمل  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  حمكمة  اأول  جدة  حمكمة  تعترب 

احلكم  باإ�سدار  وانتهاء  الإلكرتوين،  التبليغ  واإجراء  الق�سائية  الدعوى  ت�سجيل  من  ابتداء  ال�سامل،  النظام 

لت�سجيلها  املحكمة  موقع  اإىل  املدعي  دخول  خالل  من  الدعوى  عري�سة  با�ستالم  املحكمة  وتقوم  الق�سائي، 

www. :انظر: نواف �سالح الزهراين - املحكمة الإلكرتونية يف ع�سر تكنلوجيا املعلومات - مقال قانوين من�سور يف جريدة الريا�ص على املوقع الإلكرتوين  )((

alriyabn.com

انظر: د. �سفاء اوتاين - م�سدر �سابق - �ص97).  )((
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.
)((

اإلكرتونّياً، ثم تتابع �سري اإجراءات التقا�سي يف املحكمة اإلكرتونّياً، وتنتهي باإ�سدار احلكم يف اآخر جل�سة

ويف جمال الق�ساء الإداري، فقد مت اطالق البوابة الإلكرتونية لديوان املظامل التي تقدم جمموعة من اخلدمات 

الإلكرتونية والتي منها )نافذة املعرفة(، وهي عبارة عن قاعدة بيانات حتتوي على الأنظمة واللوائح والقرارات 

وغريها، مما يحتاج اإليه القا�سي واملحامي واخل�سوم لال�ستناد اإليها يف الدعاوى املنظورة، اأو ال�ستفادة منها 

اأثناء الرتافع الإلكرتوين، وربطها بال�سوابق الق�سائية واملبادئ التي ا�ستقر عليها ق�ساء الديوان.

انظر: د. �سفاء اوتاين - امل�سدر ال�سابق - �ص97).  )((
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الخاتمة
اأحد  هو  الق�ساء  اأن  ومبا  الق�ساء،  اإلكرتونية  يعني  والذي  بعد،  عن  التقا�سي  هو  درا�ستنا  مو�سوع  كان  لقد 

مظاهر �سيادة الدولة، فالبد اأن تكون الدرا�سة جديرة بتلك الدرجة التي ميثلها الق�ساء يف الدولة.

التقا�سي عن  اإجراءات  كافة  تطبيق  يتم مبوجبه  ق�سائي معلوماتي  نظام  بعد هو  التقا�سي عن  اأن  وعرفنا 

الإلكرتوين  الربيد  وعرب  الإنرتنت  ب�سبكة  املرتبطة  احلا�سوب  اأجهزة  بو�ساطة  الإلكرتونية  املحكمة  طريق 

لغر�ص �سرعة الف�سل يف الدعاوى، وت�سهيل اإجراءاتها على املتقا�سني، وتنفيذ الأحكام اإلكرتونّياً.

وبهذا نكون اأمام تطبيق نظام ق�سائي جديد قائم على اأ�س�ص وقواعد وت�سريعات واأحكام ق�سائية يف ظل ع�سر 

اأ�سبح كل �سيء قابل  العامل عبارة عن قرية �سغرية، بحيث  الرقمية، والتي جعلت من  املعلوماتية والتقنية 

اأو  اأو ر�سومات هند�سية  اأو نظريات علمية  اأو �سوراً  اأ�سواتاً  اإلكرتونية، �سواء كانت  اأ�سكال رقمية  للتحول اإىل 

معادلت كيميائية.

وهذا ما مييز هذه الدرا�سة، حيث اإنها حددت منذ البداية اإطاراً وا�سعاً للتعامل مع الق�سية باعتبارها ق�سية 

)تنمية معلوماتية( �ساملة للمرفق الق�سائي، ولي�ص فقط جمرد حت�سني يف بع�ص الإجراءات الق�سائية داخل 

املحاكم.

ولقد بينت هذه الدرا�سة مراحل التقا�سي كما يف حالتها التقليدية، اإل اأنها وفق خطوات اإلكرتونية؛ اأي عن 

بعد، وفق توظيف القواعد العامة لقانون املرافعات املدنية دون ا�ستبعاد اأي منها، بل تطويعها للعمل مبوجب 

التي  العيوب  بيان  مع  الدرا�سة،  يف  اأ�سرنا  كما  منها  البع�ص  بتعديل  ت�سريعي  تدخل  وجوب  مع  النظام،  هذا 

يت�سمنها نظام الدعاوى الورقية التقليدية القائم حالّياً، والتي منها �سعوبة الطالع على الدعاوى من قبل 

اخل�سوم، و�سعوبة تبادل املذكرات، و�سعوبة اإر�سال الدعوى، واإمكانية التالعب يف امل�ستند الورقي املرفق مع 

الزمن  عوامل  تاأثري  مع  لل�سرقة،  امل�ستند  تعر�ص  و�سهولة  ا�سرتجاعه،  و�سعوبة  اإتالفه،  و�سهولة  الدعوى، 

با�ستهالكه واإتالفه نتيجة الأ�ساليب املتخلفة يف عمليتي التخزين والنقل داخل املحاكم.
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نتائج البحث:
اإن م�سطلح )التقا�سي الإلكرتوين( اأو )املحكمة الإلكرتونية( يعد من امل�سطلحات واملفاهيم احلديثة،   .(

حيث اإنه مل يظهر اإل قبيل �سنوات بعد انت�سار م�سطلح احلكومة الإلكرتونية، واإذا كان م�سطلح احلكومة 

بخدمات  يخت�ص  الإلكرتوين(  )التقا�سي  م�سطلح  فاإن  كافة،  احلكومية  باخلدمات  يعنى  الإلكرتونية 

املحاكم فقط.

والتطوير  اجلاد  العمل  يف  يرغب  عامل  يف  واقعة  حقيقة  املختلفة  ب�سوره  الإلكرتوين  التقا�سي  اأ�سبح   .(

اهتمت  اأكادميية  جهود  بفعل  ن�ساأت  اإلكرتونية  بو�سائل  واملحاكم  الإلكرتوين  التحكيم  فمراكز  امل�ستمر، 

بتطوير التكنولوجيا واإخ�ساعها لال�ستخدام العملي مبا يوافق امل�ستجدات املتوا�سلة.

اإن التقا�سي الإلكرتوين عبارة عن تنظيم تقني معلوماتي ثنائي الوجود )�سبكة الربط الدولية بالإ�سافة   .3

متهيداً  املحكمة  جل�سات  وح�سور  اأدلتهم  وتقدمي  دعواهم  ت�سجيل  للخ�سوم  يتيح  املحكمة(،  مبنى  اإىل 

للو�سول اإىل احلكم الق�سائي العادل وتنفيذه من خالل و�سائل الت�سال الإلكرتونية احلديثة.

اإن للتقا�سي الإلكرتوين مقومات ومتطلبات �سرورية مهمة ل ي�ستطيع اأن يقوم بدونها، منها متطلبات   .4

الب�سرية الالزمة،  البيانات واملعلومات والأطراف  فنية، مثل توفري احلا�سوب و�سبكة الإنرتنت وقواعد 

تلك  ت�سفري  طريق  عن  الإلكرتونية  املحكمة  ومعلومات  بيانات  حلماية  لزمة  تقنية  متطلبات  ومنها 

البيانات واملعلومات لغر�ص تاأمينها من عبث العابثني.
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المقترحات الشخصية )التوصيات(:
تطوير النظام املعلوماتي لقاعدة بيانات ال�سلطة الق�سائية طبقاً لأحدث نظم الربجمة املعتمدة دولّياً   .(

والقابلة للتطوير.

اإن�ساء مواقع اإلكرتونية لوزارة العدل وجمل�ص الق�ساء الأعلى ومعهد الق�ساء العايل واملحاكم الق�سائية   .(

بكافة اأنواعها.

بذل املجهود لإدخال تطبيقات التقا�سي الإلكرتوين اإىل النظام الق�سائي العراقي، ونعتقد اأن يف مقدمة   .3

وتطوير  الواحد،  املو�سوع  حتكم  التي  الت�سريعات  وتوحيد  ت�سريعي،  باإ�سالح  القيام  هو  اجلهود  تلك 

وقانون  الإلكرتونية  واملعامالت  الإلكرتوين  التوقيع  قانون  مثل  امل�ساندة،  القوانني  تطبيق  وتفعيل 

التنظيم الق�سائي وقانون املرافعات املدنية.

تدريب  طريق  عن  الق�سائية  واملحاكم  الأعلى  الق�ساء  وجمل�ص  العدل  لوزارة  املوؤ�س�سية  القدرات  دعم   .4

وتدريب  الإلكرتونية،  الدعوى  اإدارة  اأنظمة  باإدخال  وذلك  املحاكم،  يف  العمل  نظم  وحتديث  العاملني، 

العاملني على ا�ستعمالها، مع ت�سديد الرقابة عن طريق الإ�سراف الق�سائي ومتكينه من الطالع على 

ن�سبة الف�سل يف الدعاوى الق�سائية ب�سورة يومية ومكثفة للتعرف على اأ�سباب التاأخري يف التقا�سي.

عن  خا�سة  منهم،  والأميني  عامة،  الفقرية  والطبقات  العامة  لدى  والق�سائي  القانوين  الوعي  زيادة   .5

الفهم  �سهلة  بلغة  املحررة  املطبوعات  التثقيفية لهم، وتوزيع  التعليمية والدورات  طريق عمل احللقات 

التي تنا�سب طبقات املجتمع.

تطوير نظم التعليم الق�سائي عن طريق العمل مع معهد الق�ساء العايل وكليات القانون ومعاهد الإدارة   .6

القانونية بتحديث املناهج الدرا�سية وتعميمها.

الإمكانيات  وتوافر  ا�سرتاتيجّياً،  تخطيطاً  يتطلب  الق�سائي  بالنظام  الإلكرتوين  التقا�سي  تطبيق  اإن   .7

املختلفة  الق�سائية  اجلهات  بني  والتن�سيق  املختلفة،  اجلهات  من  املطلوب  والدعم  واملادية،  الب�سرية 

املحاكم  اإىل  للو�سول  ومنفذين،  عدل،  وكتاب  وحمامني  ق�ساة  من  الق�سائية  بال�سلطة  العاملني  مع 

الإلكرتونية املرتابطة وحتقيق التكامل املعلوماتي.
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المصادر والمراجع
د. اأدهم وهيب النداوي- املرافعات املدنية- دار املواهب للطباعة والت�سميم- النجف الأ�سرف.  .(

اأ�سعد فا�سل منديل- النظام القانوين للتحكيم الإلكرتوين- بحث قانوين من�سور على �سبكة الإنرتنت   .(

www.prafasaad.info :باملوقع الإلكرتوين الآتي

للن�سر  الثقافة  دار   -( ط  الإنرتنت-  �سبكة  عرب  املربم  للعقد  القانوين  الطار  دودين-  حممود  ب�سار   .3

والتوزيع- عمان- الأردن- 0)0).

حازم حممد ال�سرعة- التقا�سي الإلكرتوين املحاكم الإلكرتونية- ط دار الثقافة للن�سر والتوزيع- عمان-   .4

الأردن- 0)0).

د. خالد ممدوح اإبراهيم- التقا�سي الإلكرتوين- الدعوى الإلكرتونية واإجراءاتها اأمام املحاكم دار الفكر   .5

اجلامعي- الإ�سكندرية- 008).

د. �سفاء اوتاين- املحكمة الإلكرتونية )املفهوم والتطبيق(- بحث من�سور يف جملة جامعة دم�سق للعلوم   .6

القت�سادية والقانونية- املجلد 8)- العدد الأول- ))0).

د. عثمان �سلمان غيالن العبودي- اأثر التطور الإلكرتوين يف مبادئ الوظيفة العامة- ط )- النا�سر �سباح   .7

�سادق جعفر الأنباري- بغداد- ))0).

د. حممد ح�سني من�سور- الثبات التقليدي والإلكرتوين- دار الفكر اجلامعي- الإ�سكندرية- 0)0).  .8

العربية-  النه�سة  دار  الإلكرتونية-  املحاكم  اأمام  الق�سائية  الدعوى  تداول  الرت�ساوي-  ع�سام  حممد   .9

القاهرة- 3)0) .

نهى اجلال- املحكمة الإلكرتونية- بحث من�سور يف جملة املعلوماتية ال�سورية- ال�سنة اخلام�سة- العدد   .(0

47- كانون الثاين- 0)0).

 



التقاضي عن بعد

المحـور الثاني



التقاضي عن بعد
)ماهيته وضماناته وصعوبات تطبيقه(

المركز الثالث

جامعة الجزيرة
كلية القانون

إعداد /   عبداهلل عبدالقادر عبداللطيف
                 سالم فوزات القاسم     
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- م�سجل يف لئحة �سرف كلية القانون من الف�سل الأول للعام الدرا�سي 2015/2014 

وحتى الآن.

- م�سجل يف لئحة �سرف جامعة العني يف الف�سول الأول والثاين من العام الدرا�سي 

2016/2015 والف�سل الأول من العام الدرا�سي 2017/2016.

- حا�سل على املركز الثاين يف م�سابقة البحث العلمي التي طرحتها جامعة الإمارات 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  رعاية  حتت  دبي  ق�ساء  دائرة  مع  بالتعاون 

الدورة اخلام�سة 2016 ببحث م�سرتك بعنوان التنظيم القانوين ل�سركة ال�سخ�ص 

الواحد يف قانون ال�سركات اجلديد.

- امل�ساركة يف كتابة بع�ص املرافعات والأبحاث القانونية التي تطرحها كلية القانون 

يف جامعة العني وامل�ساركة باملحكمة ال�سورية التي تنظمها كلية القانون نهاية كل 

�سنة درا�سية.

السيرة

الشهادات

عبداهلل عبدالقادر عبداللطيف

�سوريا

جامعي
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- طالب يف كلية الطب ب�سري يف جامعة حلب �سابقا ل�سنة 2013/2012.

- ا�ستخدام احلا�سوب والتعامل معه ب�سكل جيد.

+ اللغة الإنكليزية جيد )حا�سل على �سهادة من مركز New vision للتدريب، �سهادة 

IELTS من جامعة الإمارات بتقدير 4.5(

- املناق�سة والتحليل العلمي والقانوين يف امل�سائل القانونية.

- دورة تدريبية بعنوان )ال�ست�سارات القانونية: اآلية تكوين الراأي القانوين( بتاريخ 

من 2016/1/14 اإىل 2016/1/17 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من 

مركز التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.

من  بتاريخ  التحكيم(  وهيئات  املحاكم  اأمام  املرافعة  )فن  بعنوان  تدريبية  دورة   -

2016/3/3 اإىل 2016/3/7 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز 

التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

الدعاوى  و�سحف  للعقود  القانونية  ال�سياغة  )اأ�سول  بعنوان  تدريبية  دورة   -

�سهادة معتمدة  2016/4/3 واحل�سول على  اإىل   2016/3/31 بتاريخ من  والطعون( 

باإمتام الدورة من مركز التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

- دورة تدريبية بعنوان )اإعداد و�سياغة املذكرات القانونية والإدارية( بتاريخ من 

2016/5/19 اإىل 2016/5/22 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز 

التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

اإىل   2016/7/21 من  بتاريخ  املحكمني(  واإعداد  )تاأهيل  بعنوان  تدريبية  دورة    -

2016/7/24 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز التعليم امل�ستمر 

جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

الدورات

الخبرات
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- م�سجل يف لئحة �سرف كلية القانون من الف�سل الأول للعام الدرا�سي 2015/2014 

وحتى الآن.

الدرا�سي  العام  من  الأول  الف�سل  يف  العني   جامعة  �سرف  لئحة  يف  م�سجل   -  

.2017/2016

- حا�سل على املركز الثاين يف م�سابقة البحث العلمي التي طرحتها جامعة الإمارات 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  مكتوم  رعاية  حتت  دبي  ق�ساء  دائرة  مع  بالتعاون 

الدورة اخلام�سة 2016 ببحث م�سرتك بعنوان التنظيم القانوين ل�سركة ال�سخ�ص 

الواحد يف قانون ال�سركات اجلديد.

- امل�ساركة يف كتابة بع�ص املرافعات والأبحاث القانونية التي تطرحها كلية القانون 

يف جامعة العني وامل�ساركة باملحكمة ال�سورية التي تنظمها كلية القانون نهاية كل 

�سنة درا�سية.

السيرة

الشهادات

�سالم فوزات القا�سم

 //////////

�سوريا

جامعي
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- ا�ستخدام احلا�سوب والتعامل معه ب�سكل جيد.

- اللغة الإنكليزية جيد جدا )حا�سلة على �سهادة من مركز  New vision للتدريب(

-  دورة تدريبية عن املحادثة يف مركز تاأهيل وتدريب املعاقني يف العني(.

- املناق�سة والتحليل العلمي والقانوين يف امل�سائل القانونية.

- طالبة يف كلية ال�سريعة والآداب يف جامعة دم�سق �سابقا، وامل�ساركة مبجموعة من 

الأبحاث ذات العالقة بالتخ�س�ص.

 - دورة تدريبية بعنوان )ال�ست�سارات القانونية: اآلية تكوين الراأي القانوين( بتاريخ 

من 2016/1/14 اإىل 2016/1/17 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من 

مركز التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.

من  بتاريخ  التحكيم(  وهيئات  املحاكم  اأمام  املرافعة  )فن  بعنوان  تدريبية  دورة   -

2016/3/3 اإىل 2016/3/7 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز 

التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا.

الدعاوى  و�سحف  للعقود  القانونية  ال�سياغة  )اأ�سول  بعنوان  تدريبية  دورة   -  

�سهادة معتمدة  2016/4/3 واحل�سول على  اإىل   2016/3/31 بتاريخ من  والطعون( 

باإمتام الدورة من مركز التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

 - دورة تدريبية بعنوان )اإعداد و�سياغة املذكرات القانونية والإدارية( بتاريخ من 

2016/5/19 اإىل 2016/5/22 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز 

التعليم امل�ستمر جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

اإىل   2016/7/21 من  بتاريخ  املحكمني(  واإعداد  )تاأهيل  بعنوان  تدريبية  دورة   -

2016/7/24 واحل�سول على �سهادة معتمدة باإمتام الدورة من مركز التعليم امل�ستمر 

جلامعة العني للعلوم والتكنولوجيا

الدورات

الخبرات
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المقدمة
احتل التطور التقني واملعلوماتي الذي يعي�سه العامل اليوم حيزا اأ�سا�سيا يف كل من احلياة الفردية واجلماعية، 

اخلا�سة والعامة على ال�سواء، واأ�سبح – طبقا للعوملة والنفتاح الدويل – متطلبا حياتياً قد ي�سعب ال�ستغناء 

عنه، واأ�سبح العامل قرية �سغرية متثل فيها التكنولوجيا وا�سطة الن�ساط فيها، ومل تغفل احلكومات الدولية 

ظهرت  فقد  وتطويرها،  جمتمعاتها  بناء  يف  منه  ال�ستفادة  حاولت  واإمنا  التقني،  التطور  هذا  متابعة  عن 

 )  Electronique -Commerce( الإلكرتونية  والتجارة   )  Electronique –Government( الإلكرتونية  احلكومة 

.) Electronique -Learning( والتعليم الإلكرتوين

ومن اأحدث خمرجات احلكومة اللكرتونية تنبع فكرة التقا�سي عن بعد )Remote litigation(، والتي ت�سعى اإىل 

توظيف و�سائل الت�سال احلديثة يف العمل الق�سائي، بحيث تقوم املحكمة بكافة الأعمال الق�سائية املخولة لها 

مبوجب القانون مبا فيها الف�سل يف املنازعات واإ�سدار الأحكام عرب و�سائل الت�سال احلديثة.

وتطبيقا لذلك، فاإن ما نحن ب�سدد البحث عنه يف هذه الدرا�سة هو التقا�سي عن بعد وذلك لبحث اإمكانية 

تطبيق اآلية جديدة لنظام ق�سائي جديد قائم على اأ�س�ص واأحكام وت�سريعات حديثة يف ظل ع�سر املعلوماتية 

والرقمية.

