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 :ملخص

 في مؤضخ 03-15 ضكم اللاهىن  بمىحب بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت الجعابطي  اإلاشطع ؤكط

 للاهىن  واإلاخمم اإلاػسل 02-15 ضكم والامط الػسالت بػصطهت اإلاخػلم 2015 فُفطي  01

  .الجعابُت ؤلاحطاءاث

 في بػس غً اإلاطبُت اإلاحاززت بخلىُت الاػخػاهت مؼالت الفطوس ي اإلاشطع هظم كما

 حىان في الصازض 468-98ضكم اللاهىن  بئصساضه الجعابُت السغىي  حطاءاثإ مباشطة

 اػخػمال حىل  2001 هىفمبر 15 في الصازض 1062 ضكم اللىمي الامً وكاهىن  1998

 الخلىُت هصه الػخذسام الشسًسة اإلاػاضطت ظل في هصا كل الجعابُت ؤلاحطاءاث في الخلىُت

 .اإلاىاحهت ومبسا السفاع بحلىق  ادالل مً غنها ًترجب ما بؼبب

 جلاض ي بػس؛ غً محاكمت بػس؛ غً اإلاطبُت اإلاحاززت جلىُت :اإلافحاحُة الكلمات

 .إلكترووي

Summary 

The Algerian legislator approved the video conversation remotely 

under Law No. 15-03 dated 01 February 2015 on the modernization of 

justice and order 15-02 amended and complementary to the Code of 

Criminal Procedure. 
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The French legislator also regulated the use of video chat 

technology remotely in the initiation of criminal proceedings by 

issuing Law No. 98-468 of June 1998 and National Security Law No. 

1062 of November 15, 2001 on the use of technology in criminal 

proceedings, all in the light of strong opposition to the use of this 

technique due to the consequent violation of the rights of the defense 

and the principle of confrontation. 

Keywords: Remote video chat technology; remote trial; electronic 

litigation. 

Résumé 

Le législateur algérien a approuvé la technique de la 

"Vidéo-conférence" en vertu de la loi n ° 15-03 du premier 

février 2015 relative la modernisation de la justice et de 

l'ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et 

complétant le code de procédure pénale. 

Le législateur français a également organisé l'utilisation de 

la "Vidéo-conférence" au cours des procédures pénales par la 

loi n° 468-98 du 17 juin 1998 et la loi n 1062 du 15 novembre 

     relative à la sécurité quotidienne. L’utilisation de cette 

technologie au cours des procédures pénales, constitue une 

étape dans l'évolution des procédures pénales qui fait toujours 

face à une forte opposition en raison des conséquences de la 

violation des droits la défense et le principe de la confrontation. 

Mots clé: la technique de la "Vidéo-conférence", Procès À 

distance, Percevoir "Contentieux" électronique. 

 مقدمة 

الاديرة الى اضػاء كىاغس كاهىهُت حسًسة  آلاوهتججه مطفم الػسالت الجعابُت في ا

جىاحه اإلاشكالث التي اػفط غنها الخؼىض الخكىىلىجي واإلاػطفي الكبير، وشلك مً دالل 

الادص بمػؼُاث الخكىىلىحُا الحسًثت في الكشف غً الجطابم ومالحلت مطجكبيها 

لدصىمت ومحاكمتهم، زون الادالل في الىكذ شاجه بحلىق اإلاتهم او غيره مً اػطاف ا

جلىُت الاجصال اإلاطةي  اػخذساموكس ججلى شلك بشكل واضح مً دالل  الجعابُت،
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اإلاؼمىع في مجال الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت غً بػس، حُث جبيذ الػسًس مً السول 

 اػخذسام هصه الخلىُت.

مؤضخ في  03-11رقم دالل اللاهىن  كس جبني اإلاشطع الجعابطي هصه الخلىُت مًو   

اإلاخظمً حػسًل كاهىن  02-11رقم اإلاخػلم بػصطهت الػسالت والامط  2015فُفطي  01

الاحطاءاث الجعابُت، مؼخلها احكام اللاهىن اإلاخػلم باػخذسام الخلىُت اػاػا مً 

ازلت في اإلاؼابل بالبروجىكىل الاطافي الثاوي لالجفاكُت الاوضوبُت للمؼاغسة اللظابُت اإلاخ

اكُاث التي وطػذ كىاغس الػخذسام هصه الخلىُت مً الجعابُت باغخباضها مً اهم الاجف

 .حهت ادطي  ػخحلله في مجال غصطهت كؼاع الػسالت مً حهت واًماها مىه بما

في ظل التزام الجعابط  :شكالُة الحالُةؤلا هؼطح  ان اضجإًىاجلسم  وفي طىء ما  

اإلاحاززت  لخلىُتالجعابطي باجفاكُاث الخػاون السولي واإلاؼاغسة اللظابُت؛ وجبني اإلاشطع 

