
 

 

  
  
  
  
  

  آلية استعراض تنفيذ
  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

  
  
  

  ِفَلْسِطيندولة  تقرير استعراض
  

  واليات ميكرونيسيا المتحدةو سلطنة ُعمان الدول المستعرضة: 

  ٢٠١٥ -٢٠١٠دورة االستعراض 
  
  
  
  
  

  "فاذ القانونالفصول المستعرضة: الـفصل الـثالـث "التجريم وان
 والـفصل الرابع "التعاون الدولي"
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  مقّدمة -أوالً 

من االتفاقية لكي  ٦٣باملادة  أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمالً  - ١
 .يضطلع جبملة أمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيذها

 ١٣إىل  ٩من االتفاقية، أنشأ املؤمتر يف دورته الثالثة، املعقودة يف الدوحة من  ٦٣ من املادة ٧بالفقرة  وعمالً  - ٢
 ٤من املادة  ١بالفقرة  ا عمالً ، آلية استعراض تنفيذ االتفاقية. وقد أُنشئت هذه اآللية أيضً ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب 

قتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي من االتفاقية، اليت تنص على أن تؤدي الدول األطراف التزاماا مب
 .املساواة يف السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

عملية حكومية دولية هدفها العام تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف يف تنفيذ هي وآلية االستعراض  - ٣
 .االتفاقية

 .االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراض تستند عمليةو  - ٤

 العملية - ثانيا

إىل قائمة التقييم الذايت  (فلسطني) دولة فلسطني يستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية من جانب - ٥
وإىل  االستعراض،من االطار املرجعي آللية  ٢٧ات تكميلية مقدمة وفقًا للفقرة م، ومعلو هااملرجعية الشاملة الواردة من

املؤمترات  بواسطةواليات ميكرونيسيا املتحدة سلطنة ُعمان و  مناحلكوميني نتائج احلوار البّناء الذي ُأجري بني اخلرباء 
ُعمان: من االدعاء العام: مساعد املدعي العام/ سعيد بن حممد : من ومبشاركة، اتفية ورسائل الربيد االلكرتويناهل

قابة املالية واالدارية للدولة: خبري أّول رقابة/ حممد بن مخيس احلجري، املراقب األّول/ عبد اهللا الكلباين، من جهاز الر 
عد بن خلفان العربي، من وزارة العدل: الدكتور/ ابراهيم بن حيىي العربي، من وزارة الشؤون القانونية: املستشار مسا

؛ ومن األمانة: السيد بدر البّنا / كارولني روغريوائب العامالنمساعدة : ميكرونيسيا؛ من أّول/ أمحد بن خليفة احلوسين
 .أوليفري الندفر والسيد

 .٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٠ إىل ٨ منفلسطني مبوافقة اجتماع مشرتك يف فيينا ى القيام بجر  - ٦

  



 
 
 

 
 
 

٢

 الخالصة الوافية - ثالثا
  

سياق تنفيذ اتفاقية األمم في  دولة ِفَلْسِطينمقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي ل  -١
  المتحدة لمكافحة الفساد 

صك مبوجب ايداع  )االتفاقية(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  اىل دولة ِفَلْسِطني (ِفَلْسِطني) انضمت
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢ لدى األمني العام لألمم املتحدة يفانضمامها 

اذ  الضفة الغربية وقطاع غزةخيتلف نطاق تطبيق بعض القوانني ما بني وليس يف ِفَلْسِطني نظام قانوين موّحد حيث 
أن القوانني الصادرة عن السلطة الفلسطينية تطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة على عكس القوانني اليت اقرت 

فة الغربية واالوامر العسكرية الالحقة هلا قبل قدوم السلطة الفلسطينية واليت كانت تفصل الض ١٩٦٧قبل العام 
  عن قطاع غزة. 

قانون االجراءات اجلزائية من عدد من القوانني مبا فيها:  أحكاًما الفساد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار ويتضمن
كافة األراضي تنطبق على  ، علمًا بأن هذه القوانني وقانون مكافحة غسل األموال وقانون مكافحة الفساد

العقوبات رقم  قانوينو  الساري يف الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات رقم ( قانونباالضافة اىل  ،الفلسطينية
  .يف قطاع غزة طبقنيامل ١٩٣٦) لسنة ٧٤رقم (و  ١٩٥٣) لسنة ٦٩(

الدولية  املعاهدات يف الواردة النفاذ ذاتية بشكل مباشر األحكام ِفَلْسِطني، ميكن أن تطّبق لقانون الدويلل بالنسبةو 
  ذه املعاهدات يف القانون الداخلي غري واضحة.غري أن مكانة ه

يف و  حمكمة عدل عليا تنظر يف املنازعات اإلدارية.باالضافة اىل خاصة و  دينيةو  حماكم نظاميةتنقسم احملاكم اىل و 
أعلى حمكمة نظامية وقراراا ملزمة نقض تعد حمكمة ال -على صعيد احملاكم النظامية  –حمافظات الضفة الغربية 

أما يف  ، وهي تطبق القانون الساري املفعول يف الضفة الغربية.(نظام القانون املدين) م األدىن أدبياً للمحاك
حمافظات غزة فتعد احملكمة العليا أعلى حمكمة نظامية وقراراا تعد مبثابة سوابق قضائية (نظام القانون املشرتك)، 

  .وهي تطبق القانون الساري املفعول يف غزة

  ءات اجلنائية نظاماً ااميا وتتكون من مرحليت التحقيق واحملاكمة.وتتبع اإلجرا

  .هيئة مكافحة الفسادمبا فيها وقد انشأت ِفَلْسِطني عدد من املؤسسات اليت تساهم يف مكافحة الفساد 

  

  الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢



 
 
 

 
 
 

٣

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  -١-٢

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥متاجرة بالنفوذ (المواد الرشو وال

من قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية،  )١٧١(و) ١٧٠( ادتني، معطوفة على امل)١٧٢(جرمت املادة 
 ١٠٧املادة ( جرمت. كما منه يف حال عدم قبول الرشوة )١٧٣(رشوة املوظف يف حال قبول الرشوة، واملادة 

) ٦٩مكرر) من قانون العقوبات رقم ( ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣( مكرر) معطوفة على املواد
 مكرر) منه يف حال عدم قبول الرشوة. ١٠٩يف قطاع غزة، رشوة املوظف يف حال قبول الرشوة، واملادة ( طبقامل

 ملباشرة.املذكورتني املتدّخل والوسيط بالعقوبة، مما يغطي الرشوة غري امكرر)  ١٠٧() و١٧٢وتشمل املادتني (

من قانون العقوبات  )١٧١(و) ١٧٠( ادتنياملوذلك مبوجب طلب أو قبول موظف رشوًة ِفَلْسِطني جرمت كما 
) ٦٩مكرر) من قانون العقوبات رقم ( ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣املواد (و الساري يف الضفة الغربية 

) ٧٤) من قانون العقوبات رقم (١١٠) و(١٠٨( ،)١٠٧( ،)١٠٦املواد (باالضافة اىل  املطبق يف قطاع غزة
 . وتشمل العقوبة املتدّخل والوسيط، مما يغطي الرشوة غري املباشرة.يف قطاع غزةأيضاً املطبق 

وال  رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميةالتشريعات الفلسطينية  رممل جتو 
املوظفني األجانب جترمي رشوة روع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم مت اعداد مشغري أنه  .ارتشائهم

 ارتشائهم.وموظفي املؤسسات الدولية و 

جتاه ستغالل نفوذه الموظف عمومي أو أي شخص آخر ال يوجد نص يف التشريع الفلسطيين احلايل جيّرم رشوة و 
من قانون  )١٠٨(جرمت املادة . و يف قطاع غزةّرمًا سابقًا بالرغم من أن هذا الفعل كان جم إدارة أو سلطة عمومية

مت اعداد وقد  ارتشاء أي شخص الستعمال نفوذه جتاه موظف عمومي. ) املطبق يف قطاع غزة٧٤العقوبات رقم (
جترمي رشوة وارتشاء مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم و مشروع قانون العقوبات الفلسطيين 

 .إدارة أو سلطة عموميةجتاه ستغالل نفوذه العمومي أو أي شخص آخر  موظف

مت اعداد مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، . وقد يف القطاع اخلاصواالرتشاء الرشوة  ِفَلْسِطنيرم مل جتو 
  جترمي هذه األفعال.حبيث يتم 

  ) ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (المادتان 

مكافحة غسل  ) من قانون٢مبوجب املادة ( ، مبا فيه الغسل الذايت،غسل العائدات اإلجرامية ِفَلْسِطنيجرمت 
(د) ١فقرة . كما جّرمت خمتلف أوجه املشاركة اجلرمية باالضافة اىل الشروع بارتكاب هذه اجلرمية مبوجب الاألموال

  من نفس املادة.



 
 
 

 
 
 

٤

حسبما حددا املادة هذه الالئحة حيث تشمل األصلية الالئحة يف حتديدها للجرائم منهج ِفَلْسِطني اعتمدت و 
االبتزاز والتهديد ، عشرين جرمية مبا فيها جرائم الرشوة واالختالس والكسب غري املشروع و قانونال) من ٣(

  ئف.السيما املتاجرة بالنفوذ واساءة استغالل الوظا األفعال اّرمة وفقاً لالتفاقيةومل تشمل الالئحة كافة  .والتهويل

  .، بشرط ازدواجية التجرميوخارجهاِفَلْسِطني تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل و 

كجرمية مستقلة وذلك يف   النامجة عن جناية أو جنحةجّرم قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية اخفاء األشياء 
(ب) من ١جرمية غسل األموال مبوجب الفقرة  . أما يف قطاع غزّة، فتطبق على هذا الفعل أحكام) منه٨٣املادة (
  على جترمي هذا الفعل.مشروع قانون العقوبات  . كما ينصقانون مكافحة غسل األموال) من ٢املادة (

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غير المشروع (المواد 

فعل اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه لضفة الغربية لساري يف ااقانون العقوبات ) من ١٧٤املادة (جرمت 
حبكم وظيفته دون أن تغطي صراحًة االختالس لصاحل شخص أو كيان آخر وال فعلي التسريب والتبديد. غري أنه 

) من نفس القانون واليت جتّرم اساءة األمانة بشكل شامل حبيث ٤٢٢تنطبق على هذه األفعال أحكام املادة (
) ١١٢املادتني (جرمت ). كما ١٧٤لى املوظفني العموميني يف حالة عدم انطباق أحكام املادة (تنطبق أيضًا ع

فعل اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه بسبب يف قطاع غزة  املطبق) ٦٩قانون العقوبات رقم () من ١١٣و(
 وظيفته دون أن تغطي صراحًة فعل التبديد.

قانون ) من ١٧٦) و(١٧٥جّرمت املادتني ( الوظائف، استغـــاللاءة بالرغم من عدم وجود نص شامل جيّرم اسو 
) املطبق يف قطاع ٧٤قانون العقوبات رقم () من ١١٦) و(١١٠واملادتني ( العقوبات الساري يف الضفة الغربية

مت وقد  .من قبل فئات حمددة من املوظفني العموميني إساءة استغالل الوظائف، عدد من األفعال املتعلقة بغزة
 ائف بشكل شامل.إساءة استغالل الوظجترمي اعداد مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم 

 ٢٠٠٥لسنة  ١قانون الكسب غري املشروع رقم ) من ١مبوجب املادة (غري املشروع  جّرم املشرع الفلسطيين االثراءو 
)، مث عاد وألغى هذا التجرمي كافحة الفسادليصبح قانون م ٢٠١٠) لسنة ٧الذي عدل بالقرار بقانون رقم ((

واشرتط اثبات النيابة العامة من القانون األساسي  ١٤املادة لتناقضه مع مبدأ افرتاض الرباءة املنصوص عليه يف 
 للجرم األصلي الذي نتج عنه كسباً غري مشروع.

قانون العقوبات  ) من٤٢٣) و(٤٢٢املادتني ( اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص مبوجب ِفَلْسِطنيجرمت و 
. كما )، املطبق يف قطاع غزة٧٤قانون العقوبات رقم ( ) من٣١٣) و(٣١٢واملادتني ( الساري يف الضفة الغربية

  على جترمي هذا الفعل.مشروع قانون العقوبات  ينص

  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 



 
 
 

 
 
 

٥

على شهادة الزور باعطاء النقود أو تقدمي اهلدية أو عرب التحريض جّرم قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية 
) معطوفة على املادة ٨٠التهديد، يف حال بلغ اجلاين مقصده من شهادة الزور، وذلك مبوجب املادة (استخدام 

) منه. ومل جيّرم القانون هذه األفعال يف حالة عدم بلوغ اجلاين ملقصده. كما مل جيّرم القانون صراحًة ٢١٤(
ريض عرب استخدام القوة البدنية أو الوعد أو عرض مزية غري مستحقة. باالضافة اىل ذلك، فان مفهوم النقود التح

  واهلدية املنصوص عليه يف القانون هو أضيق من مفهوم املزية غري املستحقة املنصوص عليه يف االتفاقية.

االغراء على شهادة الزور، يف حال بلغ  غزة) املطبق يف قطاع ٧٤قانون العقوبات رقم () من ١١٧ت املادة (جّرمو 
. ومل جيّرم الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحهااجلاين مقصده من شهادة الزور، مما يغطي التحريض عرب 

القوة البدنية أو القانون هذه األفعال يف حالة عدم بلوغ اجلاين ملقصده. كما مل يغطي التحريض عرب استخدام 
  . رتهيبالتهديد أو ال

  لتحريض على تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية.ومل جتّرم ِفَلْسِطني ا

) من قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية ضرب املوظف أو االعتداء عليه أو معاملته ١٨٧جرمت املادة (و 
أو من أجل ما أجراه حبكم الوظيفة. وقد جاء نص هذه املادة بالعنف والشدة أو ديده أثناء ممارسته وظيفته 

أضيق مما نصت عليه االتفاقية حيث اشرتطت وقوع الفعل أثناء ممارسة املوظف لوظيفته أو من أجل ما أجراه 
ة ) املطبق يف قطاع غز ٧٤حبكمها. فلم تشمل مثًال التدّخل السابق للمهام الرمسية. كما جًرم قانون العقوبات رقم (

 ).١٣٩و ١٢٤بعض أوجه التدخل يف ممارسة مهام املوظف الرمسية (املادتني 

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (المادة 

قانون مكافحة الفساد على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية عن اجلرائم احملددة ذا ) من ٩نّصت املادة (
ا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه األعمال بامسها أو بإحدى مديروها وأعضاء إدارااليت يرتكبها القانون 
اجلنائية للشخصيات املدنية و على املسؤولية  قانون مكافحة غسل األموال) من ٣٩. كما نّصت املادة (وسائلها

ولية املسؤ  قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية على) من ٧٤غسل األموال واملادة ( االعتبارية عن جرائم
عن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه  بشكل عاماجلنائية للشخصيات االعتبارية 

 .أو بإحدى وسائلها هااألعمال بامس

على املسؤولية االدارية الساري يف الضفة الغربية  ١٩٦٤لسنة  ١٢) من قانون الشركات رقم ١٩٤ونّصت املادة (
  .إذا ارتكبت خمالفات جسيمة للقانون املسامهة للشركة

  ال متس مسؤولية الشخص االعتباري باملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.و 

ختضع التشريعات الفلسطينية الشخصيات االعتبارية لعّدة أنواع من العقوبات عند املشاركة يف األفعال ارمة وفقاً و 
من قانون  ٧٤من قانون مكافحة الفساد) والغرامة واملصادرة (املادة  ٩ف العمل واحلل (املادة لالتفاقية منها الوق
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من قانون  ٣٩العقوبات الساري يف الضفة الغربية) باالضافة اىل الغرامة والتعويض يف قضايا غسل االموال (املادة 
 مكافحة غسل األموال).

  ) ٢٧المشاركة والشروع (المادة 

) املطبق يف ٧٤قانون العقوبات رقم () و ٨١و ٨٠و ٧٦(املواد عقوبات الساري يف الضفة الغربية عاجل قانون ال
  .موضوع املشاركة اجلرمية) ٣١و ٢٧-٢٣(املواد  قطاع غزة

 ٢٩ ادتنيامل( كافة اجلرائم  الشروع يفعلى جترمي  ) املطبق يف قطاع غزة٧٤قانون العقوبات رقم (ويف حني نّص 
يُعاقب على  ارتكاب مجيع اجلنايات، لكن مليف العقوبات الساري يف الضفة الغربية الشروع قانون )، جّرم ٣٠و

دون معاقبة الشروع  ،يف الضفة الغربية ،الشروع يف اجلنح إال يف األحوال اليت ينص عليها القانون. وهذا حيول
س اجلنائي واساءة استعمال السلطة املنصوص عليها يف االتفاقية، باستثناء يف قضايا االختالرائم اجلبارتكاب 

 وغسل االموال.

  على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.التشريعات الفلسطينية عاقب توال 

  ) ٣٧و ٣٠المالحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 

قية ترتاوح بني احلبس من شهرين إىل مخسة عشر عقوبات على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفا ِفَلْسِطنياعتمدت 
سنة، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية. هذا باالضافة للغرامة واحلرمان من تويل الوظائف العامة واملصادرة بالنسبة 

 لعدد من هذه اجلرائم.

قانون مكافحة الفساد  حيث نص وال يبدو أن احلصانات تشكل عائقًا أمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم
 رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة للرئاسةعلى اجراءات التحقيق ومالحقة وحماكمة 

أعضاء السلطة القضائية والنيابة و  رئيس وأعضاء الس التشريعيو  رئيس وأعضاء جملس الوزراء ومن يف حكمهمو 
  .)١٧و ١٢(املادتني  العامة وموظفوها

قانون من  )١٥٢(و )١٥١( )،١٤٩(، )١((مالحقة الزامية) طبقًا للمواد  شرعية املالحقةعتمد ِفَلْسِطني مبدأ وت
  .اإلجراءات اجلزائية

 جيوز. كما ئية)زااالجراءات اجلقانون من  ١٢٢- ١١٥(املواد وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. 
من قانون مكافحة  ٩يئة مكافحة الفساد منع املتهم من السفر (املادة . وميكن هلاإلفراج عن املتهم بكفالة

عن كل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى ىف السجن ثلثى مدة  بكرجيوز اإلفراج املكما  الفساد).
  العقوبة احملكوم ا.
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من قانون مكافحة  ٩ادة (امل عن العمل من اجلهات املعنيةاملتهم  طلب كف يدوميكن هليئة مكافحة الفساد 
التنفيذية وقف املوظف عن عمله أو نقله  تهالئحو  ١٩٩٨) لسنة ٤كما أجاز قانون اخلدمة املدنية رقم (  الفساد).

  .للتحقيقته إىل وظيفة أخرى عند إحال

 تويل منصب يفعامة ولكن ليس يف عقوبة احلرمان من احلق يف تويل الوظائف المكافحة الفساد ويتضمن قانون 
  .منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة

املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية من مساءلة املوظف جزائيًا أو العكس، االدارية ال مينع توقيع العقوبة و 
الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة من  ٩٥(املادة  وجيوز النظر يف جمازاة املوظف تأديبيًا على الرغم من براءته جزائياً 

  .)املدنية

الق سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف طبرامج خمصصة ملتابعة األشخاص املدانني بعد اِفَلْسِطني ليس لدى و 
خالل فرتة كسام حرفًا أو مهنًا مفيدة إل هؤالء األشخاص  ه يتم تدريب، غري أن(الرعاية الالحقة) جمتمعام
  سجنهم.

اجلرائم املتعاونني حصانة من املالحقة القضائية، وإن كان جيوز أن يؤخذ هذا تدابري ملنح مرتكيب  ِفَلْسِطنيومل تعتمد 
األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب حيث تسمح التشريعات الفلسطينية باعفاء  التعاون يف االعتبار

القبض على الة اىل فساد من العقوبة يف حال قاموا باالبالغ عن اجلرمية أو يف حال أّدى تعاوم مع العد لافعأ
قانون  من ٣٨، املادة قانون مكافحة الفسادمن  ٢٧و ٢٥ضبط عائدات اجلرمية (املادتني و اآلخرين اجلناة 

نص قانون مكافحة كما  ).قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية من ١٧٢ املادةو  مكافحة غسل األموال
رمية الفساد أو الشريك فيها إذا قدم عوناً اثناء التحقيق معه ) على ختفيض العقوبة ملرتكب ج٢٧املادة (يف الفساد 

  .لكشف اجلرمية ومرتكبها

ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالة، السيما وان كان التعاون مت لتوفري محاية فّعالة كافية تدابري  ِفَلْسِطني تخذ ومل ت
  بعد اكتشاف اجلرمية.

األشخاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين يف اخلارج  اعفاءتوفري إمكانية ل ُخمصصةإبرام اتفاقات فلسطني ميكن لو 
  .من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول ا

  )٣٣و ٣٢حماية الشهود والمبلغين (المادتان 

رباء احلماية القانونية والوظيفية والشخصية للشهود واخل توفريعلى ) من قانون مكافحة الفساد ١٨نص املادة (ت
لشهود واخلرباء وسائر األشخاص وثيقي الصلة ا  تتضمن النص على محاية أقاربمل املادةغري أن هذه بلغني، املو 

  م.
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  .اإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالتوال تنص التشريعات الفلسطينية على امكانية 

  .مة األشخاصإبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقاومل تقم ِفَلْسِطني ب

بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة  التشريعات الفلسطينيةسمح ت وال
 .من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

  ) ٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 

جرمية العائدات اإلجرامية املتأتية من  ل األموال على إمكانية مصادرة) من قانون مكافحة غس٤٠نصت املادة (
جرمية أصلية، واليت تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل شخص مدان جبرمية غسل من غسل أموال أو 

نطبق هذه املادة وسائط. وتالباالضافة اىل  أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات األموال أو جبرمية أصلية،
نصت املادة أيضًا على جرائم الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، فقد 

جناية أو ) من قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية على إمكانية مصادرة األشياء اليت حتصلت من ٣٠(
ومل تنص صراحًة على املصادرة  .اكانت معّدة لالستخدام يف ارتكااألشياء اليت اسُتخدمت أو  و  جنحة مقصودة

 وال يوجد هناك نص مقابل يف التشريعات املطبقة يف قطاع غزّة. على أساس القيمة.

 وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل إدانة.

على جمموعة واسعة من وقانون مكافحة غسل األموال  زائيةقانون اإلجراءات اجلو وينص قانون مكافحة الفساد 
  مصادرا.لغرض تدابري التحقيق املتاحة للتعرف على عائدات اجلرمية وأدواا وتتبعها وجتميدها 

  ولدى ِفَلْسِطني بعض االجراءات والنصوص التشريعية املتعلقة بادارة األشياء املضبوطة واملصادرة. 

املمتلكات اليت ُحولت العائدات  نية مصادرةإمكاب) من قانون مكافحة غسل األموال ٤٠وتسمح املادة (
اإليرادات واملنافع املتحصلة باالضافة اىل العائدات تلك املمتلكات اليت ُخلطت ا ا و اإلجرامية إليها أو بُدلت 

يف جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس فقط دون باقي اجلرائم املنصوص عليها يف العائدات تلك من 
  .االتفاقية

مبا يف ذلك  ،أو معلومات وثائقجهة أي أية طلب من الللهيئة  قانون مكافحة الفسادمن ) ٩املادة (كما تسمح 
  .وفقاً لإلجراءات القانونية النافذةالسّري منها، 

الرشوة موال و األغسل يف جرائم عائدات اإلجرامية لإلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع لللمحكمة  وجيوز
 ).) من قانون مكافحة غسل األموال٢٠املادة (س (واالختال

 قانون العقوبات و  )٤١(املادة وقانون مكافحة غسل األموال ) ٢٨٩قانون اإلجراءات اجلزائية (املادة وينص
  على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.) ٣٠(املادة  الساري يف الضفة الغربية
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صرفية أو املإتاحة السجالت مكافحة الفساد أو لوحدة التحريات املالية أن تطلب وميكن للنيابة العامة أو هليئة 
  بعد االستحصال على حكم قضائي.  حجزها

  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 

 ا من إجراءات ال ختضع ) من قانون مكافحة الفساد على أن ٣٣املادة (تنص قضايا الفساد وكل ما يتعلق
  .للتقادم

حكم إدانة سبق أن صدر حبق اجلاين املزعوم يف ومل تنص التشريعات الفلسطينية على امكانية األخذ بعني االعتبار 
 .دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية

  )٤٢الوالية القضائية (المادة 

، باستثناء جرائم الفساد اليت ترتكب ضد ٤٢القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة تها لواليختضع ِفَلْسِطني 
  أو ضد مواطنيها. ِفَلْسِطني

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

  تدابري تتناول عواقب الفساد.مل تتخذ ِفَلْسِطني 

حمكمة الدرجة األوىل  جيوز االدعاء باحلق املدين أمامأنه  على قانون االجراءات اجلزائية) من ١٩٦املادة (ونصت 
تطبق فقط يف  الصالحية الشخصية االجيابية. كما أن يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية وحىت إقفال باب املرافعة

 الضفة الغربية دون قطاع غزّة.

  ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 

أت عام شأنيف جمال إنفاذ القانون والوقاية، كما وكلت اليها مهامًا وأهيئة ملكافحة الفساد أنشأت ِفَلْسِطني 
كافحة مبالقيام مبهام نيابة خمتصة  واانتداب اعضاء من النيابة العامة ليتولمت حمكمة خمتصة جبرائم الفساد و  ٢٠١٠
مكتب "أمن  كما لدى كل جهاز أمين أقسامًا خمتصة يف قضايا اجلرائم املالية والفساد من بينها:  الفساد.

املؤسسات" لدى كل من جهاز األمن الوقائي وجهاز املخابرات العامة، باالضافة اىل مكتب مكافحة الفساد 
وغسل األموال واجلرائم االقتصادية التابع للشرطة. كما أنشأت ِفَلْسِطني وحدة حتريات مالية تُعرف بـ "وحدة 

  .لجلنة وطنية ملكافحة غسل األموااملتابعة املالية" و 

ويبدو أن اهليكل املكون من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة تعمل بفعالية.كما يبدو أن هذه 
 .السلطات مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد

قانون اإلجراءات اجلزائية على كل من علم من ) ٢٥املادة (توجب وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، 
. كما املوظفني العموميني أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية أن يبلغ عنها السلطات املختصةمن 
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 قانون مكافحة الفساد على كل موظف عام علم جبرمية فساد ابالغ اهليئة بذلك.من ) ١٩/١املادة ( توجب
مبا يف  ،أو معلوماتوثائق جهة أي أية طلب من بللهيئة احلق قانون مكافحة الفساد ) من ٩/٤وتعطي املادة (

  .وفقاً لإلجراءات القانونية النافذةذلك السّري منها، 

وشركات  شركات الصرافةفيها املصارف و  غسل عددًا من كيانات القطاع اخلاص، مبامكافحة كما ألزم قانون 
كما   تطلبها الوحدة.اليت علومات امل املالية عن أية عملية مشبوهة، باإلضافة إىل تقدميتابعة التأمني، بإبالغ وحدة امل

كل من علم بوقوع جرمية أن يبلغ عنها ) من قانون اإلجراءات اجلزائية التزام أديب على  ٢٤تتضمن املادة (
  ، دون النص على عقوبة يف حالة عدم االبالغ.السلطات املختصة

 

  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة   -٢-٢

  امل البارزة من التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية:إمجاًال، فيما يلي املع

 )؛٣٦(املادة  تصة جبرائم الفسادإنشاء هيئة ملكافحة الفساد وحمكمة خم •

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

  

  التحديات التي تواجه التنفيذ   -٣-٢

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد: خلطوات التالية أن تعزّ من شأن ا

 ؛)١٦من املادة  ١مؤسسة دولية عمومية (الفقرة يف جترمي رشوة موظف عمومي أجنيب أو موظف  •

مؤسسة دولية يف قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف ُتَشجع ِفَلْسِطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم  •
 ؛)١٦من املادة  ٢قبوهلا (الفقرة بالتماس رشوة أو  عمومية

جترميًا صرحيًا لفعل تبديد موظف عمومي ملا ُعهد اليه حبكم يف قطاع غزة تضمني التشريعات املطبقة  •
، قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية) من ٤٢٢موقعه. ومع األخذ بعني االعتبار أحكام املادة (

) من نفس القانون ١٧٤ْسِطني أن تنظر يف امكانية تعديل املادة (وملزيد من اليقني القانوين، ُتَشجع ِفلَ 
 ؛)١٧(املادة  حبيث تغطي صراحًة االختالس لصاحل شخص أو كيان آخر وفعلي التسريب والتبديد

موظف عمومي أو ُتَشجع ِفَلْسِطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم، على كامل أراضيها، رشوة وارتشاء  •
(ب) من املادة (أ) و تنيالفرعي تني(الفقر  إدارة أو سلطة عموميةجتاه ل نفوذه ستغالالأي شخص آخر 

 ؛)١٨



 
 
 

 
 
 

١١

 ائف مبا يتوافق مع أحكام االتفاقيةإساءة استغالل الوظ ُتَشجع ِفَلْسِطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم •
 ؛)١٩(املادة 

قطاع اخلاص أو عرضها أو منحها الوعد بالرشوة يف ال ُتَشجع ِفَلْسِطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم •
 ؛)٢١(املادة  أو قبوهلا هاطلبأو 

مبا فيها املتاجرة بالنفوذ  األفعال اّرمة وفقًا لالتفاقيةلغسل األموال كافة  يف عداد اجلرائم األصليةادراج  •
 ؛)٢٣من املادة (ب)  ٢ (الفقرة الفرعيةواساءة استغالل الوظائف 

و التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها استخدام القوة البدنية أجترمي  •
للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق 

ادة ) من املأ(الفقرة الفرعية ( ، سواء بلغ اجلاين مقصده أو مل يبلغهبارتكاب أفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقية
 ؛)٢٥

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ جترمي  •
 ؛)٢٥) من املادة ب(الفقرة الفرعية ( التفاقية، مبا يتوافق مع أحكام االقانون مهامه الرمسية

فساد، لتويل منصب يف  جرائمكاب عن األشخاص املدانني بارت اختاذ إجراءات إلسقاط األهليةالنظر يف  •
 )؛٣٠ املادة (ب) من ٧(الفقرة الفرعية  منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة

فساد  جرائمإعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب  عزيزإجراءات إضافية لت ُتَشجع ِفَلْسِطني أن تتخذ •
 ؛)٣٠من املادة  ١٠يف جمتمعام (الفقرة 

العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمّرمة  إمكانية مصادرةاألراضي الفلسطينية، ب السماح، على كامل •
األشياء اليت اسُتخدمت أو  باالضافة اىل  وفقًا لالتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات

جرامية إليها أو املمتلكات اليت ُحولت العائدات اإلو فعال يف ارتكاب هذه األكانت معّدة لالستخدام 
(مبا يتخطى جرائم غسل األموال  العائداتتلك اإليرادات واملنافع املتحصلة من ا و  ُخلطتأو بُدلت 

  ؛)٣١من املادة  ٦و ٥و ٤و ١ ات(الفقر  والرشوة واالختالس)

من املادة  ٣املصادرة (الفقرة أو تحسني تنظيم إدارة املمتلكات امدة أو احملجوزة اضافية لاختاذ تدابري  •
 ؛)٣١

واخلرباء الذين يُْدلون ، الضحايا إذا كانوا شهوداً ، مبا فيهم لتوفري محاية فّعالة للشهوداضافية دابري اختاذ ت •
أقارم وسائر األشخاص الوثيقي . وجيب أن تشمل هذه احلماية بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية

 )؛٣٢دة من املا ٤و ٢و ١. (الفقرات الصلة م
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 )؛٣٢من املادة  ٣(الفقرة  إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاصالنظر يف  •

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

لغاء أو فسخ عقد أو سحب ، ميكن أن تشمل اعتبار الفساد عامًال إلالفساد تتناول عواقب تدابرياختاذ  •
 )؛٣٤(املادة  امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر

يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية ألي شخص يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق أو النظر  •
 ؛)٣٧من املادة  ٣ ةأن فعل جمّرم وفقاً لالتفاقية (الفقر املالحقة بش

أن تشمل هذه احلماية  ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالة. وجيبلتوفري محاية فّعالة اضافية تدابري اختاذ  •
 )؛٣٧من املادة  ٤(الفقرة  أقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م

يعاا نصًا صرحيًا يُلزم سلطاا العمومية باالستجابة لطلبات هيئة مكافحة ُتَشجع ِفَلْسِطني أن ُتَضمن تشر  •
 )؛٣٨ املادة الفساد (الفقرة الفرعية (ب) من

لتشجيع التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، مبا  دابرياختاذ ت •
 )؛٣٩من املادة  ١قرة هو أبعد من موجبات مكافحة غسل األموال (الف

أو ضد  ِفَلْسِطني جرائم الفساد اليت ترتكب ضدُختضع لواليتها القضائية  أنُتَشجع ِفَلْسِطني أن تنظر يف  •
الصالحية الشخصية االجيابية حبيث يشمل كافة األراضي مبدأ نطاق تطبيق توسيع وأن تنظر يف  مواطنيها

 .)(د)٢(ب) و٢(أ) و٢ت ا(الفقر  (مبا يف ذلك قطاع غزة)الفلسطينية 

 

  التي ُحددت من أجِل تحسين تنفيذ االتفاقية المساعدة التقنيةاالحتياجات من   -٤-٢

 املادة من ١٠(الفقرة  لتعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني يف جمتمعاممساعدة تقنية يف تطوير برامج  •
 )؛٣٠

أو تنظيم إدارة املمتلكات امدة أو احملجوزة  برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن؛ صياغة تشريعية •
 ؛)٣١من املادة  ٣(الفقرة  ملّخص للممارسات اجليدة/الدروس املستخلصة؛ و املصادرة

مساعدة تقنية يف اعداد نظام حلماية الشهود حيدد أنواع وأشكال احلماية القانونية والوظيفية واجلسدية اليت  •
احلماية والوحدة اليت ستقرر منحها ضمن شروط معينة؛ االطالع  من املمكن تقدميها، وآليات منح هذه

 )؛٣٢على جتارب مقارنة يف هذا اال للتعرف على املمارسات الفضلى (املادة 



 
 
 

 
 
 

١٣

 )؛٣٣و ٣٢(املادتني  املبلغنيو  شريع منوذجي حلماية الشهودت •

الفساد وكافة املؤسسات  تدريبات متخصصة لرفع قدرات العاملني يف هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة •
  ).٣٦العاملة يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد السيما يف جمال التحقيقات املالية (املادة 

  

  الفصل الرابع: التعاون الدولي   -٣

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض   -١-٣

بشكل  متلكأا ال لعدد من الظروف منها  يف حالة استثنائية نظرًا ِفَلْسِطنيفيما يتعلق بالتعاون الدويل، تعترب 
هذه الظروف تشكل إىل حد ما عائقا أمام إمكانيات فلسطني خاص أي سيطرة كاملة على حدودها اخلارجية. 

