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ملخــص:
يعارب الاعاعن الدعلي ارطا خساسيا لنجـاز
السياســــة اجلنائيــــة ى مكاف ــــة اجلرهــــة
املنهمة عموما ،عالفساد على عج اخلصوص
وســيما ى الصــورة العــابرة لل ــدعد الوطنيــة،
ت خن الرابع احمللي خع الوطب الاي تاسـ بـ
الوسائل ال تساخدمها كل دعلـة علـى حـدا
ى ترريعاتها الداطلية يانافى مع اتساع نراق
ةفة العاملية جلرائ الفساد.
عى ضوء طرورة اجلرهة املنهمة عموما،
عجـرائ الفســاد طصوةــا ،كـان لزامــا علــى
الــــدعل خن تاعــــاعن لاــــوفري مســــاعدة قانونيــــة
مابادلــــة ،عهــــاا مــــن خجــــل تــــالى العقبــــا
السابقة ،ياا خض

ها الصـورة مـن ةـور

تاريخ القبول5009/06/00 :

الاعاعن الدعلي ضرعرة حاميـة ملواجهـة جـرائ
الفساد على املساوا الدعلي حيث تنص املـادة
 00مــــن تتفاقيــــة المــ ـ املا ــــدة ملكاف ــــة
الفساد  7440على خن "تقد الدعل الطراإ
بع ـــها تىل بعـــو خكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن
املســاعدا القانوني ـة املابادلــة ى الا قيقــا
عاملالحقــــا اإلجــــراءا الق ــــائية املاصــــلة
باجلرائ املرمولة بها اإلتفاقية".
عرغــ ـ خن املــــادة  00مــــن تتفاقيــــة المــ ـ
املا ــدة ملكاف ــة الفســاد قــد خلزم ـ الــدعل
الطــــراإ ى اإلتفاقيــــة بـــ ن تقــــد لبع ــــها
الـــبعو املســـاعدة القانونيـــة املابادلـــة ،تو خن
الســاس القــانوني يــا الطــرية ،ياماــل فيمــا
يوجــــد بــــع الــــدعل مــــن تتفاقيــــا ثنائيــــة خع
ماعددة الطراإ حيث خن تجـراءا املسـاعدة
غالبــا مــا تــا عفقــا يــا اإلتفاقيــا  ،كمــا
تعاــــرب قــــوانع الدعلــــة -املقــــد تليهــــا طلــــب
املساعدة -خساسا قانونيا يا اإلجراءا .
الكلمـــا املفااحيـــة :الفســـاد؛ تتفاقيـــة؛
تعاعن؛ مساعدة؛ ق ائي.

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
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Abstract:
International cooperation is a
prerequisite for the success of
criminal policy in the fight against
organized crime in general and
corruption
in
particular,
in
particular in the transnational
picture. The domestic or national
character of the means used by each
State in its domestic legislation is
incompatible with the Global
Corruption Crimes.
In view of the seriousness of
organized crime in general and of
corruption in particular, States have
had to cooperate to provide mutual
legal assistance, in order to avoid
previous obstacles. This form of
international
cooperation
has
become an imperative necessity to
confront corruption crimes at the
international level. In article 46 of
the United Nations Convention of

Corruption 2003 states that "States
Parties shall afford one another the
widest measure of mutual legal
assistance in investigations and
prosecutions of judicial proceedings
relating to the offenses covered by
this Convention".
Although article 46 of the United
Nations Convention of Corruption
obliged States parties to provide
mutual legal assistance to one
another, the legal basis for the latter
was that between States there were
bilateral or multilateral agreements
where assistance procedures were
often Of these Conventions, and the
laws of the requested State shall be
deemed to be a legal basis for such
proceedings.
Keywords:
Convention;
Corruption;
Cooperation;
Assistance; Legal.

:مقدمــة
مــع الازايــد املرــرد ى نســبة اجلرهــة عتســاشالل املنهمــا اإلجراميــة للمنــا الــدعلي
املاســ باملرعنــة لاوســـيع ةــال عملياتهـــا اإلجراميــة عـــرب احلــدعد عـــن طريــق نرـــاطها
 كـان مـن ال ـرعري الـافكري ع الب ـث عـن آليـا جديـدة لـدع سـبل الاعـاعن،الدعلي
.الدعلي ى الكرف عن جرائ الفساد
يعارب الاعاعن الدعلي اـرطا خساسـيا لنجـاز السياسـة اجلنائيـة ى مكاف ـة اجلرهـة
 ع الفســاد علــى عجــ اخلصــوص و ســيما ى الصــورة العــابرة لل ــدعد،املنهمــة عمومــا
 ت خن الرابع احمللـي خع الـوطب الـاي تاسـ بـ الوسـائل الـ تسـاخدمها كـل،الوطنية
دعلــة علــى حــدا ى ترــريعاتها الداطليــة يانــافى مــع اتســاع نرــاق ةــفة العامليــة جلــرائ
.)1(الفساد
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عقد ةرز املدير ديفيد لوناع على خن الاعاعن الـدعلي ى مكاف ـة الفسـاد يارلـب خن
تا مل كل دعلة مسـؤعلياها مـع مجيـع الـدعل الطـرا عاحلكومـا عمنهمـا اجملامـع
املــدني ،عخن تا مــل الــدعل املناميــة مســؤعلياها عــن ضــمان اولاــزا املســامر بــزرع بــاعر
ثقافة تقو على الطالقيا عالقي عحاى نار الانمية(.)2
كمــا قــال المــع العــا الســابق لدم ـ املا ــدة ى كلمــة ،مبناســبة تةــدار تتفاقيــة
الم املا دة ملكاف ة اجلرهة املنهمة عرب الوطنية عالربعتوكوو املل قة بهـا 7440
"تن اجلماعــا اإلجراميــة مل تاــ طر ى اوســافادة مــن اوقاصــاد املعــومل الــراهن عمــن
الاكنولوجيا املاقدمة ال تصاحب  ،علكن جهودنا من خجل مكاف ة تلـع اجلماعـا
ظل ـ حاــى ا ن مرــااة للشايــة ،كمــا خن خســل انا تكــاد تكــون باليــة .عتزعدنــا هــا
اإلتفاقيــة ب ـ داة جديــدة للاصــدي لــبالء اجلرهــة املنهمــة كمرــكلة عامليــة ،عباعزيــز
الاعاعن الدعلي نسـاريع خن

