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 Abstract: 

The diffusion of communication and information technologies and 

their great development in recent years have had a great impact 

on all aspects of life, including the justice sector, through what is 

called the electronic court or electronic dispute resolution. The 

intrusion of this technology in the area of justice has had great 

success, particularly with regard to the speed of dispute 

settlement, the reduction in the load of cases and their 

accumulation or the displacement of litigants before the courts. 

The videoconferencing technology adopted by the courts has led to 

a number of modifications in the working methods of the judge as 

well as in the rights of the parties, particularly in criminal 

matters. This technology has changed the characteristics of the 

traditional trial and affected the principles and guarantees of a 

fair trial.  
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 تقنية التحاضر املرئي واحلق يف حماكمة عادلة

 

 2 ليندة مربوك 
 

 :امللخص
كان النتشار تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وتطورها الكبري يف السنوات األخرية أثرها البالغ، فلقد هيمنت 
على كل نواحي احلياة، مبا فيها قطاع العدالة من خالل ما يسمى ابحملكمة االلكرتونية أو التقاضي االلكرتوين، 

قيق جناح كبري، خصوصا ما تعلق بسرعة الفصل يف ولقد أدى اقتحام هذه التكنولوجيا قطاع العدالة إىل حت
املنازعات وختفيف عبء تراكم القضااي وتنقل املتقاضني إىل احملاكم لكن يف نفس الوقت أفرزت هذه التكنولوجية 
عدد من التعديالت يف أساليب عمل القاضي، وكذلك يف حقوق األطراف خصوصا يف الدعوى اجلزائية بعد تبين 

واسطة تقنية التحاضر املرئي، هذه التقنية اليت غريت من مالمح احملاكمة التقليدية، وأثرت على فكرة احملاكمة ب
مبادئ وضماانت احملاكمة العادلة. من هنا تركزت الدراسة على أمهية احملاكمة التقليدية والرتاجع التدرجيي عنها، 

 . من اجيابيات وسلبيات على احلق يف حماكمة عادلة لتحل حملها احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي مبا هلذه األخرية
، حقوق الدفاع، مبادئ احملاكمة العادلة ،تقنية التحاضر املرئي، التقليديةاحملاكمة  الكلمات املفتاحية:

 .العدالة، محاية حقوق اإلنسان، أطراف الدعوى، احلق يف القاضي، الشفوية ،العلنية  ،احلضورية
 

 املقدمة: 

رقمية اليت يشهدها العامل، تطورا كبريا على مجيع األصعدة والنواحي دوليا وحمليا. وهيمنت على كل لقد أفرزت الثورة ال
جوانب احلياة املعاصرة، فبعد أن كانت الرقمنة مقتصرة يف البداية على االتصاالت واملراسالت بني األفراد واملؤسسات، انتقلت إىل 

بني األفراد واملؤسسات الوطنية والدولية. ويف عهد ليس ببعيد دخلت هذه  جمال املعامالت والتبادالت التجارية والبنكية
التكنولوجية قطاع العدالة والقانون بصفة عامة، حيث كان ملوضوع التقاضي االلكرتوين نصيبا وافرا من هذا التطور، فبعد أن كان 

القانونية والقضائية، أصبح متداوال وظهر ما يسمى  مصطلح التقاضي االلكرتوين يف حد ذاته يكاد ينعدم استخدامه يف جمال العلوم
ابحملكمة االلكرتونية كواحدة من نتائج احلكومة االلكرتونية، ليحدث تغيريا كبريا يف إجراءات التقاضي التقليدية، حيث اجتهت 

 بع  البلدان، لكن مازالت تشريعات الدول إىل إدخال التكنولوجية الرقمية يف قطاع العدالة واليت بلغت حدا هاما من التطور يف
تتدرج يف بلدان أخرى كل ذلك سعيا إىل حتسني أداء نظام القضاء وفعاليته. دون شك هي طريقة تساهم يف فك الضغط على  
كاهل جهاز القضاء، من دون تعطيل ملصاحل املتقاضني عن طريق ربح الوقت وحتقيق السرعة يف اإلجراءات، والقضاء بني الناس 

قول حتقيقا للمحاكمة العادلة. وقد كان ملرفق العدالة اجلزائري نصيبا وإن كان بسيطا من هذه التكنولوجيا، ساعيا خالل أجل مع
حنو مسايرة التوجه العاملي يف هذا اجملال، حىت يتسىن هلذا املرفق احلساس من مواجهة التحدايت، ومواكبة ما ينجر عن هذه 

العامل من تغرير ألشكال اإلجرام خصوصا العابر لألوطان. حيث بدأت اجلزائر إبدخال  التكنولوجيا من تطورات، يف ظل ما يعرفه
هذه التكنولوجيا يف املرافق اإلدارية يف إطار ما يسمى ابحلكومة االلكرتونية، مث يف قطاع العدالة عن طريق التقاضي االلكرتوين 

 املرئي عن بعد، واليت يقابلها ابللغة الفرنسية مصطلح بواسطة ما يسمى بقانون عصرنة العدالة، واستخدام آلية التحاضر
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"Visio-conférence" وقد أدرجها املشرع اجلزائري بدايًة يف إجراءات التحقيق ومساع الشهود، مث انتقلت فيما بعد إىل
 .19جلسات احملاكمة وتوسع استخدامها أكثر يف ظل جائحة كوفيد 

رئي فنننا نسلط الضوء على هذا األسلو  اجلديد يف اإلجراءات أمام القضاء وإذ ندرس احملاكمة عرب تقنية التحاضر امل
 اجلزائي، دراسة حتليلية تقييمية متسائلني إىل أي مدى ميكن أن تتطابق احملاكمة عن بعد عرب تقنية التحاضر املرئي

Visioconférence عتبار أن جلسة احملاكمة وما حييط مع الضماانت األساسية املقررة قانوان للحق يف حماكمة عادلة، على ا
هبا من ضماانت، هي حمور النظم الرمسية والرمزية والعملية لتحقيق العدالة، ونتساءل أيضا كيف تنجح العدالة البعيدة يف ترسيخ 

يت يقدم فيها نفسها كبديل للعدالة احلضورية؟ وهل تتحقق فعال احلماية الالزمة واالحرتام الكايف للحقوق واحلرايت يف احلالة ال
املتهم أمام القاضي دون أن يكون حاضرا جسداي يف قاعة احملاكمة؟ وهل يتحقق مبدأ املساواة يف األسلحة بني الدفاع 
واالهتام)النيابة العامة( عندما يكون ممثل النيابة حاضرا جسداي يف اجللسة وحمامي الدفاع يشارك فيها من مكان بعيد؟ وكيف 

 ملرئي عن بعد  وأثرت يف حتقيق احملاكمة العادلة؟ وما هي أهم التحدايت اليت تواجه تطبيق هذه التقنية؟سامهت تقنية التحاضر ا
هذه األسئلة اليت حيددها هذا البحث لإلجابة عليها، تكون من خالل حتليل ديناميكيات نشأة هذا االبتكار وتطويره 

ولإلجابة على هذه التساؤالت، قسمنا هذه الدراسة  إىل ثالثة وإضفاء الطابع املؤسسي عليه يف املؤسسة القضائية عموما، 
  مباحث كما يلي: 

 .املبحث األول: االنتقال من احملاكمة التقليدية إىل احملاكمة الرقمية -
 .املبحث الثاين: أتثري تقنية التحاضر املرئي على احلق يف حماكمة عادلة -
 .يف احملاكمة العادلةاملبحث الثالث: تطابق تقنية التحاضر املرئي مع احلق  -
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 االنتقال من احملاكمة التقليدية إىل احملاكمة الرقمية :األولاملبحث 
نائية إحدى حلقات الشرعية، ملا تنطوي عليه من ضمان إجراء حماكمة عادلة للفصل يف إدانة الفرد من تعد الدعوى اجل

عدمه. وكما نعلم تدخل الدعوى يف حوزة احملكمة بناًء على أمر اإلحالة الصادر من قاضي التحقيق، أو عن طريق قرار اإلحالة 
فتنتقل الدعوى من   ر، أو االستدعاء املباشر أو عن طريق املثول الفوري.من غرفة االهتام، أو بواسطة إجراءات التكليف ابحلضو 

وما يليها (، أين يلتقي كل  7مرحلة التحقيق إىل مرحلة احملاكمة واليت يطلق عليها مرحلة التحقيق النهائي)عبدهللا أوهايبية ص
ات جذرية، طالته كما طالت اخلصوم يف جلسة احملاكمة مبفهومها التقليدي، هذا املفهوم الذي بدأ يف اآل ونة األخرية يشهد تغرير

قطاع العدالة عموما وجلسة احملاكمة خصوصا، مبا حتمله هذه األخرية من رمزية وطقوس وهيبة استمرت يف الزمن إىل يومنا هذا. 
احدة من الدول اليت لكن بفعل تطورات التكنولوجيا وتسارع األحداث، بدأت مالمح جلسة احملاكمة تتالشى تدرجيا، واجلزائر و 

 تشهد هذا التغيري بفعل القوانني اليت أدخلت يف املنظومة التشريعية الوطنية مواءمة لالتفاقيات اليت أبرمتها الدولة يف جماالت عدة.