أي اتفاقيات ثنائية بشأن تسليم بـَْعد  ِفَلْسِطني؛ وبالفعل، مل تربم على الصعيد الدويلالقانونية والفعلية للتعاون 
  ساعدة القانونية املتبادلة.ارمني أو امل

عضًوا كامًال يف جامعة الدول العربية، وقد انضمت إىل عدد من املعاهدات اإلقليمية، ومنها  ِفَلْسِطنيوتعترب 
االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واتفاقية الرياض العربية 

أول اتفاقية  ِفَلْسِطنيائي. إىل جانب ذلك، فإن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعترب بالنسبة لللتعاون القض
  دولية ذات نطاق عاملي تعمل على تنظيم أوجه التعاون الدويل.

الدولية، حيث قد نفذت  املعاهدات يف الواردة النفاذ ذاتية بشكل مباشر األحكام ِفَلْسِطنيوميكن أن تطّبق 
مليات تسليم للمجرمني املطلوبني على أساس اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ويف ظل غياب معاهدات دولية، ع

  ميكن لفلسطني تقدمي املساعدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل.

اعدة قانون عام بشأن تسليم ارمني املطلوبني أو قانون بشأن املس ِفَلْسِطنيوعلى املستوى الداخلي ليس لدى 
معمول به يف الضفة الغربية، إىل  ١٩٢٧تسليم ارمني الفارين لسنة القانونية املتبادلة. غري أنه يوجد قانون بشأن 

  معمول به يف قطاع غزة.  ١٩٢٦تسليم ارمني الفارين لسنة جانب قانون آخر بشأن 

  

  )٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد  تسليم المجرمين؛ نقل األشخاص المحكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات الجنائية

تشرتط بشكل عام ازدواجية التجرمي. ومع ذلك؛ يعترب التجرمي  ِفَلْسِطنيارمني، فإن ْسليم فيما يتعلق مبسائل ت
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ساريًا بشكل مرن، أي أن  ٤٣) من املادة ٢ا مع الفقرة (َمتَّشيً املزدوج، 

 ٤٠؛ ال تشرتط الفقرة (ب) من املادة ِعَالَوة َعَلى َذِلكلتقييم ازدواجية التجرمي.  فاِصل الالسلوك األساسي يعترب



 
 
 

 
 
 

١٤

من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تسليم الشخص املطلوب إذا كان من مواطين الدولة الطالبة أو دولة أخرى، 
  يكون الفعل فيها معاقبا عليه. 

يله اىل النيابة العامة. وجيب أن يوقع هذا القرار من قبل الرئيس الذي له القرار وتأخذ وزارة العدل قرار التسليم مث حت
  النهائي بالتسليم من عدمه.

من  ٤٤) من املادة ٣تسليم مرتكيب اجلرائم ذات الصلة على النحو املنصوص عليه يف الفقرة ( ِفَلْسِطنيوجتيز 
  رائم السياسية. االتفاقية. وال تعترب اجلرائم الواردة يف االتفاقية ج

استخدام االتفاقية   ِفَلْسِطنيوجود معاهدة لتسليم ارمني املطلوبني. إىل جانب ذلك؛ ميكن ل ِفَلْسِطنيال تشرتط 
كأساس قانوين لتسليم ارمني املتورطني يف جرائم فساد. وأخريًا؛ َتعتِرب أيًضا مبدأ املعاملة باملثل مبثابة أساس قانوين  

رمني.كاف لتسليم ا  

 بشأن ١٩٢٧، و١٩٢٦واجلرائم اليت تستوجب تسليم مرتكبيها منصوص عليها يف أحد املالحق املرافقة للقانونني 
، وتشمل هذه اجلرائم، جرائم مثل الشهادة الزور، أو احلنث باليمني، والسرقة، واالختالس، تسليم ارمني الفارين

ات متحصل عليها من إحدى اجلرائم املذكورة سابًقا، والرشوة. وخيانة األمانة، واالحتيال، أو احلصول على عائد
  ة ال تتناول كافة اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. تَـْفِصيِليّ بيد أن هذه القوائم ال

تسليم، إال أا مل تنص القوانني الداخلية السارية املعنية بتسليم ارمني املطلوبني على عدد من الشروط القليلة لل
من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.  ٤٠حتدد شروط احلد األىن للعقوبات املقررة، واليت وردت فقط يف املادة 

ونص القانونان على رفض طلبات التسليم إذا انطوت على جرائم سياسية، بيد أن اجلرائم املالية ال تُعد سبًبا 
  للرفض. 

  مؤقتاً الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها. أن حتتجز ِفَلْسِطنيوميكن ل

من القانون األساسي)، إال أن لفلسطني الوالية  ٢٨ويف حني أن املواطنني الفلسطينيني ال خيضعون للتسليم (املادة 
من قانون العقوبات رقم  ١٠القضائية على مواطنيها يف الضفة الغربية مبوجب مبدأ الصالحية الشخصية (املادة 

؛ فإن مبدأ الشرعية (املالحقة القضائية اإللزامية) يعين أن الشخص سيالحق قضائًيا حىت ِعَالَوة َعَلى َذِلك). ١٦
وبالتايل  - ١٦يف حالة عدم وجود طلب من إحدى الدول األجنبية. أما يف قطاع غزة، فإن قانون العقوبات رقم 

  ال يسري. -مبدأ "إما التسليم أو احملاكمة" 

من أي أحكام تشري إىل التنفيذ املباشر ألي حكم قضائي أجنيب،  ِفَلْسِطنيانني العقوبات املعمول ا يف وختلو قو 
  غري أن هذا األمر ميكن أن يتم استناداً اىل اتفاقية دولية.
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 وما يليها من القانون األساسي احلقوَق واحلريات العامة اليت تسري أيًضا على إجراءات تسليم ٩وتكرس املادة 
  ارمني، وجيوز الطعن على قرار التسليم أمام إحدى احملاكم العادية وصوًال إىل حمكمة النقض. 

  شاور ينبثق من التطبيق املباشر لالتفاقية. توبينما ال يوجد شيء يف التشريع، فإن االلتزام بال

  نائية.اإلجراءات اجلنقل أساس قانوين لنقل األشخاص احملكوم عليهم أو وأخريًا، ال يوجد 

  )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة 

ال يوجد يف التشريع الفلسطيين الداخلي ما ينظم مسألة املساعدة القانونية املتبادلة. ولذلك؛ واىل جانب اتفاقية 
ترب األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد؛ فإن اتفاقية الرياض للتعاون القضائي تع

 ِفَلْسِطنياألساس القانوين الوحيد املكتوب للتعاون يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة. ومع ذلك؛ ال تشرتط 
وجود معاهدة لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، كما تطبق مبدأ املعاملة باملثل كقانون ُعريف. هذا، وال تشرتط 

  ساعدة القضائية.ازدواجية التجرمي لتقدمي امل ِفَلْسِطني

وميكن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف اجلرائم املرتكبة من ِقَبل األشخاص االعتباريني. إىل جانب ذلك؛ فإن 
من  ٤٦) من املادة ٣ميكنها، من حيث املبدأ، تقدمي كافة أشكال املساعدة القانونية الواردة يف الفقرة ( ِفَلْسِطني

بري اليت ميكن اختاذها على املستوى الوطين؛ جيوز استخدامها أيًضا يف إجناز طلبات املساعدة االتفاقية. فكافة التدا
  القانونية املتبادلة. ويتعني صدور قرار من احملكمة عندما يتعلق األمر بالوصول إىل السجالت املصرفية.

ملبدأ، إال أا ال حتصل يف اطار الطلبات الرمسية أمرًا جائزًا من حيث ا تِْلقاِئيّ املعلومات بشكل ُمَشارََكة وبينما تعتَرب 
للمساعدة القانونية املتبادلة. ومع ذلك؛ ففي عالقات وحدات االستخبارات املالية ببعضها البعض، إىل جانب 

 ٤٥وفًقا ملا جاء يف نص املادة  ِيف أَْغَلب اْألَْوقَاتعالقات أجهزة الشرطة ببعضها البعض أيًضا، يُراعى هذا األمر 
  من قانون مكافحة غسل األموال.

بالكشف عن هذه املعلومات مىت انطوت على دليل تربئة أحد  ِفَلْسِطنيوال حتول سرية املعلومات دون امكانية 
األشخاص املتهمني. ويف هذا الصدد أيًضا، ال متثل السرية املصرفية سبًبا لرفض تقدمي طلبات املساعدة القانونية 

ا ردلمج الطلبات تُرفض املتبادلة. وال بأمور تافهة تتعلق أ.  

يف حالة عدم وجود تشريع داخلي يعىن باملساعدة القانونية املتبادلة، فإنه من املمكن نقل أحد األشخاص قيد 
االحتجاز أو يقضي حكًما قضائًيا ألغراض اإلدالء بالشهادة على أساس التطبيق املباشر لالتفاقية. ومتنح 

ض على نفس األساس. وال جييز، بشكل عام، قانون اإلجراءات اجلزائية عقد جلسات عن ضمانات عدم التعرّ 
طريق االئتمار عرب الفيديو، ومع ذلك ميكن استعماله إذا تضمن طلب املساعدة القانونية ذلك ومبوافقة الشخص 

  املعين على هذا اإلجراء. 



 
 
 

 
 
 

١٦

ونية باعتبارها السلطة املركزية املنوط ا ذلك. وتُرسل إىل وزارة العدل بتلقي طلبات املساعدة القانِهَد عُ ولقد 
إىل السلطة املركزية. ويتعني تسليم الطلبات والوثائق  ُمَباَشرَةً طلبات املساعدة القانونية أو أي مراسالت ذات صلة 

ة؛ فإن صاِدر ة الذات الصلة خطيا باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية. أما فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانوني
الطلبات طبًقا لإلجراء احملدد يف الطلب،  ِفَلْسِطنيتتبع اإلجراءات احملددة من ِقَبل الدولة املستلمة. وتنفذ  ِفَلْسِطني

من الناحية العملية، إىل جانب ذلك فإن  ةُمطَّبقما مل تتعارض مع القانون الوطين. وتعترب قاعدة التخصيص 
  سري.الطلبات يتم تناوهلا بشكل 

ويف ظل غياب التشريعات الوطنية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة، جيوز لفلسطني أن ترفض طلبات املساعدة 
من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، باإلضافة إىل  ٢٠) من املادة ١١القانونية املتبادلة فقط على أساس الفقرة (

مم املتحدة ملكافحة الفساد. وال جيوز رفض طلبات املساعدة القانونية من اتفاقية األ ٤٦) من املادة ٢١الفقرة (
  املتبادلة رد أن اجلرمية ذات طبيعة تتعلق بأمور مالية.

. ومع ذلك؛ ويف إطار التطبيق املباشر التفاقية األمم َحّىت اآلنومل يتم رفض أي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة 
، يف حال رفضها ألي طلب من طلبات املساعدة القانونية، فإا تبدي ِفَلْسِطنين املتحدة ملكافحة الفساد فإ

إىل أن متوسط املدة الزمنية  ِفَلْسِطنيقبل ذلك. وأشارت مشاورات األسباب لفعلها ذلك كما تكون عقدت 
فلسطني تأجيل طلب املستغرقة للرد على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة أقل من شهر واحد. وجيوز ل

  يف أحد التحقيقات اجلارية. يتدّخلاملساعدة على أساس أن الطلب املقدم 

التكاليف االعتيادية املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، كما ميكن تقدمي الوثائق املتاحة  ِفَلْسِطنيوتتحمل 
وثائق واملعلومات السرية إىل الدولة الطالبة يف حالة للعامة بناء على طلب. باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه جيوز تقدمي ال

  إذا قدمت األخرية ضمانات تكفل احلفاظ على سرية هذه الوثائق أو املعلومات. 

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة

  كافحة الفساد مبثابة أساس للتعاون املتبادل بني سلطات إنفاذ القانون. اتفاقية األمم املتحدة مل ِفَلْسِطنيتعترب 

تعاون فقط مع اهليئات العربية املعنية مبكافحة الفساد (على سبيل املثال: األردن)،   الفساد مكافحة ولدى هيئة
مت التوقيع عليها مع كما أا عضو يف الشبكة العربية هليئات مكافحة الفساد. بيد أنه ال توجد مذكرات تفاهم قد 

  .مذكرات التفاهم مع ماليزيا واملغربهيئات مكافحة الفساد األخرى حىت اآلن. ومع ذلك هناك مشروع 

يف وأبرمت وحدة االستخبارات املالية مذكرات تفاهم مع نظريراا يف األردن وروسيا. بيد أا ليست عضًوا 
فيما يتعلق بوسائل االتصاالت فإن الوحدة تستعمل حالًيا  أما جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية.

نطقة عضوية يف جمموعة العمل املايل ملالأيًضا بطلب للحصول على  ِفَلْسِطني. وقد تقدمت اإللكرتوين املشفر الربيد
  .الشرق األوسط ومشال أفريقيا



 
 
 

 
 
 

١٧

لإلنرتبول، ولكن ليس لديها ولوج بعد  ةصال وطنيا يف شبكة اإلنرتبول. وتوجد وحدة اتُمرَاِقبً عضًوا  ِفَلْسِطنيوتعترب 
  ) اآلمنة. I-24إىل شبكة (

واتفاقيات األمم املتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب إجراء حتقيقات مشرتكة يف إطار االتفاقية،  ِفَلْسِطنيوميكن ل
  ، وعلى أساس كل حالة على حدة أيًضا.الوطنية

(مراقبة االتصاالت واملراقبة ءات اجلزائية أساليب التحري اخلاصة من قانون اإلجرا ٥١و ٥٠وتنظم املادتان 
وتعترب األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل استعمال هذه التقنيات مقبولة  والتحقيق السري، والتسليم املراقب)

  أمام احملكمة.

  

  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٣

  من االتفاقية:رابع ة من التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل الإمجاًال، فيما يلي املعامل البارز 

 بغياب معاهدات دولية؛ أساس املعاملة باملثل أن تقدم املساعدة على ِفَلْسِطنيميكن ل •

 االستعمال الفعلي لالتفاقية كأساس قانوين لطلب املساعدة القانونية املتبادلة إىل دولة طرف أخرى. •

  

  التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد: من شأن اخلطوات التالية أن تعزّ 

إدراج كل اجلرائم الواردة يف االتفاقية، بشكل واضح، يف التشريع باعتبارها جرائم تستوجب تسليم ارمني  •
 )؛٤٤) ٧(املادة (

(مبا يف ذلك حبيث يشمل كافة األراضي الفلسطينية مة" "إما التسليم أو احملاكمبدأ نطاق تطبيق توسيع  •
 )؛٤٤) ١١(املادة ( قطاع غزة)

العتقاد  أسباب وجيهة ِفَلْسِطنيالنص بوضوح يف التشريع على رفض طلب تسليم ارمني مىت كانت لدى  •
 أن الطلب قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله

 )؛٤٤) ١٥(املادة ( اإلثين أو آرائه السياسية

النظر يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة القضائية إلحدى اجلرائم الواردة يف االتفاقية يف احلاالت اليت يعترب  •
 )؛٤٧(املادة  يف صاحل حسن سري العدالةفيها ذلك النقل 



 
 
 

 
 
 

١٨

نفاذ القانون واهليئات واألجهزة املختصة مع السلطات األجنبية إلالسعي إلقامة قنوات اتصال وتعزيزها  •
 ). ٤٨(املادة 

 

  التي ُحددت من أجِل تحسين تنفيذ االتفاقية المساعدة التقنيةاالحتياجات من   -٤-٣

 مساعدة التشريعية لصياغة قانون للتعاون الدويل؛ •

  د املوجودات. صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بشكل عام، وبشكل خاص ما يتعلق باسرتدا •

 

 تنفيذ االتفاقية -رابعا

 التصديق على االتفاقية - ألف

 االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يفانضمامها اىل صك ايداع مبوجب ىل االتفاقية ا فلسطني انضمت - ٧
 (Depositary Notification C.N.374.2014.TREATIES-XVIII.14١) .٢٠١٤ نيسان ٢

 فلسطين في النظام القانوني -باء

يعترب الوضع القانوين يف فلسطني، باملقارنة مع دول العامل، من األوضاع املعقدة والنادرة يف آن واحد. ويعود  - ٨
ذلك إىل تعدد اجلهات اليت حكمت فلسطني عرب التاريخ، والذي أدى بدوره إىل تنوع األنظمة القانونية اليت سادت 

وليس يف ِفَلْسِطني نظام قانوين موّحد حيث  والقانوين يف فلسطني. فيها. وقد أثر كل ذلك على البناء السياسي
اذ أن القوانني الصادرة عن السلطة الفلسطينية  الضفة الغربية وقطاع غزةخيتلف نطاق تطبيق بعض القوانني ما بني 

كرية الالحقة هلا واالوامر العس ١٩٦٧تطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة على عكس القوانني اليت اقرت قبل العام 
 قبل قدوم السلطة الفلسطينية واليت كانت تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. 

الذي قضى  ١٩٩٤أيار  ٢٠وعلى الصعيد القانوين، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية أول قرار له بتاريخ  - ٩
ضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ يف ال ٥/٦/١٩٦٧باستمرار سريان التشريعات والقوانني اليت كانت سارية املفعول قبل 

، الس التشريعي منذ ٥/٧/١٩٩٤، توىل جملس السلطة الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ ١٩٩٤صيف 
) سلطة إصدار التشريعات املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة ألفراد اتمع. وهدفت التشريعات ٧/٣/١٩٩٦

                                                 
١ https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.374.2014-Eng.pdf 



 
 
 

 
 
 

١٩

تشريعات أخرى) إىل تنظيم احلياة  ٢٠٠قانون،  ٤٨ما يقارب  ٢٠٠٠اجلديدة (اليت بلغ عددها حىت صيف عام 
 وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات الضفة الغربية وغزة. 

وتنشر هذه التشريعات يف اجلريدة الرمسية الفلسطينية املسّماة "الوقائع الفلسطينية". وباإلضافة إىل  -١٠
. وبنظرة ٢٠/١١/١٩٩٤وقد صدر أول أعدادها بتاريخ  التشريعات، تعىن هذه اجلريدة بنشر أمور غري تشريعية.

سريعة إىل التشريعات اجلديدة، يالحظ بأا تركز بشكل أساسي على األمور اإلدارية التنظيمية، التجارية، املالية، 
 نقل السلطات والصالحيات وغريها).األراضي، اخلدمات من صحة وتعليم، واألمور السياسية (انتخابات، 

القضائي، مت تأسيس جملس القضاء األعلى مبوجب القرار الصادر عن رئيس السلطة  ويف اجلانب -١١
الذي ضم جمموعة من كبار القضاة يف حمافظات الضفة الغربية وغزة. وفيما يتعلق  ١/٦/٢٠٠٠الفلسطينية بتاريخ 

 نازعات اإلدارية.ليا تنظر يف املباحملاكم، فإن صورها تتمثل يف: حماكم نظامية، دينية، خاصة، وحمكمة عدل ع

ومت استحداث عدد قليل من احملاكم اجلديدة يف بعض احملافظات، يف حني ظل تنظيم احملاكم كما   -١٢
نقض تعد حمكمة ال -على صعيد احملاكم النظامية  –كان عليه يف الفرتات السابقة. ففي حمافظات الضفة الغربية 

لساري املفعول ، وهي تطبق القانون ا(نظام القانون املدين) بياً أعلى حمكمة نظامية وقراراا ملزمة للمحاكم األدىن أد
 يف الضفة الغربية.

نظام أما يف حمافظات غزة فتعد احملكمة العليا أعلى حمكمة نظامية وقراراا تعد مبثابة سوابق قضائية ( -١٣
ف يف القانون الساري ونشري هنا إىل أن االختال")، وهي تطبق القانون الساري املفعول يف غزة القانون املشرتك

املفعول يف حمافظات الضفة الغربية عنه يف قطاع غزة بدأ يتضاءل مع بدء حركة التوحيد التشريعي وهو يف طريقه إىل 
 ."الزوال مستقبال

أما القوانني ذات العالقة بإدارة املال العام فقد مت توحيدها وإصدار قوانني موحدة تنطبق على  -١٤
االجراءات اجلزائية وقانون مكافحة غسل األموال وقانون الكسب غري املشروع الذي  كذلك قانونو  شطري الوطن،

 .٢٠٠٥) لسنة ١ليصبح قانون مكافحة الفساد املعدل رقم ( ٢٠١٠) لسنة ٧عدل بالقرار بقانون رقم (

ليت وقد انشأت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها العديد من املؤسسات ذات الطابع الرقايب وا -١٥
وحدة املتابعة املالية ووحدات  ،: هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة املالية واإلداريةتساهم يف مكافحة الفساد منها

وظيفة املراقب املايل واملراقب اإلداري يف كل السلطة كما استحدثت   .وحدات الرقابة الداخلية باالضافة اىل الشكاوى
  التوظيف.و  ام القوانني الناظمة إلدارة املال العاممؤسساا احلكومية لضمان االلتزام بأحك

 تنفيذ مواد مختارة - جيم



 
 
 

 
 
 

٢٠

 القانون وإنفاذالتجريم : الفصل الثالث

 تقديم الرشوة لشاغلي المناصب العامة - ١٥المادة 
 (أ) الفقرة

ا ترتكب تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندم
 عمدا:

(أ) وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، 
سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن 

 .القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية

 ١٥ المادة الفقرة (أ) من تنفيذباستعراض الصلة  ذاتلمعلومات ا (أ) ملخص

نفذت فلسطني احلكم املستعرض من خالل جترمي القوانني السارية يف فلسطني، سواء منها قانون  -١٦
مكافحة الفساد املعدل، أو قوانني العقوبات السارية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعد املوظف العمومي مبيزة 

ها عليه مقابل قيام املوظف بأداء عمل أو االمتناع عنه، سواء مت قبول هذه امليزة أو مل يتم غري مستحقة أو عرض
من قانون العقوبات الساري يف الضفة  )١٧١(و) ١٧٠(، معطوفة على املواد )١٧٢(ذلك عرب املادة و  قبوهلا،

) مكرر معطوفة على املواد ١٠٧ملادة (منه يف حال عدم قبول الرشوة، وا )١٧٣(الغربية، يف حال قبول الرشوة، واملادة 
الساري يف قطاع  ١٩٥٣) لسنة ٦٩رقم (قانون العقوبات مكرر) من  ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣(

 مكرر) منه يف حال عدم قبول الرشوة. ١٠٩غزة، يف حال قبول الرشوة، واملادة (

غري املشروع حيث ان كما أوضحت فلسطني أن قانون مكافحة الفساد هو نفسه قانون الكسب  -١٧
بشأن تعديل قانون الكسب غري  ٢٠١٠) لسنة ٧قانون مكافحة الفساد املعدل قد صدر مبوجب القرار بقانون رقم (

. وان هذا القانون يطبق على كامل االراضي الفلسطينية، اذ ان القوانني الصادرة عن ٢٠١٠) لسنة ١املشروع رقم (
واالوامر  ١٩٦٧غربية وقطاع غزة على عكس القوانني اليت اقرت قبل العام السلطة الفلسطينية تطبق على الضفة ال

العسكرية الالحقة هلا قبل قدوم السلطة الفلسطينية واليت كانت تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة اذ اصبحت مجيع 
 رها بقعة جغرافية واحدة.القوانني الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية تطبق على كافة االراضي الفلسطينية باعتبا

 اىل النصوص التالية:فلسطني أحالت  -١٨

  ٢٠٠٥) لسنة ١، بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (٢٠١٠) لسنة ٧القرار بقانون رقم (
  يعترب فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:  :)١المادة (

  ة بالثقة العامة املنصوص عليها يف قوانني العقوبات السارية.. اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم املخل١



 
 
 

 
 
 

٢١

  . اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها يف قانون غسل األموال.٢
  . كل فعل يؤدي إىل املساس باألموال العامة.٣
  . إساءة استعمال السلطة خالفا للقانون.٤
  باطال.. قبول الواسطة واحملسوبية اليت تلغي حقا وحتق ٥
  . الكسب غري املشروع.٦
. مجيع األفعال ارمة الواردة يف االتفاقيات العربية والدولية ملكافحة الفساد اليت صادقت عليها أو انضمت إليها ٧

  السلطة الوطنية.
  

  الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
عامة سواء باالنتخاب او بالتعيني وكل شخص كلف مبهمة  كل موظف وكل شخص ندب اىل خدمة ):١٧٠المادة (

رمسية كاحملكم واخلبري والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغريه هدية او وعدًا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق حبكم 
  وظيفته عوقب باحلبس مدة ال تقل عن سنتني وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عني.

  ):١٧١المادة (
كل شخص من االشخاص املذكورين يف املادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغريه هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى   -١

ليعمل عمًال غري حق او ليمتنع عن عمل كان جيب ان يقوم به حبكم وظيفته، عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة تعادل 
  قيمة ما طلب او قبل من نقد او عني.

  يعاقب بالعقوبة نفسها احملامي اذا ارتكب هذه األفعال. -٢
  ):١٧٢المادة (

  يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات املنصوص عليها يف املادتني السابقتني. -١
  يعفى الراشي واملتدخل من العقوبة إذا باحا باألمر للسلطات املختصة او اعرتفا به قبل إحالة القضية اىل احملكمة. -٢

) هدية او منفعة أخرى او وعده ا ١٧٠من عرض على شخص من األشخاص الوارد ذكرهم يف املادة ( ):١٧٣المادة (
باحلبس ال  -إذا مل يالق العرض او الوعد قبوًال  -ليعمل عمًال غري حق او ليمتنع عن عمل كان جيب أن يقوم به عوقب 

  أقل من ثالثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانري اىل مائيت دينار.
  

، المطبق في قطاع غزة بموجب ١٩٣٧) لسنة ٥٨المعدل للقانون رقم ( ١٩٥٣) لسنة ٦٩قانون العقوبات رقم (
  ١٩٥٣لسنة  ٢٧٢األمر 

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته  ):١٠٣المادة (
  ؤبدة وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على ما أعطي أو وعد به.يعد مرتشياً، ويعاقب باألشغال الشاقة امل

يعترب مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل موظف عمومي طلب  مكرر): -١٠٣المادة (
  لنفسه أو لغريه أو أخذ وعداً أو عطية ألداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو لالمتناع عنه.

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لالمتناع عن عمل من أعمال   ):١٠٤المادة (
وظيفته أو لإلخالل بواجباا أو ملكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب باألشغال الشاقة املؤبدة وضعف الغرامة املذكورة 

  من هذا القانون. )١٠٣(يف املادة 



 
 
 

 
 
 

٢٢

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغريه أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية ألداء عمل أو لالمتناع   مكرر): -١٠٤المادة (
عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة املنصوص عليها يف املواد الثالث السابقة 

  االمتناع عنه. حسب األحوال حىت ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة  مكرر): -١٠٧المادة (

  إذا أخرب السلطات باجلرمية أو اعرتف ا.
ررة للرشوة فيعاقب إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة املق ):١٠٨المادة (

الراشي واملرتشي والوسيط بالعقوبة املقررة بذلك الفعل مع الغرامة املقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا 
  من هذا القانون. )٤٨(أخرب السلطات باجلرمية طبقاً لنص الفقرة األخرية من املادة 

حبسب األحوال من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد يف حق موظف  يعاقب بالعقوبات املقررة للرشوة ):١٠٩المادة (
  عمومي أو مستخدم ليحصل على قضاء أمر غري حق أو على اجتنابه أداء عمل من األعمال املكلف ا.

من عرض رشوة ومل تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ومل يبلغ مقصده يعاقب  مكرر): - ١٠٩المادة (
السجن وبغرامة ال تقل عن مخسمائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة ب

والعنف حاصًال ملوظف عمومي فإذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصًال لغري موظف عمومي تكون العقوبة 
  وز مائيت جنيه.احلبس ملدة ال تزيد على سنتني أو غرامة ال تتجا

  حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة. ):١١٠المادة (
  يعد يف حكم املوظفني يف تطبيق نصوص هذا الفصل: ):١١١المادة( 

 املستخدمون يف املصاحل التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت رقابتها. -
 س النيابية العامة أو احمللية سواء أكانوا منتخبني أم معينني.أعضاء اال -
 احملكمون أو اخلرباء ووكالء الديانة واملصفون واحلراس القضائيون. -
 األطباء واجلراحون والقابالت بالنسبة إىل ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن محل أو مرض أو عاهة أو وفاة. -
  كل شخص مكلف خبدمة عمومية. -

  
  ، المطبق في قطاع غزة١٩٤٤) لسنة ٤١المعدل بموجب القانون رقم ( ١٩٣٦) لسنة ٧٤ون العقوبات رقم (قان

كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغريه، أية إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على  :)١٠٧المادة (
ومي عن طريق الرشوة أو بوسائل غري مشروعة ألداء قبوهلا، أو حاول احلصول عليها، كحافز أو مكافأة إلغراء موظف عم

فعل رمسي، أو االمتناع عن أدائه، أو إلظهار احملاباة أو اجلفاء حنو شخص ما، خالل قيام ذلك املوظف العمومي بأداء 
متناع أو واجبات وظيفته، أو ألداء خدمة لشخص ما، أو االمتناع عن ادائها، أو حملاولة أداء خدمة لشخص ما أو حماولة اال

مع احلكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعترب أنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس مدة ثالث سنوات، أو بغرامة 
  .قدرها مخسمائة جنيه، أو بكلتا هاتني العقوبتني

، املنصوص عنها يف مواد قانون العقوبات سالفة الذكر،  العطيةب يقصده كما أوضحت فلسطني أن -١٩
او ليها املرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان امسها أو نوعها كل فائدة حيصل ع

اكانت حبق او بغري حق اذا ارتبط قبوهلا او عرضها باداء املوظف عمال من اعمال الوظيفة. وتعترب   وسواءقيمتها 
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كون غري مستحقة من امليزة غري املستحقة العطية مبفهومها وفق املادة املذكورة اوسع نطاقا من حيث عدم اشرتاط ان ت
ري اذ اا تشمل امليزة سواء اكانت مستحقة ام غري مستحقة وبالتايل فان مفهومها يعترب اوسع من مفهوم امليزة غ

 املستحقة.