ـد تـ ثريا حقيقـا ى مـدا قـدرة اجملـرمع الـدعليع علـى

مزاعلــة نرــاطه بنجــاز ،عخن نســاعد املــواطنع ى كــل مكــان ى كفــاحه املريــر ى
غالب الحيان من خجل سالماه عكراماه ى دياره عةامعاته احمللية"

(.)3

هاا اوقاباس الوارد خعال من المع العا لدم املا دة -السـابق -يصـف الا ـديا
ال تواج اليو الم املا دة ،عهي

ديا ربر الناس مجيعا معـا بـرابط و منـاص

من  ،مبن فيه خعلئع ال العون ى خنررة غري قانونية .فقـد تسـاوعب اجملرمـون تنهـدا
احلواجز الاقليدية بع الدعل القوية بسهولة خسـرع بكـاري مـن احلكومـا الـ رعجـ
يا احلواجز عاعامدتها ى املقا العل .عالاخاص الـاين يزاعلـون خنرـرة طارجـة عـن
القــانون و يلازمــون مرلقــا بالــع احلــواجز ،بــل يســاشلون عضــع الرــؤعن الدعليــة الــراهن
اجلديد ،الاي ياي ي مرعنة مساجدة عةاو جديدة للقيا بعملياته  ،يعـزةعن فيهـا
النها اخلاص ،الاي مهى بامويل جيد ،عين

وا اديد القسوة معا.

عى ضـوء طرـورة اجلرهـة املنهمـة عمومـا ،عجـرائ الفسـاد طصوةـا ،كـان لزامــا
علــى الــدعل خن تاعــاعن لاــوفري مســاعدة قانونيــة مابادلــة ،عهــاا مــن خجــل تــالى العقبــا
الســابقة ،يــاا خض ـ

هــا الصــورة مــن ةــور الاعــاعن الــدعلي ضــرعرة حاميــة ملواجهــة

جرائ الفساد على املسـاوا الـدعلي( .)4حيـث تـنص املـادة  00مـن تتفاقيـة المـ املا ـدة
ملكاف ة الفساد على خن "تقـد الـدعل الطـراإ بع ـها تىل بعـو خكـرب قـدر ممكـن
650

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

املساعدة القانونية املتبادلة كآلية للتعاون الدويل يف قضايا الفساد _______ خرشي عمر معمر ـ ساكري زبيدة

من املساعدا القانونية املابادلة ى الا قيقا عاملالحقا اإلجراءا الق ـائية املاصـلة
باجلرائ املرمولة بها اإلتفاقية"(.)5
عتعارب املساعدة القانونيـة املابادلـة لكـل نرـاط تبالـ السـلرا الق ـائية ى تحـدا
الدعل بناء على طلب سـلرا ال ـبط الق ـائي خع تحـدا السـلرا الق ـائية املخاصـة
ى الــدعل الجنبيــة ع لــع ملصــل ة العدالــة ى الــدعل الطــرية( ،)6تســاعد الدعلــة علــى
اسـاكمال ملفـا الق ــايا مـن طــالل تجـراءا معينـة مــن الا قيقـا الـ تعجـز عنهــا
السلرا الق ائية لكـون الرـاهد املرلـوس

اعـ خع الدلـة املرلوبـة تقـع طـارج تقلـي

الدعلة خع ى حوةة سلرا خجنبية خطرا.
عرغ ـ خن املــادة  00مــن تتفاقيــة الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد قــد خلزم ـ الــدعل
الطــراإ ى اإلتفاقيــة ب ـ ن تقــد لبع ــها الــبعو املســاعدة القانونيــة املابادلــة ،تو خن
الســاس القــانوني يــا الطــرية ،ياماــل فيمــا يوجــد بــع الــدعل مــن تتفاقيــا ثنائيــة خع
ماعــددة الطــراإ حيــث خن تجــراءا املســاعدة غالبــا مــا تــا عفقــا يــا اإلتفاقيــا (،)7
كما تعارب قوانع الدعلة -املقد تليها طلب املساعدة -خساسا قانونيا يا اإلجراءا (.)8
عهاا ما خاار تلي املادة  0/00من ا اإلتفاقية(.)9
من هاا املنرلق تاور تاكالية املداطلة فيما يلي:
ما هي الحكا املوضوعية للمساعدة القانونية املابادلة؟
ما هي الحكا اإلجرائية للمساعدة القانونية املابادلة ؟
هاا ما سنجيب عن فيما يلي:
احملور العل :الحكا املوضوعية للمساعدا القانونية املابادلة
تن احلــديث عــن الحكــا املوضــوعية للمســاعدة القانونيــة تــدفعنا للارــرق تىل ةــور
املســـاعدة القانونيـــة عاملامالـــة ى ةـــورتع خساســـياع ،العىل ى املســـاعدة الالقائيـــة،
عالاانية ى املساعدة عن طريق الرلب.
خعو -املساعدا الالقائية:

