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هشام الصالح يقترح تزويد قاعات احملاكم بكاميرات لتسجيل 
وقائع اجللسات بالصوت والصورة دون اإلخالل بالتدوين الكتابي

النائــب د.هشــام  قــدم 
الصالح اقتراحا بقانون في 
شأن تسجيل جلسات احملاكم 
ووقائع التحقيقات بالصوت 
والصورة، ونصت مواده على 

ما يلي:
املادة األولى: يتم تزويد 
قاعــات احملاكــم بكاميــرات 
لتسجيل كل وقائع اجللسات 
بالصــوت والصــورة وذلك 
دون اإلخالل بنظام التدوين 
الكتابــي للمحاضر وفق ما 
يقضي بذلك القانون، وحتفظ 
التســجيالت بعد  وســائط 
كل جلســة وفق اآللية التي 
حتددها الالئحة التنفيذية.

املادة الثانية: تزود جميع 
الغرف املخصصة للتحقيق 
بكاميرات للتسجيل بالصوت 
والصورة، وحتفظ وسائط 
التسجيالت في ملف التحقيق 
مختومة مــن النيابة العامة 
أو اإلدارة العامة للتحقيقات 

حسب احلالة.
املادة الثالثة: عند فتح أي 
حتقيق يعلن احملقق بالصوت 
والصورة عن بدء التسجيل 
وعن الوقت والتاريخ، وذلك 

املــادة اخلامســة: دون 
اإلخــالل بأي عقوبات أشــد 
ينــص عليها القانــون رقم 
(١٦) لسنة ١٩٦٠ املشار إليه، 
تســري على كل مــن يقوم 
أو  أو اســتعمال  بتســريب 
استغالل تسجيالت احملاكم أو 
التحقيقات بأية وسيلة كانت، 
بهدف التجريح أو اإلساءة إلى 
األشخاص أو املس بحياتهم 
اخلاصة، العقوبات املنصوص 
عليها في القوانني املشار إليها 

ذات الصلة. 
السادســة: تصدر  املادة 
التنفيذيــة لهــذا  الالئحــة 
القانــون خالل ثالثة أشــهر 
من تاريخ نشــره باجلريدة 

الرسمية.
املادة السابعة: على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء - 
كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، ويســري العمل به 
بعد ســتة أشــهر من تاريخ 

نشره باجلريدة الرسمية.
 ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانون في شــأن 
تســجيل جلســات احملاكم 
ووقائع التحقيقات بالصوت 

اجلزائيــة،  واحملاكمــات 
واملرافعات واإلجراءات املدنية 
والتجارية املواد التي تكفل 
مبــدأ العلنية في جلســات 
احملاكم وشــروط االستثناء 
التخاذ قــرار ســريتها، كما 
القواعــد املنظمة  تضمنــت 
واالســتجواب  للتحقيــق 
ونظام اجللســات وصدرت 
كذلك العديد من التشريعات 
والنظم واللوائح ذات الصلة.
البشــرية  أن  ومعلــوم 
تشــهد تطــورا تكنولوجيا 
مســتمرا خاصة فــي مجال 
تكنولوجيا املعلومات وعوالم 
املرئي واملسموع وتسجيل 
الصوت والصورة والتوثيق 
واألرشفة، األمر الذي أصبح 
يفرض أن تواكب اإلجراءات 
القضائية في مختلف مراحلها 
التطور  ومســتوياتها هــذا 
املتسارع ملواجهة املشكالت 
العملية الناجتة عن التطبيق 
العملي والتمكن من تكريس 
مبــادئ العدالــة واإلنصاف 
ورد احلقــوق إلى أصحابها 
ومعاقبة املذنبني وحتميلهم 
وزر أفعالهم وخرقهم لقواعد 

املكفولة لألظناء  الضمانات 
واملتهمني والشــهود، وعلى 
سير إجراءات العدالة بصفة 

أعم.
اعتبارا ملا سلف مت إعداد 
هــذا االقتــراح بقانون الذي 
يهدف إلــى وجــوب تزويد 
كل قاعات احملاكــم بأجهزة 
تسجيل للصوت والصورة 
جلميع اجللسات، وكذا تزويد 
كل غــرف التحقيق بأجهزة 
مماثلــة. وذلك دون اإلخالل 
الكتابــي  التدويــن  بنظــام 
للمحاضر وفق ما ينص عليه 