وماهي  هى هظامها اللىىوي والاحطاةي في الاحطاءاث الجعابُت، فما اإلاطبُت غً بػس

 اػاض طماهاث اإلاحاكمت الػازلت؟ اوػكاػاتها غلى حلىق السفاع في

  

 اإلاحور ألاول 

ع الجزائري آثبني   لُة الحقاض ي ؤلالكترووي في الخشَر

ػىىاث ألاديرة، إلى جبني فكطة غصطهت اججه مطفم الػسالت الجعابطي دالل الثالر 

اإلاطافم الػمىمُت وألاحهعة اللظابُت الخابػت له، وشلك بئضػاء وجؼبُم كىاغس كاهىهُت 

حسًسة، إلاىاحهت اإلاشكالث التي ؤػفطث غنها الخؼىضاث التي حصلذ في مجال جكىىلىحُا 

خجلى شلك مً دالل ألادص بمػؼُاتها في مجال الخلاض ي، باػ خذسام آلُت الاجصال، ٍو

حسًثت في الػالم، واإلاخمثلت في الخلاض ي الالكترووي، اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس، والتي زضج 

في مجال "Vidéo-conférence"اإلاشطع الجعابطي غلى حؼمُتها باللغت الفطوؼُت بـ

 الخحلُم وػماع الشهىز.

فكطة  وإلاػطفت جؼبُلاث الجعابط في هصا اإلاجال، البس لىا مً بُان بىازض جبني

( زم ألاػاغ اللاهىوي للخلاض ي الالكترووي في أوالالخلاض ي الالكترووي في الجعابط)
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مىكف اإلاشطع الجعابطي مً اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت في (، ثاهُاالجعابط)

 (.ثالثا)الاحطاءاث الجعابُت 

 أوال: بوادر ثبني فكرة الحقاض ي الالكترووي في الجزائر

، مً دالل 2007الالكترووي في الجعابط، حشطق مىص ػىت بسؤث بىازض الخلاض ي 

ح ضبِؽ الجمهىضٍت ًىم افخخاح الؼىت اللظابُت  ر2008-2007جصٍط ؤكخىبط  29 ، بخاٍض

"ؤن اصالح الػسالت لِؽ هسفا في حس شاجه، وإهما وػُلت مطحلُت  ، والصي حاء فُه:2007

 .(1) ىالث السادلُت والداضحُت"لالضجلاء باللظاء إلى الخحسًاث التي جفططها غملُت الخح

وجىالذ إشطاكت غصطهت مطفم الػسالت الجعابطي، وشلك مً دالل مىاكشت البرإلاان 

إلاشطوع اللاهىن اإلاخػلم بهصا اإلاجال، والصي فحىاه الخلاض ي الالكترووي، حُث كىبل 

حاتهم  خجلى شلك مً دالل جصٍط اإلاشطوع بمىافلت طمىُت مً ػطف ؤغظاء البرإلاان، ٍو

هىفمبر  24التي زوهذ في محظط الجلؼت الػلىُت الخاػػت غشط اإلاىػلسة ًىم الازىين 

 .(2) ، إلاىاصلت مىاكشت مشطوع اللاهىن اإلاخػلم بػصطهت الػسالت2014

 ثاهُا: ألاشاس القاهووي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر

ؼ السولي، إن فكطة الخلاض ي الالكترووي في الجعابط، ججس ؤػاػها اللاهىوي في ال دشَط

ػاتها السادلُت.  مً دالل اجفاكُاث ؤو مػاهساث زولُت، كما ججس ؤػاػها اللاهىوي في حشَط

 ألاشاس القاهووي الدولي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر  .1

ػىلىم بػطض ؤهم الاجفاكُاث السولُت التي صازكذ غليها الجعابط، والتي جظمً 

كألُت حػخمسها الجعابط في غملُت الخحلُلاث وػماع فحىاها فكطة الخلاض ي الالكترووي، 

مت اإلاىظمت غبر الىػىُت، حػس ؤول  الشهىز، ولػل اجفاكُت ألامم اإلاخحسة إلاكافحت الجٍط

                                                             
ة"لُلى غصماوي،  (1)  ، كلُت 13، مجلت اإلافكط، الػسز "هظام الحقاض ي الالكترووي آلُة إلهجاح الخطط الحىمٍو

 .222، ص2016، الحلىق والػلىم الؼُاػُت، حامػت بؼكطة

،مىاصلت مىاكشت مشطوع 2014هىفمبر  24محظط الجلؼت الػلىُت الخاػػت غشط اإلاىػلسة ًىم الازىين   (2)

ػُت الؼابػت، السوضة الدامؼت، اإلاجلؽ الشػبي الىػني،  اللاهىن اإلاخػلم بػصطهت الػسالت، الفترة الدشَط

ت السًملطاػُت الشػبُت، الصاز سة الطػمُت للمىاكشاث للجمهىضٍت الجعابٍط ر الجٍط زٌؼمبر  24ضة بخاٍض