()10

عهي الصورة ال خاار تليها املـادة  0/00تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد
بنصها على "جيوة للسلرا املعنية لـدا الدعلـة الرـرإ دعن مسـاس بالقـانون الـداطلي،
عدعن خن تالقى طلب مسبقا خن ترسل معلوما ."...
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كمــا جنــد خن املرــرع اجلزائــري نــص علــى هــاا النــوع مــن ةــور املســاعدة القانونيــة
املابادلة ،عهاا مبوجب املادة  01قانون الوقاية من الفساد عمكاف ا عالـ تـنص علـى
خن "هكن تبليغ معلوما طاةـة بالعائـدا اإلجراميـة عفقـا يـاا القـانون تىل خيـة دعلـة
طــرإ ى اإلتفاقيــة دعن طلــب مســبق منهــا ،عنــدما ياــبع خن هــا املعلومــا قــد تســاعد
الدعلــة املعنيــة علــى تجــراء

قيقــا خع ماابعــا خع تجــراءا ق ــائية ،خع تســم لالــع

الدعلة باقدي طلب يرمي تىل املصادرة".
هــاا عترســل املعلومــا مبقا ــى الفقــرة  0مــن املــادة  00مــن تتفاقيــة الم ـ املا ــدة
ملكاف ة الفساد دعن مساس مبـا جيـري مـن

ريـا عتجـراءا جنائيـة ى الدعلـة الـ

تابع يا السلرا املعينة ال تقد تلع املعلومـا  .ععلـى السـلرا املخاصـة الـ تالقـى
املعلوما خن متاال لي طلب بإبقاء تلـع املعلومـا طـي الكامـان عتن مؤقاـا ،خع بفـر
قيــود علــى اســاخدامها ،غــري خن هــاا و هنــع الدعلــة الرــرإ املالقيــة ،مــن خن تفرــي ى
سياق تجراءاتها معلوما تربئ اخصا ماهما.
عى تلــع احلالــة ،تقــو الدعلــة الرــرإ املالقيــة بإاــعار الدعلــة الرــرإ املرســلة قبــل
تفراء تلع املعلوما  ،عتاراعر مع الدعلة الررإ املرسلة ،ت ا مـا طلـب تليهـا لـع ،عت ا
تعار ى حالـة اسـاانائية توجـب تاـعار مسـبق ،عجـب علـى الدعلـة الرـرإ املالقيـة تبـالغ
الدعلة الررإ املرسلة بالع اإلفراء دعن تبراء(.)11
ثانيا -املساعدة بناء على طلب:
نص عليها املادة  0/00تتفاقية الم املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد عالـ خجـاة طلـب
املساعدة القانونية املابادلة ال تقد عفقا يا املادة لي من الغرا

الاالية:

خ -احلصول على خدلة عخقوال خاخاص؛
س -تبليغ املساندا الق ائية؛
ج -تنفيا عمليا الافاي

عاحلجز عالاجميد؛

د -ف ص الاياء عاملواقع،
هـ -تقدي املعلوما عاملواد عالدلة عتقدها اخلرباء؛
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ا الصـلة ،مبـا فيهـا السـجال احلكوميـة

ع -تقدي خةول املساندا عالسـجال

خع املصـــرفية خع املاليـــة خع ســـجال الرـــركاء خع املنرـــآ الاجاريـــة ،خع نســـخ مصـــادق
عليها،
ة-

ديد العائدا اإلجرامية خع املمالكا خع الدعا خع الاـياء الطـرا خع اقافـاء

خثرها لغرا

تثباتي ؛

ز -تيسري ماول الاخاص طواعية ى الدعلة الررإ الرالبة؛
ط -خي نوع آطر من املساعدا و ياعار

مع القانون الداطلي للدعلة الرـرإ مالقيـة

الرلب؛
ي -اســابانة عائــدا اجلرهــة عفقــا لحكــا الفصــل اخلــام

مــن هــا اإلتفاقيــا

عجتميدها عاقافاء خثرها؛
ك -اسارياد املوجودا  ،عفقا لحكا الفصل اخلام

من ها اإلتفاقية.

عيالحظ خن اإلتفاقيـة قـد عسـع مـن نرـاق عةـال املسـاعدة مـن طـالل كرهـا "خي
نوع آطر من املسـاعدا و ياعـار

مـع القـانون الـداطلي للدعلـة الرـرإ مالقيـة الرلـب"

عهو ما يعرب عن ترك اجملال خمـا الـدعل إلبـداء خي ةـورة مـن ةـور الاعـاعن الـدعلي عـن
طريق املساعدة القانونية املابادلة بشية الوقوإ ى عج الفساد.
عيامال هـاا النمـو ج ى املسـاعدة القانونيـة الصـورة املااليـة ى ةـال الاعـاعن الـدعلي
ملكاف ة جرائ الفساد عمالحقة مرتكبي (.)12
احملور الااني :الحكا اإلجرائية للمساعدة القانونية املابادلة
لإلحاطــة باجلوانــب اإلجرائيــة للمســاعدة القانونيــة املابادلــة تاعــر

تباعــا الســلرة

املخاصــة بانفيــا طل ـب املســاعدة ،ث ـ اــكل عم ــمون طلــب املســاعدة عكــاا كيفيــة
تنفيا  ،ث حالة ت جيل الرلب خع رف

.