وتعود العلة يف اختيارنا لهذا املو�سوع للبحث فيه اإىل الأهمية الكبرية له والتي تكمن يف ثالثة اأ�سباب رئي�سية:

ال�سبب الأول: اأن مفهوم التقا�سي عن بعد مفهوم حديث ذو اأهمية خا�سة وطابع م�ستقل، يثور الت�ساوؤل فيه 

الإلكرتونية ما  املحكمة  العملي لفكرة  التطبيق  اأن  بعد وكيفية تطبيقه، خا�سة  بالتقا�سي عن  املق�سود  عن 

زال يف بدايته، ومثل هذه الدرا�سات قد تلفت نظر امل�سرع الإماراتي لتخاذ الإجراءات املنا�سبة لتطبيق نظام 

التقا�سي عن بعد.

الدرا�سات  اأن  حيث  قانونية،  نظر  وجهة  من  بعد  عن  التقا�سي  م�ساألة  بحث  حماولة  وهو  الثاين:  ال�سبب 

القانونية يف هذا املو�سوع قليلة ن�سبيا، واأغلب الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذا املو�سوع كانت تبحثه من 

الناحية املعلوماتية باعتبار التقا�سي عن بعد اإحدى خمرجات احلكومة الإلكرتونية.

ال�سبب الثالث: ويتعلق باإ�سكالية تطبيق فكرة التقا�سي عن بعد عمليا وم�ستلزماته وقواعد اإن�ساءه وال�سعوبات 

اإيجاد حلول قانونية وعملية لها بهدف الو�سول اإىل تنظيم قانوين �سليم خا�ص به  التي تواجهه، وحماولة 

ي�سجع على ولدته، وذلك من خالل طرح اأ�سئلة واقعية عملية وقانونية والإجابة عليها، ومنها:

هل التقا�سي عن بعد يحقق ميزات كبرية ومتعددة وي�ساهم ب�سكل اأكرب يف حتقيق العدالة؟  -

ما هي ال�سعوبات التي تواجه التقا�سي عن بعد وما هي امل�ستلزمات التي يقت�سيها تطبيق نظام التقا�سي   -

عن بعد؟
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هل يكفل نظام التقا�سي عن بعد �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية وي�سمن حماكمة عادلة؟  -

ونتبع يف هذا البحث املنهج الو�سفي والتحليلي، من خالل حتليل م�ساألة التقا�سي عن بعد واإ�سفاء الو�سف 

القانوين ال�سليم عليها، وحتليل الن�سو�ص القانونية املرتبطة بالتقا�سي عن بعد والتي ت�سب يف خدمته.

خطة البحث:
وبناء على ذلك نتناول يف هذه الدرا�سة مو�سوع التقا�سي عن بعد بالبحث والتف�سيل وفق اخلطة التالية:

املبحث الأول: ماهية التقا�سي عن بعد.

املبحث الثاين: ال�سعوبات التي تواجه تطبيق نظام التقا�سي عن بعد.

املبحث الثالث: �سمانات التقا�سي عن بعد.
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المبحث األول
ماهية التقاضي عن بعد

يف هذا املبحث ن�سلط ال�سوء على مفهوم التقا�سي عن بعد )املطلب الأول(، واأهم خ�سائ�ص التقا�سي عن بعد 

)املطلب الثاين(، وم�ستلزمات ومكونات التقا�سي عن بعد )املطلب الثالث(.

المطلب األول
مفهوم التقاضي عن بعد

اإن فكرة التقا�سي عن بعد تدور حول حتويل كافة الإجراءات املحاكمة التقليدية الورقية _ كالإعالن واإيداع 

�سحف الدعاوى وانعقاد جل�سات املحكمة واإ�سدار الأحكام واتخاذ اإجراءات تنفيذها اإلكرتونيا بو�ساطة و�سائل 

الت�سال احلديثة وال�سبكة العاملية )الإنرتنت(.

وقد عرف جانب من الفقه التقا�سي الإلكرتوين باأنه: )عملية نقل م�ستندات التقا�سي اإلكرتونيا اإىل املحكمة 

ب�ساأنها  قرار  واإ�سدار  املخت�ص  املوظف  بو�ساطة  امل�ستندات  هذه  فح�ص  يتم  حيث  الإلكرتوين،  الربيد  عرب 

.
)((

بالقبول اأو الرف�ص واإر�سال اإ�سعار اإىل املتقا�سي يفيده علما مبا مت ب�ساأن هذه امل�ستندات( 

ويوؤخذ على هذا التعريف اأنه ح�سر مفهوم التقا�سي عن بعد بنطاق �سيق يقت�سر على نقل م�ستندات التقا�سي 

اإلكرتونيا اإىل املحكمة دون التعر�ص لباقي الإجراءات.

النظاميني  الق�ساة  ملجموعة متخ�س�سة من  )�سلطة  باأنه:  بعد  التقا�سي عن  الفقه  اآخر من  ويعرف جانب 

ق�سائية  اأنظمة  اأو  نظام  م�ستحدثة �سمن  الكرتونية  بو�سائل  الق�سائية  الإجراءات  ومبا�سرة  الدعوى  بنظر 

معلوماتية متكاملة الأطراف تعتمد منهج تقنية �سبكة الربط الدولية )الإنرتنت( وبرامج امللفات احلا�سوبية 

الإلكرتونية بنظر الدعاوى والف�سل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الو�سول لف�سل �سريع بالدعاوى والت�سهيل 

.
)((

على املتقا�سني(

ويعد هذا التعريف جامعاً جلميع اإجراءات التقا�سي مبا فيها تنفيذ هذه الأحكام اإلكرتونياً.

وانطالقا من هذا التعريف، فاإن للمتقا�سي اأو املحامي رفع دعواه اإلكرتونياً، وذلك باأن يقوم باإر�سال �سحيفة 

والذي  لحقا-  عنها  �سيتم احلديث  والتي   - الإلكرتونية  املحكمة  اإىل موقع  الإلكرتوين  الربيد  دعواه عرب 

يكون مفتوحا 4) �ساعة وطيلة اأيام الأ�سبوع وي�سرف عليه ق�سم خا�ص يف املحكمة الإلكرتونية، اأو �سركة خا�سة 

))(  د. خالد ممدوح. الدعوى اللكرتونية واإجراءاتها اأمام املحاكم، دار الفكر اجلامعي، 008)، �ص ))

د. حممد ع�سام الرت�ساوي. تداول الدعوى الق�سائية اأمام املحاكم اللكرتونية، دار النه�سة العربية، القاهرة 3)0)، �ص 66  )((
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يف تلقي الدعاوي الإلكرتونية واإر�سالها اإىل املحكمة، كما هو احلال يف الوليات املتحدة الأمريكية حيث تقدم 

�سحف الدعاوى عرب موقع اإلكرتوين خا�ص متلكه �سركة خا�سة يقع مركزها الرئي�سي يف مدينة )�سانتا بربرا( 

امل�ستخدم ثم  امل�ستندات والتاأكد من هوية   حيث ي�ستلمه املوظف املخت�ص ويتوىل فح�ص 
)((

بولية كاليفورنيا

امل�ستندات  با�ستالم  يعلمه  اإلكرتونية  ر�سالة  للمتقا�سي  ير�سل  ثم  الرف�ص،  اأو  بالقبول  ب�ساأنها  قراره  يتخذ 

والقرار ال�سادر ب�ساأنها.

المطلب الثاني
خصائص التقاضي عن بعد

من اأهم ما مييز التقا�سي عن بعد عن التقا�سي التقليدي اأنه يواكب التطور التكنولوجي ويعتمد على و�سائل 

الت�سال احلديثة التي تتميز بال�سرعة وال�سهولة يف اإمكانية اإر�سال وا�ستالم امل�ستندات والوثائق بني الأطراف 

 وميكن �سمل اأهم خ�سائ�ص التقا�سي عن بعد فيما يلي:
)((

املتعددة مما يوفر اجلهد والوقت

اأول: التحول من الإجراءات الورقية اإىل الإجراءات الإلكرتونية:

اأهم ما مييز التقا�سي عن بعد هو البتعاد عن النظام الورقي والوثائق الورقية يف نظام التقا�سي التقليدي، 

الإلكرتوين،  التقا�سي  اأجله نظام  اأعد من  الذي  الغر�ص  الإلكرتوين، وهو ما يتفق مع  النظام  اإىل  والتحول 

والأعمدة  بالإجراءات  الورقية  والأعمدة  الإجراءات  ت�ستبدل  بحيث  ورقية،  الال  املعامالت  جمتمع  خلق  وهو 

الإلكرتونية، وي�سبح ال�سند الإلكرتوين بكافة اأ�سكاله هو و�سيلة الإثبات و�سند قانوين ميكن لالأطراف اعتماده، 

وهو بطبيعة احلال ي�سطدم مع حجية امل�ستندات الإلكرتونية يف الإثبات وفق القانون، وهذا ما �سن�سلط عليه 

ال�سوء يف مو�سع لحق.

�ساأنه تقدمي عدة  التقليدية من  الورقية  امل�سندات والإجراءات الإلكرتونية بدل  وبطبيعة احلال، فاإن اعتماد 

ميزات اأهمها �سهولة تخزين امل�ستندات وحفظها وا�سرتجاعها والتخل�ص من الكم الهائل من امل�ستندات الورقية 

التي تغ�ص بها غرف املحاكم، ويقلل من عدد الأ�سابري الورقية وتخزينها الع�سوائي، مما يعر�سها للفقدان اأو 

التلف.

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مفهوم التقا�سي عن بعد واإجراءاته، بحث من�سور يف جملة املحقق احللي للعلوم القانونية وال�سيا�سية، العدد الأول،   )((

ال�سنة الثامنة 6)0)، �ص 7.

د. خالد ممدوح. مرجع �سابق، �ص37.  )((
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ثانيا: العتماد على الو�سائط والأدوات الإلكرتونية:

يكمن  واإمنا  الأطراف،  اأو  املو�سوع  حيث  من  التقليدي  التقا�سي  عن  يختلف  ل  الإلكرتوين  التقا�سي  اإن 

يتم  التقليدي  التقا�سي  الورقية يف نظام  الدعائم  التقا�سي، فبدل من  اإجراءات  تنفيذ  و�سيلة  الختالف يف 

احلديثة  الت�سال  واأجهزة  الإلكرتونية  الو�سائط  با�ستخدام  بعد  عن  التقا�سي  يف  التقا�سي  اإجراءات  تنفيذ 

التي تقوم على دعائم اإلكرتونية، وهذا يتطلب م�ستلزمات فنية وتاأهيلية للعاملني يف املحكمة –وهو ما �سيتم 

احلديث عنه لحقا-.

اأنه  اإجراءات التقا�سي عن بعد، حيث  ويعترب احلا�سوب املت�سل ب�سبكة الإنرتنت الو�سيط الأ�سا�سي يف تنفيذ 

اإعالن الأوراق الق�سائية و�سحف  اأن يكون معاونا للقا�سي يف جتميع وتخزين وحفظ امل�ستندات، ويف  ميكن 

الدعاوى و�سماع ال�سهود و�سوؤال اخل�سوم، اأو تبادل الوثائق بني اخل�سوم، كما ميكن اأن يكون بديال عن القا�سي 

.
)((

يف الق�سايا املالية البحتة، املحا�سبية منها والبنكية اأو يف ق�سايا الإرث اأو ال�سرائب اأو اجلمارك

ثالثا: �سرعة تطبيق اإجراءات التقا�سي:

تق�سري  من  يحققه  ملا  التقا�سي  اأمد  تق�سري  اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  الإلكرتوين  التقا�سي  نظام  تطبيق  اإن 

 ،
)((

الزمن يف التبليغ والإعالن والبحث املادي عن عنوان اأطراف الدعوى واخل�سوم من قبل مندوبي الإعالن

كما اأنها تغلق اأبواب التخلف عن ح�سور اجلل�سات بهدف املماطلة يف اأمد التقا�سي، وتخفف من الزدحام يف 

اإلكرتونيا )املوقعة بالتويع الإلكرتوين من اخل�سوم( فيه  اإر�سال وا�ستالم امل�ستندات املوثقة  اأن  املحاكم، كما 

اخت�سار للزمن وتوفري للجهد والنفقات، مما يوؤدي ب�سكل عام اإىل ارتفاع م�ستوى اخلدمات املقدمة لأطراف 

الدعوى، والرتقاء مب�ستوى مرفق الق�ساء.

رابعا: اإثبات اإجراءات التقا�سي اإلكرتونيا:

حيث يعترب امل�ستند الإلكرتوين الذي يحمل التوقيع الإلكرتوين، هو م�ستند الإثبات يف التقا�سي الإلكرتوين، 

، وتثبت جميع اإجراءات التقا�سي وتقدم جميع 
)3(

فالتوقيع الإلكرتوين هو من ي�سفي احلجية على هذا امل�ستند

بينات اخل�سوم بو�سائل الكرتونية، با�ستخدام و�سائل وتطبيقات الت�سال احلديثة.

وتتجه الت�سريعات احلديثة للعديد من الدول -مبا فيها امل�سرع الإماراتي- يف اجتاه اعتماد التوقيع الإلكرتوين 

د. �سيد اأحمد حممود. دور احلا�سب اللكرتوين اأمام الق�ساء، دار النه�سة العربية، 008)، �ص 30.  )((

. www.ahram.org.eg د. ح�سن علي عثمان. هنا.. املحكمة اللكرتونية، مقالة موجودة على موقع جريدة الأهرام ميكن الو�سول اإليها من املوقع  )((

د. خالد ممدوح. مرجع �سابق، �ص )4.  )3(
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امللزم قانونا ، والذي يحل حمل التوقيع اخلطي يف امل�ستندات الورقية، بحيث تتم اإجراءات الدعوى بو�ساطة 

.
)((

نظام ق�سائي اإلكرتوين معتمد بني اجلهاز الق�سائي واخل�سوم اأو وكالء اخل�سوم

ونكتفي هنا باحلديث عن الإثبات اللكرتوين، حيث �سيتم التو�سع فيه عند احلديث عن �سمانات التقا�سي عن 

بعد والإثبات اللكرتوين يف املبحث الثالث.

خام�سا: ا�ستخدام و�سائل الدفع الإلكرتوين يف �سداد ر�سوم وم�ساريف الدعوى:

الدفع  بو�سائل  الدعاوى  وم�ساريف  ر�سوم  دفه  يتم  اأن  الإلكرتوين،  التقا�سي  نظام  اعتماد  مقت�سيات  من 

الإلكرتونية احلديثة )كالفيزا كارت واملا�سرت كارت( بدل من النقود العادية، وذلك ان�سجاما مع فكرة التقا�سي 

، بحيث يحدد نظام املحكمة الإلكرتونية و�سائل واآلية الدفع الإلكرتوين متكن 
)((

عن بعد واملحكمة الإلكرتونية

املتقا�سي من دفع الر�سوم وامل�ساريف امل�ستحقة عن املعامالت والإعالنات اإلكرتونيا دون احلاجة اإىل احل�سور 

املادي للمحكمة ودفع الر�سوم نقدا، وفيه تقليل يف التكاليف والنفقات ومعاناة التنقل.

المطلب الثالث
وسائل وعناصر التقاضي عن بعد

نق�سد بو�سائل التقا�سي عن بعد املكونات املادية والعنا�سر اللكرتونية التي ت�سكل الأدوات والطرق والو�سائل 

الدعوى  يف  وال�سري  بعد  عن  التقا�سي  اإجراءات  اتباع  يف  ووكالئهم  اخل�سوم  يحتاجها  التي  وامل�ستلزمات 

الإلكرتونية.

املعـــامـــــــــالت  من  وا�ســــعة  اأبوابا  فتـــــح  الإنرتنت  �سبكة  عــــلى  العامل  وانــــــفتاح  التكنولوجيـــــا  تـــطور  اإن 

الإلكــــرتونية الــــــجديدة، والـــــتي كانت ل جتد تاأ�ســـــيال قانونيا لها يف املا�ســـــي، وهــــذه املعامــــالت اللكــــرتونية 

تقوم على مكوين الكتابة والتـــــوقيع الإلكرتوين والذي كــــما ذكرنا هو الذي يــــــ�سفي احلـــــــجية على املــــعاملة 

اللكـــــــرتونية.

ويف املجال القانوين، فاإن رفع الدعوى الكرتونيا والتي يف طريقها لالنت�سار تعد من اأهم خمرجات التعامالت 

اللكرتونية يف جمال القانون والق�ساء، وقد مت تطوير هذه الفكرة يف اأماكن خمتلفة يف العامل، ومت تطبيق 

مناذج خمتلفة من التقا�سي اللكرتوين نذكر منها املحاكم الفدرالية الأمريكية واأ�سرتاليا و�سنغافورة وانكلرتا 

واحلكومة  اجلديدة  العامة  “الإدارة  ال�ساد�ص  اللكرتونية  احلكومة  موؤمتر  واملاأمول،  الواقع  بني  اللكرتونية  املحكمة  عن  ورقة  الألفي.  حممد  د.   )((

اللكرتونية“، دبي، الإمارات العربية املتحدة 007)، �ص 5).

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مرجع �سابق، �ص 0).  )((
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وكندا، ويف الإطار العربي جند مناذج حمدودة لرفع الدعوى الكرتونيا تطبقها عدة حماكم يف م�سر والأردن 

.
)((

والكويت ودبي واملغرب وال�سعودية

وملعرفة و�سائل واأدوات التقا�سي اللكرتوين، ميكننا ا�ستخال�ص ذلك من النظر يف ال�سقني الذين يتكون منهما 

م�سطلح التقا�سي الإلكرتوين:

ال�سق الأول: )التقا�سي( والذي يعني حق اللتجاء للق�ساء ومبا�سرة الدعوى يف مواجهة اخل�سوم واتباع كافة 

الإجراءات الق�سائية وذلك بو�سائل تقنية حديثة، ويتطلب ذلك توفر حمكمة الكرتونية ت�سكل نظاما ق�سائيا 

الإجراءات  نف�ص  فيها  ويتبع  التقليدي،  الق�سائي  النظام  يف  املوجودة  �سمانات  كافة  على  يحتوي  الكرتونيا 

املتبعة اأمام الق�ساء العادي ولكن بطرق وو�سائل الكرتونية.

اللكرتونية  واملواقع  والتطبيقات  والأجهزة  واللوازم  الو�سائط  توفر  به  ونعني  )اللكرتوين(  الثاين:  ال�سق 

الالزمة لعمل املحكمة الإلكرتونية.

واأهم الو�سائط والأجهزة الالزمة لعمل الإنرتنت هو احلا�سوب املت�سل ب�سبكة النرتنت، ويق�سد بالإنرتنت 

ات�سال عاملية تتيح ربط نظم احلا�سوب بع�سها ببع�سها الآخر، وميكن لأي  )International Network( و�سيلة 

م�ستخدم حلا�سوب مت�سل بال�سبكة الو�سول للمعلومات والت�سارك مع الآخرين يف الوقت ذاته، وتتميز ب�سرعتها 

وعامليتها واإمكانية الو�سول اإليها من اأي مكان، وعدم وجود موؤ�س�سة حكومية اأو غري حكومية لها حق الرقابة 

اأو التنظيم عليها، ولكن ل نعني بذلك اأن النرتنت يخرج عن �سلطة القانون واأن منازعاته ل ينظرها الق�ساء 

.
)((

العادي

اإجراءات  مبا�سرة  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  امل�ساعدة  التطبيقات  من  العديد  يوجد  النرتنت  جانب  واإىل 

ا�ستخدامه لإر�سال وا�ستالم وتبادل  الدعوى اللكرتونية، واأهمها الربيد اللكرتوين )E-mail( الذي ميكن 

الوثائق وال�سحف وامل�ستندات اللكرتونية بني اأطراف الدعوى واملحكمة الإلكرتونية. ونظرا ل�سيق املجال 

نكتفي مبا مت ذكره عن النرتنت وننتقل للبحث يف ال�سق الثاين الأكرث اأهمية وهو املحكمة اللكرتونية.

مفهوم املحكمة اللكرتونية:

تقوم فكرة املحكمة اللكرتونية على الربط  بني و�سائل الت�سال احلديثة ومرفق الق�ساء، بحيث يتم تفعيل 

وا�ستالم �سحف  اإعالنات  التقليدية من  املحكمة  اإجراءات  بكافة  القيام  الكرتونيا عن طريق  الق�ساء  مرفق 

د. هادي الكعبي، ود. نا�سيف اجلراوي. املرجع ال�سابق نف�سه، �ص )).  )((

د. نافع بحر �سلطان. الخت�سا�ص الق�سائي اللكرتوين للمحاكم العراقية، بحث من�سور يف جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية وال�سيا�سية، العدد 3،   )((

ال�سنة الأوىل.
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الدعاوى واملذكرات وقيدها، وتبادل الأوراق وامل�ستندات بني اأطراف الدعوى واإجراء املحاكمة واإ�سدار الأحكام 

الكرتونيا عرب النرتنت با�ستخدام و�سائل الت�سال احلديثة.

