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الكلمات المفتاحية ملخص ال

يعتبر مرفق العدالة من أىم مرافق الدولة، تسعى جاىدة لعصرنتو بما يحقق الغاية الموكمة 
 المتعمق بعصرنة العدالة وما زاد من أىمية المرفق الوباء الذي 03-15 فأصدرت القانون لو

ن من مظاىر تطوير العدالة َجْعل وزارة . نعيشو فظيرت الحاجة إلعمال القانون بوتيرة أكبر وا 
العدالة كجية تصديق إلكتروني وىذا التأىيل لمتصديق مرّده القانون وليس من الييئات الوطنية 

لوثائق لالمانحة التأىيل، ومفاد ىذا أن جعل القانون لوزارة العدل اختصاص التصديق االلكتروني 
، اإلدارية والمحررات القضائية بتوقيع إلكتروني موثوق بيدف إتـاحة الخدمات القضائية عن بعد

 .إلى جانب منح شيادات تصديق لمتواقيع االلكترونية لكل المتعاممين مع مرفق العدالة
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التصديق 
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The justice facility is considered one of the most important state facilities, It 

is striving to modernize it in a way that achieves the goal entrusted to it, so it issued 

Law 15-03 related to the modernization of justice and what increased the 

importance of the epidemic facility in which we live, thus the need to implement the 

law appeared more frequently. One of the manifestations of developing justice is 

setting the Ministry of Justice as an electronic certification body, and this 

qualification for certification is due to the law and not from the national bodies 

granting qualification, The meaning of this is that the law makes the Ministry of 

Justice the jurisdiction of electronic certification of administrative documents and 

judicial documents with a trusted electronic signature in order to provide judicial 

services remotely,In addition to granting certificates of authentication for electronic 

signatures for all dealers with the justice facility. 
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 :مقدمة
نتيجة لمتطور الالمتناىي في مجال تكنولوجيات االعالم واالتصال التي باتت الُمييمن عمى كافة 

القطاعات، بات التشريع في ُمواكبتيا عاجزًا عن مسايرتيا بالقدر الالزم، خاصة ما تعمق بالشق الجزائي 
والذي يحكمو مبدأ الشرعية، إذ تظل كل االعمال االلكترونية مباحة ما لم يتم تجريميا بالنص التشريعي، 

ن كان االمر نوعا ما مستحيال .   الشيء الذي يفرض عمى الُمشرع محاولة استباق االحداث وا 
 السير نحو جزائر جديدة إلى سن من النصوص ما يتفق مع ىذا إطارمسعى لممشرع الجزائري في وفي 

النسق من السير، ولعل من أبرز ما يؤكد ذلك السعي الحثيث من أجل الرقمة في جميع القطاعات، ومسايرة 
 سعى المشرع الجزائري إلى تطوير قطاع العدالة، إذ يعد ،التطور اليائل في تكنولوجيات االعالم واالتصال

ن َفُسدت بو دولة سائر القطاعات وقامت َصُمحت بوىذا القطاع من أَحسِّ القطاعات فإن َصُمح   ال تزول وا 
 بعض القطاعات تكفل بيا ِمرفق العدالة بتقويمو

ن من صور تحقيق العدالة في أحسن صورىا وتحقيق أكبر قدر ممكن من الثقة في التعامالت  وا 
االلكترونية فقد أعطى الُمشرع قطاع العدالة صفة منح شيادات التوثيق عمى غرار قطاعات أخرى، والتي 

 التصديق ذكرىايبدو أن وزارة العدل من وجية نظري من أوثق جيات التوثيق، ذلك أن الييئات المانحة أىمية 
 الذي يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، وىي من تتولى 04-15: القانون رقم

منح طالبي مقدمي خدمات التصديق أىمية منح شيادات التوثيق، لكن وزارة العدل قانون رقمنة العدالة ىو 
. من منحيا ىذه األىمية

 الكتروني كون قطاع العدالة أىم مرفق في الدولة وبات تصديقتظير أىمية الموضوع وزارة العدل جية 
العنصر البشري من قضاة وعمال عاجزين عمى أداء مياميم بالشكل الُمحقق لمطالب قاصدييم فأصبحت 
الرقمة مطمبا ال مناص منو، أما أىمية الدراسة ىو محاولة االحاطة باالطار القانوني لمتصديق االلكتروني 