 . 140،الؼىت الثالثت، ضكم 2014
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 وؤهم كاهىن زولي ًىظم هصه اإلاؼإلت، حُث هجسها جؼطكذ لفكطة

"Vidéoconférence،"  حُث حاء غلى 18مً دالل البىس الثامً غشط مً اإلاازة ،

م الفُسًى، الى حى الخالي:"...بىاء غلى ػلب السولت ألادطي، بػلس حلؼت اػخماع غً ػٍط

إشا لم ًكً ممكىا ؤو مؼخصىبا مثىل الشدص اإلاػني بىفؼه في إكلُم السولت الؼطف 

جىظ للسول ألاػطاف ؤن جخفم غلى ؤن جخىلى إزاضة حلؼت الاػخماع ػلؼت  الؼالبت. ٍو

جابػت للسولت الؼطف بت وؤن جحظطها ػلؼت كظابُت كظابُت جابػت للسولت الؼطف الؼال

 .(1)"مخللُت الؼلب

ع الداخلي للحقاض ي الالكترووي في الجزائر  .2  الخشَر

ػُت السادلُت للجعابط، هجس حملت مً اللىاهين التي  بالطحىع إلى اإلاىظىمت الدشَط

وغلى جؼطكذ إلى فكطة غصطهت اإلاطافم الػمىمُت، وداصت اإلاطافم الؼُازًت للسولت، 

اغخباض ؤن السضاػت محصىضة في الخلاض ي الالكترووي، فئهىا ػيؼخػطض فلؽ 

ؼ الجعابطي في هصا اإلاجال، زون ػىاه  .(2) اإلاؼخجساث التي ػطؤث في الدشَط

 هجس: وبىاء غلُه،

 ،(3) ، الصي ًخػلم بػصطهت الػسالت03-15اللاهىن ضكم  -

 .(4) الجعابُت، اإلاػسل واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث 02-15ألامط ضكم  -

 اإلاحعلق بعصرهة العدالة: 03-11القاهون رقم  .أ

                                                             
مت 11-02اإلارشوم الرئاس ي رقم  (1) ، اإلاخظمً الخصسًم بخحفظ، غلى اجفاكُت ألامم اإلاخحسة إلاكافحت الجٍط

، اإلاؤضخ في 2000هىفمبر  15اإلاىظمت غبر الىػىُت، اإلاػخمسة مً ػطف الجمػُت الػامت إلاىظمت ألامم اإلاخحسة ًىم 

ر ، 09، ج.ض غسز 2002فُفطي  05  . 2002فُفطي  10الصازض بخاٍض

ػىلىم باػخػطاض اإلاىاز التي جؼطكذ لفكطة الخلاض ي الالكترووي، لىىضح بإن الجعابط ػاًطث الخؼىض  (2)

ػاتها، لىلىم بػسها بالدىض في  الخكىىلىجي والطكب الػالمي، مً دالل جبىيها فكطة الخلاض ي الالكترووي في حشَط

 ؤلاحطاءاث اإلاخػللت به.

سة ج.ض غسز2015هىفمبر  1، اإلاؤضخ فيالعدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  (3) ، الصازض 06، الجٍط

ر   .2015فُفطي  10بخاٍض

حىان  08، اإلاؤضخ في 155-66اإلاخظمً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعابُت اإلاػسل واإلاخمم لألمط ضكم ، ،02-15ؤمط ضكم  (4)

لُت  23اإلاؤضخ في ، 1966 ر 40، ج.ض غسز 2015حٍى لُت  23، الصازض بخاٍض  .2015حٍى
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، واإلاخػلم بػصطهت الػسالت، حػس دؼىة خجىلت 03-15إن صسوض اللاهىن ضكم 

ولكنها إًجابُت للجعابط، ملاضهت بالسول الػطبُت ألادطي، التي ال جعال ضهُىت للىػابل 

 الخللُسًت في غملُت الخلاض ي.

اض ي مازة، حُث جم جؼطق إلى فكطة الخل 16غلى كس احخىي هصا اللاهىن و 

 :حيالالكترووي، غلى الىحى آلا

 في البىىز الثالثت مً ؤحكام اإلاازة ألاولى مىه:

ت لىظاضة الػسل، -  وطؼ مىظىمت مػلىماجُت مطكٍع

لت الكتروهُت، -  إضػال الىزابم واإلاحطضاث اللظابُت بؼٍط

 اءاث اللظابُت.اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في ؤلاحط  -

ومً ؤحل غصطهت كؼاع الػسالت، وطػذ ؤحكام اإلاازة الثاهُت، حُث شملذ 

واإلاازة الخاػػت التي  ،(1) الخىظُم اللظاةي الػسلي وؤلازاضي بما في شلك محكمت الخىاظع

بُيذ بإن الجعابط اغخمسث فػلُا فكطة الخلاض ي الالكترووي، مً دالل الخبلُغ واضػال 

م الالكترووي  .(2) اإلاحطضاث اللظابُت بالؼٍط

إشا اػخسعى بػس اإلاؼافت ؤو جؼلب شلك مىه ؤًظا، غلى ؤهه:"14م اإلاازة وجظُف ؤحكا

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس"حؼً ػير الػسالت ًمكً اػخجىاب وػماع ألاػ  .طاف غً ػٍط

