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      خالصة وافية  - ثانياً  
      إسرائيل    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي إلسرائيل يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد األمم

ــة يف  وقَّعـــت ــى االتفاقيـ ــرائيل علـ ــاين/نوفمرب   ٢٩ إسـ ــرين الثـ ــ ٢٠٠٥تشـ ــا يف دَّوصـ   قت عليهـ
 التصــديقيف القــانون اإلســرائيلي لــدى  يــا ُتــدَمج املعاهــدات تلقائ. وال٢٠٠٩فرباير شــباط/ ٤

املسـتوى الـوطين.   ما يلزم إجراء تعديالت مالئمة من أجل تنفيذ املعاهدات علـى   عليها. فغالباً
القـانون   نَّق احلكومة من أقَّدولية بعد أن تتحق إسرائيل على االتفاقيات الدِّوهلذا السبب، تص
  لي يتوافق معها. وهذا ما حدث مع االتفاقية.الداخلي اإلسرائي

ــاقانون اًويضــع القــانون اإلســرائيلي إطــار  لتجــرمي ممارســات الفســاد ومنعهــا والقضــاء    الًشــام ي
مـن قوانينـها األساسـية     عليها. ويتضـمن اإلطـار القـانوين ملكافحـة الفسـاد يف إسـرائيل أحكامـاً       

إسـرائيل لـيس هلـا     نَّعناصر دسـتورية، حيـث إ  حتتوي على  (جمموعة من القوانني األساسية اليت
ــوظفني،       ــة امل ــانون محاي ــة، وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــات، وق ــانون العقوب دســتور رمســي)، وق
وقانون محاية الشهود، وقانون حقـوق ضـحايا اجلرميـة، وقـانون اخلدمـة العامـة، وقـانون حظـر         

تسـليم اجملـرمني، وقـانون تشـجيع     غسل األموال، وقـانون املسـاعدة القانونيـة الدوليـة، وقـانون      
  السلوك األخالقي يف اخلدمة العامة.

وتشارك وكـاالت إنفـاذ القـانون اإلسـرائيلية يف محلـة مكثفـة هتـدف إىل تعزيـز سـيادة القـانون           
لت املعركـة ضـد الفسـاد،    كَّإزاء الفسـاد. وقـد شـ   اً سامح إطالقـ وتطبيق هنج يقوم على عدم الت
 قضـائيا عالية لألجهزة التنفيذيـة والتشـريعية والقضـائية. وُيالَحـق     وال تزال، مسألة ذات أولوية 

املوظفون العموميون واألطراف من القطاع اخلاص الضالعون يف ممارسـات فسـاد بغـض النظـر     
  عن منصبهم أو هويتهم.

وتضم إسرائيل جمموعة متنوعة من الوكاالت والسـلطات املسـؤولة عـن تنفيـذ تـدابري ملكافحـة       
 تتعـاون مـع بعضـها الـبعض علـى أسـاس يـومي. وتشـمل السـلطات املنخرطـة يف           والـيت  الفساد

مكافحة الفساد قوات الشرطة اإلسرائيلية ومكتب النائـب العـام للدولـة، والسـلطة اإلسـرائيلية      
حلظر غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وسـلطة األوراق املاليـة اإلسـرائيلية، ومكتـب املراقـب          

مل، وجلنــة املراقبــة العامــة (الكنيســت)، وجلنــة األخــالق (الكنيســت)،   املــايل العــام وأمــني املظــا 
  وسلطة الشركات احلكومية، وجلنة اخلدمة املدنية.
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
  

واألبــواب املقترنــة بــه مــن قــانون العقوبــات رشــو املــوظفني العمــوميني          ٢٩٠بــاب  ال جيــرِّم
 -سواًء كانـت نقديـة أم غـري ذلـك      -نوع املزايا املعروضة  يهمُّ. وال شامالًاً وارتشاءهم جترمي

وسواًء أُعطيـت لقـاء عمـل أو إغفـال عمـل، أو لتعليـق عمـل أو تسـريعه أو تعطيلـه، أو لتـوفري           
القانون بـني احلـاالت الـيت ُيمـنح فيهـا       رِّقفيعن ذلك، ال  أو معاكسة. وفضالًمعاملة تفضيلية 

الراشي الرشوة بنفسه أو عن طريق شخص آخر؛ وسواًء أعطيت بشـكل مباشـر إىل الشـخص    
الذي حصل عليهـا أم إىل شـخص آخـر نيابـةً عنـه، وسـواًء أُعطيـت قبـل أداء العمـل أم بعـده،           

آخـر. ولـيس مـن الضـروري أن جيـرى      اً أم شخصـ  يـا عموم اًفوسواًء كان املستفيد األخري موظ
  و إعطائها لتكتمل أركان اجلرمية.أو حىت قبول تلقيها أ ياتلقي الرشوة فعل

وتعريــف املوظــف العمــومي يف القــانون اإلســرائيلي تعريــف واســع ويشــمل، مــن بــني مــا يشــمل،    
، وأصــحاب املناصــب أو جزئيــاو أ كليــامــوظفي الدولــة، ومــوظفي الكيانــات اململوكــة للحكومــة 

الوظـــائف قيـــد االشـــتراع، وذلـــك يشـــمل املـــوظفني القضـــائيني والتشـــريعيني. ويف إطـــار البـــاب   
جرمية الرشوة كلتا احلالتني اللتني ُتعطى الرشوة فيهما من أجل أداء أعمال معينـة   تغطي)، ٧(٢٩٣

  هذه املهام والوظائف. تندرج ضمن نطاق مهام ووظائف املوظفني العموميني أو خارج نطاق
ألف من قانون العقوبات جرمية الرشوة بالنسـبة لألجانـب ويشـمل مجيـع      ٢٩١ويتناول الباب 

) مــن اتفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة الفسـاد. وتتطــابق عناصــر    ١(١٦يف املـادة   املبيَّنــةاألفعـال  
ناء الغـرض مـن الرشـوة    هذه اجلرمية مع عناصر جرمية رشو املوظفني احملليني وارتشـائهم، باسـتث  

شـى مـع تعريـف مصـطلحي "املوظـف العمـومي       اوتعريف "املوظف العمومي األجنيب"، مبـا يتم 
األجنيب" و"موظـف مؤسسـة دوليـة عموميـة" الـوارد يف االتفاقيـة. غـري أنـه بعـد دراسـة األمـر،            