باأنها حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود ي�سمح بربجمة الدعوى اللكرتونية،  وتعرف املحكمة اللكرتونية 

ويتاألف من �سبكة الربط الدولية )النرتنت( ومبنى املحكمة، بحيث يتيح الظهور املكاين اللكرتوين لوحدات 

فيها مبوجب  والف�سل  الدعاوى  النظر يف  الق�ساة مهمة  ويبا�سر من خالله جمموعة من  واإدارية،  ق�سائية 

الإجراءات  لتدوين  احلداثة  فائقة  تقنية  اآليات  اعتماد  مع  الق�سائية  الإجراءات  مبا�سرة  تخولهم  ت�سريعات 

.
)((

الق�سائية وحفظ وتداول ملفات الدعوى

وتعرف اأي�سا مبنا�سبة الكالم عن اآلية التقا�سي اللكرتوين هي عبارة عن موقع الكرتوين للمحكمة على �سبكة 

اإر�سال وقبول امل�ستندات اللكرتونية وهو نظام قانوين خا�ص بفتح قنوات ات�سال بني  النرتنت تعمل بنظام 

املتقا�سي واملحكمة من خالل النافذة اللكرتونية حيث يتم قبول امل�ستندات بطريقة الكرتونية وهذه النافذة 

اللكرتونية املوجودة باملوقع اللكرتوين للمحكمة توؤدي ب�سفة اأ�سا�سية ذات الوظائف التي كانت توؤدى يف نظام 

الكرتونية  دعائم  يتم تخزينها على  ورقية  دعامة  املخزنة على  املعلومات  اأن  اختالف  التقليدي مع  التقا�سي 

.
)((

وكذلك اإحالل نظام الت�سديق اللكرتوين يف حمل الطريقة التقليدية يف توثيق امل�ستندات

ب�سكل  الق�ساء  بعد، فهي متثل مقر مرفق  التقا�سي عن  لنظام  الأ�سا�سي  املكون  ت�سكل  اللكرتونية  واملحكمة 

اللكرتونية  املحكمة  التقا�سي من خالل  واإن  بعد،  التقا�سي عن  اإجراءات  كافة  تتم  الكرتوين، ومن خاللها 

ي�سكل تنظيما تقنيا يتيح لأطراف الدعوى ت�سجيل دعواهم وتقدمي بيناتهم وح�سور جل�سات املحاكمة متهيدا 

لإ�سدار الأحكام وتنفيذها من خالل و�سائل الت�سال احلديثة، حيث متكن املحكمة اللكرتونية الق�ساة من 

الت�سال مع اأطراف الدعوى دون ح�سورهم ال�سخ�سي ومبا�سرة اإجراءات التقا�سي عن بعد، يف نظام الكرتوين 

.
)3(

يوفر ال�سرعة وال�سهولة يف احل�سول على املعلومات وال�سفافية يف اإجناز املعامالت

د. نهى اجلال. املحكمة اللكرتونية، جملة املعلوماتية، �سوريا، ال�سنة اخلام�سة، العدد 47، 0)0)، �ص 50.  )((

د. خالد ممدوح. مرجع �سابق، �ص )3.  )((

القا�سي حازم حممد ال�سرعة. التقا�سي اللكرتوين واملحاكم اللكرتونية، دار الثقافة للن�سر، 0)0)، �ص 59 وما بعدها.  )3(
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المبحث الثاني
الصعوبات التي تواجه التقاضي عن بعد

اإن التقا�سي اللكرتوين بالرغم من تقدميه عدة مميزات وت�سهيالت من �ساأنها ت�سهيل اإجراءات التقا�سي، اإل 

اأن هناك بع�ص املعوقات التي ت�سطدم مع اإمكانية تطبيق هذا النظام ب�سكل منوذجي، ونعر�ص يف هذا املبحث 

بع�سا من هذه ال�سعوبات، وجنملها يف ال�سعوبات التقنية وال�سعوبات الإدارية وال�سعوبات القانونية.

المطلب األول
الصعوبات التقنية والمعلوماتية

نق�سد بال�سعوبات التقنية واملعلوماتية الإ�سكالت واملعوقات املرتبطة بالأمور التقنية واللكرتونية واملعلوماتية 

التي حتكم �سري اإجراءات التقا�سي عن بعد، والتي تعرت�ص م�سرية تطور الإجراءات اللكرتونية.

اأول: �سور ال�سعوبات التقنية

فيما يلي نذكر بع�ص ال�سعوبات التقنية التي تواجه نظام التقا�سي عن بعد، مع اقرتاح بع�ص احللول امل�ساعدة 

على جتاوزها:

كون التقا�سي عن بعد يعمل ب�سكل اأ�سا�سي على �سبكة النرتنت والو�سائل التكنولوجية، فاإن اأول ما يعيق   .(

تطبيق التقا�سي اللكرتوين هو �سعف وقلة انت�سار النرتنت يف خمتلف اأرجاء ومناطق الدولة، وخا�سة 

التقا�سي  نظام  معه  ي�سبح  مما  الال�سلكية،  الت�سالت  لقطاع  التحتية  البنية  و�سعف  منها،  النائية 

اأنه يف ظل التطور واحلداثة التي تعي�سها دولة الإمارات فاإن هذا  ، ونرى 
)((

اللكرتوين ل جدوى منه

العائق ل وجود له يف دولة الإمارات التي تتميز بانفتاحها الكبري على التطور التقني واملعلوماتي وتوفري 

�سبكات النرتنت وخدماته يف كل مكان ب�سرعة عالية وتكلفة معقولة وتدعيم خدمات النرتنت من قبل 

�سركات الهواتف املحمولة، وعليه فال جمال للقول ب�سعف انت�سار النرتنت يف دولة الإمارات.

ومع  عام،  ب�سكل  احلديثة  اللكرتونية  والتطبيقات  الو�سائط  مع  التعامل  من  اجلمهور  اإمكانية  عدم   .(

املعلوماتية،  الأمية  اإىل  اإ�سافة  ب�سكل خا�ص،  اللكرتونية  املحكمة  تقدمها  التي  التطبيقات واخلدمات 

، ونرى اأن هذا العائق اأي�سا 
)((

وعدم تعاي�ص الأفراد مع التطور امل�ستمر للتطبيقات والربجميات احلديثة

اأكان من املواطنني  لي�ص له حمل يف دولة الإمارات التي تتميز ب�سبابها املنفتح والواعي واملتعلم، �سواء 

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مرجع �سابق، �ص 9).  )((

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. املرجع ال�سابق، نف�ص املو�سع.  )((
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الإماراتيني اأو من الوافدين العرب اأو من الوافدين الأجانب، واإقبالهم على كل ما هو جديد، وخربتهم 

يف التعامل مع الأجهزة اللكرتونية التي يتميزون بها عن �سكان باقي الدول العربية.

والربجمية  اللكرتونية  بالفريو�سات  الإلكرتونية  املحكمة  وبيانات  ومعلومات  اأجهزة  اإ�سابة  اإمكانية   .3

والتي لها القدرة على تعطيل وتدمري اأي نظام اأو اأي برنامج معلوماتي الكرتوين.

تو�سع اأعمال القر�سنة اللكرتونية واخرتاق املواقع اللكرتونية وت�سريب معلوماتها والتالعب بها من   .4

قبل ما ي�سمون بالقرا�سنة اللكرتونيني )Hackers( وهو ما ي�سمى بالإرهاب اللكرتوين، وخا�سة اأننا 

نعلم خ�سو�سية وح�سا�سية معلومات وبيانات مرفق الق�ساء.

ملواقع  احلماية  من  نوعني  تاأمني  يلزم  اأنه  اإىل  ن�سري  التقنية،  واملخاطر  امل�سكالت  هذه  من  احلد  �سبيل  ويف 

وتطبيقات وبيانات املحكمة اللكرتونية والتقا�سي اللكرتوين؛ حماية معلوماتية قوية وثابتة توؤمن �سرية 

واأمان بيانات املحكمة اللكرتونية، وحماية جنائية عن طريق جترمي كل فعل من �ساأنه امل�سا�ص باأمن و�سرية 

هذه املعلومات واخرتاق نظام املحكمة اللكرتونية والإخالل ب�سري الدعوى اللكرتونية وتعطيل نظام التقا�سي 

عن بعد.

ثانيا: احلماية املعلوماتية

املحكمة  بيانات  على  التعدي  عملية  تعطل  اإلكرتونية  و�سائل  طريق  عن  واإجراءات  تدابري  اتخاذ  بها  ويق�سد 

.
)((

اللكرتونية ومعلوماتها ومقوماتها، ف�سال عن اإمكانية الو�سول اإىل حتديد مرتكب هذه الأفعال

ومن احللول املقرتحة يف �سبيل توفري احلماية املعلوماتية لبيانات ومعلومات املحكمة اللكرتونية نطرح الآتي:

ت�سفري بيانات املحكمة اللكرتونية ومعلوماتها ال�سرية، اأي حتويل الكلمات املكتوبة اإىل رموز واأرقام غري   .(

مفهومة يتم اإر�سالها اإىل ال�سخ�ص املعني الذي ميكن له ا�سرتجاع الن�ص الأ�سلي بعملية عك�سية لعملية 

.
)((

الت�سفري ت�سمى باحلل

حماية خ�سو�سية املعلومات وذلك باتباع نظام مينع ا�ستخدام املعلومات يف غري الغر�ص الذي اأعدت من   .(

اأجله، ومن قبل املوظف املخت�ص اأو �ساحب العالقة فقط.

حماية ثبات املعلومات وا�ستقرارها، بحيث تكون جميع م�ستندات ووثائق ومعلومات املحكمة اللكرتونية   .3

املر�سلة وامل�ستلمة مكتوبة ب�سيغة اإلكرتونية ل تقبل التعديل )ب�سيغة pdf مثال( وذلك ملنع التحريف اأو 

التعديل اأو حمو وحذف املعلومات املكتوبة.

للتو�سع يف نظم احلماية املعلوماتية للمحكمة اللكرتونية راجع: د. عبدالفتاح بيومي حجازي. النظام القانوين للحكومة اللكرتونية “ الكتاب الثاين:   )((

احلماية اجلنائية واملعلوماتية للحكومة اللكرتونية، القاهرة، دار الكتب القانونية 007)، �ص ))-94.

للتو�سع راجع: د. رامي نعمان اجلاغوب. اأمن و�سرية املعلومات يف احلكومة اللكرتونية، ندوة متطلبات احلكومة اللكرتونية، الإمارات، 4-5 �سباط  )00).  )((
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حماية �سرية املعلومات والبيانات اخلا�سة باملحكمة وبالدعاوى اللكرتونية وذلك بتحديد الأ�سخا�ص   .4

الدعوى  باأطراف  ممثلني  معينة،  ق�سية  وم�ستندات  معلومات  اإىل  والو�سول  بالطالع  لهم  املخول 

ووكالئهم وموظف املحكمة املخت�ص والقا�سي، وذلك باأن تكون لكل ق�سية نافذة خا�سة مينح اأ�سحاب 

الذي  التقدم  وعلى  بها  يتعلق  ما  كل  على  الطالع  تخولهم  مرور  وكلمة  امل�ستخدم  ا�سم  فيها  ال�ساأن 

.
)((

حترزه

تاأمني برامج م�سادات الفريو�سات الإلكرتونية عالية اجلودة وا�ستخدام اأجهزة وتطبيقات الكرتونية، يتم   .5

�سنعها من قبل املربجمني املخت�سني تكفل احلماية الالزمة لبيانات ومرا�سالت املحكمة اللكرتونية 

واإجراءات التقا�سي عن بعد.

تاأمني ن�سخ احتياطية لنظام املحكمة وقواعد البيانات فيها وذلك يف حال تلف النظام الأ�سا�سي لأي �سبب   .6

.
)((

كان، وتاأمني اأجهزة وخوادم حا�سوبية احتياطية للجوء اإليها عند ال�سرورة

ثالثا: احلماية اجلنائية

اإن جمرد احلماية املعلوماتية لنظام املحكمة اللكرتونية والتقا�سي عن بعد ل يكون كافيا ل�سمان اأمن و�سرية 

وحماية هذا النظام مهما بلغت اإجراءات وتطبيقات احلماية من حداثة وفاعلية، واإمنا ينبغي تدعيم احلماية 

املعلوماتية بحماية جنائية تكملها وتعززها يف �سبيل الو�سول اإىل اأق�سى حماية ممكنة ملوقع مرفق الق�ساء 

اللكرتوين.

ويق�سد باحلماية اجلنائية جترمي اأي �سورة من �سور التعدي على بيانات املحكمة اللكرتونية ومعلوماتها 

.
)3(

واأموالها متى كان هذا التعدي ي�سكل جرمية يف حد ذاته

وانطالقا من مبداأ ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص، نرى اأن احلماية اجلنائية تتطلب تدخال من امل�سرع لإ�سدار 

ت�سريعات تق�سي بتجرمي كل فعل من �ساأنه تعري�ص اأ�س�ص ونظام واإجراءات ومعلومات وبيانات وبرامج املحكمة 

اللكرتونية والتقا�سي عن بعد لأي نوع من اأنواع اخلطر اللكرتوين، كالخرتاق والقر�سنة وك�سف املرا�سالت 

والعبث بامل�ستندات اللكرتونية �سواء باحلذف اأو التعديل اأو الإ�سافة، والدخول اإىل نوافذ غري م�سرح الدخول 

د. �سفاء اأوتاين. املحكمة اللكرتونية )املفهوم والتطبيق(، بحث من�سور يف جملة جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية، املجلد 8)، العدد الأول،   )((

))0)، �ص 3)-4).

www.safola. :للتو�سع راجع: الأمن على �سبكة النرتنت، درا�سة من�سورة يف جملة اأمن املعلومات، الريا�ص، ميكن الو�سول اإليها من خالل الرابط  )((

.com/security.ch.tmi

د. اأحمد ح�سام طه متام. اجلرائم النا�سئة عن ا�ستخدام احلا�سب الآيل- احلماية اجلنائية للحا�سب الآيل: درا�سة مقارنة، طبعة اأوىل، القاهرة، دار النه�سة   )3(

العربية، 000)، �ص 3.
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املحكمة  نظام  تهديد  �ساأنه  اأي فعل من  ارتكاب  وال�سروع يف  املحاولة  اإىل جمرد  التجرمي  ين�سرف  واأن  اإليها، 

اللكرتونية والتقا�سي عن بعد وبياناته دون ا�سرتاط اأن ينجح ال�سخ�ص املعتدي يف م�سعاه.

ومن اأهم �سور التعدي اللكرتوين الذي ي�ستوجب احلماية اجلنائية نعطي الأمثلة التالية:

ال�سخ�ص  ا�ستعملها  �سواء  الثابتة،  املحكمة  ووثائق  م�ستندات  يف  احلقيقة  تغيري  اأي  املعلوماتي،  التزوير   .(

.
)((

املزِور اأو مل ي�ستفد منها

الدخول للنظام املعلوماتي وقواعد البيانات من قبل من لي�ص لهم احلق يف الدخول دون اإذن، وحماولة   .(

احل�سول على معلومات املحكمة ال�سرية، وذلك على اعتبار خ�سو�سية وح�سا�سية معلومات املحكمة.

تدمري نظام املحكمة اللكرتوين واإتالف معلوماتها والتالعب يف �سبكة بياناتها ومرا�سالتها.  .3

ويف هذا ال�ساأن فاإن امل�سرع الإماراتي بتطوره ونظره البعيد قد وفر احلماية القانونية واجلزائية جلرائم تقنية 

املعلومات من خالل املر�سوم بقانون احتادي رقم 5 ل�سنة ))0) الذي يحتوي الأفعال املجرمة املتعلقة بتقنية 

املعلومات وعقوباتها.

المطلب الثاني
الصعوبات اإلدارية

اإن النهو�ص بنظام التقا�سي من بعد يلزمه على �سبيل ال�سرورة اخلربة الإدارية والتاأهيلية للقائمني عليه من 

ق�ساة وكتاب ومربجمني ومندوبي اإعالن، واإل لن يوؤتي نظام التقا�سي عن بعد اأكله وثماره على الوجه الأمثل.

اأول: الق�ساة:

اأ�سا�ص  تكون هي  ورقية  ووثائق و�سحف  م�ستندات  يتعاملون مع  التقليدي  التقا�سي  نظام  الق�ساة يف  اأن  مبا 

اإجراءات املحكمة، فاإن نقلهم اإىل التعامل مع امل�ستندات والوثائق الإلكرتونية وفح�سها واإ�سدار الأحكام فيها 

الكرتونيا دون اأن يكون لديهم اخلربة الكافية واملوؤهالت الالزمة لإدارة الدعوى الكرتونيا، �سيوؤدي ذلك اإىل 

اإىل لدورات نظرية وعملية  اإخ�ساع الق�ساة  اإجراءات املحكمة، وعليه فاإنه من الالزم  م�ساكل ل ح�سر لها يف 

تغطي بع�ص اجلوانب اللكرتونية يف التقا�سي، ومنها:

دورات حول اإدارة املواقع اللكرتونية للتمكن من الإدارة والتعامل مع موقع املحكمة على النرتنت واإدارة   .1

نافذة الدعوى التي هم ب�سدد الخت�سا�ص يف نظرها واحلكم فيها.

.)..word, power point( دورة يف ا�ستخدام بع�ص التطبيقات اللكرتونية الالزمة لعمل املحكمة  .2

د. �سفاء اأوتاين. مرجع �سابق، �ص 4).  )((
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القيام ببع�ص املحاكمات الفرتا�سية ال�سورية للوقوف على مدى جاهزية الق�ساة قبل التنفيذ الفعلي   .3

.
)((

والعملي لنظام التقا�سي اللكرتوين

ثانيا: الكتبة واأمناء ال�سر وموظفو مكتب اإدارة الدعوى:

حيث ينبغي تاأهيل واإعداد الكتبة وموظفي مكتب اإدارة الدعوى على كيفية اإثبات اإجراءات الدعوى وا�ستالم 

وت�سليم الوثائق وامل�ستندات بني اأطراف الدعوى، وحتديد مواعيد اجلل�سات، وكتابة اإجراءات املحاكمة واإعالن 

 وذلك باإخ�ساعهم لدورات تاأهيلية وتدريبية نظرية 
)((

الأطراف والتوا�سل مع ال�سهود والتح�سري للجل�سات

الوقوف  ثم  ومن  اأعمالهم،  يف  �سي�ستخدمونها  التي  الإلكرتونية  والتطبيقات  الربامج  مع  للتعامل  وعملية 

خرباء  اأيدي  على  يكون  قد  وذلك  اجلديد،  الق�سائي  النظام  مع  للتعامل  وفاعليتهم  جاهزيتهم  مدى  على 

متخ�س�سني يتم التعاقد معهم للقيام بهذه املهمة.

ثالثا: املحامون اللكرتونيون: 

اإن حتويل اإجراءات املحكمة كاملة من النظام الورقي اإىل النظام اللكرتوين يتطلب تعاونا فاعال من املحامني، 

املحامي  نظام  لتفعيل  املحامون  يتوجه  اأن  ينبغي  اإذ  الق�سائية،  املنظومة  من  اأ�سا�سي  جزء  يعد  فاملحامي 

اللكرتوين والتعامل اللكرتوين مع املحكمة، والإناطة باملحامني بتعلم كيفية التعامل مع النظام اللكرتوين 

للمحكمة والتقا�سي عن بعد وت�سجيعهم عليها وتقدمي الت�سهيالت الالزمة ون�سر برنامج تعليمي عرب موقع 

باإلزام  املحكمة  اأن تقوم  نت�سور  اأنه ل  اإل  الكرتونيا،  الإجراءات  امل�سي يف  املحكمة اللكرتونية يو�سح كيفية 

املحامني بتعلم كيفية القيام باإجراءات املحكمة الكرتونيا – ولو مبدئيا يف بداية النهو�ص بنظام التقا�سي عن 

بعد- واإمنا تكتفي اجلهات املخت�سة بتاأمني كوادر تدريبة متخ�س�سة لتدريب من يرغب من املحامني بالتفاعل 

مع نظام التقا�سي اللكرتوين.