، فحسزث هؼاق اػخذسام هصه الخلىُت، في فلطاتها الثالر، 15ؤما ؤحكام اإلاازة 

حُث حاءث كما ًلي:"ًمكً كاض ي الخحلُم ؤن ٌؼخػمل اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في 

اػخجىاب ؤو ػماع شدص وفي إحطاء مىاحهاث بين غسة ؤشداص، ًمكً لجهت الحكم 

 ؤن حؼخػمل اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس لؼماع الشهىز وألاػطاف اإلاسهُت والدبراء. ؤًظا

                                                             
ت للمػالجت آلالُت العدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  02اإلاازة  (1) :" جحسر مىظىمت مػلىماجُت مطكٍع

ظاةي الػازي للمػؼُاث جخػلم بيشاغ وظاضة الػسل واإلاؤػؼاث الخابػت لها وكصا الجهاث اللظابُت للىظام الل

 والىظام اللظاةي ؤلازاضي ومحكمت الخىاظع."

"...ًمكً ؤن ًخم جبلُغ وإضػال الىزابم واإلاحطضاث :العدالة بعصرهة اإلاحعلق 03-11القاهون رقم  09اإلاازة  (2)

م الالكترووي  "...اللظابُت واإلاؼدىساث بالؼٍط
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حاث  مكً حهت الحكم ؤن جىظط في كظاًا الجىح ؤن جلجإ إلى هفؽ آلالُت لخللي جصٍط ٍو

 متهم محبىغ إشا وافم اإلاػني والىُابت الػامت غلى شلك."

ترووي، ووضزث غلى الىحى مىه، حسزث مكان إحطاء الخلاض ي الالك 16وؤديرا، اإلاازة 

الخالي:"ًخم الاػخجىاب ؤو الؼماع ؤو اإلاىاحهت باػخػمال آلُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس 

حاجه، بحظىض وكُل  بملط اإلاحكمت ألاكطب مً مكان إكامت الشدص اإلاؼلىب جللي جصٍط

ت الشدص  الجمهىضٍت اإلاذخص إكلُمُا وؤمين الظبؽ. ًخحلم وكُل الجمهىضٍت مً هٍى

حطض محظطا غً شلك.إشا كان الشدص اإلاؼمىع محبىػا، جخم  الصي ًخم ػماغه ٍو

 اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس مً اإلاؤػؼت الػلابُت التي ًىحس فيها اإلاحبىغ"

فظال غً ألاحكام ألادطي التي جؼطكذ الػخذساماث الاهترهذ في مجال الخلاض ي، 

 ػطق الاضػال، وغيرها.

 قاهون ؤلاجراءات الجزائُةاإلاعدل واإلاحمم ل 02-11ألامر رقم  .ب

وضزث جلىُت الخلاض ي الالكترووي في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعابُت الجعابطي، اإلاػسل 

 "في حماًت الشهىز والدبراء والضحاًا"، مً الباب الثاوي واإلاخمم، في الفصل الؼازغ

"في مباشطة السغىي الػمىمُت وإحطاء  بالكخاب ألاول جحذ غىىان "في الخحلُلاث"،

 لُم".الخح

: "ًجىظ لجهت الحكم، جللابُا ؤو بؼلب مً ألاػطاف، 27مكطض  65اإلاازة  حُث هصذ

خه، بما في  م وطؼ وػابل جلىُت حؼمح بكخمان هٍى ت غً ػٍط ػماع الشاهس مذفي الهٍى

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس واػخػمال ألاػالُب التي ال حؼمح  شلك الؼماع غً ػٍط

 بمػطفت الشدص وصىجه..."

هالحظ ؤن اإلاشطع الجعابطي، ؤحسر هللت هىغُت، مً دالل جبيُه لفكطة  وغلُه،

 الخلاض ي الالكترووي، في مىظىمخه اللاهىهُت.

ثالثا: موقف اإلاشرع الجزائري من اشحخدام ثقىُة اإلاحادثة اإلارئُة في الاجراءات 

 :الجزائُة

الحاصل في ٌؼعى اإلاشطع الجعابطي مؤدطا الى الاػخفازة مً الخؼىض الخكىىلىجي   

ت  فلس اػخحسر اإلاشطع الػالم، وهصا مً دالل جىظُفه في مطفم الػسالت، اإلاحاززت اإلاٍط
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اإلاخػلم بػصطهت الػسالت؛ وشلك بىطؼ مىظىمت  03-15غً بػس بمىحب اللاهىن ضكم 

ت لىظاضة الػسل، بحُث ازضج بهصا اللاهىن فصال ضابػا بػىىان اػخػمال  مػلىماجُت مطكٍع