القانون. 
وأحاط االقتراح بقانون 
بضوابــط  اإللــزام  هــذا 
وضمانــات حــني نص على 
وســائط  حفــظ  وجــوب 
التســجيل وفق اآللية التي 
التنفيذية.  الالئحة  حتددها 
وال يتم عرض التســجيالت 
عند وقوع شكوى أو منازعة 
فــي احملضــر إال بقــرار من 
احملكمة التي تنظر الدعوى 
أو إدارة التفتيش القضائي 
بالنسبة للمحاكم، وبإذن من 
النيابــة أو إدارة التحقيقات 

والصورة على ما يلي:
املــادة ١٦٥ مــن  نصــت 
الدســتور على أن جلســات 
احملاكم علنية إال في األحوال 

التي يبينها القانون.
وكفلــت املــادة ١٦٦ حق 
التقاضي للناس على أن يبني 
القانون اإلجراءات واألوضاع 

الالزمة ملمارسة هذا احلق.
ونصــت املــادة ١٦٧ على 
أن القانــون يعني الشــروط 
والضمانــات اخلاصــة مبن 
يولون وظائف النيابة العامة 
التي تتولى الدعوى العمومية 
باسم املجتمع واإلشراف على 
القضائي  شــؤون الضبــط 
والسهر على تطبيق القوانني 
اجلزائيــة ومالحقة املذنبني 
وتنفيــذ األحــكام، وقضت 
نفــس املادة بجواز أن يعهد 
العام  بقانون جلهــاز األمن 
بتولي الدعوى العمومية في 
اجلنح على سبيل االستثناء 
وفقــا لألوضاع التي يبينها 

القانون.
هــذه  مــع  وبالتــالؤم 
املواد الدســتورية تضمنت 
القوانني املنظمة لإلجراءات 

القانون.
إن هــذه املواكبــة تتيح 
للنظــام القضائي ترســيخ 
الشفافية والنزاهة واحلياد 
التي يقوم في ظلها مبهمته 
النبيلة وذلك من خالل تطوير 
آليــات عمله ووســائله في 
إرساء أسس العدل وتوفير 
اطمئنــان املتقاضــني علــى 

حقوقهم وسيادة القانون.
وإذا كانت علنية اجللسات 
في احملاكم مظهرا للشفافية 
املطلوبة فإن استمرار االكتفاء 
في رصــد وقائعها فقط مبا 
يتــم تدوينــه فــي احملاضر 
يدويا، ال يخلو من مخاطرة 
بحقــوق األطــراف ملا تكون 
فحوى هــذه احملاضر محل 
خــالف أو اعتراض بســبب 
نقص أو سهو غير مقصود 

او عدم دقة أو حتريف.
ومــا قيــل عن جلســات 
احملاكــم يقال عن جلســات 
التحقيق واالســتجواب مبا 
قد يســم محاضرها املدونة 
كتابيا من نقائص في رصد 
دقيــق لســير التحقيق وما 
لذلــك مــن أثر وخيــم على 

بالنسبة للتسجيالت املتعلقة 
بها، وفي جميع األحوال يعتد 
عند الفصل في األمر مبا جاء 

في التسجيالت.
ومن أجــل التصدي لكل 
استعمال منحرف قد يستهدف 
تلك التســجيالت، فقد نص 
االقتــراح على توقيع أشــد 
العقوبات املنصوص عليها 
في قانون اجلزاء وغيره من 
القوانني ذات الصلة في حق 
كل مــن يقوم بأي وســيلة 
كانت بتسريب او استعمال 
أو استغالل تلك التسجيالت 
بهدف التجريح او اإلســاءة 
أو املــس باحليــاة اخلاصة 
لألشــخاص. وحدد القانون 
لصدور الالئحــة التنفيذية 
أجل ثالثة أشــهر من تاريخ 

نشره باجلريدة الرسمية.
وإلعطاء املهلة الالزمة من 
أجل تزويد قاعــات احملاكم 
التحقيــق باألجهزة  وغرف 
التي نــص عليهــا االقتراح 
بقانون فقــد مت النص على 
أن العمل به يسري بعد ستة 
أشهر من نشره في اجلريدة 

الرسمية.

