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  "األدلة القضائية في أمن الفضاء الحاسوبي"

وذلك  ،في سلطنة عمانحيوية االتصاالت من أآثر القطاعات تكنلوجيا يعتبر قطاع 

 بشكل وزارة االقتصاد الوطنيتقدمها  التي اإلحصاءاتويظهر جليًا من خالل األرقام 

، ًا متسارعًاشهد قطاع االتصاالت نمو 2007، ففي نهاية شهر ديسمبر من العام دوري

 مليون مشترك بزيادة قدرها 2.5بلغ عدد المشترآين في خدمة الهاتف المتنقل حيث 

 ألف مشترك بنسبة 261 إلىإنخفض مستخدمي الهاتف الثابت عدد إال أن ، 37.5%

مستخدمي خدمة اإلنترنت نسبة فقد ارتفعت اإلنخفاض وبالرغم من ذلك  %-0.6تغيير 

وربما تكون الزيادة بسبب تقديم خدمات .  ألف مشترك70ليبلغ العدد أآثر من % 10

  .االنترنت المتطورة في الهاتف النقال مثل خدمة الجيل الثالث

 القاض بتأسيس 30/2002 رقم ي أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطان2002في عام 

هيئة تنظيم االتصاالت لتعمل بشكل مستقل لتنفيذ السياسة العامة لقطاع االتصاالت 

 لتحرير هذا القطاع الهام بهدف إطالق سوق االتصاالت ةرجمة توجهات الحكوموت

قوده الشرآة العمانية وإزاحة الستار أمام المستثمر األجنبي لدخول هذا القطاع الذي ت

 .بالسلطنةباعتبارها المشغل األول لجميع خدمات االتصاالت لالتصاالت 

 نالحظ أنناالكبير في هذا القطاع إال وعي النفي الوقت الذي نشعر فيه بالتقدم والتطور 

خارج العاصمة وفي السلطنة عمومًا، في الوقت ذاته محدودية مستخدمي االنترنت 

موجود في الدول  ومما يجعل مستخدمي هذة الخدمة أقل بكثير عن ما هخصوصًا مسقط 

وتأتي أسباب محدودية المستخدمين لصعوبة توصيل خدمة االنترنت . المجاورة
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،  الذي تنتهجه السلطنةاألفقيمناطق السلطنة نظرًا للتوسع العمراني الشحيحة لغطيتها وت

لها الصحراوية ولطبيعة الجغرافية الصعبة التي تقع فيها تلك المناطق الحجرية آما أن ا

  .ADSL فيما يتعلق بخدمة اإلنترنت الفائق السرعة األقلعلى  ،آلمة اخرى

 الحكومة أهداف التقنيات الحديثة بشكل ناجح وتحقيق  السلطنة بضرورة بلوغإيمانإن 

 لخلق اتحاد قوي األولآان الدافع في حوسبة الحياة اليومية لإلنسان العماني المستقبلية 

 لبلوغ الهدف ألخرل تهحاجبالطرفين لقناعة  لالتصاالتبين الحكومة والشرآة العمانية 

سلوب حديث مع مجتمعات دول قادر على التواصل بابناء مجتمع رقمي يكفل الذي 

 دور القطاع إلبراز أهميةمثال اإلتحاد آ نأخذ هذا أنوربما يمكننا . العالم األخرى

في جميع دول  و المعلومات في السلطنة آما هاتكنولوجيالخاص في المشارآة لقيادة دفة 

تنفيذ  وقد ترجم هذا االتحاد من خالل التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك ل.العالم