  بداية الرتاجع عن احملاكمة التقليدية :املطلب األول
ومازالت تتمحور حول جلسة  حطات أساسية كانتمرت احملاكمة اجلنائية أو ما يطلق عليها )ابلتحقيق النهائي(، مب

احملاكمة التقليدية، اليت ترتكز على البعد املسرحي وهو الطابع األصلي واملستمر يف التنظيم القضائي املعاصر، رغم القيود املتزايدة 
انتقال احملاكمة من قاعة على جمال تطبيقه، حيث أدت هذه القيود إىل تغرير بع  مالمح جلسة احملاكمة شيئا فشيئا، بدًء من 

  احملكمة إىل مكتب القاضي، إىل غاية الوصول ابحملاكمة خارج أسوار احملكمة عن طريق تكنولوجيات االتصال واملعلومات.
 احملاكمة التقليدية األصلية :الفرع األول -

عكسية، فهناك من يرى ضرورة جتنبها ترتكز احملاكمة التقليدية على طقوس أصبحت اليوم بنظر البع  عتيقة وذات نتائج 
عن طريق حتديثها، لتتناسب مع احملاكمة اجلنائية وضمان الوظيفة االجتماعية للعدالة، فاملشهد املسرحي الدرامي املقدرس 

طور وتنوع للمحاكمة، وطقوسها اجلامدة الثقيلة، غالًبا ما تؤثر سلبا يف املتقاضني وال تسمح مبقاربة الواقع بدقة. خصوصا يف ظل ت
اإلجرام واتساع رقعته وعبوره لألوطان، مما يستدعي تنسيقا وتواصال سريعا بني العديد من اجلهات القضائية مبا يوفر فعالية وجناعة 

 القضاء.

 االنتقال التدرجيي من قاعة احملكمة إىل مكتب القاضي :الفرع الثاين -

قل مركز الثقل يف العدالة من قاعة احملكمة إىل مكتب انت  " تدرجيياً  :Antoine Garaponيقول أنطوان غاربون 
القاضي، مما فسح اجملال ملا يسمى ابلعدالة الوقائية والرضائية لتحتل حيزا مهما. ففي مكتب القاضي مل يعد هناك أي بروتوكول، 

كان األدىن من املنصة، أو يف فالقاضي ال يرتدي زاًي رمسيا، ومل يعد املتقاضي يقف بعيًدا عن القاضي أو خلف حاجز أو يف امل
وجها لوجه مع القاضي مما يسمح له ابلتعبري أكثر صوت عاٍل. بل أصبح املتقاضي يقف مكان بعيد أين يكون مضطرا للتحدث ب
إن تطور عدالة املكتب ظل لفرتة طويلة حمصورًا يف اجملال املدين وشؤون  "Garapon  عن ذاته وخصوصياته". حسب غاربون

القضااي اجلنائية األقل خطورة، مثل قضااي األحداث حيث يتدخل قاضي األحداث عادة يف مكتبه، أما قضااي  األسرة ويف
فتحال إىل حمكمة األحداث اليت تتبع طقوًسا حتتوي على عناصر مسرحية تشبه تلك اليت متارس يف  )اجلناايت( األحداث اخلطرية

 (Antoine Garapon,1997) جناايت البالغني." حمكمة
  التحول من العدالة القهرية إىل العدالة الرضائية :أوال

صاحب تطور الدولة وإسرافها يف التجرمي تضخما تشريعيا يف اجملال اجلنائي، أدى إىل ما يعرف أبزمة العدالة اجلنائية، 
اإلجراءات وتباطؤها وإغراقها يف  فالعوامل اليت تعرقل سري العدالة اجلنائية تتعدد وتتضاعف يومًا بعد يوم، من كثرة التعقيد وطول
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. وكان نائيةالشكليات، مما أدى ابلسياسة اجلنائية احلديثة مواجهًة هلذه األزمة، إىل معاصرة بدائل العقوبة مع بدائل الدعوى اجل
هذا النوع من العدالة  للعدالة اجلنائية هو التحول من العدالة القهرية إىل العدالة الرضائية، وال شك أن اللجوء إىل  التصور اجلديد

بل عملت التشريعات  عزز احملاكمة خارج قاعة اجللسات، فلم تعد احملاكمة احتفالية عامة إلذالل املتهم كما يصفها البع ،
تعديل بع  أحكام قانون اإلجراءات اجلزائية سعيا لتحقيق هذا الغرض ابلتوسع يف  على أحدها، الدولية والتشريعات اجلزائرية

  (.02-15الوساطة والتصاحل واألمر اجلزائي كبدائل للدعوى اجلنائية )القانون أنظمة 
 االنتقال إىل احملكمة االلكرتونية :اثنيا

إن االنتقال إىل احملكمة االلكرتونية كان عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ابنتقال مرفق العدالة من الشكل التقليدي 
(، إىل الشكل االلكرتوين عرب 393و 392املعلومة واخلدمة القضائية لألشخاص)راب  حممود، صالورقي املعتمد يف تقدمي 

كل حمكمة قضائية على حدى،   االنرتنت، عن طريق ربط احملاكم القضائية كلها ضمن دائرة الكرتونية واحدة بعد حوسبة عمل
تقوم قواعد البياانت مقام الواثئق وامللفات الورقية، على حنو ا مع ابقي احملاكم لتؤدي عملها عرب الوسائل االلكرتونية، حيث وربطه

 (.  182يتيح سرعة الوصول إىل املعلومات، وسرعة اسرتجاعها والربط فيما بينها )صفاء، ص 
كالتوقيع اإللكرتوين، واالتصال اإللكرتوين بني املهنيني القانونيني، وكذلك رسائل الربيد    وميكن أن تتخذ أشكااًل عديدة

اإللكرتوين ونقاط الرؤية العامة اليت تسمح للمتقاضني ابلتواصل مع كتابة ضبط احملكمة عن بُعد مثاهلا الشباك املوحد للمحكمة 
وهي حمور هذه الدراسة  ، visioconférence   (Milano  2011)  العليا، وأهم تقنية هي تقنية التحاضر املرئي عن بعد 

 سات احملكمة وما حتققه من ضماانت للمحاكمة العادلة.مع الرتكيز على استعماهلا يف جل

 التحاضر املرئي عن بعد تعريفه وأساسه القانوين :املطلب الثاين

يف املسائل اإلجرائية ضرورة حتمية يف السنوات األخرية ابعرتاف  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقد أصبح استخدام
اقتحام هذه التكنولوجيا لقطاع العدالة أدى   مجيع الدول، حىت وان كان هذا االستخدام بدرجات متفاوتة فيما بينها، والشك أن

ا احلق يف حماكمة عادلة وما إىل عدد من التعديالت يف أساليب عمل القاضي، وكذلك يف حقوق أطراف الدعوى، على رأسه
 يتطلبه من مفرتضات.