.  الممنوح لوزارة العدل
مدى ارتباط منح وزارة العدل أىمية التصديق "  : التاليةشكاليةاال أمكن طرحومن خالل ىذا التقديم 

 ؟ "االلكتروني بعصرنة وتطوير مرفق العدالة
إجابة عمى االشكالية اتبعت المنيج الوصفي في صورتو تحميل المضمون لموقوف عمى جل النصوص 

     المتعمق بعصرنة العدالة بالتحميل واالستنباط03-15القانونية المتعمقة بقطاع العدالة خاصة القانون 
 .هيئات التصديق: المطلب األول

إن الدور االساسي الذي تقوم بو الجية المختصة بإصدار شيادات التصديق االلكتروني ىو دور الوسيط 
المؤتمن بين االشخاص الذين يعتمدون عمى الوسائط االلكترونية في إتمام تصرفاتيم القانونية، وذلك من 

. 1 الموقع وصحة توقيعوعمى ىويةخالل شيادة تصديق إلكترونية تصدق 
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 .تعريف هيئة التصديق: الفرع األول
 .ف القانونييالتعر: أوال

 الجيات المختصة بالتصديق 07/162 في فقرتيا العاشرة من المرسوم التنفيذي 3عرفت المادة 
:  من القانون رقم8/8كل شخص في مفيوم المادة " مؤدي خدمات التصديق: "االلكتروني بما يمي

 يسمم شيادات الكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال التوقيع 05/08/2000:  المؤرخ في03/2000
". االلكتروني

 المتعمق بالقواعد 08/05/2000:  المؤرخ في03/2000 من القانون 8 وبالنظر لممادة الثامنة فقرة 
كل شخص : " العامة المرتبطة بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية التي عرفت مؤدي الخدمة عمى أنو 

معنوي أو طبيعي يقدم خدمة مستعمال وسائل المواصالت السمكية والالسمكية وفيما يخص منح الترخيص 
يمنح الترخيص لكل شخص :"  والتي جاءت كما يمي03/2000 من القانون رقم 39نصت عميو المادة 

طبيعي أو معنوي يمتزم باحترام الشروط التي تحددىا سمطة الضبط في مجال إنشاء واستغالل الشبكات أو 
وعميو فمؤدي الخدمة ال تكون لو قيمة دون حصولو عمى ترخيص " تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص

. من الجية أو المكان المراد مزاولة نشاط التصديق فييا
. التعريف الفقهي: ثانيا 

جية أو منظمة عامة أو خاصة مستقمة ومحايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاممين :" جية التصديق ىي
لتوثيق معامالتيم االلكترونية وذلك بإصدار شيادات التصديق الالزمة ليم، وُيطمق عمى ىذه الجية مقدم 

 .2"خدمات التصديق
كل جية أو منظمة عامة أو خاصة، تستخرج : " كما عرف جانب آخر من الفقو جية التصديق بأنو

شيادات الكترونية، وىذه الشيادة ُتؤمن صالحية الموقع، أو حجية توقيعو، وتؤكد ىوية الُموقع وتمكنو من 
 .3"معرفة المفتاح العام

 .الجهات الُمَؤِهلة لهيئات التصديق االلكتروني: الفرع الثاني
 التعمق بالتوقيع 15/04    سمطة مانح الترخيص لتقديم خدمات التصديق ىي سمطة وطنية حسب القانون 

والتصديق االلكترونيين تتفرع عنيا سمطتين؛ ىما السمطة الوطنية لمتصديق االلكتروني، والسمطة 
. االقتصادية لمتصديق، توكل لكل ىيئة ميام خاصة وفق مسؤولية معينة ولكل منيا تنظيميا القانوني

 .السلطة الوطنية للتصديق االلكتروني: أوال
 من القانون 26 إلى 16 تتمتع بالشخصية المعنوية وىي سمطة إدارية ممحقة بالوزير األول نظمتيا المواد 

 أعضاء يعين الرئيس رئيس الجميورية عمى أساس اضطالعو بالعموم التقنية المتعمقة 5، تتشكل من 15/04
.  سنوات تجدد مرة واحدة4بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، عيدتو 
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 من ىذا القانون ومن أبرز تمك الميام التي تعنينا بالدراسة ما 18    أّما عن مياميا فقد نظمتيا المادة 
تعمق بمراقبة سياسة التصديق عن السمطتين المتفرعتين عنيا وأىم أمر ىو إبرام االتفاقيات المتعمقة 