خعو -تقدي الرلب عالسلرة املخاصة بانفيا :
تن تقدي خي طلب للمساعدة القانونيـة املابادلـة يـا عفـق اـرعط بيناهـا تتفاقيـة المـ
املا دة ملكاف ة الفساد ،حيث جيـب احـرتا الرـرعط الـواردة ى نـص املـادة ،90/00
باإلضافة تىل خن يا تنفيا هاا الرلب من طرإ السلرة املخاصة بها ،عهـاا مـا سـنبين
ى هاا املرلب.
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 -0اكل عم مون الرلب:
لقــد بينـ اإلتفاقيــة الوةــف الــاي جيــب خن يكــون عليـ طلــب املســاعدة ،فهــو نــص
مكاوس ،عقد يكـون اـفهيا ى حالـة اوسـاعجال علـى خن يؤكـد كاابـة علـى الفـور،
عخن يكون بلشة مقبولة لدا الدعلة الررإ مالقية الرلب ،عى ظرعإ تاي لالـع الدعلـة
الرــرإ خن تا قــق مــن ةــ ا  ،عيــاعع تبــالغ المــع لدمــ املا ــدة باللشــة خع اللشــا
املقبولة لدا الدعلة الررإ عق قيا كل دعلة بإيداع ةـع تصـديقها علـى اإلتفاقيـة خع
قبويا خع تقرارها خع اون ما تليها(.)13
عيا من طلب املساعدة القانونية املابادلة العناةر الاالية(:)14
خ -هوية السلرة مقدمة الرلب؛
س -موضوع عطبيعة الا قيق خع املالحقة خع اإلجراء الق ائي الـاي ياعلـق بـ الرلـب،
عاس ععظائف السلرة ال تاوىل الا قيق خع املالحقة خع اإلجراء الق ائي؛
ج -ملخصا للوقائع ا الصلة باملوضوع ،باسااناء ما ياعلق بالرلبـا املقدمـة لشـر
تبليغ مساندا ق ائية؛
د -عةفا للمساعدة امللامسة عتفاةيل خي تجراءا معينة تود الدعلـة الرـرإ الرالبـة
تتباعها؛
هـ -هوية خي اخص معب عمكان عجنسيا  ،حياما خمكن لع؛
ع -الشر

الاي تلام

من خجل الدلة عاملعلوما عالادابري.

كما خن ى سبيل تنفيا طلب املساعدة القانونية املابادلـة علـى خكمـل عجـ  ،خجـاة
اإلتفاقية للدعل الطراإ مالقية الرلب خن ترلب معلوما تضافية ،عندما يابع يا خنهـا
ضرعرية لانفيا الرلب عفقا لقانون داطلي خع عنـدما يكـون مـن اـ ن هـا املعلومـا خن
تسهل هاا الانفيا(.)15
عينبشي القيا بصياغة الرلب برريقة عاض ة عموجزة ،مـع اونابـا تىل تبيـان مـا هـي
الناــائ املرغــوس احلصــول عليهــا مــن الرلــب بافصــيل دقيــق .عمــن ث ـ ينبشــي خن يا ــمن
الرلب ما يكفي من املعلوما إلتاحة اجملال للدعلـة مالقيـة الرلـب للاصـرإ برـ ن مـن
دعن تعار ى طليط من الوقائع غري املرتابرة ،خع تقييـد الدعلـة مالقيـة الرلـب ى كيفيـة
تقدي املساعدة الالةمة.
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عالواقــع خن تجــراء املســاعدة القانونيــة املابادلــة و هكــن العمــل ب ـ تو حــع يكــون
الرلب باات قد خحيل بالرريقة الص ي ة برـرعطها السـابقة ،عهنـا بالـاا هكـن خن
ينر ـ تاــكال حقيقــي حينمــا و تكــون الدعلــة الرالبــة عو الدعلــة مالقيــة الرلــب علــى
معرفـــة ضـــليعة بالنهـــا القـــانوني لكـــل منهمـــا ،ممـــا يـــؤدي تىل ســـوء ةـــياغة طلبـــا
الاعاعن ،عضياع الوق الامع ،عاخللل القـانوني ى عسـائل اإلثبـا الـ تكـون ضـئيلة
الفائدة للدعلة الرالبة.
 -5السلرة املخاصة بانفيا طلب املساعدة:
جيــب علــى كــل دعلـــة طــرإ تقــو باعــيع ســـلرة مركزيــة تســند تليهــا مســـؤعلية
عةالحية تلقي طلبا املساعدة القانونية املابادلـة ،عتنفيـا تلـع الرلبـا خع تحالاهـا تىل
السلرا املعنية لانفياها(.)16
عحياما كان للدعلة الررإ منرقة طاةة خع تقلي طاص ع نراق مساقل للمساعدة
القانونية املابادلة ،جاة يا خن تسـمي سـلرة مركزيـة منفـردة تاـوىل املهـا اتهـا ى تلـع
املنرقة خع لـع اإلقلي .عتاكفـل السـلرا املركزيـة بانفيـا الرلبـا امللقـاة خع تحالاهـا
بســرعة ععلــى

ــو مناســب .عحيامــا تقــو الســلرة املركــزي بإحالــة الرلــب تىل ســلرة

معينة لانفيا  ،عليها خن ترجع تلع السـلرة املعنيـة علـى تنفيـا الرلـب بسـرعة عبرريقـة
سليمة(.)17
عياعع تبالغ المع العا لدم املا دة باس السلرة املركزيـة املسـماة يـاا الشـر
عق قيا الدعلة الررإ بإيداع ةع تصديقها على هـا اإلتفاقيـة خع قبويـا خع تقرارهـا
خع اون ما تليها.
عتوج ـ طلبــا املســاعدة القانونيــة املابادلــة عخي مراســال تاعلــق بهــا تىل الســلرا
املركزية ال تسميها الدعل الطراإ عو ه