  Visioconférenceتعريف تقنية التحاضر املرئي  :الفرع األول -

تُعرف تقنية التحاضر املرئي أبهنا عبارة عن: "اتصال مسعي مرئي جيري يف وقت واحد، بني أطراف متفاعلة معًا يف مواقع 
ال شبكة اإلنرتنت يف التحاور معًا أو مع املوقع الرئيس، من خالل إمكانيات خمتلفة، حيث ميكن من خالل تلك املواقع، استعم

 أجهزة الكمبيوتر السمعية واملرئية، وكامريات الفيديو الرقمية أين ميكن للمتحاورين يف املواقع املختلفة توجيه األسئلة واالستفسارات
(، فهي من أهم 388و 387اخلاصة هبا" )عمر عبد اجمليد، ص  والتعليقات إىل املوقع الرئيس واستقبال اإلجاابت واالستفسارات

الربط بني عدد من   مستحداثت التكنولوجية اليت أاتحت بعدًا جديدًا من أبعاد التقاضي عن بعد، فبواسطة هذه التقنية ميكن
هة القضائية، فيما يتم األشخاص متواجدين يف أماكن خمتلفة وتفصل بينهم مسافات شاسعة، كأن تكون هيئة احلكم يف مقر اجل

وضحااي وشهود وخرباء وحمامني يف أماكن  ربطها عرب وسائل االتصال السمعية واملرئية بكل من له صلة ابلدعوى، من متهمني
ويتحدثون مع بعضهم  يسمع كل منهم اآلخر، خمتلفة، والتفاعل معهم ابلصوت والصورة كما لو كانوا يف قاعة احملاكمة التقليدية

 (.387سر وسهولة )عمر عبد اجمليد، ص البع  بي
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 األساس القانوين لتقنية التحاضر املرئي عن بعد :الفرع الثاين -

جتد أساسها   ترتبط فكرة التقاضي أو احملاكمة عن بعد عرب تقنية التحاضر املرئي يف اجلزائر ابلتقاضي االلكرتوين و اليت
  داخلية.القانوين يف االتفاقيات الدولية، وبع  القوانني ال

 تقنية التحاضر املرئي عن بعد يف االتفاقيات الدولية :أوال

 :على استخدام التحاضر املرئي عن بعد يف قطاع العدالة بقوهلا  (1998 جويلية) من نظام روما األساسي 69:2نصت املادة 
أو يف القواعد  68التدابري املنصوص عليها يف املادة  يديل الشاهد يف احملاكمة بشهادته شخصيا، إال ابلقدر الذي تتيحه  "

اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وجيوز للمحكمة أيضا أن تسمح ابإلدالء إبفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا 
افحة اجلرمية املنظمة عرب من اتفاقية األمم املتحدة ملك 18العرض املرئي أو السمعي ..." وجاء يف البند الثامن عشر من املادة 

يلي:" عندما يتعني مساع ونصها كما  (55-02عليها من طرف اجلزائر)املرسوم الرائسي رقم املصادق  (2000)نوفمربالوطنية 
شخص موجود يف إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبري أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا 
مع املبادئ األساسية للقانون الداخلي جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح بناًء على طلب الدولة األخرى بعقد جلسة استماع 

يديو، إذا مل يكن ممكنا أو مستصواب مثول الشخص املعين بنفسه يف إقليم الدولة الطرف الطالبة. وجيوز للدول عن طريق الف
األطراف أن تتفق على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية اتبعة للدولة الطرف الطالبة وأن ختطرها سلطة قضائية اتبعة 

  من االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية لسنة :36:3يف املادة أيضا ورد   للدولة الطرف متلقية الطلب."
" إاتحة اإلدالء ابلشهادة على حنو يكفل سالمة اخلرباء والضحااي، وجيوز استخدام التقنيات احلديثة يف  :النص على (2010)

التقنية اقتصر استخدامها على إجراءات مجع األدلة كشهادة  هذا اجملال "، من خالل النصوص املذكورة جند أن استخدام هذه
  الشهود واخلرباء الذين يتعذر حضورهم شخصيا.

 تقنية التحاضر املرئي عن بعد يف القانون الداخلي :اثنيا

مد املتعلق بعصرنة العدالة)حم 03-15إن من أهم القوانني اليت شرعت استخدام هذه التقنية يف اجلزائر، القانون رقم 
وما يليها(، حيث نصت املادة األوىل منه على التقاضي االلكرتوين من خالل وضع منظومة معلوماتية مركزية  504العيداين ص 

ة، لوزارة العدل، واستخدام تقنية احملادثة املرئية عن بعد يف اإلجراءات القضائية، وإرسال الواثئق واحملررات القضائية بطريقة الكرتوني
على أنه: " إذا استدعى بُعد املسافة أو َتطلب ذلك حسن سري العدالة ميكن استجوا  ومساع األطراف  14ة حيث نصت املاد

فحددت نطاق استخدام هذه التقنية يف فقراهتا الثالث، حيث جاءت   15عن طريق احملادثة املرئية عن بعد." أما أحكام املادة 
املرئية عن بعد يف استجوا  أو مساع شخص ويف إجراء مواجهات بني عدة كما يلي: "ميكن قاضي التحقيق أن يستعمل احملادثة 

أشخاص، ميكن جلهة احلكم أيضا أن تستعمل احملادثة املرئية عن بعد لسماع الشهود واألطراف املدنية واخلرباء. وميكن جلهة احلكم 
املادة عين والنيابة العامة على ذلك." و إذا وافق املاليت تنظر يف قضااي اجلنح أن تلجأ إىل نفس اآللية لتلقي تصرحيات متهم حمبوس 

"يتم االستجوا  أو السماع أو املواجهة ابستعمال آلية احملادثة املرئية  :اليت حددت مكان إجراء التقاضي االلكرتوين بنصها 16
رية املختص إقليميا وأمني عن بعد مبقر احملكمة األقر  من مكان إقامة الشخص املطلو  تلقي تصرحياته، حبضور وكيل اجلمهو 

الضبط. يتحقق وكيل اجلمهورية من هوية الشخص الذي يتم مساعه وحيرر حمضرا عن ذلك. إذا كان الشخص املسموع حمبوسا، تتم 
احملادثة املرئية عن بعد من املؤسسة العقابية اليت يوجد فيها احملبوس". من هنا نالحظ أن قانون عصرنة العدالة كان واضحا بشأن 

 استخدام هذه التقنية يف مرحلة احملاكمة.
، املعدل واملتمم 02-15األمر رقم  ونص املشرع ألول مرة يف قانون اإلجراءات اجلزائية على استخدام هذه التقنية مبوجب 

لشاهد خمفي بنصها: "جيوز جلهة احلكم، تلقائيا أو بطلب من األطراف، مساع ا 27مكرر  65املادة  لقانون اإلجراءات اجلزائية يف
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اهلوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، مبا يف ذلك السماع عن طريق احملادثة املرئية عن بعد واستعمال 
األساليب اليت ال تسمح مبعرفة الشخص وصوته..." ففي البداية اقتصر استخدام هذه التقنية على مرحلة التحقيق ومسألة مساع 

وارتفاع حاالت العدوى هبذا الوابء، وحفاظا على أمن وصحة وسالمة  19خرا وبسبب جائحة كوفيد الشهود واخلرباء. لكن مؤ 
املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية يف الكتا  الثاين مكرر الذي مسح ابستعمال وسائل  04-20املواطن صدر األمر 

حلسن سري العدالة وحفاظا على أمن وصحة املواطن، حيث فضال االتصاالت السمعية واملرئية أثناء إجراءات التحقيق واحملاكمة 
نص املشرع على استخدام هذه التقنية يف مرحلة احملاكمة طبقا  02مكرر  441عن استخدام هذه التقنية يف التحقيق وفقا للمادة 

  .07مكرر  441للمادة 
 تقنية التحاضر املرئي عن بعد غريت من مالمح جلسة احملاكمة :اثلثا

هي اليت تدور حوهلا التجربة التقنية  audience de jugement’lأو جلسة احملاكمة   audience’ l جللسةا
اجلديدة وبطريقة مثرية لإلعجا ، فوحدات الزمان واملكان للمحاكمة التقليدية واليت طاملا ارتبطت إحدامها ابألخرى، هي اليوم يف 

والشك (  Jean-Luc Rivoire , 2011 )تراجع عن طريقة تنظيم الطقوس القضائية التقليدية املعروفة   طور االنفصال. إنه
هذا ما الحظه   وإىل غاية وقتنا احلاضر وقبل إدخال هذه التقنية، ظلت دائما جلسة احملاكمة أحد مظاهر الطقوس الثابتة واملستقرة

ن عشر أو القرن التاسع عشر، أن يشارك يف جلسة حماكمة يف العصر احلديث املؤرخون، حيث أنه إبمكان قاضي من القرن الثام
كمنصة للعدالة هي أيضا عبارة  audience de jugement’l دون أي إحساس ابلنقص أو ابالرتباك. فجلسة احملاكمة 

والسينوغرافيا القضائية   واللباس  واهلياكل  فالطقوس  عن احتفال تلتقي فيه كل التفاعالت االجتماعية يف شكل منظم ومؤطر،
 هي نفسها مل تتغري أبًدا، واللغة املستعملة يف احملاكمة هي مرياث املاضي غري القابل للزوال.