باالعتراف المتبادل عمى المستوى الدولي، وُتَعد من أبرز الميام فالمبادالت االلكترونية يغمب عمييا الطابع 
.  الدولي

  .السلطة الحكومية للتصديق االلكتروني: ثانيا
 وىي عبارة عن َتَفرٍُّع لمسمطة التابعة لوزارة البريد 04-15 من القانون 28 إلى 26 تناولتيا المواد من 

 القيام بعمميات التدقيق المتعمقة 28وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومن أبرز مياميا وفق ما ذكرتو المادة 
. بنشاط التصديق االلكتروني إلى السمطة دوريا أو بناء عمى طمب منيا

 .السلطة االقتصادية: ثالثا
 ُتعيُِّنيا السمطة المكمفة بضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية وتعتبر ىذه السمطة األكثر أىمية ِلَما 

ُيسَند ليا من ميام ومنيا إعداد دفتر شروط ُيحدد كيفيات تأدية خدمات التصديق اإللكتروني إلى جانب 
 طالبي التزام الُمَوفِّرين خدمات التصديق، كما يسند ليذه السمطة مراقبة مدى ومتابعة األشخاصمراقبة 

 .4تراخيص التصديق السياسة العامة لمتصديق المرسومة من قبل السمطتين السابقتين
 (الهيئات المانحة شهادة التوثيق) شروط هيئات التصديق: الفرع الثالث

طالما ُأِنيَطت بمؤدي خدمات التصديق االلكتروني مياٌم عمى قدر كبير من االىمية والتي سيأتي بيانيا 
فيما يأتي خاصة ما تعمق بتوثيق المعامالت، الشيء الذي أوجب أن تتوفر في جيات التصديق أىميًة عمى 
قدر الميام، إْذ َيمزم أن يكون أىاًل لمقيام بخدمة التصديق اإللكتروني، واألىمية ىنا تعني أن تتمتع جيات 
مكانات وكفاءات تقنية وقانونية ومادية ومينية تؤىمو لمقيام بميامو، كونو سيكون  التصديق بمتطمبات وا 

الطرف الحاسم في اثبات مدى صحة أو عدم صحة المعامالت الواقعة بين األطراف فيو محل ثقة لضمان 
ييات ومتطمبات الدول  .5صحة التوقيعات اإللكترونية، وتختمف المؤىالت من بمد آلخر حسب َتوجُّ

إن من جممة التعريفات المقدمة سواء التعريفات القانونية أو الفقيية نجد أن جية التصديق عبارة عن 
شخص مستقل معنويا كان طبيعيا سواء كان خاصا أو عاما محايد، يعمل دور الوسيط بين المتعاممين في 

لحاقالمجال االلكتروني لتوثيق معامالتيم االلكترونية وذلك من خالل نسبة   التواقيع االلكترونية إلى وا 
 .6أصحابيا

 .مهام هيئات التصديق: الفرع الثالث
 عمييا أيضا وُيطمق-اإللكترونيإن مؤدي خدمة التصديق اإللكتروني مكمف بإصدار شيادة التصديق 

 التوقيع- يرغب في التأكد من صحة المحرر اإللكتروني لمن-اصطالح بطاقة إثبات اليوية اإللكترونية 
 .7 إليو من طرف صاحب التوقيع المتعاقد معو مزود الخدماتالمرسل-اإللكتروني 
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 عام ه الموافق ألول1436 ربيع الثاني 11 مؤرخ في04-15 من القانون رقم 15تنص المادة 
شيادة : "  م يحدد القواعد العامة المتعمقة بالتوقيع والتصديق االلكترونيين عمى ما يمي2015فبراير سنة 

: التصديق االلكتروني الموصوفة ىي شيادة تصديق الكتروني تتوفر فييا المتطمبات التالية

أن ُتمنح من طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات التصديق االلكتروني طبقا لسياسة  -1
التصديق االلكتروني الموافق عمييا، 

 .8 ...."أن ُتمنح لمموقع دون سواه-2
ممف رقمي ُيوضح الصمة بين بيانات مراجعة التوقيع والُموقع، وىي ''    ُتعرف الشيادة اإللكترونية بأنيا

 07/1629وقد جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي '' بذلك تمعب دور بطاقة اليوية
وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصمة بين معطيات '' :تعريف لشيادة التوثيق اإللكتروني والتي نصيا كالتالي