هاا الررط حق خي دعلـة ى خن يرـرتط

توجي ـ ماــل هــا الرلبــا عاملراســل تليهــا عــرب القنــوا الدبلوماســية ،خمــا ى احلــاو
العاجلة ،عحياما تافق الدعلاان الررفان املعنياـان ،فعـن طريـق املنهمـة الدعليـة للرـرطة
اجلنائية تن خمكن لع(.)18
عقــد حــدد املرــرع اجلزائــري ى املــادة  02قــانون الوقايــة مــن الفســاد عمكاف اــ
السلرة املخاصة بالقي الاعاعن الدعلي بوةارة العدل ال تقو با ويل للنائـب العـا لـدا
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اجلبهــة الق ــائية املاخصصــة ،عتقــو النيابــة العامــة بإرســال هــاا الرلــب تىل احملكمــة
املخاصة مرفقا برلباتها(.)19
ثانيا -تنفيا خع رفو املساعدة القانونية املابادلة:
تن طلب املساعدة القانونية املابادلة خما يقابل بالقبول من طـرإ الدعلـة فيـا تنفيـا ،
كما قد يقابل هاا الرلب بالا جيل خع الرفو ،عهو ما سناررق تلي ى هاا املرلب.
 -0تنفيا طلب املساعدة القانونية املابادلة:
عفقا للمادة  70/00من تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد" :تقو الدعلة الرـرإ
مالقية الرلب بانفيا طلب املساعدة القانونيـة املابادلـة ى خقـرس عقـ ممكـن ،عتراعـي
تىل خقصى مـدا ممكـن مـا تقرتحـ الدعلـة الرـرإ الرالبـة مـن آجـال ،يف ـل خن تـورد
خســبابها ى الرلــب ات ـ  .عجيــوة للدعلــة الرــرإ الرالبــة خن تقــد اسافســارا معقولــة
لل صــول علــى معلومــا عــن حالــة الاــدابري ال ـ خطــاتها الدعلــة الرــرإ مالقيــة الرلــب
عالاقد اجلاري ى لع .ععلـى الدعلـة الرـرإ مالقيـة الرلـب خن تـرد علـى مـا تالقـا مـن
الدعلــة الرــرإ الرالبــة مــن اسافســارا معقولــة عــن عضــعية الرلــب عالاقــد احملــرة ى
معاجلا .عتقو الدعلة الررإ بإبالغ الدعلة الررإ مالقيـة الرلـب ،علـى عجـ السـرعة،
عندما تناهي حاجاها تىل املساعدة امللامسة".
عاإلتفاقيــة عتن كان ـ قــد خاــار تىل ضــرعرة تنفيــا طلــب املســاعدة ى خقــرس عق ـ
ممكن تو خنها مل

دد مراحل عتجراءا معينة يا من طاليا تنفيا الرلب.

باإلضافة تىل القيود الواردة على اساخدا املعلوما عالدلة عهاا كما جـاء ى املـادة
" 0/00و جيــوة للدعلــة الرالبــة خن تنقــل املعلومــا خع الدلــة الــ تزعدهــا بهــا الدعلــة
الررإ مالقية الرلب ،خع خن تساخدمها ى
غري تلع املاكورة ى الرلب .علي

قيقـا خع مالحقـا خع تجـراءا ق ـائية

ى ها الفقـرة مـا هنـع الدعلـة الرـرإ الرالبـة مـن

خن تفرــي ى تجراءاتهــا معلومــا خع خدلــة مربئــة لرــخص مــاه  .عى هــا احلالــة ،علــى
الدعلة الرالبة خن ترعر الدعلة الررإ مالقية الرلب قبل حدع اإلفراء عخن تاراعر مـع
الدعلــة الرــرإ مالقيــة الرلــب ت ا مــا طلــب منهــا لــع ،عت ا تعــار ،ى حالــة اســاانائية،
توجي تاعار مسـبق ،عجـب علـى الدعلـة الرـرإ الرالبـة خن تبلـغ الدعلـة الرـرإ مالقيـة
الرلب بالع اإلفراء بدعن تبراء".
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فبمقا ى ها الفقرة ،تسم اإلتفاقية للسلرا املعنية لدا الدعلة الررإ ،دعن خن
تالقى طلبا مسبقا ،خن ترسل معلومـا

ا ةـلة مبسـائل جنائيـة تىل سـلرة خماصـة ى

دعلة طرإ خطرا ،حياما تعاقد خن ها املعلومـا هكـن خن تسـاعد تلـع السـلرة علـى
القيــا بالا ريــا عاإلجــراءا اجلنائيــة خع تمتامهــا بنجــاز .عهنــا تلــز اإلتفاقيــة ســلرا
الدعلـة املالقيــة باإلبقــاء علــى ســرية هــا املعلومـا تو ت ا تــبع هــا خن هــا الطــرية قــد
تكون دليال لرباءة اخص مـاه  ،ففـي هـا احلالـة تقـو الدعلـة املالقيـة بإاـعار الدعلـة
املرسلة قبل تفراء تلع املعوما  ،عتاراعر معها ت ا ما طلب تليها اك.
عاملادة " :72/00دعن املساس باربيق الفقرة  97من هـا املـادة ،و جيـوة مالحقـة خع
احاجــاة خع معاقبــة خي اــاهد خع طــبري خع اــخص خطــر يوافــق ،بنــاء علــى طلــب الدعلــة
الررإ الرالبة ،خع تط ـاع لي تجـراء آطـر يقيـد حرياـ الرخصـية ى لـع اإلقلـي ،
بســبب خي فعــل خع تغفــال خع حك ـ تدانــة ســابق ملشادرت ـ تقلــي الدعلــة الرــرإ مالقيــة
الرلب .عيناهي ضمان عد تعـر