  ألجانب.تشاء املوظفني العمومني اوبالنظر إىل شواغل متصلة بالسياسات، تقرَّر عدم جترمي ار
من خالل العديد من أحكام القانون الـيت تتنـاول املسـؤولية اجلنائيـة      ١٨أحكام املادة  وتنفَّذ

  عن الرشوة.
ــارت إســرائيل أالَّ  ــتو وقــد اخت  نَّع نطــاق جرميــة الرشــوة ليشــمل القطــاع اخلــاص. غــري أ   سِّ

ــات القطــاع اخلــاص الــيت    ــدرج يف تعريــف "املوظــف العمــوم    تقــدِّمكيان ــة تن ــة عام ي" خدم
  ألغراض جرائم الرشوة.
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  )٢٤و ٢٣موال؛ اإلخفاء (املادتان غسل األ
مجيـع عناصـر   اً قانون حظر غسـل األمـوال. ويشـمل القـانون تقريبـ      جيرَّم غسل األموال مبوجب

ــادتني     ــا يف امل ــا املنصــوص عليه ــوال وإخفائه ــم املتحــدة    ٢٤و ٢٣غســل األم ــة األم مــن اتفاقي
جرميـة حتويـل أو نقـل املمتلكـات احملظـورة       ُيعدُّسرائيلي، ال للقانون اإلاً ملكافحة الفساد. ووفق

ها أو إخفاء مصدرها غري املشروع فقط، وإمنـا أيضـاً واالحتفـاظ هبـذه املمتلكـات أو اسـتخدام      
  مثة قيوداً تتصل بتعريف "املمتلكات احملظورة". نَّمع العلم بأهنا حمظورة. غري أ

جرميـة غسـل األمـوال     وتطبَّـق سـرائيل هنـج القـوائم.    وفيما يتعلـق بـاجلرائم األصـلية، تسـتخدم إ    
كبــت يف دولــة عتــرب كــذلك حــىت وإن ارُتعلــى طائفــة واســعة مــن اجلــرائم األصــلية، الــيت قــد تُ 

أخرى، شريطة أن تكون يف عداد اجلرائم مبوجب قـوانني تلـك الدولـة. ويتضـمن ذلـك طائفـة       
يف االتفاقيـة.   اجملرَّمـة مجيع األفعال  شاملة من اجلرائم ذات الصلة بالفساد، وإن كان ال يتضمن

  وميكن مالحقة مرتكيب جرائم غسل األموال الذايت.
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 
موظـف عمـومي يسـرق أحـد موجـودات       يَّأ نَّمن قانون العقوبـات علـى أ   ٣٩٠الباب  ينصُّ

وجودات اليت وصلت إىل حوزته يتحمل املسؤولية اجلنائيـة إذا جتـاوزت قيمـة    الدولة أو أحد امل
دوالراً أمريكيـاً). وعلـى الـرغم     ٢٦٤شاقل جديد (حوايل  ١ ٠٠٠تلك املوجودات املسروقة 

الخنفـاض القيمـة املشـار إليهـا، ميكـن اعتبـار هـذا        اً قيمة دنيا، فنظر د أيَّاالتفاقية مل حتدِّ نَّمن أ
جرميـة   نَّعـن ذلـك، فـإ    مع املتطلبـات ذات الصـلة الـواردة يف االتفاقيـة. وفضـالً     اً احلكم متوافق

  قيمة دنيا.أيِّ السرقة أو بعض جرائم السرقة املصحوبة بظروف مشددة ال ُتحدد ب
ــةاملســروقات، أي املمتلكــات  نَّعلــى أ ٣٩٠البــاب  ويــنصُّ ، جيــب أن تصــبح يف حــوزة  املعنيَّ

اوى مع أشكال السرقة من قبيل سوء التصـرف يف املمتلكـات.   املوظف العمومي، وهو ما يتس
ــاب     ــوارد يف الب ــق تعريــف الســرقة ال ــاب   ٣٨٣وينطب ــى الب ــق بالعناصــر   ٣٩٠عل ــا يتعل . وفيم

 األخــرى لالخــتالس مــن قبــل مــوظفني عمــوميني، ميكــن أن تطبــق أحكــام أخــرى مثــل البــاب  
  (االحتيال وخيانة األمانة). ٢٨٤
يف طائفــة مــن اجلــرائم الــواردة يف قــانون   مشــمولةً القطــاع اخلــاصجرميــة االخــتالس يف  وتــرد

)، والسـرقة مـن قبـل    ٤٢٥العقوبات مثل االحتيال وخيانة األمانة يف اهليئات االعتبارية (الباب 
)، والسرقة من قبل وكيل (البـاب  ٣٢٩، والسرقة من قبل مدير (الباب )٣٩١(الباب  موظف
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ــارا ٣٩٣ ت تتعلــق بالقيمــة الــدنيا كتلــك املتعلقــة بــاالختالس يف   )، والــيت تنطبــق مبوجبــها اعتب
  القطاع العام. وكما أُشري أعاله، ال حتدَّد جرمية السرقة بقيمة دنيا.

ــرِّم ــواب  وجتـ ــائف.      ٢٨٤و ٢٨٠و ٢٧٨األبـ ــتغالل الوظـ ــاءة اسـ ــات إسـ ــانون العقوبـ ــن قـ مـ
 ، علــى وجــه اخلصــوص، حصــول املوظــف العمــومي علــى مزيــة غــري ٢٨٤يشــترط البــاب  وال

  خيانة لألمانة العامة دون وجود هذه العناصر جرميةً. مستحقة له أو لصاحل الغري، وتعترب أيُّ
رت عـدم جترميـه، ألهنـا رأت أنـه     رَّاإلثراء غري املشروع غري أهنـا قـ   وقد نظرت إسرائيل يف جترمي

رات يتنــاقض مــع افتــراض الــرباءة كمبــدأ أساســي يف القــانون اجلنــائي. ومثــة نظــام لتقــدمي إقــرا   
وأعضـاء احلكومـة ورؤسـاء السـلطات البلديـة       معيَّننياملوجودات من جانب موظفني عموميني 

ونواهبم وأعضاء الكنيست، إىل جانب احلظر املفروض علـى قبـول املـوظفني العمـوميني اهلـدايا      
  إليهم بصفتهم موظفني عموميني. املقدَّمة

    
  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

 دُّمتنوعــة تتصــدى حملــاوالت التــأثري علــى ســري العدالــة. وتعــاً ات نصوصــيتضـمن قــانون العقوبــ 
(التحـريض علـى اإلدالء بشـهادة زور فيمـا يتعلـق       ٢٤٥(إعاقة سـري العدالـة) و   ٢٤٤األبواب 

ــات)  ــهادة زور)  ٢٤٦وبالتحقيقـ ــريض علـــى اإلدالء بشـ ــهود)  ٢٤٩و (التحـ (التحـــرش بالشـ
عتـداء علـى موظـف عمـومي) ذات صـلة وثيقـة       ألف (اال ٣٨٢(التأثري غري املشروع) و ٢٥٠و

  يف هذا الصدد.
    