مشروع الحكومة االلكترونية الطموح الذي آان القاعدة العريضة التي استندت عليها 

نشر "ومشروع " مجتمع عمان الرقمي" والفعاليات مثل مشروع األنشطةالكثير من 

 وقعت الشرآة العمانية اإلطارفي هذا و. " المعلومات داخل المجتمعاتكنولوجيثقافة 

الشبكة الحكومية الموحدة تشغيل معلومات على اتفاقية  مع هيئة تقنية اللالتصاالت

 موقعًا حكوميًا، وتعرف هذة الشبكة بشبكة 750للوزارات ومؤسسات القطاع العام لربط 

MPLS التي وضعتها األمنية التي تتميز باألمن والحماية من خالل المواصفات 

العتبار حاجة القطاع ي الدولة، أخذًة بعين االحكومة بالتعاون مع الجهات المسؤلة ف

  .الخاص ايضًا لإلستفادة من هذا المشروع المهم

بالعمل على مساحة واسعة من المشاريع تقنية المعلومات وفي خط متواز تقوم هيئة 

 ووه" مرآز الحماية من الكوارث"التكنلوجية اضافة الى ما تم ذآره سابقًا مشروع 

 الرقمية الحكومية حتى في ضل مشروع طموح جدًا يهدف الى ضمان توفر البيانات

اتصال  يعمل هذا المرآز على توفر خطوطو المفاجأة، تعرض البالد للكوارث الطبيعية
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 بغرض اخذ نسخ احتياطية من بيانات تلك الوحدات همباشرة لكل وحدة حكومية على حد

واالحتفاظ بها في مكان مخصص تم تجهيزه بأعلى المستويات الفنية بشكل دوري 

 آما ان الهيئة تقوم .الزالزلو آالعواصف ة ليعمل في اقصى الظروف الطبيعيةواالمني

مساعدة الوحدات الحكومية على رسم السياسات االمنية التي يتم تطبيقها في شبكات ب

  .الحاسوب بالوحدات الحكومية لضمان موائمتها مع السياسة االمنية العامة للدولة

مجاال المجتمع أعطى أفراد الت واالنترنت التطور النوعي في تكنلوجيا االتصاإن 

واسعا لإلطالع على المعلومات وأدى إلى تغيير آبير في أسلوب الحياة والتعامل بين 

 وعلى مشروعية الفعاليات بشكل ،الجريمةحجم ونوع الناس، آما اثر بشكل مباشر على 

" ة االلكترونيةالجريم"اطلق عليها فيما بعد  نوع جديد من الجريمة ذلكونتج عن . عام

  . عديدة آما سنرى الحقاأشكاالوالتي تتخذ 

حديثة النشوء فقد نتج عن ذلك انعدام االتفاق على تعريف اإللكترونية وحيث أن الجريمة 

 :التعاريف التاليةمن ذلك مثال نجد موحد لها، 

 :بأنهاالجريمة االلكترونية عرفت الشرطة البريطانية  )1

 ." إجرامياستعمال شبكة الحاسوب لعمل"

  :بينما عرفها اإلتحاد األوربي بأنها )2

  ."مال شبكة الحاسوبعباستوأي مخالفة جرمية ترتكب ضد أ"

  :آما عرفها اإلدعاء العام العماني على انها )3

اذا تم اقتراف الجرم بإستخدام التقنية الحديثة، سواًء إلكترونية لجريمة تكون ا"
  "يث، ولوال ذلك لم يمكن اقترافهاأي جهاز إلكتروني أخر حد وآان جهاز حاسوب أ

  :وعرفها القضاء العماني على أنها )4

يتفق القضاء العماني في تعريفه للجريمة االآترونية مع تعريف االدعاء العام العماني "
  "إال انه زاد عليه امكانية تفرع الجرم االلكتروني الى اآثر من جرم في نفس الواقعة
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  :اعرفها انا شخصيًا بأنهاو )5

جهاز اليكتروني أخر و ا،ال من جهاز حاسوب الى أي جهاز حاسوب أخراالتص"
  "القانونيحرمه دولية آشبكة االنترنت بغرض إرتكاب ما وشبكة محلية ابواسطة 

  

حاضرتين في اجرام والحاسوب إن آلمتي بالرغم من إختالف تعبير آل تعريف إال 

الكامن بين براثن الخطر على جميع التعاريف وذلك يوحي بطريقة غير مباشرة 

في تعريف الجريمة االلكترونية، مشروطًا اما انا فقد سلكت طريقًا . التكنلوجيا الحديثة