ت غً بػس في الاحطاءاث اللظابُت، كما احاغ اإلاشطع الجعابطي اػخػمال اإلاحاززت اإلاطبُ

 .الخلني بجملت مً الشطوغ الىاحب جىافطها

 الثاوي حور اإلا

شحعمال ثقىُة اإلاحادثات اإلارئُة عن بعد في شير ألاحكام ؤلاجرائُة ال 

 الدعوى الجزائُة

ٌػس جكَطؽ اإلاشطع الجعابطي لخكىىلىحُاث حسًثت في كؼاع الػسالت، غلى غطاض   

ط مىظىمت اللظاء الؼير الحؼً و  جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت بابا ال ٌؼتهان بها في ػبُل جؼٍى

غملُت واضحت  إلاذخلف وحساجه ومصالحه، داصت إشا ما اكترن هصا الخلىين بمماضػت

اء اإلاحاكمت ؤو حتى حىاهب ؤدطي كالخػاون السولي طس ػىاء في مطحلت الخحلُم، ؤو ؤزى

ً السادلي والداضجي إلاىظفي كؼاع الػسالت كصس  مت اإلاىظمت ؤو غملُاث الخكٍى الجٍط

 الطفؼ مً مطزوزًت اإلاىضز البشطي والتي جىػكؽ إًجابا غلى ؤزاء اإلاطفم بشكل غام. 

 أثىاء مرحلة الححقُق. اشحعمال الحقىُة :أوال

ًمكن لقاض ي الححقُق أن  ":مً كاهىن غصطهت الػسالت غلى ؤهه 15هصذ اإلاازة 

ٌصحعمل اإلاحادثة اإلارئُة عن بعد في اشحجواب أو شماع شخص وفي إجراء مواجهات 

 بين عدة أشخاص.

ًمكن جهة الحكم أًضا أن جصحعمل اإلاحادثة اإلارئُة عن بعد لصماع الشهود 

 الخبراء.و  وألاطراف اإلادهُــــة

مكن جهة الح كم التي ثىظر في قضاًا الجىح أن ثلجأ إلى هفض آلالُة لحلقي ٍو

حات متهم محبوس إذا وافق اإلاعني والىُابة العامة على ذلك  .(1)"ثصٍر

ت الاػخػاهت ؤو اللجىء إلى هصه الخلىُت في  15حشير ؤحكام اإلاازة    هىا إلى حىاٍظ

الساضػين ؤن الخحلُم مطحلت الخحلُم وحتى في مطحلت اإلاحاكمت، وكس اغخبر بػع 

                                                             
 مً كاهىن غصطهت الػسالت. 15( اهظط هص اإلاازة 1) 
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الجعاةي باػخػمال هصه الخلىُت ٌػس دطوحا غً اللاغسة الػامت في حلؼاث الخحلُم 

وهى ما ًؼطح غسة مشاكل إحطابُت مخمثلت ؤػاػا في  (1)،التي جخم في هؼاق حغطافي واحس

ً. إال ؤن الػسًس مً آلاضاء  ت والىحاهُت والخسٍو مؼإلت الادخصاص والحظىضٍت والشفٍى

ؤن هصه اإلاؼابل غير مؼطوحت بالىظط إلى جحلم الحظىض صىجا وصىضة هى بمثابت جلىل 

حظىض فػلي ًىػلس الادخصاص فُه للمحكمت التي ًجطي بها الخحلُم ؤو اإلاحاكمت ؤما 

حاث حطفُا بمىحب ؤحكام اإلاازة  ً الخصٍط  14مؼإلت الكخابت فلس ػبم اشتراغ جسٍو

 مً هفؽ اللاهىن.

، وفي حالت ما إشا كان الاػخماع ؤو الاػخجىاب ؤو غمىما فئن كاض ي الخحلُم

اإلاىاحهت ألشداص غير محبىػين ػىاء كاهىا شهىزا ؤو دبراء ؤو ؤػطاف واكخظذ 

الظطوضة شلك، له إمكاهُت اػخػمال آلالُت مً ملط اإلاحكمت ألاكطب إلى الشدص، وشلك 

ت مً حهت بحُث ججطي مً الشبكت اللؼاغُت الداصت بل ؼاع لظمان شطغ الؼٍط

ت  الػسالت، ولدؼهُل مإمىضٍت اإلاػني باإلاىاحهت ؤو الاػخجىاب، إطافت إلى إزباث هٍى

الشدص والحاززت بصفت غامت بحظىض وكُل الجمهىضٍت اإلاذخص إكلُمُا وؤمين طبؽ 

ً اإلاحاطط الثبىجُت التي ػبم شكطها في الشطوغ الداصت باػخػمال هصه  لخسٍو

 .(2)الخلىُت

ن إحطاءاث محسزة الػخػمال هصه الخلىُت ؤزىاء فترة وضغم ؤن اإلاازة لم جبي    

الخحلُم مؼ غير اإلاحبىػين، إال ؤهه وفي ظل الىاكؼ الػملي، ًمكً جصىض وحىز جيؼُم 

ومطاػالث واجصاالث بين الجهاث اللظابُت لخحسًس وكذ الاػخماع والخإكس مً حخمُت 

سالت الجعابطي لم ًصل بػس وؤفظلُت اػخػمال جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غلما ؤن كؼاع الػ

الححقُق بواشطة اإلاحادثة اإلارئُة ألشخاص غير )إلى جؼبُم هصا ؤلاحطاء ؤي 

 محبوشين(.