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
الشخصـية االعتباريـة املسـؤولية اجلنائيـة عـن       حتمُّـل من قانون العقوبـات علـى    ٢٣الباب  ينصُّ
د جرم عند استيفاء بعض الشروط الـواردة يف أحكـام ذلـك البـاب. وتعاقَـب جـرائم الفسـا       أيِّ 

ة املدنيـة  املسـؤولي  حتمُّـل اليت ترتكبـها شخصـيات اعتباريـة بعقوبـات جنائيـة أساسـاً، وإن كـان        
  واإلدارية ممكن أيضاً.

وال حتول نتائج التحقيقات اجلنائيـة سـواء ضـد مؤسسـة مـا أو الشـخص الـذي ارتكـب اجلـرم          
ؤولية اجلنائيـة  املسـ دون البدء يف اإلجراءات اجلنائية أو تؤثر على القيام بـذلك وال علـى إثبـات    

  على الطرف اآلخر.
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ومن العقوبات اجلنائية اليت ميكـن فرضـها علـى الشخصـيات االعتباريـة بسـبب جـرائم الفسـاد         
مـن قـانون الشـركات للنائـب العـام أن       ٢٦١عن ذلـك، يتـيح البـاب     توقيع الغرامات. وفضالً

  شركة تعمل بصورة غري قانونية.أيِّ م طلباً حبل دِّيق
    

  )٢٧والشروع (املادة  املشاركة
(الشـريك يف اجلـرم) مـن قـانون      ٣١(التحـريض) و  ٣٠(مرتكب اجلرم) و ٢٩تتناول األبواب 

ــواب      ــاول األب ــات املشــاركة يف ارتكــاب اجلــرائم ذات الصــلة بالفســاد. وتتن  ٢٦و ٢٥العقوب
دال الشروع. وتوفر السوابق القضائية ذات الصلة توضيحات مستفيضة عن طبيعـة فعـل    ٣٤و
يف جــرائم  ل عنصــراًكِّعــرض الرشــوة يشــ نَّألاً شــروع وعناصــره ومالحقــة مرتكبيــه. ونظــر ال

مــن قــانون العقوبــات، ويف ضــوء جــرائم تــوفري  ٣١الرشــوة، ويــرد التحــريض عليهــا يف البــاب 
ســبل ارتكــاب اجلنايــات أو التواطــؤ، فقــد نظــرت إســرائيل يف جتــرمي جمــرد اإلعــداد الرتكــاب   

  ن ذلك.ت علَدأهنا َع جرمية إالَّ
    

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
على اجلـرائم ذات الصـلة بالفسـاد رادعـة مبـا فيـه الكفايـة. وُتـنظَّم صـياغة           املطبَّقةالعقوبات  نَّإ

ملاليـة واإلداريـة.   هناك طائفة من العقوبات السالبة للحريـة وا  نَّ، كما أمفصَّلةاألحكام بطريقة 
ــة، متــارس احملكمــة ســلطتها       ــواردة يف االتفاقي ــد أحكــام العقوبــات علــى اجلــرائم ال ــد حتدي وعن
ــة والظــروف           ــل مالبســات اجلرمي ــارات، مث ــة مــن االعتب ــة متنوع ــاة طائف ــع مراع ــة، م التقديري

  الشخصية للجاين.
الـوطين (الكنيسـت) هبـذه    وفيما يتعلق باحلصانة من املالحقـة القضـائية، يتمتـع أعضـاء الربملـان      

ــيت ال تشــمل اجلــرائم املتصــلة        ــة يف إطــار مهــامهم"، وال ــاجلرائم املرتكب ــق "ب ــة فيمــا يتعل احلماي
 وقـرَّر طـار مهامـه   إضـو الكنيسـت مل يرتكـب اجلرميـة يف     ع نَّبالفساد. فإذا تبيَّن للنائـب العـام أ  

سـت، الـذي خيضـع قـراره     مالحقته، ميكن للعضو أن يستند إىل حصانته بتقدمي طلـب إىل الكني 
النطــاق الشخصــي للحصــانة حمــدود نســبيا،    نَّعــة القضــائية. ومــع ذلــك، ففــي حــني أ  للمراج

، مثل التنصت علـى اهلواتـف، عنـد التحقيـق     االقتحاميةميكن استخدام بعض تدابري التحري  ال
  يف جرمية ذات صلة بالفساد، إىل أن ُترفع هذه احلصانة.

ئية، مبا يف ذلك اجلرائم املتصلة بالفساد، إىل تقـدير مكتـب النائـب    وتعود مالحقة القضايا اجلنا
للمدعي العام، الذي ختضع القرارات اليت ُيصدرها يف اجملـال اجلنـائي    العام للدولة باعتباره ممثالً

  إىل املراجعة القضائية من قبل احملكمة العليا.
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الة حضور املتهم أثناء سري اإلجـراءات  ومثة جمموعة من التدابري التقييدية اليت ميكن تطبيقها لكف
مـن   التهرُّبملنع املتهم من اً طريقة أخرى أقل ضرر اجلنائية تشمل احتجازه عندما ال تتوفر أيُّ

  إجراءات احملاكمة.
وتعترب الفترة الدنيا ألهلية اإلفراج املبكر كـبرية مبـا يكفـي، وينبغـي اعتبـار أهنـا تراعـي جسـامة         

بعـد قضـاء ثلثـي مـدة السـجن،       يـا اإلفـراج لـيس إلزام   نَّاف، ال سـيما وأ اجلرائم املعنية بقدر ك
  ولكنه خيضع العتبارات أخرى تتعلق بالسمات الفردية للجرمية واجلاين.