رابعا: الإداريون اللكرتونيون:

وهم املربجمون واملهند�سون وم�سممو املواقع والتطبيقات اللكرتونية املتخ�س�سني يف اإدارة وت�سميم املواقع 

اإدارته  على  والإ�سراف  النرتنت  اللكرتونية على  املحكمة  اإن�ساء موقع  على  يقومون  والذي   ،
)3(

اللكرتونية

القا�سي حازم ال�سرعة. مرجع �سابق، �ص 68).  )((

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مرجع �سابق، 49.  )((

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. املرجع ال�سابق، 49.  )3(
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وخدماته و�سرح كيفية التعامل معه، والذين يقومون بتدريب العاملني يف املحكمة على كيفية العمل مع نظام 

التقا�سي عن بعد.

المطلب الثالث
الصعوبات القانونية

اإن التقا�سي عن بعد مبجمله ي�سكل نظاما قانونيا ينبني بكل تف�سيالته على ت�سريعات وقوانني حتكم ولدته 

ون�ساطه، بحيث تكون ت�سريعات متطورة وحمكمة تالءم يف كفاءتها ودقتها ح�سا�سية وخ�سو�سية مرفق الق�ساء، 

واإن من اأهم ال�سعوبات القانونية التي تواجه تطبيق نظام التقا�سي عن بعد نذكر الآتي:

، فال ميكن 
)((

). غياب الت�سريعات القانونية واملعاهدات الدولية التي تهيء اجلو املالئم لولدة التقا�سي عن بعد

اللكرتوين  التقا�سي  ن�سوء  حتكم  دقيقة  قانونية  ت�سريعات  وجود  دون  اللكرتوين  التقا�سي  لنظام  التحول 

للمتقا�سني  اأو  للقا�سي  بالن�سبة  �سواء  الأ�سا�سية  التقا�سي  وتكفل �سمانات  واإجراءاتها  اللكرتونية  واملحكمة 

وللجمهور كما هو احلال يف نظام التقا�سي التقليدي الورقي، حيث يت�سمن قانون الإجراءات املدنية ن�سو�ص 

.
)((

قانونية وا�سحة تكفل �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية

). عدم مرونة الق�ساء يف تف�سري الن�سو�ص القانونية مبا يخدم تطور احلياة اللكرتونية وخا�سة يف جمال 

املعامالت اللكرتونية واعتماد التوقيع اللكرتوين.

اإل اأنه ومن وجهة نظرنا اأن امل�سرع الإماراتي بنظرته البعيدة واملتقدمة قطع اأ�سواطا كبرية يف هذا املجال من 

التوقيع اللكرتوين  بالتجارة واملعامالت اللكرتونية واعتماد  املتعلقة  الت�سريعات  الكثري من  اإ�سداره  خالل 

والتي �سنتعر�ص اإليها لحقا.

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. املرجع ال�سابق، �ص 9).  )((

راجع ن�سو�ص املواد 76.  )((
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المبحث الثالث
ضمانات التقاضي عن بعد

يف هذا املبحث ن�سلط ال�سوء على مدى توفر �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية يف التقا�سي عن بعد )املطلب الأول(، 

واآلية اإثبات الإجراء اللكرتوين باعتباره �سمانا للخ�سوم يف التقا�سي عن بعد )املطلب الثاين(، ومدى احلاجة 

لقبول اخل�سم ملبا�سرة اإجراءات الدعوى عن بعد )املطلب الثالث(.

المطلب األول
ضمانات التقاضي عن بعد في المسائل المدنية والجزائية

وجه للتقا�سي عن بعد انتقادات عدة ل تخلوا من وجاهة اأهمها تلك التي تتعلق مبدى توفر �سمانات التقا�سي 

روح  عن  البتعاد  م�ساألة  تثور  واأي�سا  والعالنية،  وال�سفهية  كاملواجهة  بعد  عن  التقا�سي  نظام  يف  الأ�سا�سية 

القانون يف الأحكام واللتجاء لالآلة، وبناء عليه ن�سلط بع�ص ال�سوء على النتقادات املوجهة لنظام التقا�سي 

اللكرتوين، ونحاول اإيجاد خمرج �سليم لتفاديها.

اأول: الحتكام لالآلة والبتعاد عن تطبيق روح القانون:

واإحاللها  اللكرتونية  الحتكام لالأجهزة  اأن  نقدا مفاده  اللكرتوين  التقا�سي  لنظام  املنتقدون  حيث يوجه 

حمل القا�سي يف الف�سل ببع�ص امل�سائل النقدية والبنكية، فيه اإهدار لروح القانون، حيث اأنه يف هذه احلالة 

ال�سلطة التقديرية للقا�سي، كما ل ميكن ك�سب تعاطف القا�سي واقتناعه وحتريك  ل ميكن ال�ستفادة من 

م�ساعره الإن�سانية، مما يدفعه يف بع�ص الأحيان اإىل التخفيف يف اأحكامه واللجوء اإىل يقينه التام واقتناعه 

باأوراق وملف الق�سية وذلك بتطبيق روح القانون ولي�ص ن�ص القانون حرفيا، على عك�ص الآلة التي تتعامل 

.
)((

باأ�سلوب جامد وفقا ملا هي مربجمة عليه فقط

فاإنه  الدعوى اللكرتونية،  الدقيق املربمج يف متابعة �سري  الإجراءات اللكرتونية  اإىل نظام  اللجوء  اأن  كما 

 التي عادة ما تكون 
)((

بح�سب بع�ص الفقه فيه تقلي�ص من فر�سة املحامي لال�ستفادة من الدفوع الإجرائية

موؤثرة يف �سري الدعوى.

ويف الرد على هذه النتقادات، فاإن اللجوء اإىل نظام التقا�سي اللكرتوين ل يعني باأي حال من الأحوال الذهاب 

د. �سفاء اأوتاين. مرجع �سابق، �ص 9).  )((

للتو�سع راجع: د. علياء النجار. التقا�سي اللكرتوين، مقالة موجودة على موقع منتديات نقابة املحامني يف �سوريا، فرع حلب، ميكن الو�سول اإليها من   )((

.www.aleppobar.org خالل الرابط
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باجتاه اإحالل الآلة حمل القا�سي، واإمنا يقت�سر دور الآلة على م�ساعدة القا�سي وت�سهيل الإجراءات واخت�سار 

التكنولوجيا  من  ال�ستفادة  من  مانع  هناك  ولي�ص  �سواء،  حد  على  واملتقا�سني  القا�سي  على  واجلهد  الوقت 

جمال  فال  ممكنة،  درجة  باأق�سى  دقيقة  اأحكام  اإ�سدار  الق�سائي  اجلهاز  اأعباء  وتخفيف  ت�سهيل  يف  احلديثة 

لإحالل الآلة حمل القا�سي وتبقى للقا�سي �سلطته التقديرية يف تقدير ظروف الدعوى ومالب�ساتها وتطبيق 

القانون وروح القانون مبا يخدم العدالة.

كما اأن التقليل من الدفوع الإجرائية التي تعد �سببا رئي�سا للمماطلة واإطالة اأمد التقا�سي فيه خدمة لتحقيق 

العدالة وا�ستقرار املراكز القانونية وحت�سيل احلقوق التي هي غاية الق�ساء والعدالة.

ثانيا: مدى حتقق �سمانات التقا�سي عن بعد يف امل�سائل اجلزائية واملدنية:

اإن تطبيق نظام التقا�سي عن بعد يف امل�سائل اجلزائية يثري عدة �سعوبات قانونية وواقعية، خا�سة فيما يتعلق 

بتحقق �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية التي يكفلها قانون الإجراءات اجلزائية، اإ�سافة اإىل كيفية اتخاذ الإجراءات 

اجلزائية با�ستخدام تقنية الت�سال احلديثة.

مب�سروع  اجلزائية  الإجراءات  يف  بعد  عن  الت�سال  و�سائل  ا�ستخدام  عن  احلديث  يف  ن�ستعني  ال�ساأن  هذا  ويف 

القانون الحتادي يف �ساأن ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد يف الإجراءات اجلزائية ال�سادر يف اخلمي�ص 2 مار�ص 

لعام 2017 والذي يعترب اللبنة الأوىل تطبيق ا�ستخدام التكنولوجيا يف امل�سائل اجلزائية.

- نطاق تطبيق الإجراءات عن بعد يف امل�سائل اجلزائية:

عرفت املادة الأوىل من م�سروع القانون �سالف الذكر الإجراءات عن بعد باأنها الإجراءات اجلزائية يف ا�ستق�ساء 

اجلرائم وجمع الأدلة اأو التحقيق اأو املحاكمة التي تتم عرب ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد.

اأن امل�سرع منح �سلطة ا�ستق�ساء اجلرائم و�سلطات التحقيق جمال وا�سعا يف ا�ستق�ساء  جند من هذا التعريف 

اجلرائم عن بعد والتحقيق فيها عن بعد اأي�سا، وتطبيقا لذلك نرى اأنه ميكن ل�سلطات ا�ستق�ساء اجلرائم اتخاذ 

كافة الإجراءات �سد اأي �سخ�ص يتبني اأنه ارتكب فعال جمرما ومت اكت�ساف اجلرمية عن طريق مواقع التوا�سل 

الجتماعي مثال، فيحق للجهات املخت�سة املبادرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية �سد هذا ال�سخ�ص.

كما يالحظ اأن امل�سرع اأدخل التقنية احلديثة حتى اأثناء التحقيق حيث ميكن التحقيق مع املتهمني وا�ستجوابهم 

اأمني وكل موؤ�س�سة عقابية  يتوفر يف كل مركز  اأن  اأنه يجب  ذلك  بعد، وموؤدى  الت�سال عن  تقنية  با�ستخدام 

ومراكز احلب�ص الحتياطي، ولدى �سلطة التحقيق اأجهزة الكرتونية توؤمن الت�سال بني املحقق واملتهم ويتم 

اأمام  رقمية  بكامريا  تو�سع حا�سوب جمهز  بحيث  الفيديو مثال  مكاملات  التحقيق عن طريق  اإجراءات  اتخاذ 
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املتهم يف مقر حجزه اأو توقيفه وذات الأمر لدى �سلطة التحقيق، مما يوؤمن ات�سال ح�سوريا من حيث الزمان 

ويوؤمن اتخاذ كافة الإجراءات التحقيق وال�ستجواب با�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد.

ويف �سبيل جتهيز وتاأمني م�ستلزمات التق�سي عن بعد يف امل�سائل اجلزائية ن�ست املادة 14 من م�سروع القانون 

على اأنه )يتم التن�سيق بني بني وزارة الداخلية ووزارة العدل واجلهات الق�سائية واجلهات ذات ال�سلة لتوفري 

الإجراءات عن بعد يف  القاعات وتوفري و�سائل الت�سال احلديثة لتنفيذ  واإعداد  التوقيع اللكرتوين  اأجهزة 

اجلهات املخت�سة، ويف املن�ساآت العقابية وغري ذلك من اجلهات ذات ال�سلة وتقدمي امل�ساعدة الفنية والإجرائية 

الالزمة وذلك وفقا ملا ي�سدره جمل�ص الوزراء من قرارات يف هذا ال�ساأن(

اأثناء  يف  بعد  عن  الت�سال  تقنية  ا�ستخدام  �سلطة  املخت�سة  املحكمة  منح  الذكر  �سالف  التعريف  فاإن  اأخريا 

و�سماع  املتهم  مع  النهائي  التحقيق  يف  بعد  عن  الت�سال  ا�ستخدام  للمحكمة  ميكن  وبذلك  اأي�سا،  املحاكمة 

ال�سهود واخلرباء و�سماع مرافعات اخل�سوم يف الدعوى وحتى مع املدعي باحلق املدين وامل�سوؤول عنه، وهو ما 

اأكدته املادة الثانية من م�سروع القانون �سالف الذكر باأنه: )للجهات املخت�سة ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد 

يف الإجراءات اجلزائية مع املتهم اأو املجني عليه اأو ال�ساهد اأو املحامي اأو اخلبري اأو املرتجم اأو املدعي باحلق 

املدين اأو امل�سوؤول عن احلق املدين(.

- ال�سمانات التي يخ�سى من امل�سا�س بها يف التقا�سي عن بعد:

يرى بع�ص املنتقدون اأن اإدخال الأجهزة اللكرتونية اإىل املجال الق�سائي فيه اإهدار لبع�ص ال�سمانات الأ�سا�سية 

التي يكفلها القانون وتتطلبها العدالة.

لأربعة  اإهدار  فيه  اللكرتونية  الأجهزة  خالل  من  اللكرتوين  التقا�سي  نظام  اعتماد  اأن  املنتقدون  ويقول 

�سمانات اأ�سا�سية وهي:

مبداأ العالنية: حيث ي�سكل هذا املبداأ �سمانا لأطراف الدعوى وللقا�سي وللجمهور على حد �سواء، فمن   -

خالله تبقى اأبواب املحكمة مفتوحة اأمام اأي �سخ�ص يود ح�سور جل�سات املحاكمة والطالع على اإجراءات 

.
)((

املحاكمة والتحقيق النهائي ويكون رقيبا على اأعمال ال�سلطة الق�سائية واثقا بها

اأن للخ�سم الطالع على كافة الأعمال والبينات التي يقدمها خ�سمه وعدم  مبداأ املواجهة: ومقت�ساه   -

الآخر ودون مواجهته مبا مت  اإعالن الطرف  اأي قرار دون  اتخاذ  اأو  اأي طلب  اأو قبول  اإجراء  اأي  اتخاذ 

اتخاذه من اإجراءات واإعطائه حق الرد عليها ومناق�ستها.

ن�ص امل�سرع �سراحة على مبداأ العالنية يف املواد 76 من قانون الإجراءات املدنية الحتادي، 4)/) من قانون ال�سلطة الق�سائية الحتادية.  )((
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مبداأ ال�سفوية: حيث يحقق مبداأ ال�سفوية اقتناع القا�سي بالأدلة املقدمة من اخل�سوم ومقارنتها وا�ستقرار   -

ال�سفوية يعد  اأن مبداأ  اإجراءات والوقوف على مدى �سحتها قانونيا، كما  ملا مت من  القا�سي  واطمئنان 

تطبيقا من مبداأ املواجهة، حيث اأنه يكفل للخ�سوم اأي�سا الطالع على ما يتم اتخاذه من اإجراءات من 

قبل اخل�سم وحقه يف مناق�ستها والرد عليها.

مبداأ التدوين: حيث يعك�ص التدوين ال�سورة احلقيقية ملا مت اتخاذه من اإجراءات التقا�سي واإفراغه يف   -

ملف الق�سية، كما ميكن حمكمة ال�ستئناف من مراقبة الإجراءات التي اتخذت يف املحاكمة البتدائية 

.
)((

والوقوف على مدى �سحتها

ال�سرية  بنظام  يعمل  ق�سائي  بنظام  والقبول  عنها  ال�ستغناء  الأحوال  من  بحال  ميكن  ل  ال�سمانات  وهذه 

والغيبية، فال بد قبل اعتماد نظام التقا�سي عن بعد احلر�ص على تاأمني هذه ال�سمانات وعدم التفريط بها.

جدير بالذكر اأن هذه ال�سمانات لي�ست م�ستحيلة اأو �سعبة التحقيق يف ظل نظام التقا�سي عن بعد، �سواء يف 

الق�سائية  النظم  طبقتها  التي  التجارب  على  اطلعنا  ما  اإذا  خا�سة  التجارية،  اأو  املدنية  اأو  اجلزائية  الق�سايا 

الغربية وبع�ص النظم الق�سائية الأخرى، التي اأوجدت حلول عملية وقانونية ملعاجلة هذه الإ�سكالية.

ويف هذا ال�ساأن ق�ست املادة 3 من م�سروع القانون الحتادي يف �ساأن ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد يف الإجراءات 

اجلزائية باأنه: )تتحقق اأحكام احل�سور والعالنية و�سرية التحقيقات املن�سو�ص عليها يف القانون الحتادي رقم 

35 ل�سنة )99) واملر�سوم بقانون احتادي رقم 12 ل�سنة 009) امل�سار اإليهما، اإذا متت من خالل تقنية الت�سال عن 

.
)((

بعد وفقا لأحكام هذا القانون(

كما ن�ص امل�سروع على مبداأ �سرية الإجراءات عن بعد يف املادة 8 بقوله )ت�سجل وحتفظ الإجراءات الكرتونيا، 

ويكون لها �سفة ال�سرية ول يجوز تداولها اأو الطالع عليها اأو ن�سخها من النظام املعلوماتي اللكرتوين اإل 

باإذن من النيابة العامة اأو املحكمة املخت�سة ح�سب الأحوال(.

وبالرغم من اأن امل�سرع مل يفرغ القانون يف �سكله النهائي، حيث اأنه قيد الإن�ساء ومل يحدد الأحكام التف�سيلية 

اأنه ميكن  اإل  لتطبيق الإجراءات اجلزائية عن بعد ومدى حتقق �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية يف هذا النظام، 

العالنية  مبداأ  تطبيق  ميكن  حيث  قانوين،  اأ�سا�ص  اإىل  ت�ستند  عملية  باإجراءات  التقا�سي  �سمانات  حتقيق 

النظام  يف  فيه  املعمول  هو  كما  اجلمهور،  اأمام  املحاكمة  اإجراءات  تعر�ص  ب�سا�سات  جمهزة  قاعات  با�ستخدام 

علني  ب�سكل  املحاكمة  لعر�ص   
)3(

)21Court Room( املحاكم  قاعات  با�ستخدام  اللكرتوين  للتقا�سي  الأمريكي 

ن�ص قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي على مبداأ التدوين يف املادة )7).  )((

حيث �سمن قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي هذه ال�سمانات يف املواد 67، )6).  )((

د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مرجع �سابق، �ص )).  )3(
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 املتخ�س�سة 
)((

)DIFC Courts( والتي زارها ، واأي�سا فاإن هذا النظام معمول به يف حماكم مركز دبي املايل الدويل

بالق�سايا املدنية والتجارية املتعلقة باملركز.

 قد 
)((

وبالن�سبة ملبداأ املواجهة وال�سفوية، فاإن التطبيقات اللكرتونية احلديثة وو�سائل التوا�سل الجتماعي

اأ�سخا�ص بنف�ص الوقت  اأتاحت خدمات الكرتونية متعددة، ومنها مكاملات ال�سوت والفيديو والربط بني عدة 

عن طريق نوافذ الكرتونية، حيث ميكن حتقيق هذا املبداأ با�ستخدام هذه التطبيقات بحيث يكون كل خ�سم 

اإدارة اجلل�سة اإلكرتونيا و�سماع اأقوال اخل�سوم  على دراية مبا يقوم به خ�سمه من اإجراءات ويتوىل القا�سي 

ومرافعاتهم وبيناتهم واأخريا اإ�سدار حكمه الكرتونيا.

المطلب الثاني
آلية إثبات إجراءات التقاضي عن بعد الكترونيا

اإن و�سيلة الإثبات الأ�سا�سية يف جميع اإجراءات املحكمة يف نظام التقا�سي الورقي غالبا ما تكون املحرر املوقع، 

حيث اأن التوقيع هو الذي ي�سفي احلجية على البيانات املكتوبة داخل املحرر ويوفر لها احلماية، �سواء اأكان 

حمررا ر�سميا اأو عرفيا.

اأما بالن�سبة للتقا�سي عن بعد، فيقوم امل�ستند اللكرتوين امل�سفوع بالتوقيع اللكرتوين مقام امل�ستند الورقي 

ا�ستخدام تقنية الت�سال عن بعد يف الإجراءات  �ساأن  القانون يف  املادة الأوىل من م�سروع  املوقع، وقد عرفت 

اجلزائية امل�ستند اللكرتوين باأنه )�سجل اأو بيان معلوماتي يتم اإن�ساوؤه اأو تخزينه اأو ا�سرتجاعه اأو ن�سخه اأو 

اإر�ساله اأو اإبالغه اأو ا�ستالمه بو�سيلة الكرتونية على و�سيط ملمو�ص اأو على اأي و�سيط الكرتوين اآخر ويكون 

قابال لال�سرتجاع ب�سكل ميكن فهمه(

اأما التوقيع اللكرتوين فقد عرفته باأنه )توقيع مكون من حروف واأرقام اأو رموز اأو �سوت اأو ب�سمة اأو نظام 

معاجلة ذي �سكل الكرتوين وملحق اأو مرتبط منطقيا مب�ستند الكرتوين من �ساأنه التحقق من هوية �سخ�ص 

املوقع وقبوله ملحتوى البيانات املقرتنة به(.