                                                             
مجلت زضاػاث، غلىم "، Vidéo conférence " ـصفىان شسًلاث، الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت غبر جلىُت ال (1)

ػت واللاهىن، الجامػت الاضزهُت، اإلاجلس:  . 354ص  2015، ػىت 1، الػسز 42الشَط

م اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس بين الحم في الحماًت و  (2)   حلىق محي السًً حؼِبت، ػماع الشهىز غً ػٍط

 .285، ص2،2016السفاع، مجلت البحىر والسضاػاث اللاهىهُت والؼُاػُت، الػسز الػاشط،حامػت البلُسة
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كما ججسض ؤلاشاضة هىا ؤهه إشا كاهذ اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس هي وػُلت لؼماع   

الشهىز والدبراء وألاػطاف، مً ؤحل طمان فاغلُت إحطاءاث اإلاخابػت الجعابُت، وػطغت 

الفصل في اللظاًا، وجللُل الىفلاث التي جخكبسها السولت في غملُت هلل الشهىز 

حال مً ألاحىال ؤن ًصؼسم بظماهاث اإلاحاكمت وحماًتهم، فئن هصا ال ًجب في ؤي 

  .(1)الػازلت غمىما ومبازا حلىق السفاع دصىصا

وكما هى الحال في الحالت ألاولى فئن حالت الخحلُم مؼ شدص محبىغ ال جلل   

غمىطا غً هظيرتها، شلك ؤن اإلاشطع الجعابطي لم ًبين ؤلاحطاءاث السكُلت اإلاخبػت في 

شلك غلى الخحلُم الداص بلظاًا الجىح فلؽ، وبالػىزة إلى  هصه الحالت، غير ؤهه كصط 

 الػملُت ًمكً جصىضها كاآلحي:  الىاكؼ الػملي فئن

في حالت وحىز زغىي غمىمُت طس متهم محبىغ في كظُت ؤدطي، ًلىم كاض ي   

الخحلُم باػخسغاء اإلاتهم بشكل غازي، لُلىم محامي اإلاتهم بػس جللُه الاػخسغاء 

فُه كاض ي الخحلُم بإن اإلاتهم محبىغ في كظُت ؤدطي، وبػس ؤن بخلسًم ػلب ًذؼط 

م ػلب ًلسم إلى  ًلىم كاض ي الخحلُم بالخإكس مً الىطػُت الجعابُت للمتهم غً ػٍط

وكُل الجمهىضٍت، جبسؤ إحطاءاث اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت للخحلُم مؼ اإلاتهم 

محل الادخصاص، الصي ًطاػل  اإلاحبىغ بؼلب آدط ًلسم ؤمام الىابب الػام للمحكمت

بسوضه الىابب الػام للمحكمت التي ًلؼ بسابطة ادخصاصها اإلاؤػؼت الػلابُت التي ًخىاحس 

 بها اإلاتهم، لخخم حسولت حلؼت الاػخماع وفم الشطوغ التي ػبم شكطها.

ما ًالحظ غلى اػخػمال هصه الخلىُت في مطحلت الخحلُم هى غسم وحىز إحطاءاث  

ػت جكفل اػخػمالها بشكل ًجػل منها بسًال غً الخحلُم الحظىضي و  زكُلت ػَط

الػازي، وحُث ؤن اػخػمالها مكفىل بئحطاءاث كخابُت ومطاػالث وػلباث مىافلت فئن 

 هصا كس ًحس مً فابستها الػملُت. 

 أثىاء اإلاحاكمة اشحعمال الحقىُة :ثاهُا

                                                             
اإلاخػلم بػصطهت الػسالت؛ هالحظ بإهه ؤهمل  03-15( الش ئ اإلاالحظ غىس جحلُل هصىص مىاز اللاهىن ضكم 1) 

ت اإلاحامي في ؤلاجصال الحم في السفاع غىس اللجىء لهصه الخلىُت في ؤلاحطاءاث الجعابُت، ال  ػُما فُما ًخػلم بحٍط

  بمىكله مباشطة وفي ؤي وكذ، مؼ الػلم بإن الىاكؼ الػملي ًثبذ شلك.
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اإلاصكىضة ؤغاله فئن  15/03مً اللاهىن  15مً اإلاازة  حؼب الفلطة الثاهُت مً  

اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بػس ًكىن ػبُل الحصط في كظاًا الجىح فلؽ 

الىُابت الػامت مً حهت و  وبشطوغ واضحت جخمثل في مىافلت اإلاتهم اإلاحبىغ مً حهت

 ؤدطي.