موظف يواجه اهتامات بالفساد جملموعـة مـن التـدابري     وإىل جانب العقوبات اجلنائية، خيضع أيُّ
الفصــل  أقصــاهاوتتصــاعد إىل طائفــة مــن العقوبــات، التأديبيــة الــيت تبــدأ مــن اإلنــذار والتــوبيخ 

واإلعفاء من املنصـب، بصـورة مؤقتـة أو دائمـة. كمـا ميكـن أن تفـرض حمكمـة اخلدمـة املدنيـة           
  التأديبية عقوبات تأديبية.

ولتشجيع مرتكيب اجلرائم على التعـاون مـن أجـل احلصـول علـى أدلـة ضـد املشـاركني يف ارتكـاب          
  احلوافز تتراوح بني ختفيف العقوبة واحلصانة من املالحقة القضائية. اجلرمية، ُتقدَّم طائفة من

  
  )٣٣و ٣٢(املادتان  واملبلِّغنيمحاية الشهود 

القـانون   نَّشخص يقوم باإلبالغ عن جرائم فساد، حيث إأيِّ قانون محاية الشهود على  يطبَّق
اإلسـرائيلية حلمايـة    ال يقتصر على نوع معني مـن اجلـرائم. وقـد أُنشـئت سـلطة محايـة الشـهود       

ألعلــى مســتويات التهديــد. وهــي تــوفِّر برنــامج محايــة فريــداً يشــمل األمــن   املعرَّضــنيالشــهود 
واإلدارة والدعم، على السـواء داخـل إسـرائيل وخارجهـا، حسـب االقتضـاء. وترافـق السـلطة         

االسـتقاللية   الشهود وأفراد أسرهم خالل عملية احملاكمة اجلنائية بالكامل لتهيئة أكرب قـدر مـن  
  وتأمني حياة طبيعية هلم قدر اإلمكان.

ويشمل تعريف مصطلح "الشاهد" الوارد يف القانون املذكور أعـاله ضـحايا اجلرميـة. وبالنسـبة     
حلقـوق الضــحايا بوجــه عــام، يــنص قــانون حقــوق ضــحايا اجلرميــة، يف مجلــة أمــور، علــى حــق  

رأي بشـأن خمتلـف   اكمـة، والتعـبري عـن الـ    استعراض قرار االهتام، واإلحاطة علماً بـإجراءات احمل 
  مراحل اإلجراءات.

مــا مــن القــوانني واإلجــراءات واهلياكــل املكرســة حلمايــة  دٍّوتوجــد شــبكة محايــة شــاملة إىل حــ
، على السواء يف القطاع العام واخلاص. وفيما يتعلـق بالقطـاع اخلـاص، يتعـاون مكتـب      املبلِّغني

  الشهود من أجل تعزيز وسائل احلماية القائمة. املراقب املايل للدولة مع سلطة محاية
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  )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (االعتقــال    اً تــرد األحكــام املتعلقــة بــاحلجز واملصــادرة أساســ     

بعـض اجلـرائم    والتفتيش) وقانون حظر غسل األموال. واملصادرة على أسـاس القيمـة ممكنـة يف   
علـى ذلـك،    رات اخلطـرة. وفضـالً  دِّمبوجب قانون حظر غسل األمـوال وقـانون مكافحـة املخـ    

من قانون حظر غسل األموال علـى مصـادرة املمتلكـات يف إطـار اإلجـراءات       ٢٢الباب  ينصُّ
املدنيــة إذا كــان الشــخص املشــتبه بارتكابــه اجلرميــة غــري موجــود يف إســرائيل بصــورة منتظمــة،  

باإلمكــان حتديــد مكانــه، وبالتــايل ال ميكــن إصــدار قــرار اهتــام حبقــه، أو إذا اكُتشــفت    ولــيس 
  املمتلكات بعد إدانته.  

وجيوز للمحكمة أن ُتصدر أمر مصادرة مؤقتة قبل إصدار قرار االهتام أو طلب املصادرة يف إطار 
 املـــرجَّحمـــن  نَّأمعقولـــة الفتـــراض اً هنـــاك أســـباب نَّيف ضـــمريها أ وقـــراإلجـــراءات املدنيـــة، إن 
من املرجح أن حتول إجراءات دون مصادرة هذه املمتلكات الحقا.  نَّللممتلكات أن ختتفي أو أ

  ع لألطراف الثالثة احلسنة النية.القانون اإلسرائيلي على توفري احلماية على نطاق واس وينصُّ
الل إعـداد مشـروع   مـن خـ   ٣١من املـادة   ٨للفقرة اً وقد نظرت إسرائيل يف اعتماد تدابري وفق

  بشأنه وقت إجراء هذا االستعراض. قانون كان جيرى التشاور
ــى        ــارات الســرية واحلصــول عل ــق بتجــاوز اعتب ــانون اإلســرائيلي لســلطات التحقي ويســمح الق

 ٤٣املعلومات الضرورية من املصارف بأمر من احملكمة علـى النحـو املنصـوص عليـه يف البـاب      
  من قانون اإلجراءات اجلنائية.

    
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

 ١٠(تقادم اجلرمية) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اإلسـرائيلي فتـرة تقـادم ملـدة          ٩الباب  حيدِّد
سنوات بالنسبة ملعظم جرائم الفساد. ويـؤدي فـتح حتقيـق يف إحـدى اجلـرائم، أو إصـدار قـرار        

يق العمل بقانون التقادم بالنسـبة لتلـك اجلرميـة.    اهتام، أو غري ذلك من إجراءات احملاكم إىل تعل
  احملكمة اإلجراءات اجلنائية إذا كان مثول املتهم أمام احملكمة مستحيال. تعلِّقوجيوز أن 

ــوتتل ــتخباراتية.      قَّـ ــراض االسـ ــتخدمها يف األغـ ــة وتسـ ــة األجنبيـ ــجالت اجلنائيـ ــرطة السـ ى الشـ
لقانونيـة املتبادلـة وقنـوات اإلنتربـول.     والستخدام هذه السـجالت كأدلـة، ُتسـتخدم املسـاعدة ا    

  يف املعاهدات اليت انضمت إليها إسرائيل.اً ومثة أحكام ذات صلة موجودة أيض



 