ويثور الت�ساوؤل عن حجية امل�ستند اللكرتوين وامل�سفوع بالتوقيع اللكرتوين كدليل يحتج به لإثبات طلب اأمام 

املحكمة اأو لإثبات القيام باإجراءات التقا�سي ب�سكل عام، واجلواب على هذا ال�سوؤال جنده يف املادة 13 من م�سروع 

القانون �سالف الذكر، والتي تن�ص على اأنه:

للعلوم  العني  جامعة  بها  قامت  والتي   (0(7/3/(6 بتاريخ  الدويل  املايل  دبي  مركز  حماكم  اإىل  بها  قمنا  ميدانية  زيارة  خالل  من  ذلك  معرفة  متت   )((

والتكنولوجيا.

.)skype(  مثل برنامج  )((
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). يكون للتوقيع اللكرتوين ذات احلجية املقررة للتوقيعات امل�سار اإليها يف قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي، 

اإذا روعي فيه الأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة اللكرتونية

). يكون للم�ستندات اللكرتونية ذات احلجية املقررة للمحررات الورقية الر�سمية والعرفية يف قانون الإجراءات 

اجلزائية الحتادي متى ا�ستوفت ال�سروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.

ون�ص امل�سروع يف املادة 0) على و�سيلة اأخرى لإثبات القيام باإجراءات التقا�سي، حيث تن�ص على اأنه:

دون  منها،  تعتمد  الكرتونية  اأو  ورقية  م�ستندات  اأو  حما�سر  يف  بعد  عن  الإجراءات  تفريغ  املخت�سة  )للجهة 

احلاجة لتوقيع اأ�سحاب العالقة(

حيث اأن اإفراغ اإجراءات التقا�سي يف حمررات ورقية اأو الكرتونية يكون و�سيلة جوازية للجهة املخت�سة ميكن 

اللجوء اإليها اإذا ما راأت ذلك كو�سيلة اأخرى لإثبات كافة الإجراءات التي اتخذت يف الدعوى اجلزائية، وميكن 

للمحكمة املخت�سة اأو املحكمة ال�ستئنافية الرجوع اإىل هذه املحا�سر للوقوف على مدى �سحة الإجراءات التي 

اتخذت يف الدعوى.

يف  الإثبات  قانون  من  مكرر   (7 للمادة  فبالرجوع   والتجارية،  املدنية  امل�سائل  يف  اللكرتوين  الإثبات  يف  اأما 

اأن عرفت يف الفقرتني الأوىل والثانية منها امل�ستند اللكرتوين والتوقيع  املعامالت املدنية والتجارية، فبعد 

اللكرتوين، ن�ست يف الفقرتني الثالثة والرابعة على اأنه:

اإذا روعي فيها الأحكام املقررة يف  اإليها يف هذا القانون  امل�سار  3. للتوقيع اللكرتوين ذات احلجية للتوقيعات 

قانون املعامالت والتجارة اللكرتونية.

املقررة للكتابة واملحررات  4. للكتابة اللكرتونية واملحررات وال�سجالت وامل�ستندات اللكرتونية ذات احلجية 

الر�سمية والعرفية يف اأحكام هذا القانون متى ا�ستوفت ال�سروط والأحكام املقررة يف قانون املعامالت والتجارة 

اللكرتونية.

والتوقيع  امل�ستند  يف  توافرها  الواجب  ال�سروط  ملعرفة  اللكرتونية  والتجارة  املعامالت  لقانون  وبالرجوع 

اللكرتوين حتى يعترب �سحيح قانونا ويرتب اآثاره، جند هذه ال�سروط تتمحور حول اأن يكون امل�ستند حمفوظا 

ب�سكل ل يقبل التحريف والتعديل والتالعب يف البيانات الواردة فيه، واأن يكون من املمكن حتديد من�ساأ الر�سالة 

اأن يكون  للتوقيع اللكرتوين يجب  وبالن�سبة  وا�ستالمها،  اإر�سالها  اللكرتونية وجهة و�سولها وتاريخ ووقت 

حمميا مبعنى اأن ينفرد به ال�سخ�ص الذي ا�ستخدمه ومن املمكن اإثبات هويته واأن يكون حتت �سيطرته التامة 

واأهميتها  املعاملة اللكرتونية وقيمتها  التوقيع اللكرتوين معقول يف �سوء طبيعة  واأن يكون العتماد على 
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.
)((

والظروف املحيطة بها

وبالن�سبة لو�سائل الإثبات الأخرى غري امل�ستندات واملحررات اللكرتونية، فتكون هذه الو�سائل ممكنة ومقبولة 

اإذا متت بو�سائل الكرتونية يف �سوء اأحكام القوانني املرعية، فال جند ما مينع من تطبيق تقنية الت�سال عن 

بعد يف م�ساألة �سماع ال�سهود خا�سة اإذا كان ال�ساهد املطلوب �سماعه يف مكان بعيد يتعذر ح�سوره اأو فيه م�سقة 

كبرية، واأي�سا يف �سماع اأقوال اخلبري وتقدمي تقاريرهم، وذلك اإذا ما متت وفق �سوابط قانونية معينة يف�سلها 

امل�سرع.

المطلب الثالث
قبول الخصوم لمباشرة إجراءات التقاضي عن بعد

يف نهاية حديثنا عن نظام التقا�سي عن بعد، يثور لدينا ت�ساوؤل مهم، مفاده هل اأن اخل�سم يف الدعوى �سواء 

املتهم يف الق�سايا اجلزائية اأو املدعى عليه يف الق�سايا املدنية ملزم قانونا بقبول مبا�سرة اإجراءات التقا�سي 

الكرتونيا اإذا ما بادر خ�سمه لتحريك الدعوى بالطريق اللكرتوين اأم اأنه غري ملزم؟

اأنه  الإجراءات اجلزائية على  بعد يف  الت�سال عن  تقنية  ا�ستخدام  �ساأن  قانون يف  6 من م�سروع  املادة  جتيب 

يطلب  اأن  التقا�سي،ـ  درجات  من  درجة  اأي  يف  بعد  عن  الت�سال  تقنية  عرب  حماكمة  جل�سة  اأول  يف  )للمتهم 

ح�سوره �سخ�سيا اأمام املحكمة وعليها الف�سل يف طلبه بقبوله اأو رف�سه(

كما تن�ص املادة 1/6 من قانون التجارة واملعامالت اللكرتونية على اأنه )لي�ص يف هذا القانون ما يتطلب من 

�سلوكه  ال�سخ�ص من  ا�ستنتاج موافقة  اأنه يجوز  اإل  الكرتوين،  ب�سكل  يقبل معلومات  اأو  ي�ستخدم  اأن  �سخ�ص 

الإيجابي(

يت�سح من هذين الن�سني، اأن قبول مبا�سرة اإجراءات الدعوى الكرتونيا بو�ساطة و�سائل التقنية احلديثة هي 

اأمر اختياري ولي�ص اإجباري للخ�سم، مبعنى اأن اخل�سم �سواء اأكان املتهم يف الق�سايا اجلزائية اأو املدعى عليه 

يف الق�سايا املدنية والتجارية له احلق يف رف�ص مبا�سرة اإجراءات التقا�سي بالو�سائل اللكرتونية احلديثة وله 

اأن يطلب احل�سور ال�سخ�سي اأمام القا�سي واإبداء اأوجه دفاعه ب�سكل ح�سوري ومادي اأمام املحكمة.

وحق املتهم يف رف�ص اإجراءات الدعوى الكرتونيا مكفول يف اأي درجة من درجات التقا�سي، مبعنى اأنه واإن كان 

قد قبل مبا�سرة الدعوى الكرتونيا اأمام املحكمة البتدائية مثال، فيحق له رف�ص ذلك اأمام حمكمة ال�ستئناف 

راجع ن�سو�ص املواد 5، 7)، 8) من قانون املعامالت والتجارة الإلكرتونية.  )((
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اأن للمحكمة  اإجابته لطلبه، مبعنى  اأن املحكمة لي�ست جمربة يف  اإل  اأمام املحكمة،  ال�سخ�سي  وطلب احل�سور 

�سلطة تقديرية يف قبول طلب اخل�سم احل�سور ال�سخ�سي اأمامها اأو رف�سه وبالتايل متابعة �سري الدعوى عن 

بعد.

وكذلك الأمر يف املعامالت املدنية والتجارية، فلي�ص هناك ما يجرب اخل�سم على قبول التعامل اللكرتوين، 

ميكن  اأنه  اإل  الوا�سع،  مبعناه  اللكرتونية  واملعامالت  التجارة  قانون  من   1/6 املادة  ن�ص  اأخذنا  ما  اإذا  وذلك 

الدعوى  اإجراءات  مبا�سرة  قبول  وبالتايل  اللكرتوين  التعامل  اخل�سم  قبول  املحكمة  ت�ست�سف  اأن  للمحكمة 

الكرتونيا وذلك من خالل �سلوكه الإيجابي كتقدمي مذكره دفاعه الكرتونيا مثال اأو من خالل ح�سوره جل�سة 

املحاكمة عرب و�سائل التقنية احلديثة دون اعرتا�ص.

يف نهاية هذه الدرا�سة ن�سيد بالدور الذي تلعبه دائرة ق�ساء اأبوظبي ودائرة ق�ساء دبي يف الت�سجيع على التعامل 

اللكرتوين مع حماكم اأبوظبي ودبي من خالل تقدميها ملجموعة من اخلدمات اللكرتونية عرب موقع دائرة 

املحمولة  الهواتف  التطبيقات يف  املحكمة اللكرتونية يف متجر  الق�ساء على النرتنت، وكذلك طرح تطبيق 

)App store( كتطبيق ي�ساعد يف تقدمي خدمات ق�سائية متعددة ومتنوعة ل ي�سعنا املجال للحديث عنها، اإل اأنها 

ما زالت بحاجة لتفعيل خدمة رفع الدعوى الكرتونيا ومتابعتها ومبا�سرة كافة اإجراءات الدعوى عرب تقنيات 

الت�سال احلديثة.



23

الخاتمة:
يف ختام هذه الدرا�سة ن�سري اإىل اأهم النتائج التي و�سلنا اإليها، ونلحقها ببع�ص التو�سيات:

- اإن الإجراءات الورقية واملواعيد الإجرائية الطويلة يف نظام التقا�سي التقليدي فيها اإطالة لأمد التقا�سي 

التكاليف  ارتفاع  على  والعناء، عالوة  كثري من اجلهد  اإىل  كما حتتاج  باملنازعات،  الف�سل  وت�سبب �سعوبة يف 

والنفقات.

و�سهولة  املنازعات  الف�سل يف  ال�سرعة يف  اأهمها  بعد يحقق ميزات عديدة  التقا�سي عن  نظام  نحو  الجتاه   -

املعر�سة  الورقية  واملعامالت  الأ�سابري  من  والتقليل  املحكمة،  مقر  يف  الزدحام  وتخفيف  الإجراءات  تطبيق 

للفقدان والتلف، كما اأنها توفر اجلهد والعناء وتتميز بانخفا�ص التكاليف والنفقات.

- ميكن اإدخال و�سائل الت�سال احلديثة يف املجال الق�سائي يف جميع مراحل الدعوى بدءا من الإعالن وقيد 

الدعوى وانتهاء بالف�سل يف املنازعات وتنفيذ الأحكام.

- اإن �سمانات التقا�سي الأ�سا�سية يف نظام التقا�سي التقليدي هي مكفولة وحمفوظة يف نظام التقا�سي عن بعد، 

فالتقا�سي عن بعد ل مي�ص باأي حال من الأحوال احلقوق واملبادئ الأ�سا�سية يف املحاكمة العادلة.

اإن الطريق ممهد يف دولة الإمارات العربية املتحدة للنهو�ص بنظام التقا�سي عن بعد، وذلك نظرا لوجود   -

ت�سريعات حديثة ومتطورة تخدم نظام التقا�سي عن بعد وت�ساعد يف اإن�سائه وتفعيله وحمايته.

- ندعو امل�سرع الإماراتي لتعديل بع�ص الن�سو�ص يف قانون الإجراءات املدنية والإجراءات اجلزائية املتعلقة بعالنية 

املحكمة  اأمام  التداعي  اإجراءات  من  وغريها  الدفوع  واإبداء  الطلبات  وتقدمي  اخل�سوم  بني  واملواجهة  اجلل�سات 

لتن�سجم مع نظام التقا�سي عن بعد، بحيث تكون متحققة اإذا ما متت بو�سائل الكرتونية ب�سوابط قانونية.

- ندعو امل�سرع الحتادي اإىل اإطالق قانون خا�ص ي�سمح باإن�ساء املحكمة اللكرتونية على الإنرتنت للمحاكم 

الحتادية كخطوة اأوىل لتبني نظام التقا�سي عن بعد، توفر خدمات ق�سائية متعددة ومتنوعة ومتكن املتداعني 

من رفع دعواهم وقيدها واإعالنها وح�سور جل�سات املحاكمة من خالل هذا التطبيق.

- اإحداث تعديالت ت�سريعية يف قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لتدعيم الثقة يف الأدلة اللكرتونية 

واإ�سفاء احلجية واحلماية القانونية عليها، ك�سماع ال�سهود وتقدمي تقارير اخلرباء بو�سائل الت�سال احلديثة، 

ولي�ص فقط املحرر اللكرتوين امل�سفوع بالتوقيع اللكرتوين.

- اأخريا، و�سع ت�سريع خا�ص ين�سئ نظام التقا�سي عن بعد وينظم كافة اإجراءاته، �سواء يف امل�سائل املدنية اأو يف 

امل�سائل اجلزائية.



24

قائمة المراجع:
). د. اأحمد ح�سام طه متام. اجلرائم النا�سئة عن ا�ستخدام احلا�سب الآيل- احلماية اجلنائية للحا�سب الآيل: درا�سة مقارنة، 

طبعة اأوىل، القاهرة، دار النه�سة العربية، 000).

). القا�سي حازم حممد ال�سرعة. التقا�سي اللكرتوين واملحاكم اللكرتونية، دار الثقافة للن�سر، 0)0).

3. د. خالد ممدوح. الدعوى اللكرتونية واإجراءاتها اأمام املحاكم، دار الفكر اجلامعي، 008).

4. د. رامي نعمان اجلاغوب. اأمن و�سرية املعلومات يف احلكومة اللكرتونية، ندوة متطلبات احلكومة اللكرتونية، الإمارات، 

4-5 �سباط  )00).

5. د. �سيد اأحمد حممود. دور احلا�سب اللكرتوين اأمام الق�ساء، دار النه�سة العربية، 008).

القت�سادية  للعلوم  دم�سق  جامعة  جملة  يف  من�سور  بحث  والتطبيق(،  )املفهوم  اللكرتونية  املحكمة  اأوتاين.  �سفاء  د.   .6

والقانونية، املجلد 8)، العدد الأول، ))0).

واملعلوماتية  اجلنائية  احلماية  الثاين:  الكتاب  اللكرتونية  للحكومة  القانوين  النظام  حجازي.  بيومي  عبدالفتاح  د.   .7

للحكومة اللكرتونية، القاهرة، دار الكتب القانونية 007).

»الإدارة  ال�ساد�ص  واملاأمول، موؤمتر احلكومة اللكرتونية  الواقع  املحكمة اللكرتونية بني  الألفي. ورقة عن  8. د. حممد 

العامة اجلديدة واحلكومة اللكرتونية«، دبي، الإمارات العربية املتحدة 007).

9. د. حممد ع�سام الرت�ساوي. تداول الدعوى الق�سائية اأمام املحاكم اللكرتونية، دار النه�سة العربية، 3)0).

0). د. نافع بحر �سلطان. الخت�سا�ص الق�سائي اللكرتوين للمحاكم العراقية، بحث من�سور يف جملة جامعة تكريت للعلوم 

القانونية وال�سيا�سية، العدد 3، ال�سنة الأوىل.

)). د. نهى اجلال. املحكمة اللكرتونية، جملة املعلوماتية، �سوريا، ال�سنة اخلام�سة، العدد 47، 0)0).

)). د. هادي الكعبي ود. نا�سيف اجلراوي. مفهوم التقا�سي عن بعد واإجراءاته، بحث من�سور يف جملة املحقق احللي للعلوم 

القانونية وال�سيا�سية، العدد الأول، ال�سنة الثامنة 6)0).

3). الأمن على �سبكة النرتنت، درا�سة من�سورة يف جملة اأمن املعلومات، الريا�ص، ميكن الو�سول اإليها من خالل الرابط: 

.www.safola.com/security.ch.tmi

4). ح�سن علي عثمان. هنا.. املحكمة اللكرتونية، مقالة موجودة على موقع جريدة الأهرام ميكن الو�سول اإليها من املوقع 

. www.ahram.org.eg

5). علياء النجار. التقا�سي اللكرتوين، مقالة موجودة على موقع منتديات نقابة املحامني يف �سوريا، فرع حلب، ميكن 

.www.aleppobar.org الو�سول اإليها من خالل الرابط

6). قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية رقم 0) ل�سنة )99).

7). قانون الإجراءات اجلزائية الحتادي رقم 35 ل�سنة )99).

8). قانون الإجراءات املدنية الحتادي رقم )) ل�سنة )99).

9). قانون التجارة واملعامالت الإلكرتونية الحتادي رقم ) ل�سنة 006).

0). قانون ال�سلطة الق�سائية الحتادية رقم 3 ل�سنة 983).

)). م�سروع قانون احتادي يف ا�ستخدام تقنية �سالت�سال عن بعد يف الإجراءات اجلزائية �سادر يف ) مار�ص 7)0).
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- اجلامعـة الأمريكيـة فـي الإمـارات 

بكالوريو�ص يف القانون )ال�سنة الرابعة(- تقدير: ممتاز

2013-حتى الوقت احلايل                             

- جامعـة دم�سـق   

كليـة القت�ساد )تخ�س�ص: اإدارة الأعمال(- تقدير: جيد جدا

            2001-1997

السيرة

الشهادات

كنده عدنان الكود

جامعي
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- �سركة ماجد الفطيم هايربماركت�ص )كارفور(، الإمارات العربية املتحدة

امل�سمى الوظيفي: مدير �سوؤون ال�سركات 

2007- حتى الوقت احلايل         

- �سركة ميتيو اأوفر�سيز ليمتد، الإمارات العربية املتحدة

امل�سمى الوظيفي: م�ساعدة قانونية

2007 -2004

- تدريب حول اإدارة امل�ساريع

- تدريب مهارات التوا�سل 

- باور بوينت 

- تدريب مهارات كتابة الأعمال

- تدريب لزيادة الوعي القانوين

الدورات

الخبرات
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مقدمة
خلق اهلل الإن�سان كائناً اجتماعياً بطبعه ل ي�ستطيع العي�ص مبعزل عن غريه من الب�سر، ولكن ومع ذلك فاإنه 

ل بد واأن يرتك لنف�سه زاوية من حياته يركن لها فال ي�سمح لأحد امل�سا�ص بها، وتعترب هذه اخل�سو�سية حق 

القراآن الكرمي دللة وا�سحة على حماية هذه اخل�سو�سية من خالل حماية  له جتب حمايته، وقد جاء يف 

َها الَِّذيَن اآَمُنوا َل َتْدُخُلوا ُبُيوًتا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحتَّى َت�ْسَتاأِْن�ُسوا  يُّ
َ
اأ خ�سو�سية بيت الإن�سان، فقد قال تعاىل: ) يا 

ُروَن())(، وكذلك ورد يف احلديث ال�سريف اأن اأبي هريرة ر�سي  ْهِلَها َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ
َ
َوُت�َسلُِّموا َعلَى اأ

اهلل عنه �سمع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: »لو اأن امراأً اطلع عليك بغري اإذنك فحذفته بح�ساة ففقاأت 

عينه مل يكن عليك جناح«))(.

تطوراً  الت�سريعات  �سهدت  كما  اأجمع،  العامل  يف  وقانونية  د�ستورية  بحماية  اخل�سو�سية  هذه  حظيت  وقد 

ملحوظاً ملواجهة املخاطر التي حتيط بها وتهددها واأبرزها التطور التقني الذي كان له دور كبري يف اخرتاق 

هذا احلق وانتهاكه، فقد غدت �سيحة الع�سر الف�ساء اللكرتوين الرحب الذي ل يتوانى الأفراد يف عر�ص 

خ�سو�سياتهم فيه، واأ�سبحت الأجهزة الإلكرتونية م�ستودعات رقمية ملعلومات وبيانات عن حياتهم.