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيارت أشكما  -٢٠

 ).١٥/٢٠١٠حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٠/٢٠٠٠حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٣٤/١٩٩٩حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٣٩٩/١٩٩٩حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١١٤١/١٩٩٨عقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة االستئناف املن -
 ).١١١٨/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٢/ ٣احلكم يف الدعوى رقم ( -

من قانون العقوبات رقم  ١٧١و ١٧٠اً ألحكام املواد تقرر احملكمة ادانة املتهم االول (م.ج) عن م طلب وقبول الرشوة خالف
. وحبس املتهم (م.ج) مدة سنتني حمسوبة منها مدة التوقيف اليت أمضاها موقوفًا على ذمة هذه الدعوى ١٩٦٠لسنة  ١٦

 وتغرميه مبلغ مائيت دينار أردين.
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٢/ ٢٥احلكم يف الدعوى رقم ( -

من قانون مكافحة الفساد رقم  ٢٥واملادة  ١التهمة االوىل املسندة للمتهم وهي مة جرم الفساد خالفاً للمادة تعديل وصف 
عقوبات اىل جرم الفساد خالفاً  ١٧١و ١٧٠املعدل واملتمثل يف طلب وقبول الرشوة خالفًا لنصوص املواد  ٢٠٠٥لسنة  ١

املعدل واملتمثل يف احلصول على منفعة شخصية من  ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد رقم  ٢٥واملادة  ١للمادة 
  عقوبات. ١٧٦معامالت االدراة اليت ينتمي اليها املعاقب عليها بنص املادة 

من  ٢٥واملادة  ١احلكم بإدانة املتهم (ح) وقت ارتكاب الفعل بالتهمة املعدلة وهي مة جرم الفساد خالفًا للمادة  -٢
املعدل واملتمثل يف احلصول على منفعة شخصية من معامالت االدارة اليت ينتمي  ٢٠٠٥لسنة  ١رقم  قانون مكافحة الفساد

 واحلكم عليه باحلبس مدة ستة أشهر والغرامة مائيت دينار. ٦٠عقوبات لسنة  ١٧٦اليها املعاقب عليها بنص املادة 
 .) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد١١/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -

ما قام به املتهم االول من استغالل منصبه الوظيفي وقيامه بتعقب معامالت املواطنني وتقاضيه اتعاب لقاء ذلك وتعطيله ان 
للمعامالت اليت مل يكن يكلف بتعقبها مستغًال حاجة املواطنني المتام معامالم باسرع وقت ممكن كل ذلك يشكل كافة 

ث أن الكسب غري املشروع هو كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني الحكام أركان وعناصر جرمية الكسب غري املشروع حي
قانون مكافحة الفساد (املتهم االول منهم) لنفسه أو لغريه بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك خمالف لنص 

وة تطرأ بعد تويل اخلدمة وان طلب قانوين أو لالداب العامة أو بأية طريقة غري مشروعة وان مل تشكل جرمًا وكل زيادة يف الثر 
واستثمار الوظيفة للحصول على منفعة  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧١و ١٧٠الرشوة وقبوهلا خالفاً للمادتني 

تعترب من عناصر جرمية الكسب غري  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧٦و ١٧٥شخصية خالفًا للمادتني 
ميع ما تقدم فإن احملكمة تقرر اعالن براءة املتهمني الثاين والثالث من التهم املسندة اليهما وحيث أن املشروع. وعليه وجل
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 ٢٧٤فإن احملكمة وبكل قناعة واطمئنان تقرر وعمًال بأحكام املادة  ٣النائب العام منح االذن مبحاكمة املتهم االول املربز ن/
بداللة  ١ادانة املتهم االول (ي) بتهمة الكسب غري املشروع خالفًا للمادة  ٢٠٠١لسنة  ٣من قانون االجراءات اجلزائية رقم 

املعدل. واعالن عدم مسؤوليته عن م  ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد رقم  ١٤املعدلة مبوجب املادة  ٢٥املادة 
 ١٧٥ة شخصية خالفًا للمادتني واستثمار الوظيفة للحصول على منفع ١٧١و ١٧٠طلب الرشوة وقبوهلا خالفًا للمادتني 

بداللة  ١باعتبارها من عناصر مة الكسب غري املشروع خالفًا للمادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧٦و
وتقرر احملكمة وضع املدان (ي)  املعدل. ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد رقم  ١٤املعدلة مبوجب املادة  ٢٥املادة 

من قانون  ٢٧٩قة املؤقتة مدة ثالث سنوات وتغرميه مبلغ عشرة االف دينار اردين وعمًال بأحكام املادة باالشغال الشا
 دينار اردين رسوم ونفقات حماكمة. ٥٠٠الزام املدان بدفع مبلغ  ٢٠٠١لسنة  ٣االجراءات اجلزائية رقم 

 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٢/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم  ٢٥واملادة  ١ة املتهم االول (س) جبرم الفساد خالفًا للمادة ادان -١

واحلكم حببسه مدة  ٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧١و ١٧٠وادانته بتهمة طلب الرشوة وقبوهلا خالفًا للمادتني 
  سنتني والغرامة مائيت دينار أردين.

وحبسه مدة ثالث  ٦٠ع لسنة  ١٨٣/٢و ١٧٥ملتهم االول عن مة التهاون يف اداء املهام الوظيفية خالفاً للمواد ادانة ا -٢
دمج العقوبات فيما يتعلق باملتهم االول وتنفيذ االشد منها وهي احلبس مدة  ٦٠ع لسنة  ٧٢أشهر وعمًال بأحكام املادة 

 سنتني والغرامة مائيت دينار اردين.
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٦/٢٠١٢دعوى رقم (احلكم يف ال -

ادانة املتهم االول (ب) جبرم الفساد  ٢٠٠١لسنة  ٣من قانون االجراءات اجلزائية رقم  ٢٧٤/٢عمًال بأحكام املادة  -١
ي االختالس املعدل املتمثل بالتهمة املعدلة وه ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد رقم  ٢٥واملادة  ١خالفًا للمادة 
  ,٦٠عقوبات لسنة  ١٧٤/٢خالفاً للمادة 

املعدل  ٢٠٠٥لسنة  ١من قانون مكافحة الفساد رقم  ٢٥واملادة  ١ادانة املتهم الثاين (س) جبرم الفساد خالفًا للمادة  -٢
ة فإن احملكمة .وعطفًا على قرار االدان١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧١املتمثل يف طلب الرشوة خالفًا للمادة 

وضع املتهم االول (ب) باالشغال الشاقة املؤقتة مدة ثالث سنوات. وحيث ثبت قيام املتهم االول باملساعدة يف   -١تقرر:
وهو تاريخ براءة الذمة  ١٢/٠٩/٢٠١١كشف التالعب احلاصل باحلسابات وقيامه بإعادة قيمة املبالغ اليت قام بأخذها بتاريخ 

من قانون مكافحة  ٢٥/٢لذلك وعمًال بأحكام املادة  ٢٣/٠٥/٢٠١٢امللف للمحاكمة بتاريخ  بينما احيل ١املربز د/
، وحيث قام املتهم االول بإعادة املبالغ حمل ٢٠١٠لسنة  ٧املعدل بالقرار بقانون رقم  ٢٠٠٥لسنة  ١الفساد املعدل رقم 

 -٢دينار اردين نفقات حماكمة. ٣٠٠والزامه بدفع مبلغ اجلرمية فإننا نقرر اعفاء املتهم االول (ب) من العقوبة املقرر حبقه 
مدة  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١فقرة  ١٧١حبس املتهم الثاين (س) عن مة طلب الرشوة خالفًا للمادة 

 دينار رسوم ونفقات حماكمة. ٣٠٠سنة واحدة والغرامة مائة دينار اردين والزامه بدفع مبلغ 
  ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٤/٢٠١١قم (احلكم يف الدعوى ر  -

ألعلى فقد صدر وفق بيانات مت تزويدها للجنة من قبل جملس القضاء اأنه اىل  فلسطنيكما أشارت  -٢١
حكم من احملاكم الفلسطينية حول الرشوة، كان  ٧٦ما جمموعه  ٢٠١٢و ٢٠١١، ٢٠١٠خالل األعوام 



 
 
 

 
 
 

٢٥

، بداللة ١٩٦٠) لسنة ١٦، من قانون العقوبات رقم (١٧٢منها متعلق بعرض الرشوة خالفا للمادة  ١٤
  .١٧٦، ١٧٠املواد 

 ١٥ المادةالفقرة (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

) لسنة ١٦رقم (من قانون العقوبات  )١٧١(و) ١٧٠( ادتني، معطوفة على امل)١٧٢(جرمت املادة  -٢٢
منه يف حال عدم قبول  )١٧٣(ل الرشوة، واملادة الساري يف الضفة الغربية، رشوة املوظف يف حال قبو  ١٩٦٠
 ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣) معطوفة على املواد (مكرر ١٠٧املادة ( جرمت. كما الرشوة

يف قطاع غزة، رشوة املوظف يف حال قبول  طبقامل ١٩٥٣) لسنة ٦٩مكرر) من قانون العقوبات رقم (
) مكرر ١٠٧() و ١٧٢وتشمل املادتني ( دم قبول الرشوة.مكرر) منه يف حال ع ١٠٩الرشوة، واملادة (

 ، مما يغطي الرشوة غري املباشرة.بالعقوبةاملتدّخل والوسيط املذكورتني 

  
 الوطنيينالموظفين العموميين رشوة  - ١٥المادة 

 (ب) الفقرة
ة، عندما ترتكب تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالي

 عمدا:
التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزيـة غري مستحقة، سواء لصاحل (ب) 

املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل 
 .ما لدى أداء واجباته الرمسية

 ١٥ المادةالفقرة (ب) من تنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

نفذت فلسطني احلكم املستعرض من خالل جترمي القوانني السارية فيها، سواء قانون مكافحة  -٢٣
وكل  قطاع غزة، طلب كل موظفو  الفساد املعدل، وقوانني العقوبات السارية يف كل من الضفة الغربية

يني وكل شخص كلف مبهمة رمسية، لنفسه او لغريه شخص ندب اىل خدمة عامة سواء باالنتخاب او بالتع
هدية او وعدًا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق حبكم وظيفته، أو ليقوم بعمل غري حق، أو ليمتنع عن 

) من قانون ١٧١) و(١٧٠(ادتني عمل كان جيب ان يقوم به حبكم وظيفته، وذلك مبوجب أحكام امل
مكرر) من قانون  ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣املواد (و العقوبات الساري يف الضفة الغربية، 

) من ١١٠) و(١٠٨( ،)١٠٧( ،)١٠٦الساري يف قطاع غزة، واملواد ( ١٩٥٣) لسنة ٦٩رقم (العقوبات 
  الساري يف قطاع غزة. ١٩٣٦) لسنة ٧٤رقم (قانون العقوبات 



 
 
 

 
 
 

٢٦

  :، المطبق في قطاع غزة١٩٤٤) لسنة ٤١المعدل بموجب القانون رقم ( ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (

كل من كان موظفًا عمومياً، أو يتوقع أن يصبح موظفًا عمومياً، وقبل من شخص آخر، لنفسه أو لغريه،   ):١٠٦المادة (
أية إكرامية مهما كان نوعها، خالف العوض القانوين، أو حصل على إكرامية كهذه، أو وافق على قبوهلا أو حاول احلصول 

احملاباة  افز أو مكافأة ألداء فعل رمسي، أو االمتناع عن أدائه، أو إلظهار احملاباة أو اجلفاء، أو االمتناع عن إظهارعليها، كح
، خالل قيامه بأداء واجبات وظيفته أو ألداء خدمة لشخص ما أو االمتناع عن أدائها أو حملاولة أو اجلفاء، حنو شخص ما

بصفته تلك، يعترب أنه ارتكب ع عن أدائها، مع احلكومة أو مع موظف عمومي أداء خدمة لشخص ما أو حماولة االمتنا 
  العقوبتني. هاتني ، ويعاقب باحلبس مدة ثالث سنوات، أو بغرامة قدرها مخسمائة جنيه، أو بكلتاجنحة

ة للرشوة فيعاقب إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة املقرر  :)١٠٨( مادةال
الراشي واملرتشي والوسيط بالعقوبة املقررة بذلك الفعل مع الغرامة املقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا 

  .من هذا القانون ٤٨املادة  أخرب السلطات باجلرمية طبقاً لنص الفقرة األخرية من
كل شخص عني ألخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه املرتشي أو أخذ أو قبل شيئًا من   :)مكرراً  ١٠٨(مادة ال

يكن قد  ذلك مع علمه بسببه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا مل
  .توسط يف الرشوة

اجتنابًا للشك يصرح أن الشخص الذي يقبل إكرامية أو حيصل عليها أو يوافق على قبوهلا أو احلصول ): ١٠٩المادة (
عليها أو حياول احلصول عليها كحافز أو مكافأة مقابل أدائه لفعل أو ترك أو لقيامه بفعل أو ترك، حسب مقتضى احلال، 

، حسب ١٠٨أو  ١٠٧أو  ١٠٦يعترب أنه ارتكب جرمًا خالفًا للمادة  ١٠٨أو  ١٠٧أو  ١٠٦ ةمما تنطوي عليه املاد
مقتضى احلال، بالرغم من أنه ال ينوي أداء الفعل أو الرتك الذي قبل اإلكرامية أو حصل عليها أو وافق على قبوهلا أو حاول 

 .احلصول عليها من أجله، أو مل يؤده
، أو بعوض أي شيء ذي قيمة دون عوضكان موظفاً عمومياً، وقبل لنفسه أو لغريه، كل من   ):أ مكررة -١٠٩المادة (

يعلم أنه غري واٍف، أو حصل عليه، أو وافق على قبوله، أو حاول احلصول عليه من شخص يعلم أنه ذو عالقة يف إجراءات 
أو أعمال أي موظف عمومي آخر، هو أو يف معاملة قام ا، أو يوشك أن يقوم ا، أو أا ذات صلة بأعماله الرمسية، 

مرؤوسه أو رئيسه، أو من شخص ذي عالقة، أو حيتمل أن يكون ذا عالقة، أو من شخص يعلم أنه ذو عالقة مبن تقدم من 
األشخاص، يعترب أنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس مدة سنة، أو بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو بكلتا هاتني العقوبتني، ويف  

  .جتري جلرم ارتكب خالفاً هلذه املادة يفرتض عدم وجود العوض إال إذا اثبت وجود العوض وماهيته كل حماكمة
  .حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة ):١١٠(مادة ال

  ارت فلسطني اىل األمثلة التالية:كما أش -٢٤

) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد باحلبس ملدة سنتني حمسوبة ٨/٢٠١١جنايات احلكم يف القضية رقم ( -
 .منها مدة توقيفه وغرامة مقدارها مائيت دينار أردين

 ).٢١١/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٤٩/٢٠٠٩حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٩٢٣/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -



 
 
 

 
 
 

٢٧

 ).١٠/٢٠٠٠حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٣٤/١٩٩٩حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٣٩٩/١٩٩٩عقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة االستئناف املن -
 ).١١٤١/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١١١٨/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ئم الفساد.) الصادر عن حمكمة جرا٢٠١٢/ ٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٢/ ٢٥احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٢/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١١/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -

القضاء األعلى فقد صدر  جملسوفق بيانات مت تزويدها للجنة من قبل كما أشارت فلسطني اىل أنه  -٢٥
منها  حكم من احملاكم الفلسطينية حول الرشوة، ٧٦ما جمموعه  ٢٠١٢و ٢٠١١، ٢٠١٠األعوام  خالل

  تتعلق بطلب الرشوة. ٦٢

 ١٥ المادةالفقرة (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ن قانون م )١٧١(و) ١٧٠( ادتنياملوذلك مبوجب طلب أو قبول موظف رشوًة فلسطني جرمت  -٢٦
مكرر) من قانون العقوبات رقم  ١٠٤) و(١٠٤( )،مكرر ١٠٣( ،)١٠٣املواد (و العقوبات الساري يف الضفة الغربية 

) من قانون ١١٠) و(١٠٨( ،)١٠٧( ،)١٠٦املواد (باالضافة اىل  الساري يف قطاع غزة ١٩٥٣) لسنة ٦٩(
املتدّخل والوسيط، مما يغطي الرشوة عقوبة ل ال. وتشميف قطاع غزةأيضًا الساري  ١٩٣٦) لسنة ٧٤العقوبات رقم (

 غري املباشرة.

  
   رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية - ١٦المادة 

   ١ الفقرة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي 

ف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو أجنيب أو موظ
غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو 

أي مزية غري ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية، من أجل احلصول على منفعة جتارية أو 
 .مستحقة أخرى أو االحتفاظ ا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية

   



 
 
 

 
 
 

٢٨

 ١٦ المادةمن  ١الفقرة تنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

حيث مل جترم قوانني العقوبات السارية رشو  أشارت فلسطني اىل أا مل تنفذ احلكم قيد االستعراض -٢٧
، على الرغم من انطباق قانون مكافحة الفساد املعدل على أي شخص غري فلسطيين يشغل املوظف األجنيب

يف أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية، وأي شخص ميارس وظيفة  منصباً 
ة عمومية لصاحل أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنيب أو مؤسسة دولي

) من قانون مكافحة الفساد املعدل، إال أن جرمية الرشوة وفق ٢من املادة ( ١٣عمومية، وفق أحكام الفقرة 
أحكام قوانني العقوبات السارية، اليت أحال إليها قانون مكافحة الفساد تشرتط يف شخص مرتكب الرشوة أن 

فلسطني على ادخال تنفيذ احلكم  وفق تعريف القانون الوطين. هذا وستعمل دولة عمومياً  يكون موظفاً 
 املستعرض املتعلق برشوة املوظفني العموميني األجانب، ضمن التعديالت على قانون مكافحة الفساد.

الساري يف  ١٩٥٣) لسنة ٦٩رقم (من القانون مكرر)  ١٠٩املادة (كما أوضحت فلسطني أن  -٢٨
) من القانون املذكور قد ١١١املادة () ال تغطي هذا املوجب، كون حاصًال لغري موظف عمومي( قطاع غزة

  جنيب يف تعريفها، اذ نصت على انه:م جرم الرشوة ومل تذكر املوظف األعرفت املوظف لغايات قيا
  يعد يف حكم املوظفني يف تطبيق نصوص هذا الفصل

  .املستخدمون يف املصاحل التابعة للحكومة أو املوضوعة حتت رقابتها -
  .العامة أو احمللية سواء أكانوا منتخبني أم معيننيأعضاء االس النيابية  -
  .احملكمون أو اخلرباء ووكالء الديانة واملصفون واحلراس القضائيون -
 .األطباء واجلراحون والقابالت بالنسبة إىل ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن محل أو مرض أو عاهة أو وفاة -
 .كل شخص مكلف خبدمة عمومية -

، اذ ان خضوع رشوة موظفي املؤسسات الدولية العموميةتم جترمي يفلسطني أنه مل  كما أوضحت -٢٩
حة ن قانون مكافأحكامه، حيث أل هؤوالء املوظفني لقانون مكافحة الفساد ال يتعدى خضوعهم اجرائياً 

ركاا أهي بوردها كما أكان العامة للجرائم الواردة يف قانون العقوبات وامنا الفساد املعدل مل يعدل من األر 
حكام كما حدد الشرائح اخلاضعة أل  وعناصرها وحدد اجلرائم اليت ختتص حمكمة جرائم الفساد ا موضوعياً 

ركاا توافر صفة معينة أحكام القانون جرمية تتطلب ايل فان ارتكب شخص من اخلاضعني ألالقانون وبالت
الصفة به كصفة املوظف العام، اال اذا كان هلذه اجلرمية بالفاعل لقيامها مل تقم اجلرمية حبقه اال اذا توافرت هذه 

لفساد وكان خر ال يتطلب هذه الصفة وكانت هذه اجلرمية من اجلرائم احملددة بقانون مكافحة اآ وصفا قانونياً 
مانة فاذا ارتكب موظف املؤسسة الدولية هذا اجلرم فانه الفاعل من اخلاضعني ألحكامه، كجرمية اساءة األ

مام حمكمة جرائم الفساد (على الرغم من ان أحكام قانون مكافحة الفساد وتتم حماكمته أل ضعاً يكون خا
ية جرائم يتم ارتكاا يف االقليم الفلسطيين وتتم حماكمتهم أعن  موظفي املؤسسات الدولية مسؤولني جزائياً 



 
 
 

 
 
 

٢٩

ارتكاب اجلرم من غري   حالما يفأمام القضاء العادي اال يف حال متتع هؤوالء باحلصانة الدبلوماسية)، أ
حكام قانون مكافحة الفساد فان اجلرمية تكون قد متت اال ان اجلهة املختصة باحملاكمة هي اخلاضعني أل

 احملاكم اجلزائية العادية وليست حمكمة جرائم الفساد.

 ١٦ المادةمن  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

شوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية ر التشريعات الفلسطينية  رممل جت -٣٠
املوظفني جترمي رشوة مت اعداد مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم ، غري أنه العمومية

  ارتشائهم.األجانب وموظفي املؤسسات الدولية و 

املوظفني العموميني شوة ر لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن جتّرم  -٣١
 األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية.

  
  رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية - ١٦المادة 

   ٢الفقرة 
تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومي أجنيب 

ظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غري مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غري أو مو 
مستحقــة، سواء لصاحل املوظــف نفســه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو 

  .ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية
  

 ١٦ المادةمن  ٢الفقرة تنفيذ باستعراض ة ذات الصللمعلومات ا (أ) ملخص

تنظر يف تعديل قانون مكافحة الفساد ا أ اذ أشارت فلسطني اىل أا نفذت احلكم قيد االستعراض -٣٢
املعدل، حبيث يتم تفعيل إخضاع املوظفني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية ألحكامه، مبا يف ذلك جترمي 

او امتناعهم عن القيام بفعل ما لدى أداء واجبام الرمسية، حيث مت قيامهم بطلب الرشوة مقابل قيامهم 
متت مناقشته ضمن ورش عمل ضمت قانونيني و  اعداد مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد املعدل،

  خمتصني، وسيصار إىل إقراره بالسرعة املمكنة.

 ١٦ المادةمن  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

٣٠

املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية  التشريعات الفلسطينية ارتشاء مر مل جت -٣٣
املوظفني جترمي رشوة حبيث يتم  مت اعداد مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد،غري أنه  ،العمومية

 ارتشائهم.و  األجانب وموظفي املؤسسات الدولية

قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف كمل جهودها لكي جتّرم ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تست -٣٤
 .بالتماس رشوة أو قبوهلا مؤسسة دولية عموميةيف 

  
  اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها - ١٧المادة 

، لصاحله تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومــي عمـداً 
صاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو هو أو ل

  .خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد ا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر
  

 ١٧ المادةتنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

مت التشريعات السارية يف الضفة حيث جرّ  يد االستعراضاىل أا ملتزمة باملادة ق فلسطنيأشارت  -٣٥
  الغربية وقطاع غزة اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.

) من القرار بقانون ١جرائم الفساد وفق أحكام املادة ( ىحدااعتبار جرمية االختالس باالضافة اىل   -٣٦
فلسطني أحالت ، ٢٠٠٥) لسنة ١قانون الكسب غري املشروع رقم ( ، بشأن تعديل٢٠٠٥) لسنة ٧رقم (

 :ةالتالي وصاىل النص

   الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
  :)١٧٤المادة (

كل موظف عمومي أدخل يف ذمته ما وكل إليه حبكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى  .١
 .بغرامة من عشرة دنانري إىل مائة دينارو  ولة أو ألحد الناس عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنواتللد

إذا وقع الفعل املبني يف الفقرة السابقة بدس كتابات غري صحيحة يف القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف أو إتالف  .٢
أية حيلة ترمي إىل منع اكتشاف االختالس، عوقب احلسابات واألوراق أو غريها من الصكوك وعلى صورة عامة ب

 .باألشغال املؤقتة أو االعتقال املؤقت
من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غري منقولة حلساب الدولة أو حلساب إدارة عامة،  :)١٧٥مادة (ال

جلر مغنم ذايت أو مراعاة لفريق أو إضراراً فاقرتف غشًا يف أحد هذه األعمال أو خالف األحكام اليت تسري عليها إما 
بالفريق اآلخر أو إضرارًا باإلدارة العامة عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تنقص عن قيمة الضرر 

  .الناجم



 
 
 

 
 
 

٣١

على صور  كل من سلم إليه على سبيل األمانة أو الوكالة وألجل اإلبراز واإلعادة أو ألجل االستعمال  ):٤٢٢المادة (
ما كان لغريه من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً  -بأجر أو دون أجر - معينة أو ألجل احلفظ أو إلجراء عمل 

أو إبراء وباجلملة كل من وجد يف يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف املالك أو استهلكه أو أقدم 
ع عن تسليمه ملن يلزم تسليمه إليه، ويعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبالغرامة من على أي فعل يعد تعديًا أو امتن

  .عشرة دنانري إىل مئة دينار
  ):٤٢٣المادة (

خادماً بأجرة أو تلميذاً يف صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر  ملادة السابقةا إذا كان مرتكب األفعال املبينة يف -١
 .الناشئ عنها موجهاً إىل خمدومه فال تكون مدة احلبس أقل من سنة واحدة

 :وال تكون العقوبة أقل من ثالثة أشهر إذا كان مرتكب األفعال املذكورة أحد األشخاص املذكورين أدناه -٢
 .ة خريية وكل شخص مسؤول عن أعماهلامدير مؤسس -أ

 .وصي القاصر وفاقد األهلية -ب
 .منفذ الوصية أو عقد الزواج -ج
 .كل حماٍم أو كاتب عدل  -د
 .كل شخص مستناب عن السلطة إلدارة أموال ختص الدولة أو األفراد أو حلراستها  -هـ

  
، المطبق في قطاع غزة بموجب ١٩٣٧ة ) لسن٥٨المعدل للقانون رقم ( ١٩٥٣) لسنة ٦٩قانون العقوبات رقم (

 ١٩٥٣لسنة  ٢٧٢األمر 
يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أمواًال أو أوراقًا أو أمتعة مسلمة  ):١١٢المادة (

وبني له أو األمناء إليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة إذا كان اجلاين من مأموري التحصيل أو املند
 .على الودائع أو الصيارفة املنوطني حبساب النقود واختلس شيئاً مما سلم إليه ذه الصفة

يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي استوىل بغري حق على مال للدولة أو إلحدى اهليئات  ):١١٣المادة (
 .العامة أو سهل ذلك لغريه

شغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي له شأن يف حتصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو يعاقب باأل ):١١٤المادة (
  .الضرائب أو حنوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على املستحق مع علمه بذلك

إحدى  يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي مكلف باحملافظة على مصلحة الدولة أو ):١١٥المادة (
  اهليئات يف صفقة أو عملية أو قضية وأضر ذه املصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغريه.

فضًال عن العقوبات املقررة لقيمة ما اختلسه أو استوىل عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن ال تقل  ):١١٨المادة (
 .الغرامة عن مخسمائة جنيه

 ياالختالس لصاحل شخص أو كيان آخر وفعل ياً عاجل جزئكما أوضحت فلسطني أن القانون  -٣٧
) يف حالة املوظف املوكل ببيع او ادارة او شراء اية اموال منقولة ١٧٥التسريب والتبديد ضمن احكام املادة (

) تنطبق على الكافة سواء أكان موظفاً عاماً أم غري موظف ٤٢٢مما أن أحكام املادة ( اوغريها لصاحل الدولة.
 موضوع األمانة أو التسليم ماالً عاماً من عدمه. عام وسواء أكان



 
 
 

 
 
 

٣٢

) قد عاجلت فعل التسريب اذ اا جرمت فعل االستيالء ١١٣كما أوضحت فلسطني أن املادة ( -٣٨
 على االموال العامة سواء اكان هذا االستيالء للموظف ذاته او من خالل تسهيل املوظف ذلك للغري.

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -٣٩

 ).٤٣/٢٠١١حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم (حكم  -
 ).٢١١/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٢١١/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٥٠/٢٠١٠ى اجلزائية رقم (حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعو  -
 ).٥٨٧/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٤/ ٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٦/٢٠١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 در عن حمكمة جرائم الفساد.) الصا١٥/٢٠١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٨/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٩/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١١/ ١١احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ائم الفساد.) الصادر عن حمكمة جر ٢٠١١/ ١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -

فقد ، وفق بيانات مت تزويدها للجنة من قبل جملس القضاء األعلىكما أشارت فلسطني اىل أنه  -٤٠
مجيعها ، حكماً  ١٨٣بلغت األحكام الصادرة عن حماكم احملافظات الشمالية خالل األعوام الثالثة األخرية 

) أو اختالسًا جنحويًا وفقًا ألحكام ٢( متعلقة باالختالس، سواء أكان اختالسًا جنائيًا وفقًا ألحكام الفقرة
  .١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ١٧٤) من املادة ١الفقرة (

 ١٧ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

فعل الساري يف الضفة الغربية  ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم () من ١٧٤املادة (جرمت  -٤١
حبكم وظيفته دون أن تغطي صراحًة االختالس لصاحل شخص أو كيان اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه 

) من نفس القانون ٤٢٢غري أنه تنطبق على هذه األفعال أحكام املادة ( آخر وال فعلي التسريب والتبديد.
واليت جتّرم اساءة األمانة بشكل شامل حبيث تنطبق أيضًا على املوظفني العموميني يف حالة عدم انطباق 

أنه توجد حاالت سابقة ). وقد أشارت السلطات الفلسطينية خالل االجتماع املشرتك ١٧٤ادة (أحكام امل
قانون ) من ١١٣) و(١١٢املادتني (جرمت كما  ) على موظفني عموميني.٤٢٢طبقت فيها املادة (



 
 
 

 
 
 

٣٣

 سببفعل اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه بيف قطاع غزة  طبقامل ١٩٥٣) لسنة ٦٩العقوبات رقم (
 بديد.فعل التدون أن تغطي صراحًة  وظيفته

يف قطاع ضّمن تشريعاا السارية لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن تُ  -٤٢
 ُعهد اليه حبكم موقعه.جترمياً صرحياً لفعل تبديد موظف عمومي ملا غزة 

، وملزيد الساري يف الضفة الغربيةقانون العقوبات ) من ٤٢٢مع األخذ بعني االعتبار أحكام املادة (و  -٤٣
) من نفس القانون ١٧٤امكانية تعديل املادة ( نظر يفمن اليقني القانوين، ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن ت

 التسريب والتبديد. يفعلو االختالس لصاحل شخص أو كيان آخر حبيث تغطي صراحًة 

  
  النفوذالمتاجرة ب - ١٨المادة 

  (أ) الفرعية الفقرة
ر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما تنظ

  ترتكب عمداً: 
وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، (أ) 

استغالل نفوذه الفعلي أو بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص على 
املفرتض دف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل 

   .احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر
  

  ١٨ المادةالفقرة الفرعية (أ) من  (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ

القانون الفلسطيين الساري حيث وبالرغم أن  أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض اىل فلسطنيأشارت  -٤٤
الساري بالضفة الغربية أو قانون  ١٩٦٠حاليًا مل ينص على هذه اجلرمية سواء يف قانون العقوبات لسنه 

الصادر عن  مريف السابق يف قطاع غزة مبوجب األ مكافحة الفساد الفلسطيين اال أن هذا الفعل كان ُجمرماً 
من املادة  )ب(، وال يزال جمرماً باحلالة الواردة بالفقرة ىامللغ ١٩٥٧لسنة  ٥٥٥املصري رقم  احلاكم العسكري

 ١٩٣٦) لسنة ٧٤من قانون العقوبات رقم ( )١٠٨(من اتفاقية مكافحة الفساد وذلك مبوجب املادة  ١٨
 .ع غزة، املطبق يف قطا ١٩٤٤) لسنة ٤١املعدل مبوجب القانون رقم (

  ة، المطبق في قطاع غز ١٩٤٤) لسنة ٤١المعدل بموجب القانون رقم ( ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغريه، أية إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على   ):١٠٨(المادة 

موظف عمومي، عن طريق استعمال نفوذه الشخصي معه، ألداء فعل  قبوهلا أو حاول احلصول عليها كحافز أو مكافأة إلغراء
رمسي، أو االمتناع عن أدائه، أو إلظهار احملاباة أو اجلفاء حنو شخص ما، خالل قيامه بأداء واجبات وظيفته، أو ألداء خدمة 



 
 
 

 
 
 

٣٤

مع احلكومة أو مع  ،دائهالشخص ما، أو االمتناع عن أدائها أو حملاولة أداء خدمة لشخص ما، أو حماولة االمتناع عن أ
موظف عمومي بصفته تلك، يعترب أنه ارتكب جنحة، ويعاقب باحلبس مدة سنة، أو بغرامة قدرها مائتا جنيه، أو بكلتا هاتني 

 .العقوبتني

جترمي هذه األفعال من خالل تعديالت تشريعية حيث  يفحاليًا كما أشارت فلسطني اىل أا تنظر  -٤٥
 واليت جاء فيها: ٢٠١١مشروع قانون العقوبات الفلسطيين لسنة ) ٢٨٦ورد النص عليها يف (

، أو َمزْ  -١ ًة الْسِتْعماِل نـُُفوٍذ َحِقيِقيَمْن طََلَب لِنَـْفِسِه، أو َغْريِِه، أو َقِبَل، أو َأَخَذ َوْعداً، أو َعِطي عوٍم لِْلُحصوِل، أو ُحماَولِة ُكل
ْرَتشي.اُحلصوِل ِمْن أَيِة ُسْلطٍَة عامٍة، أو 

ُ
  ِجَهٍة خاِضَعٍة ِإلْشراِفها َعَلى أَيِة ِميَزٍة ِمْن أي نـَْوٍع، يـَُعد يف ُحْكِم امل

ْنُصوِص َعَلْيها يف املادِة ( -٢
َ
) ِمْن هذا القانُوِن، إذا كاَن ُمَوظفًا عاّماً، وبِاحلَْبِس وبَِغراَمٍة ال َتزِيُد َعَلى ٢٨٣ويُعاَقُب بِالُعُقوبِة امل

اّمة، ُكل ِجَهٍة ِطَي، أو ُوِعَد ِبِه، أو بِِإْحدى هاتـَْنيِ الُعُقوبـَتَـْنيِ فـََقْط يف اَألْحواِل اُألْخرى. ويـَُعد، يف ُحْكِم السْلطَِة العما أُعْ 
 خاِضَعٍة إلْشراِفها.