وإشا كان هص اإلاازة اإلاصكىضة ؤغاله حاء بصُغت الجىاظ التي جذاػب حهت الحكم   

ؼت مىافلت التي  جىظط في كظاًا الجىح مؼ إمكاهُت اللجىء إلى آلُت اإلاحاكمت غً بػس شٍط

 اإلاتهم الىُابت الػامت غلى شلك فئن غباضة الجهت كس ال حػني بالظطوضة محكمت الجىح

بصاتها، بل ؤن اإلاػنى كس ًخجاوظ شلك إلى محكمت الجىاًاث متى كاهذ جىظط في كظُت شاث 

زاللت ؤو غباضة حهت الحكم التي جىظط في الجىح غباضة غامت وصف ؤو جكُُف حىحي ألن 

جخجاوظ في مبىاها ومػىاها محكمت الجىح ؤو كؼم الجىح. كما ًالحظ ؤن اإلاشطع الجعابطي 

لم ٌؼخػمل غباضة اإلاحاكمت غً بػس، بل اػخػمل غباضة غامت شاملت للخحلُم 

بػباضة  15/03ىن واإلاحاكمت، كما هى واضح مً غىىان الفصل الطابؼ مً اللاه

 .(1)"اػخػمال اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس ؤزىاء ؤلاحطاءاث اللظابُت

ومىه فئهىا هدؼاءل هىا غً إمكاهُت الخلُس بىص اإلاازة الصي ًفُس بإهه ًمكً لجهت  

حاث فلؽ، زون مخابػت بث كل الجلؼت  الحكم ؤن جلجئ إلى هصه الخلىُت لخللى جصٍط

اإلاشطع الجعابطي كصس بها إحطاء محاكمت كاملت جظمً  ؤمام مطؤي ومؼمؼ اإلاتهم ؤم ؤن

 للمتهم حله في مشاهسة ما ًجطي الجلؼت.

ؤما باليؼبت لإلحطاءاث التي جخم بها محاكمت ألاشداص اإلاحبىػين غً بػس   

ىت في   ِ بخلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت، فهي إحطاءاث مؼخىحاة مً الىاكؼ الػملي، فلؽ وغير مب

ؤن شكطها في مطحلت الخحلُم واػدىاز إلى اإلاحاكماث التي جمذ  هصا اللاهىن كما ػبم

لت، فئن ملف اللظُت ًصل إلى كاض ي الحكم بػس الجسولت ًحمل غباضة   –بهصه الؼٍط

فُخإكس اللاض ي مً الىطػُت الجعابُت للمتهم بخلسًم ػلب لسي  -مىكىف لؼبب آدط

كافُت جمكً مً  وكُل الجمهىضٍت، وفي حالت زبىث حالت الحبؽ ووحىز مبرضاث

اػخػمال هصه الخلىُت ًلسم اللاض ي ػلبا إلى الىابب الػام للمحكمت الصي بسوضة ًطاػل 

                                                             
اػخذسام جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غً بػس في الخحلُم واإلاحاكمت الجعابُت، مجلت  ( غبس الحمُس غماضة،1) 

  .62ص  2018ػبخمبر، 03غسز ، 10والاحخماغُت(، مجلس )اإلاجلت الػطبُت في الػلىم ؤلاوؼاهُت  زضاػاث وؤبحار
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ـــــا مكان جىاحس اإلاػني باإلاؤػؼت الػلابُت  ــ ــ ـــ ـــت التي ًلؼ بسابطة ادخصاصهــ ــ ــ ــــت الػامـ ــ الىُابــ

حاث بىف ؽ الشطوغ للخإكس مً مىافلت ألاػطاف، وبطمجت حلؼت جللي الخصٍط

 وؤلاحطاءاث اإلاخبػت في مطحلت الخحلُم.

 في مجاالت أخرى  الحقىُة : اشحعماالتثالثا

فظال غً اػخػمال جلىُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بػس ؤزىاء إحطاءاث الخلاض ي، ال   

ػُما في الخحلُم الجعاةي واإلاحاكمت الجعابُت، فئن كؼاع الػسالت زؤب غلى اػخػمال 

ً والىسواث الداصت باللظاة،  الخلىُت في مجاالث ؤدطي ومً ؤبطظها غملُاث الخكٍى

ىي ؤو الىالةي ًجخمؼ فيها اإلاخكىهىن، لُكىن حُث جذصص كاغاث غلى اإلاؼخىي الجه

إللاء اإلاحاططة مً اإلاحكمت الػلُا بالجعابط الػاصمت مً ػطف كظاة مكىهين، كما 

ججطي اإلاىاكشت ػطح ألاػئلت بشكل غازي وكس ًخم شلك حتى باالجصال بجهاث كظابُت 

ً في مجال اللاهىن السولي، وحػطف هصه  ؤحىبُت في حاالث الخػاون اللظاةي ؤو الخكٍى

حُث ًخم الاجصال اإلاطةي واإلاباشط بين اللاغت  بىظام الحضور اإلاصحمر اإلاحقدمالخلىُت 