غريت من مالمح جلسة احملاكمة تغيريا يكاد يكون جذراي، فلو ختيلنا أن قاضيا من  عن بعد غري أن تقنية التحاضر املرئي
كمة عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد ، فننه ال حمال سيكون أكثر ارتباكا واضطرااب بسبب هذه الزمن املاضي حضر جلسة حما 

الطريقة، ليس فقط ألهنا طريقة تعتمد على وسائل وأدوات تكنولوجية جديدة ) كالكامريات والشاشات...(، بل ألن هذه التقنية 
ـور األشخاص املشاركني يف جلسة احملكمة، ومفهوم جديد أيضا ملبدأ الشفوية تسري جنبا إىل جنب مع مفهوم جديد حلضـــــــــــــــــــ

 ابعتبارمها من املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة.  (Licoppe Dumoulin, p13) واملواجهــــــــــــــــــــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Luc-Rivoire--113148.htm
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 أتثري تقنية التحاضر املرئي عن بعد على احلق يف حماكمة عادلة :املبحث الثاين

 احلق يف حماكمة عادلة من أهم حقوق اإلنسان، مبا يوفره من محاية حلقوق اإلنسان األخرى. وحىت تكون احملاكمة يعترب
عادلة جيب أن ترتكز على وسائل قانونية كفيلة حبماية هذه احلقوق، ألن توفري حماكمة عادلة هو أمر ضروري ليس فقط من 

ضمان حسن سري العدالة أيضا، وإذا كانت احملاكمة العادلة تتعلق بكافة املراحل منظور محاية حقوق املتهمني أو الضحااي، لكن ل
اإلجرائية للدعوى، فنننا يف دراستنا هذه نسلط الضوء على املرحلة النهائية وهي مرحلة احملاكمة وما يرتبط هبا من ضماانت إجرائية  

 كانت أو موضوعية تكفل احلق يف حماكمة عادلة.

 اطر التحاضر املرئي عن بعد على مبادئ احملاكمة العادلةخم :املطلب األول

إن أهم املبادئ اليت نود الرتكيز عليها هي تلك اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبرحلة احملاكمة، مثل مبدأ احلضورية والشفوية 
  والعلنية.
 جللسة احملاكمة)مبدأ احلضورية(  احلق يف احلضور الشخصي :الفرع األول -

إجراءات التحقيق النهائي حضورية ابلنسبة خلصوم الدعوى، فالقاضي اجلنائي يبين عقيدته حبرية كاملة بناًء على ما تكون 
يدور أمامه من مناقشات يف اجللسة، وال شك يف أن اختاذ إجراءات احملاكمة حبضور املتهم تتيح له دفاعا حقيقيا ومواجهة االهتام 

قاضي على تكوين عقيدته على حنو صائب، ومن مث االهتداء إىل حكم عادل بشأن الدعوى املوجه إليه، وإن حضوره يساعد ال
   (.161)حامت بكار، ص  املعروضة عليه، فالقاعدة تقضي أبنه ال يدان أحد قبل مساع أقواله وإبداء دفاعه

 :ضرورة احلضور الشخصي كضمانة يف التحقيق النهائي :أوال
وضروري أيضا ملبدأ شفوية املرافعة حيث مُيَك رُن جهة احلكم واخلصوم من مناقشة إن احلضور الشخصي ضمانة أكيدة  

املادة  األدلة املقدمة، فال يكفي صحة الدليل القتناع احملكمة به، بل البد من أن يكون هذا الدليل قد متت مناقشته يف اجللسة
إال على األدلة املقدمة يف معرض املرافعات واليت حصلت "... وال يسوغ للقاضي أن يبين قراره  :ق.إ.ج بنصها  2الفقرة  212

ويقتضي هذا املبدأ متكني اخلصوم من حضور اجللسة وذلك إبعالمهم مبوعدها قبل انعقادها،  املناقشة فيها حضوراي أمامه "، 
العام )شوقي لق ابلنظــــــــــــــــــــــــام وعليه فنن إبعاد املتهم عن حضور بع  إجـــــــــراءات التحقيق النهائي يرتتب عنه البطالن املتع

حضيت قاعدة حماكمة املتهم حضوراي يف املعاهدات والتشريعات املعاصرة ابهتمام كبري، قد أشارت إليها (، و 385الشلقاين، ص 
ني الدول، فحضور من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وغريها من االتفاقيات، وتبنتها الكثري من قوان 6ضمنيا املادة 

 (.14ــاد وفق التنظيم التشريعي)جنيب حسين، ص تسريها املعيتيح هلذه اإلجـــــراءات   املتهم
 موقف املشرع من مبدأ احلضورية عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد :اثنيا

بشكل ملفت لالنتباه  بعد أن كانت هذه التقنية مقتصرة على مرحلة التحقيق ألجل االستجوا  ومساع الشهود، انتشرت
أين جلأت اجلزائر إىل اعتماد هذه التقنية تفاداي النتشار العدوى ،  19خصوصا يف اآلونة األخرية بسبب انتشار جائحة كوفيد 

وتسيريا حسنا ملرفق العدالة الذي عرف تدبداب كبريا بسبب احلجر الصحي، حيث أدخل املشرع تعديالت على قانون اإلجراءات 
 04-20عتمدا احلضور عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد أثناء احملاكمة كبديل للحضور الشخصي من خالل القانون اجلزائية م

حيث أجازت املادة جلهات احلكم استعمال هذه التقنية من  7مكرر  441املعدل واملتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية يف املادة 
 8مكرر  441امة أو أحد اخلصوم أثناء االستجوا  أو اجراء املواجهة، ونصت املادة تلقاء نفسها أو بناًء على طلب النيابة الع

على أن االعرتاض على اجراء هذه التقنية من طرف النيابة أو احد اخلصوم جيب أن يكون مبنيا على دفوع جدية، ويف حالة عدم 
رارا غري قابل ألي طعن، ابستمرار املـحاكمة وفق هذا ق  جدية هذه الدفوع لتربير رف  االمتثال هلذه التقنية أصدرت جهة احلكم
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 9مكرر 441اإلجراء ويف هذه احلالة حيق للدفاع احلضور رفقة موكله مبكان مساعه أو أمام جهة احلكم املختصة. ونصت املادة 
طالع رأي كل على حق األطراف يف طلب استعمال هذه التقنية لكن مسألة قبول أو رف  الطلب يعود جلهة احلكم بعد است

األطراف مبا فيهم النيابة العامة بقرار قابل للمراجعة مىت ظهرت ظروف جديدة بـعـد تـقـدمي الطلب. تطبق أحكام الفقرة الثانية من 
من هذا القانون يف حال رف  املتهم اإلجابة أو قرر التخـلف عـن احلضور، إذا تقرر إجـراء احملاكمة ابستعمال  347املادة 
املرئية عن بعد. ميكن استعمال املـحادثة املرئية عن بعد عند النطق ابحلكم، ويكون احلكم يف هذه احلالة حضوراي )املادة  املـحادثة
إج.ج(. إذا كان هذا هو حكم القانون ابلنسبة ملبدأ احلضور الشخصي واالستثناءات اليت وردت عليه يف ظل  10مكرر  441
ص ان اللجوء إىل تقنية التحاضر املرئي سلطة تقديرية للقاضي يف احلاالت اليت . نالحظ من خالل النصو 04-20القانون 

جدية، وقرار احملكمة يف هذه احلالة غري قابل ألي   على دفوع احيددها القانون مىت رآه ُمربرا، واالعرتاض عليه جيب أن يكون مبني
وء إىل تقنية التحاضر املرئي عن بعد يكون غري مسبب  وقضت حمكمة النق  الفرنسية يف قرار هلا وبشكل صريح أبن اللج طعن.
(cass. Crim., 2 mars 2011). 