َعَلى صاِحِب النفوِذ، ومل تـُْقَبْل ِمنُه، ويـَُعد يف ُحْكِم  ويُعاَقُب، ِبذاِت ُعُقوبِة اَجلرِميَِة الّتاَمِة، ُكل َمْن َعَرَض َعِطيًة، أو فاِئَدةً  -٣
 الرّاِشي.

اِر بِالنـُفوِذ َنِظِري الَعِطيِة، أو الَوْعِد اْرِتكاَب ِجنايٍَة ُعُقوبَِتها َأَشد ِمَن  -٤ ُفوِذ، ِإذا كاَن الَغَرُض ِمَن االجتَرِة لإلجتار بِالنـَُقر
الُعُقوبِة امل

قَ  اْنطَبَـَقتِ 
ُ
ِم الَعِطيِة، أو الَوْعِد، أو الَوِسيِط، َمَع الَغراَمِة امل ِجِر بِنُـُفوِذِه، وُمَقدت

ُ
رَرِة لإلجتار بِالنـُفوِذ الُعُقوبُة اَألَشد َعَلى امل

  .الوارَِدِة يف الَفْقَرِة اُألوىل

ملادة األوىل من مسودة قانون وكذلك ورد جترمي ذات الفعل (االجتار بالنفوذ أو استغالل النفوذ) يف ا -٤٦
  اجلهات التشريعية الفلسطينية. مكافحة الفساد املعروض على

 ١٨ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

موظف عمومي أو أي شخص آخر ال يوجد نص يف التشريع الفلسطيين احلايل جيّرم رشوة  -٤٧
، غري أنه يف قطاع غزةن هذا الفعل كان جمّرماً سابقًا أبالرغم من  وميةإدارة أو سلطة عمجتاه ستغالل نفوذه ال

جترمي مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم و  مشروع قانون العقوبات الفلسطيينمت اعداد 
 .إدارة أو سلطة عموميةجتاه ستغالل نفوذه الموظف عمومي أو أي شخص آخر رشوة وارتشاء 

موظف عمومي أو أي شخص رشوة ستعرِضون فلسطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم ُيَشجع امل -٤٨
 .إدارة أو سلطة عموميةجتاه ستغالل نفوذه الآخر 

  
  النفوذ المتاجرة ب - ١٨المادة 

  (ب) الفرعية الفقرة
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، عندما تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية
  :ترتكب عمداً 

قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية (ب) 
غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يستغل ذلك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه 

  . لطرف على مزية غري مستحقةالفعلي أو املفرتض دف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة ا
  

  ١٨ المادةالفقرة الفرعية (ب) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل جواا السابق.اىل أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -٤٩

 ١٨ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ارتشاء أي  يف قطاع غزة ساريال ١٩٣٦) لسنة ٧٤من قانون العقوبات رقم ( )١٠٨(ة املاد جرمت -٥٠
مشروع و  مشروع قانون العقوبات الفلسطيينمت اعداد وقد  شخص الستعمال نفوذه جتاه موظف عمومي.

موظف عمومي أو أي شخص آخر جترمي رشوة وارتشاء قانون بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم 
 .إدارة أو سلطة عموميةجتاه نفوذه  ستغاللال

موظف ارتشاء ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم، على كامل أراضيها،  -٥١
 .إدارة أو سلطة عموميةجتاه ستغالل نفوذه العمومي أو أي شخص آخر 

  
  إساءة استغالل الوظائف - ١٩المادة 

ن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم تعمد موظف عمومي تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم م
إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض 

  . احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانني
  

  ١٩ ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ) ملخص المعلومات 

حيث جرمت التشريعات السارية يف الضفة  اىل أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض فلسطنيأشارت  -٥٢
جرائم  ىحدااعتبار جرمية اساءة استعمال السلطة باالضافة اىل  الغربية وقطاع غزة اساءة استعمال الوظائف.

غري  ، بشأن تعديل قانون الكسب٢٠٠٥) لسنة ٧ار بقانون رقم () من القر ١الفساد وفق أحكام املادة (
 .٢٠٠٥) لسنة ١املشروع رقم (
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بشكل عام وذلك من  لوظائفا اساءة استعمالكما أضافت فلسطني اىل أنه مت النظر يف جترمي  -٥٣
هيئة واالقرتاحات اليت تعدها  ٢٠١٠خالل املناقشات اليت سبقت اقرار قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة 

من خالل جترمي فعل الواسطة واحملسوبية وفق احكام  مكافحة الفساد لتعديل القانون املذكور. وكذلك جزئياً 
 .٢٠١٠املادة االوىل من قانون مكافحة الفساد لسنة 

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -٥٤

   الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
  :)١٧١المادة (

كل شخص من االشخاص املذكورين يف املادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغريه هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى   -١
ليعمل عمًال غري حق او ليمتنع عن عمل كان جيب ان يقوم به حبكم وظيفته، عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة وبغرامة تعادل 

  قيمة ما طلب او قبل من نقد او عني.
  عاقب بالعقوبة نفسها احملامي اذا ارتكب هذه األفعال.ي -٢

من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غري منقولة حلساب الدولة أو حلساب إدارة عامة، فاقرتف  :)١٧٥المادة (
أو إضراراً بالفريق اآلخر أو غشاً يف أحد هذه األعمال أو خالف األحكام اليت تسري عليها إما جلر مغنم ذايت أو مراعاة لفريق 

  .إضراراً باإلدارة العامة عوقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تنقص عن قيمة الضرر الناجم
 :يعاقب من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة أقلها عشرة دنانري ):١٧٦(المادة 

نتمي إليها سواء أفعل ذلك مباشرة أو على كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معامالت اإلدارة اليت ي .١
 .يد شخص مستعار أو باللجوء إىل صكوك صورية

ممثلو اإلدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متويل الشرطة العامة إذا اقدموا جهاراً أو باللجوء إىل صكوك صورية مباشرة  .٢
لطة باحلبوب وسائر احلاجات ذات الضرورة أو على يد شخص مستعار على االجتار يف املنطقة اليت ميارسون فيها الس

 .األولية غري ما أنتجته أمالكهم
  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (

  ):١١٠المادة (
كل موظف يف اخلدمة العامة عهد إليه حبكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو إدارية تتعلق بأموال ذات صفة خاصة أو  -١

أو جتارة أو شغل له صفة خاصة وبعد أن متلك لنفسه، مباشرة أو غري مباشرة، حصة يف تلك األموال أو  بتعاطي صناعة
الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك الواجبات فيما يتعلق بتلك األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي ميلك 

 .ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة سنة واحدة حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه، يعترب أنه
 .ال تقام الدعوى مبقتضى هذه املادة إال من قبل النائب العام أو مبوافقته -٢

يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتة كل موظف عمومي له شأن يف إدارة املقاوالت أو التوريدات أو األشغال  ):١١٦المادة (
امة أو يف اإلشراف عليها حصل أو حاول أن حيصل لنفسه أو لغريه بأية كيفية على ربح املتعلقة بالدولة أو بإحدى اهليئات الع

 .من عمل من األعمال املذكورة

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت   -٥٥
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 ).١٠٤/٢٠١٢حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٢١١/٢٠١١عوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الد -
 ).٤١/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٩٠/٢٠١٠حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٢/٢٠١٠حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١١١٨/١٩٩٨ستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة اال -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٣/ ١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٢/ ٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٢/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١١/٢٠١٢دعوى رقم (احلكم يف ال -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٤/٢٠١١احلكم يف الدعوى رقم ( -

 ١٩ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

جّرمت  ،الوظائف استغـــاللاساءة نص شامل يف التشريع الفلسطيين جيّرم بالرغم من عدم وجود  -٥٦
واملادتني  الساري يف الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (من ) ١٧٦) و(١٧٥املادتني (

، عدد من األفعال املطبق يف قطاع غزة ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم () من ١١٦) و(١١٠(
قانون مشروع مت اعداد وقد  .من قبل فئات حمددة من املوظفني العموميني إساءة استغالل الوظائفب املتعلقة

 .شاملائف بشكل إساءة استغالل الوظجترمي عديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم بت

مبا يتوافق مع  ائفإساءة استغالل الوظ ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم -٥٧
 أحكام االتفاقية.

  
  اإلثراء غير المشروع - ٢٠المادة 

األساسية لنظامها القانوين، يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ 
تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال 

  .يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إىل دخله املشروع
  

  ٢٠ لمادة(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ ا
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مث  هذا الفعلجّرم املشرع الفلسطيين  حيثاىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -٥٨
 عاد وألغى هذا التجرمي لتناقضه مع مبدأ افرتاض الرباءة املنصوص عليه يف الدستور.

واليت  ٢٠٠٥لسنة  ١من خالل سن قانون الكسب غري املشروع رقم وجاء جترمي االثراء غري املشروع  -٥٩
نصت املادة األوىل منه على أن "الكسب غري املشروع: كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا 
القانون لنفسه أو لغريه بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك خمالف لنص قانوين أو لآلداب 

غري مشروع كل زيادة يف الثروة تطرأ بعد  ويعترب كسباً  العامة أو بأية طريقة غري مشروعة وإن مل تشكل جرماً 
تويل اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع هلذا القانون أو على زوجه أو على أوالده القصر مىت كانت ال 

. ويدخل يف حكم الكسب غري املشروع كل مال تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع هلا
يق تواطؤ مع أي شخص من اخلاضعني هلذا القانون على حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طر 

منه على أن " كل من حصل لنفسه أو لغريه أو سهل هلم احلصول  ٢٥استغالل وظيفته أو صفته" واملادة 
رد قيمة الكسب غري املشروع، وكل ما  - ٢، السجن املؤقت -١على كسب غري مشروع يعاقب مبا يلي: 

دفع غرامة مالية  -٣، كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غري املشروعيثبت يف ذمته املالية من أموال  
 تساوي قيمة الكسب غري املشروع".

ممية ملكافحة صيغة اليت تدعو هلا االتفاقية األإال أن املشرع الفلسطيين عاد وألغى هذا التجرمي بال -٦٠
 ١٤املادة  يفالرباءة املنصوص عليه ه يتعارض مع مبدأ افرتاض ينقل عبء اإلثبات إىل املدعي علكون الفساد  

 واليت تنص على أن "املتهم برئ حىت تثبت إدانته..."، ٢٠٠٣من القانون األساسي الفلسطيين املعدل لسنة 
) لسنة ١، بشأن تعديل قانون الكسب غري املشروع رقم (٢٠٠٥) لسنة ٧وذلك مبوجب القرار بقانون رقم (

املشروع كجرمية فساد دون ذكر عناصر هذه اجلرمية وذلك وفق نص والذي أورد جترميًا للكسب غري  ٢٠٠٥
منه واليت نصت على أنه "إذا ) ٢٠(من االتفاقية) واملادة  ١٥املادة األوىل منه (املشار هلا عند استعراض املادة 

حال تبني للهيئة جدية الشكوى املقدمة هلا تطلب من الشخص املطعون يف ثرائه بيان مصدر هذا الثراء ويف 
 .مل تقتنع اهليئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات اليت جتريها عدم شرعية هذا الثراء"

من القانون األساسي وعدم دستورية هذه املادة  ١٤وبالتايل اعتنق املشرع الفلسطيين سندًا للمادة  -٦١
مثًا ودليًال يف ذاته على أن مصدر هذه واليت تعترب عجز املوظف عن اثبات مصدر كل زيادة يف دخله أمرًا مؤ 

الزيادة هو كسب غري مشروع تأسيسًا على أن هذه الفقرة تضع عبء اثبات مصدر هذه الزيادة يف ثروة 
ا جاءت من استغالل املتهم ملنصبهاملتهم على عاتقه، بينما كان يتوجب على النيابة العامة أن تثبت هي أ، 

القانون ال ميلك أن يفرض قرائن قانونية إلثبات التهمة أو لنقل عبء وأا كسب غري مشروع. حبجة أن 
االثبات على عاتق املتهم ملناقضة ذلك لعدم التزام املتهم بإثبات براءته تطبيقًا ألصل الرباءة. وأن قرائن 

ال االثبات اجلزائي االثبات القانونية إذا أمكن تربيرها يف جمال االثبات املدين اال انه ال سبيل اىل تربيرها يف جم



 
 
 

 
 
 

٣٩

الذي يقوم على مبدأ افرتاض الرباءة الذي يعد ركنًا هامًا من أركان الشرعية االجرائية وأصًال من أصول 
 احملاكمات اجلزائية يرتد اىل حق من حقوق االنسان.

قانون مكافحة ) من ٤٠/٢كما أوضحت فلسطني أن مبدأ افرتاض الرباءة ال يتناقض مع املادة ( -٦٢
حيق للمحكمة احلكم مبصادرة األموال واليت تنص على أنه " ٢٠٠٧) لسنة ٩ال املعدل رقم (غسل األمو 

) من هذه املادة واليت تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل شخص مدان ١املشار إليها يف الفقرة (
عشر سنوات قبل اامه  ، واليت جرى استمالكها خالل فرتة ال تتجاوزجبرمية غسل األموال أو جبرمية أصلية

وذلك إذا قامت أسباب معقولة تشري إىل أن هذه األموال تشكل متحصالت من اجلرمية اليت أدين باجلرمية، 
"، حيث أن هذا احلكم ا الشخص وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك األموال حّصلت بصورة قانونية

ل االموال أو اجلرم االصلي الذي نتج عنه غسل ينحصر على املصادرة هلذه االموال بعد احلكم جبرمية غس
 االموال وال تتناول هذه املادة أي جترمي.

، وامنا مت الغاء مبدأ ٢٠٠٥كما أكدت فلسطني اىل أنه مل يتم الغاء جترمي الكسب غري املشروع عام  -٦٣
رمية الكسب غري اعفاء النيابة العامة من اثبات اجلرم االصلي الذي نتج عنه الكسب غري املشروع، اذ ان ج

اال ان اثباا ملقى على عاتق النيابة  ٢٠١٠املشروع بقيت جمرمة يف قانون مكافحة الفساد املعدل لسنة 
العامة وبالتايل فقد مت افراغها من مضموا. حيث صدرت هذه االحكام بناء على اثبات اجلرم االصلي الذي 

لفساد بتطبيق هذا النص املطعون يف دستوريته، نتج عنه كسبا غري مشروع. حيث استمرت حمكمة جرائم ا
وحيث ان احملكمة العليا بصفتها الدستورية مل تبت حلد هذا التاريخ مبدى دستورية النص املطعون فيه فان هذا 

 للمدى الذي حدده قانون مكافحة الفساد. النص يبقى ساريا وفقاً 

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -٦٤

 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢٠١٣/ ١٣( احلكم يف الدعوى رقم -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٦/٢٠١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٩/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٨/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -

 ٢٠ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ١قانون الكسب غري املشروع رقم ) من ١مبوجب املادة (غري املشروع  االثراءجّرم املشرع الفلسطيين  -٦٥
من  ١٤املادة ، مث عاد وألغى هذا التجرمي لتناقضه مع مبدأ افرتاض الرباءة املنصوص عليه يف ٢٠٠٥لسنة 

 تج عنه كسباً غري مشروع.واشرتط اثبات النيابة العامة للجرم األصلي الذي نالقانون األساسي 



 
 
 

 
 
 

٤٠

  القطاع الخاصالرشوة في  - ٢١المادة 
  (أ) الفقرة الفرعية

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما 
  :أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية ترتكب عمداً 

كيانا تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية غري مستحقة أو   وعد أي شخص يدير(أ) 
عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص 

  . بواجباته آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخالالً 
  

  ٢١ المادةالفقرة الفرعية (أ) من معلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص ال

نظرت يف جترمي الرشوة يف القطاع  أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث اىل فلسطنيأشارت  -٦٦
اخلاص من خالل مشروع قانون مكافحة الفساد املعدل وذلك باعتماد تعريف شامل للموظف يشمل مجيع 

انون مكافحة الفساد وباخلصوص رؤساء وأعضاء جمالس إدارة الشركات املسامهة العامة اخلاضعني ألحكام ق
والعاملون فيها، ورؤساء وأعضاء جمالس إدارة اهليئات االهلية اليت تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة 

حىت ولو مل تكن وباالستقالل املايل واالداري واألحزاب والنقابات ومن يف حكمهم والعاملني يف أي منها 
تتلقى دعمًا من املوازنة العامة وبالتايل ختضع لذات النصوص التجرميية املعاقبة على الرشوة يف القطاع العام 

 وال يزال املشروع قيد الدراسة من اجلهات التشريعية الفلسطينية لغايات إقراراه. والسالف بياا.

الساري يف  ١٩٥٣) لسنة ٦٩رقم (ون من القانمكرر)  ١٠٩املادة (كما أوضحت فلسطني أن  -٦٧
) ختص املكلفني خبدمة عامة من غري املوظفني حيث حددت املادة حاصًال لغري موظف عمومي( قطاع غزة

من القانون املذكور االشخاص املعتربين موظفني لغايات تطبيق هذه املواد، اال ان الرشوة للمستخدم  ١١١
تشمل حصرا أي شخص  ١٩٦٠لسنة  ١٦انون العقوبات رقم او ق ١٩٥٣لسنة  ٦٩العام يف القانون رقم 

مكلف خبدمة عامة او املوظفني العموميني، واملكلفني خبدمة عامة هم اعضاء وموظفي البلديات ومن يف 
حكمهم، اذ توسع املشرع يف تفسري لفظ موظف اال انه مل يشمل العاملني بالقطاع اخلاص كالشركات والبنوك 

 وغريها.

 ٢١ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  ات المتعلقةالمالحظ(ب)  

مت اعداد مشروع قانون . وقد الوعد بالرشوة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحها فلسطنيرم  جتمل -٦٨
 .هذه األفعالجترمي بتعديل قانون مكافحة الفساد، حبيث يتم 



 
 
 

 
 
 

٤١

عد بالرشوة يف القطاع اخلاص أو الو  ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم -٦٩
 .عرضها أو منحها

  
  القطاع الخاصفي الرشوة  - ٢١المادة 
  )لفقرة الفرعية (با

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما 
  :ةترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتاري

(ب) التماس أي شخص يدير كيانًا تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل 
مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم 

  . ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالًال بواجباته
  

  ٢١ المادةالفقرة الفرعية (ب) من استعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة ب

  .أحالت اىل جواا السابقأا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض و  أشارت فلسطني اىل -٧٠

 ٢١ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

وع قانون بتعديل قانون مت اعداد مشر . وقد قبوهلاالرشوة يف القطاع اخلاص أو  طلب فلسطنيرم مل جت -٧١
 جترمي هذه األفعال.مكافحة الفساد، حبيث يتم 

الرشوة يف القطاع اخلاص أو  ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تستكمل جهودها لكي جتّرم طلب -٧٢
 قبوهلا.

  
  في القطاع الخاصالممتلكات اختالس  - ٢٢المادة 

عية وتدابري أخرى لتجرمي تعمد شخص يدير كيانا تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشري
تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مايل أو جتاري، اختالس أي 

  . ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد ا إليه حبكم موقعه
  

  ٢٢ صلة باستعراض تنفيذ المادة(أ) ملخص المعلومات ذات ال



 
 
 

 
 
 

٤٢

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: فلسطنيأشارت  -٧٣

   الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات رقم (قانون 
ستعمال على صور كل من سلم إليه على سبيل األمانة أو الوكالة وألجل اإلبراز واإلعادة أو ألجل اال  ):٤٢٢المادة (

ما كان لغريه من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً  -بأجر أو دون أجر - معينة أو ألجل احلفظ أو إلجراء عمل 
أو إبراء وباجلملة كل من وجد يف يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف املالك أو استهلكه أو أقدم 

أو امتنع عن تسليمه ملن يلزم تسليمه إليه، ويعاقب باحلبس من شهرين إىل سنتني وبالغرامة من على أي فعل يعد تعديًا 
  .عشرة دنانري إىل مئة دينار

  ):٤٢٣المادة (
خادماً بأجرة أو تلميذاً يف صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان الضرر  املادة السابقة إذا كان مرتكب األفعال املبينة يف -٣

 .الناشئ عنها موجهاً إىل خمدومه فال تكون مدة احلبس أقل من سنة واحدة
 :وال تكون العقوبة أقل من ثالثة أشهر إذا كان مرتكب األفعال املذكورة أحد األشخاص املذكورين أدناه -٤

 .ير مؤسسة خريية وكل شخص مسؤول عن أعماهلامد -أ
 .وصي القاصر وفاقد األهلية -ب
 .منفذ الوصية أو عقد الزواج -ج
 .كل حماٍم أو كاتب عدل  -د
 .كل شخص مستناب عن السلطة إلدارة أموال ختص الدولة أو األفراد أو حلراستها  -هـ

  
  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (

كل من كان أمينًا على مال واتلف ذلك املال بقصد االحتيال أو حوله بقصد االحتيال ألي غرض غري  ):٣١٢(المادة 
إيفاًء . الغرض الذي فوض باستعماله من أجله حبكم األمانة، يعترب أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة سبع سنوات

  :" إىل األشخاص اآليت ذكرهم أدناه دون سواهمللغاية املقصودة من هذه املادة تنصرف كلمة "األمني
  .أ. املتولني على األوقاف املنشأة صراحة حبجة أو بوصية أو بصك حتريري جلهة عامة أو خاصة أو جلهة خريية

 .ب. املتولني الذي يعينون حبكم القانون ألية غاية من هذه الغايات
 .وقف من األوقاف املتقدم ذكرها ج. األشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات املناظرة على أي

  .د. منفذي الوصايا والقيمني على الرتكات
 :كل من ):٣١٣(المادة 

كان مديرًا هليئة مسجلة أو شركة، أو موظفًا من موظفيها واستلم أو احرز حبكم وظيفته أي مال من أموال اهليئة أو  . أ
الحتيال قيد ذلك املال حبقيقته ومتامه يف الشركة غري خمصص لدفع دين أو استحقاق صحيح عليها واغفل بقصد ا

 . يتسبب أو يوعز بقيده على هذا الوجهملدفاترها وحساباا أو 
 :كان مديراً أو موظفاً أو عضواً يف هيئة مسجلة أو شركة وارتكب أحد األفعال التالية بقصد االحتيال، أي . ب
قيمة أو حساب عائد للهيئة أو الشركة أو أي أتلف أو غري أو شوه أو زور أي سجل أو دفرت أو مستند أو صك ذي  .١

 قيد يف دفاترها أو مستنداا أو حساباا أو كان شريكاً يف ذلك الفعل، أو
 دّون قيداً كاذباً يف دفاتر اهليئة أو الشركة أو يف مستنداا أو حساباا أو كان شريكاً يف ذلك الفعل، أو .٢



 
 
 

 
 
 

٤٣

 لشركة أو مستنداا أو حساباا أو كان شريكاً يف ذلك الفعلأغفل تدوين قيد جوهري يف دفاتر اهليئة أو ا .٣
 .يعترب أنه ارتكب جناية ويعاقب باحلبس مدة سبع سنوات

 ٢٠١١ مشروع قانون العقوبات الفلسطيين لسنة اىل النصوص التالية من فلسطنيكما أحالت  -٧٤
 :والذي مل يُقر حىت تارخيه

  
  ٢٠١١ مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة

ُقوالً َممْلوكاً لَِغْريِِه، بِناًء َعَلى َوِديَعٍة، أو عارِيٍَة، أو ِإجياٍر، أو َرْهٍن، أو وِكالَ  ):٦٠٤المادة ( ٍة، أو َأي َعْقٍد ُكـل َمْن حاَز ماًال َمنـْ
حاَفَظِة َعَلى املاِل، ويـَُردُه َعْيناً، أو بِاْسِتعماِلِه ِيف أَْمرٍ 

ُ
َم  آَخَر يـُْلزُِمُه بِامل َشْخٍص آَخَر، وتـََقد ِلَمْصَلَحِة ماِلِكِه، أو َأي ٍ ُمَعني

 لِنَـْفِسِه، أو َتَصرَف ِفيِه ِحساِب َعْن هذا االْسِتْعماِل، أو بِناًء َعَلى َنص قانُوِين، أو ُحْكٍم َقضاِئي يـُْلزُِمُه ِبذِلَك، فَاْستَـْوَىل َعَلْيهِ 
ياً، يُعاَقُب بِاَحلْبِس، وبَِغراَمٍة ال تـََتجاَوُز ألف ِديناٍر، أو بِإِ حلِِسابِِه، أو تـََعمَد ِإْتال تـََعد ِفْعٍل يـَُعد ْحدى َفُه، أو أَْقَدَم َعَلى َأي

  هاتـَْنيِ الُعُقوبـَتَـْنيِ.
ْستَـَنداُت اّليت تـَْثُبُت ِلصاِحِبها َحّقاً، 

ُ
. وتـَُعد ماًال، ِيف ُحْكِم الَفْقَرِة الّسابَِقِة، امل أو تـُْربِئ ِذمَّْته ِمْن َحق  

ُروَرِة اُحلْكِم باّت. ويـَتَـَرتُب َعَلى الصْلِح، ْعوى، وبـَْعَد َصيـْ ِة حاٍل كانْت َعَلْيها الدْلُح يف أَية،  وَجيُوُز الصْعوى اَجلزائِي اْنِقضاُء الد
ْضُروِر ِمَن اَجلرِميَِة.وتَْأُمُر النيابَُة ِبَوْقِف تـَْنِفيِذ الُعُقوبَُة، ِإذا َحصَ 

َ
  َل الصْلُح يف أَْثناِء تـَْنِفيِذها، وال أَثـََر لِلصْلِح َعَلى ُحُقوِق امل

  ):٦٠٥المادة (
َ
ُقوالتِِه امل ِعُني حارِساً َعَلى َمنـْ

ُ
ْنُصوِص َعَلْيها ِيف املادِة الّسابَِقِة، املاِلُك امل

َ
َلْيها ْحُجوِز عَ يُعاَقُب ِبذاِت الُعُقوبَِة امل
  َقضائِّياً، أو ِإدارِيّاً، ِإذا اْختَـَلَس َشْيئاً ِمْنها. 

ُروَرِة اُحلْكِم باّت. َويـَتَـَرتُب َعَلى الصلْ  ْعوى، َوبـَْعَد َصيـْ ِة حاٍل كانْت َعَلْيها الدْلُح ِيف أَيِة، وَجيُوُز الصْعوى اَجلزائِي ِح، انِِقضاُء الد
ْضُروِر ِمَن وتَْأُمُر النيابَُة ِبوَ 

َ
  اَجلرِميَِة.ْقِف تـَْنِفيِذ الُعُقوبَِة، ِإذا َحَصَل الصْلُح أَْثناَء تـَْنِفيِذها، وال أَثـََر لِلصْلِح َعَلى ُحُقوِق امل

ي الَبياِض الذي َفوِق ُكل َمِن اْؤمتَُِن على َوَرَقٍة ممُْضاٍة، أو َخمتوَمٍة َعَلى بَياٍض، َفخاَن اَألمانََة، وَكَتَب فـ ): ٦٠٦المادة (
َر ذلِـَك ِمَن السَنداِت اليت  يـَتَـَرتُب علْيهـا ُحُصوُل َضَرٌر اإلْمضـاِء، أو اخلَْتِم، ِخالفـاً للُمتـَفِق َعَلْيـِه، َسَنَد َدْيٍن، أو ُخمـاَلَصًة، أو َغيـْ

  ِلصاحِب اِإلْمضاِء، أو اخلَْتِم، يُعاَقُب باحلَْبِس.
ا َحَصَل علْيها بأيِة َطريقٍة، كانِت الُعقو فإذا مل َتُكِن الوَ  َمًة ِإىل اجلاِين، وِإمنختوَمُة َعَلى بَياٍض ُمَسل

َ
ْمضاُة، أو امل

ُ
بُة السْجَن َرَقُة امل

ًة ال َتزيُد َعَلى َمخِْس َسنواٍت.  ُمد  
ُروَرِة اُحلْكِم باّت. ويـَتَـَرتُب َعَلى وَجيُوُز الصْلُح ىف الَفْقَرِة اُألوىل ِمْن هِذِه املادِة ِيف أَيِة حا ٍل كانْت َعَلْيها الدْعوى، وبـَْعَد َصيـْ

ناَء تـَْنِفيِذها، وال أَثـََر لِلصْلِح َعَلى الصْلِح اْنِقضاُء الدْعوى اَجلزائِيِة، وتَْأُمُر النيابَُة ِبَوْقِف تـَْنِفيِذ الُعُقوبَِة، ِإذا َحَصَل الصْلُح أَثْ 
ْضُروِر ِمَن اَجلرِميَِة.حُ 

َ
  ُقوِق امل

  اىل األمثلة التالية على القضايا اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص: فلسطنيأشارت  -٧٥

 ).٢١/٢٠١٢حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٩٣/٢٠١٢حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٥/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -



 
 
 

 
 
 

٤٤

 ).٣٢/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١٦٨/٢٠١٠حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).٢٠٨/٢٠١٠دعوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف ال -
 ).١٠٣٠/١٩٩٩حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ).١١١١/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.٢/٢٠١٣احلكم يف الدعوى رقم ( -
 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٦/٢٠١٢وى رقم (احلكم يف الدع -
 .) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد٢٦/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 .) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد٦/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
 .) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد٩/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
  لصادر عن حمكمة جرائم الفساد.) ا٢٠/٢٠١١احلكم يف الدعوى رقم ( -

 ٢٢ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

قانون  ) من٤٢٣) و(٤٢٢املادتني ( اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص مبوجب فلسطنيجرمت  -٧٦
قانون العقوبات  ) من٣١٣) و(٣١٢واملادتني ( الساري يف الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات رقم (

  على جترمي هذا الفعل.مشروع قانون العقوبات  . كما ينص، املطبق يف قطاع غزة١٩٣٦سنة ) ل٧٤رقم (

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

  )١(أ) ( ١ الفرعية الفقرة
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى وفقاً  تعتمد كل دولة طرف،

  : ل التالية، عندما ترتكب عمداً لتجرمي األفعا
إبدال املمتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه مصدر تلك ) ١(أ) (

املمتلكات غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب 
   .القانونية لفعلته

  
  ٢٣ المادة) من ١(أ) ( ١الفقرة الفرعية ذات الصلة باستعراض تنفيذ  (أ) ملخص المعلومات



 
 
 

 
 
 

٤٥

جترم التشريعات الفلسطينية وعلى وجه حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -٧٧
، جرمية غسل األموال، وتعترب إبدال املمتلكات أو إحالتها مع ٢٠٠٧) لسنة ٩اخلصوص، القرار بقانون رقم (

  .بأا عائدات إجرامية بغرض اإلخفاء أو التمويه جرمية غسل أموال العلم

 اىل النص التايل:فلسطني أحالت كما  -٧٨

 ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم (
 )٢المادة (

 يعد مرتكباً جلرمية غسل األموال كل من أتى أياً من األفعال التالية: -١
ألموال من قبل أي شخص، وهو يعلم بأن هذه األموال تشكل متحصالت جرمية لغرض إخفاء أو أ) استبدال أو حتويل ا 

متويه األصل غري املشروع هلذه األموال، أو ملساعدة شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية على اإلفالت من التبعات 
  ،القانونية املرتتبة على أفعاله

املصدر أو املوقع أو التصرف أو احلركة أو امللكية أو احلقوق املتعلقة باألموال من  ب) إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية أو
  ،قبل أي شخص يعلم أن هذه األموال تشكل متحصالت جرمية

ج) متلك األموال أو حيازا أو استخدامها من قبل أي شخص وهو يعلم يف وقت االستالم أن هذه األموال هي 
 متحصالت جرمية.