الطبِؼُت التي جمثل مطكع ؤو مكان إللاء اإلاحاططة ؤو الىسوة الػلمُت، وبين غسز كبير مً 

ػس هصا الىظام مً ؤحسر الىظم الخؼبُلُت لخلىُت  ألاماكً ألادطي البػُسة غنها َو

خم مً دالله جعوٍس ألاماكً التي جخؼلب وحىز هصه الخلىُت بشاشاث اإلاحازز ت اإلاطبُت، ٍو

مكً جلؼُم  غطض للصىضة والصىث جظهط مً دالله اللاغت الطبِؼت غلى الشاشت ٍو

 الشاشت بئظهاض بلُت اللاغاث في حالت وحىز جسدالث ؤو ؤػئلت لُخم ؤلاحابت غليها. 

 :خاثمة

م  إن اججاه اإلاشطع الجعابطي هحى  إصالح كؼاع الػسالت وجحؼين ؤزاءه غً ػٍط

لىحُا الطكمُت الحسًثت، ى الخكى اػخػمال لمؤػؼاث اللظابُتإصساض كىاهين جدُح ل

واػخػمال آلُاث مخؼىضة غلى شاكلت مطفم غمىمي إلكترووي ًلسم دسماجه بشكل 

ىىع هىغُت الدسماث جماشُا مؼ ما ٌػطفه الػالم مً اػخػمال لهصا الو  غازي، مؼ ػطغت

مً للخكىىلىحُا في كؼاع الػسالت، وكس دؼى اإلاشطع الجعابطي دؼىة كبيرة في ػبُل 

اإلاخػلم بػصطهت الػسالت والصي ؤكط في  15/03جكَطؽ شلك داصت بػس صسوض اللاهىن 

ؤحكامه اػخػمال غسة جلىُاث إلكتروهُت في كؼاع الػسالت غلى غطاض الخصسًم 

ؼها كىدُجت غملُت اإلاحاززاث اإلاطبُت غً بو  ؤلالكترووي ػسهصه ألاديرة التي حاء جكَط
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إلمظاء الجعابط غلى غسة اجفاكُاث زولُت جدُح اػخػمالها، إطافت إلى كىنها جلىُت جحل 

الكثير مً ؤلاشكاالث ؤلاحطابُت التي كاهذ جىاحه كؼاع الػسالت ال ػُما في مطحلتي 

ػابل التي الفػالت والبسًلت اإلاحاكمت الجعابُت، وجمثل بصلك إحسي الى و  الخحلُم الجعاةي

الدبراء وضحاًا و  التي حؼهم في ػطغت ؤلاحطاءاث ودفع الىفلاث وحماًت الشهىز

الجطابم، إال ؤن معاًا هصه الخلىُت لً جظهط إال بئحاػتها بىصىص كاهىهُت جحكم 

اإلاخػلم  15/03ؤلاحطاءاث السكُلت إلاماضػتها وهى ما هلحظ غُابه في ؤحكام اللاهىن 

الػسالت والصي كطغ الخلىُت بشكل غام زون الخػطض لكُفُاث جؼبُلها بػصطهت 

مُساهُا، وهصا ما اوػكؽ غلى الىاكؼ الػملي حُث وشهس الُىم كلت اػخػمالها مً ػطف 

غسم اػخػمالها جماما في مطحلت و  اإلاحاكم في حلؼاث اإلاحاكمت )اإلاحاكماث غً بػس(

ط الخجهيزاث ؤلالكتروهُت غلى مؼخىي الخحلُم لبؼئ إحطاءاث ػلب اغخمازها وغسم جىف

 بػع اإلاحاكم واإلاؤػؼاث الػلابُت.

    الحوصُات:

بىصىص جىظُمُت جخظمً ؤلاحطاءاث اإلاثلى  15/03ططوضة جسغُم اللاهىن  -1

 الػخػمال جلىُت اإلاحاززت اإلاطبُت غلى غطاض ما حشهسه الىظم اإلالاضهت في هصا اإلاجال.

ً الػىصط البشطي اللازض  -2 غلى إزاضة واػخػمال مثل هصه الخكىلىحُا غلى مؼخىي جكٍى

 كؼاع الػسالت.

 ع اللظاًا ولِؽ فلؽ كظاًا الجىح.جىػُؼ اػخػمال الخلىُت إلى حمُؼ اهىا -3

ت ؤكبر لللظاة في إمكاهُت اػخػمال هصه الخلىُت داصت اشا ما حػلم  -4 إغؼاء حٍط

ُت الؼفل غىسما ًكىن ػطفا ألامط باألػفال زون ػً الطشس )ألاحسار( مطاغاة لدصىص

 في اإلاحاكمت ػىاء كضحُت ؤو كشاهس.


