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 النيابة العامة 

 مركز معلومات النيابة العامة
             ____ 

 

 ورقة عمل
 بشأن خطط تطوير النيابة العامة و ارتباطها بفكرة التقاضي االلكتروني

________________ 

  

 

دوماً إلى القضاء باعتباره أحد الركائز األساسٌة لقٌام الدول و تقدمها ٌحتاج 

جهد دؤوب لالرتقاء به و تحدٌثه بغرض تمكٌنه من أداء دوره المحوري فً 

الفصل فً المنازعات و تحقٌق العدالة لما لذلك من أثر مباشر فً انتظام المجتمع 

 و تقدمه على كافة األصعدة.

 

و لما كانت عملٌة التقاضً بطبٌعتها ترتبط باتباع اجراءات و مراعاة مواعٌد و 

مختلفة من المحاكم لتحقٌق ضمانات  درجاتاالستعانة بخبراء و تتدرج بٌن 

تقتضٌها العدالة إال أن ذلك ٌؤدي فً كثٌر من األحٌان الى امتداد زمن التقاضً 

قد تتجاوز ربع أو نصف قرن  إلى مدد طوٌلة تصل فً بعض األحٌان إلى سنوات

لحسم مسألة قانونٌة معٌنة مما تعارف المجتمع على تسمٌته بظلم العدالة البطٌئة 

الذي ٌؤذي الشعور العام للمواطنٌن و ٌفقدهم االحساس بتحقق العدالة و ٌمنح 

كثرة أعداد المعتدي فرصة لالستفادة باعتدائه على حقوق الغٌر، فإذا أضٌف لذلك 

ترهل المنظومة االدارٌة التً ٌتم من خاللها تداول المنازعات فإن قدم و القضاٌا و 

 عنقضائٌة المنظومة الثمة  عجزالنتائج المترتبة على ذلك تفضً بالضرورة إلى 

 .تحقيق العدالةتلبٌة الهدف الذي وجدت ألجله و هو 

 

ٌب و و من هنا لجأت كافة الدول إلى تطوٌر منظومة التقاضً بها باستخدام أسال

أدوات متعددة منها ابتداع اجراءات تقاض تتسم بالسرعة ألنواع بعٌنها من 

المنازعات، أو توفٌر بدائل لحسم المنازعات مثل التسوٌة و الوساطة و التحكٌم، 
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حسم المنازعات لن تغنى عن البدٌلة لطرق الإال أن الواقع الفعلً ٌقطع بأن أي من 

قاضً متخصص تتوافر فٌه ضمانات الحٌاد و انهاء عدد كبٌر من األنزعة بمعرفة 

 العلم و العدل وهو ما تعارفت علٌه البشرٌة اصطالحا ب "القاضً العادل"

 

بالمفهوم  "محكمة"فإذا كان من المحسوم عمال اعتماد أي منظومة قضائٌة على 

 هاالمتعارف علٌه، فأصبح لزاما مراجعة ما ٌحٌط بعملٌات قٌد القضاٌا و تحضٌر

ا و الحكم فٌها من قواعد و اجراءات و السعً بكافة السبل لتطوٌر كفاءة و تداوله

المنظومة من خالل تحسٌن آلٌات تداول القضاٌا بتسخٌر الوسائل العلمٌة هذه 

 .المتطورة الحداث طفرة فً األداء و الكفاءة دون إضرار بتحقٌق مبدأ العدالة

 

أروقة المحاكم و النٌابات و من هنا شقت فكرة التقاضً االلكترونً طرٌقها إلى 

ارتبطت بقوة بفكرة تطوٌر التقاضً نظرا لما تمثله من نقلة إٌجابٌة حاسمة فً 

ال تتٌحها األنظمة  -ما توفره من ممٌزات ٌصعب حصرها بطرق تداول الملفات 

بٌن تلك الممٌزات من  –التقلٌدٌة المعتمدة على القٌد بالجداول و الدفاتر الورقٌة 

المعلومات ألي عدد من األشخاص و تأمٌنها و المستندات من العبث و الفقد اتاحة 

و التلف و اتساع أعداد منافذ الخدمة و عدم ارتباطها بمواقع ما و اختصار زمن 

 التقاضً.

