
 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.25 األمـم املتحـدة

 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
6 October 2015 
 
Original: Arabic 

 

 
 

 

 
021015    V.15-06943 (A) 

*1506943*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السادسة املستأنفة

  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٤-٣االحتاد الروسي، رسربغ، سانت بط
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكِّرة من األمانة    
      إضافة    
  احملتويات
 الصفحة  

  ٢...............................................................................  خالصة وافية  -ثانياً 
  ٢...............................................................................  دولة ِفلَْسِطني 



 

2V.15-06943 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.25

    خالصة وافية  - ثانياً  
    دولة ِفلَْسِطني    

يف سياق تنفيذ اتفاقية  دولة ِفلَْسِطنيمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ل  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (االتفاقية) مبوجـب   إىل) ِفلَْسِطني( ِفلَْسِطنيانضمت دولة 
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢صك انضمامها لدى األمني العام لألمم املتحدة يف  إيداع

نظام قانوين موّحد حيث خيتلف نطاق تطبيق بعض القـوانني مـا بـني الضـفة      ِفلَْسِطنيوليس يف 
لسـلطة الفلسـطينية تطبـق علـى الضـفة الغربيـة       أن القوانني الصادرة عـن ا  إذالغربية وقطاع غزة 

العسـكرية الالحقـة هلـا     واألوامـر  ١٩٦٧قبل العام  أقرتوقطاع غزة على عكس القوانني اليت 
  قبل قدوم السلطة الفلسطينية واليت كانت تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.  

قـانون  مبـا فيهـا:    القواننيمن عدد من  أحكاًما الفساد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار ويتضمن
، علمـاً بـأن هـذه    اجلزائية وقانون مكافحة غسـل األمـوال وقـانون مكافحـة الفسـاد      اإلجراءات
) ١٦قــانون العقوبــات رقــم ( إىل باإلضــافة تنطبــق علــى كافــة األراضــي الفلســطينية، القــوانني 
 ١٩٥٣) لســــنة ٦٩العقوبــــات رقــــم ( قــــانوينو الســــاري يف الضــــفة الغربيــــة ١٩٦٠ لســــنة

  .يف قطاع غزة طبقنيامل ١٩٣٦) لسنة ٧٤(  رقمو
 الـواردة  النفـاذ  ذاتيةال وبالنسبة للقانون الدويل، ميكن أن تطّبق ِفلَْسِطني بشكل مباشر األحكام

  لقانون الداخلي غري واضحة.يف االدولية غري أن مكانة هذه املعاهدات  املعاهدات يف
حمكمــة عــدل عليــا تنظــر يف  إىل باإلضــافةة حمــاكم نظاميــة ودينيــة وخاصــ إىلوتنقســم احملــاكم 

تعـد حمكمـة    -النظاميـة  على صعيد احملـاكم   -يف حمافظات الضفة الغربية واملنازعات اإلدارية. 
، وهـي  (نظام القانون املـدين)  أعلى حمكمة نظامية وقراراهتا ملزمة للمحاكم األدىن أدبياًنقض ال

احملكمـة العليـا    فتعـد  ،غـزة  حمافظـات أمـا يف   ة.تطبق القانون السـاري املفعـول يف الضـفة الغربيـ    
 نظــــام القــــانون املشــــتركمبثابــــة ســــوابق قضــــائية ( تعــــدأعلــــى حمكمــــة نظاميــــة وقراراهتــــا  

  .)، وهي تطبق القانون الساري املفعول يف غزة(األنغلوسكسوين)
  وتتبع اإلجراءات اجلنائية نظاماً اهتاميا وتتكوَّن من مرحليت التحقيق واحملاكمة.

هيئــة مبــا فيهــا مــن املؤسســات الــيت تســاهم يف مكافحــة الفســاد    اًعــدد ِفلَْســِطني أنشــأتقــد و
  .مكافحة الفساد
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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     
من قـانون العقوبـات السـاري     ،)١٧١) و(١٧٠معطوفة على املادتني ( )،١٧٢جرَّمت املادة (

) منـه يف حــال عــدم  ١٧٣يف الضـفة الغربيــة، رشـوة املوظــف يف حـال قبــول الرشـوة، واملــادة (    
مكـرر)   ١٠٣(و) ١٠٣مكرر) معطوفـة علـى املـواد (    ١٠٧قبول الرشوة. كما جرَّمت املادة (

ــانون العقوبــات رقــ   ١٠٤) و(١٠٤(و ــق يف قطــاع غــزة، رشــوة    ،)٦٩م (مكــرر) مــن ق املطب
ــادة (    ــول الرشــوة، وامل ــول الرشــوة.     ١٠٩املوظــف يف حــال قب ــه يف حــال عــدم قب  مكــرر) من

ن املتـدّخل والوسـيط بالعقوبـة، ممـا يغطـي      امكـرر) املـذكورت   ١٠٧) و(١٧٢ن (اوتشمل املادتـ 
 الرشوة غري املباشرة.

) ١٧١) و(١٧٠ك مبوجـب املـادتني (  طلب أو قبول موظف رشوةً وذلـ  ِفلَْسِطنيكما جرَّمت 
ــواد (     ــة وامل ــات الســاري يف الضــفة الغربي ــانون العقوب ) ١٠٤(ومكــرر)  ١٠٣(و) ١٠٣مــن ق

املــواد  إىل باإلضــافةيف قطــاع غــزة  املطبــق )٦٩مكــرر) مــن قــانون العقوبــات رقــم (  ١٠٤و(
ع أيضـاً يف قطـا   املطبـق  )٧٤) من قانون العقوبـات رقـم (  ١١٠) و(١٠٨(و) ١٠٧(و) ١٠٦(

 غزة. وتشمل العقوبة املتدّخل والوسيط، مما يغطي الرشوة غري املباشرة.
م التشــريعات الفلســطينية رشــوة املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات   ومل جتــرِّ

مشــروع قــانون بتعــديل قــانون مكافحــة   إعــدادهم. غــري أنــه مت ءالدوليــة العموميــة وال ارتشــا 
 املوظفني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية وارتشائهم. الفساد، حبيث يتم جترمي رشوة

وال يوجد نص يف التشريع الفلسطيين احلايل جيّرم رشوة موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر     
الستغالل نفوذه جتاه إدارة أو سلطة عموميـة بـالرغم مـن أن هـذا الفعـل كـان جمّرمـاً سـابقاً يف         

يف قطــاع غــزة  املطبــق )٧٤لعقوبــات رقــم () مــن قــانون ا١٠٨قطــاع غــزة. وجرَّمــت املــادة (
مشــروع قــانون  إعــدادارتشــاء أي شــخص الســتعمال نفــوذه جتــاه موظــف عمــومي. وقــد مت   

العقوبات الفلسطيين ومشروع قانون بتعديل قـانون مكافحـة الفسـاد، حبيـث يـتم جتـرمي رشـوة        
 ومية.وارتشاء موظف عمومي أو أي شخص آخر الستغالل نفوذه جتاه إدارة أو سلطة عم

مشـروع قـانون بتعـديل     إعـداد الرشوة واالرتشاء يف القطاع اخلاص. وقد مت  ِفلَْسِطنيم ومل جترِّ
  قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم جترمي هذه األفعال.
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    ) ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
) مــن ٢ب املــادة (غســل العائــدات اإلجراميــة، مبــا فيــه الغســل الــذايت، مبوجــ  ِفلَْســِطنيجرَّمــت 
 إىل باإلضــافةمكافحــة غســل األمــوال. كمــا جّرمــت خمتلــف أوجــه املشــاركة اجلرميــة   قــانون 