  املرئي عن بعد موقف القضاء من مبدأ احلضورية عرب تقنية التحاضر :اثلثا
املرئي عن بعد وأثره على قاعدة احلضور الشخصي كضمانة  لقد اثر جدل كبري خبصوص احلضور عرب تقنية التحاضر

للمحاكمة العادلة، ويف هذا الشأن قضت احملكمة األوروبية حلقوق االنسان أبحكام متباينة وذكرت يف أحد أحكامها، أنه على 
أنه ينبع من موضوع وغرض هذه من االتفاقية األوروبية، إال  6الرغم من عدم ذكر حق املتهم يف احلضور بعبارات صرحية يف املادة 

ضد ايطاليا(، وتعترب احملكمة األوروبية أن احلق يف  A.89 ،§27-29  Colozzaرقم  12:02:1985املادة )القرار 
فمن حق املتهم االستماع إليه وضرورة  ،( Milano Laure, 2011)احلضور على جانب كبري من األمهية يف احملاكمة العادلة 

رقم   1:03:2006، بتاريخ  GCله ومقارنتها أبقوال الضحية والشهود )القرارالتحقق من دقة أقوا
56581:00  Sejdovic  ضد إيطاليا(، وأكدت احملكمة على حاجة كل من املتقاضي والقاضي يف أن يكوان يف حضور

أحكام أخرى قضت أبن   إال أهنا يف شخصي مع بعضهما البع  ومل تنكر انتهاك استخدام تقنية التحاضر املرئي هلذا املبدأ،
يف  6وإن طرق تطبيق املادة   املثول الشخصي للمتهم ليس له "نفس األمهية احلامسة يف االستئناف كما يف الدرجة األوىل"،

االستئناف تكون تبعا خلصوصيات اإلجراء، ويبدو أن هناك تناق  مفاده أن احلضور الشخصي أمر وجويب وحتمي أمام قضاء 
 (. Milano Laure, 2011) ـــراءاتمن اإلج ـةرحلــــــــة األوىل واستخدام تقنية التحاضر املرئي أمر مستحيل يف هذه املالدرجــــــــــ

 تقنية التحاضر املرئي عن بعد على حق اخلصوم يف تبادل احلوار شفاهة) مبدأ الشفوية( أتثري :الفرع الثاين -

مجيع إجراءات احملاكمة بشكل شفوي واضح، وكالم مسموع تتحقق من تقتضي مبادئ احملاكمة العادلة وجو  أن جترى 
خالله املواجهة احلقيقية بني اخلصوم، ويتمكن القاضي من لعب دور اجيايب يف املوازنة بني أقوال اخلصوم وتكوين قناعته، فال يكفي 

ة ابجللسة يف حوار بني اخلصوم ليبدي  اطالع احملكمة وحدها على األوراق واألدلة، بل جيب عرضها على بساط البحث للمناقش
  (.1525كل منهم رأيه يف الدليل الذي دارت حوله املناقشات واملرافعات )عبد الرؤوف، ص 

(، إال أهنا 401فنن كانت مسألة استخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد حتقق بع  الشيء الشفوية)عمر عبد اجمليد، ص
يف العملية القضائية بني املشاركني يف احملاكمة، من قضاة وخصوم وشهود وحمامني وغريهم، تشكل خسارة كبرية يف جودة التبادل 

 ويف نظر املنتقدين هلا تثري عدة إشكاالت خبصوص اإلنقاص من مبدأ الشفوية، نوجزها فيما يلي:

ديهم إحساس كبري ابلتباعد ابإلضافة إىل العوائق التقنية، فنن مستخدمي هذه التقنية ل  :اإلحساس ابلتباعد النفسي :أوال
النفسي، ويشعرون أبن مشاركتهم يف التحاور متذبذبة بسبب قلة التواصل البصري، الذي خيلق لديهم شعورا بتذبذ  التفاعل 
الذي ال ُيسهل التعبري عن األحاسيس، اليت ال ميكن التعبري عنها إال شفاهة، فالشفوية من أهم إجراءات احملاكمة، وهي من 
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( واستعمال هذه Jean-Luc Rivoire,  2011 ) واجهة بني اخلصوم، وضمانة أساسية من ضماانت احملاكمة العادلةمظاهر امل
حيث جيتمع كل األطراف يف مكان واحد هو  ،قد جيعل احلوار ال يتحقق معه مبدأ الشفوية ابملفهوم التقليدي السابق التقنية

 جيب احرتامها من حيث املبدأ يف إعطاء الكلمة جلميع اخلصوم على قدم املساواة. جلسة احملاكمة، وترتبط الشفوية ابلوجاهية اليت

ودة استماع ال شك أن استخدام هذه التقنية يقوض عملًيا ج :تقنية التحاضر املرئي عن بعد تقوض جودة االستماع :اثنيا
، كعالمات قدرة إدراك احملكمة ألهم النقاط املسافة اليت ختلقها الشاشة بني القاضي واملتقاضني، وعدمالقاضي بسبب احلاجز و 

االنزعاج أو عدم االرتياح يف اجلانب اآلخر، ومعرفة مىت ميكن التحدث ومىت ميكن الصمت، ومىت ميكن املقاطعة، كل هذه 
ابإلضافة إىل ختتفي أثناء املرافعة من خالل تقنية التحاضر املرئي عن بعد،   البديهيات الضرورية ملمارسة حق الدفاع بشكل كامل

األعطال الفنية يف االتصال، مثل انقطاع الصورة أو الصوت، حيث يصعب على اخلصم والشخص املرتافع اإلحساس أبن القضية 
قد نوقشت بطريقة وجاهية. ويزداد اإلحساس ابإلحباط أكثر ألن النيابة العامة حاضرة يف قاعة احملكمة وتستفيد من االستماع 

ناسب جودهتا مع تلك املقدمة إىل املتقاضي يف الطرف اآلخر، ويف هذا السياق قضت حمكمة النق  املصرية واملعلومة اليت ال تت
فيها املواجهة وفقا للمفهوم التقليدي ويكون مساع األقوال الشفوية غري ممكنا، فنن تطبيق مبدأ الشفوية  تتعذر " يف احلالة اليت :أبنه

شاشة إىل أخرى تكون مالئمة وعادلة وأكثر قدرة على أداء وظيفتها من التمسك ابملفهوم  عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد من
(، وابلتايل فنن سبل اإلنصاف معروفة، فقط جيب ضمان تنفيذها بدقة من 182البكري، ص   ) حامت التقليدي ملبدأ الشفوية"

هتمام القضاة املتزايد ووعيهم الدائم ابحلفاظ على تكافؤ مبدأ حتتية تقنية ذات جودة عالية وتسيري فعال، ابإلضافة إىل ا  خالل بنية
 ني االهتام والدفاع.ب égalité des armes’lالتساوي يف األسلحة 

 )مبدأ العلنية( عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد احلق يف علنية احملاكمة :الفرع الثالث -

عدالة سرية، فهي الرقيب على عدالة اإلجراءات، ومن أبرز مظاهرها ضد أي  العلنية ضمانة هامة لتحقيق احملاكمة العادلة
السماح جلمهور الناس ابلدخول إىل القاعة اليت جتري فيها احملاكمة، ومتكينهم من االطالع على ما جيري فيها من إجراءات وما 

لعلنية مامل حيضر اجلمهور، فيكفي أن يدور خالهلا من مناقشات وأقوال، واحملكمة ليست ملزمة ابستدعاء اجلمهور فال تنتفي ا
  احملكمة أاتحت له ذلك ما دامت أبوا  القاعة مفتوحة.

أحد النقاط األساسية  أبهنا  audience public’lجلسة احملاكمة العلنية  توصفو  :ضرورة اجراء احملاكمة بصفة علنية :أوال
واألكثر حساسية واألكثر رمزية للعدالة، فاحملاكمة العلنية ابعتبارها جتسيدا ملبدأ قانوين أساسي، هي أيضا ممارسة مهنية تربز من 
خالهلا خربة وأهلية الفاعلني يف الساحة القضائية من حمامني وقضاة وكتا  ضبط وخرباء، فهي عبارة عن عرض مسرحي علين 

ية القضائية، وتقليداي جلسة احملاكمة تعتمد على احتفالية شعبية أساسها حضور ومشاركة األطراف يف هذه االحتفالية و للعمل
طقوس تكون أساسية يف القضااي اجلنائية حيث تكون النيابة العامة، املتهمني، الضحااي، القضاة واجلمهور جمتمعني شخصيا يف 

 (. Antoine Garapon, 2001)نفس املكان وهو قاعة اجللسات 
فالعلنية هي النتيجة الطبيعية للمحاكمة العادلة، فعندما جترى املرافعات على شبكة اتصاالت وليس يف قاعة اجللسات، فنن مبدأ 

 علنية املرافعات يصبح حمل استفهام.