جريمة تكييف الجريمة على انها القانوني لكي يجوز وفقد جمعت الجانبين الفني 

حاسوب وجهاز حاسوب ضرورة حدوث إتصال بين جهاز شددت على إلكترونية، وقد 

يمكن ارتكاب جريمة إلكترونية من خالل العمل على جهاز منفرد  ال، خالف ذلك اخر

 حسب قراءتي للقوانين الجزائية في -والدليل على ذلك . مهما آان نوع الجرم المفتعل

فإنه يمكن استخدام الحاسوب في الكثير من الجرائم لكن ليس  -الدول العربية بعض 

 آنشر مطبوعات يحرمها القانون، ،تكييفها على انها جريمة االآترونيةيتم بالضرورة 

تشويهها بقصد والتالعب بصور االفراد وجريمة تزوير في المستندات والوثائق، اوا

آل تلك الجرائم ربما ال يمكن لها ان تقع لوال استخدام الحاسوب في . اهانة الكرامة

 في. الفعلأصل  بل ترد الى وقوعها، إال انه ال يمكن ان تصنف آجريمة الكترونية

بمجرد ارسالها من تلقائيًا الوقت ذاته يتم تكييف جميع تلك الجرائم آجرائم إلكترونية 

 اذا تم األخذ بعين االعتبار التعريف الذي قدمته في ورقة العمل جهاز حاسوب إلى أخر

في مواقع االنترنت، القذف والتشهير مثل محرمة قانونًا مقاالت و، آنشر مطبوعات هذة

عبر البريد صور أو ارسال الى االنترنت، /مناستقبالها /ارسالهاوتزوير مستندات  وأ

، وجميع تلك الجرائم ال  ببرامج الحاسوب بقصد اهانة الكرامةتهامعالجتمت االلكتروني 

الجريمة تكييف مهم في شرط ولم يحدث االتصال بين اجهزة الحاسوب وه وتتم ل

   .جريمة الكترونيةوتصنيفها 
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أحد نسبة تطور الجريمة اإلليكترونية في تزايد مستمر خالل اآلونة أنه مما ال يخفى على 

  :مثلمن التعدد و التنوع آما انها بدأت في اخذ اشكاًال جديدة  األخيرة

 .ميتو هوية شخص حي أادعاءوتشمل : سرقة الهوية -1

وتشمل على سبيل : الحصول على نفع غير مشروع بواسطة بيانات تخص الغير -2

 لتحميله باسمه مثل تسجيل سيارة محددآخر لهدف شخص ة استعمال هويالمثال 

 .غراماتها

 للحصول على المال بادعاء االحتيالوتشمل آل أنواع : اإلحتيال عبر االنترنت -3

 .استعمال معلومات شخصية آلخرو أأخرىشخصية 

وتشمل الجرائم المتعلقة بالجنس مثل : الدخول لمواقع إباحية الخاصة باالطفال -4

 .نس على الشبكة والنشاط الجنسي مع األطفال بالجةالتجار

هي نشر صور جنسية و: نشر صور فاضحة لألطفال عن طريق اإلنترنت -5

 .لألطفال على شبكة االنترنت

وتشمل التهديد والتهجم والتشهير عن : إهانة الكرامة بإستخدام الحاسب اآللي -6

 .طريق الشبكة

لى شبكة حاسوب بدون وتشمل الدخول غير المخول ع:  الحاسوباستعمالسوء  -7

تعطيل عمل الحاسوب آما وبهدف ارتكاب عمل غير مشروع وتغيير أوهدف أ

 .الفيروساتفي حالة نشر 

إستخدام التقنيات الحديثة لتزوير : اإلحتيال بإستخدام بطاقات إئتمان مزورة -8

  .بطاقات اإلئتمان

لحاسب اآللي سواًء إلى االنفتاح التقني والفكري لمستخدمي االتنوع والتعدد يرجع ذلك و

 إال أن مستويات ارتكاب هذه الجرائم في السلطنة تعتبر .مجني عليهموآانوا جناًة أ

 وعلى الرغم من ذلك ينبغي التأهب لها ، بحيث ال تشكل تهديدًا آبيرًا للدولةمطمئنة،
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 ذلك يكمن في التطور في والخطر ،نظرًا آلثارها السلبية على األمن واالقتصاد الوطني