  (د) من نفس املادة.  ١ارتكاب هذه اجلرمية مبوجب الفقرة يف الشروع 
حيـث تشـمل هـذه الالئحـة      ،منـهج الالئحـة يف حتديـدها للجـرائم األصـلية      ِفلَْسِطنيواعتمدت 

قــانون عشــرين جرميــة مبــا فيهــا جــرائم الرشــوة واالخــتالس   ال) مــن ٣( حســبما حــددهتا املــادة
والكسب غري املشروع واالبتزاز والتهديد والتهويل. ومل تشمل الالئحـة كافـة األفعـال اجملّرمـة     

  استغالل الوظائف. وإساءةسيما املتاجرة بالنفوذ   ال ،وفقاً لالتفاقية
  وخارجها، بشرط ازدواجية التجرمي. ِفلَْسِطني وتشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل

األشـياء النامجـة عـن جنايـة أو جنحـة       إخفـاء الساري يف الضـفة الغربيـة    م قانون العقوباتجرَّو
) منه. أما يف قطاع غّزة، فتطبق علـى هـذا الفعـل أحكـام     ٨٣كجرمية مستقلة وذلك يف املادة (

) من قانون مكافحة غسـل األمـوال.   ٢دة ((ب) من املا ١جرمية غسل األموال مبوجب الفقرة 
  كما ينص مشروع قانون العقوبات على جترمي هذا الفعل.

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

) مـن قـانون العقوبـات السـاري يف الضـفة الغربيـة فعـل اخـتالس موظـف          ١٧٤جرَّمت املـادة ( 
حبكم وظيفته دون أن تغطي صراحةً االختالس لصاحل شـخص أو كيـان    إليهأوكل عمومي ملا 
) مـن  ٤٢٢التسريب والتبديد. غري أنه تنطبق على هـذه األفعـال أحكـام املـادة (     ْيآخر وال فعلَ

ــيت جتــّرم    ــانون وال ــوظفني      إســاءةنفــس الق ــى امل ــق أيضــاً عل ــة بشــكل شــامل حبيــث تنطب األمان
ــدم انط  ــة عـ ــوميني يف حالـ ــادة ( العمـ ــام املـ ــاق أحكـ ـــ ١٧٤بـ ــا جرَّمـــت املادت ) ١١٢ن (ا). كمـ

املطبق يف قطاع غزة فعـل اخـتالس موظـف عمـومي      )٦٩) من قانون العقوبات رقم (١١٣و(
 صراحةً فعل التبديد. ابسبب وظيفته دون أن تغطي إليهملا أوكل 

) ١٧٥ن (امـت املادتـ  اسـتغالل الوظـائف، جرَّ   إسـاءة م وبالرغم من عدم وجود نص شامل جيرِّ
) من قـانون  ١١٦) و(١١٠ن (االساري يف الضفة الغربية واملادت ) من قانون العقوبات١٧٦و(

ــم (  ــات رق ــدد    )٧٤العقوب ــزة، ع ــاع غ ــق يف قط ــتغالل      اًاملطب ــاءة اس ــة بإس ــال املتعلق ــن األفع م
مشـروع قـانون بتعـديل     إعـداد الوظائف من قبل فئات حمددة من املوظفني العمـوميني. وقـد مت   

 كافحة الفساد، حبيث يتم جترمي إساءة استغالل الوظائف بشكل شامل.قانون م
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) مــن قــانون الكســب غــري ١غــري املشــروع مبوجــب املــادة ( اإلثــراءم املشــرع الفلســطيين وجــرَّ
ليصــبح  ٢٠١٠) لســنة ٧الــذي عــدل بــالقرار بقــانون رقــم ( ( ٢٠٠٥لســنة  ١املشــروع رقــم 

تجرمي لتناقضه مع مبدأ افتـراض الـرباءة املنصـوص    ، مث عاد وألغى هذا ال)قانون مكافحة الفساد
للجرم األصلي الـذي نـتج    النيابة العامة إثباتمن القانون األساسي واشترط  ١٤عليه يف املادة 
 غري مشروع. عنه كسب

) ٤٢٣) و(٤٢٢اخـتالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص مبوجـب املـادتني (       ِفلَْسـِطني وجرَّمت 
ــات  ــانون العقوبـ ــاري  مـــن قـ ــادتني ( السـ ــة واملـ ــفة الغربيـ ــانون  ) مـــن٣١٣) و(٣١٢يف الضـ قـ

، املطبق يف قطاع غزة. كما يـنص مشـروع قـانون العقوبـات علـى جتـرمي       )٧٤العقوبات رقم (
  هذا الفعل.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

أو النقـود   بإعطـاء م قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية التحـريض علـى شـهادة الـزور     جرَّ
وذلـك   تقدمي اهلدية أو عـرب اسـتخدام التهديـد، يف حـال بلـغ اجلـاين مقصـده مـن شـهادة الـزور،          

م القـانون هـذه األفعـال يف حالـة     ) منـه. ومل جيـرِّ  ٢١٤) معطوفـة علـى املـادة (   ٨٠مبوجب املادة (
أو  عدم بلوغ اجلاين ملقصده. كما مل جيّرم القانون صراحةً التحريض عرب استخدام القـوة البدنيـة  

ن مفهـوم النقـود واهلديـة املنصـوص     إذلـك، فـ   إىل باإلضـافة الوعد أو عرض مزية غـري مسـتحقة.   
  عليه يف القانون هو أضيق من مفهوم املزية غري املستحقة املنصوص عليه يف االتفاقية.

علــى  اإلغــراء) املطبــق يف قطــاع غــزة ٧٤) مــن قــانون العقوبــات رقــم (١١٧مــت املــادة (وجرَّ
يف حال بلغ اجلاين مقصده مـن شـهادة الـزور، ممـا يغطـي التحـريض عـرب الوعـد          شهادة الزور،

م القـانون هـذه األفعـال يف حالـة عـدم بلـوغ       مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحهـا. ومل جيـرِّ  
  اجلاين ملقصده. كما مل يغطي التحريض عرب استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب.  

ــة يف إجــراءات تتعلــق بارتكــاب أفعــال جمّرمــة     نيِفلَْســِطم ومل جتــرِّ التحــريض علــى تقــدمي األدل
  لالتفاقية.  وفقاً
الســاري يف الضــفة الغربيــة ضــرب املوظــف أو   ) مــن قــانون العقوبــات١٨٧جرَّمــت املــادة (و

االعتداء عليه أو معاملته بالعنف والشدة أو هتديده أثناء ممارسته وظيفته أو من أجـل مـا أجـراه    
وظيفة. وقد جاء نص هذه املادة أضيق مما نصت عليه االتفاقية حيث اشـترطت وقـوع   حبكم ال

الفعل أثناء ممارسة املوظف لوظيفته أو من أجـل مـا أجـراه حبكمهـا. فلـم تشـمل مـثالً التـدّخل         
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) املطبــق يف قطــاع غــزة بعــض ٧٤م قــانون العقوبــات رقــم (الســابق للمهــام الرمسيــة. كمــا جــرَّ
 ).١٣٩و ١٢٤ نااملادتسة مهام املوظف الرمسية (أوجه التدخل يف ممار

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

) من قانون مكافحة الفساد على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية عـن  ٩ت املادة (نصَّ
وعماهلــا هــا والــيت يرتكبــها مــديروها وأعضــاء إداراهتــا وممثل ، وهــذا القــانونيف دة اجلــرائم احملــدَّ