V.15-02157 9 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.11 

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
داخـل األراضـي    جزئيـا أو  كلياُينشئ القانون اإلسرائيلي الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبة 

علـى مجيـع   اً أو الطائرات اإلسرائيلية. وتطبَّق الوالية القضـائية أيضـ   الوطنية أو على منت السفن
أفعــال التحضــري الرتكــاب اجلــرائم، والشــروع يف ارتكــاب اجلــرائم، أو حمــاوالت التــأثري علــى  
اجلرائم أو التحريض عليها، حىت وإن ارُتِكبـت خـارج أراضـي إسـرائيل، حيثمـا كـان ُيفتـرض        

داخــل إســرائيل. كمــا ميكــن إلســرائيل أن تطبــق  جزئيــاأو  كليــاأن ُترتكــب اجلرميــة املقصــودة 
  واليتها القضائية على اجلرائم اليت تقع خارج واليتها اإلقليمية يف ظل ظروف معينة.

    
  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 

عقـد أو  أيِّ إلداري بإبطال تسمح مبادئ القانون العام املتعلقة بفسخ العقود وأحكام القانون ا
امتيــاز قــائم أو فســخه أو ســحبه إذا أُرِســَي نتيجــة لفعــل مــن أفعــال الفســاد. هــذا إضــافة إىل     

ــتبعاد. وميكــن احلكــم بتعويضــات للمــ        ــاملنع واالس ــيت تســمح ب عني دَّإجــراءات املناقصــات، ال
  ا يف إطار اإلجراءات اجلنائية أو بناء على قضايا مدنية.املتضررين، إمَّ

    
  )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 

فة مبهام متخّصصة يف جمال التحقيـق يف قضـايا الفسـاد    لَّاك عدد من األجهزة والسلطات املكهن
وحدات ملكافحة االحتيـال تعمـل داخـل الشـرطة اإلسـرائيلية، بينمـا        فعدَّةومالحقة مرتكبيها. 

لعاليــة التــدريب داخــل إدارة التحقيقــات واالســتخبارات التابعــة   ا ٤٣٣تضــم وحــدة الهــاف  
علـى   تركِّـز ي رِّللشرطة اإلسرائيلية مخس وحدات فرعية متخصصة للمالحقـة القضـائية والتحـ   

  قضايا الفساد واسترداد املوجودات.
ة ويف مكتب النائب العام للدولة، ُتناط مسؤولية مالحقة جرائم الفساد بـإدارة الشـؤون اجلنائيـ   

  وإدارة اجلرائم االقتصادية (إىل جانب وكالء النائب العام وممثلي االدعاء).
ــوظفني         ــاءات الفســاد ضــد امل ــة ادع ــاط مســؤولية متابع ــة، ُتن ــام للدول ــب املراقــب الع ويف مكت
العمـوميني بشــعبة الوظــائف اخلاصــة. فــإذا أشـارت نتــائج التحقيــق إىل احتمــال وقــوع جرميــة،   

  املدعي العام.ُتحال القضية عندئذ إىل 
وتتوىل التنسيق بني خمتلف أجهزة مكافحة الفساد جلنة تنفيذ مشتركة بـني الوكـاالت يترأسـها    
رئيس شعبة التحقيقات اجلنائيـة يف الشـرطة اإلسـرائيلية، يف إطـار ثقافـة تعـاون قويـة. والشـيء         
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لطات التحقيـق  نفسه واضح فيما يتعلق بالتعاون بني السلطات املعنية باملالحقة القضـائية أو سـ  
  من جانب، وكيانات القطاع اخلاص من اجلانب اآلخر.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن       اجليِّـدة بوجه عـام، تتمثـل أبـرز قصـص النجـاح واملمارسـات       
  االتفاقية فيما يلي:

  ات حمتملة.ثغرأيِّ ُوضع تعريف واسع النطاق للرشوة، بغية جتنب   •  
نشأ مفهوم للقرينة الواقعية يف السوابق القضائية اإلسرائيلية مؤداه أنه عندما حيصـل    •  

أو صـلة رمسيـة،    املوظف العمومي على مزية من شخص يـرتبط معـه بعالقـة مهنيـة    
  هذه املزية ُتعترب ممنوحة مقابل فعل يتعلق بوظيفته كموظف عمومي. نَّفإ

ألغـراض جـرائم الرشـوة، خيـار     اً اإلسرائيلي، وحتديداستحدث اجلهاز التشريعي   •  
توقيع الغرامـات لـيس فقـط علـى أسـاس املزيـة الـيت ُيحصـل عليهـا، ولكـن أيضـا            
  على املزية املرجوة، كوسيلة ردع ناجعة للرشاوى يف املعامالت املرتفعة القيمة.  

ات لــوحظ بارتيــاح وجــود مبــادئ توجيهيــة لــوكالء النائــب العــام بشــأن العقوبــ    •  
املتعلقة جبرائم الرشوة، حيث توفِّر إرشادات تفصيلية عن تطبيـق العقوبـات ذات   

ــاظرة، باعتبــار أ   تنفيــذ أحكــام  ييسِّــرذلــك  نَّالصــلة حســب جســامة اجلــرائم املن
  .٣٠من املادة  ١الفقرة 

الحظ القـائمون باالسـتعراض العـدد الكـبري مـن املالحقـات القضـائية واإلدانـات           •  
اً يف الكنيســت خــالل الســنوات األخــرية، واعتــربوا ذلــك جناحــ لــوزراء وأعضــاء 

  على فعالية النظام بوجه عام يف مكافحة الفساد السياسي. ودليالً
ــاالً     •   ــار مصــادرة املمتلكــات يف إســرائيل مث ــارز ميكــن اعتب ــى جنــاح سياســة  اً ب عل

اسُتحدثت من األلف إىل الياء. وُتنفَّذ هـذه السياسـة علـى نطـاق واسـع وتشـمل       
موجودات ذات شأن، وهو ما يرجع لعدة أسباب منها التعاون الفعال بني مجيـع  

  املؤسسات ذات الصلة.
إســرائيل تعمـل علــى تعزيـز ونشــر ثقافـة قويــة للتعـاون بــني      نَّبوجـه عــام، يبـدو أ    •  

  أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون وتلك املعنية مبكافحة الفساد.
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لتعاون مع سلطات الضـرائب واألوراق املاليـة،   استحدثت الشرطة اإلسرائيلية، با  •  
عملية حاسوبية فريدة من نوعهـا لتبـادل املعلومـات بـني الشـرطة والسـوق املاليـة        

  بسرعة وكفاءة وأمان.
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
ثـل إىل  وأهنـا متت  اإسرائيل نظام عدالة جنائيـة قويـ   لدى نَّيف حني الحظ القائمون باالستعراض أ

بعيد ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فقـد اسـتبانوا بضـعة حتـديات تعتـرض       دٍّح
التنفيذ و/أو حيثيات ملواصلة التحسني (رهنا بالطـابع اإللزامـي أو االختيـاري للمتطلبـات ذات     

  الصلة يف االتفاقية):
ل أن تنظر يف منح مكتـب  ، ميكن إلسرائي٢٠بغية تعزيز األهداف الواردة يف املادة   •  

جهاز أو شخص مالئم أيِّ املراقب املايل للدولة أو املستشار القانوين للكنيست أو 
  آخر سلطة فحص إقرارات املوجودات املقدمة من أعضاء الكنيست.

ى بــأن تنتــهي إســرائيل مــن عمليــة اعتمــاد  ، ُيوَصــ٢٤و ٢٣فيمــا يتعلــق باملــادتني   •  
من قانون حظر غسـل األمـوال، خبفـض عتبـة      ٢ل التعديالت املدخلة على اجلدو

  السعر "للممتلكات احملظورة" وإلغاء التمييز بني خمتلف أنواع هذه املمتلكات.
النظر يف إدراج مجيع اجلرائم املتضمَّنة يف اتفاقية مكافحة الفساد كجـرائم أصـلية     •  

قـة  (إعا ٢٤٤ألغراض غسل األموال، مبـا يف ذلـك علـى وجـه التحديـد األبـواب       
(التحريض على اإلدالء بشهادة زور تتعلـق بالتحقيقـات)،    ٢٤٥سري العدالة)، و

  (التحريض على اإلدالء بشهادة زور) من قانون العقوبات. ٢٤٦و
ــة        •   ُتشــجَّع إســرائيل علــى الشــروع يف إصــالح النظــام الــذي حيكــم املســؤولية اجلنائي

  املزيد من الردع واملنع. لألشخاص االعتباريني، الذي يسهم على ما يبدو يف حتقيق
مشـروع قـانون يهـدف إىل إدراج جرميـة الفسـاد       نِّماً بشأن سقُُدُيوصى باملضي   •  

ضمن اجلرائم اليت تسمح باستخدام أساليب التحري اخلاصة مثـل التنصـت علـى    
  هواتف أعضاء الكنيست.

اكم فيمـا  ميكن إلسرائيل أن تنظر مبزيد من العناية يف مسألة التسويات خارج احمل  •  
يتعلق جبرائم الفساد ذات الصلة بـاألوراق املاليـة، بغيـة ضـمان إمكانيـة التنبـؤ هبـا        

  عن طريق وضع معايري حمددة سلفا. بصورة كافية
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إســرائيل علــى مواصــلة تعزيــز التــدابري الراميــة إىل إذكــاء الــوعي بآليــات    جَّعُتشــ  •  
  .املبلِّغنياإلبالغ يف القطاع العام ومحاية 

النظر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات دوليـة بشـأن إمكانيـة إيـالء         تودُّسرائيل إ لعل  •  
السلطات املختصة يف دولـة مـا معاملـة تفضـيلية لشـخص متعـاون معهـا مقـره يف         

  دولة أخرى.  
ُتشجَّع إسرائيل على مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل زيـادة اإلبـالغ عـن جـرائم       •  

  من القطاع اخلاص. الفساد اليت يرتكبها أشخاص
    

      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية 
  )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

  
التفاقيـات الدوليـة،   قانون تسليم اجملرمني، إىل جانـب جمموعـة متعـددة مـن املعاهـدات وا      ينظِّم

القـانون علـى    ويـنصُّ لتسـليم اجملـرمني،   اً ازدواجيـة التجـرمي شـرط    ومتثِّـل عملية تسليم اجملـرمني.  
ف اجلرمية املوجبـة للتسـليم علـى أهنـا اجلرميـة الـيت كـان سـُيعاقب         رَّشرط توقيع عقوبة دنيا: فتع

أنه إذا كانـت إسـرائيل    . إالَّكبت داخل إسرائيلعليها بالسجن ملدة ال تقل عن سنة لو أهنا ارُت
قد جرَّمت اجلرائم املشمولة باالتفاقية وفرضت عليها عقوبـات تتجـاوز السـنة، تصـبح اجلـرائم      

  للقانون اإلسرائيلي.  اً املدرجة يف االتفاقية جرائم موجبة للتسليم وفق
ي شــروط وتصـبح "اجلــرائم الفرعيــة" موجبـة للتســليم يف إســرائيل إذا مــا اسـتوىف اجلــرم الرئيســ   

ا بالنسبة إىل "اجلرائم السياسية"، فال تعامل اجلـرائم املدرجـة يف االتفاقيـة باعتبارهـا     التسليم. أمَّ
  للتسليم.اً كذلك يف حال استخدمت االتفاقية أساس

هــذه االتفاقيــة األســاس القــانوين للتســليم يف اجلــرائم    جزئيــاوأشــارت إســرائيل إىل أهنــا تعتــرب  
ما يتعلق بالدول األطراف اليت ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، فقد أعلنـت  املتصلة بالفساد. وفي

أهنــا ســتنظر يف كــل طلــب للتســليم عــن جرميــة يف إطــار االتفاقيــة باجلديــة الواجبــة وقــد ختتــار   
التفاق خاص حمدد الغرض مع الدولة الطرف املعنية على أسـاس  اً التسليم يف تلك القضايا وفق

  مبدأ املعاملة باملثل.
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، بنـاًء علـى   املعجَّلومثة عدد من األحكام الرامية إىل املساعدة على استخدام إجراءات التسليم 
اختيار الشخص املطلـوب، يف احلـاالت املالئمـة. ويتمثـل العامـل األكثـر اسـتهالكا للوقـت يف         

(أ) ٩ عملية التسليم يف إعداد املواد املتعلقة باألدلة الظـاهرة الـيت يـتعني تقـدميها مبوجـب البـاب      
  من قانون تسليم اجملرمني.