مشكلة البحث
لقد اأفرز التطور التقني احلا�سل مفاهيم جديدة، وتعد مواقع التوا�سل الجتماعي باأ�سكالها العديدة مثل 

في�سبوك، تويرت، اإن�ستغرام ... وغريها اأبرزها، خا�سًة بعد اأن غزت كل بيت يف جمتمعاتنا العربية، واأ�سبحت 

اخل�سو�سية ال�سخ�سية هدفاً لالنتهاك من قبل بع�ص م�ستخدمي و�سائل تقنية املعلومات �سواء بح�سن نية اأو 

ب�سوء نية، ل �سيما يف اأن البع�ص يفّرط يف خ�سو�سياته من خالل جعل الكثري من املعلومات اخلا�سة متاحة 

بيد اجلميع من �سور �سخ�سية ومقاطع فيديو. والأخطر من ذلك، ا�ستخدام هذه املواقع من قبل الأطفال 

واملراهقني الذين من املمكن اأن ي�سبحوا  لقمة �سائغة ملحرتيف الإجرام الإلكرتوين، فقد يتعر�سون لالبتزاز 

اأو التغرير بهم لأهداف خا�سة وخطرية.

أهمية البحث
 وحيث اأن م�سكلة البحث من امل�ساكل الكبرية التي ل ي�ستهان بها، والتي تهدد اأمن و�سالمة املجتمعات اجتماعياً 

نياً، كان لبد من تناول هذا املو�سوع لأهميته البالغة بالن�سبة لرواد مواقع التوا�سل الجتماعي 
)((

واقت�سادياً واأم

))(�سورة النور، الآية رقم 7)

))( متفق عليه



24

من جهة ولالأطراف املعنية بحماية اخل�سو�سية لهوؤلء امل�ستخدمني من جهة ثانية.

العتداءات  مرتكبي  على  ترد  التي  والعقوبات  امل�سرع  يوؤمنها  التي  القانونية  احلماية  اأحكام  معرفة  يجب  اإذ 

على اخل�سو�سية، كذلك الإجراءات النظامية والتقنية الواجب اتباعها من قبل م�ستخدمي مواقع التوا�سل 

الجتماعي ملواجهة تزايد حالت الخرتاق التي يتعر�سون لها �سواء من قبل ال�سركات اأو الأ�سخا�ص.

أهداف البحث
الواحد والع�سرين، ماهي  القرن  ال�سوء على خ�سو�سيتنا كاأفراد يف  اإىل ت�سليط  اأ�سا�سي  البحث ب�سكل  يهدف 

حدودها يف مواقع التوا�سل الجتماعي، وما هي القيود الواردة عليها، وماهي العتداءات التي قد تتعر�ص لها 

ومن يقوم بها وما عقوبتها، ماهي اأنواع احلماية املطلوبة من قبل القانون، وهل هي كافية لرد تلك العتداءات.

منهجية البحث
وانطالقا من طبيعة الدرا�سة والأهداف التي ت�سعى اإليها يف حتليل ودرا�سة هذه امل�سكلة، فقد مت اللجوء اإىل عدة 

مناهج من مناهج البحث العلمية املعروفة، منها املنهج الو�سفي، وكذلك املنهج التحليلي، حيث مت ولو ب�سكل 

ي�سري حتليل املو�سوعات الداخلة يف مو�سوع البحث على اأمل باأن ننهي البحث ببع�ص املقرتحات والتو�سيات 

ذات القيمة والفائدة.

الدراسات السابقة
بعد الطالع والتق�سي عن مو�سوع البحث، مت احل�سول على عدد من الدرا�سات التي تناولت م�سكلة الدرا�سة 

والتي مت ال�ستعانة بها يف اإنتاج هذا البحث، وفيما يلي الإ�سارة اإىل بع�ص تلك الدرا�سات:

). الدرا�سة الأوىل

)درا�سة  الجتماعي  التو�سل  مواقع  مل�ستخدمي  ال�سخ�سية  اخل�سو�سية  حماية  القحطاين،  عيد  بن  حممد 

والقانون،  ال�سريعة  يف  املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  ملتطلبات  ا�ستكماًل  مقدمة  درا�سة  مقارنة(،  تاأ�سيلية 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة اجلنائية، ق�سم ال�سريعة والقانون، 5)0).

). الدرا�سة الثانية

�سوزان عدنان الأ�ستاذ، انتهاك حرمة احلياة اخلا�سة عرب الإنرتنيت )درا�سة مقارنة(، بحث من�سور يف جملة 

جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية، العدد الثالث، 3)0).
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صعوبات البحث
يحيط مبو�سوع الدرا�سة عدد من ال�سعوبات، تكمن يف اأن هذا املو�سوع هو من املو�سوعات املعا�سرة ذات الإيقاع 

ال�سريع يف التطور، وبالتايل قليلة هي الدرا�سات واملوؤلفات التي اأنتجت يف هذا املجال، مما اأدى اإىل �سعوبة يف 

الو�سول اإىل املراجع.

مصطلحات البحث
نظراً لكون هذه الدرا�سة من الدرا�سات احلديثة ن�سبياً، كان لبد من التعر�ص اإىل تو�سيح اأهم امل�سطلحات 

فيها وهي اخل�سو�سية، مواقع التوا�سل الجتماعي )و�سنكتفي بالتعريف ال�سطالحي اأو القانوين(:

١. اخل�سو�سية:

هي ما ينفرد به الإن�سان ويحميه ول يرغب اأن يطلع عليه اأحد من النا�ص ويكون فيما يختزنه من معلومات 

ي�سيبه جراء ذلك  مادياً ومعنوياً  اأن �سرراً  اأو و�سائط متعددة ول يرغب يف العتداء عليها ويرى  بيانات  اأو 

)((
العتداء.

٢. مواقع التوا�سل الجتماعي

افرتا�سياً  واقعاً  تقدم  اإلكرتونية  مواقع  هي  الجتماعي(:  التوا�سل  )�سبكات  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

للتقاء الأ�سدقاء واملعارف والأهل، يحاكي الواقع الطبيعي على الأر�ص، من خالل تكوين �سبكة من الأ�سدقاء 

العامل، جتمعهم اهتمامات ون�ساطات م�سرتكة بالرغم من  اأنحاء  من خمتلف الأعمار والأجنا�ص ومن كافة 

اختالف وعيهم وتفكريهم وثقافتهم، حيث تتيح لهم التعبري عما تعتمر به نفو�سهم من اأفراح واأحزان، من 

خالل تبادل التجارب واملعارف واملعلومات وامللفات وال�سور ومقاطع الفيديو، اإ�سافة اإىل تقدمي العديد من 

. واأ�سهر هذه 
)((

اخلدمات الأخرى، مثل الربيد اللكرتوين والر�سائل اخلا�ص واملحادثة الفورية .... وغريها

املواقع واأكرثها انت�ساراً في�سبوك، تويرت، اإن�ستغرام.

))( حممد بن عيد القحطاين، حماية اخل�سو�سية ال�سخ�سية مل�ستخدمي مواقع التو�سل الجتماعي )درا�سة تاأ�سيلية مقارنة(، درا�سة مقدمة ا�ستكماًل ملتطلبات 

احل�سول على درجة املاج�ستري يف ال�سريعة والقانون، 5)0)، �ص8.

))(حممد املن�سور، تاأثري �سبكات التوا�سل الجتماعي على جمهور املتلقني “درا�سة مقارنة للمواقع الجتماعية واملواقع اللكرتونية )ر�سالة ماج�ستري يف الإعالم 

والت�سال مقدمة اإىل جمل�ص كلية الآداب والرتبية، الأكادميية العربية يف الدامنارك، ))0)، �ص8).
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خطة البحث 
ويتم العرض لهذا البحث من خالل الخطة اآلتية:

املبحث الأول: ماهية اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الأول: تعريف احلق يف اخل�سو�سية

 املطلب الثاين: طبيعة مواقع التوا�سل الجتماعي والعالقة بينها وبني م�ستخدميها

املطلب الثالث: مفهوم اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي وامل�سائل التي تدخل فيها

املبحث الثاين: العتداء على احلق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الأول: �سور العتداء على احلق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

املطلب الثاين: من يقوم بالعتداء على احلق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

املبحث الثالث: احلماية القانونية للحق يف اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الأول: احلماية املدنية للحق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الثاين: احلماية اجلنائية للحق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

اخلامتة: النتائج والتو�سيات

المبحث األول
ماهية الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي

�سوف نتناول يف هذا املبحث تعريف احلق يف اخل�سو�سية يف املطلب الأول، ومن ثم بيان طبيعة مواقع التوا�سل 

الجتماعي والعالقة بينها وبني م�ستخدميها يف املطلب الثاين، وكذلك تو�سيح مفهوم اخل�سو�سية يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي وامل�سائل التي تدخل فيها يف املطلب الثالث. 

المطلب األول
تعريف الحق في الخصوصية

ورد مفهوم احلق يف اخل�سو�سية، يف املادة )) من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 984)، حيث ن�ست على اأنه: »ل 

يجوز تعري�ص اأحد لتدخل تع�سفي يف حياته اخلا�سة اأو يف �سوؤون اأ�سرته اأو م�سكنه اأو مرا�سالته، ول حلمالت 

.
)((

مت�ص �سرفه اأو �سمعته، ولكل �سخ�ص حق يف اأن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل اأو تلك احلمالت«

))( الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان هو وثيقة حقوق دولية، تبنته الأمم املتحدة يف 0) دي�سمرب 948)، يتكون من 30 مادة، �سدر يف ق�سر �سايو يف باري�ص، ويت�سمن 

حقوق الإن�سان التي يجب حمايتها من قبل كافة القوانني. 
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اإىل ثالث حمطات رئي�سية تخت�سر رحلتها بني  التاريخي  وقد ق�سم بع�ص الفقه اخل�سو�سية وفق تطورها 

. ويالحظ اأن فكرة 
)((

املا�سي واحلا�سر وهي اخل�سو�سية املادية واخل�سو�سية املعنوية وخ�سو�سية املعلومات

اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي تندرج �سمن املرحلة الأخرية وهي خ�سو�سية املعلومات.

املواقع  الجتماعي من خالل عر�ص مفهومها يف هذه  التوا�سل  مواقع  ماهية اخل�سو�سية يف  اإبراز  وميكن 

وامل�سائل التي تدخل فيها، وكذلك عر�ص القيود التي ترد على احلق يف اخل�سو�سية عربها، ولكن لبد اأوًل من 

اأن نعرج على طبيعة مواقع التوا�سل الجتماعي والعالقة بينها وبني م�ستخدميها.

المطلب الثاني
طبيعة مواقع التواصل االجتماعي والعالقة بينها وبين مستخدميها

تفر�ص مواقع التوا�سل الجتماعي نف�سها كظاهرة جديدة، يفوق عدد م�ستخدميها الآلف بل املاليني، وهذا 

الواقع الفعلي هو ما ير�سم مكاناً ملواقع التوا�سل الجتماعي يف جمال القانون ويجعل منها ظاهرة قانونية 

حتتاج اإىل نظام قانوين ينظم ا�ستخدامها. 

وتعد مواقع التوا�سل الجتماعي امتداداً للعالقات الجتماعية بني الأفراد بوا�سطة اأجهزة الكرتونية مت�سلة 

املجتمع  اأفراد  هما  الرئي�سني  العالقة  طريف  اأن  ويالحظ  رقمية.  حتكم  اأنظمة  خالل  من  البع�ص  ببع�سها 

وهذه املواقع، ويتنازع يف حتديد طبيعة العالقة بني هذين الطرفني اجتاهان، يرى الأول اأن ال�سبكات عبارة 

 ، ويرى الثاين اأن �سبكات التوا�سل 
)((

عن متعهد اإيواء يقدم الوعاء ملا ين�سر دون اأن يكون م�سوؤوًل عما ين�سر

.
)3(

الجتماعي تعترب نا�سراً للم�سمون اللكرتوين الذي يتداول عربها 

ونحن نوؤيد الجتاه الثاين، ذلك اأن اعتبار مواقع التوا�سل الجتماعي مبثابة نا�سر يجعلها تتحمل م�سوؤولية 

عن حمتوى ما ين�سر على �سفحاتها، وبالتايل فاإنه ل يعتد بالبنود التفاقية التي تفر�سها تلك املواقع على 

))(د. بولني اأنطونيو�ص اأيوب، احلماية القانونية للحياة ال�سخ�سية يف جمال املعلوماتية، لبنان، من�سورات احللبي احلقوقية، 009)، �ص0).

النه�سة  دار  الإيواء،  امل�سروع، درا�سة خا�سة يف م�سوؤولية متعهدي  امل�سمون اللكرتوين غري  الإنرتنيت عن  اأ�سرف جابر �سيد، م�سوؤولية مقدمي خدمات  ))(د. 

العربية، القاهرة، 0)0).

)3(  د. اأ�سرف جابر �سيد، اجلوانب القانونية ملواقع التوا�سل الجتماعي، دار النه�سة العربية، القاهرة 3)0)، �ص36 ومابعدها 
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امل�سوؤولية عما ين�سر، فالعالقة بني الطرفني وكذلك م�سوؤولية كل  اإعفاءها من  م�ستخدميها والتي تت�سمن 

منهما اإمنا حتكمها القواعد القانونية يف قانون العقوبات الحتادي والقوانني اخلا�سة بجرائم تقنية املعلومات.

المطلب الثالث
مفهوم الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي والمسائل التي 

تدخل فيها
اإن فكرة احلياة اخلا�سة من الأفكار املرنة التي لي�ص لها حدود ثابتة اأو م�ستقرة، فقد تختلف من بيئة اإىل اأخرى 

ومن جمتمع اإىل اآخر، ولكن ال�سمة الأ�سا�سية لها هي حق الإن�سان يف حياته دون اأدنى حد من التدخل اخلارجي.

لذلك عرفت خ�سو�سية املعلومات بـــ: »�سيطرة الفرد على »املعلومات« وذلك يعني اأن الأفراد يرغبون يف اخللوة 

.
)((

باأنف�سهم من اأجل ممار�سة بع�ص ال�سيطرة على كيفية ا�ستخدام املعلومات املتعلقة بهم«

على  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  اخل�سو�سية  تعريف  ميكن  فاإنه  هذه،  املعلومات  خ�سو�سية  من  وكجزء 

الغري من  اإىل  التوا�سل الجتماعي يف حتديد ما ي�سل من معلوماتهم اخلا�سة  اأنها حق م�ستخدمي مواقع 

م�ستخدمي هذه املواقع اأو القائمني عليها. 

ول�سك اأن ما يتيحه الفرد من معلومات للغري من م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي قد يوؤدي وب�سورة 

غري مبا�سرة اإىل ت�سكيل قاعدة بيانات عنه وعن حياته اخلا�سة، اأ�سف اإىل ذلك اأن مواقع التوا�سل الجتماعي 

لها  املعلومات ملكية  اأن هذه  وتعترب  تراه،  ما  توزيعه ح�سب  اأو  ن�سره  اأو  املحتوى  تعديل  نف�سها حتتفظ بحق 

ميكن اأن تقوم بتقدميها اإىل �سركات الت�سويق والباحثني الأكادمييني. وهذا كله يجعل خ�سو�سية الفرد عر�سة 

لالنتهاك، فانتهاك اخل�سو�سية يعني اإمكانية الو�سول اإىل املعلومات اخلا�سة دون اإذن �ساحبها. 

وعليه، ميكن ت�سنيف امل�سائل التي تدخل يف اخل�سو�سية على مواقع التوا�سل الجتماعي كما يلي:

الفرع الأول: خ�سو�سية ال�سخ�س

وتعني البيانات ال�سخ�سية التي تتعلق بال�سخ�ص ذاته وتنتمي اإليه كاإن�سان، مثل ال�سم والعنوان ورقم الهاتف 

وغريها من املعلومات اخلا�سة جداً.

 Flaherty, D: Protecting privacy in surveillance societies: The federal republic of Germany, Sweden, Franc, Canada, and  )((

.1989 ,the United States. Chapel Hill, U.S.: the University of North Carolina Press
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ويف �سوء التطور الرقمي الذي يت�سم به عاملنا الآن، فاإنه ل بد لالإن�سان من ا�ستخدام هذه املعلومات وب�سكل يومي.

الفرع الثاين: خ�سو�سية ال�سلوك ال�سخ�سي

وتت�سل بكل اجلوانب ال�سلوكية، وب�سكل خا�ص الأمور احل�سا�سة، مثل الأن�سطة ال�سيا�سية واملعتقدات الدينية 

واملمار�سات الجتماعية من قيم وعادات وتقاليد ومبادئ، �سواء يف احلياة اخلا�سة اأو الأماكن العامة، وي�سار 

. وتتج�سد يف مواقع التوا�سل الجتماعي من خالل ما ين�سره امل�ستخدم من 
)((

اإليها بـ »و�سائل اخل�سو�سية«

اأفكار اأو تعليقات يف هذا املجال.

وترى الباحثة اأنه من الأف�سل عدم اخلو�ص يف امل�سائل املتعلقة بهذا ال�سق من اخل�سو�سية على مواقع التوا�سل 

الجتماعي ملا من قد ينتج عن ذلك من جدل وا�سع يف املجتمع ونعرات اجتماعية وطائفية ل حتمد عقباها.

الفرع الثالث: خ�سو�سية الت�سالت ال�سخ�سية

وتت�سمن املحادثات اخلا�سة والفردية �سواء الكتابية اأو ال�سوتية التي تتم عرب مواقع التوا�سل الجتماعي. 

وتعد هذه املحادثات واملرا�سالت من الأمور اخلا�سة بحياة الإن�سان وحرمتها مكفولة مبوجب النظم والقوانني، 

فال يجوز لأحد الطالع اأو التن�ست عليها اأو مراقبتها اأو ت�سجيلها اأو ن�سرها واإف�ساء �سريتها ملا قد حتتويه من 

اأ�سرار ومعلومات خا�سة.

الفرع الرابع: خ�سو�سية املكان

وتتمثل يف املعلومات التي حتدد اأماكن وجود امل�ستخدم وحتركاته من خاللها تدوينها على الن�سرات اخلا�سة 

من  يحتويه  مبا  اللكرتوين  اجلهاز  اأ�سبح  فقد  معينة،  خدمات  خالل  من  اأو  وال�سفر  وال�سياحة  بالأماكن 

تطبيقات خا�سة مبواقع التوا�سل جهاز تتبع حلركات ال�سخ�ص واأماكن تواجده، وهذا بحد ذاته خطر اإذا مت 

ا�ستغالله من قبل املجرمني اإذ اأنه ي�سهل عليهم حتديد املوقع اجلغرايف ل�سحاياهم.

الفرع اخلام�س: خ�سو�سية املعلومات اللكرتونية

املعلومات وبوجه خا�ص  اأو معاجلتها وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية  اأي معلومات ميكن تخزينها  وتت�سمن 

الكتابة وال�سور وال�سوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�سارات وغريها.