) مـن قـانون   ٣٩عندما يـأتون هـذه األعمـال بامسهـا أو بإحـدى وسـائلها. كمـا نّصـت املـادة (         
مكافحــة غســل األمــوال علــى املســؤولية املدنيــة واجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة عــن جــرائم   

يف الضــفة الغربيــة علــى املســؤولية  الســاري ) مــن قــانون العقوبــات٧٤غســل األمــوال واملــادة (
ــة ــة بشــكل عــام   اجلنائي ــا     للشخصــيات االعتباري ــديريها وأعضــاء إدارهتــا وممثليه عــن أعمــال م

 .أو بإحدى وسائلها هاوعماهلا عندما يأتون هذه األعمال بامس
يف الضـفة الغربيـة    السـاري  ١٩٦٤لسـنة   ١٢) من قانون الشركات رقـم  ١٩٤ونّصت املادة (
  الفات جسيمة للقانون.إذا ارتكبت خم املسامهة للشركة اإلداريةعلى املسؤولية 

ــيت       ــة الـ ــيات الطبيعيـ ــة للشخصـ ــؤولية اجلنائيـ ــاري باملسـ ــخص االعتبـ ــؤولية الشـ وال متـــس مسـ
  اجلرائم.  ارتكبت

ــة لعــّدة أنــواع مــن العقوبــات عنــد     خِضــوُت ع التشــريعات الفلســطينية الشخصــيات االعتباري
مــن  ٩واحلــل (املــادة  العمــلعــن منــها الوقــف  ،املشــاركة يف األفعــال اجملرَّمــة وفقــاً لالتفاقيــة

مــن قــانون العقوبــات الســاري يف  ٧٤قــانون مكافحــة الفســاد) والغرامــة واملصــادرة (املــادة  
مــن  ٣٩(املــادة  األمــوالالغرامــة والتعــويض يف قضــايا غســل  إىل باإلضــافة ،الضــفة الغربيــة)

 قانون مكافحة غسل األموال).
    

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
) وقــانون العقوبــات ٨١و ٨٠و ٧٦يف الضــفة الغربيــة (املــواد  الســاري قوبــاتعــاجل قــانون الع

  ) موضوع املشاركة اجلرمية.٣١و ٢٧-٢٣) املطبق يف قطاع غزة (املواد ٧٤رقم (
) املطبق يف قطـاع غـزة علـى جتـرمي الشـروع يف كافـة       ٧٤ويف حني نّص قانون العقوبات رقم (

يف الضــفة الغربيــة الشــروع يف   الســاري لعقوبــات)، جــّرم قــانون ا٣٠و ٢٩ نااملادتــاجلــرائم (
ُيعاقــب علــى الشــروع يف اجلــنح إال يف األحــوال الــيت يــنصُّ  ارتكــاب مجيــع اجلنايــات، لكــن مل

عليهـــا القـــانون. وهـــذا حيـــول، يف الضـــفة الغربيـــة، دون معاقبـــة الشـــروع بارتكـــاب اجلـــرائم 
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ــة، باســتثناء قضــايا االخــتالس اجل    ــائي املنصــوص عليهــا يف االتفاقي اســتعمال الســلطة   وإســاءةن
 .األموالوغسل 

  وال تعاقب التشريعات الفلسطينية على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.
    

    ) ٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
اقيـة تتـراوح بـني احلـبس مـن      عقوبات على اجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتف   ِفلَْسِطنياعتمدت 

ــذا      ةشــهرين إىل مخــس عشــر  ــة. ه ــع مراعــاة مــدى خطــورة اجلرمي ــة  باإلضــافةســنة، م للغرام
 واحلرمان من تويل الوظائف العامة واملصادرة بالنسبة لعدد من هذه اجلرائم.

ص وال يبدو أنَّ احلصانات تشكِّل عائقاً أمـام املالحقـة القضـائية الفعالـة هلـذه اجلـرائم حيـث نـ        
التحقيــق ومالحقــة وحماكمــة رئــيس الســلطة الوطنيــة   إجــراءاتقــانون مكافحــة الفســاد علــى  

ــن يف        هيمستشــارو ــوزراء وم ــيس وأعضــاء جملــس ال ــة للرئاســة ورئ ورؤســاء املؤسســات التابع
 هـا يوموظفحكمهم ورئيس وأعضاء اجمللس التشريعي وأعضاء السلطة القضائية والنيابـة العامـة   

  ).١٧و ١٢ نااملادت(
) ١٥١(و) ١٤٩(و) ١طبقـاً للمـواد (   )إلزاميـة (مالحقة  مبدأ شرعية املالحقة ِفلَْسِطنيتعتمد و

  ) من قانون اإلجراءات اجلزائية.١٥٢و(
 اإلجـراءات من قـانون   ١٢٢-١١٥وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد (املواد 
يئـة مكافحـة الفسـاد منـع املتـهم مـن       اجلزائية). كما جيوز اإلفراج عن املتهم بكفالـة. وميكـن هل  

بكـر عـن كـل حمكـوم عليـه      من قانون مكافحة الفساد). كما جيـوز اإلفـراج امل   ٩السفر (املادة 
  مدة العقوبة احملكوم هبا. يالسجن ثلث يفدة للحرية إذا أمضى يِّبعقوبة مق

مـن   ٩ملـادة  وميكن هليئة مكافحة الفساد طلب كف يد املتهم عن العمل من اجلهـات املعنيـة (ا  
والئحتــه  ١٩٩٨) لســنة ٤قــانون مكافحــة الفســاد). كمــا أجــاز قــانون اخلدمــة املدنيــة رقــم ( 

  التنفيذية وقف املوظف عن عمله أو نقله إىل وظيفة أخرى عند إحالته للتحقيق.
ولكـن لـيس    ويتضمَّن قانون مكافحة الفساد عقوبة احلرمان من احلق يف تويل الوظـائف العامـة  

  يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. تويل منصبيف 
ملدنيـة مـن مسـاءلة املوظـف     املنصـوص عليهـا يف قـانون اخلدمـة ا     اإلداريةوال مينع توقيع العقوبة 

ــ ــأو العكــس، وجيــوز النظــر يف جمــازاة املوظــف تأدي   اجزائي ــ   ابيــه جزائي ــرغم مــن براءت ــى ال  اعل
  دمة املدنية).من الالئحة التنفيذية لقانون اخل ٩٥  (املادة
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سراحهم بغيـة إعـادة    إطالقبرامج خمصَّصة ملتابعة األشخاص املدانني بعد  ِفلَْسِطنيوليس لدى 
إدماجهم يف جمتمعاهتم (الرعايـة الالحقـة)، غـري أنـه يـتم تـدريب هـؤالء األشـخاص إلكسـاهبم          

  حرفاً أو مهناً مفيدة خالل فترة سجنهم.
ــدابري ملــنح مــر  ِفلَْســِطنيومل تعتمــد  تكيب اجلــرائم املتعــاونني حصــانة مــن املالحقــة القضــائية،    ت

 بإعفـاء كان جيوز أن يؤخذ هذا التعاون يف االعتبار حيث تسـمح التشـريعات الفلسـطينية     وإن
األشخاص الذين يشـاركون أو شـاركوا يف ارتكـاب أفعـال فسـاد مـن العقوبـة يف حـال قـاموا          

ــة  عــن اجلرميــة أو يف حــال أّدى تعــاوهنم مــع   بــاإلبالغ القــبض علــى اجلنــاة اآلخــرين   إىلالعدال
مـن قـانون    ٣٨املـادة  ومـن قـانون مكافحـة الفسـاد      ٢٧و ٢٥ نااملادتوضبط عائدات اجلرمية (