م التمـاس لتسـليم جمـرمني، جيـوز     دِّمـن قـانون تسـليم اجملـرمني علـى أنـه مـىت قُـ         ٥البـاب   وينصُّ
حملكمة منطقة القـدس إصـدار أمـر باحتجـاز الشـخص املطلـوب. وجييـز قـانون تسـليم اجملـرمني           

طلـب   تلقِّـي حىت قبل  توقيف الشخص املطلوب بصورة مؤقتة يف احلاالت العاجلة وذلكاً أيض
  .رمسياالتسليم 

مواطنيهــا إىل بلــد آخــر لكــي حيــاكموا فيمــا يتصــل جبميــع اجلــرائم   تســلِّموميكــن إلســرائيل أن 
اً اخلاضــعة للتســليم، مبــا يف ذلــك جــرائم الفســاد. غــري أنــه إذا كــان الشــخص املطلــوب مواطنــ  

ــإســرائيلي ــت ارتكــاب ا   اً ا ومقيم ــرائيل وق ــه يف إس ــت ذات ــال   يف الوق ــة، ف ــة املزعوم  ُيســلَّمجلرمي
  عقوبة سجن تصدر حبقه يف الدولة الطالبة.   بشرط ختيريه بأن يقضي يف إسرائيل أيَّ  إالَّ

وختضع احلقـوق الفرديـة لألشـخاص املطلـوب تسـليمهم للحمايـة سـواًء فيمـا يتعلـق بـالنواحي           
  ظلها. اإلجرائية لعملية تسليمهم أو الظروف اجلوهرية اليت ُيجرى تسليمهم يف

 نَّب تــدعو للشــك، يف مجلــة أمــور، يف أ م الشــخص املطلــوب إذا كانــت هنــاك أســبا لَّوال يســ
م ألسباب تتعلـق بـالتمييز العنصـري أو الـديين ضـد هـذا الشـخص؛ وإذا قـدِّم         دِّطلب التسليم قُ

الطلب من أجل مالحقة الشخص املطلـوب أو معاقبتـه علـى جرميـة ذات صـبغة سياسـية؛ وإذا       
املطلـــوب ســـيجرى تســـليمه إىل نظـــام قـــانوين لـــن حيمـــي حقوقـــه اإلنســـانية كـــان الشـــخص 

اجلرميـة ُتعتـرب أيضـاً     نَّيم بشأن جـرائم جنائيـة علـى أسـاس أ    األساسية. وال ُترفض طلبات التسل
  شاملة ملسائل ضريبية.

ويــنظِّم قــانون قضــاء عقوبــة الســجن يف بلــد جنســية الســجني نقــل الســجناء احملكــوم علــيهم.    
د الغـــرض. كمـــا ميكـــن نقـــل دَّتســـتند عمليـــة النقـــل إىل اتفاقيـــة أو إىل اتفـــاق حمـــوميكـــن أن 

  لتقدير الشرطة أو النيابة.اً اإلجراءات اجلنائية إىل والية قضائية أخرى، وفق
    

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
ــأن تقــ    ــة إلســرائيل ب ــة الدولي ــانون املســاعدة القانوني ــالامــل م التعــاون الكدِّيســمح ق إىل  والفعَّ

 احملـدَّدة السلطات املختصة يف الدول األجنبية. وميكـن تقـدمي أو طلـب مجيـع أشـكال املسـاعدة       
ــد        ــة بتحدي ــدابري املتعلق ــا يف ذلــك الت ــة، مب ــة فيمــا يتعلــق باملســائل اجلنائي يف إطــار هــذه االتفاقي
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ــة   ــدات اجلرمي ــهاعائ ــدها واســترداد املوجــودات. وليســ   وتعقُّب ــاك أ توجتمي ــق   يُّهن ــود تتعل قي
  بالشخصيات االعتبارية.

لتقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. ومــع ذلــك، فقــد   اً مســبقاً وال ميثــل وجــود معاهــدة شــرط 
أبرمت إسرائيل معاهدات للمساعدة القانونية املتبادلة مع عدد كـبري مـن الـدول وانضـمت إىل     

يف  املختصَّـة للمعلومـات إىل السـلطات    العديد من االتفاقيات ذات الصلة. وميثل النقل التلقائي
  من التعاون غري الرمسي بني أجهزة إنفاذ القانون.   ياأساساً دول أخرى جزء

ذاهتــا لتنفيــذ املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، باســتثناء    دِّيف حــاً وال متثــل ازدواجيــة التجــرمي شــرط 
يراعـي القـانون اإلسـرائيلي     املساعدة املتعلقة بتجميـد املوجـودات وحجزهـا ومصـادرهتا. كمـا     

  اعتبارات احلد األدىن.
إدارة الشــؤون الدوليــة يف مكتــب النائــب العــام للدولــة الســلطة املركزيــة لتلقــي طلبــات   ومتثِّــل

ــةاملســاعدة  ــةً. وجيــوز إرســال        املقدَّم ــات كتاب ــذه الطلب ــدمي ه ــوخى تق ــة. وُيت يف إطــار االتفاقي
ا بادلة باستخدام الفـاكس. ويـتعني إرسـال الطلبـات إمَّـ     الطلبات العاجلة للمساعدة القانونية املت

  باللغة العربية أو اإلنكليزية.
وجيــرى طلــب املســاعدة بالطريقــة الــيت ُتجــرى هبــا مثــل هــذه الطلبــات يف إســرائيل. وُيضــطلع   
باملساعدة بالطريقة احملددة املطلوبة ما دامت ال تنتـهك القـانون اإلسـرائيلي. والقاعـدة هـي أن      

ائيل على سرية طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة. وميكـن إجـراء جلسـات اسـتماع      حتافظ إسر
عرب التداول بالفيديو، سواًء يف القضايا اإلسرائيلية أو نيابـة عـن السـلطات األجنبيـة، وهـو أمـر       

  يزداد شيوعاً.
صـرفية. ومثـة   وال ُترفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة جملرد أسباب عامـة تتعلـق بالسـرية امل   