ه عدة استثناءات يف حاالت معينة نعلم جيدا أن مبدأ علنية جلسة احملاكمة ليس مطلًقا فل :العلنية ليست قاعدة مطلقة :اثنيا 
معروفة قانوان، ولقد الحظنا أخريا كيف أصبحت قاعات احملاكم شبه مهجورة بسبب إجراءات احلجر الصحي اليت تبعت جائحة  

 من فهناك من التشريعات من اعتربت اجلائحة سببا لالستثناء، كما فعل املشرع الفرنسي من خالل املادة السابعة ،19كوفيد 
اإلجراءات اجلنائية على أساس قانون الطوارئ رقم   املتعلق بتكييف قواعد 2020مارس  25املؤرخ يف  303-20األمر 
، حماوال احلد من االنتقادات بسبب هذا االستثناء الذي 19 للتعامل مع وابء كوفيد 2020مارس  20املؤرخ يف  2020-290
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مكانية السماح حبضور الصحفيني اجللسات حىت يف احلالة اليت أيمر فيها حيد من العلنية وذلك من خالل النص صراحة على إ
الصحفيني  حضور القاضي بعقد اجللسة سرية، يف ظل ظروف األمن الصحي اليت يتعني على القاضي حتديدها، وابلتايل فنن

 (. ,Verdeilhan 2021 ) ضمان الدعاية للجمهور، فتخصيص مقعد هلم أثناء اجللسة يعين مراقبة اجلمهور
عالنية احملاكمة وفقًا لتقنية التحاضر املرئي عن بعد ال حتقق الفائدة املرجوة املطلوبة يف إجراءات التقاضي كما هو احلال عند  إن

ممارستها ابلشكل التقليدي وجاهًة أمام القضاة، ألسبا  منها أن بع  احملامني قد يرتافعون يف قضاايهم من مكاتبهم، أو من 
ن اخلاصة، كما أن عدم فعالية عالنية احملاكمة ابلشكل اإللكرتوين مرده ضعف القناعة الشخصية لدى العامة يف بع  األماك

 التقاضي االلكرتوين.

يف احلالة اليت مل يكن من املمكن فيها أن تُعقد اجللسة حبضور اجلمهور )كفرضية حماكمة متهم موجود يف السجن( فمن  
، رقم 2000 :14:11لعلنية إبالغ اجلمهور بتاريخ ومكان إعادة اإلرسال، )قرار مؤرخ يف الضروري لضمان احرتام مبدأ ا

97:35115  Riepan .)ضد النمسا 

 خماطر تقنية التحاضر املرئي على بعض احلقوق األخرى :املطلب الثاين

 القانونية وإعداد الدفاع. هذه احلقوق يف بعضها واليت هلا أمهيتها كاحلق يف الوصول إىل القاضي واحلق يف املشورة نلخص

  احلق يف الوصول إىل القاضي :الفرع األول -
س والفعال يطرح املختصون عدة تساؤالت حول احملاكمة عرب تقنية التحاضر املرئي بعد، وما إذا كانت تتيح للمتهم الوصول امللمو 

إىل القاضي؟ وهل ميكن للقاضي أيضا أن ميارس وظيفته بشكل صحيح يف احلكم من خالل التبادالت املشفرة اليت يتطلبها 
  استخدام هذه التقنية؟ وماذا عن املتقاضي الذي يرف  استخدام التحاضر املرئي عن بعد؟

على خطورة هذه التقنية ونزعها للصفة اإلنسانية عن العدالة، حيث  غالًبا ما ُيسلط الضوء نزع الصفة اإلنسانية عن العدالة :أوال
أن هذه األخرية ليست خدمة عامة مثل اخلدمات األخرى، فال ينبغي النظر إىل اإلجراء على أنه جمرد تقنية بسيطة لتنظيم احملاكمة 

رة اخلدمة العامة للعدالة، وجيب أن ال يضر ألجل حتقيق حسن األداء والربح والفعالية، بل جيب أن تُتخذ هذه التقنية ضمن إدا
استخدامها بنوعية وجودة العدالة وبُعُدها اإلنساين، ومع ذلك فنن هذه التكنولوجيا وتوغلها يف النشاط القضائي جعل هذا األخري 

 اجلانب اآلخر جند وإذا نظران إىل .قابال للقياس الكمي، ويف ذلك خطر يؤدي إىل االحنراف اإلداري وتقوي  استقاللية القاضي
استخدام هذه التقنية يوفر العديد من املزااي للمتقاضني، كتوفري الوقت وحتسني الوصول إىل القانون، إال أن ذلك مربوط ابمتالكهم 

 Marcالوسائل املادية الذكية للوصول إىل هذه التكنولوجيا اليت متكنهم من احلفاظ على حق الوصول احلقيقي إىل القاضي )
Janin, p13-27 ميكن القول يف األخري إن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ليس مسألة تقنية بسيطة، بل هلا ،)

  أتثري حقيقي على مهمة القضاء وعلى احلقوق اإلجرائية للمتقاضني خصوصا يف البلدان اليت تفتقد لوسائلها.
ألحكام املتعلقة ابلتحاضر املرئي رصدت من خالهلا بع  االنتهاكات ولقد أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عدًدا من ا

قرارها املؤرخ   يف احلالة اليت ال يتوافق فيها استخدام هذه التقنية مع احلق يف حماكمة عادلة من خالل 6للمادة 
  ضد روسيا.  Sakhnovski 03:21272  رقم  2011:11:02  يف

 قنية التحاضر املرئي عن بعدرفض املتقاضني للمحاكمة عرب ت :اثنيا

لسنة  303من األمر رقم  5تورية الفقرة األوىل من املادة قضى اجمللس الدستوري الفرنسي يف هذا الشأن يف قرارين له بعدم دس
 290-2020املتعلق بتكييف قواعد اإلجراءات اجلنائية على أساس قانون الطوارئ رقم  2020مارس  25املؤرخ يف  2020
 15املؤرخ يف   QPC 872-2020القرار رقم ،ملساسها حبقوق الدفاع 19للتعامل مع وابء كوفيد  2020مارس  23املؤرخ 
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 السالفة الذكر 5حيث أن املشرع يف املادة  ،2021جوان  4املؤرخ يف  QPC 919-2021، والقرار رقم 2021جانفي 
( بسبب حالة الطوارئ visiocoférenceوسع بشكل كبري يف نطاق جلسات احملاكمة عن طريق التحاضر املرئي عن بعد )

ل إلكرتونية مبا فيها اهلاتف، أمام ، ومسح للقاضي بعقد جلسات احملاكمة أبي وسيلة اتصا19الصحية الناجتة عن جائحة كوفيد 
 مجيع احملاكم اجلنائية )ماعدا حمكمة اجلناايت(، دون احلاجة إىل احلصول على موافقة األطراف ورغم معارضتهم.