للتنمية والدرا�سات ال�سرتاتيجية، كلية  الفرات  الأفراد وو�سائل مواجهته )درا�سة مقارنة(، مركز  ال�سمري، النتهاك اللكرتوين خل�سو�سية  ))(عادل �سمران 

القانون، العراق، ))0)، �ص3.
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المبحث الثاني
االعتداء على الحق في الخصوصية في مواقع التواصل االجتماعي

 .
)((

اإعجاز يف عامل احلوا�سيب  العلم من  اأمام ما متخ�ص عنه  باتت عارية  الإن�سان وخ�سو�سياته  �سفافية  اإن 

التي  ال�سخ�سية  البيانات  من  هائلة  كميات  وحتليل  وا�سرتجاع  حذف  من  متكن  اجلديدة  املعلومات  فتقنية 

مت جتميعها من قبل امل�ستخدمني، واأكرث من هذا فاإنه ميكن مقارنة املعلومات عرب البلد يف ثوان وبتكاليف 

اأن لهذا  . وحيث 
)((

اأن يكون العتداء على اخل�سو�سية  اأي مدى ميكن  اإىل  اإن هذا يك�سف بو�سوح  منخف�سة، 

املو�سوع ارتباط كبري مب�سكلة البحث، فقد متت معاجلته يف مطلبني وهما:

املطلب الأول: �سور العتداء على احلق يف اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الثاين: من يقوم بالعتداء على احلق يف اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي

المطلب األول
صور االعتداء على الحق في الخصوصية في مواقع التواصل 

االجتماعي
فاإنه يتخذ  التوا�سل الجتماعي  ب�سكل عام يف عدة �سور، ولكن يف مواقع  يتج�سد العتداء على اخل�سو�سية 

اإحدى ال�سور التالية والتي تختلف تبعاً للقائم بالعتداء:

الفرع الأول: الو�سول اإىل بيانات امل�ستخدمني اخلا�سة من خالل الدخول غري امل�سروع

ت�ستمد هذه ال�سور عدم م�سروعيتها من الأ�سلوب غري امل�سروع امل�ستخدم للو�سول اإىل هذه البيانات واملعلومات 

وا�سحاً  انتهاكاً  ت�سكل  و�سائل  على  العتماد  يتم  الأ�سلوب،  حيث  فمن  اأ�سال.  املخزنة  املعلومات  طبيعة  ومن 

للخ�سو�سية مثل ك�سر احلاجز الأمني للموقع اأو احل�سول على كلمة ال�سر اأو اعرتا�ص الر�سائل الإلكرتونية.

التقنية  و�سائل  من  غريها  من  اأكرب  ب�سورة  لالعتداء  معر�سة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  فاإن  الواقع،  ويف 

وذلك لعدم وجود منظومة حماية متكاملة من الناحية التنظيمية والتقنية والقانونية، فهي ل توفر الأمن 

واحلماية وال�سرية املطلقة للبيانات املتبادلة عربها، وبالتايل ي�سهل اخرتاقها واحل�سول على املعلومات اخلا�سة 

بامل�ستخدمني.

))( د. �سليم عبد اهلل اجلبوري، احلماية القانونية ملعلومات �سبكة الإنرتنيت، لبنان، من�سورات احللبي احلقوقية، �ص)37.

))( حممد الد�سوقي ال�سهاوي، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلا�سة )اأطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة، 0)0)، �ص8.
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اأما اجلانب الآخر الذي ت�ستمد منه هذه ال�سورة عدم م�سروعيتها، فهو طبيعة وم�سمون البيانات، فهي غري �ساحلة 

لالطالع عليها، حيث اأنه من املفرت�ص اأن م�سمونها ينح�سر يف اإطار الأمور التي يحر�ص الأفراد على �سريتها.

الفرع الثاين: جتميع البيانات اخلا�سة مب�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي

قد ل يقف انتهاك اخل�سو�سية عند حد الو�سول اإىل املعلومات اخلا�سة والطالع عليها، بل قد يتجاوزه اإىل 

حد جتميع تلك البيانات، وتخزينها ومعاجلتها وحتليلها يف اأجهزة الكرتونية لهدف معني �سلفاً، فالكثري من 

ال�سركات الآن �سواء احلكومية اأو اخلا�سة ت�ستخدم مواقع التوا�سل الجتماعي يف جتميع بيانات مف�سلة عن 

ثم  ال�سيا�سية وغريها،  والتوجهات  الدينية  املعتقدات  اأو  ال�سحي  اأو  املادي  اأو  العائلي  باملو�سع  تتعلق  الأفراد 

تخزن املعلومات وحتللها لتكّون قاعدة بيانات لها وتقوم وفقاً لذلك با�ستخدامها، ناهيك عما تقوم به بع�ص 

مواقع التوا�سل الجتماعي نف�سها من نقل للمعلومات اخلا�سة بعمالئها اإىل جهات اأخرى حيث يدور الآن 

جدل وا�سع يف مدى اأحقيتها بذلك.

واأعتقد اأنه لبد من تدخل امل�سرع ملنع اأي جهة عامة كانت اأو خا�سة من اإعطاء مثل هذه املعلومات اإىل جهة 

اأخرى �سواء اتفقتا اأو اختلفتا يف الغاية، واأن يتم وفق �سوابط وقيود حتكم هذه امل�ساألة اإذا اقت�ست ال�سرورة فعال 

نقلها، اإذ اأن جمرد الطالع على تلك البيانات يتيح حلائزها فر�ساً كثرية وخطرية لإيقاع ال�سرر ب�ساحبها.

الفرع الثالث: ن�سر اأو اإف�ساء ما يتعلق باحلياة اخلا�سة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

اإ�ساءة  للخ�سو�سية يف حال  انتهاكٌا  تعد  التي  الأفعال  اإىل عدد كبري من  يقود  البيانات  الطالع وجتميع  اإن 

ا�ستخدام مثل تلك البيانات، وقد يوؤدي اإىل الت�سهري باأ�سحابها وابتزازهم، فمن املبادئ الأ�سا�سية اأن تخزين 

بالتجميع  الر�ساء  اأن  كما  العالنية،  اإىل  اخل�سو�سية  من  انتقلت  قد  املعلومات  هذه  اأن  يعني  ل  املعلومات 

انتهاكاً  يعد  امل�سروع  غري  فالإف�ساء   ،
)((

النا�ص  جميع  اإىل  املعلومات  ونقل  تداول  حرية  يعني  ل  والتخزين 

للخ�سو�سية.

اإن ما يقوم الفرد بن�سره من اأخبار و�سور ومقاطع فيديو يجعله متاحاً وب�سورة م�سروعة لغريه من امل�ستخدمني، 

ولكن م�سروعية احل�سول على البيانات اخلا�سة ل يربر ن�سرها دون اإذن �ساحبها بالن�سر، فا�ستخدام ال�سور 

ومقاطع الفيديو اخلا�سة باأ�سخا�ص اآخرين دون موافقتهم ميثل اعتداًء على احلياة اخلا�سة.

وقد اأو�سحت حمكمة متييز دبي باأن العتداء على احلياة اخلا�سة يتحقق من جمرد ن�سر ما يتعلق بها ولو 

))( عمر اأحمد ح�سبو، حماية احلريات يف مواجهة نظم املعلومات، ط)، القاهرة، دار النه�سة العربية، 000)، �ص77.
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.
)((

كانت الأخبار اأو ال�سور اأو التبيلغات �سحيحة اأو غري �سحيحة 

اإن جمرد اخلو�ص يف امل�سائل التي تدخل يف احلياة اخلا�سة يعترب حمظوراً، ولذلك قد يتحقق العتداء على 

اأو م�ساءلته جنائياً،  اأن يوؤدي ذلك اإىل ازدراء املجتمع له  احلياة اخلا�سة دون امل�سا�ص باعتبار ال�سخ�ص، ودون 

فالعتداء قد يتحقق مبجرد الك�سف عن اخل�سو�سية كاأن ين�سر معلومات عن ثروة �سخ�ص ما اأو عن جتارته.

المطلب الثاني
من يقوم باالعتداء على الحق في الخصوصية في مواقع التواصل 

االجتماعي
ت�سنيف  و�سع  ي�سعب  باأمناط جديدة  ا�ستحداث جرائم  اإىل  الرقمية  التقنيات  ال�سريع يف عامل  التطور  اأدى 

التوا�سل الجتماعي ميكن ت�سنيف من يقوم بالعتداء على احلق يف  بيئة مواقع  اأو ملرتكبيها، ويف  لها  ثابت 

اخل�سو�سية يف ثالث فئات مع الأخذ بعني العتبار اأن هذا الت�سنيف متغري وقد ينتج تطور تقنية املعلومات 

فئات جديدة م�ستقباًل:

الفرع الأول: النا�سر اللكرتوين  

قد يكون النا�سر اللكرتوين من قام باإن�ساء ال�سفحة اأو املوقع اللكرتوين، وقد يكون اأي �سخ�ص قام بالن�سر 

على هذه ال�سفحة اأو املوقع اأو قام باإعادة ن�سر املحتوى، اأو كتب تعليقاً اأو ن�ساً اأو اأر�سل ر�سالة اأو مقطع فيديو.

ن�سر  الإلكرتوين، فهي تقع مبجرد  الن�سر  الإماراتي �سفة خا�سة يف مرتكب جرمية  امل�سرع  ي�ستلزم  هذا ومل 

معلومات اأو بيانات وتتحقق باأحد اأ�سلوبني، فاإما اأن يكون النا�سر اللكرتوين جمنياً عليه مبا يقع من تعد على 

التعدي على  الن�سر اللكرتوين يف  ي�ستغل اجلاين  اأن  اأو  له،  املحفوظة  الن�سر  وبالتايل على حقوق  ين�سره  ما 

خ�سو�سيات الآخرين عن طريق ن�سر اأو اإف�ساء ما يتعلق بحياتهم اخلا�سة اأو ابتزازهم والت�سهري بهم.

وال�سوت  وال�سور  الكتابة  اأي�سا  �سمل  بل  البيانات،  ن�سر  على  الن�سر  جرمية  يف  الإماراتي  امل�سرع  يقت�سر  ومل 

�ساأن  ))0) يف  املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة  املادة ))( من  اأ�سارت  فعل يف ذلك، فقد  وغريها وح�سناً 

مكافحة جرائم تقنية املعلومات اأن املق�سود باملعلومات اللكرتونية هي اأي معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها 

وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية املعلومات، وبوجه خا�ص الكتابة وال�سور وال�سوت والأرقام واحلروف والرموز 

.
)((

والإ�سارات وغريها

))( حكم حمكمة متييز دبي، جزائي 3/)/)00)، جمموعة الأحكام العدد )))(، �ص )0)) قاعدة )4.

باملعلومات اللكرتونية فجاء فيها “......  املق�سود  املعلومات  �ساأن مكافحة جرائم تقنية  ))0) يف  ل�سنة  املر�سوم بقانون احتادي رقم )5(  املادة ))( من  ))(بينت 
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الفرع الثاين: جمرمي املعلوماتية

قد يكون العتداء على اخل�سو�سية من قبل جمرمي املعلوماتية كالقرا�سنة واملوظفني العاملني يف جمال 

خالل  من  العتداء  ويكون  وغريهم،  املنظمة  اجلرمية  اإطار  يف  املعلوماتية  وجمرمي  املعلوماتية  الأنظمة 

الو�سول اإىل بيانات امل�ستخدم عن طريق الدخول غري امل�سروع اإىل اأي من هذه املواقع، والقيام باأعمال التج�س�ص 

الإلكرتوين اأو جمع البيانات واملعلومات وغريها من تلك النتهاكات التي �سبق ذكرها.

الأفراد يف  انتهاك خ�سو�سية  اأهدافهم يف  املعلوماتية ولكن ميكن حتديد  اأهداف مرتكبي اجلرائم  وتختلف 

مواقع التوا�سل الجتماعي كالآتي: 

- اأول: الف�سول وحب الطالع على املعلومات والبيانات اخلا�سة بالغري، ول يت�سم ن�ساط مثل هوؤلء الأفراد 

باخلطورة فن�ساطهم فردي ول ينم عن خطورة اإجرامية.

- ثانيا: الرغبة يف اإحداث التخريب والإ�سرار بالغري من خالل تدمري واإتالف البيانات.

- ثالثا: الإفادة املالية وحتقيق الأرباح من خالل ابتزاز الأفراد والتهديد ببيع هذه املعلومات مبا تت�سمنه من 

�سور ور�سائل اأو بيعها فعال والت�سهري بهم.

- رابعا: اأهداف ذات طابع ديني اأو اجتماعي اأو �سيا�سي.

ونرى اأن الأخرية تعد من اأخطر الأهداف ملا قد حتدثه من �سرر بالغ على املجتمع باأ�سره خا�سة يف �سوء ما 

ي�سهده العامل العربي يف الوقت احلا�سر من فنت ونزاعات.

الفرع الثالث: ال�سركات القائمة على مواقع التوا�سل الجتماعي

يتم  ما  كل  م�سوؤول عن  ويعترب  الأول  املقام  املوقع يف  على مدير حترير  الن�سر  امل�سوؤولية عن جرائم  تنعقد 

ن�سره على املوقع كونه يتعني عليه مراجعة البيانات و�سياغتها قبل ن�سرها، ولكن تقوم بع�ص مواقع التوا�سل 

الذي  املحتوى  امل�ستخدم عن  بامل�ستخدمني ومنها م�سوؤولية  الأحكام اخلا�سة  بع�ص  بالن�ص على  الجتماعي 

على  ين�سر  عما  للموقع  حترير  كمدير  م�سوؤوليتها  عاتقها  عن  تلقي  فهي  وبالتايل  حتميله،  اأو  بن�سره  يقوم 

�سفحاتها.

اأنف�سهم،  اآخر هنا، وهو التعدي على خ�سو�سية امل�ستخدم من قبل املوقع والقائمني عليه  ولكن يكمن خطر 

فبالإ�سافة اإىل بيانات الت�سجيل الأ�سلية التي يطلبها املوقع من امل�ستخدم اجلديد كال�سم والعنوان والربيد 

املعلومات اللكرتونية: اأي معلومات ميكن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية املعلومات، وبوجه خا�ص الكتابة وال�سور وال�سوت والأرقام 

واحلروف والرموز والإ�سارات وغريها.....“
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على  ين�سر  ما  مع  امل�ستخدم  تفاعل  خالل  من  بامل�ستخدم  خا�سة  معلومات  بتجميع  املوقع  يقوم  اللكرتوين، 

�سفحته من اإعالنات وتطبيقات واألعاب، وقد ي�ستخدم املوقع املعلومات امل�سجلة عن عنوان امل�ستخدم يف اقرتاح 

اأو اإعالنات ت�سويقية تقع يف املحيط اجلغرايف للم�ستخدم، وبالتايل يتكون مع مرور الوقت  معامالت جتارية 

بنكاً من املعلومات عن امل�ستخدم لدى هذه ال�سركات.

وا�سعة  اأنه ميلك حقوقاً  اإىل  والإ�سارة  امل�ستخدم،  على  و�سروط  بنود  املوقع من  يفر�سه  قد  الرغم مما  وعلى 

النطاق يف ا�ستخدام كل ما يتم حتميله على املوقع ونقل تلك احلقوق اإىل جهات اأخرى، فاإننا نرى اأن هذا ل 

يخلو من انتهاك �سارخ خل�سو�سية امل�ستخدم، خا�سة يف �سوء عدم معرفة امل�ستخدم بتلك اجلهات التي يتم نقل 

املعلومات اإليها وعدم معرفة اأغرا�سها.

المبحث الثالث
الحماية القانونية للحق في الخصوصية على مواقع التواصل االجتماعي

اإن اأبرز حتديات التكنولوحيا هي اإ�ساءة ا�ستخدامها على نحو ي�سر باملجتمع، ومن هنا ينطلق الت�ساوؤل فيما اإذا 

كان هناك ثمة م�سوؤولية قانونية على مرتكبي هذه الأفعال وكيف يتعني تنظيم ا�ستخدامها؟ وما هي اأ�ساليب 

احلماية املطلوبة حلقوق الأفراد؟

ولذلك، �سوف نتناول يف هذا املبحث احلماية القانونية للحق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 

من خالل املطلبني التاليني:

املطلب الأول: احلماية املدنية للحق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

املطلب الثاين: احلماية اجلنائية للحق يف اخل�سو�سية عرب مواقع التوا�سل الجتماعي

المطلب األول
الحماية المدنية للحق في الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعي

كفل امل�سرع الإماراتي احلماية املدنية للحق يف اخل�سو�سية من خالل املادة )90( من قانون املعامالت املدنية 

رقم )5( ل�سنة 985)، فقد ن�ست على اأنه: »لكل من وقع عليه اعتداء غري م�سروع يف حق من احلقوق املالزمة 

.
)((

ل�سخ�سيته اأن يطلب وقف هذا العتداء مع التعوي�ص عما يكون قد حلقه من �سرر«

))(قانون املعامالت املدنية 985/5)، املادة )90(
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اأو مقطع فيديو يحتوي على م�سا�ص باحلياة اخلا�سة على اأحد  اأو �سورة  فوقف العتداء املتمثل بن�سر خرب 

مواقع التوا�سل الجتماعي يتحقق بوقف ن�سر مثل تلك املعلومات، ونظرا لطبيعة تلك الأمور فاإنه ي�ستوجب 

العتداء  كان  الن�سر متى  ياأمر بوقف  اأن  له  الذي  امل�ستعجلة  الأمور  اإجراء فوري وعاجل لدى قا�سي  اتخاذ 

ظاهراً ووا�سحاً ول ميكن التهاون فيه.

ويختلف مدى ال�سرر الواقع من حالة اإىل اأخرى، حيث اأن م�سوؤولية املعتدي تتجلى يف جمالني:

اإ�ساءة التعامل مع بياناتهم ال�سخ�سة املخزنة يف نظم  امل�سا�ص بالأفراد واملوؤ�س�سات عند  امل�سوؤولية عن  الأول: 

.
)((

الكمبيوتر على نحو مي�ص اأ�سرارهم وحقهم يف اخل�سو�سية

ذات  اأموالهم  على  التعدي  نتيجة  وم�ساحلهم  الأفراد  اأموال  مت�ص  التي  الأفعال  عن  امل�سوؤولية  هو  الثاين: 

القيمة القت�سادية.

ولذلك قد يوؤدي هذا العتداء اإىل �سرر اأدبي اأو �سرر مادي اأو كليهما معاً، فال�سرر الأدبي قد يقع من خالل 

اأما ال�سرر املادي فقد يتمثل يف  اأو يجعله مثار �سخرية وا�ستهزاء،  ن�سر ما مي�ص مركز ال�سخ�ص الجتماعي 

خ�سارة مادية تلحق بال�سخ�ص من جراء ما ن�سر عنه على تلك املواقع، اأو ا�ستخدام معلومات خا�سة باأعماله 

التجارية مثاًل. ووفقاً للقواعد العامة ي�سمل التعوي�ص ال�سرر الأدبي وال�سرر املادي تبعاً للحالة.

واإذا ما نظرنا اإىل مقدار املكا�سب التي تعود على املعتدي نتيجة ن�سر خ�سو�سيات الغري والت�سهري بهم، فاإن 

مقدار التعوي�ص يجب اأن ياأخذ بعني العتبار الإثراء الذي عاد على املعتدي، فكل من اأثري على ح�ساب الغري 

.
)((

دون �سبب قانوين يلتزم باأن يرد اإىل هذا الغري قدر ما اأثري به يف حدود ما حلق الغري من خ�سارة 

المطلب الثاني
الحماية الجنائية للحق في الخصوصية عبر مواقع التواصل االجتماعي

احلماية  اأي�سا  كفل  فاإنه  اخل�سو�سية،  يف  للحق  الإماراتي  امل�سرع  كفلها  التي  املدنية  احلماية  اإىل  بالإ�سافة 

اجلنائية وذلك وفق ما جاء يف املادة )378( من قانون العقوبات التي جرمت العتداء على احلياة اخلا�سة حيث 

ن�ست على: »يعاقب باحلب�ص والغرامة كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد وذلك باأن 

ارتكب اأحد الأفعال الآتية يف غري الأحوال امل�سرحة بها قانوناً اأو بغري ر�ساء املجني عليه: اأ - ا�سرتق ال�سمع 

اأو �سّجل اأو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة اأياً كان نوعه حمادثات جرت يف مكان خا�ص اأو عن طريق الهاتف 

اأو اأي جهاز اآخر. ب - التقط اأو نقل بجهاز اأياً كان نوعه �سورة �سخ�ص يف مكان خا�ص. فاإذا �سدرت الأفعال 

)1( J. C. Willemssen,FAA Computer Security. GAO/T- ALMD330-00-. Presented at Committee on Science, Home of Representative, 2000

))( د. عبد الرزاق ال�سنهوري، الو�سيط يف �سرح القانون املدين، ج)، نظرية اللتزام بوجه عام، من�ساأة املعارف، 004)، �ص 935.
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امل�سار اإليها يف احلالتني ال�سابقتني اأثناء اجتماع على م�سمع اأو مراأى من احلا�سرين يف ذلك الجتماع فاإن ر�ساء 

اأو تعليقات  اأو �سوراً  اأخباراً  العالنية  باإحدى طرق  العقوبة من ن�سر  هوؤلء يكون مفرت�سا. كما يعاقب بذات 

تت�سل باأ�سرار احلياة اخلا�سة اأو العائلية لالأفراد ولو كانت �سحيحة. ويعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �سبع 

.
)((

�سنوات وبالغرامة املوظف العام الذي يرتكب اأحد الأفعال املبينة بهذه املادة اعتماداً على �سلطة وظيفته«

مثاًل  املمكن  فمن  العالنية،  طرق  باإحدى  ن�سره  بال�سرورة  ي�ستوجب  ل  اخلا�سة  احلياة  على  التعدي  ولكن 

اعرتا�ص الر�سائل اللكرتونية املتبادلة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي والطالع على م�سمونها دون ن�سرها، 

ويعد ذلك انتهاكاً للخ�سو�سية. 