هـاا ماـى بقـي الرـاهد خع اخلـبري خع الرـخص ا طـر

مب و اطايار ى تقلـي الدعلـة الرـرإ الرالبـة ،بعـد خن تكـون قـد ختي ـ لـ فرةـة
مشادرة طالل مـدة  90يومـا ماصـلة ،خع خي مـدة تافـق عليهـا الـدعلاان الررفـان ،اعابـارا
من الااريخ الاي خبلغ في ر يا بـ ن عجـود مل يعـد عاجبـا للسـلرا الق ـائية ،خع ماـى
عاد تىل لع اإلقلي مب و اطايار بعد خن يكون غادر ".
يا

لنـا مـن طـالل هـاا الـنص خن رغبـة عاضـعي هـا اإلتفاقيـة تىل امل ـي قـدما ى

ةال مكاف ـة الفسـاد ،ع لـع مـن طـالل مـن الرـهود عاخلـرباء مسـاحة خعسـع عحريـة
خكـــرب ى اإلدوء برـــهادته عتيصـــال طـــرباته خع جتـــاربه خع معـــارفه تىل الســـلرا ،
عبالاالي فإن الـدعل الطـراإ ملزمـة باختـا تـدابري مناسـبة ،ى حـدعد تمكاناتهـا عمبـا
ياوافــق مــع نهامهــا القــانوني ،تــوفري محايــة للر ـهود عاخلــرباء مــن خي اناقــا خع ترهيــب
حمامل.
 -5ت جيل عرفو طلب املساعدة القانونية املابادلة:
جيـوة للرـرإ مالقــي الرلـب ت جيـل املســاعدة القانونيـة علـى خســاس خنـ ياعـار

مــع

قيقا خع عالقا خع تجراءا جنائية جارية ،عى ها احلالة خع حالـة الـرفو ،يعـع
علـــى الدعلـــة املرا لبـــة خن تارـــاعر مـــع الدعلـــة الرالبـــة لاقريـــر مـــدا تمكانيـــة تقـــدي
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املساعدا عفقا ملا ترا الدعلة املرالبة ضرعريا من اـرعط عخعضـاع ،فـإ ا قبلـ الدعلـة
الرــرإ الرالبــة تلــع املســـاعدة مرهونــة بالــع الرــرعط ،عجـــب عليهــا اومااــال لالـــع
الررعط(.)20
عجيوة للدعلة خن ترفو طلب املساعدة ى احلاو ا تية(:)21
 ت ا مل يقد الرلب عفقا لحكا ها املادة (سبب اكلي)؛ -ت ا رخ الدعلة الررإ مالقية الرلب خن تنفيا الرلب قد ه

بسيادتها خع خمنها خع

نهامها العا خع مصاحلها الساسية الطرا()22؛
 ت ا كان القانون الداطلي للدعلة الررإ مالقية الرلب مهر علـى سـلراتها تنفيـااإلجــراءا املرلــوس بر ـ ن خي جــر مماثــل ،لــو كــان لــع اجلــر طاضــعا لا قيــق خع
مالحقة خع تجراءا ق ائية ى تطار عوياها الق ائية (رفو لسبب قانوني)؛
 -ت ا كان تلبية الرلب تاعار

مع النهـا القـانوني للدعلـة الرـرإ مالقيـة الرالـب

م ــر علــى ســلراتها تنفيــا اإلجــراء املرلــوس بر ـ ن خي جــر مماثــل ،علــو كــان لــع
اجلر طاضعا لا قيق خع مالحقة خع تجراءا ق ائية ى تطار عوياهـا الق ـائية (رفـو
لسبب قانوني)؛
 -ت ا كان تلبية الرلب تاعار

مع النها القانوني للدعلة مالقية الرلب فيما ياعلق

باملساعدة القانونية املابادلة.
 هاا عطبقا للمـادة  -41/00س مـن تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد ،فإنـيعد كسب آطر لرفو املساعدة القانونية املابادلة انافاء اةدعاجيـة الاجـري ( ،)23خي ت ا
كان اجلرهة املساهدفة بالرلب غـري منصـوص عغـري معاقـب عليهـا ى قـانون الرـرإ
مالقي الرلب.
عاحلقيقــة خن اإلتفاقيــة مل ت طــا ةــراحة برــرط اةدعاجيــة الاجــري  ،بــل اعاــرب ى
املادة  -1/00ج خن انافاء اةدعاجية الاجري و مول دعن تجراء عتقدي اوساجابة لرلـب
املساعدة القانونية املابادلة.
كما هكن رفو تقدي املسـاعدة طبقـا لـنص املـادة خعـال  ،حيامـا تاعلـق الرلبـا
ب مور تافهة.
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عما هكن مالحها على خسباس رفو طلب املساعدة القانونية املابادلة ،خنها جاء
موســعة عف فاضــة ،حبيــث خفرغــ جــوهر املســاعدة القانونيــة مــن حماواهــا ،ع لــع
مبن ها الدعل الطـراإ سـلرة تقديريـة عاسـعة لـرفو طلـب املسـاعدة اسـانادا تىل خحـد
السباس السابقة.
كما خن املررع مل يورد نصا ةرما ياعلق بإمكانية رفو طلب املسـاعدة القانونيـة
ما عدا ما عرد ى نص املادة  270ق.ت.ج بنصها علـى "...مـا مل