 

أما عن الفوائد غٌر المباشرة للتطور التكنولوجً لمنظومة القضاء و التقاضً 

بعض أنواع من االجراءات من خالل الموقع االلكترونً فمن ذلك أن اتاحة تنفٌذ 

االلكترونً للمحكمة أو النٌابة ٌقلل من التعامل المباشر بٌن الجمهور من جانب و 

وقت أطول لدراسة  خصٌصالقضاة و أعضاء النٌابة من جانب آخر بما ٌتٌح لهم ت

كما  القضاٌا و تحقٌقها و الفصل فٌها مع توفٌر قدر أعلى من الحماٌة المادٌة لهم،

ٌوفر نفقات االنتقال و استهالك الطاقة و المبانً و ازدحام الطرق و وسائل 

من خالل االنترنت المواصالت، إضافة إلى أن مٌزة اتاحة المعلومات االلكترونٌة 
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تؤدي إلى الحد من الفساد االداري لقطعها الصلة بٌن و المكاتب األمامٌة و البرٌد 

تقضً بالتالً على أساس الفساد المعتمد على منفذ العمل و مقدم الخدمة و هً 

إحتكار المعلومة بقصد االتجار غٌر المشروع بها، ٌضاف إلى ذلك إحكام الرقابة 

على منظومة العمل و تطبٌق معاٌٌر أكثر موضوعٌة فً محاسبة القائمٌن علٌه، و 

ً أنواع جدٌدة مركبة من المعلومات تتمثل ف المنظومة االلكترونٌة توفر أخٌرا

"التنقيب عن الدراسات االحصائٌة العمٌقة للبٌانات فٌما ٌطلق علٌه اصطالحا 

 ."دعم اتخاذ القرار"أو دراسات  المعلومات"

 

ماضٌة تبنى مكتب النائب العام على مدار األعوام الو فً إطار هذه الرؤٌة فقد 

ٌا مشروعات استهدفت تطوٌر أداء النٌابة العامة بواسطة استخدام تكنولوج عدة

المعلومات و تمكن خالل تلك الفترة من وضع بنٌة متكاملة ألسس و مقومات 

تحوٌل نظم العمل القائمة مستهدفاً عملٌة التطوٌر الشاملة اعتمادا على هذه الوسائل 

على القٌد بالجداول و الدفاتر الورقٌة إلى نظام متطور ٌعتمد على استخدام 

ة أعمال النٌابة العامة و الرقابة علٌها الحاسبات و التطبٌقات المتخصصة فً إدار

إضافة إلى توفٌر خدمات أفضل للجمهور مثل خدمات بوابة الحكومة االلكترونٌة و 

خدمات المكاتب األمامٌة، الرسائل النصٌة عبر الهاتف، الخدمات المقدمة من 

 خالل البرٌد.

 

عمل و إحكام ر تداول األوراق و توحٌد معاٌٌر الٌتهدف النظم المطورة إلى تٌس

الرقابة علٌه فً كافة مراحله و توفٌر البٌانات و االحصاءات المتنوعة بصورة 

ات بحفظ نسخة إلكترونٌة منها ستندلحظٌة دقٌقة، إضافة إلى ما توفره من حماٌة للم

 و حفظ كافة االجراءات التً اتبعت بشأنها لفترات طوٌلة.
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ة العامة ممثلة فً النٌابات امتدت تلك المشارٌع لتغطً كافة أعمال النٌاب

الجنائٌة، شئون األسرة، المرور، االدارات و النٌابات و المكاتب المتخصصة و تم 

 تجربتها بعدد من تلك المواقع لضمان وفائها باحتٌاجات العمل و توافقها معه.

 

مد لتطوٌرها و التخطٌط ٌجري فً ضوء النجاح الذي حققته هذه المشارٌع 

 مواقع.ة الكافنطاقها لتشمل 

 

بغرض إدارة  7002و قد أنشئ "مركز معلومات النٌابة العامة" فً عام 

و عدة جهات محلٌة و وزارة العدل  مععملٌات التطوٌر و متابعتها بالتشارك 

 دولٌة.