 السـاري يف الضـفة الغربيـة). كمـا     مـن قـانون العقوبـات    ١٧٢ مكافحة غسل األمـوال واملـادة  
تكـب جرميـة الفسـاد أو    ) علـى ختفـيض العقوبـة ملر   ٢٧نص قـانون مكافحـة الفسـاد يف املـادة (    

  التحقيق معه لكشف اجلرمية ومرتكبها. ثناءأالشريك فيها إذا قدم عوناً 
تــدابري كافيــة لتــوفري محايــة فّعالــة ملــرتكيب اجلــرائم املتعــاونني مــع العدالــة،     ِفلَْســِطنيومل تتخــذ 

  مت بعد اكتشاف اجلرمية.قد كان التعاون  نْإسيما و  ال
األشخاص املتعاونني مـع العدالـة    إعفاءصة لتوفري إمكانية ت ُمخصَّوميكن لفلسطني إبرام اتفاقا

  واملوجودين يف اخلارج من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول هبا.
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
لشخصـية  ) من قانون مكافحة الفساد على توفري احلمايـة القانونيـة والوظيفيـة وا   ١٨تنص املادة (

للشــهود واخلــرباء واملــبلِّغني، غــري أن هــذه املــادة مل تتضــمن الــنص علــى محايــة أقــارب الشــهود     
  وثيقي الصلة هبم.الواخلرباء وسائر األشخاص 

  اإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت. إمكانيةوال تنص التشريعات الفلسطينية على 
  شأن تغيري أماكن إقامة األشخاص.بإبرام اتفاقات ب ِفلَْسِطنيومل تقم 

وال تسمح التشريعات الفلسطينية بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعـني االعتبـار   
 يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة.

    
    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّية املصرفية (املادتان     

) من قانون مكافحة غسل األموال على إمكانيـة مصـادرة العائـدات اإلجراميـة     ٤٠( نصَّت املادة
ــة أصــلية،       ــن جرمي ــوال أو م ــة غســل أم ــن جرمي ــة م ــها بصــورة مباشــرة    املتأتي ــود ملكيت ــيت تع وال
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أو ممتلكات تعادل قيمتها  مباشرة إىل شخص مدان جبرمية غسل األموال أو جبرمية أصلية، غري أو
ــدات   ــى جــرائم الرشــوة      إىل باإلضــافةقيمــة تلــك العائ ــادة أيضــاً عل ــق هــذه امل الوســائط. وتنطب

) مـن  ٣٠واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، فقد نصَّـت املـادة (  
الساري يف الضفة الغربية على إمكانية مصادرة األشياء اليت حتصـلت مـن جنايـة     قانون العقوبات

تـنص   ألشياء اليت اسُتخدمت أو كانت معـّدة لالسـتخدام يف ارتكاهبـا. ومل   جنحة مقصودة وا أو
صراحةً على املصادرة علـى أسـاس القيمـة. وال يوجـد هنـاك نـص مقابـل يف التشـريعات املطبقـة          

 قطاع غّزة. يف
 وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل إدانة.

انون مكافحـة غسـل األمـوال علـى     وينصُّ قانون مكافحة الفساد وقانون اإلجراءات اجلزائيـة وقـ  
ــا         ــا وتتبعه ــة وأدواهت ــدات اجلرمي ــى عائ ــق املتاحــة للتعــرُّف عل ــدابري التحقي جمموعــة واســعة مــن ت

  وجتميدها لغرض مصادرهتا.
األشـــياء املضـــبوطة  بـــإدارةوالنصـــوص التشـــريعية املتعلقـــة  اإلجـــراءاتبعـــض  ِفلَْســـِطنيولـــدى 

   .املصادرةو
مكافحة غسل األموال بإمكانية مصادرة املمتلكات الـيت ُحوِّلـت   ) من قانون ٤٠وتسمح املادة (

 إىل باإلضـافة العائدات اإلجرامية إليها أو ُبدِّلت هبا واملمتلكات اليت ُخلطـت هبـا تلـك العائـدات     
 اإليرادات واملنافع املتحصلة مـن تلـك العائـدات يف جـرائم غسـل األمـوال والرشـوة واالخـتالس        

  نصوص عليها يف االتفاقية.اجلرائم املفقط دون باقي 
أو  وثــائقأي  مــن أيــة جهــة طلــبال) مــن قــانون مكافحــة الفســاد للهيئــة ٩كمــا تســمح املــادة (

  .وفقاً لإلجراءات القانونية النافذةمبا يف ذلك السّري منها،  ،معلومات
 وجيوز للمحكمة إلـزام اجلـاين بـأن يبـّين املصـدر املشـروع للعائـدات اإلجراميـة يف جـرائم غسـل          

 ) من قانون مكافحة غسل األموال).٢٠األموال والرشوة واالختالس (املادة (
) ٤١) وقــانون مكافحــة غســل األمــوال (املــادة ٢٨٩ويــنصُّ قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة (املــادة 

) علــى محايــة حقــوق األطــراف الثالثــة ٣٠وقــانون العقوبــات الســاري يف الضــفة الغربيــة (املــادة 
  احلسنة النية.

ــة أن تطلــب إتاحــة       وميكــن  ــات املالي ــة مكافحــة الفســاد أو لوحــدة التحري ــة أو هليئ ــة العام للنياب
  السجالت املصرفية أو حجزها بعد االستحصال على حكم قضائي. 
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    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
ا مــن ) مــن قــانون مكافحــة الفســاد علــى أن قضــايا الفســاد وكــل مــا يتعلــق هبــ  ٣٣تــنصُّ املــادة (

  إجراءات ال ختضع للتقادم.
بعني االعتبار حكـم إدانـة سـبق أن صـدر     أن يؤخذ  إمكانيةومل تنص التشريعات الفلسطينية على 

 حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية.
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، باسـتثناء جـرائم الفسـاد    ٤٢قضـائية احلـاالت املشـار إليهـا يف املـادة      لواليتـها ال  ِفلَْسـِطني ع خِضُت

  أو ضد مواطنيها. ِفلَْسِطنياليت ترتكب ضد 
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
  تدابري تتناول عواقب الفساد. ِفلَْسِطنيمل تتخذ 

علـى أنـه جيـوز االدعـاء بـاحلق املـدين أمـام         ائيـة اجلز اإلجـراءات ) مـن قـانون   ١٩٦ونصَّت املـادة ( 
كمــا أن  حمكمــة الدرجــة األوىل يف مجيــع مراحــل الــدعوى اجلزائيــة وحــىت إقفــال بــاب املرافعــة.   

 تطبق فقط يف الضفة الغربية دون قطاع غّزة. جيابيةالصالحية الشخصية اإل
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
يف جمــال إنفــاذ القــانون والوقايــة،   مهــامَّ إليهــاهيئــة ملكافحــة الفســاد وأوكلــت   ِفلَْســِطنيأنشــأت 

مــن النيابــة العامــة  أعضــاءحمكمــة خمتصــة جبــرائم الفســاد ومت انتــداب   ٢٠١٠أنشــأت عــام   كمــا
تصـة يف  خم أقسـام ليتولوا القيام مبهـام نيابـة خمتصـة مبكافحـة الفسـاد. كمـا لـدى كـل جهـاز أمـين           

قضايا اجلرائم املاليـة والفسـاد مـن بينـها: مكتـب "أمـن املؤسسـات" لـدى كـل مـن جهـاز األمـن             
مكتب مكافحة الفساد وغسـل األمـوال واجلـرائم     إىل باإلضافة، الوقائي وجهاز املخابرات العامة

تابعـة  وحـدة حتريـات ماليـة ُتعـرف بــ "وحـدة امل       ِفلَْسـِطني االقتصادية التابع للشرطة. كما أنشأت 
  املالية" وجلنة وطنية ملكافحة غسل األموال.