  ضمان املمارسة الفعلية للحق يف االستعانة مبحام :الفرع الثاين -
ونصوص القوانني األخرى،  169الدستور املادة أقر املشرع اجلزائري شأنه شأن كل التشريعات حقوق الدفاع بنص  

ويعرف حق الدفاع أبنه متكني املتهم من درء االهتام عن نفسه إبثبات فساد أدلة اإلدانة، وهذا ال يتحقق إال من خالل حماكمة 
حقوق الدفاع، ورتب  عادلة تتوافر على كل مقوماهتا من شفوية وعلنية وحضورية وغريها، فالقانون مثلما اهتم حبقوق اجملتمع قدس

للمتهمني ضماانت ال جيوز اإلخالل هبا، فأوجب مساع ما يبديه املتهم من أوجه الدفاع، فالنصوص الدستورية تكفل لكل إنسان 
 (.172حرية التعبري عن رأيه ابلقول الشفهي أو ابلكتابة أو بغريها من وسائل التعبري)حامت البكري، ص 

بشكل فعال، حبيث يكون املتهم قادرًا    للغاية من أجل احرتام حقوق الدفاع وضماهناويعد وقت التحضري للدفاع ضرورايً 
جيب أن يكون قادرًا على التحدث إىل حماميه دون رقابة ويف سرية اتمة،   على االستفادة من مساعدة حمام، وعلى وجه اخلصوص

 املساس هبذه السرية إذا مل يكن احملامي جنبا إىل جنب مع إىل  إال أنه يف حالة استخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد قد يؤدي
موكله، وإن وجود احملامي بعيدا عن مكان تواجد املتهم أو بعيدا عن قاعة احملكمة يشكل عائقا أمامه أين يصعب عليه رؤية ومساع  

ربز الشاشة كل ذلك، فالتبادالت كل ما حيدث يف قاعة احملكمة، وال يسمح له متييز ردود أفعال كل األشخاص فمن الصعب أن ت
بني املتهم وحماميه تكون أقل سهولة عندما يكون االثنان مًعا يف جلسة احملاكمة. وتظل العوائق قائمة حىت ابلنسبة للشخص الذي 

 (.Jean-Luc Rivoire 2011لديه حماميان أحدمها إىل جانبه واآلخر يف اجللسة )

القضاة على التصرف   وما تبعها من حجر صحي وختفيف ازدحام احملاكم شجع 19إضافة إىل ذلك فنن جائحة كوفيد 
  بسرعة، طبعا مع وجو  االحرتام الالزم لوقت التحضري للدفاع.
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  ع احلق يف حماكمة عادلةتطابق تقنية التحاضر املرئي عن بعد م :املبحث الثالث

ابلنسبة الستخدام هذه التقنية ومدى تطابقه من عدمه مع احلق يف احملاكمة العادلة، فنن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
 الشأن فيما يلي: هذا قضت يف هذا الشأن بعدة أحكام خمتلفة نستعرضها ونستعرض رأي املختصني يف

 سعى لتحقيق هدف مشروعالتحاضر املرئي ي :املطلب األول

تعترب احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مشاركة املتهم يف اإلجراءات عن طريق تقنية التحاضر املرئي عن بعد ال يتعارض يف 
حد ذاته مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ومبوجب نصوص وطنية ودولية خمتلفة، صدر هذا يف العديد من أحكامها، عالوة 

ك يعرتف القاضي األورويب مبزااي تقنية التحاضر املرئي ويلح عليها كثريًا يف القضااي املتعلقة مبحاكمات املافيا اإليطالية، اليت على ذل
تتطلب اختاذ تدابري أمنية مشددة تتعلق مبخاطر فرار املتهمني، وتسمح هذه التقنية بتخفيف الضغط على األطراف والشهود، 

ترى احملكمة األوروبية أن استخدام التحاضر املرئي عن بعد يف هذه   لقضااي بسرعة. هلذه األسبا  املختلفةوتعترب ضماان ملعاجلة ا
القضااي يسعى لتحقيق هدف مشروع، لكن احملكمة األوروبية مع ذلك ال تستبعد أن هذه التقنية تنتهك احلق يف الوصول إىل 

ة حلقوق اإلنسان هبذا اخلصوص عدًدا من القرارات يف هذا الشأن، منها القرار القاضي وعدالة احملاكمة. وأصدرت احملكمة األوروبي
 27:11:2007ضد ايطاليا، والقرارين املؤرخني يف  Marcello Viola   45106:04رقم  5:10:2006املؤرخ يف 

 2011)  ضد ايطاليا Zagaria   58295:00ضد ايطاليا والثاين حتت رقم  Asciutto  35795:02األول حتت رقم 
Milano Laure.) 

 .ضرورة اإلشراف على التحاضر املرئي عن بعد لضمان احلق يف حماكمة عادلة :املطلب الثاين
ها مجيًعا أبنه ال يوجد فرق جوهري بني الدول املدعى علي فيها إن خمتلف القضااي املرفوعة أمام احملكمة األوربية، دافعت

احلضور الشخصي للمتهم ومشاركته يف اإلجراءات ابستخدام تقنية التحاضر املرئي عن بعد، لكن هناك من املختصني من يدعو 
 إىل دح  هذه احلجة، فالفرق جوهراي بني احلضور املادي للمتهم ووجوده عرب هذا الوسيط التقين، ويدرك القضاة أيًضا أن
التحاضر املرئي حُيو رر ويغري االتصال وأن االتصال عن طريق هذه التقنية ال يعادل االتصال وجًها لوجه، فاخلصوصيات احملددة 
التصاالت التحاضر املرئي تسبب تغيريًا يف االتصال مع اآلخر، وتسبب إضعافا يف إدراك السياق أي الصلة والرابط بني احملاور 

يشكل عقبة أمام عدالة احملاكمة، لكن بشرط أن يتم التعرف على خصوصيات   يعين أن التحاضر املرئي وبيئته، وإن كان هذا ال
من  6(، ووفًقا للسوابق القضائية الكالسيكية تعرتف املادة  F.Pilotــة ) لعدالـالتقنية وإتقاهنا بدقة من قبل املشاركني يف نظام ا

يف احلضور فقط   ابحلق يف املشاركة احلقيقية والفعالة يف حماكمته، وال يشمل هذا احلق  للمتهم االتفاقية األوربية حلقوق االنسان
رقم  23:02:4994لكن أيًضا احلق يف االستماع ومتابعة املرافعات، قرار احملكمة األوروبية املؤرخ يف 

16757:90   Stanford  ضد اململكة املتحدة (Milano Laure 2011.) 
رقابة  يند استخدام التحاضر املرئي. وجتر ة األوروبية رقابة حقيقية من أجل احرتام عدالة احملاكمة عومع ذلك متارس احملكم

من االتفاقية وهي رقابة مفروضة على بع  احلقوق وفقا للفقرات الثانية من املواد  11إىل  8مشاهبة لتلك اليت تستخدمها املواد 
على أسبا  مقيدة )ابستثناء املتعلقة  6السابقة الذكر، اليت حتدد قائمة ابلقيود الواردة على التمتع بتلك احلقوق، وال حتتوي املادة 

ليست حًقا مطلًقا وقد اعتمدت احملكمة األوروبية يف سوابقها القضائية بشكل ملحوظ على  6ية( ومع ذلك فنن املادة ابلعلن
نظرية القيود الضمنية لتنظيم احلق يف الوصول إىل احملكمة، من هنا يربز أنه يف قضااي التحاضر املرئي تنظر احملكمة يف املادة 

قوق الدفاع كما تتعامل مع احلقوق املشروطة، فتشرتط التأكد من أن استخدام التحاضر املرئي وتتعامل مع ح  3و  1الفقرتني   6
منصوص عليه يف القانون وأنه يسعى لتحقيق أهداف مشروعة، حيث أن بع  النزاعات ال تصلح ألن تكون حمال الستخدام 

م من أن هذا ال يثري أية صعوبة لكن سيسمح هذه التقنية وهذه الطريقة من االتصال، والبحث عن أساس قانوين على الرغ

http://www.revuedlf.com/auteurs/milano-laure/
http://www.revuedlf.com/auteurs/milano-laure/
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للمحكمة ابلتحقق من عدم وجود استخدام مفرط هلذه التقنية، وتبقى اخلطوة األخرية التحكم بشكل أكثر دقة فيما يتعلق ابملادة 
ذا كانت والتحكم يف التوازن بني حقوق األطراف وفعالية عدالة اإلجراءات، وتقوم احملكمة ابلتحقق بشكل خاص مما إ  6

إجراءات التحاضر املرئي قد احرتمت حقوق الدفاع، وتضمن أن املتقاضي كان قادرًا على متابعة اإلجراء ومساع أقواله دون عوائق 
لذلك تتعلق عمليات التحقق يف املقام األول ابجلوانب التقنية، اليت جيب أال تكون أبي حال من األحوال عقبة يف   تقنية،

  واألطراف األخرى والقاضي.االتصال بني املتهم 
 لذلك جيب على الدول توفري املوارد الالزمة للمحاكم، كما جيب عليها توقع األعطال الفنية احملتملة.