ـل اعابـارا طاةـة دعن

تجاباـ " ،عهــو ممــا يفيــد -حســب تقــدرينا -تىل الافصــيل الســابق لســباس الــرفو الــاي
خعردت تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
كما خن و جيوة للدعل الطراإ خن ترفو تقدي املسـاعدة القانونيـة املابادلـة عمـال
باملادة  00مـن تتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد لسـباس السـرية املصـرفية .عمـن
امله خن هـاا احلهـر و يربـق تو ى حـال عـد عجـود معاهـدة برـ ن املسـاعدة القانونيـة
املابادلة .بدو من لع فإن الدعل الطراإ ملزمة ب مان عد جواة الاارع بها احلجيـة
سببا للرفو مبقا ى قوانينها الداطلية.
ععفقــا للمــادة  70/00تتفاقيــة الم ـ املا ــدة ملكاف ــة الفســاد يــاعع علــى الفريــق
املالقي تبداء خسباس الرفو ،كمـا و جيـوة للـدعل الطـراإ خن تـرفو طلـب املسـاعدة
القانونيـة املابادلـة جملـرد خن اجلـ ر يعاـرب خي ـا ماصـال بـ مور ماليـة كمـا هـو احلــال ى
بعو ةور جرائ الفساد.
طامتــة:
من طالل ما سبق يابع خن املررع اجلزائـري ،قـد نـص ى قـانون الوقايـة مـن الفسـاد
عمكاف ا على مجلة من الحكا ختص الاعاعن الدعلي مراعيا ى لع مبـدخ املعاملـة
باملال ،عحمرتما الطـر القانونيـة الدعليـة مـن املعاهـدا عاإلتفاقيـا الدعليـة عالرتتيبـا
ا الصـلة عالقـوانع ،فقــد نـص علــى عجـوس تقامـة عالقــا تعـاعن ق ــائي دعلـي علــى
خعســـع نرـــاق ممكـــن ،طاةـــة مـــع الـــدعل الطـــراإ ى اإلتفاقيـــة ى ةـــال الا ريـــا
عاملاابعـة عاإلجـراءا الق ـائية املاعلقــة بـاجلرائ املنصـوص عليهــا ى قـانون الوقايـة مــن
الفساد عمكاف ا .
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عيكون املررع بالع قد الاز مبا ت منا تتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد ى
ةــال الاعــاعن الــدعلي ،كمــا خن املــادة  91مــن تتفاقيــة او ــاد اإلفريقــي ملكاف ــة
الفساد نص على الاـزا الـدعل بالاعـاعن فيمـا بينهـا ،عخلزمـ الـدعل الطـراإ با قيـق
خكرب قدر ممكن من الاعـاعن الفـب ،ع تقـدي املسـاعدا فيمـا بينهـا عنـد القيـا فـورا
بب ــث الرلبــا املقدمــة مــن الســلرا املخولــة مبقا ــى قوانينهــا الوطنيــة ملنــع خعمــال
الفساد عاجلرائ ا الصلة ،عالكرف عنها ،عالا قيق فيها عاملعاقبة عليها(.)24
ايوامــ

عاملراجــع:

( -)1احلاج علي بدر الدين ،جرائ الفساد عآليا مكاف اها ى الارريع اجلزائري ،دار اليا  ،ط،9
 ،7492ج ،9ص .002
( -)2ديفيد لوناع ،مدير تدارة مكاف ة الفساد عحوكمـ الرـركا بـوةارة اخلارجيـة المريكيـة ى
مداطلة ل ى مؤمتر عقد املعهد الدعلي لدطالقيا العامة مبدينـة برسـبع السـرتالية ى  40خكاـوبر
 7447باوارتاك مع الطالقيا املهنية عالاربيقية عجامعة جريف عاحلكومة السرتالية.
( -)3انهر ،كلمة السيد كوى عنان -المع العا السابق ييئة الم املا ـدة مبناسـبة تةـدار اتفاقيـة
المـ املا ــدة ملكاف ــة اجلرهــة املنهمــة عــرب الوطنيــة عالربعتوكــوو املل قــة بهــا -نيويــورك ،المـ
املا دة  ،7440منرورا مكاب الم املا دة املعب باملخدرا عاجلرهة ،مارس  ،7490ص.9.
( -)4انهر ،مصرفى طاهر ،املواجهة الارريعية لهاهرة غسـل المـوال احملصـلة مـن جـرائ املخـدرا ،
مرابع الررطة ،القاهرة ،7447 ،ص.700.
( -)5جند خن هاا الـنص قـد كـرس ى تطـار اتفاقيـا دعليـة خطـرا كاتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة
اوجتار غري املررعع ى املخدرا عاملؤثرا العقلية لسنة  ،9111قـد نصـ مـن طـالل املـادة  2علـى خنـ
"تقد الدعل الطراإ بع ها تىل بعو مبوجب ها املادة خكرب قـدر ممكـن مـن املسـاعدا القانونيـة
املابادلة ى خي