. ''فحص التوقيع اإللكتروني والموقع 
 إّن شيادة التوقيع اإللكتروني عبارة عن رسالة إلكترونية تصدر من جيات التصديق تثبت التوقيع  

 شيادة-7...'':  من خالل نصيا التالي15/0410 من القانون 02اإللكتروني ونسبتو لموقعو، وعرفتو المادة 
'' ...التصديق اإللكتروني تثبت الصمة بين بيانات التحقق من التوقيع اإللكتروني والموقع

    إن التزام ىيئات التصديق ىو التزام بتحقيق نتيجة أي إصدار شيادة التوثيق مستوفية لكامل البيانات 
األساسية، فإن اختل شرط فييا فعمى مؤدي الخدمة إلغاء ىذه الشيادة؛ كأن تصدر الشيادة بناء عمى 

معمومات مزيفة؛ بمعنى أن تكون المعمومات المقدمة صحيحة لكن تخص ذات شخص آخر، أو ُتستعمل 
الشيادة لغرض التدليس؛ فتصدر الشيادة بشروط صحيحة من ِقبل صاحبيا لكن استعماليا غير 

. 11مشروع
 .لكترونيإوزارة العدل هيئة تصديق : المطلب الثاني

 أعطى المشرع الجزائري لوزارة العدل أىمية اصدار شيادات التوثيق قطاع العدالةرقمنة إطار في 
ه الموافق 1436 ربيع الثاني عام 11 مؤرخ في 03-15االلكتروني وكذا التصديق وذلك بموجب قانون رقم 

. ، يتعمق بعصرنة العدالة2015أول فيبراير
إن صفة وزارة العدل كييئة تصديق الكتروني ُمستمدة من القانون أي أن شرعيتيا قانونية إذ ال تحتاج ألن 

 خاصة الفصل الثاني 04-15ُتعتمد من الييئات الُمؤِىمة لجيات التصديق المنصوص عمييا في القانون 
. تحت عنوان سمطات التصديق االلكتروني
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 .التصديق اإللكتروني للوثائق:  الفرع االول
نظم المشرع الجزائري التصديق االلكتروني لموثائق االلكترونية الصادرة عن وزارة العدل حيث اعتمد 

.  امكانية اصدار وثائق مميورة بتوقيع الكتروني
، المؤرخ في 03-15تقنية التصديق والتوقيع اإللكترونيين في المجال القضائي، وفقا لمقانون رقم  واعتـمـاد

نشاء 2015 فيفري 01 ، المذكور أعاله، من خالل استحداث مركز شـخصنة الشـريحة لإلمضاء اإللكتروني وا 
سمطة التصديق اإللكتروني، وتمكين كافة المتدخمين في نشاط القطاع من إميار الوثائق اإلدارية والمحررات 

 وىذا وفق ما نصت عميو المادة .القضائية بتوقيع إلكتروني موثوق، بيدف إتـاحة الخدمات القضائية عن بعد
يـمـكـن أن تمـيــــر الــــــوثــــــائـق والمحــــررات الـــــقـــــضـائــيـة الــــتـي :" الرابعة منو والتي جاء نصيا كالتالي

تـــــســــمّـــــمـــــيــــا مـــــصـــــالح وزارة الـــــعــــدل والمؤسسات الــتــابــعـة لــيــا والجــيـات الــقــضــائـيــة بــتــوقـيع إلكتروني تكـون 
" صمتو بالمحرر األصمي مضمونة بواسطة وسيمة تحقق موثوقة 

كافة  منح اختصاص المصادقة عمى الوثائق الموّجية لمخارج إلى السادة النواب العامين عمى مستوى
 .وزارة العدل قصد إعفاء المواطنين من التنّقل إلى مقر المجالس القضائية

 :- يـيدف ىذا الـقانـون إلى عصرنـة سير قطاع العدالة من خالل: "  نصت المادة األولى منو عمى ما يمي
  .وضع منظومة معموماتية مركزية لوزارة العدل- 
  .إرســال الــوثــائق والمحــررات الــقــضــائــيــة بــطــريــقـة إلكتروني  -
 "اســـتــخـــدام تــقـــنـــيــة المحـــادثـــة المـرئـــيـــة عن بـــعــد في اإلجراءات القضائية -