 واملتهمالتحاضر املرئي ابلنسبة للعدالة أمهية تقنية  :املطلب الثالث

اي، وهذا ما يفسر جلوء العديد من الدول إىل تكثيف توفر استخدام تقنية التحاضر املرئي يف املسائل القضائية العديد من املزا
استخدام هذه التقنية على الرغم مما هلذه التقنية من أتثري على شروط إجراء احملاكمة وحقوق املتقاضني، وال يستوي األمر يف نظر 

التقنية تتوافق مع  املتخصصني خصوصا األوروبيني منهم، إال إذا سهرت احملكمة األوروبية على أن تكون ظروف عمل هذه
 (.Milano Laure 2011تعزيز وسيطرة مراقبتها يف السنوات القادمة )  متطلبات احملاكمة العادلة، وذلك من خالل

ليصبح مؤسسًيا، مما يؤدي إىل ميالد شكل جديد لإلجراءات   إن استخدام تقنية التحاضر املرئي يف جمال العدالة مييل اليوم
 عن بُعد حيث مفاهيم التواجد املشرتك ووحدة املكان والزمان للمحاكمة مل تعد مناسبة أو ُمَؤهلة، وهي احملاكمة  القضائية

فنن إمكانية جتهيز النشاط القضائي عن طريق التحاضر املرئي أصبحت اآلن أداة أخرى ضمن جمموعة أدوات   ابإلضافة إىل ذلك
 نطاق واسع حلل املشاكل العامة اجلديدة مثل نقل املعتقلني.العمل العام وحل اثبت، من املرجح أن يتم استعماله على 

  ابلنسبة للعدالة  مزااي تقنية التحاضر املرئي :الفرع األول -
دون شك واحدة من أكثر األدوات الرمزية لتكنولوجيا املعلومات   la visioconférenceتعد تقنية التحاضر املرئي 

واالتصاالت اليت جتعل بفضل وسائل االتصاالت السمعية البصرية إمكانية إجراء املقابالت أو جلسات السماع عن بعد 
entretiens ou auditions à distance  ابلنسبة للمتقاضني أو  ، سواءً احلد من السفر غري الضرورييف تتمثل  وهلا العديد من املزااي

هذه املزااي كانت  ،املشاكل األمنية تنفص من( واملواعيد، وكذلك 41التكاليف )فرج يوسف، ص  تقلل مناحملامني أو اخلرباء، و 
 عن بعد على نطاق واسع يف احملاكم الوطنية للدول، وتشجع كل الدول اليوماملرئي السبب يف انتشار استخدام تقنية التحاضر 

ومع ذلك ال  ،اليت تتم عن طريق التحاضر املرئي les audiences  وبقوة احملاكم على زايدة النسبة املئوية جللسات احملاكمة
تغري من شروط إجراء احملاكمة وهلا ابلضرورة انعكاسات على حقوق  ينبغي هلذه املزااي أن ختفي حقيقة أن تقنية التحاضر املرئي

 أكثر لكنها هتتم ،و تعترب احملكمة األوروبية أن تقنية التحاضر املرئي تتوافق مع احلق يف حماكمة عادلةاملتقاضني، وعلى هذا النح
إن التعميم والتقليل من أمهية هذه األداة جيعل اإلشراف عليها ضروراًي وسيكون للقاضي األورويب و ابلضماانت احمليطة ابستخدامه، 

 15مثال يف فرنسا بدأت هذه التقنية تظهر من اب  ضيق يف قانون   (،Milano Laure 2011ال حمالة يف هذا األمر) هاما دورًا
سبتمرب ويتعلق األمر بقانون األمن القومي، لكن يف الواقع املشرع الفرنسي كان يفكر يف  11بعد هجمات  2001نوفمرب 

واملخاطرة، فهذه التقنية كما سبق جتنب تكاليف اعتمادها ابلنسبة لإلجرام املنظم والعابر للحدود، الذي يتطلب الوقت واملال 
بتنفيذ املواجهات بسرعة أكرب دون احلاجة إىل انتظار عمليات   النقل وخطر اهلرو  أثناء عملية التحرايت والتحقيق، والقيام

ضائية فيما بني الدول، كل (، وتسهل املساعدة الق398النقل، وال تعتمد على القر  اجلغرايف للمرتجـــــــــــم) عمر عبد اجمليد، ص
ذلك يف سياق أيخذان إىل االبتعاد أكثر فأكثر عن مبادئ العدالة اجلنائية الكالسيكية املتعلقة ابالختصاص القضائي اإلقليمي 

 (.Jean-Luc Rivoire 2011)  تعزيزا لالختصاص القضائي اخلاص مبجاالت معينة كاإلرها 
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  متهممزااي التحاضر املرئي عن بعد ابلنسبة لل :الفرع الثاين -
املرئي  بصرف النظر عن اجلانب النفعي البحت السابق ذكره، قد يتم دفع األطراف للمطالبة ابستخدام تقنية التحاضر

اخلصوصية، فهي تقدم ميزة أو   لتحقيق مصلحة شخصية كتجنب املواقف اليت تثري قلق املتقاضني واحملرجة واليت على جانب من
، مصلحة يف موقف معني. كعدم التقاء الضحااي بعيون املتهمني عند خماطبتهم وغريها من املزااي ذات الطابع اخلاص والشخصي

  .ل املتهم أكثر ارتياحا وبعيدا عن كل اإلحراج الذي يسببه حضور اجلمهور بصفة عامةواليت يف بع  األحيان جتع
 

 خامتة

إجراء احملاكمات اجلنائية عرب تقنية التحاضر املرئي عن بعد، ويف ظل التوجه حنو االنتشار مزااي يف األخري ودون إنكار 
توفري الوسائل   رض التزامات عديدة على الدول أمهها العمل علىالواسع هلذه التقنية مستقبال فنن استخدامها وجناحها مرهون بف

بتدريب العاملني يف جمال   الضرورية، وااللتزام ابليقظة ملنع احلوادث التقنية وضمان احرتام حقوق الدفاع، وااللتزام أيًضا بال شك
 العدالة على هذا النوع من االتصاالت والتقنيات.

كمة من انحية أن تقتصر استخدام هذه التقنية على قضااي حمددة، يف حني قد تبقي وطبعا األمر دائما مرتوك للمح
احملاكمة التقليدية على جلسات احملاكمات الطويلة واملعقدة أو حىت أنواع معينة أخرى أين ال ميكن االستغناء فيها عن االتصال 

دالة إنسانية وذات جودة عالية والسعي دائما إىل تشفري ضمان بقاء الع  املباشر بني األطراف والقاضي، ويتعني على التشريعات
 البياانت الشخصية حفاظا على احلق يف اخلصوصية والسرية.

أن  هذه التقنية يف احملاكم و وفعالية جناعةلق نظام رقايب حمكم يشرف على وأن تعمل الدول بشكل جدي من أجل خ
 ملبادئ العامة للمحاكمة العادلة.ا حفاظا علىحقوق الدفاع،  يهدرال جيب أن استعماهلا 
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 قائمة المراجع باللغة العربية

 اتفاقيات وقوانني -

 (1998يوليه  :متوز17نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املعتمد يف روما يف 
تشرين  15املؤرخ يف  25  الدورة  العامة لألمم املتحدة، اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 .2000نوفمرب:الثاين
 .1950نوفمرب  04روما يف  ،بية حلقوق اإلنسانو االتفاقية األور 
ية جويل 23، املؤرخ يف 1966جوان  08، املؤرخ يف 155-66املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل واملتمم األمر رقم  ،02-15األمر رقم 

  .40، العدد 2015جويلية  23، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة بتاريخ 2015
 املتمم لقانون اإلجراءات اجلزائية 2020أوت   30املؤرخ يف  04-20  األمر رقم-

، 2002 : 02: 05افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املؤرخ يف ، املتضمن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملك55-02املرسوم الرائسي رقم 
 .09، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 2002 :10:02املنشور بتاريخ 

اجلزائرية، ، اجلريدة الرمسية للجمهورية 2015 :02: 10، املنشور بتاريخ 2015 :01:02املتعلق بعصرنة العدالة، املؤرخ يف  03-15رقم   القانون
 .06عدد 

 كتب  -

 .2014أمري فرج يوسف، احملاكم االلكرتونية والتقاضي االلكرتوين، املكتب العريب احلديث، القاهرة، 
  .2010أمحد شوقي الشلقاين، مبادئ االجراءات اجلزائية يف التشريع اجلزائري، اجلزء الثاين، الطبعة اخلامسة، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 

 .2011نائية، دار النهضة العربية، د الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لإلجراءات اجلعب
 .2017:2018عبدهللا أوهايبية، شرح قانون االجراءات اجلزائية اجلزائري، اجلزء الثاين، دار هومة، 
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