طالب بتزويد الغرف املخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل وحتفظ امللفات مختومة لدى النيابة العامة

د.هشام الصالح

دون اإلخالل بنظام التدوين 
الكتابــي للمحضــر وفق ما 

يقضي بذلك القانون.
املــادة الرابعــة: تعرض 
التسجيالت بقرار من احملكمة 
التي تنظر الدعوى أو إدارة 
التفتيــش القضائي أو بإذن 
من النيابة العامة أو اإلدارة 
العامة للتحقيقات - حسب 
احلالة - وذلــك عند تقدمي 
أي شــكوى أو منازعــة في 
احملاضر، ويعتد للفصل في 
األمر مبا جاء في التسجيالت 
عنــد وجــود اختــالف مــع 

احملضر املكتوب.

أسامة الشاهني: تسهيالت جلمع الدراسة بالعملدعا رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي وكازيني للمشاركة في إحدى اجللسات العامة
اســامة  النائــب  قــال 
الشاهني إنه تقدم باقتراح 
برغبة من أجل إزالة العوائق 
كافة أمام اجلمع بني الدراسة 
والعمل من أجل التســهيل 
على املواطنني الراغبني في 

اجلمع بينهما.
الشــاهني فــي  وشــدد 
تصريــح مبجلــس األمــة 
على ضرورة اإلســراع في 
مســاعدة هؤالء املواطنني 
من قبل اجلهات احلكومية.

ولفت إلى أن هناك أحكاما 
قضائيــة كثيــرة صــدرت 

لصالــح املواطنــني إلنصافهم 
والتأكيد على حقهم الدستوري 
في اجلمع بني الدراسة والعمل 
في القطاعني احلكومي واخلاص.
األحــكام  هــذه  أن  وأكــد 
القضائية كان لها األثر الطيب 
في نفوس العديد من املواطنني 
الراغبــني في زيادة حتصيلهم 
العلمي. وأضاف إنه ولألسف 
اجلهــات  مازالــت  الشــديد 
احلكومية سواء ديوان اخلدمة 
القوى العاملة أو وزارة التعليم 
الثقافيــة،  العالــي ومكاتبهــا 
ممتنعة عن تنفيذ هذه األحكام، 

ما يضطــر املواطنني لرفع 
قضايا فردية كل على حدة. 
وأشار إلى أن هذا األمر يكلف 
أوقاتــا وأمواال  املواطنــني 
كثيــرة ويشــغل الدوائــر 
القضائية املكتظة باألحكام 
واملطالبــات  والشــكاوى 

القضائية املختلفة.

أسامة الشاهني

رئيس البرملان العربي يدعو إلنشاء منتدى 
برملاني عربي - إيطالي لتعزيز العالقات

القاهرة - هناء السيد

في إطار الزيارة الرسمية 
التي يقوم بهــا إلى إيطاليا 
على رأس وفد برملاني رفيع 
املســتوى، التقــى رئيــس 
البرملــان العربــي عادل بن 
عبدالرحمن العسومي والوفد 
املصاحــب لــه، مــع رئيس 
العالقــات اخلارجية  جلنة 
مبجلس الشيوخ اإليطالي 
والرئيس احلالي للمجموعة 
اإليطالية باالحتاد البرملاني 
الدولي فيرنانــدو كازيني، 
حيث بحث اجلانبان ســبل 
تعزيــز العالقــات العربية 
-اإليطالية على املســتوى 
البرملانــي، فضال عن تبادل 
وجهــات النظر حــول عدد 