 كمـا  عمـل بفعاليـة.  يويبدو أنَّ اهليكل املكوَّن من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة 
 يبدو أنَّ هذه السلطات مزودة بقدرٍ واٍف من التدريب واملوارد.

) مـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة     ٢٥وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، توجـب املـادة (  
 على كل من علـم مـن املـوظفني العمـوميني أثنـاء تأديـة عملـه أو بسـبب تأديتـه بوقـوع جرميـة أن           
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) من قـانون مكافحـة الفسـاد علـى كـل      ١٩/١يبلغ عنها السلطات املختصة. كما توجب املادة (
) مــن قــانون مكافحــة ٩/٤اهليئــة بــذلك. وتعطــي املــادة ( إبــالغموظــف عــام علــم جبرميــة فســاد 

أو معلومـات، مبـا يف ذلـك السـّري منـها،      وثـائق  من أيـة جهـة أي    طلبأن تالفساد احلق للهيئة ب
  وفقاً لإلجراءات القانونية النافذة.

فيهـا املصـارف     عـدداً مـن كيانـات القطـاع اخلـاص، مبـا      األمـوال   مكافحة غسـل كما ألزم قانون 
الصــرافة وشــركات التــأمني، بــإبالغ وحــدة املتابعــة املاليــة عــن أيــة عمليــة مشــبوهة،    وشــركات 

) مـــن قـــانون ٢٤باإلضـــافة إىل تقـــدمي املعلومـــات الـــيت تطلبـــها الوحـــدة. كمـــا تتضـــمن املـــادة (
ــة   ــاإلجــراءات اجلزائي ــ اًالتزام ــها الســلطات       اأدبي ــغ عن ــة أن يبل ــوع جرمي ــم بوق علــى كــل مــن عل
 .اإلبالغعلى عقوبة يف حالة عدم  املختصة، دون النصِّ

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  

إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من االتفاقية:

 )؛٣٦إنشاء هيئة ملكافحة الفساد وحمكمة خمتصة جبرائم الفساد (املادة   •  

 ).٣٨تعاون جّيد بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد (املادة   •  
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  
  من شأن اخلطوات التالية أن تعّزز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  

 ١جترمي رشوة موظف عمـومي أجـنيب أو موظـف يف مؤسسـة دوليـة عموميـة (الفقـرة          •  
 )؛١٦من املادة 

ــام موظــف عمــومي أجــنيب أو     ِفلَْســِطنيُتَشــجَّع   •   أن تســتكمل جهودهــا لكــي جتــّرم قي
 )؛١٦من املادة  ٢موظف يف مؤسسة دولية عمومية بالتماس رشوة أو قبوهلا (الفقرة 

 يف قطاع غزة جترمياً صرحياً لفعل تبديد موظف عمـومي ملـا   تضمني التشريعات املطبقة  •  
السـاري   ) مـن قـانون العقوبـات   ٤٢٢أحكام املادة ( حبكم موقعه. ومع أخذ إليهُعهد 

أن تنظـر   ِفلَْسـِطني ، وملزيد مـن الـيقني القـانوين، ُتَشـجَّع     بعني االعتبار يف الضفة الغربية
) مــن نفــس القــانون حبيــث تغطــي صــراحةً االخــتالس ١٧٤تعــديل املــادة ( إمكانيــةيف 

 )؛١٧لصاحل شخص أو كيان آخر وفعلي التسريب والتبديد (املادة 
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ــجَّع   •   ــِطنيُتَش ــل أراضــيها، رشــوة       ِفلَْس ــى كام ــا لكــي جتــّرم، عل أن تســتكمل جهوده
وارتشاء موظـف عمـومي أو أي شـخص آخـر السـتغالل نفـوذه جتـاه إدارة أو سـلطة         

 )؛١٨(أ) و(ب) من املادة  نان الفرعيتاالفقرتعمومية (

غالل الوظـائف مبـا يتوافـق    أن تستكمل جهودها لكي جتّرم إساءة اسـت  ِفلَْسِطنيُتَشجَّع   •  
 )؛١٩مع أحكام االتفاقية (املادة 

أن تستكمل جهودها لكي جتّرم الوعد بالرشوة يف القطاع اخلـاص أو   ِفلَْسِطنيُتَشجَّع   •  
 )؛٢١طلبها أو قبوهلا (املادة  عرضها أو منحها أو

 ،لغسـل األمـوال   جلـرائم األصـلية  يف عـداد ا  كافة األفعال اجملّرمـة وفقـاً لالتفاقيـة    إدراج  •  
ــا ــالنفوذ   مب ــاجرة ب ــا املت ــة    وإســاءةفيه ــرة الفرعي (ب) مــن  ٢اســتغالل الوظــائف (الفق

 )؛٢٣  املادة

جترمي استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو          •  
ــا للتحــــريض علــــى اإلدالء بشــــهادة زور أو للتــــدخل يف اإلدالء    عرضــــها أو منحهــ

دة أو تقـدمي األدلـة يف إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال جمّرمـة وفقـاً لالتفاقيـة،          بالشها
 )؛٢٥سواء بلغ اجلاين مقصده أو مل يبلغه (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

جترمي اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب للتـدخل يف ممارسـة أي موظـف           •  
الرمسية، مبـا يتوافـق مـع أحكـام االتفاقيـة (الفقـرة       قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه 

 )؛٢٥الفرعية (ب) من املادة 

خاص املــدانني بارتكــاب جــرائم النظــر يف اختــاذ إجــراءات إلســقاط األهليــة عــن األشــ   •  
(ب)  ٧لتويل منصب يف منشأة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً للدولـة (الفقـرة الفرعيـة        فساد

 )؛٣٠  من املادة

أن تتخـذ إجـراءات إضـافية لتعزيـز إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني          ْسـِطني ِفلَُتَشجَّع   •  
 )؛٣٠من املادة  ١٠بارتكاب جرائم فساد يف جمتمعاهتم (الفقرة 

الســماح، علــى كامــل األراضــي الفلســطينية، بإمكانيــة مصــادرة العائــدات اإلجراميــة     •  
دل قيمتـها قيمـة تلـك العائـدات     املتأتية من أفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية، أو ممتلكات تعا

األشــياء الــيت اســُتخدمت أو كانــت معــّدة لالســتخدام يف ارتكــاب هــذه  إىل باإلضــافة
األفعال واملمتلكـات الـيت ُحوِّلـت العائـدات اإلجراميـة إليهـا أو ُبـدِّلت أو ُخلطـت هبـا          
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واإليرادات واملنافع املتحصـلة مـن تلـك العائـدات (مبـا يتخطـى جـرائم غسـل األمـوال          
  ؛)٣١من املادة  ٦و ٥و ٤و ١والرشوة واالختالس) (الفقرات 

لتحسـني تنظـيم إدارة املمتلكـات اجملمـدة أو احملجـوزة أو املصـادرة        إضافيةاختاذ تدابري   •  
 )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة 

لتوفري محايـة فّعالـة للشـهود، مبـا فـيهم الضـحايا إذا كـانوا شـهوداً،          إضافيةاختاذ تدابري   •  
ء الذين ُيـْدلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال جمّرمـة وفقـاً لالتفاقيـة. وجيـب أن تشـمل          واخلربا