 من القسم الثاني تحت عنوان التصديق االلكتروني 8 إلى 4إلى جانب المواد من 
 .منح شهادة التصديق: الفرع الثاني
 المتعمق برقمنة العدالة وزارة العدل امكانية منح شيادة التصديق عمى التوقيع 03-15منح القانون 

تضمن وزارة العدل التصديق : "  والتي كان منطوقيا كالتالي07االلكتروني وفق ما نص عميو في المادة 
عمى التوقيع االلكتروني بواسطة ترتيب الكتروني مؤمن يضمن التعرف عمى ىوية الشخص المرسل إليو 

. وتاريخ صالحية التوقيع والمعمومات التي يتضمنيا
" ُتحدد كيفيات تطبيق ىذه المادة عن طريق التنظيم 

 الكترونية لطالبي ىذه الشيادات وتوقع رقمية لتوقيعاتإن سمطة المصادقة ىي ىيئة تصدر شيادات 
عمى الشيادات التي تصدرىا  (وزارة العدل)سمطة المصادقة 

 :سمطة المصادقة مسؤولة عن جميع المراحل التي تمر بيا عممية المصادقة
 .أمام المستفيدين من الشيادات التي قامت بإصدارىا- 
. وأمام كل شخص َيْأتِمن الشيادات التي أصدرتيا- 
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 .الشهادة االلكترونية أو الشهادة الرقمية: والأ
 تعتبر الشيادة االلكترونية بطاقية الكترونية تحتوي عمى معمومات شخصية لممستفيد منيا، وىي بمثابة 

 .بطاقة ىوية الكترونية
تسمح الشيادة االلكترونية بإصدار توقيعات الكترونية لتحقيق معامالت عمى اإلنترنت ومن ثمة االستغناء 
عن الدعائم الورقية، كما تسمح الشيادة االلكترونية بتبادل المعمومات ذات الطابع الحساس في سرية تامة 

 .بفضل تشفير المعمومات
 .خصائص الشهادة االلكترونية: ثانيا

:  يميفيماتتمثل خصائص الشيادة االلكترونية الصادرة عن وزارة العدل 
. تعتبر كل شيادة إسمية وغير قابمة لمتنازل حيث ال يمكن إعارتيا أو استبداليا-  
كد صحة المعمومات ؤالتي ت ( العدلوزارة (المصادقةتسمم الشيادة االلكترونية من طرف سمطة  - 

. المتضمنة في الشيادة وكذا العالقة بين ىوية المستفيد والمفتاح العام المحتوى في الشيادة
 مسؤولية وزارة العدل بمناسبة منح شهادة التصديق: الفرع الثالث 

 األشخاص الذين وذلك اتجاه 03-15 من القانون 08عالوة عمى تقرير مسؤولية وزارة العدل في المادة 
وجاء نص المادة . صدَّقت الوزارة عمى توقيعيم وكذا اتجاه الغير فيما يتعمق بالشيادات التي تصدرىا

تتحمل وزارة العدل تجاه األشخاص الذين صدقت عمى توقيعهم وكذا تجاه الغير المسؤولية :" كالتالي
" القانونية المتعمقة بالشهادات التي تصدرها 

 وقعت جريمة تحمل وصف الجريمة إذا عدم تغطية تمك المواد لممسؤولية المقررة أو في حالة ما وفي حالة
 المتضمن القواعد الخاصة لموقاية من الجرائم المتصمة 04-09 يتم الرجوع الى قانون االلكترونية فإنو

 394 مكرر الى 394، باإلضافة الى قانون العقوبات المواد من  ومحاربتيابتكنولوجيات االعالم واالتصال
. مكرر منو

 من صحة البيانات المقدمة من األشخاص بالتحقق- العدل وزارة-تمتزم جيات التوثيق االلكتروني 
الُمصَدر ليم شيادات توثيق وصفاتيم المميزة والتي تمت المصادقة عمييا وتضمينيا في الشيادة، ويعتبر ىذا 
االلتزام أكثر االلتزامات دقة وصعوبة بالنسبة لعمل جيات التوثيق االلكتروني، وىو يحتاج الى كادر وظيفي 

وفني مالئم متخصص من ذوي الخبرة لمتحقيق من البيانات المقدمة وأىمية الشخص الصادرة لو الشيادة 
وتتمثل البيانات المقدمة عادة في األوراق المقدمة من المشترك؛ كاليوية الشخصية وجواز ، 12بالتعاقد
. وكل ما من شأنو تأكيد ىوية المتعامل االلكتروني، 13السفر

