
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ملتقى حول

"العدالة االلكترونية"    

باالشتراك بين االتحاد األوروبي، برنامج الدعم التقني وتبادل 

 ( ومركز البحوث القانونية والقضائيةTAIEXالمعلومات )

  2017سبتمبر  26و 25يومي 

 باب الزوار  -جويلية 5، حي (Mercureفندق ميركور )

 الجزائر 

 



 

ل برنامج الدعم التقني وتباد   مركز البحوث القانونية والقضائية   

 لمعلومات

 

                              

 

 

 أحمد الشافعي دكتوررئاسة: ال تحت

 المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية 

 30 : 08 استقبال المشاركين

ركز البحوث القانونية المدير العام لم أحمد الشافعي،الدكتور: افتتاحيةكلمة 

 والقضائية.

09 : 00 

 

 نظرة عامة حول ممارسات العدالة االلكترونية

 في الجزائر الستراتيجية الوطنية لعصرنة العدالة وآفاق تطورهاا

مدير فرعي ألنظمة اإلعالم اآللي، المديرية العامة عثمان ولد علي، السيد  

 لعصرنة العدالة، وزارة العدل.      

09 : 15 

 

 سياسة حماية األنظمة المعلوماتية والمعطيات

، مدير فرعي الستغالل التطبيقات المعلوماتية، المديرية العامة زادة بلحولمالسيد 

 لعصرنة العدالة، وزارة العدل، الجزائر. 

45 :09  

 العدالة االلكترونية في إسبانيا

، وزارة العدل، عقوباتمحاكم، قسم قانون الالب متصرف، بيدرولوزانومونوزالسيد 

 إسبانيا. 

10 : 15 

 45 : 10 استراحة

 دول االتحاد األوروبي العدالة االلكترونية في

 لشبونة، البرتغال.بستئناف ال، قاضي بمحكمة اوكارلوس مارينالسيد 

11 : 00 

ءات القضائية: التجربة في االجرا واستعمالها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 االستونية

 المحاكم، وزارة العدل، إستونيا.ب متصرفةرت، كولفا ميريتالسيدة 

11 : 30 

 00 : 12 مناقشة وأسئلة

 30 : 12 تناول وجبة الغذاء

على تنظيم وسير الجهات نعكاسات استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال ا

 القضائية

13 : 30 

  2017سبتمبر 25االثنين 



 30 : 12 تناول وجبة الغذاء

انعكاسات استعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال على تنظيم وسير الجهات 

 القضائية

 ، قاضي بمحكمة االستئناف بلشبونة، البرتغال.كارلوس مارينوالسيد 

13 : 30 

 العدالة االلكترونية وتكنولوجيات القطيعة 

، رئيس مشروع تكنولوجيات االعالم واالتصال، وزارة فيبيرهوج جوهان  السيد

 .العدل، فرنسا

14 : 00 

 30 : 14 مناقشة وأسئلة

 00 : 15 استراحة 

القانونية والتنظيمية للعدالة االلكترونيةو المسايرة التقنية  

 النظام اآللي لتسيير الملف القضائي: المزايا

، نائب عام لدى مجلس قضاء قالمة، الجزائر.عبد الكريم جعديالسيد   

15 : 15 

 رقمنة تسيير المحبوسين وآثارها في التكفل بهم في مجال حقوق اإلنسان

، مدير عام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج االجتماعي، وزارة مختار فليون السيد

 العدل، الجزائر.

15 : 45 

 15 : 16 مناقشة وأسئلة

األول اختتام أشغال اليوم   16 : 45 
 



 

 

أحمد الشافعي دكتوررئاسة: ال تحت  

 المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية

 استقبال المشاركين

 

09 : 00 

 العدالة االلكترونية وإجراءات المحاكمة

ات االجراء االعالم واالتصال وفعالية تكنولوجيات  

 ، قاضي بمحكمة االستئناف بلشبونة، البرتغال. وكارلوس مارينالسيد 

09 : 30 

اإلستونية.تجربة اللعدالة: إلى االوصول الرقمي   

 ، متصرفة بالمحاكم، وزارة العدل، إستونيا  رتكولفا ميريتالسيدة 

10 : 15 

 00 : 11 استراحة

.المحاكمة االلكترونية: التجربة االسبانية  

متصرف بالمحاكم، قسم قانون العقوبات، وزارة العدل، ، مونيوزبيدرولوزانوالسيد 

 إسبانيا.

11 : 30 

.االلكترونية: التجربة البرتغالية المحاكمة  

 ، قاضي بمحكمة االستئناف بلشبونة، البرتغال.وكارلوس مارينالسيد 

12 : 00 

 30 : 12 مناقشة وأسئلة 

 00 : 13 تناول وجبة الغذاء 

لالتحاد األوروبيالبوابة االلكترونية   

، رئيس مشروع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وزارة فيبير هوج جوهانالسيد 

 العدل،فرنسا.

14 : 00 

 العدالة االلكترونية: التقييم واآلفاق )التجربة األوروبية(. 

 جميع المشاركين.

14:45  

  15:30 أسئلة ومناقشة

 16:30 اختتام الملتقى 

 

  2017سبتمبر  26يوم الثالثاء 