أو املساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقدمي املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو الشروع  د) االشرتاك 
 يف ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة.

من أجل  يستخلص العلم أو النية أو اهلدف باعتبارهم عناصر أساسية الزمة للجرمية من الظروف الواقعية واملوضوعية، -٢
  .إثبات املصدر املسترت للمتحصالت، والذي ال يشرتط احلصول على إدانة اجلرمية األصلية

تعد جرمية غسل األموال املتحصلة من أي من اجلرائم األصلية سواء وقعت هذه اجلرائم داخل أراضي السلطة الوطنية أو  -٣
البلد الذي وقعت فيه اجلرمية، كما وتسري جرمية غسل  خارجها، شريطة أن يكون الفعل جمرما مبوجب القانون الساري يف

  األموال على األشخاص الذين اقرتفوا أياً من تلك اجلرائم.

  التايل: ثلاىل امل فلسطنيأشارت  -٧٩

 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد.١٣/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -

فقد ، جملس القضاء األعلىوفق بيانات مت تزويدها للجنة من قبل كما أشارت فلسطني اىل أنه  -٨٠
واملتعلقة بغسل  ٢٠١١و ٢٠١٠، ٢٠٠٩بلغت األحكام الصادرة عن احملاكم الفلسطينية خالل األعوام 

 .حكماً  ٨٢) من قانون مكافحة غسل األموال، ٣٧األموال خالفا للمادة (

 ٢٣ المادة) من ١(أ) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

  بالفقرة قيد االستعراض. فلسطنيتلتزم  -٨١



 
 
 

 
 
 

٤٦

   غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 
  )٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية 

للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى وفقاً  تعتمد كل دولة طرف،
  : لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 

لطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيها أو إخفاء أو متويه ا )٢(أ) (
  .حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية

  
  ٢٣ المادة) من ٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) لسنة ٩القرار بقانون رقم (أن  أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث اىل فلسطنيأشارت  -٨٢
 ٢املادة يف ةذلك  صور السلوك املادي اليت أوردا هذه الفقرة جيرم ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧

 ه واملذكور نصها سابقاً.من (ب)١فقرة 

 ٢٣ المادةمن ) ٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  بالفقرة قيد االستعراض. فلسطنيتلتزم  -٨٣

  
   ةالعائدات اإلجراميغسل  - ٢٣المادة 

  )١(ب) ( ١الفقرة الفرعية 
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى وفقاً  تعتمد كل دولة طرف،

  : لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 
  :ورهناً باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين (ب)

  .اكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم، وقت استالمها، بأا عائدات إجرامية) ١(
  

  ٢٣ المادة) من ١(ب) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) لسنة ٩القرار بقانون رقم (أن قرة قيد االستعراض حيث اىل أا ملتزمة بالف فلسطنيأشارت  -٨٤
 ٢املادة ذلك يف و  صور السلوك املادي اليت أوردا هذه الفقرة جيرم ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧

 ه واملذكور نصها سابقاً.من(ج) ١فقرة 



 
 
 

 
 
 

٤٧

 ٢٣ المادة) من ١(ب) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  بالفقرة قيد االستعراض. فلسطني تلتزم -٨٥

  
  ةيمإلجراعائدات االغسل  - ٢٣المادة 

  )٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية 
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى وفقاً  تعتمد كل دولة طرف،

  لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 
  يم األساسية لنظامها القانوين:ورهناً باملفاه (ب)

هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع يف وفقًا  املشاركة يف ارتكاب أي فعل جمّرم )٢(
  .ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

  
  ٢٣ المادة) من ٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) لسنة ٩القرار بقانون رقم (أن اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث  فلسطنيأشارت  -٨٦
 ٢املادة ذلك يف و  صور السلوك املادي اليت أوردا هذه الفقرة جيرم ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧

 ه واملذكور نصها سابقاً.من(د) ١فقرة 

 ٢٣ المادة) من ٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  علقةالمالحظات المت(ب)  

  بالفقرة قيد االستعراض. فلسطنيتلتزم  -٨٧

  
  :اإلجراميةعائدات الل غس - ٢٣المادة 

  (أ) ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة:  ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

  موعة من اجلرائم األصليةمن هذه املادة على أوسع جم ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة  (أ)
  

  ٢٣ المادة(أ) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النص التايل: فلسطنيأشارت  -٨٨



 
 
 

 
 
 

٤٨

 ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم (
  :غري مشروع وحمال جلرمية غسل األموال كل مال متحصل من أي من اجلرائم املبينة أدناه يعد ماالً : )٣المادة (

 املشاركة يف مجاعة إجرامية ومجاعة نصب منظمة. ١
 االجتار يف البشر وريب املهاجرين.٢
  االستغالل اجلنسي لألطفال والنساء. ٣
  ليةاالجتار غري املشروع يف العقاقري املخدرة واملؤثرات العق. ٤
  االجتار غري املشروع يف األسلحة والذخائر .٥
  االجتار غري املشروع يف البضائع املسروقة وغريها. ٦
  الرشوة واالختالس. ٧
  االحتيال. ٨
 تزوير العملة والوثائق الرمسية .٩

  التزوير، واالعتداء على امللكية الفكرية .١٠
  اجلرائم اليت تقع خمالفة ألحكام قانون البيئة. ١١
 القتل أو اإليذاء البليغ .١٢
 اخلطف أو االحتجاز أو أخذ الرهائن. ١٣
  لسطو والسرقةا. ١٤
  التهريب .١٥
  االبتزاز أو التهديد أو التهويل. ١٦
  التزوير .١٧
  القرصنة بشىت أنواعها .١٨
 التالعب يف أسواق املال .١٩
  الكسب غير المشروع. ٢٠

 ٢٣ المادة(أ) من  ٢ية الفقرة الفرعبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

هذه حيث تشمل الالئحة يف حتديدها للجرائم األصلية لغسل األموال منهج فلسطني اعتمدت  -٨٩
، ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩) من القرار بقانون رقم (٣حسبما حددا املادة (الالئحة 

  .االبتزاز والتهديد والتهويلو  ععشرين جرمية مبا فيها جرائم الرشوة واالختالس والكسب غري املشرو 

   

  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 
  )ب( ٢الفقرة الفرعية 



 
 
 

 
 
 

٤٩

  من هذه املادة ١تنفيذ أو تطبيق الفقرة ألغراض 
وفقاً  تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة من األفعال اّرمة) ب(

  هلذه االتفاقية.
  

  ٢٣ المادة(ب) من  ٢الفقرة الفرعية لمعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص ا

  اىل جواا السابق.اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت  فلسطنيأشارت  -٩٠

 ٢٣ المادة(ب) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

هذه حيث تشمل األصلية لغسل األموال الالئحة يف حتديدها للجرائم منهج فلسطني اعتمدت  -٩١
، ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩) من القرار بقانون رقم (٣حسبما حددا املادة (الالئحة 

ومل تشمل  .االبتزاز والتهديد والتهويلو  عشرين جرمية مبا فيها جرائم الرشوة واالختالس والكسب غري املشروع
  غالل الوظائف. تاملتاجرة بالنفوذ واساءة اسالسيما  ة وفقاً لالتفاقيةاألفعال اّرمالالئحة كافة 

 تدرج يف عداد اجلرائم األصلية لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن -٩٢
 مبا فيها املتاجرة بالنفوذ واساءة استغالل الوظائف. األفعال اّرمة وفقاً لالتفاقيةلغسل األموال كافة 

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣ادة الم

   (ج) ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة: ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

ألغراض الفقرة الفرعية (ب) أعاله، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية  (ج)
الوالية القضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم للدولة الطرف املعنية وخارجها. غري أن اجلرائم املرتكبة خارج 

أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 
وكان من شأنه أن يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت تُنفذ أو ُتطّبق هذه املادة 

  .د ارتكب هناكلو كان ق
   

  ٢٣ المادة(ج) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

٥٠

) لسنة ٩القرار بقانون رقم (أن اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث  فلسطنيأشارت  -٩٣
 ٢املادة ذلك يف و  صور السلوك املادي اليت أوردا هذه الفقرة جيرم ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧

 ه واملذكور نصها سابقاً.من ٣فقرة 

 ٢٣ المادة(ج) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .، بشرط ازدواجية التجرميوخارجهافلسطني تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل  -٩٤

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

  )(د ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة: ١تطبيق الفقرة غراض تنفيذ أو أل

تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها الـُمْنفذة هلذه املادة وبنسخ من أي  )(د
   .تغيريات ُتدخل على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا

  
  ٢٣ المادة(د) من  ٢ الفقرة الفرعية(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

بتزويد نسخ من قوانينها وفقًا ملا جاء يف املادة قيد االستعراض وذلك مبوجب  فلسطنيقامت  -٩٥
 ١٥ فيينا تاريخبلمراقبة الدائمة لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية تها لبعثالكتاب الصادر عن 

  .٢٠١٥ حزيران/يونيو

 ٢٣ المادة(د) من  ٢رة الفرعية الفقبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .بتزويد نسخ من قوانينها وفقاً ملا جاء يف املادة قيد االستعراض فلسطنيقامت  -٩٦

 
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

  )ه( ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة: ١تطبيق الفقرة ألغراض تنفيذ أو 

من هذه املادة ال تسري على األشخاص الذين ارتكبوا  ١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة  )(ه
  .اجلرم األصلي، إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

  



 
 
 

 
 
 

٥١

  ٢٣ المادة(ه) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

) لسنة ٩القرار بقانون رقم (أن راض حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستع فلسطنيأشارت  -٩٧
 ٢املادة وذلك يف  صور السلوك املادي اليت أوردا هذه الفقرة جيرم ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧

وتسري جرمية غسل األموال على األشخاص الذين اقرتفوا أيًا من تلك ه واملذكور نصها سابقًا (من ٣فقرة 
 .)اجلرائم

شخاص الذين ارتكبوا اجلرم االصلي مسؤولني جزائيا عن جرم غسل وأوضحت فلسطني أن اال -٩٨
) من قانون ٢/٣االموال بشرط ان يكون الفعل جمرما يف البلد الذي وقع فيه هذا الفعل، وفقا الحكام املادة (

 .٢٠٠٧لسنة  ٩مكافحة غسل االموال رقم 

 ٢٣ المادة(ه) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 فلسطني الغسل الذايت. جرمت -٩٩

  
  اإلخفاء - ٢٤المادة 

من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري  ٢٣دون مساس بأحكام املادة 
هلذه االتفاقية دون وفقًا  مةرّ اب أي من األفعال ا، عقب ارتكتشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً 

بإخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ ا عندما يكون الشخص املعين على علم  ،تلك اجلرائم املشاركة يف
  .هلذه االتفاقيةوفقاً  بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من األفعال اّرمة

  
  ٢٤ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 

القوانني السارية يف فلسطني  تجرمستعراض حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد اال فلسطنيأشارت  -١٠٠
إخفاء املتحصالت اجلرمية حال العلم بأا متأتّية من أي من أفعال الفساد اّرمة سواء أكانت من نوع  فعل

 اجلناية أو اجلنحة.

  كما أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٠١

  يةالساري في الضفة الغرب ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
من هذا القانون من أقدم وهو عامل باألمر  )٨٠ا����ة (ھـ) �� ا���دة ( فيما خال احلالة املنصوص عليها يف ):٨٣المادة (

اليت نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب باحلبس على إخفاء األشياء الداخلة يف ملكية الغري 
  .مدة ال تزيد على سنتني وبغرامة ال تتجاوز اخلمسني ديناراً 



 
 
 

 
 
 

٥٢

  
 ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم (

 )٢المادة (
 تالية:يعد مرتكباً جلرمية غسل األموال كل من أتى أياً من األفعال ال -١

...  
ب) إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية أو املصدر أو املوقع أو التصرف أو احلركة أو امللكية أو احلقوق املتعلقة باألموال من 

  ،قبل أي شخص يعلم أن هذه األموال تشكل متحصالت جرمية
...  

  
  ٢٠١١ مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لسنة

َجرِميٍَة، ِبَوْصِفِه َشرِيكًا َأْصِلّياً، ُعوِقَب بُِعُقوبَِتها، ما مل يـَُنص َعَلى ِخالِف ذِلَك. ويُعاَقُب الشرِيُك َمِن اْشتَـَرَك يف  ):٤٠المادة (
َُقرَرِة ِلفاِعِلها. ِفي

ْنُصوَص َعليها يف البَـْنِد ما َخال احلالتَبِعي يف اَجلرِميَِة بُِعُقوبٍَة، ال تـََتجاَوُز ثـُْلَثِي اَحلد األَْقَصى لِْلُعُقوبَِة امل
َ
االِت امل

) ِمْن هذا القانُوِن، َفال يـَُعد َشرِيكاً تـََبِعّياً يف اَجلرِميَِة َمْن َأْخَفى َشْخصاً، أو ساَعَدُه َعلى ٣٨الرّاِبِع واخلاِمِس والّساِدِس ِمَن املادِة (
 وارِي َعْن َوْجِه الَعداَلِة، بـَْعَد َأْن َعِلَم بِأَنٍة َمَع ِعْلِمِه التْختَـَلَسَة بِأَْفعاٍل ُجْرِمي

ُ
ُه َقِد اْرَتَكَب َجرِميًَة، أو َأْخَفى، أو َصَرَف اَألْشياَء امل
َفَعًة لِنَـْفِسِه، أو ِلَشْخٍص آَخَر ِمْن َوراِء اْرِتكاِب اَجلرِميَِة ِبَوْجٍه َغْريِ َمْشُروعٍ  َأْمرِها، َبْل يـَُعد فاِعًال َمَع ِعْلِمِه بِ  بَِأْمرِها، أو اْسَتفاَد َمنـْ

تـَهِم، أو أُ 
ُ
 ،او اصهاره فـُُروُعُه، او اقاربه،ُصولُُه، أو َأْصِلّيًا جلَِرِميٍَة ُمْسَتِقلٍة، ويُعاَقُب بِاحلَْبِس، وبِالَغراَمِة. ويـُْعَفى ِمَن الُعُقوبَِة َزْوُج امل

َرَجِة الثّانَِيِة، ِإذا آَوْوُه، أو ساَعُدو  ُه َعَلى ذِلَك.حىت الد    
  

 ٢٤ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

النامجة عن الساري يف الضفة الغربية اخفاء األشياء  ١٩٦٠) لسنة ١٦جّرم قانون العقوبات رقم ( -١٠٢
أما يف قطاع غزّة، فتطبق على هذا الفعل أحكام . ) منه٨٣كجرمية مستقلة وذلك يف املادة (  جناية أو جنحة

، بشأن ٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم () من ٢(ب) من املادة (١ألموال مبوجب الفقرة جرمية غسل ا
 على جترمي هذا الفعل.مشروع قانون العقوبات  كما ينص. مكافحة غسل األموال

  
  إعاقة سير العدالة - ٢٥المادة 

  الفقرة الفرعية (أ)
خرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أ

  عمداً: 



 
 
 

 
 
 

٥٣

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها (أ) 
للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق 

  .هلذه االتفاقيةفقاً و  بارتكاب أفعال جمّرمة
  

  ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (أ) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

نفذت احلكم املستعرض من خالل حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -١٠٣
دالء بالشهادة أو تقدمي األدلة جترمي القوانني السارية فيها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإل

يف إجراءات تتعلق بارتكاب كافة اجلنايات واجلنح مبا يشمل جرائم الفساد سواء أكان ذلك من خالل 
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها إذ تعترب 

  لتدخل فيها.شهادة الزور جرمية ويعاقب على التحريض وا

 اىل النصوص التالية:فلسطني وأحالت  -١٠٤

  الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
  ):٢١٤المادة (

من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة هلا صالحية استماع الشهود حملفني أو أنكر احلقيقة أو كتم بعض  -١
قضية اليت يسأل عنها، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدًا مقبول الشهادة أم مل أو كل ما يعرفه من وقائع ال

  يكن، أو كانت شهادته قد قبلت يف تلك اإلجراءات أم مل تقبل يعاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات.
ل الشاقة املؤقتة وإذا جنم عن الشهادة وإذا وقع منه هذا الفعل يف أثناء حتقيق جناية أو حماكمتها، حكم عليه باألشغا -٢

  الكاذبة حكم باإلعدام أو بعقوبة مؤبدة فال تنقص عقوبة األشغال الشاقة عن عشر سنوات.
  وإن وقعت الشهادة من دون أن حيلف الشاهد اليمني، خفض نصف العقوبة. -٣

  ):٢١٥المادة (
  إلفادة الكاذبة قبل أن خيتم التحقيق ويقدم يف حقه إخبار.الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء حتقيق جزائي إذا رجع عن ا -١
  الشاهد الذي شهد يف أية حماكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم يف أساس الدعوى ولو غري مربم. -٢

  ):٢١٦المادة (
  :يعفى من العقوبة -١
ته أو شرفه أو يعرض هلذا الضرر الفاحش لضرر فاحش له مساس حبري –إذا قال احلقيقة  –الشاهد الذي حيتمل أن يتعرض -أ

  زوجه ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاا.
الشخص الذي أفضى أمام احملكمة بامسه وكنيته وشهرته ومل يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن  -ب

  اء الشهادة إذا شاء.ينبه إىل أن له أن ميتنع عن أد
ويف احلالتني السابقتني إذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر ملالحقة قانونية أو حلكم خفضت العقوبة من النصف إىل  -٢

 الثلثني.
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  ):٢١٧المادة (
خيفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً، لو قال احلقيقة أو 

  عرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة األوىل من املادة السابقة.ي
  ):٢٢٢المادة (

كل من اخفى او اتلف قصدا وثيقة او مستند او أي شيء آخر مهما كان نوعه او شوهه لدرجة جتعله غري مقروء او جتعل 
بعمله هذا ان حيول دون استعماله يف معرض قاصدا  معرفة حقيقته غري ممكنة، وهو يعلم انه ضروري يف اية اجراءات قضائية

  البينة، يعاقب باحلبس حىت سنة واحدة او بالغرامة حىت مخسني دينارا او بكلتا العقوبتني.
  ):٨٠المادة (

و يعد حمرضاً من محل غريه على ارتكاب جرمية بإعطائه نقوداً أو بتقدمي هدية له أو بالتأثري عليه بالتهديد أو باحليلة والدسيسة أ .١
 بصرف النقود أو بإساءة االستعمال يف حكم الوظيفة.

 :يعد متدخًال يف جناية أو جنحة  .٢
  .من ساعد على وقوع جرمية بإرشاداته اخلادمة لوقوعها -أ

  .من أعطى الفاعل سالحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع اجلرمية -ب
رم بقصد إرهاب املقاومني أو تقوية تصميم الفاعل األصلي أو ضمان من كان موجودًا يف املكان الذي ارتكب فيه اجل -ج

  .ارتكاب اجلرم املقصود
  .من ساعد الفاعل على األفعال اليت هيأت اجلرمية أو سهلتها أو أمتت ارتكاا -د
صريف األشياء احلاصلة من كان متفقاً مع الفاعل أو املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية وساهم يف إخفاء معاملها أو ختبئة أو ت -هـ

  .بارتكاا مجيعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشرتكوا فيها عن وجه العدالة
من كان عاملًا بسرية األشرار اجلنائية الذين دأم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السالمة العامة،  -و

 .طعاماً أو مأوى أو خمتبئاً أو مكاناً لالجتماع أو ضد األشخاص أو املمتلكات وقدم هلم
  ):٨١المادة (

 :يعاقب احملرض أو املتدخل  .١
  .باألشغال الشاقة املؤقتة من مخس عشرة سنة إىل عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل اإلعدام -أ

شغال الشاقة املؤبدة أو باألشغال الشاقة املؤقتة من سبع سنوات إىل مخس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل األ -ب
  .االعتقال املؤبد

 .يف احلاالت األخرى، يعاقب احملرض واملتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن ختفض مدا من السدس إىل الثلث .٢
  

  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  ):١١٧المادة (

ي أمر جوهري يتعلق مبسألة تتوقف على تلك اإلجراءات، كل من أعطى يف أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر يف أ .١
 ."مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة، يعترب أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "شهادة الزور

وال عربة يف ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمني أم أديت بأية صورة أخرى جييزها القانون أو كانت من قبيل اإلفادة 
 .فقط
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ربة لألصول واملراسيم اليت اتبعت يف حتليف اليمني أو يف الزام الشاهد على أي وجه آخر بقول الصدق إذا كان وال ع
 .الشاهد قد وافق على تلك األصول واملراسيم

وال عربة أيضًا أكانت احملكمة أو الس القضائي مشكلني على وجه صحيح أو منعقدين يف املكان الواجب أن ينعقدا 
يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة حمكمة أو جملس قضائي للنظر يف اإلجراءات اليت أديت الشهادة  فيه أم مل
 .بصددها

وال عربة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدًا مقبول الشهادة أم مل يكن، أو كانت شهادته مقبولة يف تلك 
 .اإلجراءات أم مل تكن

أدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك اإلغراء، يعترب أنه ارتكب كل من أغرى شخصًا على تأدية شهادة زور ف .٢
  ."جناية يطلق عليها اسم جناية "اإلغراء على تأدية شهادة الزور

  ):١١٨المادة (
  .كل من أدى شهادة زور أو أغرى غريه على تأديتها، يعاقب باحلبس مدة سبع سنوات

  ):٢٥املادة (
جرم وارتكب ذلك الشخص االخر جرما بالفعل على اثر هذا اإلغراء،  اذا أغرى شخص شخصًا آخر على ارتكاب .١

فسيان يف ذلك أكان اجلرم الواقع هو نفس اجلرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر، او كان اجلرم قد ارتكب 
رتكب بالفعل يف اية بالكيفية اليت اشري عليه باتباعها أم بكيفية اخرى، بشرط ان تكون الوقائع اليت كونت اجلرم الذى ا

 .حالة من هاتني احلالتني نتيجة حمتملة لإلغراء
 :احلالتني، يعترب الشخص املغرى بأنه اغرى الفاعل على ارتكاب اجلرم الذي وقع بالفعل ويف اية هاتني .٢

ض ويشرتط يف ذلك انه إذا كان الشخص الذي اغرى غريه او محله بأية طريقة اخرى على ارتكاب اجلرم قد عاد فنق
  .اغراءه فال يؤاخذ عن ذلك اجلرم اذا وقع فيما بعد

  ):١٢٤المادة (
  :كل من

تآمر مع شخص آخر على اام شخص زورًا بارتكاب جرمية أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع أو إحباط أو حتويل أ) 
  جمرى العدالة، أو

بالعدول عن احلضور لتأديتها أو عاقه أو منعه عن  ب) أقنع أي شخص حيتم عليه القانون أن حيضر كشاهد لتأدية الشهادة
  قاصداً عرقلة جمرى العدالة، أو ذلك أو حاول إجراء ذلك

  :ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه يف تنفيذ أي إجراء قانوين حقوقياً كان أم جزائياً أو منع تنفيذه عن علم منه
  .يعترب بأنه ارتكب جنحة

  ):٢٦المادة (
آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرمًا أو ساعده بقصد متكينه من جتنب العقاب، ومل يكن والد ذلك  كل من آوى شخصا .١

 :الشخص اآلخر أو أمه أو ابنه أو ابنته أو زوجه، يعترب شريكاً يف اجلرم بعد وقوعه
 على أمره،ويشرتط يف ذلك أن ال تعترب الزوجة شريكة يف اجلرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، حبضور زوجها وبناء 

 .شخصاً آخر اشرتك زوجها معه يف ارتكاب اجلرم، بقصد متكني ذلك الشخص من جتنب العقاب
 :) من هذه املادة يعاقب بعد ادانته١كل من اعترب مرتكباً للجرم املشار إليه يف الفقرة ( .٢
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أو ساعده يستوجب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات، إن كان اجلرم الذي ارتكبه الفاعل االصلي الذي آواه  . أ
  .بعد االدانة، عقوبة االعدام او احلبس مدة تتجاوز ثالث سنوات

باحلبس مدة ال تتجاوز نصف املدة اليت يستحقها الفاعل االصلى، ان كان اجلرم الذي ارتكبه الفاعل االصلي  . ب
  .يستوجب بعد االدانة، عقوبة احلبس مدة ثالث سنوات أو اقل

  ):٣١المادة (
غريه أو حاول حتريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك يف فلسطني أو يف اخلارج، وكان ذلك الفعل أو كل من حاول محل 

الرتك، فيما لو مت وقوعه، يعد جرمًا مبقتضى شرائع فلسطني او الشرائع املعمول ا اذ ذاك يف البالد اليت كان يف النية ارتكاب 
رم ويعاقب بنفس العقوبة اليت يعاقب ا فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل الفعل أو الرتك فيها، يعترب جمرمًا بنفس اجل

  :أو الرتك يف فلسطني، سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الرتك أم الشخص اآلخر الذي محله أو حرضه أو شوقه
خارج فلسطني، فال تتجاوز العقوبة ما ويشرتط يف ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الرتك يف مكان 

هو مقرر لذلك يف الشرائع املعمول ا يف البالد اليت كان يف النية ارتكاب الفعل أو الرتك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب 
  .ذلك الفعل أو الرتك

ومة ذات االختصاص يف املكان ويشرتط أيضًا أن ال تتخذ اإلجراءات القانونية يف احلالة األخرية، إال بناء على طلب احلك
  .الذي كان يف النية ارتكاب الفعل او الرتك فيه

قانون العقوبات رقم  ) من٨٠كما أوضحت فلسطني ان مفهوم التهديد املنصوص عليه يف املادة ( -١٠٥
يشمل استخدام القوة البدنية اذا كان استخدامها او التهديد  الساري يف الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦(

دامها للتحريض على شهادة الزور اذ ان التهديد يشمل ترهيب اين عليه باية وسيلة الجباره على باستخ
القيام بأمر ما سواء أكان ذلك األمر مشروعا أو غري مشروع باالضافة اىل أن التهديد باستخدام القوة البدنية 

خدام القوة البدنية فاا تعترب اما هو أحد صور التهديد املعروفة وهو أخص من التهديد وأضيق منه اما است
جمرمة حبد ذاا كجرمية مستقلة. كما ان  وهي تنفيذا للتهديد يف حال رفض اين عليه االنصياع للتهديد،

مفهوم النقود واهلدية الوارد يف نفس املادة يشمل كافة صور املزية غري املستحقة، اذ ال خترج هذه املزية عن 
) من قانون العقوبات مشل هذه احلالة ٨٠حق للتاثري على الشاهد واملشرع بنص املادة (ها دون ميقديتم تمزية 

اءا مع سواء اكانت هذه املزية مستحقة او غري مستحقة. كما ان املواد الالحقة واخلاصة بالتدخل يف حال قر 
 ي كل احلاالت املشمولة بعرض املزية غري املستحقة.النص اخلاص بالتحريض تغط

، املطبق يف ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (من  )١١٧املادة (ضحت فلسطني ان كما أو  -١٠٦
وتتناول التحريض بعرض مزية عرفها القانون  استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيبال تغطي  قطاع غزة

الغري على  ) من ذات القانون غطت هذه احلاالت وجرمت كل حماولة حلمل٣١باالغراء. اال ان املادة (
ارتكاب أي جرم من اجلرائم املعاقب عليها يف فلسطني او يف اخلارج. وعبارة "كل من حاول محل الغري" 
اوسع نطاقا من احلاالت املذكورة وتشمل ضمنا التهديد او الرتهيب او استخدام القوة البدنية او غريها من 

ي جرم جزائي سواء اكان هذا الفعل هو شهادة الوسائل اليت قد يستخدمها اجلاين حلمل غريه على ارتكاب أ
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 الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها كما أن مفهوم االغراء يغطي  الزور او أي جرم جزائي آخر.
  حيث أن موضوع االغراء يشمل الوعد بأي أمر أو مزية أو شيء.

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -١٠٧

 )٧٨/٢٠١٢اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام -
 )١٥١/٢٠١١حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 )٢١٢/٢٠١٠حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 )٣٦٦/١٩٩٧حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
  )٦١١/١٩٩٧حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -

 ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

التحريض على شهادة الزور الساري يف الضفة الغربية  ١٩٦٠) لسنة ١٦جّرم قانون العقوبات رقم ( -١٠٨
، وذلك التهديد، يف حال بلغ اجلاين مقصده من شهادة الزوراستخدام و عرب باعطاء النقود أو تقدمي اهلدية أ

. ومل جيّرم القانون هذه األفعال يف حالة عدم بلوغ اجلاين ) منه٢١٤) معطوفة على املادة (٨٠مبوجب املادة (
زية غري ملقصده. كما مل جيّرم القانون صراحًة التحريض عرب استخدام القوة البدنية أو الوعد أو عرض م

مستحقة. باالضافة اىل ذلك، فان مفهوم النقود واهلدية املنصوص عليه يف القانون هو أضيق من مفهوم املزية 
 غري املستحقة املنصوص عليه يف االتفاقية.

االغراء  ، املطبق يف قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم () من ١١٧ت املادة (جّرمو  -١٠٩
الوعد مبزية غري بلغ اجلاين مقصده من شهادة الزور، مما يغطي التحريض عرب على شهادة الزور، يف حال 
. ومل جيّرم القانون هذه األفعال يف حالة عدم بلوغ اجلاين ملقصده. كما مل يغطي مستحقة أو عرضها أو منحها

 . القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيبالتحريض عرب استخدام 

تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقاً  لتحريض علىومل جتّرم فلسطني ا -١١٠
 لالتفاقية.