المستخدمة في هذه الجرائم من وريع للتقنيات الحديثة واألساليب الجرمية المتجددة الس

الئك و، آما ان هناك صعوبات حقيقية تواجه الجهات االمنية للتوصل الى أالجناةقبل 

  :من الخارج ألسباب آثيرة منها والجناة اذا آان

 . انفسهمالجناةين بين دولنا العربية وبالبشرية واالمكانات الفنية التباين في  -1

 .عدم وجود قانون يكافح الجريمة االلكترونية في الكثير من دول العالم -2

بين متعارف عليها غير قانونية مصطلحات قد تظهر إن وجد القانون لكن وحتى  -3

 .دول العالم المختلفة ما يؤثر على التعاون المشترك

اتفاقيات دولية وأنون صعوبة تسليم الجناة في الجرائم االلكترونية لعدم وجود قا -4

  .نظم ذلكت

 دول العالمبين لتتبع الجرائم االلكترونية عدم وجود اتفاقيات تعاون مشترك  -5

 .وخصوصًا األجنبية منها

حتى في حال وجود تلك االتفاقيات ففي الكثير من االحيان يتم خرقها من خالل  -6

 .مجهولة غالبًاتكون تجاهل طلب تسليم الجناة ألسباب 

 أصبح الجناة في :السابقةمدى التغير النوعي للجريمة اإلليكترونية مقارنة بالفترة  -7

تجلى ذلك في استخدامهم تقنيات أآثر وهذه الجرائم أآثر حيطٍة وحذر من السابق 

 وأصعب تعقبًا من الجهات األمنية آذلك نظرًا البتكار أساليب جرمية تطورًا،

 .ليهم وإحالتهم للعدالةجديدة تحيل دون سهولة إلقاء القبض ع
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الجرائم االلكترونية في سلطنة عمان خالل الفترة ألنواع و اعداد هنا نستعرض جدول 
  : من واقع سجالت شرطة عمان السلطانية2007 – 2003من 

 أعمار المتهمين جنسية المتهمين وأعدادهم عدد الجرائم نوع القضية

الحصول على نفع غير 
مشروع بواسطة بيانات 

 تخص الغير
3 

   من دول شرق أسياة سبع-

   اثنان من دول أوروبا الشرقية-

  اثنان من دول أسيا الوسطى-

26 - 45 

 6 اإلحتيال عبر االنترنت

   أربعة من دول افريقيا الجنوبية-

  واحد من الدول العربية-

  واحد من دول شرق أسيا-

 غير محدد األعمار

اإلحتيال بإستخدام بطاقات 
 8 ورةإئتمان مز

  من دول شرق أسياخمسة عشر  -

   أثنين من الدول العربية-

   واحد مواطن-

  اثنان من بريطانيا-

23 - 45 

إهانة الكرامة بإستخدام 
 19  مواطن واحد- 1 الحاسب اآللي

الدخول لمواقع إباحية 
 غير معروف غير معروف - 1 الخاصة باالطفال

نشر صور فاضحة لألطفال 
 غير معروف غير معروف - 1 عن طريق اإلنترنت

  إحصائيات رسمية عن القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية

  

 بروزها، على مكافحة هذه الجرائم منذ دءوببشكل عمان السلطانية يعمل جهاز شرطة 

وعمدت إلى إنشاء إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية باإلدارة العامة للتحريات 

 وتم تزويدها ،غيرهاو بمكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تعنيو الجنائية، اتوالتحقيق

 ،التي تؤهلها للقيام بمهامها على أآمل وجهوالفنية المادية وبجميع اإلمكانيات البشرية 

آذلك تم إلحاق هذه الكوادر العاملة بالعديد من الدورات التدريبية سواًء الداخلية 
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 وقد تمخض عن وتطور سريع وئم من نم هذه الجراه ما شهدتوذلك لمواآبة ،الخارجيةوأ

ذلك الجهد حصول السلطنة على جائزة أفضل محققين في الجرائم االلكترونية في العالم 

المنتديات ويقوم جهاز الشرطة بالمشارآة في العديد من المؤتمرات آما  .2004للعام 

 لها صدى  بحيث أن هذه الجهود المبذولة سيكون،الدولية التي تبحث في هذه المواضيع

  . وبالتالي تعزي ثقتهم فيها،في حماية المتعاملين في هذه الوسائل اإلليكترونية

تعتبر جيدًة معدل الجريمة االلكترونية  واالجراءات التي تتبعها الحكومة للحد من نمإن 

نتحرى عن اهم الصعوبات التي وإال اننا يجب ان نقترب اآثر من الداخل، لنبحث جدًا 

.  قضايا الجرائم االلكترونية، وهذا ما تم بالفعلالتعامل مع القضائية في تواجه المؤسسة