مـن   ٤و ٢و ١الصـلة هبـم (الفقـرات     يهذه احلماية أقـارهبم وسـائر األشـخاص الـوثيق    
 )؛٣٢  املادة

 )؛٣٢من املادة  ٣النظر يف إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص (الفقرة   •  

عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسـبة  إمكانية  إتاحة  •  
 )؛٣٢من املادة  ٥من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة (الفقرة 

اختاذ تـدابري تتنـاول عواقـب الفسـاد، ميكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـامالً إللغـاء أو             •  
ماثلــة أو اختــاذ أي إجــراء فســخ عقــد أو ســحب امتيــاز أو غــري ذلــك مــن الصــكوك امل

 )؛٣٤انتصايف آخر (املادة 

النظر يف إمكانية منح احلصـانة مـن املالحقـة القضـائية ألي شـخص يقـدم عونـاً كـبرياً           •  
ــرة         ــة (الفق ــاً لالتفاقي ــّرم وفق ــل جم ــة بشــأن فع ــق أو املالحق ــات التحقي ــن  ٣يف عملي م

 )؛٣٧  املادة

ة ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مـع العدالـة. وجيـب أن    لتوفري محاية فّعال إضافيةاختاذ تدابري   •  
ــوثيق    ــة أقــارهبم وســائر األشــخاص ال مــن  ٤الصــلة هبــم (الفقــرة   يتشــمل هــذه احلماي

 )؛٣٧  املادة

صـرحياً ُيلـزم سـلطاهتا العموميـة باالسـتجابة       ان تشـريعاهتا نصـ  أن ُتَضمَّ ِفلَْسِطنيُتَشجَّع   •  
 )؛٣٨الفرعية (ب) من املادة  لطلبات هيئة مكافحة الفساد (الفقرة

اختــاذ تــدابري لتشــجيع التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة املعنيــة بــالتحقيق واملالحقــة            •  
وكيانـــات القطـــاع اخلـــاص، مبـــا هـــو أبعـــد مـــن موجبـــات مكافحـــة غســـل األمـــوال 

 )؛٣٩  من املادة ١  (الفقرة

رائم الفسـاد الـيت ترتكـب    ُتَشجَّع ِفلَْسِطني أن تنظر يف أن ُتخضع لواليتـها القضـائية جـ     •  
ِفلَْســِطني أو ضــد مواطنيهــا وأن تنظــر يف توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ الصــالحية     ضــد
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الفلسـطينية (مبـا يف ذلـك قطـاع غـزة)       االجيابية حبيث يشمل كافة األراضـي الشخصية 
 (د)).  ٢(ب) و  ٢(أ) و  ٢(الفقرات 

    
    جلِ حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أ  - ٤- ٢  

مساعدة تقنية يف تطوير بـرامج لتعزيـز إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني يف جمتمعـاهتم          •  
 )؛٣٠من املادة  ١٠(الفقرة 

صياغة تشريعية؛ برامج لبناء قـدرات السـلطات املسـؤولة عـن تنظـيم إدارة املمتلكـات         •  
رسـات اجليدة/الـدروس املستخلصـة    اجملمدة أو احملجوزة أو املصـادرة؛ وملّخـص للمما  

 )؛٣١من املادة  ٣(الفقرة 

نظـام حلمايـة الشـهود حيـدد أنـواع وأشـكال احلمايـة القانونيـة          إعدادمساعدة تقنية يف   •  
والوظيفية واجلسدية اليت من املمكن تقدميها، وآليات منح هذه احلماية والوحـدة الـيت   

ــة؛ االطــالع علــى جتــا     ــة يف هــذا اجملــال  ســتقرر منحهــا ضــمن شــروط معين رب مقارن
 )؛٣٢للتعرف على املمارسات الفضلى (املادة 

 )؛٣٣و ٣٢ نااملادتتشريع منوذجي حلماية الشهود واملبلغني (  •  

تدريبات متخصصـة لرفـع قـدرات العـاملني يف هيئـة مكافحـة الفسـاد ونيابـة مكافحـة            •  
سـيما يف جمـال    ال ،فسادزاهة ومكافحة ال الفساد وكافة املؤسسات العاملة يف تعزيز الن

  .)٣٦التحقيقات املالية (املادة 
    

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

عتــرب ِفلَْســِطني يف حالــة اســتثنائية نظــًرا ألهنــا ال تتمتــع بالســيادة  فيمــا يتعلــق بالتعــاون الــدويل، ُت
وة العـ وكاملـة علـى حـدودها اخلارجيـة.     شكل خاص أي سيطرة الكاملة، كما أهنا ال متلك ب

 هــذهومل حتــظ ِفلَْســِطني بــاعتراف عــدد كــبري مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة.   ،كعلــى ذلــ
الظروف تشكل إىل حد ما عائقا أمام إمكانيات فلسطني القانونيـة والفعليـة للتعـاون مـع هـذه      

أي اتفاقيـات ثنائيـة بشـأن تسـليم اجملـرمني أو املسـاعدة        الدول؛ وبالفعل، مل تربم ِفلَْسـِطني َبْعـدُ  
  القانونية املتبادلة.
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يف جامعـة الـدول العربيـة، وقـد انضـمت إىل عـدد مـن املعاهـدات          تعترب ِفلَْسِطني عضـًوا كـامالً  و
اإلقليميــة، ومنــها االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الفســاد، واالتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســل األمــوال  

 إىل جانب ذلك، فإن اتفاقية األمموإلرهاب، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ومتويل ا
املتحدة ملكافحة الفساد تعترب بالنسبة لِفلَْسِطني أول اتفاقية دوليـة ذات نطـاق عـاملي تعمـل علـى      

  تنظيم أوجه التعاون الدويل.
الدوليـة،   املعاهـدات  يف الـواردة  فـاذ الن ذاتيـة ال وميكن أن تطّبق ِفلَْسـِطني بشـكل مباشـر األحكـام    

حيث نفذت عمليات تسليم للمجرمني املطلوبني على أساس اتفاقية الريـاض للتعـاون القضـائي.    
  فلسطني تقدمي املساعدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل.ميكن لظل غياب معاهدات دولية،  ويف

ن تسليم اجملرمني املطلوبني أو قـانون  ليس لدى ِفلَْسِطني قانون عام بشأ ،وعلى املستوى الداخلي
 بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. غــري أنــه يوجــد قــانون بشــأن تســليم اجملــرمني الفــارين لســنة   

معمول به يف الضفة الغربية، إىل جانب قانون آخر بشـأن تسـليم اجملـرمني الفـارين لسـنة       ١٩٢٧
  معمول به يف قطاع غزة.  ١٩٢٦

    
  قل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني؛ ن    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
 فيما يتعلق مبسائل تْسليم اجملرمني، فإن ِفلَْسـِطني تشـترط بشـكل عـام ازدواجيـة التجـرمي. ومـع       

مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ٤٣) مـن املـادة   ٢يعترب التجرمي املزدوج، َتَمّشًيا مـع الفقـرة (   ،ذلك
ل لتقيـيم ازدواجيـة   الفساد، سارًيا بشكل مرن، أي أن السلوك األساسي يعتـرب الفاصِـ  ملكافحة 
من اتفاقية الريـاض للتعـاون    ٤٠ال تشترط الفقرة (ب) من املادة  ،كوة على ذلالعوالتجرمي. 