استخدام القوة البدنية أو  لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن جتّرم -١١١
التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو 

، سواء خل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقيةللتد
 بلغ اجلاين مقصده أو مل يبلغه.
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  إعاقة سير العدالة - ٢٥المادة 
  الفقرة الفرعية (ب)

تالية، عندما ترتكب تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال ال
   :عمداً 

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ ) ب(
هلذه االتفاقية. وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما وفقًا  القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة

  .كون لديها تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العمومينيميس حبق الدول األطراف يف أن ت
  

  ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (ب) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

يعاقب القانون الفلسطيين على اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث  فلسطنيأشارت  -١١٢
هيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ القانون استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرت 

 .مهامه الرمسية سواء أكان ذلك يتعلق جبرائم فساد أو غريها

 وأحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١١٣

  الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
  ):١٨٥المادة (

ل على تنفيذ القوانني أو األنظمة املعمول ا أو جباية الرسوم أو الضرائب املقررة من هاجم أو قاوم بالعنف موظفًا يعم. ١
قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صالحية يعاقب باحلبس ال أقل من ستة أشهر إذا كان 

 .مسلحاً وباحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة إذا كان أعزل من السالح
 .ف العقوبة إذا كان الفاعلون ثالثة فأكثروتضاع. ٢

املادة  كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عمًال مشروعًا يقوم به أحد األشخاص الذين وصفتهم ):١٨٦المادة (
  .اقب عليها باحلبس من شهر إىل ستة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانري إىل مخسني ديناراً ، يعالسابقة

  ):١٨٧المادة (
من ضرب موظفًا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو شهر السالح عليه أثناء ممارسته . ١

  .بس من ستة أشهر إىل سنتنيوظيفته أو من أجل ما أجراه حبكم الوظيفة، يعاقب باحل
  .وإذا وقع الفعل على قاٍض، كانت العقوبة من سنة إىل ثالث سنوات. ٢
تشدد العقوبة املفروضة يف الفقرتني السابقتني بأن يضم عليهما من الثلث إىل النصف إذا اقرتفت أعمال العنف عمدًا أو . ٣

  .اقرتفها أكثر من واحد أو جنم عنها جرح أو مرض
املنصوص عنها بالفقرات السابقة  العقوبات انت أعمال العنف أو اجلرح أو املرض تستوجب خلطورا عقوبة أشد منإذا ك. ٤

  .ضم إىل العقوبة اليت يستحقها الفاعل مبقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إىل النصف
  



 
 
 

 
 
 

٥٩

  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  ):١٢٤المادة (
  :كل من

تآمر مع شخص آخر على اام شخص زورًا بارتكاب جرمية أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع أو إحباط أو حتويل أ) 
  جمرى العدالة، أو

ب) أقنع أي شخص حيتم عليه القانون أن حيضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن احلضور لتأديتها أو عاقه أو منعه عن 
  قاصداً عرقلة جمرى العدالة، أو ذلك أو حاول إجراء ذلك

  :ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه يف تنفيذ أي إجراء قانوين حقوقياً كان أم جزائياً أو منع تنفيذه عن علم منه
  .يعترب بأنه ارتكب جنحة

حمكمة، يعترب أنه كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصاً معهوداً إليه قانوناً تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من  ):١٣٩المادة (
  .ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس مدة سنة واحدة

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -١١٤
 )٧٨/٢٠١٢حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 )٢٥/٢٠٠٩حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -
 )٦٦٢/١٩٩٩قدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم (حكم حمكمة االستئناف املنع -
  )٤٠٥/١٩٩٨حكم حمكمة االستئناف املنعقدة يف رام اهللا يف الدعوى اجلزائية رقم ( -

 ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

لضفة الغربية ضرب الساري يف ا ١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات رقم (١٨٧جرمت املادة ( -١١٥
املوظف أو االعتداء عليه أو معاملته بالعنف والشدة أو ديده أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه 
حبكم الوظيفة. وقد جاء نص هذه املادة أضيق مما نصت عليه االتفاقية حيث اشرتطت وقوع الفعل أثناء 

 فلم تشمل مثًال التدّخل السابق للمهام الرمسية. ممارسة املوظف لوظيفته أو من أجل ما أجراه حبكمها.

، املطبق يف قطاع غزة بعض أوجه التدخل يف ١٩٣٦) لسنة ٧٤كما جًرم قانون العقوبات رقم (   -١١٦
 ).١٣٩و ١٢٤ممارسة مهام املوظف الرمسية (املادتني 

لقوة استخدام ا استخدام لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن جتّرم -١١٧
، مبا البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية

 .التفاقيةيتوافق مع أحكام ا

  
  االعتباريةالشخصيات ية مسؤول - ٢٦المادة 



 
 
 

 
 
 

٦٠

  ٢و  ١تين الفقر 
، لتقرير مسؤولية الشخصيات تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، تتسق مع مبادئها القانونية - ١

 .هلذه االتفاقيةوفقاً  االعتبارية عن املشاركة يف األفعال اّرمة
رهنًا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية أو مدنية أو  - ٢

  إدارية
  ٢٦ المادةمن  ٢و  ١تين الفقر (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

مسح القانون مبحاكمة الشخص حيث  أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراضاىل  فلسطنيدت افأ -١١٨
عرفت قد و  (الغرامة واملصادرة) االعتباري واحلكم عليه باالدانة مع مراعاة العقوبات اليت جيوز ايقاعها عليه

 الشخص املعنوي ،طبق يف قطاع غزةاملعدل، امل ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم () من ٥املادة (
"وتشمل لفظتا "شخص" و"مالك" وما ماثلها من األلفاظ لدى استعماهلا فيما يتعلق مبال، واهليئات احلكمية 

) من القانون ٢على اختالف أنواعها وكل مجاعة من الناس تستطيع امتالك األموال ..."، كما عرفت املادة (
ص بأنه "كل شركة أو مجعية أو هيئة من األشخاص سواء أكانت هلا الشخ ١٩٤٥) لسنة ٩التفسريي رقم (

 شخصية معنوية أم مل يكن".

  اىل النصوص التالية:فلسطني  أحالت -١١٩

 :المطبق في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
 ):٧٤المادة (

 .ال حيكم على أحد بعقوبة ما مل يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة  .١
إن اهليئات املعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه األعمال باسم اهليئات  .٢

 .املذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً 
 .ال حيكم على األشخاص املعنويني إال بالغرامة واملصادرة .٣
لية غري الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة املذكورة وأنزلت باألشخاص املعنويني يف وإذا كان القانون ينص على عقوبة أص .٤

  .٢٤إىل  ٢٢احلدود املعينة يف املواد من 
  

  :المعدل، المطبق في قطاع غزة ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  :)٢٧المادة (

وز حماكمته وادانته وفقًا هلذا القانون سواء أكان كل شخص يقضى هذا القانون باعتباره شريكا يف اجلرم بعد وقوعه، جت
الفاعل األصلى الذي اشرتك معه يف اجلرم قد ادين بارتكاب ذلك اجلرم ام مل يكن، وسواء أكان يف االمكان اختاذ التعقيبات 

مع الفاعل االصلى أو مع حبقه وتنفيذ العقوبة اليت قد حيكم ا عليه عن ذلك اجلرم ام مل يكن، وجتوز حماكمته اما منفردا أو 
  .أى أشخاص آخرين اشرتكوا يف ارتكاب اجلرم

  



 
 
 

 
 
 

٦١

 ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
كل شركة أو مجعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من اخلاضعني ألحكام هذا القانون فيما  ):٩المادة (

وها أو أعضاء إداراا أو ممثليها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جرمية من اجلرائم عدا اإلدارات العامة إذا اقرتف مدير 
احملددة ذا القانون، حيق للهيئة وحسب واقع احلال أن تطلب من احملكمة وقفها عن العمل، أو حل أي من هذه اهليئات 

أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا يف جملس إدارا أو وتصفية أمواهلا وحرمان كل من له عالقة باجلرمية املرتكبة من تأسيس 
  .قل عن سنة وال تزيد عن مخس سنواتمديرا هلا ملدة ال ت

  
  بشأن مكافحة غسل األموال ٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم 

   :)٣٩( المادة
    االعتباري الشخص عقوبة

 الطبيعي الشخص مبسؤولية اإلخالل ودون األموال غسل جرمية فيها يرتكب اليت األحوال يف االعتباري الشخص يعاقب. ١
 وما أردين دينار ألف مائيت) ٢٠٠،٠٠٠( على تزيد وال أردين دينار آالف عشرة) ١٠،٠٠٠( عن تقل ال بغرامة له التابع

  .املتداولة العمالت من يعادهلا
 من) ٢ ،١( الفقرتني أحكام مبوجب رةاملقر  بالعقوبة املخالف االعتباري للشخص الفعلية اإلدارة عن املسئول يعاقب. ٢

  .وظيفته بواجبات إخالله بسبب وقعت قد اجلرمية كانت أو ا علمه تبني إذا القانون هذا من) ٣٧( املادة
 وقعت اليت اجلرمية كانت إذا وتعويضات غرامات من به حيكم مبا الوفاء عن بالتضامن مسئوال االعتباري الشخص يكون. ٣

  .ولصاحله بامسه العاملني أحد من ارتكبت قد القانون هذا ألحكام خمالفة
  

كما عاجل قانون الشركات وقانون املصارف العقوبات االدارية لالشخاص االعتبارية ومنها احلل  -١٢٠
  واالغالق والتصفية.

  
  المطبق في الضفة الغربية  ١٩٦٤لسنة  ١٢قانون الشركات رقم 

  ):١٩٤المادة (
  :شركة املسامهة تصفية إجباريةجيوز أن تقرر احملكمة تصفية ال

  .أ) إذا اختذت الشركة قراراً بإجراء تصفيتها
  .أو لنظامها إذا ارتكبت خمالفات جسيمة للقانونب) 

  .ج) إذا مل تشرع يف أعماهلا خالل سنة واحدة من تسجيلها أو أوقفت أعماهلا مدة سنة كاملة
يف الشركة املسامهة اخلصوصية واىل ما دون السبعة يف أية شركة د) إذا نقص عدد أعضائها املسامهني إىل ما دون االثنني 

  .مسامهة أخرى
  .هـ) إذا عجزت عن وفاء ديوا

  
  ٢٠١٠لسنة  ٩قانون المصارف رقم 

  ):٥٤(المادة 



 
 
 

 
 
 

٦٢

  :لسلطة النقد احلق بإلغاء الرتخيص وتصفية املصرف يف احلاالت التالية. ١
  .ت غري صحيحة وردت يف طلب الرتخيص أو الوثائق املرفقة بهأ. إذا كان الرتخيص قد منح بناًء على معلوما

  .من هذا القانون )٨( املادة ب. إذا مل يباشر املصرف أعماله خالل املدة احملددة يف
  .من واقع الرقابة املكتبية وامليدانية إن موجودات املصرف غري كافية ملقابلة مطلوباتهج. إذا تبني لسلطة النقد 

د. إذا توقف املصرف مدة تزيد على ثالثة أشهر عن تلقي الودائع أو غريها من األموال واجبة الدفع عند الطلب من اجلمهور 
  .أو التوقف عن منح االئتمان أو التمويل بأنواعه وأشكاله

  .ام بإجراء تغيريات تؤثر على طبيعة نشاطه وعمله خالفاً لشروط الرتخيص املمنوح لهه. إذا ق
و. إذا مل يعد ميتلك احلد األدىن من رأس املال واالحيتاطيات كما هي حمددة من قبل سلطة النقد أو مل يعد قادراً على الوفاء 

  .بالتزاماته جتاه دائنيه
ومبا يشكل  الصادرة مبقتضاه القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات م الواردة يف هذاتكرر عدم التزام املصرف باألحكاز. إذا 

   .ديداً ملصلحة املودعني أو الستقرار اجلهاز املصريف يف فلسطني
كيته إىل مصرف آخر أو مت بيع جزء من موجوداته دون احلصول على موافقة خطية ح. إذا اندمج املصرف أو نقلت مل

  .مسبقة من سلطة النقد
  .% أو أكثر من أسهم هذا املصرف٥٠ط. إذا مت إلغاء ترخيص مصرف آخر ميلك 

  .ك. بناء على طلب اجلمعية العمومية للمصرف باألغلبية التصويتية الالزمة
ن احملكمة احلجز على أموال رئيس جملس إدارة املصرف أو أي عضو فيه أو أي من املسؤولني لسلطة النقد احلق بقرار م. ٢

الرئيسيني أو موظفي املصرف إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن اخلسائر اليت حلقت باملصرف وذلك يف إطار عملية 
  .التصفية

) أعاله باإلضافة للحاالت ١احملددة يف الفقرة ( لسلطة النقد احلق يف إلغاء ترخيص فروع املصرف الوافد يف احلاالت. ٣
 :التالية

  .أ. إذا مت إلغاء ترخيص إداراته العامة ومركزه الرئيسي يف البلد األم
  .إذا ثبت أنه غري قادر على االستمرار يف العملب. 
  .ذا عجز عن مقابلة طلب اجلمهور لودائعهم يف فلسطنيج. ا
  .ي عن مقابلة طلب اجلمهور لودائعهم يف فلسطني أو يف البلد األمإذا عجزت إداراته ومركزه الرئيسد. 
حتدد سلطة النقد يف قرار إلغاء الرتخيص الصادر عنها التاريخ والوقت الذي يصبح مبوجبه القرار نافذاً. واعتبارًا من هذا . ٥

القانون وأية أنظمة  هذا التاريخ ال جيوز للمصرف مزاولة أي نشاط مصريف، ومع ذلك يبقى املصرف خاضعًا ألحكام
  .صادرة مبقتضاه، وذلك حلني االنتهاء من الوفاء بكامل التزاماته وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد وتعليمات أو قرارات

تعلقة ذا الشأن يف اجلريدة الرمسية ويف صحيفتني يوميتني واسعيت االنتشار تصدران ب نشر مجيع قرارات سلطة النقد امل. جي٦
يف فلسطني، أو أي وسيلة إعالمية مناسبة تراها سلطة النقد، ويف حال وجود فروع للمصرف احمللي خارج فلسطني تبلغ 

  .اجلهات الرقابية املضيفة بقرار اإللغاء الختاذ اإلجراءات املناسبة باخلصوص
مينع على املصرف الذي مت إلغاء ترخيصه مبوجب قرار صادر عن سلطة النقد مزاولة أي عمل مصريف إال بعد صدور قرار  .٧

  .ائي من احملكمة املختصة بذلك
  ):٥٩المادة (



 
 
 

 
 
 

٦٣

  :تقرر سلطة النقد تصفية املصرف يف أي من احلالتني التاليتني
�١) ���ة (٥٣ا���دة ( عمًال بأحكام ارفاملص إذا تقرر إلغاء ترخيص املصرف وشطبه من سجل .١��، أو )ف( ) 

  .من هذا القانون )٤) ���ة (٥٦ا���دة ( حكامأ) أو ٥٥( ���دةا أحكام
التوصية % من األسهم املمثلة يف االجتماع ٧٥إذا قررت اجلمعية العمومية غري العادية للمصرف بأكثرية ال تقل عن   .٢

  .إىل سلطة النقد بتصفية املصرف
  ):٦٤المادة (

لسلطة النقد احلق يف إصدار قرار دمج مصرف أو جزء منه يف مصرف آخر أو أكثر مبوافقة اجلمعية العمومية للمصرف . ١
احلاالت الذي يتم الدمج وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقة املصرف حمل االندماج وهيئته العامة، وذلك يف أي من 

 :التالية
أ. عدم مقدرة املصرف على تلبية متطلبات سلطة النقد املتعلقة باحلد األدىن لرأس املال واالحيتاطيات، أو إذا مل يعد قادراً 

  .على الوفاء بالتزاماته
وذلك  الصادرة مبقتضاه القانون والتعليمات والقرارات عدم التزام جملس إدارة املصرف أو اإلدارة التنفيذية بأحكام هذاب. 

  .من هذا القانون )٥٣( املادة بعد استنفاذ اإلجراءات الواردة يف
 وحبيث أدت هذه تكرار خمالفة املصرف ألحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة مبقتضاهج. 

 املخالفات إىل حتقيق خسائر أثرت سلبًا على املركز املايل للمصرف ومبا يشكل ديدًا ملصلحة املودعني أو ديدًا الستقرار
  .اجلهاز املصريف يف فلسطني

ل أو تبديد أموال املصرف من قبل األطراف ذوي الصلة وعدم االلتزام بالتصويب، عرب حصوهلم على تسهيالت د. استغال
بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أو حصوهلم على شروط تفضيلية يف املنح عن الشروط املطبقة على عمالء 

ي الصلة، أو عدم االلتزام بتسديد تسهيالت ذوي الصلة املصرف، أو جتاوز احلدود املقررة من سلطة النقد لتسهيالت ذو 
  .املتعثرة

ه. إساءة استخدام أموال املصرف عرب توظيفها يف أوجه استثمار ذات مستويات خماطر عالية نتج عنها تعريض املصرف 
  .ملخاطر حتقيق خسائر جسيمة يف حمفظة املصرف أثرت سلباً على املركز املايل للمصرف

رف لنسب التملك يف رأس املال احملددة وفق هذا القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات ذات العالقة دون و. خمالفة املص
  .احلصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد

ز. إذا توقف املصرف مدة تتجاوز ثالثة أشهر عن تلقي الودائع من اجلمهور أو غريها من األموال القابلة للرد، أو توقف عن 
  .نح االئتمان والتمويل بأنواعه وأشكالهم

  .ح. بناًء على توصية املسؤول املفوض املعني
  .ط. إذا إرتأت سلطة النقد ضرورة لذلك ومبا حيقق املصلحة العامة ويعزز من متانة وسالمة اجلهاز املصريف

  .تضع سلطة النقد اإلجراءات واآلليات املناسبة إلمتام عملية االندماج. ٢
  .النقد احلق يف اختيار املستشارين واخلرباء لتقييم املصرف حمل االندماجلسلطة . ٣
  



 
 
 

 
 
 

٦٤

اذ ان للمتضرر من اجلرمية  الشخص االعتباري على كما أضافت فلسطني أن هناك مسؤولية مدنية -١٢١
املطالبة بالتعويض املادي عن الضرر الذي اصابه اما عن طريق الدعوى املدنية املباشرة او عن طريق االدعاء 

 دين بالدعوى اجلزائية سواء على الشخص الطبيعي او الشخص املعنوي.امل
  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -١٢٢

 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد ١٣/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
هذا احلكم من أمثلة النجاح على تطبيق مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن املشاركة يف جرائم الفساد، حبق 

دى الشركات اليت اعتربت أحد املتهمني يف الكسب غري املشروع وغسل األموال والتدخل يف االختالس إح
قد صدر احلكم بشأا باحلل والغرامة و  االحتيال،و  اجلنائي واملساس باألموال العامة من خالل إساءة االئتمان

  مبلغ مخسة ماليني دوالر أمريكي.
  ٩٨/١٩٩٩ر يف الدعوى اجلزائية رقم حكم حمكمة استئناف رام اهللا الصاد -

 ٢٦ المادةمن  ٢و  ١ تينالفقر بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية عن قانون مكافحة الفساد ) من ٩املادة (نّصت  -١٢٣
ا عندما يأتون هذه األعمال مديروها وأعضاء إداراا وممثليها وعماهلاليت يرتكبها اجلرائم احملددة ذا القانون 
بشأن مكافحة  ٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم ) من ٣٩املادة (. كما نّصت بامسها أو بإحدى وسائلها

) ٧٤املادة (غسل األموال و  اجلنائية للشخصيات االعتبارية عن جرائماملدنية و على املسؤولية  غسل األموال
اجلنائية للشخصيات  املسؤولية طبق يف الضفة الغربية علىامل ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (من 

عن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثليها وعماهلا عندما يأتون هذه األعمال بامسها أو  بشكل عام االعتبارية
 .بإحدى وسائلها

على  املطبق يف الضفة الغربية ١٩٦٤لسنة  ١٢قانون الشركات رقم ) من ١٩٤ونّصت املادة ( -١٢٤
 .إذا ارتكبت خمالفات جسيمة للقانون املسامهةللشركة ؤولية االدارية املس

  
  االعتباريةالشخصيات ية مسؤول - ٢٦المادة 

  ٣ الفقرة
   .ال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم

  
  ٢٦ مادةالمن  ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  



 
 
 

 
 
 

٦٥

استقر االجتهاد القضائي الفلسطيين اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث  فلسطنيأشارت  -١٢٥
أرست قاعدة بينت أساس املسؤولية حيث اعتربت  ١٩٦٠من قانون العقوبات لسنة  ٧٤/٢املادة "على أن 

املعاقب عليها  ها عندما يأتون هذهاهليئات املعنوية مسؤولة جزائيًا عن أعمال مديريها وأعضاء ادارا وممثلي
جزائيًا بامسها وبإحدى وسائلها بصفتها شخصيا معنويًا وأن الشارع قد قصد من ذلك وضع حد للجدل 

ل جزائيًا غري أالفقهي الذي كان يدور حول ما إذا كانت للشخصية املعنوية ارادة كاإلنسان أم ال وهل يس
عند توافر عنصر املسؤولية على أساس أا تتمتع بوجود قانوين االنسان فأورد نصًا خاصًا على معاقبتها 

وعليها أن تتحمل كافة اآلثار القانونية اليت ترتتب على فعلها مبا يف ذلك انزال العقاب عليها وفق القواعد 
ب فإذا أقدم هذا الشخص على الفعل املعاق ،املقررة قانونًا باإلضافة إىل مسؤولية الشخص الذي اقرتف اجلرم

الصادر عن حمكمة  ٩٨/٩٩االستئناف جزاء رقم " (عليه فيستحق العقاب باإلضافة لعقوبة الشخص املعنوي
 ).١٤/٠٥/٢٠٠٠استئناف رام اهللا بتاريخ 

املشار إليها ال يفيد عدم  ٧٤ولقد استقر الفقه والقضاء الفلسطيين بأن معاقبة الشركة مبقتضى املادة  -١٢٦
لسنة  ٩من القرار بقانون رقم  ٣٩/١الشخص املعنوي وهذا ما كرسته املادة معاقبة الفاعل ولو ارتكبه باسم 

. يعاقب الشخص االعتباري يف األحوال اليت ١م بشأن مكافحة غسل األموال واليت جاء فيها "٢٠٠٧
ودون اإلخالل مبسؤولية الشخص الطبيعي التابع له...". وهذا ما كرسه  األموال غسل يرتكب فيها جرمية

   ) منه.٢٧يف املادة ( ١٩٣٦) لسنة ٧٤عقوبات رقم (قانون ال

 ٢٦ المادةمن  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

بالبند قيد االستعراض حيث ال متس مسؤولية الشخص االعتباري باملسؤولية اجلنائية  فلسطنيتلتزم  -١٢٧
 للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.

  
  االعتبارية ية الشخصياتمسؤول - ٢٦المادة 

  ٤ الفقرة
وفقاً  تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية اليت تلقى عليها املسؤولية

  . هلذه املادة لعقوبات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها العقوبات النقدية
  
  ٢٦ المادةمن  ٤رة الفق(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  



 
 
 

 
 
 

٦٦

من منطلق الوجود القانوين والفعلي اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث أن  فلسطنيأشارت  -١٢٨
للشخص املعنوي وعدم تعارض مسؤوليته مع قاعدة شخصية العقوبة وإمكانية ايقاع عقوبات من نوع خاص 

املسؤولية اجلزائية للشخص املعنوي كرست العديد من نصوص القانون الفلسطيين   ،على الشخص املعنوي
 بشكل واضح وصريح على كافة اجلرائم، إال ما كان بطبيعة احلال ال يتالءم وطبيعة الشخص املعنوي.

  وأحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٢٩

 :المطبق في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
  (مذكور نصها سابقاً) ):٧٤المادة (
ميكن وقف كل نقابة وكل شركة أو مجعية وكل هيئة اعتبارية ما خال اإلدارات العامة إذا اقرتف مديروها أو  ):٣٦(المادة 

أعضاء إدارا أو ممثلوها أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنيت حبس على 
  .األقل

  :ا���دة ا�#���"  احلاالت اليت أشارت إليهاميكن حل اهليئات املذكورة يف ):٣٧المادة (
  .إذا مل تتقيد مبوجبات التأسيس القانونية -أ

  .مثل هذه الغايات إذا كانت الغاية من تأسيسها خمالفة للقوانني أو كانت تستهدف يف الواقع -ب
  .إذا خالفت األحكام القانونية املنصوص عليها حتت طائلة احلل -ج
  .إذا كانت قد وقفت مبوجب قرار مربم مل متر عليه مخس سنوات -د

  ):٣٨المادة (
يقضي بالوقف شهرًا على األقل وسنتني على األكثر وهو يوجب وقف أعمال اهليئة كافة وأن تبدل االسم واختلف . ١
  .ديرون أو أعضاء اإلدارة وحيول دون التنازل عن احملل بشرط االحتفاظ حبقوق الغري ذي النية احلسنةامل
ويوجب احلل تصفية أموال اهليئة االعتبارية، ويفقد املديرون أو أعضاء اإلدارة وكل مسؤول شخصيًا عن اجلرمية األهلية . ٢

  .لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارا
  

  م بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم 
  ):٣٩(المادة 

ودون اإلخالل مبسؤولية الشخص الطبيعي  األموال غسل . يعاقب الشخص االعتباري يف األحوال اليت يرتكب فيها جرمية١
يعادهلا  مائيت ألف دينار أردين وما ٢٠٠٠٠٠عشرة آالف دينار أردين وال تزيد على  ١٠٠٠٠التابع له بغرامة ال تقل عن 

  من العمالت املتداولة.
من املادة  ٢و ١الفقرتني  . يعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري املخالف بالعقوبة املقررة مبوجب أحكام٢

  .إذا تبني علمه ا أو كانت اجلرمية قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته القانونمن هذا  ٣٧
يكون الشخص االعتباري مسؤوال بالتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت اجلرمية اليت وقعت  .٣

  .خمالفة ألحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملني بامسه ولصاحله



 
 
 

 
 
 

٦٧

ا أحالت فلسطني اىل االجابة على الفقرة السابقة فيما خيص العقوبات االدارية على الشركات كم -١٣٠
 واملصارف.

  اىل األمثلة التالية: فلسطنيأشارت  -١٣١

 ) الصادر عن حمكمة جرائم الفساد١٣/٢٠١٢احلكم يف الدعوى رقم ( -
  ٩٨/١٩٩٩حكم حمكمة استئناف رام اهللا الصادر يف الدعوى اجلزائية رقم  -

 ٢٦ المادةمن  ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة) (ب 

عقوبات عند املشاركة يف عّدة أنواع من الالشخصيات االعتبارية لفلسطينية ختضع التشريعات ال - ١٣٢
والغرامة ) قانون مكافحة الفسادمن  ٩منها الوقف العمل واحلل (املادة  األفعال ارمة وفقًا لالتفاقية

باالضافة اىل  )املطبق يف الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦انون العقوبات رقم (من ق ٧٤واملصادرة (املادة 
م بشأن ٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم من  ٣٩الغرامة والتعويض يف قضايا غسل االموال (املادة 

 ).مكافحة غسل األموال

  
  والشروعالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ١ الفقرة
لقانوا الداخلي، املشاركة وفقًا  تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من 

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو حمّرض مثالً، يف فعل جمّرم
  
  ٢٧ المادةمن  ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

تناول قانون العقوبات أحكاما عامة  حيث رة قيد االستعراضاىل أا ملتزمة بالفق فلسطنيأشارت  -١٣٣
  .جترم الشركاء واملتدخلني واحملرضني على ارتكاب جنح أو جنايات، ومن ضمنها جرائم الفساد

 اىل النصوص التالية:فلسطني أحالت  -١٣٤

 المطبق في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة أفعال فأتى  إذا ارتكب عدة : )٧٦المادة (

كل واحد منهم فعًال أو أكثر من األفعال املكونة هلا وذلك بقصد حصول تلك اجلناية أو اجلنحة اعتربوا مجيعهم شركاء فيها 
 .عالً مستقالً هلاوعوقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة هلا يف القانون، كما لو كان فا

  :)٨٠المادة (



 
 
 

 
 
 

٦٨

يعد حمرضًا من محل غريه على ارتكاب جرمية بإعطائه نقودًا أو بتقدمي هدية له أو بالتأثري عليه بالتهديد أو باحليلة   -١
 .والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة االستعمال يف حكم الوظيفة

 :يعد متدخالً يف جناية أو جنحة -٢
 .ة بإرشاداته اخلادمة لوقوعهامن ساعد على وقوع جرمي -أ

 .من أعطى الفاعل سالحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع اجلرمية -ب
من كان موجودًا يف املكان الذي ارتكب فيه اجلرم بقصد إرهاب املقاومني أو تقوية تصميم الفاعل األصلي أو  -ج

 .ضمان ارتكاب اجلرم املقصود
 .ى األفعال اليت هيأت اجلرمية أو سهلتها أو أمتت ارتكاامن ساعد الفاعل عل -د
من كان متفقًا مع الفاعل أو املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية وساهم يف إخفاء معاملها أو ختبئة أو تصريف األشياء  -هـ

 .احلاصلة بارتكاا مجيعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشرتكوا فيها عن وجه العدالة
من كان عاملًا بسرية األشرار اجلنائية الذين دأم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السالمة  -و

 .العامة، أو ضد األشخاص أو املمتلكات وقدم هلم طعاماً أو مأوى أو خمتبئاً أو مكاناً لالجتماع
  :)٨١المادة (

 :يعاقب احملرض أو املتدخل -١
 .املؤقتة من مخس عشرة سنة إىل عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل اإلعدام باألشغال الشاقة -أ

باألشغال الشاقة املؤقتة من سبع سنوات إىل مخس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل األشغال الشاقة املؤبدة أو  -ب
 .االعتقال املؤبد

 .فض مدا من السدس إىل الثلثيف احلاالت األخرى، يعاقب احملرض واملتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن خت -٢
  

  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  ):٢٣المادة (

لدى ارتكاب جرم يعترب كل شخص من االشخاص املشار اليهم أدناه بأنه قد اشرتك يف ارتكاب ذلك اجلرم وانه ارتكبه  .١
  :وجيوز اامه به

لجرم او احد االفعال املكونة للجرم او اغفل القيام امر او امور يعترب اغفاهلا كل من ارتكب بنفسه الفعل املكون ل -أ
  .مكونا للجرم

  .كل من ارتكب فعال او اغفل القيام بفعل بقصد متكني او مساعدة غريه على ارتكاب اجلرم -ب
  .كل من ساعد شخصا آخر على ارتكاب اجلرم، سواء أكان حاضراً حني ارتكابه ام مل يكن -ج
ترب الشخص بأنه ساعد غريه على ارتكاب اجلرم اذا كان موجودًا يف املكان الذي ارتكب فيه اجلرم بقصد إرهاب ويع

  .املقاومني أو تقوية تصميم الفاعل األصلي او ضمان ارتكاب اجلرم املقصود
  .كل من محل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب اجلرم، سواء أكان حاضراً حني ارتكابه ام مل يكن -د

)(د) من هذه املادة اام الشخص اما بأنه ارتكب اجلرم بنفسه أو بانه محل أو ١جيوز يف احلالة املشار اليها يف الفقرة (. ٢
  .أغرى غريه على ارتكابه
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اذا ادين شخص بأنه أغرى أو محل غريه على ارتكاب اجلرم فيتحمل يف مجيع األحوال نفس التبعة كما لو كان هو . ٣
  .ي لذلك اجلرمالفاعل االصل

كل من محل شخصًا آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرمًا فيما لو فعله بنفسه، يعترب فاعال أصليا ويعاقب . ٤
  .بنفس العقوبة املقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل او الرتك وجيوز اامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل او الرتك

ق شخصان أو أكثر فيما بينهم على تنفيذ غاية غري مشروعة باالشرتاك وحدث حني تنفيذ تلك الغاية اذا اتف ):٢٤المادة (
أن ارتكب جرم أو أكثر كنتيجة حمتملة الوقوع لتنفيذ تلك الغاية، فيعترب كل من كان حاضرا من هؤالء االشخاص عند 

  .لك اجلرائمارتكاب اى جرم من هذه اجلرائم بأنه هو الذي ارتكب ذلك اجلرم او ت
  ):٢٥المادة (

اذا أغرى شخص شخصًا آخر على ارتكاب جرم وارتكب ذلك الشخص االخر جرما بالفعل على اثر هذا اإلغراء، . ١
فسيان يف ذلك أكان اجلرم الواقع هو نفس اجلرم الذي أغرى على ارتكابه او اي جرم آخر،او كان اجلرم قد ارتكب بالكيفية 

أم بكيفية اخرى، بشرط ان تكون الوقائع الىت كونت اجلرم الذى ارتكب بالفعل يف اية حالة من  اليت اشري عليه باتباعها
  .هاتني احلالتني نتيجة حمتملة لإلغراء

  :احلالتني، يعترب الشخص املغرى بأنه اغرى الفاعل على ارتكاب اجلرم الذي وقع بالفعل ويف اية هاتني. ٢
ي اغرى غريه او محله بأية طريقة اخرى على ارتكاب اجلرم قد عاد فنقض اغراءه ويشرتط يف ذلك انه إذا كان الشخص الذ
  .فال يؤاخذ عن ذلك اجلرم اذا وقع فيما بعد

  ):٢٦المادة (
كل من آوى شخصا آخر وهو يعلم أنه ارتكب جرمًا أو ساعده بقصد متكينه من جتنب العقاب، ومل يكن والد ذلك . ١

  :ابنته أو زوجه، يعترب شريكاً يف اجلرم بعد وقوعه الشخص اآلخر أو أمه أو ابنه أو
 ويشرتط يف ذلك أن ال تعترب الزوجة شريكة يف اجلرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت، حبضور زوجها وبناء على أمره،

  .شخصاً آخر اشرتك زوجها معه يف ارتكاب اجلرم، بقصد متكني ذلك الشخص من جتنب العقاب
  :) من هذه املادة يعاقب بعد ادانته١للجرم املشار إليه يف الفقرة (كل من اعترب مرتكباً . ٢

أ) باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات، إن كان اجلرم الذي ارتكبه الفاعل االصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد 
  .االدانة، عقوبة االعدام او احلبس مدة تتجاوز ثالث سنوات

ة اليت يستحقها الفاعل األصلي، ان كان اجلرم الذي ارتكبه الفاعل االصلي يستوجب ب) باحلبس مدة ال تتجاوز نصف املد
  .بعد االدانة، عقوبة احلبس مدة ثالث سنوات أو اقل

كل شخص يقضى هذا القانون باعتباره شريكا يف اجلرم بعد وقوعه، جتوز حماكمته وادانته وفقًا هلذا القانون  ):٢٧المادة (
صلي الذي اشرتك معه يف اجلرم قد ادين بارتكاب ذلك اجلرم ام مل يكن، وسواء أكان يف االمكان سواء أكان الفاعل األ

اختاذ التعقيبات حبقه وتنفيذ العقوبة اليت قد حيكم ا عليه عن ذلك اجلرم ام مل يكن، وجتوز حماكمته اما منفردا أو مع 
  .رمالفاعل األصلي أو مع أي أشخاص آخرين اشرتكوا يف ارتكاب اجل

كل من حاول محل غريه أو حاول حتريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك يف فلسطني أو يف اخلارج،  ):٣١المادة (
وكان ذلك الفعل أو الرتك، فيما لو مت وقوعه، يعد جرماً مبقتضى شرائع فلسطني او الشرائع املعمول ا اذ ذاك يف البالد اليت  

لرتك فيها، يعترب جمرمًا بنفس اجلرم ويعاقب بنفس العقوبة اليت يعاقب ا فيما لو حاول كان يف النية ارتكاب الفعل أو ا
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بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الرتك يف فلسطني، سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الرتك أم الشخص اآلخر 
  :الذي محله أو حرضه أو شوقه

ى ارتكاب الفعل او الرتك يف مكان خارج فلسطني، فال تتجاوز العقوبة ما ويشرتط يف ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت عل
هو مقرر لذلك يف الشرائع املعمول ا يف البالد اليت كان يف النية ارتكاب الفعل أو الرتك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب 

  .ذلك الفعل أو الرتك
ة األخرية، إال بناء على طلب احلكومة ذات االختصاص يف املكان ويشرتط أيضًا أن ال تتخذ اإلجراءات القانونية يف احلال

  الذي كان يف النية ارتكاب الفعل او الرتك فيه
  

  م بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم 
اك أو املساعدة أو . يعد مرتكبًا جلرمية غسل األموال كل من أتى أيًا من األفعال التالية.... د) االشرت ١ /د):٢/١المادة ( 

التحريض أو التآمر أو تقدمي املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو الشروع يف ارتكاب أي من األفعال 
  املنصوص عليها يف هذه املادة.