وقد لحظ امل�سرع اأن الن�سو�ص ال�سابقة مل ت�ستوعب �سور النتهاكات خل�سو�سيات الأفراد يف �سوء ما اأفرزه 

اإ�سدار ت�سريع جديد خا�ص بجرائم املعلوماتية وهو املر�سوم بقانون احتادي  اإىل  التقدم التقني، مما حدا به 

رقم )5( ل�سنة ))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، والذي يوؤمن حماية قانونية متكاملة لهذا احلق 

منذ بدء عملية الدخول غري امل�سروع اإىل البيانات والقيام بتجميعها وتخزينها و�سوًل اإىل ن�سر هذه البيانات 

واإف�سائها.

وقد قرر هذا املر�سوم بقانون احلماية من تلك العتداءات ب�سورها املختلفة كالآتي:

فقد جرم امل�سرع العتداء على املعلومات والبيانات بالإطالع غري امل�سروع عليها اأو جتميعها وذلك يف ن�ص املادة 

))( من املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة ))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، حيث ن�ست على 

اأو باإحدى  األف درهم  األف درهم ول تزيد على ثالثمائة  »)- يعاقب باحلب�ص والغرامة التي ل تقل عن مائة 

هاتني العقوبتني كل من دخل موقع اإلكرتوين اأو نظام معلومات اإلكرتوين اأو �سبكة معلومات، اأو و�سيلة تقنية 

العقوبة  تكون   -( بالبقاء فيه ب�سورة غري م�سروعة.  اأو  الت�سريح،  بتجاوز حدود  اأو  معلومات، بدون ت�سريح 

�سبعمائة  األف درهم ول جتاوز  التي ل تقل عن مائة وخم�سني  والغرامة  اأ�سهر  �ستة  احلب�ص مدة ل تقل عن 

وخم�سون األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا ترتب على اأي فعل من الأفعال املن�سو�ص عليها بالفقرة 

))( من هذه املادة اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو اإف�ساء اأو اإتالف اأو تغيري اأو ن�سخ اأو ن�سر اأو اإعادة ن�سر اأي بيانات اأو 

معلومات. 3- تكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ل تقل عن مائتني وخم�سني األف 

درهم ول جتاوز مليون درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا كانت البيانات اأو املعلومات حمل الأفعال الواردة يف 

الفقرة ))( من هذه املادة �سخ�سية«.

ويالحظ من ن�ص هذه املادة، اأن امل�سرع قد �سمل بهذه احلماية الأ�سخا�ص العتباريني اإىل جانب الأ�سخا�ص 

))( قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�سنة 987)م، وتعديالته بالقانون رقم )34( ل�سنة 005)م، وبالقانون رقم ))5( ل�سنة 006)م.
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وال�سخ�ص  الطبيعي  ال�سخ�ص  لفظ  حتتمل  �سخ�ص  كلمة  اأن  اعتبار  على  �سمني  ب�سكل  ولكن  الطبيعيني 

 .
)((

العتباري ومل ين�ص عليها �سراحة  

ومن وجهة نظري اأنه كان من الأف�سل اأن ي�سري اإىل حماية احلياة اخلا�سة لل�سخ�ص العتباري ب�سكل �سريح، 

حيث اأن انتهاك خ�سو�سية الأ�سخا�ص العتبارية ل يقل خطورة عن انتهاك خ�سو�سية الأفراد.

وقد اأوىل امل�سرع حماية خا�سة اإذا كانت البيانات تتعلق بالو�سع ال�سحي لالأفراد، فقد جاء يف ن�ص املادة )7( 

))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات: »يعاقب بال�سجن  من املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة 

املوؤقت كل من ح�سل اأو ا�ستحوذ اأو عدل اأو اأتلف اأو اأف�سى بغري ت�سريح بيانات اأي م�ستند الكرتوين اأو معلومات 

تقنية  و�سيلة  اأو  الإلكرتوين  املعلومات  اأو نظام  الكرتوين  اأو موقع  املعلوماتية  ال�سبكة  اإلكرتونية عن طريق 

معلومات وكانت هذه البيانات اأو املعلومات تتعلق بفحو�سات طبية اأو ت�سخي�ص طبي، اأو عالج اأو رعاية طبية 

اأو �سجالت طبية«.

اأما فيما ما يتعلق بن�سر واإف�ساء ما يتعلق باحلياة اخلا�سة، فقد جرم امل�سرع هذه الأفعال وب�سكل مف�سل ووا�سح 

يف املادة )))( من ذات املر�سوم بقانون، حيث جاء فيها: »يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر والغرامة 

التي ل تقل عن مائة وخم�سني األف درهم ول جتاوز خم�سمائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 

اأو لإحدى و�سائل تقنية املعلومات، يف العتداء على  اأو نظام معلومات اإلكرتوين،  ا�ستخدم �سبكة معلوماتية، 

خ�سو�سية �سخ�ص يف غري الأحوال امل�سرح بها قانوناً باإحدى الطرق التالية:

). ا�سرتاق ال�سمع، اأو اعرتا�ص، اأو ت�سجيل اأو نقل اأو بث اأو اإف�ساء حمادثات اأو مواد �سوتية اأو مرئية.

). التقاط �سور اأو اإعداد �سور الكرتونية اأو نقلها اأو ك�سفها اأو ن�سخها اأو الحتفظ بها.

3. ن�سر اأخبار اأو �سور الكرتونية اأو �سور فوتوغرافية اأو م�ساهد اأو تعليقات اأو بيانات اأو معلومات ولو كانت 

�سحيحة وحقيقية.

األف درهم ول  كما يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ل تقل عن مائتني وخم�سون 

جتاوز خم�سمائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من ا�ستخدم نظام معلومات الكرتوين، اأو باإحدى 

))(انظر املادة ))( من املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة ))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات حيث ن�ست على )- يعاقب باحلب�ص والغرامة التي ل 

تقل عن مائة األف درهم ول تزيد على ثالثمائة األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من دخل موقع الكرتوين اأو نظام معلومات الكرتوين اأو �سبكة 

معلومات، اأو و�سيلة تقنية معلومات، بدون ت�سريح اأو بتجاوز حدود الت�سريح، اأو بالبقاء فيه ب�سورة غري م�سروعة. )- تكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل 

عن �ستة اأ�سهر والغرامة التي ل تقل عن مائة وخم�سني األف درهم ول جتاوز �سبعمائة وخم�سون األف درهم اأو باإحدى هاتني العقوبتني اإذا ترتب على اأي 

فعل من الأفعال املن�سو�ص عليها بالفقرة ))( من هذه املادة اإلغاء اأو حذف اأو تدمري اأو اإف�ساء اأو اإتالف اأو تغيري اأو ن�سخ اأو ن�سر اأو اإعادة ن�سر اأي بيانات اأو 

معلومات. 3- تكون العقوبة احلب�ص مدة ل تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ل تقل عن مائتني وخم�سني األف درهم ول جتاوز مليون درهم اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني اإذا كانت البيانات اأو املعلومات حمل الأفعال الواردة يف الفقرة ))( من هذه املادة �سخ�سية“ .



24

و�سائل تقنية املعلومات، لإجراء اأي تعديل اأو معاجلة على ت�سجيل اأو �سورة اأو م�سهد، بق�سد الت�سهري اأو الإ�ساء 

اإىل �سخ�ص اآخر، اأو العتداء على خ�سو�سيته اأو انتهاكها«.

انتهاك احلياة اخلا�سة من  اعتبار جرمية  اإىل  الإجراءات اجلزائية  الإماراتي يف قانون  امل�سرع  ي�سر  هذا ومل 

جرائم ال�سكوى، كما مل ين�ص على ذلك يف اأي من ن�سو�سه القانونية، وبالتايل يكون للنيابة العامة ال�سلطة 

.
)((

املطلقة لتحريك الدعوى اجلزائية

))(( ن�ست املادة 0) من قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )35( ل�سنة )99) م وتعديالته بالقانون رقم )9)( ل�سنة 005) م وبالقانون 

رقم )35( ل�سنة 006) م على اأنه :“ ل يجوز اأن ترفع الدعوى اجلزائية يف اجلرائم التالية اإل بناء على �سكوى خطية اأو �سفوية من املجني عليه اأو ممن يقوم 

مقامه قانونياً :. )- ال�سرقة و الإحتيال و خيانة الأمانة و اإخفاء الأ�سياء املتح�سلة منها اإذا كان املجني عليه زوجاً للجاين اأو كان اأحد اأ�سوله اأو فروعه ومل 

تكن هذه الأ�سياء حمجوزاً عليها ق�سائياً اأو اإدارياً اأو مثقلة بحق ل�سخ�ص اأخر . )- عدم ت�سليم ال�سغري اإىل من له احلق يف طلبه ونزعه من �سلطة من يتوله 

اأو يكفله . 3- الإمتناع عن اأداء النفقة اأو اأجرة احل�سانة اأو الر�ساعة اأو امل�سكن املحكوم بها . 4- �سبب الأ�سخا�ص وقذفهم . 5- اجلرائم الأخرى التي ين�ص 

عليها القانون . ول تقبل ال�سكوى بعد ثاللة اأ�سهر من يوم علم املجني عليه باجلرمية و مرتكبها ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك“.
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خاتمة
بعد النتهاء من درا�سة مو�سوع البحث »حماية احلق يف اخل�سو�سية يف ظل التطور التقني ملواقع التوا�سل 

اختياره  اإىل  دفعني  ما  وهو  امل�ستحدثة  امل�سائل  بو�سفه من  اأهمية مو�سوعه،  لنا مدى  تت�سح   ، الجتماعي« 

اأفرز التطور التقني احلا�سل مفاهيم جديدة، وتعترب مواقع التوا�سل  ليكون حمال للدرا�سة والبحث. لقد 

الجتماعي اأهمها واأكرثها تداوًل يف الوقت احلا�سر، وكاأي ظاهرة فاإنها ل تخلو من امل�ساوئ بالإ�سافة اإىل 

املزايا، ولعل اأخطر تلك امل�ساوئ هو العتداء احلق يف خ�سو�سية م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي اأو من 

قبلهم اأي�ساً، الأمر الذي اأوجب تدخل امل�سرع ل�سن قوانني خا�سة لردع مرتكبي مثل هذا العتداء.

ومفهوم  م�ستخدميها  وبني  بينها  والعالقة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  طبيعة  عر�ص  البحث  هذا  يف  ومت 

اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي وامل�سائل التي تدخل فيها. وبعد اأن مت بيان مفهوم اخل�سو�سية، مت 

اإلقاء ال�سوء على �سور العتداء على احلق يف اخل�سو�سية واجلهات التي تقوم بها، ومن ثم كان لبد من عر�ص 

احلماية القانونية التي كفلها امل�سرع لهذه اخل�سو�سية.

وقد تو�سلت هذه الدرا�سة اإىل عدد من النتائج والتو�سيات جنملها كما ياأتي:

أوال: النتائج:
اخلارجي،  التدخل  اأدنى حد من  دون  الإن�سان يف حياته  اخلا�سة هي حق  احلياة  لفكرة  الأ�سا�سية  ال�سمة   .(

وخ�سو�سية املعلومات جزء ل يتجزاأ من هذه اخل�سو�سية.

). اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي هي حق م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي يف حتديد ما 

ي�سل من معلوماتهم اخلا�سة اإىل الغري من م�ستخدمي هذه املواقع اأو القائمني عليها. 

بيانات  اإىل  الو�سول  يف  تتمثل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  اخل�سو�سية  يف  احلق  على  العتداء  �سور   .3

امل�ستخدمني اخلا�سة من خالل الدخول غري امل�سروع، وجتميع البيانات اخلا�سة مب�ستخدمي مواقع التوا�سل 

الجتماعي، ون�سر اأو اإف�ساء ما يتعلق باحلياة اخلا�سة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

4. يتم العتداء على احلق يف اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي اإما من قبل النا�سر الإلكرتوين اأو 

جمرمي املعلوماتية اأو من قبل القائمني على مواقع التوا�سل الجتماعي اأنف�سهم.

5. اإن العتداء على احلق يف اخل�سو�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي يوؤدي اإىل �سرر اأدبي اأو �سرر مادي 

اأو يجعله مثار  ال�سخ�ص الجتماعي  ن�سر ما مي�ص مركز  يقع من خالل  الأدبي قد  فال�سرر  كليهما معاً،  اأو 

�سخرية وا�ستهزاء، اأما ال�سرر املادي فقد يتمثل يف خ�سارة مادية تلحق بال�سخ�ص من جراء ما ن�سر عنه على 

تلك املواقع. ووفقاً للقواعد العامة ي�سمل التعوي�ص ال�سرر الأدبي وال�سرر املادي تبعاً للحالة، وقد كفل امل�سرع 
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الإماراتي احلماية املدنية لهذا احلق.

6. التعدي على احلياة اخلا�سة ل ي�ستوجب بال�سرورة ن�سر البيانات اخلا�سة باإحدى طرق العالنية، بل ميكن 

اأن يتم بالطالع على م�سمونها دون ن�سرها، ويعد ذلك انتهاكاً للخ�سو�سية.

7. جرم امل�سرع الإماراتي العتداء على احلق يف اخل�سو�سية يف املعلومات الإلكرتونية يف املر�سوم بقانون احتادي 

رقم )5( ل�سنة ))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

ثانيًا: التوصيات 
). نتمنى على امل�سرع الإماراتي حماية احلق يف خ�سو�سية املعلومات اللكرتونية يف الد�ستور الإماراتي على 

اعتبار اأن احلماية الد�ستورية حلق من احلقوق هي اأقوى ال�سمانات القانونية.

اخلا�سة  املعلومات  اإعطاء  من  خا�سة  اأو  كانت  عامة  جهة  اأي  ملنع  التدخل  الإماراتي  امل�سرع  على  نتمنى   .(

اإذا  اأخرى، واأن يتم وفق �سوابط وقيود حتكم هذه امل�ساألة  مب�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي اإىل جهة 

اقت�ست ال�سرورة نقلها.

3. �سرورة حتديث النظم والقوانني والإجراءات الأمنية املتعلقة باحلد من جرائم العتداء على اخل�سو�سية 

وانتهاك حرمة ملفات امل�ستخدمني وبياناتهم ال�سخ�سية يف مواقع التوا�سل الجتماعي.

4. التعامل مع مواقع التوا�سل الجتماعي على اأنها ظاهرة قانونية والعمل على اإيجاد قوانني خا�سة تنظم 

تلك املواقع وحتدد م�سوؤولية اأطرافها �سواء القائمني عليها اأو م�ستخدميها.

5.  قيام اجلهات املعنية بت�سجيع الأفراد وخا�سة الأطفال واملراهقني على احلفاظ على خ�سو�سياتهم وعدم 

الإفراط يف عر�سها على مواقع التوا�سل الجتماعي.

6. قيام اجلهات املعنية بتوعية م�ستخدمي مواقع التوا�سل الجتماعي وخا�سة الأطفال واملراهقني حول كيفية 

اتخاذ التدابري املنا�سبة للمحافظة على معلوماتهم ال�سخ�سية ب�سكل اآمن، وعدم املوافقة على �سروط تلك املواقع 

مامل يتم بيان طبيعة احلماية املوؤمنة للبيانات ومقدار وطبيعة البيانات التي تتم م�ساركتها مع اجلهات الأخرى.

7. قيام اجلهات املعنية بت�سجيع الأفراد على عدم اخلو�ص يف امل�سائل املتعلقة بالنتماءات ال�سيا�سية اأو املعتقدات 

اجتماعية  ونعرات  املجتمع  وا�سع يف  ينتج عن ذلك من جدل  ملا قد  الجتماعي  التوا�سل  الدينية على مواقع 

وطائفية والتي قد تتطور فتاأخذ �سكاًل من اأ�سكال اجلرائم الإلكرتونية كال�سب والقذف الإلكرتوين.

ال�سخ�سية  املعلومات  خ�سو�سية  احرتام  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  القائمة  اجلهات  على  يتعني   .8

بتطوير  والقيام  بالآخرين،  والت�سهري  لالإ�ساءة  كو�سيلة  �سفحاتها  با�ستخدام  ال�سماح  وعدم  للم�ستخدمني، 

اأنظمة احلماية فيها مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
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قائمة المراجع

اأوًل: القراآن الكرمي

- �سورة النور

ثانيًا: احلديث ال�سريف

 - »لو اأن امراأً اطلع عليك بغري اإذنك فحذفته بح�ساة ففقاأت عينه مل يكن عليك جناح«  متفق عليه.

ثالثًا: الكتب واملوؤلفات العربية

). د. اأ�سرف جابر �سيد، م�سوؤولية مقدمي خدمات الإنرتنيت عن امل�سمون اللكرتوين غري امل�سروع، درا�سة 

خا�سة يف م�سوؤولية متعهدي الإيواء، دار النه�سة العربية، القاهرة، 0)0).

). د. اأ�سرف جابر �سيد، اجلوانب القانونية ملواقع التوا�سل الجتماعي، دار النه�سة العربية، القاهرة 3)0).

من�سورات  لبنان،  املعلوماتية،  جمال  يف  ال�سخ�سية  للحياة  القانونية  احلماية  اأيوب،  اأنطونيو�ص  بولني  د.   .3

احللبي احلقوقية، 009).

4.د. �سليم عبد اهلل اجلبوري، احلماية القانونية ملعلومات �سبكة الإنرتنيت، لبنان، من�سورات احللبي احلقوقية، 

.(0((

5.د. عبد الرزاق ال�سنهوري، الو�سيط يف �سرح القانون املدين، ج)، نظرية اللتزام بوجه عام، من�ساأة املعارف، 

.(004

6.عمر اأحمد ح�سبو، حماية احلريات يف مواجهة نظم املعلومات، ط)، القاهرة، دار النه�سة العربية، 000).

رابعُا: البحوث والدرا�سات

). عادل �سمران ال�سمري، النتهاك اللكرتوين خل�سو�سية الأفراد وو�سائل مواجهته )درا�سة مقارنة(، مركز 

الفرات للتنمية والدرا�سات ال�سرتاتيجية، كلية القانون، العراق، ))0).

). حممد الد�سوقي ال�سهاوي، احلماية اجلنائية حلرمة احلياة اخلا�سة )اأطروحة دكتوراه(، جامعة القاهرة، 

.(0(0

3. حممد املن�سور، تاأثري �سبكات التوا�سل الجتماعي على جمهور املتلقني »درا�سة مقارنة للمواقع الجتماعية 
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والرتبية،  الآداب  كلية  جمل�ص  اإىل  مقدمة  والت�سال  الإعالم  يف  ماج�ستري  )ر�سالة  اللكرتونية  واملواقع 

الأكادميية العربية يف الدامنارك، ))0).

4. حممد بن عيد القحطاين، حماية اخل�سو�سية ال�سخ�سية مل�ستخدمي مواقع التو�سل الجتماعي )درا�سة 

تاأ�سيلية مقارنة(، درا�سة مقدمة ا�ستكماًل ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف ال�سريعة والقانون، 5)0).

خام�سًا: القوانني العربية

). قانون املعامالت املدنية الإماراتي رقم )5( ل�سنة 985).

). املر�سوم بقانون احتادي رقم )5( ل�سنة ))0) يف �ساأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

3. قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )3( ل�سنة 987)م، وتعديالته بالقانون رقم )34( ل�سنة 

005)م، وبالقانون رقم ))5( ل�سنة 006)م.

4. قانون الإجراءات اجلزائية لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )35( ل�سنة )99) م وتعديالته بالقانون رقم 

)9)( ل�سنة 005) م وبالقانون رقم )35( ل�سنة 006)م

�ساد�سًا: املراجع الأجنبية
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�سابعًا: املعاهدات واملواثيق الدولية
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