القضائي تسليم الشخص املطلوب إذا كان من مواطين الدولـة الطالبـة أو دولـة أخـرى، يكـون      
  ا عليه.  الفعل فيها معاقب

النيابة العامة. وجيب أن يوقع هذا القرار من قبـل   إىلوتأخذ وزارة العدل قرار التسليم مث حتيله 
  الرئيس الذي له القرار النهائي بالتسليم من عدمه.

) ٣وجتيز ِفلَْسِطني تسليم مـرتكيب اجلـرائم ذات الصـلة علـى النحـو املنصـوص عليـه يف الفقـرة (        
  ية. وال تعترب اجلرائم الواردة يف االتفاقية جرائم سياسية.  من االتفاق ٤٤من املادة 

ميكــن  ،إىل جانــب ذلــك وال تشــترط ِفلَْســِطني وجــود معاهــدة لتســليم اجملــرمني املطلــوبني.       
ــانوين لتســليم اجملــرمني     ــة كأســاس ق ــِطني اســتخدام االتفاقي ــورطني يف جــرائم فســاد.    لِفلَْس املت

  بدأ املعاملة باملثل مبثابة أساس قانوين كاف لتسليم اجملرمني.أيًضا مِفلَْسِطني َتعتبِر  ،اًوأخري
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واجلرائم الـيت تسـتوجب تسـليم مرتكبيهـا منصـوص عليهـا يف أحـد املالحـق املرافقـة للقـانونني           
بشــأن تســليم اجملــرمني الفــارين، وتشــمل هــذه اجلــرائم جــرائم مثــل الشــهادة   ١٩٢٧و ١٩٢٦

تالس، وخيانة األمانـة، واالحتيـال، أو احلصـول علـى     الزور أو احلنث باليمني، والسرقة، واالخ
عائدات متحصل عليهـا مـن إحـدى اجلـرائم املـذكورة سـابقًا، والرشـوة. بيـد أن هـذه القـوائم           

  فِْصيِلّية ال تتناول كافة اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  التَّ
تســليم اجملــرمني املطلــوبني علــى عــدد مــن الشــروط  تــنص القــوانني الداخليــة الســارية املعنيــة ب و

ىن للعقوبـات املقـررة، والـيت وردت فقـط يف     دالقليلة للتسليم، إال أهنا مل حتدد شـروط احلـد األ  
من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ونص القانونان على رفض طلبات التسـليم إذا   ٤٠ املادة

  الية ال ُتعد سبًبا للرفض.  انطوت على جرائم سياسية، بيد أن اجلرائم امل
  وميكن لِفلَْسِطني أن حتتجز مؤقتاً الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها.

 من القـانون األساسـي)، إال   ٢٨ويف حني أن املواطنني الفلسطينيني ال خيضعون للتسليم (املادة 
مبـــدأ الصـــالحية  ســـطني الواليـــة القضـــائية علـــى مواطنيهـــا يف الضـــفة الغربيـــة مبوجـــبلَأن لِف

فـإن مبـدأ    ،كوة علـى ذلـ  عـال و). ١٦من قانون العقوبات رقـم   ١٠(املادة اإلجيابية الشخصية 
ا حـىت يف حالـة عـدم    ميـة) يعـين أن الشـخص سـيالحق قضـائي     الشرعية (املالحقة القضائية اإللزا

 - ١٦وجود طلب من إحدى الدول األجنبية. أما يف قطاع غزة، فـإن قـانون العقوبـات رقـم     
  ال يسري. -احملاكمة"  أووبالتايل مبدأ "إما التسليم 

وختلو قوانني العقوبات املعمـول هبـا يف ِفلَْسـِطني مـن أي أحكـام تشـري إىل التنفيـذ املباشـر ألي         
  اتفاقية دولية. إىلحكم قضائي أجنيب، غري أن هذا األمر ميكن أن يتم استناداً 

اسـي احلقـوَق واحلريـات العامـة الـيت تسـري أيًضـا        وما يليها من القـانون األس  ٩وتكرس املادة 
أمــام إحــدى احملــاكم العاديــة قــرار التســليم يف علــى إجــراءات تســليم اجملــرمني، وجيــوز الطعــن  

  إىل حمكمة النقض.   وصوالً
  وبينما ال يوجد شيء يف التشريع، فإن االلتزام بالتشاور ينبثق من التطبيق املباشر لالتفاقية.  

  د أساس قانوين لنقل األشخاص احملكوم عليهم أو نقل اإلجراءات اجلنائية.وأخًريا، ال يوج
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
 ،ال يوجد يف التشريع الفلسطيين الداخلي ما ينظم مسـألة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ولـذلك     

فــإنَّ  ،قيــة العربيــة ملكافحــة الفســادواىل جانــب اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد واالتفا 
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اتفاقية الرياض للتعـاون القضـائي تعتـرب األسـاس القـانوين الوحيـد املكتـوب للتعـاون يف مسـائل          
ال تشــترط ِفلَْســِطني وجــود معاهــدة لتقــدمي املســاعدة  ،املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة. ومــع ذلــك 

كقـانون ُعـريف. هـذا، وال تشـترط ِفلَْسـِطني       القانونية املتبادلـة، كمـا تطبـق مبـدأ املعاملـة باملثـل      
  ازدواجية التجرمي لتقدمي املساعدة القضائية.

 وميكن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف اجلرائم املرتكبة من ِقَبل األشخاص االعتبـاريني. إىل 
انونيـة  فإن ِفلَْسـِطني ميكنـها، مـن حيـث املبـدأ، تقـدمي كافـة أشـكال املسـاعدة الق          ،جانب ذلك

مــن االتفاقيــة. فكافــة التــدابري الــيت ميكــن اختاذهــا علــى    ٤٦) مــن املــادة ٣الــواردة يف الفقــرة (
 املستوى الـوطين جيـوز اسـتخدامها أيًضـا يف إجنـاز طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ويـتعني          

  صدور قرار من احملكمة عندما يتعلق األمر بالوصول إىل السجالت املصرفية.
تعتَبر ُمَشاَركَة املعلومات بشكل ِتلْقاِئّي أمًرا جائًزا من حيث املبدأ، إال أهنا ال حتصـل   وبينما

ففـي عالقـات وحـدات     ،الطلبات الرمسيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ومـع ذلـك       إطاريف 
البعض بــبعض، إىل جانـب عالقــات أجهـزة الشــرطة بعضـها    بــالضـها  عباالسـتخبارات املاليــة  

مــن قــانون  ٤٥ْوقَــات وفقًــا ملــا جــاء يف نــص املــادة اعــى هــذا األمــر ِفــي أَغْلَــب األرأيًضــا، ُي
  مكافحة غسل األموال.