قوبات الع دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون/ج) من قانون مكافحة غسل األموال: ٣٧كما تنص المادة (  
ج) يعاقب كل من شرع بارتكاب جرمية ----او أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جرمية غسل األموال بالعقوبات التالية: 

  أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه اجلرمية بنصف العقوبة اليت يعاقب ا الفاعل األصلي.غسل أنوال أو ساعد 

 ٢٧ المادةن م ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

املطبق  ١٩٦٠) لسنة ١٦عاجل قانون العقوبات رقم ( حيثتلتزم فلسطني بالبند قيد االستعراض  - ١٣٥
 ، املطبق يف قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم () و ٨١و ٨٠و ٧٦(املواد يف الضفة الغربية 

 .موضوع املشاركة اجلرمية) ٣١و ٢٧- ٢٣(املواد 

  
  شروعوالالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ٢ الفقرة
لقانوا وفقًا  جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  الداخلي، أي شروع يف ارتكاب فعل جمّرم
  

  ٢٧ المادةمن  ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) ١٦رقم (تناول قانون العقوبات  ا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيثاىل أ فلسطنيأشارت  -١٣٦
ارتكاب مجيع اجلنايات وبعض اجلنح، يف أحكاما عامة جترم الشروع املطبق يف الضفة الغربية  ١٩٦٠لسنة 
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الشروع  ، املطبق يف قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (، كما جّرم ومن ضمنها جرائم الفساد
  كافة اجلرائم.يف  

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٣٧

 المطبق في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
الشروع: هو البدء يف تنفيذ فعل من األفعال الظاهرة املؤدية إىل ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا مل يتمكن  ):٦٨المادة (

اجلناية أو اجلنحة حليلولة أسباب ال دخل إلرادته فيها عوقب على الوجه اآليت  الفاعل من إمتام األفعال الالزمة حلصول تلك
  :إال إذا نص القانون على خالف ذلك

األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة من سبع سنوات إىل عشرين سنة إذا كانت عقوبة اجلناية اليت شرع فيها تستلزم  .١
  .إذا كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد اإلعدام، ومخس سنوات من ذات العقوبة على األقل

  .أن حيط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إىل الثلثني  .٢
فاعلها فيها مل تتم  إذا كانت األفعال الالزمة إلمتام اجلرمية قد متت ولكن حليلولة أسباب مانعة ال دخل إلرادة ):٧٠المادة (

  :على الوجه التايلاجلرمية املقصودة، عوقب 
األشغال الشاقة املؤبدة أو املؤقتة من عشر سنوات إىل عشرين سنة إذا كانت عقوبة اجلناية اليت شرع فيها تستلزم  .١

  .اإلعدام، وسبع سنوات إىل عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد
 .رى من الثلث إىل النصفأن ينزل من أية عقوبة أخ  .٢
  .املذكورة يف هذه املادة حىت الثلثني إذا عدل الفاعل مبحض إرادته دون إمتام اجلرمية اليت اعتزمها العقوبات ختفض  .٣

  .ال يعاقب على الشروع يف اجلنحة إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانون صراحة ):٧١المادة (
  

  المطبق في قطاع غزة، ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  ): ٢٩المادة (

  :كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية اال يف املواضع اليت نص فيها هذا القانون على عقوبة خاصة
  .باحلبس املؤبد، اذا كان اجلرم الذي حاول ارتكابه يستوجب بعد االدانة، عقوبة اإلعدام أ)

  .ة، اذا كان اجلرم الذى حاول ارتكابه هو القتل عن غري قصدباحلبس مدة ال تتجاوز اربع عشرة سن ب)
باحلبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات، اذا كان اجلرم الذي حاول ارتكابه هو أى جرم آخر يستوجب عقوبة احلبس  ج)

  .املؤبد
  .حالة أخرىباحلبس مدة ال تتجاوز نصف احلد االقصى للعقوبة اليت قد يعاقب ا الفاعل بعد ادانته، يف أية د) 

  ):٣٠المادة (
يعترب الشخص بأنه حاول ارتكاب اجلرم إذا ما شرع يف تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك اجلرم باستعمال وسائل تؤدى إىل  .١

 .وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من األفعال الظاهرة ولكنه مل يتمكن من تنفيذ نيته إىل حد إيقاع اجلرم
سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري المتام ارتكاب اجلرم أم مل يقم بذلك،  ال عربة، اال فيما يتعلق بالعقوبة، .٢

 .وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف مل يكن فيها خمتارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته
 .مال عربة فيما اذا مل يكن يف اإلمكان ارتكاب اجلرم بالفعل بسبب ظروف كان جيهلها ار  .٣
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  م بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧لسنة  ٩القرار بقانون رقم 
. يعد مرتكبًا جلرمية غسل األموال كل من أتى أيًا من األفعال التالية.... د) االشرتاك أو املساعدة أو ١ /د):٢/١المادة ( 

روع يف ارتكاب أي من األفعال التحريض أو التآمر أو تقدمي املشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التسرت أو الش
  املنصوص عليها يف هذه املادة.

   
العقوبات عقوبة أشد ينص عليها قانون  دون اإلخالل بأية :/ج) من قانون مكافحة غسل األموال٣٧كما تنص المادة ( 

كاب جرمية ب كل من شرع بارتج) يعاق----او أي قانون آخر، يعاقب مرتكب جرمية غسل األموال بالعقوبات التالية: 
  األصلي.بها الفاعل  وال أو ساعد أو حرض أو سهل أو تشاور حول ارتكاب هذه اجلرمية بنصف العقوبة اليت يعاقبمغسل أ

يتضمن اجلرائم ووصفها وفقا للقوانني املطبقة التايل والذي دول اجلكما قامت فلسطني باعداد  -١٣٨
غزة حيث متت االشارة اىل ان كافة اجلنايات واجلنح بالضفة الغربية دون تلك اجلرائم املنصوص عليها يف قطاع 

  سابقاً.ه نامت تبييف غزة معاقب عليها وفقا ملا 
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 I6ا�H4�0" ا��*9م وا�J  

 )١٨٢ا���دة (

�()� � ���� ا�01/ �� .-� إ�+ *

ون -' ا�#&م�  	وا�	ت  ا�$
  ا�وظ&�2
 )١٨٣ا��دة (

  ا��را�� �ن ��رة د��&ر إ�( +�4&ن د&�راً 
  أو 	��	س �ن أ4	وع وا�د إ�(  ! � أ��ر،

  إذا ��ق 9رر 	�;�C ا�دو�� �ن �راء  
  ھذا اIھ�ل �و
ب ذ�ك ا��وظف 	��	س 

 �ن ��ر وا�د إ�( ��4 و�9ن 
&�� ھذا ا�9رر

���� � 
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�0K0)" طKG �% ع��)�Bتا  
 "(6�Hدار4" او ا��Bا "NK#ا�  

 )١٨٤ا���دة (

�را���  ا��	س �ن أ4	وع إ�( ��4 أو 	
  $�J	 راً أو  �ن +��4 د��&ر إ�( +�4&ن د&�

 ً ا�1#و	$&ن �1

���� � 

دة ��� 
� ا��ؤ
$� +�س �4وات ٢٦٢ا�$زو&ر +!-ل ا����Mا  

ل Mا )�� 

���� � 

  ا�$زو&ر -' ا�وراق ا�ر�4&�
دة +!-��� ٢٦٥ 

 �1م ��&� اO.&�ل ا�$�?" ا��@?(" أو اB%(��ل

 ًذ	� +!-Jت ا�
  ا��;د
���٢٦٦دة   

"� � ���� ا�01/ �� .-� إ�+ *

 �;  ا�$زو&ر -' اوراق +
دة ��� ً-!+٢٧١  

 � ���� ا��	س �ن ��4 إ�(  !ث �4وات

 ا4ءة ا�1$4ل ا��4ط�
� ��١دة +!- ��2J� ون�
 �ن 
  ا�42د

 

ث �4وات إ�( +��4 ��ر ��4، و=را�� ��&� $;ل  !
أو إ�دى ھ$&ن  ،إ�( 
&�� ا�Mوال ��ل ا��ر&��

 ن ا��ر&��ا�1#و	$&ن ورد ا�Mوال ا��$�;�� �

�& �1م  ��


	ول ا�وا4ط� وا���4و	&� ا�$' 
 و$�ق 	ط!#� '��$  

� ��١دة +!-  ��2J� ون�
�ن 
 ا�42د

�4 ��ر ��4، و=را�� ��&� $;ل ث �4وات إ�( +� !
أو إ�دى ھ$&ن  ،إ�( 
&�� ا�Mوال ��ل ا��ر&��

  ن ا��ر&��ا�1#و	$&ن ورد ا�Mوال ا��$�;�� �

�&�  �1م  �

  ا�4Jب =&ر ا���روع
� ��١دة +!-  ��2J� ون�
�ن 
 ا�42د

ث �4وات إ�( +��4 ��ر ��4، و=را�� ��&� $;ل  !
أو إ�دى ھ$&ن  ،إ�( 
&�� ا�Mوال ��ل ا��ر&��

 ن ا��ر&��ا�1#و	$&ن ورد ا�Mوال ا��$�;�� �

�&  �1م  ��

  ا��را)م ا��$�� �ن 
 �=4ل ا�Mوال ا���;وص ��&


�ون =4ل ا�Mوال '-  
� ��١دة +!-  ��2J� ون�
�ن 
 ا�42د

ث �4وات إ�( +��4 ��ر ��4، و=را�� ��&� $;ل  !
ى ھ$&ن أو إ�د ،إ�( 
&�� ا�Mوال ��ل ا��ر&��

  ن ا��ر&��ا�1#و	$&ن ورد ا�Mوال ا��$�;�� �

�&  �1م  ��

ا4ءة ا���� وا�+$!س -' 
  ا�#طع ا�+ص

دة��� -!+ )٤٢٢(  

�را�� �ن ��رة �ا��	س �ن ��ر&ن ا�( �4$&ن و	
د��&ر ا�( �)� د&�ر، وان � $Jون �دة ا��	س ا
ل �ن 

ن �ر$Jب ا�-1ل +د�ً 	�Oرة، اوJ ذاً -'  ��4 اذا&��$
 او �4$+د�	$J� او ،���; 

����  �  

ا��ش -' �1�!ت ا�دارة �$�#&ق 
��م ذا$' او ���&ر او ��را�ة �

  -ر&ق ا+ر 
دة (��� -!+١٧٥(  

  ا��	س �ن ��4 ا�(  !ث �4وات وا��را��
  
  

����  �  


� 4&ر ا�1دا��  إ�
 -!+ ،'9
وا�I$داء ��( 

���١٨٧/١دة ((  
  

  
  

  �4وات ٣ن ��4 �$( ا��	س �
  
  

����  �  

 '(9
ا��$داء ��( أي �وظف 
دة��� 2ذ ا�#�ون +!-�R	 '�1� او  

)١٨٧/٢ (  

  ا��ر �$( �4$&ن ٦ا��	س �ن 
  
  

����  �  

دة ��� دة ا�زور +!-��
)٢١٤/١/٢ (  
  
  

�ت  ٣ا��	س �ن  !ث ا��ر ا�( J ل�4وات -' �
ل ا�د�وى �ن �وع ا����� و$�دد ا�1#و	� �$�;	C ا��

�&�ت �ن �وع ��J اذا �$

� ا��ؤ  ا��
  

����  �  

 



 
 
 

 
 
 

٧٤

 ٢٧ المادةمن  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  الشروع يفعلى جترمي  ، املطبق يف قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم ( يف حني نصّ  -١٣٩
املطبق يف الضفة الغربية  ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (، جّرم )٣٠و ٢٩ ادتنيامل( كافة اجلرائم

يُعاقب على الشروع يف اجلنح إال يف األحوال اليت ينص عليها  ، لكن ملارتكاب مجيع اجلناياتيف الشروع 
، املنصوص عليها يف االتفاقيةرائم اجلدون معاقبة الشروع بارتكاب  ،يف الضفة الغربية ،القانون. وهذا حيول

 ختالس اجلنائي واساءة استعمال السلطة وغسل االموال.االيف قضايا باستثناء 

  
  والشروعالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ٣ الفقرة
لقانوا الداخلي، اإلعداد وفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  الرتكاب فعل جمّرم
  

  ٢٧ المادةمن  ٣الفقرة الصلة باستعراض تنفيذ  (أ) ملخص المعلومات ذات

إذا كانت تشكل يف حد للجرمية غري معاقب عليها اال  األعمال التحضريية اىل أن فلسطنيأشارت  -١٤٠
 .ذاا جرمية

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية:  -١٤١

  المطبق في الضفة الغربية ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
شروعًا يف جرمية جمرد العزم على ارتكاا وال األعمال التحضريية، وكل من شرع يف فعل ورجع  ال يعترب ):٦٩المادة (

  .باختياره عن أفعال اجلرم اإلجرائية ال يعاقب إال على الفعل أو األفعال اليت اقرتفها إذا كانت تشكل يف حد ذاا جرمية
  

  ، المطبق في قطاع غزة١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (
  ):٣٠المادة (

يعترب الشخص بأنه حاول ارتكاب اجلرم إذا ما شرع يف تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك اجلرم باستعمال وسائل تؤدى إىل ) ١
  .وقوعه واظهر نيته هذه بفعل من األفعال الظاهرة ولكنه مل يتمكن من تنفيذ نيته إىل حد إيقاع اجلرم

أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري المتام ارتكاب اجلرم أم مل يقم بذلك،  ال عربة، اال فيما يتعلق بالعقوبة، سواء) ٢
  .وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف مل يكن فيها خمتارا ام عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته

  .ال عربة فيما اذا مل يكن يف اإلمكان ارتكاب اجلرم بالفعل بسبب ظروف كان جيهلها ارم) ٣
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كل من صنع، أو أحرز عن علم منه، أية مواد مفرقعة او أداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى  ):٣٢المادة (
خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها، بقصد استعماهلا يف ارتكاب احدى اجلرائم أو ألجل متكني شخص آخر من استعماهلا 

 .مدة ثالث سنوات لتلك الغاية يعترب أنه ارتكب جنحة ويعاقب باحلبس

 ٢٧ المادةمن  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.التشريعات الفلسطينية عاقب تال  -١٤٢

  
  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي - ٢٨المادة 

العلم أو النية أو الغرض بصفته ركناً  ميكن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر
  .هلذه االتفاقيةوفقاً  لفعل جمّرم

  
  ٢٨ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 يرد يف قانون العقوبات او قانون االجراءات اجلزائية نص قانوين صريح ملاىل أنه  فلسطنيأشارت  -١٤٣
ا للفعل اجلرمي من املالبسات الواقعية او الظروف املوضوعية اال على كيفية استظهار النية اجلرمية بصفتها ركن

ان جممل النصوص القانونية اليت تناولت القصد اجلنائي وما استقر عليه القضاء اجلزائي الفلسطيين من احكام 
عية االستدالل من املالبسات الوقائللقاضي أنه مبا فيها قرارات حمكمة النقض الفلسطينية مجيعها تؤكد على 

ومن هذه القرارات، قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  .املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض
وملا كانت النية يف القتل وسائر األفعال اجلرمية القصدية األخرى أمر باطين " القاضي بأنه: ١٢٥/٢٠١١

ل والشواهد اخلارجية اليت يقارفها اجلاين أثناء يضمره اجلاين يف نفسه وال يظهره وإمنا يستدل عليه من األفعا
 ."ارتكاب اجلرمية

وان طبيعة األداة اجلرمية املستعملة يف : "١٤٥/٢٠١٠وكذلك قرار حمكمة النقض الفلسطينية رقم  -١٤٤
القتل ال يستدل فيها توفر ركن العمل وإمنا يستدل منها على توافر النية اجلرمية (القصد اجلرمي) وهو القتل 

ان املعول عليه يف استظهار النية اجلرمية هو ظروف الفعل املتعلقة بوسائل " :٩٣/١٩٩٥". والقرار رقم القصد
 ٢١٧ص ١٠٨/٨٥كما قضت يف قرارها رقم   .التنفيذ ونوع األداة املستعملة وموضع اإلصابة وجسامتها"

. وكذلك لى توفر نية القتل""إن استعمال أداة قاتلة وإصابة اين عليه يف مقتل يكفي للداللة ع :٨٦سنة 
العديد من القرارات القضائية ذا الشأن واليت ميكن الرجوع اليها من خالل مراجعة االحكام القضائية 
الفلسطينية املنشورة ام على موقع القسطاس او على موقع املقتفي او على موقع جملس القضاء االعلى او على 

 بالشأن القضائي الفلسطيين. تخصصةغريها من املواقع االلكرتونية امل
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 كما أحالت فلسطني اىل النص التايل: -١٤٥

 ، بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم (
يستخلص العلم أو النية أو اهلدف باعتبارهم عناصر أساسية الزمة للجرمية من الظروف الواقعية  :)٢/٢المادة (

  .رت للمتحصالت، والذي ال يشرتط احلصول على إدانة اجلرمية األصليةواملوضوعية، من أجل إثبات املصدر املست

 ٢٨ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .قيد االستعراض ادةبامل فلسطنيتلتزم  -١٤٦

  
  التقادم - ٢٩المادة 

ضائية حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوا الداخلي، عند االقتضاء، فرتة تقادم طويلة تبدأ فيها اإلجراءات الق
هلذه االتفاقية، وحتدد فرتة تقادم أطول أو تعّلق العمل بالتقادم يف حال إفالت اجلاين وفقاً  بشأن أي فعل جمرم

   .املزعوم من يد العدالة
  

  ٢٩ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

مكافحة الفساد املعدل نص قانون  حيثاىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -١٤٧
) منه على عدم خضوع قضايا الفساد وما يتعلق ا من إجراءات ٣٣، يف املادة (٢٠٠٥) لسنة ١رقم (

قد انطبق هذا احلكم على مجيع اجلرائم املكتشفة بعد سريان القرار بقانون، الذي نشر يف اجلريدة و  للتقادم،
نصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد فتخضع ألحكام امل)، أما اجلرائم غري ٢٦/٦/٢٠١٠الرمسية بتاريخ (

أن الدعوى اجلزائية تنقضي مبضي عشر  على ، والذي نص٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم (
بارا من تاريخ آخر حتتسب مدة التقادم يف مجيع احلاالت اعتو  سنوات يف اجلنايات وثالث سنوات يف اجلنح،

على أن املدة املسقطة للدعوى اجلزائية يف جرائم املوظفني العموميني ال تبدأ إال من  كما نص ،إجراء مت فيها
 تاريخ اكتشاف اجلرمية أو انتهاء اخلدمة أو زوال الصفة.

 اىل النصوص التالية:فلسطني أحالت  -١٤٨

  ٢٠٠٥) لسنة ١مكافحة الفساد المعدل رقم (قانون 
  ل ما يتعلق ا من إجراءات.ال ختضع للتقادم قضايا الفساد وك: )٣٣المادة (

  
  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم (

  تقادم الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدين ):١٢المادة (
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تنقضي الدعوى اجلزائية ودعوى احلق املدين مبضي عشر سنوات يف اجلنايات وثالث سنوات يف اجلنح وسنة واحدة يف  -١
  .على خالف ذلك املخالفات ما مل ينص القانون

  .حتتسب مدة تقادم الدعوى اجلزائية يف مجيع احلاالت، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء مت فيها -٢
ال تبدأ املدة املسقطة للدعوى اجلزائية يف جرائم املوظفني العموميني إال من مع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتني السابقتني  -٣

  مة أو زوال الصفة.تاريخ اكتشاف اجلرمية أو انتهاء اخلد
  انقطاع التقادم :)١٣المادة ( 

تنقطع مدة التقادم باختاذ أي إجراء من إجراءات مجع االستدالالت أو التحقيق أو االام أو احملاكمة إذا اختذت يف مواجهة 
راءات اليت تقطع املتهم، أو إذا أخطر ا بشكل رمسي، وتسري املدة من جديد ابتداًء من يوم االنقطاع وإذا تعددت اإلج

  املدة فإن سرياا يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
 ال يوقف سريان املدة اليت تسقط ا الدعوى اجلزائية ألي سبب كان. ):١٥المادة (

  

 ٢٩ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

إجراءات قضايا الفساد وكل ما يتعلق ا من ) من قانون مكافحة الفساد على أن ٣٣تنّص املادة ( -١٤٩
 .ال ختضع للتقادم

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات - ٣٠المادة 

  ١الفقرة 
   هلذه االتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك اجلرم.وفقاً  جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمّرم

  
  ٣٠ المادة من ١الفقرة  ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ) (أ

حيث نصت قوانني العقوبات السارية يف كل اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -١٥٠
قطاع غزة على عقوبات جلرائم الفساد تتناسب وجسامتها، كما عاقب املشرع يف املادة و  من الضفة الغربية

 كل من أدين بارتكاب جرمية فساد غري  ٢٠٠٥) لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (٢٥(
معاقب عليها يف قوانني العقوبات السارية أو أي قانون آخر نافذ بعقوبة من ثالث سنوات إىل مخسة عشر 

موال املتحصلة من سنة وغرامة مالية تصل إىل قيمة األموال حمل اجلرمية أو إحدى هاتني العقوبتني، ورد األ
 املشروع، حمددة يف قانون مكافحة الفساد. علماً أن أركان هذه اجلرائم، باستثناء جرمية الكسب غري اجلرمية،

من ذات القانون على حرمان مرتكب جرمية الفساد الذي صدر حبقه حكما  ٣١كما نصت املادة  -١٥١
) ٩غسل األموال املعدل رقم ( من قانون مكافحة ٣٧عاقب املشرع يف املادة و باتا من تويل الوظائف العامة، 
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ل بعقوبات ترتاوح ما بني سنة إىل مخسة عشر سنة وفق اجلرمية من أدين جبرمية غسل أموا ، كل٢٠٠٧لسنة 
  األصلية جناية كانت أم جنحة.

) من االتفاقية ٢٥) إىل (١٥( العقابية الوارد بياا يف إجابة املواد مناىل النصوص فلسطني وأحالت  -١٥٢
  .٢٧ املادةمن  ٢الفقرة تنفيذ واىل اجلدول املعد يف اطار االجابة على  السالف ذكرها

 ٣٠ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

عقوبات على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ترتاوح بني احلبس من شهرين  فلسطنياعتمدت  -١٥٣
إىل مخسة عشر سنة، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية. هذا باالضافة للغرامة واحلرمان من تويل الوظائف العامة 

 بة لعدد من هذه اجلرائم.واملصادرة بالنس

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات - ٣٠المادة 

  ٢الفقرة 
لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابري إلرساء أو إبقاء توازن وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

وظائفهم وإمكانية مناسب بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من أجل أداء 
  . هلذه االتفاقيةوفقاً  القيام، عند الضرورة، بعمليات حتقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة يف األفعال اّرمة

  
  ٣٠ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

لفلسطينية ذات حيث توازن التشريعات اأا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض اىل  فلسطنيأشارت  -١٥٤
العالقة بني احلصانات واالمتيازات القضائية املمنوحة لبعض اخلاضعني للقانون وإمكانية القيام بالتحقيق معهم 

 ٢٠٠٣ومقاضام يف حال ارتكام أي من جرائم الفساد، فرغم منح القانون األساسي املعدل لسنة 
ينة للتحقيق مع الوزراء وبعض اخلاضعني لقانون احلصانة ألعضاء الس التشريعي، واشرتاطه اجراءات مع

مكافحة الفساد، إال أنه رسم طريقا لرفع احلصانة والتحقيق معهم، كذلك أورد املشرع حكم يتعلق بتوفري 
توازن عند إقامة أي دعوى جزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية جلناية أو 

) ٣جراءات اجلزائية رقم (ال) من قانون ا٥٤( وذلك يف املادة اة وظيفته أو بسببهجنحة وقعت منه أثناء تأدي
  .٢٠٠١لسنة 

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٥٥

  ٢٠٠٥) لسنة ١مكافحة الفساد المعدل رقم (قانون 
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  :خيضع ألحكام هذا القانون :)٢المادة (
  .لرئاسةرئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء املؤسسات التابعة ل .١
 .رئيس وأعضاء جملس الوزراء ومن يف حكمهم .٢
 .رئيس وأعضاء الس التشريعي .٣
 .أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها .٤
 .رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية .٥
 .احملافظون ورؤساء وأعضاء جمالس اهليئات احمللية والعاملون فيها .٦
 .املوظفون .٧
أي من مؤسساا  الشركات املسامهة العامة والعاملون فيها اليت تكون السلطة الوطنية أورؤساء وأعضاء جمالس إدارة  .٨

 .مسامها فيها
 .مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع واملصارف .٩

 .احملكمون واخلرباء واحلراس القضائيني ووكالء الدائنني واملصفني .١٠
العامة واجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية اليت تتمتع بالشخصية رؤساء وأعضاء جمالس إدارة اهليئات واملؤسسات  .١١

 مل االعتبارية املستقلة وباالستقالل املايل واإلداري واألحزاب والنقابات ومن يف حكمهم والعاملني يف أي منها حىت ولو
 .تكن تتلقى دعما من املوازنة العامة

 .يتم تكليفهم بهاألشخاص املكلفني خبدمة عامة بالنسبة للعمل الذي  .١٢
أي شخص غري فلسطيين يشغل منصبا يف أي من مؤسسات السلطة الوطنية، التشريعية، التنفيذية والقضائية، وأي  .١٣

شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنيب أو مؤسسة 
 .دولية عمومية

 .جملس الوزراء إخضاعهم ألحكام هذا القانونأي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر  .١٤
   حماكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية :)١٢المادة (

إذا تبني لرئيس اهليئة أو النائب العام وجود شبهات فساد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب  .١
األهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة  متهيدي إىل الس التشريعي واحملكمة الدستورية طالبا البحث يف

  .يف القانون األساسي
يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه مبجرد توجيه االام، ويتوىل رئيس الس التشريعي مهام رئيس  .٢

، وتكون حماكمة رئيس السلطة السلطة الوطنية مؤقتا حلني الفصل يف االام، ويتوىل النائب العام إجراءات التحقيق
الوطنية أمام حمكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات احملاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من 

 .منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى وفقا للقانون
  االشتباه بوجود فساد :)١٧المادة (

من هذا القانون باستثناء رئيس  ٥من املادة  )٤و ٣، ٢، ١( وص عليها يف البنود. إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنص١
السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد اجلرائم املشمولة يف هذا القانون حييل رئيس اهليئة األمر إىل رئيس 

لنسبة للوزراء ومن يف حكمهم، وإىل جملس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه، وإىل رئيس جملس الوزراء با
  .القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون األساسي والتشريعات ذات العالقة
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. إذا تبني وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس اهليئة أحد اجلرائم املشمولة بأحكام هذا القانون حييل رئيس السلطة ٢
نية األمر إىل الس التشريعي ملباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قرر الس باألغلبية املطلقة أن هذه الشبهات الوط

تستدعي اإلحالة إىل احملكمة، يقرر رفع احلصانة عن رئيس اهليئة ووقفه عن عمله وحييل األمر للمحكمة املختصة للنظر يف 
  .املوضوع

  
  ٢٠٠٣لسنة  القانون األساسي المعدل

  حق رئيس السلطة ورئيس الوزراء يف االحالة اىل التحقيق :)٧٥المادة (
لرئيس السلطة الوطنية احلق يف إحالة رئيس الوزراء إىل التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال  -١

  .وظيفته أو بسببها وذلك وفقا ألحكام القانون
) أعاله ١ن الوزراء إىل التحقيق استنادا إىل أي من األسباب املشار إليها يف الفقرة (لرئيس الوزراء احلق يف إحالة أي م -٢

 .القانون وذلك وفقا ألحكام
  توقيف الوزراء وحماكمتهم :)٧٦المادة (

يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار االام، وال حيول انتهاء خدمته دون االستمرار يف  -١
  .قيق واملتابعةإجراءات التح

يتوىل النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق واالام وتتم احملاكمة أمام احملكمة املختصة،  -٢
 .وتتبع األحكام والقواعد املقررة يف قانوين العقوبات واإلجراءات اجلزائية

 ومن يف حكمهم.سري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء الوزارات ت -٣
  

  ٢٠٠٢) لسنة ١قانون السلطة القضائية رقم (
  فع الدعوى اجلنائية على القضاةر  :)٥٩المادة (

 ترفع الدعوى اجلنائية على القاضي إال بإذن من جملس القضاء األعلى، وحيدد الس احملكمة اليت تنظر الدعوى بغض ال
  ون.النظر عن قواعد االختصاص املكاين املقررة يف القان

تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل  ):٧٢(المادة 
  النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل.