 

تم توقٌع بروتوكول تعاون بٌن وزارتً العدل و الدولة للتنمٌة  7002فً 

النٌابات الجنائٌة و نٌابات شئون ً نشر منظومتاالدارٌة تضمن من بٌن أعماله 

 األسرة.

 

تم توقٌع اتفاق تعاون بٌن النٌابة العامة و وزارة االتصاالت و  7000فً 

 تكنولوجٌا المعلومات تضمن التعاون فً مجال تطوٌر كافة أعمال النٌابة العامة.

 

 

تولى المركز خالل الفترة منذ إنشاءه حتى اآلن اقامة و استكمال المشارٌع 

 اآلتٌة:

 

 النيابات الجنائية:  -1

تم بناء و تطوٌر تطبٌقات مشروع العدالة الجنائٌة و نشر المنظومة فً عدد  -

كافة أنواع النٌابات و االدارات و عٌنة من نٌابة و مكتب و ادارة تشمل  00

المكاتب و قد أسفر التشغٌل التجرٌبً و الفعلً عن قدرة هذه المنظومة على 
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ال النٌابات الجنائٌة دون استثناء و امكان الغاء الجداول و التعامل مع كافة أعم

توفٌر األجهزة ، تدرٌجٌا بشرط انتظام المستخدمٌن فً أداء أعمالهم الورقٌة الدفاتر

 5ٌتوقع النشر على مستوى الجمهورٌة خالل  –و المعدات و مستلزمات التشغٌل 

 .سنوات حسبما ٌتوافر من موارد 2إلى 

 

 نيابات المرور: -2

قبل إنشاء المركز( و اطلق المشروع تم تطوٌر تطبٌقات مشروع المرور ) -

إضافة خدمات البرٌد و الرسائل النصٌة  كما تم نٌابة، 46نشر المنظومة بعدد 

لنشر المنظومة بنٌابات جدٌدة جري االعداد و ٌبالتعاون مع وزارة التنمٌة االدارٌة 

ٌتوقع النشر على مستوى  – اضافة خدمة السداد عن طرٌق شركات متخصصةو 

 .سنة حسبما ٌتوافر من موارد 7إلى  0الجمهورٌة خالل 
 

 

 نيابات األسرة: -3

و هً  7007فً عام  تم تطوٌر تطبٌقات مشروع نٌابات شئون األسرة -

و نشر المنظومة فً تشمل أعمال الوالٌة على النفس و أعمال الوالٌة على المال 

 72هما نٌابتً شمال و جنوب القاهرة الكلٌتٌن لشئون األسرة و عدد  تٌنكلٌ تٌننٌاب

 نٌابة جزئٌة تابعة لهما و ٌجري حالٌا االعداد لتطوٌر تطبٌقات جدٌدة تعمل مركزٌا

ٌتوقع النشر على مستوى الجمهورٌة  –و االعداد لنشر المنظومة بمواقع جدٌدة 

 .سنوات حسبما ٌتوافر من موارد 5إلى  3خالل 

 

الحالة الشخصٌة وثائق مشروع أرشفة أخرى ضمن تم تطوٌر تطبٌقات  -

نٌابة كلٌة و الذي تم ابتداء بجهود  00و نشره فً عدد )وثائق الزواج و الطالق( 

بالتعاون  و ٌجري حالٌا اعادة تطوٌر التطبٌقات ملٌون وثٌقة( 04)أنجز عدد  ذاتٌه

مركزٌا و اسناد عملٌات  لتعمل مع وزارة االتصاالت و تكنولوجٌا المعلومات

مخطط النشر  –شركة متخصصة بعد إلىمعالجة كافة الوثائق التً لم ٌتم معالجتها 

 .على مستوى الجمهورٌة خالل سنة واحدة



~ 7 ~ 
 

 

تم توفٌر خدمة استعالم نٌابات األسرة عن حسابات القصر ببنك مصر و  -

نٌابات كلٌة لشئون األسرة و تغنً هذه الخدمة  5البنك األهلً المصري فً عدد 

، ٌجري حصر النٌابات التً االستعالمالتوجه لمقار البنكٌن الجراء األوصٌاء عن 

 9إلى  4ٌتوقع إتمام النشر على مستوى الجمهورٌة خالل  –سٌتم مد المشروع لها 

 .أشهر حسبما ٌتوافر من موارد

 