الكشــف عــن هــذه املعلومــات مــىت بِفلَْســِطني  قيــام إمكانيــةوال حتــول ســرية املعلومــات دون 
انطوت على دليـل تربئـة أحـد األشـخاص املتـهمني. ويف هـذا الصـدد أيًضـا، ال متثـل السـرية           

 أنَّهـا جملرَّد  الطلبات ُترفض صرفية سبًبا لرفض تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. والامل
  بأمور تافهة. تتعلق

يف حالــة عــدم وجــود تشــريع داخلــي يعــىن باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، فإنــه مــن املمكــن نقــل  و
هادة علـى أسـاس التطبيـق    ا ألغـراض اإلدالء بالشـ  قضـائي  اقيد االحتجاز أو يقضـي حكمًـ  شخص 

منح ضمانات عدم التعّرض على نفس األسـاس. وال جييـز قـانون اإلجـراءات     املباشر لالتفاقية. وُت
عقد جلسات عن طريق االئتمار عـرب الفيـديو، ومـع ذلـك ميكـن اسـتعماله        ،عام بشكل ،اجلزائية

  إلجراء.  إذا تضمن طلب املساعدة القانونية ذلك ومبوافقة الشخص املعين على هذا ا
ولقد ُعهَِد إىل وزارة العدل بتلقي طلبات املساعدة القانونية باعتبارها السـلطة املركزيـة املنـوط    
هبا ذلك. وُترسل طلبـات املسـاعدة القانونيـة أو أي مراسـالت ذات صـلة ُمَباَشـَرةً إىل السـلطة        

ليزيـة.  كيـة أو اللغـة اإلن  املركزية. ويتعني تسليم الطلبات والوثائق ذات الصلة خطيا باللغة العرب
فـإن ِفلَْسـِطني تتبـع اإلجـراءات احملـددة مـن        ،أما فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية الصاِدرة

ِقَبل الدولة املستلمة. وتنفذ ِفلَْسِطني الطلبات طبقًـا لإلجـراء احملـدد يف الطلـب، مـا مل تتعـارض       
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فـإنَّ  إىل جانب ذلـك  وة من الناحية العملية، عترب قاعدة التخصيص ُمطَّبقمع القانون الوطين. وُت
  الطلبات يتم تناوهلا بشكل سري.

ــة، جيــوز لفلســطني أن     ــة املتبادل ــة باملســاعدة القانوني ــة املعني  ويف ظــل غيــاب التشــريعات الوطني
مـن   ٢٠) مـن املـادة   ١١ترفض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فقـط علـى أسـاس الفقـرة (        

مـــن اتفاقيـــة  ٤٦) مـــن املـــادة ٢١ملكافحـــة الفســـاد، باإلضـــافة إىل الفقـــرة (االتفاقيـــة العربيـــة 
املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. وال جيـوز رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة جملـرد أن            األمم

  اجلرمية ذات طبيعة تتعلق بأمور مالية.
ويف إطـار التطبيـق    ،ى اآلن. ومع ذلـك تَّومل يتم رفض أي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة ح

، يف حـال رفضـها ألي طلـب مـن     فإن ِفلَْسـِطني  ،املباشر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
عقـدت مشـاورات قبـل    قد طلبات املساعدة القانونية، تبدي األسباب لفعلها ذلك كما تكون 

بـات املســاعدة  ذلـك. وأشـارت ِفلَْسـِطني إىل أن متوسـط املـدة الزمنيــة املسـتغرقة للـرد علـى طل        
القانونية املتبادلة الواردة أقـل مـن شـهر واحـد. وجيـوز لفلسـطني تأجيـل طلـب املسـاعدة علـى           

  أساس أن الطلب املقدم يتدّخل يف أحد التحقيقات اجلارية.
وتتحمل ِفلَْسِطني التكـاليف االعتياديـة املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، كمـا ميكـن          

فإنـه جيـوز تقـدمي الوثـائق      ،باإلضـافة إىل ذلـك  واملتاحـة للعامـة بنـاء علـى طلـب.      تقدمي الوثـائق  
واملعلومات السرية إىل الدولة الطالبة يف حالة إذا قدمت األخرية ضمانات تكفل احلفـاظ علـى   

    سرية هذه الوثائق أو املعلومات.
    

  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحر    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
ساس للتعـاون املتبـادل بـني سـلطات     أِفلَْسِطني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مبثابة تعترب 

  إنفاذ القانون.  
تعاون فقط مع اهليئات العربية املعنية مبكافحة الفساد (علـى سـبيل    الفساد مكافحة ولدى هيئة

يف الشبكة العربيـة هليئـات مكافحـة الفسـاد. بيـد أنـه ال توجـد        املثال: األردن)، كما أهنا عضو 
آلن. ومع ذلـك  مذكرات تفاهم قد مت التوقيع عليها مع هيئات مكافحة الفساد األخرى حىت ا

  تفاهم مع ماليزيا واملغرب.هناك مشروع مذكرات 
بيـد أهنـا   وأبرمت وحدة االستخبارات املالية مذكرات تفاهم مـع نظرياهتـا يف األردن وروسـيا.    

ليســت عضــًوا يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة. أمــا فيمــا يتعلــق بوســائل  
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وقد تقـدمت ِفلَْسـِطني أيًضـا     تستعمل حالًيا الربيد اإللكتروين املشفر.الوحدة فإن  ،االتصاالت
  .املنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيجمموعة العمل املايل بطلب للحصول على العضوية يف 

وتعتــرب ِفلَْســِطني عضــًوا ُمَراِقًبــا يف شــبكة اإلنتربــول. وتوجــد وحــدة اتصــال وطنيــة لإلنتربــول، 
  اآلمنة.   "I-24"بعد إىل شبكة ليس لديها ولوج  ولكن

تفاقيـة، واتفاقيـات األمـم املتحـدة بشـأن      االِفلَْسِطني إجراء حتقيقات مشـتركة يف إطـار   لكن ميو
  ا.وعلى أساس كل حالة على حدة أيًضاجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

ــان و ــنظم املادت ــة     ٥١و ٥٠ت ــة أســاليب التحــري اخلاصــة (مراقب ــانون اإلجــراءات اجلزائي مــن ق
وتعتــرب األدلــة الــيت يــتم احلصــول  ،االتصــاالت واملراقبــة والتحقيــق الســري، والتســليم املراقــب)
  عليها من خالل استعمال هذه التقنيات مقبولة أمام احملكمة.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            
  من االتفاقية:رابع ال

 ؛معاهدات دوليةبغياب تقدم املساعدة على أساس املعاملة باملثل أن ِفلَْسِطني ميكن ل  •  

طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     تقـدمي  كأسـاس قـانوين ل   تفاقيـة اللاالستعمال الفعلي   •  
 إىل دولة طرف أخرى.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  من شأن اخلطوات التالية أن تعّزز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  
هـا جـرائم   إدراج كل اجلرائم الواردة يف االتفاقية، بشـكل واضـح، يف التشـريع باعتبار     •  

 )؛٤٤) ٧تسليم اجملرمني (املادة ( تستوجب

حبيــث يشــمل كافــة األراضــي   توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ "إمــا التســليم أو احملاكمــة"    •  
 )؛٤٤) ١١(املادة ( الفلسطينية (مبا يف ذلك قطاع غزة)

النص بوضوح يف التشريع على رفض طلب تسليم اجملرمني مىت كانـت لـدى ِفلَْسـِطني      •  
 م لغــرض مالحقــة أو معاقبــة شــخص بســبب دِّالعتقــاد أن الطلــب قُــ  جيهــةوأســباب 

ــية    ــه السياســـ ــله اإلثـــــين أو آرائـــ ــيته أو أصـــ ــه أو جنســـ ــه أو ديانتـــ ــه أو عرقـــ  جنســـ
 )؛٤٤  )١٥(  (املادة



 

20V.15-06943 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.25

تفاقيـة  االالنظر يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة القضائية إلحدى اجلرائم الـواردة يف    •  
 )؛٤٧(املادة يف صاحل حسن سري العدالة ذلك النقل فيها يف احلاالت اليت يعترب 

نفـاذ القـانون واهليئـات    إلمع السلطات األجنبية السعي إلقامة قنوات اتصال وتعزيزها   •  
   ).٤٨(املادة املختصة  جهزةواأل

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجلِ حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

 قانون للتعاون الدويل؛ صياغةل عيةتشريمساعدة   •  

ــة بشــكل عــام، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق        •   ــة املتبادل صــياغة طلبــات املســاعدة القانوني
  باسترداد املوجودات.

 