العربيــة -اإليطاليــة على 
املستوى البرملاني، مضيفا 
أن الدول العربية وإيطاليا 
ترتبطان منذ سنوات طويلة 
بعالقــات صداقة تاريخية، 
وقــد توطدت هذه العالقات 
السياسية  على املستويات 
واالقتصاديــة، ولكنها على 
املســتوى البرملاني ما تزال 
دون املستوى املأمول الذي 
يتناســب مع طموحات كال 
اجلانبني، معربا عن تطلعه 
ألن يكون املنتدى البرملاني 
نقطــة حتول رئيســية في 
تفعيل دور الديبلوماســية 
بــني اجلانبــني  البرملانيــة 

العربي واإليطالي. 
من جانبه، أشاد فيرناندو 
بالبرملــان العربــي والدور 

الذي يقــوم به كمؤسســة 
تضــم برملانيــني من جميع 
الدول العربيــة، في تعزيز 
العمل العربي اجلماعي ودعم 
القضايا العربية، مؤكدا على 
تأييده للمبادرة التي تقدم 
بهــا رئيس البرملان العربي 
بشأن إنشاء منتدى برملاني 
عربي - إيطالي. وأضاف أنه 
سيقوم بالتنسيق والتواصل 
مع مجلسي الشيوخ والنواب 
في إيطاليا لكــي ترى هذه 
املبادرة النور. كما أعرب عن 
تطلعه إلى زيــارة البرملان 
العربي للتعرف على دوره 
عن قرب، ولتعزيز العالقات 

بني اجلانبني.
بــدوره، أوضــح رئيس 
البرملــان العربــي أن هناك 
التحديــات  مــن  الكثيــر 
املشتركة التي تتطلب تعزيز 
العالقات العربية -األوروبية 
ومزيد من التنسيق املشترك 
على كافة املستويات، وهو 
األمر الذي اتفق معه كازيني، 
الذي أكد من جانبه أن أوروبا 
يجب أن تنخرط بشكل بناء 
وأكثر إيجابية في التعامل مع 
القضايا العربية، مضيفا أنه 
يجب أن يكون هناك اهتمام 
العالقات  أوروبي بتعزيــز 
مع الدول العربية أكثر مما 
هــو عليــه حاليــا، وهو ما 
ســيخدم مصالح الشعوب 

لدى اجلانبني.
القضايا  وعلى مستوى 
محــل االهتمــام املشــترك، 
أكــد العســومي علــى دعم 
الدولــة  واســتقرار  أمــن 
الليبيــة واحلفــاظ علــى 
ســيادتها ووحدة أراضيها، 
مشــددا علــى أهميــة إمتام 
االنتخابــات الليبية، فضال 
عن ضــرورة خــروج كافة 
املقاتلني األجانب واملرتزقة 
من األراضي الليبية، باعتبار 
ذلك متطلبا رئيسيا لتحقيق 
األمن واالستقرار في الدولة 

الليبية.
وفي هــذا الســياق، أكد 
كازيني على أن احلل األمثل 
لألزمة الليبية يجب أن يكون 
بإرادة الليبيني أنفسهم، بعيدا 
عن أي تدخالت خارجية في 
الليبية،  الداخلية  الشؤون 
معربا عن تطلعه ألن تشهد 
الدولة الليبية خالل الفترة 
القادمــة املزيــد مــن األمن 

واالستقرار.
وفــي نهاية اللقاء، وجه 
العســومي الدعوة رســميا 
إلى رئيسة مجلس الشيوخ 
اإليطالي، وكازيني، للمشاركة 
في إحدى اجللسات العامة 
للبرملــان العربــي، واتفــق 
اجلانبان على عقد اجتماع 
مشــترك يضــم أعضاء من 
البرملان العربي وأعضاء من 
البرملــان اإليطالي، على أن 
يتم التنسيق املسبق بشأن 
تدشــني املنتــدى البرملاني 
العربــي - اإليطالــي خالل 

هذا االجتماع.

عادل العسومي

من القضايــا محل االهتمام 
املشترك.

فــي هــذا الســياق، دعا 
إنشــاء  إلــى  العســومي 
منتــدى برملانــي عربــي - 
إيطالــي لتعزيــز العالقات 

ملشاهدة الڤيديو