 ادارة النيابات: -4

معرفة مهندسً المركز منفذة بألعمال ادارة النٌابات تطبٌقات  اختبارجاري 

 : الموازنة، الحسابات.ًلمٌكنة قسم

 

تمثل المشارٌع المذكورة من الناحٌة الفعلٌة التطبٌق العملً لفكرة التقاضً 

االلكترونً فً مجاالت العمل المتنوعة التً تختص بها النٌابة العامة و التً تغطً 

راءات المحاكمة خاصة فً قضاٌا الجنح و شئون مراحل متقدمة للغاٌة من اج

النٌابة العامة تسجٌل كافة القرارات و األوامر و األحكام فٌها األسرة التً تتولى 

عدا ما  -التً تتخذ أو تصدر خالل المراحل التً تمر بها الدعوى أمام المحكمة 

تعتمد  إذ أن هذه المشارٌع -ٌكتبه القاضً بالرول و ما ٌثبت بمحضر الجلسة 

بشكل رئٌسً على بناء منظومات متطورة قادرة على التعامل إلكترونٌا مع كافة 

التفاصٌل التً ترتبط بالملفات و تتداول المعلومات بحالة الكترونٌة خالصة سواء 

منها التً تنشأ بتلك الحالة أو تبدأ بحالة ورقٌة مثل المحاضر المحررة بأقسام 

فظها فً حالة إلكترونٌة عن طرٌق المسح الضوئً الشرطة و التً ٌتم تحوٌلها و ح

تمهٌداً اللغاء أو التصوٌر الفوتوغرافً لألحراز بما ٌقلل االعتماد على األوراق 

التعامل بها حال اعتماد التوقٌع االلكترونً كوسٌلة قانونٌة بدٌلة عن التوقٌع 

الع على تلك ٌمنح النٌابة العامة قدرة لحظٌة على االطبما باالمضاء أو البصمة 

 المكونات أٌا كان مكان تواجدها.
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و كما تتولى النٌابة العامة تطوٌر أعمالها فإنها تتطلع إلى مد نطاق العمل و 

 التعاون و التكامل إلى الجهات المرتبطة بأعمالها و التً تنقسم إلى ثالثة أنواع:

 

 األول ٌمثل طرفاً رئٌسٌا فً عملٌة التقاضً مثل:

أقسام الشرطة و ادارات المباحث المتخصصة التً تشكل المصدر الرئٌسً   -0

لورود المحاضر و القضاٌا )ٌمكن التوسع فً هذا االتجاه مستقبال باضافة جهات 

 الضبط القضائً األخرى مثل مفتشً وزارة الصحة و مهندسً األحٌاء و غٌرهم(

 المحاكم بكافة أنواعها و درجاتها.  -7

مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعً، المعمل  جهات الخبرة مثل: -3

 الكٌماوي، المعمل الجنائً.

 السجون و المؤسسات العقابٌة. -6

 

الثانً: و هو إن كان ال ٌعد طرفا فً عملٌة التقاضً إال أنه ٌمثل حجر الزاوٌة 

دورات العمل بالدولة و هو  فً عملٌة التطوٌر على مستوى كافة مشارٌع مٌكنة

 مصلحة األحوال المدنٌة الرتباط الرقم القومً بتحدٌد البٌانات الصحٌحة لألطراف.

 

الثالث: جهات أخرى مثل الوزارات و المصالح الحكومٌة مثل الشهر العقاري، 

المساحة، المنافذ الجمركٌة و هً جهات ٌمكنها أن تسهم فً مد المنظومة 

ستفٌد منها باالطالع على ما ٌخص عملها من معلومات بمعلومات مفٌدة و ت

 مسجلة.

 

و فً الختام ٌنعقد األمل فً أن تتوحد الرؤى لدى كافة الجهات الحكومٌة للعمل 

على تحقٌق منظومة شاملة توفر للمواطنٌن نقلة حضارٌة تلبً ما تستحقه مصر 

 من تقدم و ازدهار.