لم تنظم أو تتناول التشريعات بيان مقدار ىذه العناية وفي ىذه الحالة ُيطبَّق القواعد العامة بااللتزام وىي 
إنَّ اإلجابة عن ىذا اإلشكال مفادىا تفادي إشكاالت تقع في المستقبل نتيجة أي . بذل عناية الرجل العادي

بمعنى فإن قامت جيات التوثيق ببذل العناية . ضرر يصيب المتعامل مع من قدم معمومات لجيات التوثيق
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الالزمة في التحقق من البيانات المقدمة في جانبيا القانوني وكذا التقني، ليا بعد ىذا التحرر واستبعاد أي 
مسؤولية نتيجة أي ضرر يحصل بالغير والذي تعاقد عمى ما ُقدِّم من بيانات والتي قد تكون غير صحيحة أو 
نما تقع المسؤولية عمى المتعامل الذي  مزورة، فال تتحمل جيات التوثيق المانحة شيادة التوثيق أي مسؤولية وا 
أدلى بمعمومات مضمة وتقع عميو تبعات أي ضرر وما ينجم عنو من تعويضات، إلى جانب المتابعة الجنائية 
أمام جيات التوثيق لما َقدَّمو وما أثَّر بو سمبًا عمى المعامالت االلكترونية، فال ُتَساؤل ىيئة التصديق إال في 

.  حدود ما ُقدَّم ليا
: خاتمةال

إن من اصالح العدالة في الجزائر رقمنتيا كما ىو الحال في عديد الدول سواء في العالم أو في دول 
 االعباء عمى ىذا المرفق الشيء الذي من شأنو توفير الجيد والوقت ِلما شأنيا توفيرالجوار ىذه التقنية من 

. يخدم ىذا القطاع خاصة ما تعمق بالشق االداري
ن من أَمارات ترقية مرفق العدالة أن ُيناط بيا آلية التصديق االلكتروني وىو ما أكده القانون   03-15وا 

:    الذي من جممة أىدافو العدالةالمتعمق برقمة
 فالتــــأىيل الممنوح ليا ليس 03-15إن جعل وزارة العدل كجية تصديق الكتروني وذلك بص القانون - 

كباقي الجيات المانحة لشيادات التوثيق أو التصديق االلكتروني التي تستمد ىذه الصفة من السمطة الوطنية 
نما التأىيل َمرُده القانون    .  لمتصديق االلكتروني وا 

حث كل متعامل مع العدالة بضرورة التعامل بالتقنية الرقمية الشيء الذي يسيل العمل بالقدر الذي يوفر - 
. الجيد والوقت

. دخال المزيد من التقنيات خاصة في مجال ارسال وتبادل الوثائق كتبادل العرائض الكترونياإ- 
كسماع منطوق العرائض وشيادة الشيود، وعمى الرغم ما تتسم بو ىذه التقنية  ،إجراء المرافعات عن بعد- 

من عصرنة لمرفق العدالة إال أن ليا عيوبا من احتمالية التصنع خاصة وأن األمر ال يتم وجاىيا ىذه 
 .الخاصية تسمح لمقاضي من قراءة ظاىر األمر عمى حقيقتو

إن في التصديق االلكتروني الذي تمارسو وزارة العدل من خالل منح شيادة التوثيق المتعمقة بالتوقيع - 
االلكتروني، وتمكين كافة المتدخمين في نشاط القطاع من إميار الوثائق اإلدارية والمحررات القضائية بتوقيع 

. إلكتروني موثوق فيو زرع الثقة بين كل متعامل مع العدالة، إلى جانب اختزال الوقت والحواجز لممتقاضين
: ومن جممة االقتراحات المستوحاة من هذه المداخمة

. سائل التقنية الحديثةومراجعة القوانين المرتبطة بمرفق العدالة حتى تتماشى وال- 
ضمان عدم انقطاع االنترنت عمى اعتبار أنيا الحجر األساس الذي تُبنى عميو الرقمنة فال يمكن تصور - 

 .عصرنة دونيا، وذلك بتوفير الحد االدنى منيا
تشكيل فريق بحث يتكون من خبراء جزائريين يعمل عمى مواكبة كل تطور في مجال تكنولوجيات - 

. االعالم
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