  :حيث رصدنا اهم النقاط المشاهده في منظومة العدالة الجزائية في السلطنة

إن وجود نصوص ومواد : اإلعتماد على مواد مضافة وعدم وجود قانون مستقل -1

 ورد في الفصل الثاني قانونية منظمة للجريمة االلكترونية في سلطنة عمان آما

المضافة بالمرسوم  من قانون الجزاء العماني - 276 المادة رقم -مكرر 

له دور آبير بال شك في خفظ معدل الجريمة  72/2001السلطاني رقم 

على االقل المحافظة على نسبتها دون زيادة طوال الخمس سنوات وااللكترونية، أ

بين الحجم النوعي ود في القانون السابقة، وذلك يشير الى تناسب بين ما ور

أننا سنحتاج بال شك الى والكيفي للجريمة االلكترونية في المجتمع العماني، إال 

 إلنفجار تكنلوجي قادم ال محاله، وحكومة السلطنة االستقاللية في القانون تحسبًا

، عليه فهي تحرص على استصدار قانون مستقل للجريمة  تماًمتعي ذلك

 .الرغم من عدم حاجتها نسبيًا لذلكقد انتهت من اعداده فعًال بااللكتروينة و

ان عدم وجود قانون من المالحظ : الحاليةللمواد القانونية الدقيق التفسير  -2

القانوني مستقل وواضح ينظم الجريمة االلكترونية يفتح المجال امام المفسر 

 وربما إلكترونية،تصنيفها آجريمة وللذهاب الى ابعاد آثيرة قبل تكييف الجريمة 
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بأنها جريمة غير نفسرها و ،تارةبأنها جريمة إلكترونية نفسر جريمة معينة 

ولنأخذ مثاًال . وذلك يعتمد على المفسر للجرم المقترف،  تارة أخرىإليكترونية

بإرتكاب جريمة تزوير " م"قام  :لذلك من واقع جرم منظور أمام محاآم السلطنة

 الحكومية المخزنة في الحاسب اآللي بقصد بعض البياناتمن خالل تزوير 

بطبيعة الحال إن عملية تزوير ولتحقيق منفعة شخصية، اصدار وثائق مزورة 

ذلك يطابق تعريف االدعاء العام وتلك الوثائق لم تتم لوال إستخدام الحاسب اآللي، 

العماني للجريمة االلكترونية، ويطابق ما ورد في قانون الجزاء العماني الفصل 

 : عندما قال276ثاني مكرر المادة رقم 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزيد عن سنتين وبغرامة من مائة "
بإحدى هاتين العقوبتين آل من تعمد استخدام الحاسب وريال الى خمسمائة ريال أ

  :اآللي في ارتكاب أحد االفعال األتية

  . شكلهاوثائق مبرمجة أيًا آانو تزوير بيانات أ-5

بالرغم من وتطابق الجرم مع تفسير االدعاء العام للجريمة االلكترونية، وبالرغم من 

اعتمادًا الى أصل صراحة المادة القانونية المذآورة سابقًا إال انه تم تكييف الجرم 

قوبتها الى السجن مدة ثالث  والتي قد تصل ع"تزوير في وثائق رسمية"والفعل وه

  .سنوات

إن عدم التوعية الصحيحة : لقضاء بماهية الجريمة االلكترونيةهيئة اتوعية  -3

طرق حدوثها قد يشكل بماهية الجريمة االلكترونية والمحاآم لهيئة القضاء في 

إن وحتى صعوبة في اتخاذ الحكم الصحيح في القضية المنظورة امام المحكمة، 

ئلة هيئة القضاء للرد على استم االعتماد على الخبراء في مجال تقنية المعلومات 

القضاء آانت ضئيلة بعدم قناعة وإال انه من الممكن ان تكون هناك نسبة حتى ل
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معروض امامه لعدم فهمه الكافي للعوامل المؤثرة في حدوث الجريمة  وبما ه