قيقا عمالحقا عتجـراءا ق ـائية تاعلـق بـ ي جرهـة منصـوص عليهـا ى الفقـرة 9

من املادة  ،."0عكاا املادة  91من اتفاقية بالريمو (اتفاقية الم املا دة ملكاف ة اجلرهة املنهمة عـرب
الوطنية  7444عال تنص على "تقد الدعل الطراإ بع ها لبعو خكرب قدر ممكن مـن املسـاعدا
املابادلة ى الا قيقا عاملالحقا عاإلجراءا الق ائية فيمـا ياصـل بـاجلرائ املرـمولة بهـا اوتفاقيـة
حسبما تنص عليها املادة  40عمتد كل منها الطرا تبادليا مبساعدة مماثلة عندما تكون لـدا الدعلـة
الررإ الرالبة دعاع معقولة لالاابا ى خن اجلر املرار تلي ى الفقـرة /9خ ،س مـن املـادة  40ع طـابع
عطب."...
( -)6انهــر ســليمان عبــد املــنع  ،اجلوانــب اإلاــكالية ى النهــا القــانوني لاســلي اجملــرمع -،دراســة
مقارنــة -دار اجلامعــة اجلديــدة ،اوس ـكندرية ،7442 ،ص .900.طاملــا اســاخدم املعاهــدا خساســا
620

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

املساعدة القانونية املتبادلة كآلية للتعاون الدويل يف قضايا الفساد _______ خرشي عمر معمر ـ ساكري زبيدة

للاعاعن الـدعلي ى مجيـع خ ـاء العـامل منـا سـنع عديـدة ،حيـث متاـل املعاهـدا الواسـرة الـ تاسـ
ب اد ةفة لر ية ال هكن اساخدامها سواء كان لـع لغـرا
كان لغرا

املسـاعدة القانونيـة املابادلـة ،خ

تسلي اجملرمع ععلى سبيل املاال ناكر بع ا من اوتفاقيا الدعلية املاعلقة باملساعدة

القانونيــة املابادلــة ال ـ دفعاهــا اجلزائــر ،علــى ســبيل املاــال :اتفاقيــة طاةــة بر ـ ن املســاعدة القانونيــة
املابادلة عالاعاعن الق ائي بع اجلزائر عالدعل الجنبية ،املوقعة بع اجلزائر.
( -)7انهر ،على سبيل املاال اتفاقية طاةة بر ن املساعدة القانونية املابادلة عالاعـاعن الق ـائي املاوقعـة
بع:
 -اجلزائر عتون

(مرسو رئاسي رق  004/00املؤر ى  90نوفمرب .)9100ج.ر ،9100.ع.12.

 اجلزائر عمصر  71جويلية  9100ج.ر ،9100 .ع.20. اجلزائر عمورياانيا  90جانفي  ،9124ج.ر ،9124.ع.90. -//...اجلزائر عليبيا  97نوفمرب  ،9110ج.ر ،9110.ع.01.
 اجلزائر عسوريا  71مارس  ،7449ج.ر ،7449.ع.91. اجلزائر السودان  70خكاوبر  ،7442ج.ر7442.ن ع.01.( -)8سليمان عبد املنع  ،املرجع السابق ،ص.900.
( -)9تنص املادة  0/00من اتفاقيـة المـ املا ـدة ملكاف ـة الفسـاد علـى خنـ "و جيـوة خن متـ

خحكـا

هـــا املـــادة باولازامـــا النااـــئة عـــن خي معاهـــدا خطـــرا ،ثنائيـــة خع ماعـــددة الطـــراإ،

كـ ـ خع

سا ك  ،كليا خع جزئيا املساعدة القانونية املابادلة".
( -)10احلاج علي بدر الدين ،املرجع السابق ،ص .001
( -)11املادة  0/00من اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)12سليمان عبد املنع  ،املرجع السابق ،ص.901.
( -)13املادة  90/00اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)14املادة  90/00اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)15املادة  90/00من اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)16مصرفى طاهر ،املرجع السابق ،ص.001.
( -)17املادة  90/00اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)18املادة  90/00اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)19املادة  7/02ق.ع.إ. .
( -)20املواد  70 ،70/00من اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
( -)21املادة  79/00من اتفاقية الم املا دة ملكاف ة الفساد.
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( -)22مبــدخ املصــل ة الوطنيــة خع العموميــة ،مفهــو عــريو يرــمل جوانــب ماعــددة قــد ترغــب الدعلــة ى
محاياها .عمع خن هاا املبدخ و يساخد علـى
على

ـو اـائع ،فإنـ هكـن تربيقـ ى احلـاو الـ تنرـوي

ا طاةة بالمن الوطب.

( -)23ثنائية خع اةدعاجية الاجـري مبـدخ قـانوني يقا ـي خن يكـون تصـرإ الرـخص الـاي هـو –ى هـا
احلالة -موضوع طلب مساعدة قانونية مابادلة ،تصرفا هكن اعابـار جرمـا جنائيـا ى الدعلـة الرالبـة
عى الدعلة مالقية الرلب على حد سواء .عهو مفهو يؤدي غالبا دعرا كبريا ى القـانون اخلـاص باسـلي
اجملرمع ،غري خن هكن خن يوجد خحيانا ى القانون اخلاص باملساعدة القانونية املابادلة خي ا .عيادرج
مــن عــد لزعم ـ مرلقــا ،تىل لزعم ـ بر ـ ن بعــو مــن خعمــال املســاعدة القانونيــة املابادلــة ال ـ تاس ـ
باإلرغا  ،تىل لزعم بر ن خي نوع من خنواع املساعدة القانونية املابادلة.
( -)24احلاج علي بدر الدين ،املرجع السابق ،ص .001

625

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