 عدد من األسس التقديريـة الـيت ُتجيـز لـوزير العـدل رفـض املسـاعدة. وال تـرفض إسـرائيل أيَّ         
طلب بشأن جرمية مدرجة يف االتفاقية جملرد أهنا تتضمن عناصر مالية. وميكن تأجيـل املسـاعدة   
 إذا كــان مــن شــأهنا أن تتــداخل مــع إجــراءات جنائيــة جاريــة علــى املســتوى الــوطين. وتســعى  
إسرائيل، من خالل احلوار مع الدول الطالبة، إىل حل املسائل الـيت ميكـن أن حتـول دون تنفيـذ     
طلبــات املســاعدة، ويف احلــاالت النــادرة الــيت ُيــرفض فيهــا الطلــب، ُيرســل خطــاب إىل الدولــة  

  الطالبة من أجل إطالعها على األسباب.
القانونيـة املتبادلـة. وجيـوز إثبـات     ل إسرائيل بوجـه عـام نفقـات تنفيـذ طلبـات املسـاعدة       مَّوتتح

  .الطالبةلها الدولة مَّنفقات معينة، مثل نفقات شهادة اخلرباء، كاستثناءات تتح
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ا املعلومـات غـري   وُتوفر السجالت والوثائق واملعلومـات املتاحـة للجمهـور بصـورة روتينيـة. أمَّـ      
هـذه املعلومـات مـن     املتاحة للجمهور والـيت يف حـوزة سـلطة عامـة فيجـوز توفريهـا إذا كانـت       

  النوع الذي جيوز نقله، مبوجب القانون اإلسرائيلي، إىل سلطة عامة أخرى داخل إسرائيل.
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

  
وزارة األمـن   وقَّعـت القـانون. وقـد   للتعـاون يف جمـال إنفـاذ     الًوشام اًحديث اًنظام إسرائيل تطبِّق

مثـة اتفاقـات    نَّتعـاون علـى مكافحـة اجلرميـة، كمـا أ     مـن االتفاقـات الثنائيـة بشـأن ال    اً العام عدد
للتعـاون بـني سـلطات إنفـاذ القـانون اإلسـرائيلية       اً ثنائيـة ومتعـددة األطـراف أخـرى تـوفر أسسـ      

  رب اإلنتربول.ما ترد الطلبات عرب قنوات غري رمسية وعاً وغريها. وغالب
وجيوز اعتبار هذه االتفاقية أساس التعاون املتبادل يف جمال إنفـاذ القـانون، وإن كانـت إسـرائيل     

بـنفس القـدر    شكل من أشكال املسـاعدة املطلوبـة  أيِّ ال تشترط وجود معاهدة. وجيوز إسداء 
مانات. لـنفس الضـ  اً ت داخـل إسـرائيل ووفقـ   قعـ اجلرميـة كانـت قـد و    نَّالذي كـان ليطبـق لـو أ   

مـن  اً الشـرطة اإلسـرائيلية عـدد    عيَّنتلتيسري التعاون، وقد  املعيَّنةوهناك بعض جهات االتصال 
  املمثلني العاملني يف البعثات الدبلوماسية باخلارج.

وجيــوز إجــراء التحقيقــات املشــتركة مبوجــب التشــريعات أو االتفاقيــات الدوليــة أو االتفاقــات   
حيـان، ُيجـرى توقيـع بروتوكـول بـني األطـراف ألغـراض إجـراء         الثنائية القائمة. ويف بعـض األ 

  أمثلة عن حتقيقات مشتركة أجريت يف مسائل الفساد. هناك أيُّ تأنه ليس حتقيق معني. إالَّ
ي اخلاصـة. ويف الوقـت   رِّوال تشترط إسرائيل وجود اتفاقات حمددة لالضطالع بأسـاليب التحـ  

ــه، دخلــت إســرائيل طرفــ   ــات اً ذات ــل التســليم     يف عــدة اتفاق ــى اســتخدام أســاليب مث ــنص عل ت
  املراقب. كما ُيسمح بالتنصت على اهلواتف يف ظل ظروف معينة.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة.      خيـصُّ فيمـا   اًومتسـق  الًشـام  ياقانون اًوضعت إسرائيل إطار
لـي أبــرز التجـارب الناجحــة واملمارسـات اجليــدة يف جمـال تنفيــذ     ويف هـذا الســياق، يـرد فيمــا ي  

  الفصل الرابع من االتفاقية:
مبــادئ توجيهيــة اً أصــدرت وزارة العــدل (مكتــب النائــب العــام للدولــة) مــؤخر    •  

بشأن النظر يف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلـق بـاحلجز واملصـادرة.    
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هذه املبادئ التوجيهية يف إضـفاء مزيـد مـن الفعاليـة     ومن املتوقع أن يسهم تطبيق 
  على التعاون الدويل.

توفِّر إسرائيل املساعدة التقنية يف شكل معارف متخصصة إىل سلطات إنفاذ القـانون    •  
األجنبية، على سبيل املثال من خالل تبـادل املعلومـات االسـتخباراتية والقانونيـة الـيت      

  االستخبارات املالية مع النظراء الدوليني.لدى الشرطة اإلسرائيلية ووحدة 
    

    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  
عناية السلطات اإلسـرائيلية إىل النقـاط التاليـة مـن أجـل اختـاذ إجـراءات بشـأهنا أو النظـر           توجَّه

بالطـابع اإللزامـي أو االختيـاري للمتطلبـات ذات الصـلة يف االتفاقيـة) بغيـة حتسـني         اً فيها (رهنـ 
  التعاون الدويل ملكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقية:

بأن تقوم إسـرائيل بتعـديل نظـام املعلومـات لـديها مبـا يتـيح مجـع البيانـات           ُيوصى  •  
بشأن نوع طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم اجملـرمني، واإلطـار الـزمين        

  أسباب للرفض. ذلك أيُّ املتاح للرد على هذه الطلبات، والردود املقدمة، مبا يف
ُتشجَّع إسرائيل على العمل هبمة على ترويج سياسة االنضمام إىل اتفاقـات ثنائيـة     •  

أو متعددة األطراف جديدة أو إبرامهـا مـن أجـل تنفيـذ عمليـات تسـليم اجملـرمني        
  أو حتسني فعاليتها.

فيمـا  اً ديـد النظـر يف اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة أو لـوائح أكثـر حت       تـودُّ إسرائيل  لعل  •  
  يتعلق بإجراء نقل اإلجراءات اجلنائية فيما بني الدول األطراف.

  