 .مما قد يؤثر على الحكم الصادر في تلك القضيةااللكترونية 

 واقع البحث في هذه القضية من :ملين في منظومة العدالة الجزائيةتوعية العا -4

على تعريف الجريمة االلكترونية في توصلنا الى ان هناك عدم اتفاق الى حد ما 

المحاآم بكافة مراحلها واالدعاء العام ومنظومة العدالة الجزائية آجهاز الشرطة 

المختلفة وحتى هيئة الدفاع، ونعود مرة اخرى لنقول ان سبب عدم وجود قانون 

السبب األول، وعليه يجب اتخاذ االجراءات وجريمة االلكترونية همستقل ينظم ال

 . لتحقيق عدالة أفضلالصحيحة في توعية العاملين في تلك المنظومة

يه، و في ختام ورقة العمل هذة نقدم لكم خالصة ما حصلنا عليه من توصيات لع

  :طنة عمان في سلومقترحات من واقع الزيارات الميدانية لمنظومة العدالة الجزائية

وتدعم األجهزة الخاصة التي تتعامل مع ة إن على الحكومة أن تشرع قوانين جديد -1

جرائم الفضاء الحاسوبي ومن أجل أن تقوم بذلك عليها أن تراجع القوانين القائمة 

حيث أن مما يشجع . بهدف تعديل ما يمكن تعديله ثم تشريع ما لم يسبق وجوده

 أن القوانين السائدة ليست واضحة في تعلقها المجرمين على ارتكاب الجرائم هو

 .على تطبيقها ليست صارمةالمقدرة بجرائم الفضاء الحاسوبي وان 

ى تمن المهم بمكان تثقيف المحققين بأمور الحاسوب والشبكة ونظم المعلومات، ح -2

وقد ال يكون هذا العمل يسيرا . رقمية المطلوبة لتوجيه التهمليمكن لهم جمع األدلة ا

 .أنه يعني ثقافة فوق العادية في أجهزة الشرطة والتحقيقاتحيث 

المختبرات الجنائية في حاجة إلى المزيد من المحققين مع تقنيات متقدمة باإلضافة  -3

إلى المعرفة القانونية الصحيحة التي تمكنهم من جمع األدلة الرقمية المهمة لتتم 

 .المالحقة المالحقة القانونية بنجاح
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االلكترونية وما يترتب عليه من من نتائج وتثقيفه بمفهوم الجريمة توعية المواطن  -4

فقليل من الناس يعرف ان نشر الفايروس على . عند التعامل مع التكنلوجيا الحديثة

آما يجب . الشبكة هو جريمة ال تقل في الخطورة والعقوبة عن أي جريمة تخريب

وقد يكون من . للحد منهاالجرائم ضروري تلك المواطن بأن التلبيغ عن أن يعلم 

الحكمة أن يشمل أي تشريع جديد ضمانات للمحافظة على سرية وهوية الشخص 

 .الذي يبلغ عن اية جريمة مما قد يشجع على مبادرته للتبليغ

التوعية األمنية ألفراد المجتمع بخطورة هذه النوعية من الجرائم في مختلف وسائل  -5

 وذلك بهدف الساحة،مية تظهر على  وآذلك تبصيرهم بأي ظواهر جراإلعالم،

  .الجرائموقايتهم من الوقوع في براثن هذه 

 في أمور الحاسوب ب في هذه التوعية  حيث ان تثقيف الطالالمؤسسة التعليميةدور  -6

القوانين يجب ان تتضمن إفهامه بما يمكن له عمله وال يمكن عمله وذلك وفق 

 .ةوالقواعد األخالقية إلستعمال الحاسوب والشبك

بحاجة إلى االستمرار في البحث و الدراسة حول األسباب التي خبراء الوالعلماء  -7

 .تؤدي إلى ارتكاب الجريمة االلكترونية ومعرفة طرق الوقاية

 والقطاع الرسمية،التنسيق المستمر بين مختلف الجهات وتعزيز أواصر التعاون  -8

 .لةالمبذوالخاص المعنية في هذا االتجاه بهدف توحيد الجهود 

البلدان المختلفة في التصدي ألساليب وطرق اإلستفادة من تجارب و توصيات  -9

القضاء وارتكاب هذه القضايا لتعزيز الوسائل واإلجراءات المطبقة في المكافحة 

 .عليها

 .العامةكترونية تختص بوضع السياسات ئم اإللتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الجرا -10

ة الجزائية بكافة تفرعاتها لفهم التعامالت عمل ورش عمل مكثفة لمنظومة العدال -11

االآترونية الحديثة لتقليل الفجوة بين السلك القضائي و الفني خصوصًا اننا جميعًا 

 .متفقون بالطفرة التكنلوجية القادمة على مجتمعاتنا العربية
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