  
  النظام الداخلي للمجلس التشريعي

  :)٩٥المادة (
أو مدنيا بسبب الوقائع اليت يوردوا أو اآلراء اليت يبدوا أو التصويت يف ال جيوز مساءلة أعضاء الس جزائيا  .١

اجللسات العلنية أو السرية ويف أعمال اللجان، أو أي عمل يقومون به خارج الس من أجل متكينهم من أداء 
 .مهامهم النيابية

أمتعته أو بيته أو حمل إقامته أو سيارته،  ال جيوز التعرض للعضو بأي شكل من األشكال، وال جيوز إجراء أي تفتيش يف .٢
 .أو مكتبه وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة احلصانة
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ال جيوز مطالبة العضو باإلدالء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو معلومات حصل عليها حبكم عضويته يف  .٣
 ومبوافقة الس املسبقة.الس أثناء العضوية أو بعد انتهاء عضويته إال برضائه 

يتمتع األعضاء باحلصانة طيلة والية الس وال جيوز يف غري حالة التلبس جبناية اختاذ أية إجراءات جزائية ضد أي  .٤
عضو على أن يبلغ الس فورا باإلجراءات املتخذة ضد العضو ليتخذ الس ما يراه مناسباً، وتتوىل هيئة املكتب هذه 

 كن الس منعقدا.املهمة إذا مل ي
ال جيوز للعضو التنازل عن احلصانة من غري موافقة مسبقة من الس ويصدر القرار باملوافقة باألغلبية املطلقة للمجلس  .٥

 وال تسقط احلصانة بانتهاء العضوية وذلك يف احلدود اليت كانت تشملها مدة العضوية.
  :)٩٦المادة (

نائب العام إىل الرئيس مرفقًا مبذكرة تشتمل على نوع اجلرم ومكانه وزمانه يقدم طلب رفع احلصانة خطيًا من قبل ال .١
 واألدلة اليت تستلزم اختاذ إجراءات قانونية.

 حييل الرئيس طلب رفع احلصانة إىل اللجنة القانونية ويعلم الس بذلك. .٢
 بأغلبية الثلثني. تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إىل الس، ويأخذ الس قراره برفع احلصانة .٣
للعضو الذي رفعت احلصانة عنه ومل يوقف، احلق يف حضور اجللسات واجتماعات اللجان واملشاركة يف املناقشة  .٤

 والتصويت.
  

   ٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم (
  إقامة الدعوى ضد املوظفني العامني :)٥٤( المادة

ه إقامة الدعوى اجلزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية ال جيوز لغري النائب العام أو أحد مساعدي
  القضائية جلناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

قانون مكافحة ) من ١٢( كما أوضحت فلسطني أنه مل يتم اصدار القانون املنصوص عليه يف املادة -١٥٦
االام اىل الرئيس وليس قبل ذلك، وهو قانون خاص  حيث ان هذا القانون يصدر عند توجيه الفساد

باحملاكمة وال عالقة له بالتحقيق واالام اليت تتم وفق قانون مكافحة الفساد النافذ، ويف حال مت توجيه االام 
 وال خيل عدم اصدار هذا القانون يف امكانية حماكمة .اىل رئيس الدولة يتم اصدار هذا القانون الجراء احملاكم

 رئيس الدولة اذ ان صدوره يصبح لزاما يف حال توجيه االام جبرم جزائي حسب القانون.

 يفوزيرين مع  ٢٠١٢خالل العام  على سبيل املثال اىل أنه مت التحقيق فلسطني شارتكما أ -١٥٧
سي عمال بأحكام القانون األساوذلك قضاء وتوقيفهما عن العمل، اىل الإحالتهما  تاحلكومة الفلسطينية ومت

  وقانون مكافحة الفساد املعدل، ومازالت قضيتامها تنظر أمام حمكمة جرائم الفساد.

 ٣٠ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 
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الفساد حيث نص قانون  ال يبدو أن احلصانات تشكل عائقًا أمام املالحقة القضائية الفعالة جلرائم -١٥٨
رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء يق ومالحقة وحماكمة مكافحة الفساد على اجراءات التحق

 رئيس وأعضاء الس التشريعيو  رئيس وأعضاء جملس الوزراء ومن يف حكمهمو  املؤسسات التابعة للرئاسة
  .)١٧و ١٢(املادتني  أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوهاو 

  
  اتالمالحقة والمقاضاة واإلجراء - ٣٠المادة 

  ٣الفقرة 
تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانوا الداخلي فيما يتعلق 

هلذه االتفاقية، من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ وفقًا  جمّرمة مبالحقة األشخاص الرتكام أفعاالً 
   .ء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكااالقانون اليت تُتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيال

  
  ٣٠ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث نصت التشريعات الفلسطينية وبشكل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  إىل فلسطنيأشارت  -١٥٩
على  )١٥٢(و )١٥١( )،١٤٩(، )١(يف املواد  ٢٠٠١) لسنة ٣جراءات اجلزائية رقم (خاص قانون اال

) ١٥٢(و )١٥١( )،١٤٩( ضرورة مباشرة النيابة العامة يف التحقيق فور علمها بوقوع اجلرمية، وحددت املواد
اجلنايات. وعليه فال صالحيات تقديرية جلهات و  على وجه سبيل احلصر حاالت حفظ الدعوى يف اجلنح

  د.انفاذ القانون يف مالحقة مرتكيب جرائم الفسا

  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون االجراءات الجزائية رقم (
ختتص النيابة العامة دون غريها بإقامة الدعوى اجلزائية ومباشرا وال تقام من غريها إال يف األحوال املبينة يف  :)١المادة (

   احلاالت الواردة يف القانون.القانون وال جيوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سريها أو التصاحل عليها، إال يف
  : )١٤٩المادة (

مىت انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل ال يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو بالوفاة أو  .١
له أو أن العفو العام أو لسبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية أو ألنه غري مسؤول جزائياً لصغر سنه أو بسبب عاهة يف عق

 ظروف الدعوى ومالبساا تستوجب حفظها لعدم األمهية يبدي رأيه مبذكرة ويرسلها للنائب العام للتصرف.
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأي وكيل النيابة يف حمله يصدر قرارًا مسببًا حبفظ الدعوى ويأمر بإطالق  .٢

 سراح املتهم إذا كان موقوفاً.
 فظ لعدم مسؤولية املتهم بسبب عاهة يف عقله فللنائب العام خماطبة جهات االختصاص لعالجه.إذا كان قرار احل .٣

إذا تبني لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه االام إىل املتهم وإحالة ملف الدعوى إىل احملكمة  ):١٥١المادة (
  املختصة حملاكمته.
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  ):١٥٢المادة (
أن الفعل يشكل جناية فإنه يقرر توجيه االام إىل املتهم ويرسل ملف الدعوى إىل النائب العام أو إذا تبني لوكيل النيابة  .١

 أحد مساعديه.
إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب إجراء حتقيقات أخرى، يعيد ملف الدعوى إىل وكيل النيابة الستيفاء هذه  .٢

 التحقيقات.
 يه أن قرار االام صائب يأمر بإحالة املتهم إىل احملكمة املختصة حملاكمته.إذا وجد النائب العام أو أحد مساعد .٣
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل ال يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف الدعوى إىل  .٤

 وكيل النيابة لتقدميها إىل احملكمة املختصة.
أن الفعل ال يعاقب عليه القانون، أو أن الدعوى انقضت بالتقادم أو العفو العام إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه  .٥

أو سبق حماكمة املتهم عن ذات اجلرمية، أو أنه غري مسؤول جزائياً لصغر سنه أو لعاهة عقلية، أو لعدم وجود أدلة أو أن 
 يأمر حبفظها. الفاعل غري معروف أو أن الظروف واملالبسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم األمهية

إذا رأت النيابة العامة حفظ األوراق عليها أن تعلن أمر احلفظ للمجين عليه واملدعي باحلقوق املدنية، فإذا تويف أحدمها   .٦
  كان اإلعالن لورثته يف حمل إقامتهم.

 ٣٠ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 )١٥١( )،١٤٩(، )١(طبقًا للمواد الزامية) (مالحقة  شرعية املالحقةتعتمد فلسطني مبدأ  -١٦٠
 .قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  )١٥٢(و

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٤الفقرة 
لقانوا الداخلي ومع وفقًا  هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة،وفقًا  يف حالة األفعال اّرمة
حلقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط املفروضة خبصوص قرارات اإلفراج إىل حني إيالء االعتبار الواجب 

   .احملاكمة أو االستئناف ضرورة حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة
  

  ٣٠ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 ٤٨حيث أن وكيل النيابة خالل مدة ال يد االستعراضاىل أا ملتزمة بالفقرة ق فلسطنيأشارت  -١٦١
ساعة املمنوحة له بالتوقيف هو املختص باالفراج بالكفالة خالل تللك املدة، اما بعد ذلك فاحملكمة هي 

 املختصة باالفراج.
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لطة مع االشارة اىل ان كافة القوانني الفلسطينية الصادرة منذ قدوم الس، وأحالت اىل النصوص التالية -١٦٢
  بق على كافة االراضي الفلسطينية:تنط ،قانون االجراءات اجلزائية، مبا فيها ١٩٩٤وطنية الفلسطينية عام ال

  ٢٠٠١) لسنة ٣رقم ( ئيةجزااالجراءات القانون 
ال جيوز اإلفراج عن املتهم بكفالة، إال بعد أن يعني حمًال له يف اجلهة اليت يشملها اختصاص احملكمة، ما مل  :)١٣٠المادة (

  .يكن مقيماً فيها
  :)١٣٩المادة (

جيب على كل شخص تقرر اإلفراج عنه بالكفالة أن يوقع سند تعهد باملبلغ الذي تراه احملكمة كافياً، وأن يوقعه كفالؤه  -١
  إذا طلبت احملكمة ذلك.

ضماناً  جيوز للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمني نقدي بقيمة سند التعهد بدًال من طلب كفالء، ويعترب هذا التأمني -٢
 لتنفيذ شروط سند التعهد.

جيوز للمحكمة إذا تبني هلا أن حالة املتهم ال تسمح له بتقدمي كفالة، أن تستبدل ا التزام املتهم بأن يقدم  :)١٤٠المادة (
ار نفسه إىل مركز الشرطة، يف األوقات اليت حتددها له يف أمر اإلفراج، مع مراعاة ظروفه، وهلا كذلك أن تطلب منه اختي

  مكان إلقامته غري املكان الذي ارتكب فيه جرميته.
  .تعترب الكفالة ضماناً حلضور املتهم عند طلبه أو عدم التهرب من تنفيذ احلكم الذي قد يصدر ضده :)١٤٦( المادة

  :)١٤٧المادة (
  إذا ثبت خمالفة الشروط املدرجة يف سند الكفالة أو التعهد جاز للمحكمة املختصة:   -١

  در مذكرة إحضار حبق الشخص الذي أفرج عنه أو تقرر إعادة توقيفه.أن تص -أ
   .دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا مل يكن قد أودع -ب
  مصادرة التأمني النقدي أو تعديله أو اإلعفاء عنه. -ج

  ) أعاله.١للمتضرر احلق يف استئناف القرار الصادر مبقتضى أحكام الفقرة (  -٢

 ٣٠ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  تعلقةالمالحظات الم(ب) 

االجراءات قانون من  ١٢٢-١١٥(املواد  ميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد -١٦٣
 ٢ميكن هليئة مكافحة الفساد منع املتهم من السفر (الفقرة و . اإلفراج عن املتهم بكفالة جيوز. كما ئية)زااجل

 من قانون مكافحة الفساد). ٩من املادة 

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠لمادة ا

  ٥الفقرة 
تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبّكر أو املشروط عن 

  .األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم
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  ٣٠ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث نص قانون مراكز االصالح والتأهيل  اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض فلسطنيأشارت  -١٦٤
يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي املدة احملكوم ا أنه منه على  ٤٥، يف املادة ١٩٩٨) لسنة ٦الفلسطيين رقم (

ن العام، وحيث أن القانون ربط عليه إذا كان حسن السري والسلوك وال يشكل االفراج عنه خطرا على األم
بالتايل ارتبطت امكانية االفراج جبسامة ، اليت هي حكماً متناسبة مع جسامة الفعلاالفراج مبضي ثلثي العقوبة 
 ة يف املادةبجته على شرط مضي مدة الثلثني الوا) منه االفراج املشروط وعطف٤٦الفعل.كما تناولت املادة (

)٤٥.(  

  ١٩٩٨) لسنة ٦التأهيل الفلسطيني رقم (و  مراكز االصالحقانون 
  :)٤٥مادة (ال
يفرج عن النزيل إذا أمضى ثلثي املدة احملكوم ا عليه وكان خالل تلك املدة حسن السري والسلوك وال يشكل اإلفراج  .١

 عنه خطراً على األمن العام.
 ان سلوكه خالهلا حسناً.إذا كانت العقوبة احلبس املؤبد فيفرج عنه إذا أمضى عشرين عاماً يف املركز وك .٢
  :)٤٦مادة (ال
 يكون اإلفراج طبقاً للمادة السابقة بقرار من الوزير بناًء على اقرتاح املدير العام، وحتدد يف القرار أسباب اإلفراج. .١
عليه إذا ثبت إذا كان اإلفراج مشروطاً جيوز إعادة املفرج عنه إىل املركز إلمتام مدة العقوبة املتبقية من العقوبة احملكوم ا  .٢

وقوع ما يدل على سوء سلوكه أو إذا خالف شروط اإلفراج عنه، وذلك بقرار من النائب العام يذكر فيه األسباب 
  املوجبة اإلعادة.

 ٣٠ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ن ثلثى مدة العقوبة عن كل حمكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى ىف السج بكرجيوز اإلفراج امل -١٦٥
 احملكوم ا.

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٦الفقرة 
تنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف إرساء إجراءات جتيز للسلطة 

ذه االتفاقية أو وقفه عن هلوفقًا  املختصة، عند االقتضاء، تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جمرم
  .العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افرتاض الرباءة
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  ٣٠ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

من قانون  )٢( ٩نصت املادة  حيث ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض ااىل أ فلسطنيأشارت  -١٦٦
على منح اهليئة صالحية كف يد املوظف العمومي املتهم  ٢٠٠٥) لسنة ١مكافحة الفساد املعدل رقم (

بارتكاب فساد عن العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته املالية عند اللزوم، كما 
) منه توقيف املوظف احملال ٩٣وتعديالته للوزير يف املادة ( ١٩٩٨) لسنة ٤أجاز قانون اخلدمة املدنية رقم (

) من الالئحة التنفيذية لقانون ١٤٦) و(١٤٥)، (١٤٤)، (١٤٣قيق عن العمل، وفصلت املواد (للتح
  .اخلدمة املدنية اإلجراءات يف هذا اخلصوص

  ٢٠٠٥) لسنة ١مكافحة الفساد المعدل رقم (قانون 
القة، يكون للهيئة يف سبيل على الرغم مما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى ذات الع :٢) فقرة ٩المادة (

  تنفيذ مهامها واختصاصاا ما يلي: 
.مالحقة كل من خيالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله املنقولة وغري املنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن ٢

ن تلك القرارات أو إلغائها العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه وعالواته وسائر استحقاقاته املالية عند اللزوم، وتعديل أي م
  وفق التشريعات النافذة.

  
   ١٩٩٨) لسنة ٤قانون الخدمة المدنية رقم (

عند إحالة املوظف للتحقيق جيوز لرئيس الدائرة احلكومية اليت  مع مراعاة األحكام األخرى هلذا القانون: :)٩٣المادة (
  مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه.ئرة نفسها بصفة يتبعها وقف املوظف عن عمله أو نقله إىل وظيفة أخرى يف الدا

  
  الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

  : القبض أو التوقيف: ١٤٣المادة 
يف حال قبض أو توقيف املوظف من قبل الشرطة أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى خمتصة حسب القانون يرتتب على  -١

ديوان املوظفني العام بذلك فورا مع حتديد تاريخ و  ومية اليت يعمل ا املوظفتلك اجلهات إعالم كل من الدائرة احلك
 تاريخ اإلفراج حال ذلك.و  القبض أو التوقيف

 يقوم الديوان بوقف راتب املوظف ýمؤقتا حلني الوقوف على سبب قبضه أو توقيفه. -٢
ملعرفة أسباب قبض أو توقيف املختصة  ديوان املوظفني العام كل من جهته خماطبة اجلهاتو  تتوىل الدائرة احلكومية -٣

 املوظف ومعرفة املرحلة اليت وصل إليها التحقيق معه.
 عند اإلفراج عن املوظف من قبل اجلهات املختصة يتوجب عليه مراجعة الدائرة احلكومية اليت يعمل ا فورا. -٤
وقفه عن العمل أو إعادته  ،سبب وظيفتهللدائرة احلكومية عند اإلفراج بالكفالة عن املوظف املوقوف جلناية أو جنحة ب -٥

 لوظيفته أو لوظيفة أخرى مساوية هلا بالدرجة حلني البت يف الدعوى مع االستمرار يف دفع راتبه كامال.
على الدائرة احلكومية إعادة املوظف إىل عمله فورا إذا تقرر عدم توجيه اام له ألي سبب من األسباب الو أطلق  -٦

 أفرج عنه بالكفالة.و  موقوفا بسبب وظيفتهسراحه، أو أنه مل يكن 
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عالم ديوان املوظفني العام بقرارها الصادر باخلصوص فورا الختاذ االجراء الالزم حسب يتوجب على الدائرة احلكومية إ -٧
 األصول.

 نيةصدر ا حكم قضائي ائي عن حمكمة فلسطي، و إذا متت إدانة املوظف بالتهمة املسندة إليه جناية كانت أم جنحة -٨
الشرف أو األمانة أو تتعلق بوظيفة املوظف يتم ااء خدمات هذا املوظف من تاريخ اكتساب كانت تلك التهم متس و 

 احلكم الدرجة القطعية.
الدوائر احلكومية املختصة تصويب أوضاع املوظفني املتهمني و  يتوىل ديوان املوظفني العام بالتنسيق مع النيابة العامة -٩

  أحكام هذه الالئحة بالسرعة املمكنة. بقضايا جزائية وفق
  
  إصدار قرار بإيقاف املوظف :)١٤٤مادة (ال

يصدر رئيس الدائرة احلكومية قراراً بإيقاف املوظف احملال للتحقيق التأدييب عن العمل، ويف هذه احلالة تعلق مجيع صالحياته 
  .يف عن العمل، ويبلغ الديوان بذلكاليت منحت له طيلة فرتة التوق

  منح كامل الراتب :)١٤٥ادة (مال
يصرف للموظف املوقوف عن العمل واحملال للتحقيق معه من قبل جلنة حتقيق راتبه كامًال عدا بدل التنقل فرتة وقفه عن 

  العمل.
  نقل املوظف بصفة مؤقتة :)١٤٦مادة (ال

ة بعد صدور قرار بإحالته للتحقيق إذا لرئيس الدائرة احلكومية نقل املوظف إىل وظيفة أخرى يف الدائرة احلكومية بصفة مؤقت
اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق، ويشرتط أال تقل درجة الوظيفة املنقول إليها عن درجته األصلية، 

  ويبلغ الديوان بذلك.
  

 ٣٠ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

من املادة  ٢(الفقرة  عن العمل من اجلهات املعنيةتهم امل طلب كف يدميكن هليئة مكافحة الفساد  -١٦٧
وقف  التنفيذية تهالئحو  ١٩٩٨) لسنة ٤كما أجاز قانون اخلدمة املدنية رقم (  من قانون مكافحة الفساد). ٩

 .للتحقيقته عند إحال املوظف عن عمله أو نقله إىل وظيفة أخرى

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  (أ) ٧ الفرعية الفقرة
تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف 
اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية حيددها قانوا 

  هلذه االتفاقية، للقيام مبا يلي:وفقاً  مةالداخلي، عن األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرّ 
  .(أ) تويل منصب عمومي
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  ٣٠ المادة (أ) من ٧الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث اشرتطت تشريعاا كشروط لشغل  ا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراضاىل أ فلسطنيأشارت  -١٦٨
للتعيني حمكوما جبناية أو جنحة خملة بالشرف واألمانة ما مل يرد له اعتباره،   الوظيفة العامة أن ال يكون املرشح

) منه على حرمان من يصدر ٣١يف املادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١كما نص قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (
قانون اإلجراءات اجلزائية كما حدد   حبقه حكما مربما بأحد جرائم الفساد من تويل املناصب احلكومية.

قضائيا أو حبكم القانون، شريطة مضي مخس سنوات بعد باملدد الواجب مضيها لرد االعتبار أحكاما تتعلق 
تنفيذ العقوبة يف اجلنايات وسنة إذا كانت جنحة يف رد االعتبار القضائي، وعشر سنوات يف بعض اجلرائم 

 .وثالث يف أخرى يف حال رد االعتبار حبكم القانون

 صوص التالية:أحالت فلسطني اىل الن -١٦٩

   ٢٠٠٣القانون األساسي المعدل لسنة 
  يكون تعيني املوظفني العموميني، وسائر العاملني يف الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون. :)٨٦المادة (

  
  وتعديالته ١٩٩٨) لسنة ٤قانون الخدمة المدنية رقم (

  يشرتط فيمن يعني يف أي وظيفة أن يكون: :)٢٤/٤المادة (
متعاً حبقوقه املدنية غري حمكوم عليه من حمكمة فلسطينية خمتصة جبناية أو جبنحة خملة بالشرف أو األمانة ما مل يرد إليه مت - ٤ 

  اعتباره.
حلكم عليه حبكم ائي من حمكمة فلسطينية جبناية أو  -٧تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية:  ):٩٦/٧(المادة 

  نة.جبنحة خملة بالشرف أو األما
  

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
  اد حيرم من تويل أية وظيفة عامة.كل شخص صدر حبقه حكما باتا بارتكاب جرمية الفس  ):٣١المادة (

  
  ثالثا قانون االجراءات الجزائية

  شروط رد االعتبار :)٤٣٨المادة (
  يشرتط لرد االعتبار:

  مالً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم.أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كا -١
لعفو عنها مدة مخس سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، وسنة امن تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور أن يكون قد انقضى  -٢

 واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه املدة يف حاليت العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.
  القانون رد االعتبار حبكم :)٤٤٩مادة (ال



 
 
 

 
 
 

٨٩

يرد االعتبار حبكم القانون إذا مل يصدر خالل اآلجال اآلتية على احملكوم عليه حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة مما حيفظ عنه 
  بسجل حتقيق الشخصية.

بالنسبة إىل احملكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة يف جرمية سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو  -١
نة أمانة أو تزوير أو شروع يف هذه اجلرائم، مىت مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة خيا

 عشر سنوات.
بالنسبة إىل احملكوم عليه بعقوبة جنحة يف غري ما ذكر من اجلنح مىت مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثالث  -٢

  ضت بالتقادم فتكون املدة مخس سنوات.سنوات إال إذا كانت العقوبة قد انق

 ٣٠ المادة (أ) من ٧الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .عامةعقوبة احلرمان من احلق يف تويل الوظائف المكافحة الفساد يتضمن قانون  -١٧٠

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  (ب) ٧ الفرعية الفقرة
ينما تسوّغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف تنظر كل دولة طرف، ح

اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية حيددها قانوا 
  :ا يليهلذه االتفاقية، للقيام مبوفقاً  الداخلي، عن األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة

  .تويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة )ب(
  

  ٣٠ المادة (ب) من ٧الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) من قانون ٣١أن نص املادة ( حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت فلسطني -١٧١
ان من تويل الوظائف العمومية عاما، شامال لكافة تلك الوظائف بغض مكافحة الفساد املعدل قد جعل احلرم

قانون ألحكامه الشركات املسامهة العامة اليت تساهم فيها هذا الأخضع كما   النظر عن أمهيتها أو طبيعتها.
) منه على حرمان كل من ٩) من املادة (٧) منه، ونص يف الفقرة (٢السلطة أو أي من مؤسساا يف املادة (

له عالقة جبرمية فساد من تأسيس أية هيئة أو أن يكون عضوا يف جملس إدارا أو مديرا هلا ملدة ال تقل عن 
  .سنة وال تزيد عن مخس سنوات

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
  :خيضع ألحكام هذا القانون ):٢المادة (

امة والعاملون فيها اليت تكون السلطة الوطنية أوأي من مؤسساا مسامها رؤساء وأعضاء جمالس إدارة الشركات املسامهة الع. ٨
  ا.فيه



 
 
 

 
 
 

٩٠

  ):٩( المادة
كل شركة أو مجعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من اخلاضعني ألحكام هذا القانون فيما عدا . ٧

أو عماهلا بامسها أو بإحدى وسائلها جرمية من اجلرائم احملددة  اإلدارات العامة إذا اقرتف مديروها أو أعضاء إداراا أو ممثليها
ذا القانون، حيق للهيئة وحسب واقع احلال أن تطلب من احملكمة وقفها عن العمل، أو حل أي من هذه اهليئات وتصفية 

يف جملس إدارا أو مديرا هلا ملدة أمواهلا وحرمان كل من له عالقة باجلرمية املرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا 
  ال تقل عن سنة وال تزيد عن مخس سنوات.

  

 ٣٠ المادة (ب) من ٧الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

، جرائم فسادعن األشخاص املدانني بارتكاب  إسقاط األهليةال تنص التشريعات الفلسطينية على  -١٧٢
 .و جزئياً للدولةلتويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أ

اختاذ إجراءات إلسقاط يف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن تنظر  -١٧٣
 .، لتويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولةفساد جرائمعن األشخاص املدانني بارتكاب  األهلية

  

  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 
  ٨الفقرة 

  .من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياا التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني ١ال متس الفقرة 
  

  ٣٠ المادة من ٨الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل النص التايل: اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض فلسطني أشارت -١٧٤

  ذية لقانون الخدمة المدنيةالالئحة التنفي
ال مينع توقيع العقوبة املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية من مساءلة املوظف جزائيًا أو العكس، وجيوز : )٩٥المادة (

  النظر يف جمازاة املوظف تأديبياً على الرغم من براءته جزائياً.

 ٣٠ المادة من ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

٩١

مينع توقيع العقوبة املنصوص عليها يف قانون اخلدمة املدنية من مساءلة املوظف جزائياً أو العكس، ال  -١٧٥
الالئحة التنفيذية لقانون من  ٩٥(املادة  وجيوز النظر يف جمازاة املوظف تأديبيًا على الرغم من براءته جزائياً 

 .)اخلدمة املدنية

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ١٠الفقرة 
هلذه االتفاقية وفقًا  تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة

  .يف جمتمعام
  

  ٣٠ المادة من ١٠الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

تناول تشريعاا وبشكل  وذلك من خالل بالفقرة قيد االستعراضىل أا ملتزمة ا فلسطني أشارت -١٧٦
خاص قانون اإلجراءات اجلزائية أحكاما تتعلق برد االعتبار قضائيا أو حبكم القانون، شريطة مضي مخس 
سنوات بعد تنفيذ العقوبة يف اجلنايات وسنة إذا كانت جنحة يف رد االعتبار القضائي، وعشر سنوات يف 

رد االعتبار حمو احلكم  حيث يرتتب على كم القانونبعض اجلرائم وثالث يف أخرى يف حال رد االعتبار حب
القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حاالت انعدام 

 األهلية واحلرمان من احلقوق واملزايا.

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٧٧

  ح والتأهيل "السجون"بشأن مراكز اإلصال ١٩٩٨) لسنة ٦رقم (القانون 
عمل املركز على تدريب النزالء مهنيًا وتنمية مهارام وإكسام حرفًا أو مهنًا مفيدة خالل مدة تنفيذ ي ):٤١المادة (

العقوبة، تساعدهم على كسب عيشهم بعد إطالق سراحهم ويتم التدريب املهين النظري والعملي يف ورش التدريب 
 جه وفق النظم والتعليمات اليت تصدرها املديرية العامة ذا اخلصوص.والتشغيل داخل املركز أو خار 

  
  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم (

  أثر رد االعتبار :)٤٣٦المادة (
تظل قائمة آثار احلكم بعقوبة جزائية إىل أن يسرتد احملكوم عليه اعتباره حبكم القانون أو حكم قضائي، ويرتتب على رد 

ر القانوين أو القضائي حمو احلكم باإلدانة بالنسبة إىل املستقبل وزوال كل ما يرتتب عليه من آثار جنائية ولكن ال أثر االعتبا
  له يف حقوق الغري.

  شروط رد االعتبار :)٤٣٨المادة (
  يشرتط لرد االعتبار:



 
 
 

 
 
 

٩٢

  أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كامالً أو صدر عفو عنها أو انقضت بالتقادم. -١
ن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة مخس سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، وسنة أ -٢

 واحدة إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه املدة يف حاليت العود وانقضاء العقوبة بالتقادم.
كمة برد االعتبار إذا رأت أن سلوك ) من هذا القانون حتكم احمل٤٦٣مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( :)٤٤٤مادة (ال

  طالب رد االعتبار منُذ صدور احلكم عليه يدعو إىل الثقة بتقومي نفسه.
  رد االعتبار حبكم القانون :)٤٤٩مادة (ال

يرد االعتبار حبكم القانون إذا مل يصدر خالل اآلجال اآلتية على احملكوم عليه حكم بعقوبة يف جناية أو جنحة مما حيفظ 
  سجل حتقيق الشخصية.عنه ب

بالنسبة إىل احملكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة يف جرمية سرقة أو حيازة أشياء مسروقة أو نصب أو احتيال أو  .١
خيانة أمانة أو تزوير أو شروع يف هذه اجلرائم، مىت مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضائها بالتقادم مدة 

 عشر سنوات.
إىل احملكوم عليه بعقوبة جنحة يف غري ما ذكر من اجلنح مىت مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثالث  بالنسبة .٢

 سنوات إال إذا كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم فتكون املدة مخس سنوات.
ا ترتب عليه من آثار يرتتب على رد االعتبار حمو احلكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل م :)٤٥١المادة (

  جنائية، وبصفة خاصة حاالت انعدام األهلية واحلرمان من احلقوق واملزايا.

 ٣٠ المادة من ١٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

الق سراحهم بغية إعادة طبرامج خمصصة ملتابعة األشخاص املدانني بعد افلسطني ليس لدى  -١٧٨
كسام حرفًا أو مهناً إل هؤالء األشخاص  ه يتم تدريب، غري أنالحقة)(الرعاية ال إدماجهم يف جمتمعام

بعد انقضاء  كوم عليهاحملرد االعتبار إىل  علىقانون اإلجراءات اجلزائية نص كما   خالل فرتة سجنهم.مفيدة 
 مدة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته.

إعادة إدماج األشخاص املدانني  عزيزلتية ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تتخذ اجراءات اضاف -١٧٩
 يف جمتمعام.جرائم فساد بارتكاب 

 

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من (ج) 

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني  فلسطنيأشارت  -١٨٠
 تنفيذ احلكم قيد االستعراض على حنو أفضل:

  لتعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني يف جمتمعام.برامج تطوير مساعدة تقنية يف  -
  



 
 
 

 
 
 

٩٣

  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 
  (أ) ١ الفرعية الفقرة

تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم من تدابري 
  :للتمكني من مصادرة

هلذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك وفقًا  من أفعال جمّرمة العائدات اإلجرامية املتأتية (أ)
  .العائدات

  
 ٣١ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) من قانون ٣٠حيث أجازت املادة ( بالفقرة قيد االستعراضىل أا ملتزمة فلسطني ا أشارت -١٨١
مصادرة مجيع األشياء اليت حصلت نتيجة جناية  ١٩٦٠) لسنة ١٦رقم ( ري يف الضفة الغربيةالسا العقوبات

/ ث) اليت ٤٠/١أو جنحة أو اليت استعملت يف ارتكاب أي جرمية أو كانت معدة القرتافها، وكذلك املادة (
للتمكني من حكمت مبصادرة الوسائط، كذلك أورد املشرع صالحية هليئة مكافحة الفساد إلختاذ تدابري 

) من قانون مكافحة الفساد وأعطى احلق هلا يف ٩/٥( مصادرة العائدات اإلجرامية وذلك مبوجب املادة
التنسيق مع كافة اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز وإسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم 

بشأن مكافحة غسل  ٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم () من ٤٠( الفساد، كذلك أورد املشرع يف املادة
األموال التدابري الواجب إختاذها عند احلكم على مرتكب جرمية غسيل اموال تتعلق باملصادرة العينية لألموال 
اليت تشكل متحصالت اجلرمية، مبا فيها األموال املختلطة ذه املتحصالت أو املشتقة من أو املتبادلة مع هذه 

يت تعادل قيمتها تلك املتحصالت، األموال اليت تشكل موضوع اجلرمية، واألموال املتحصالت، أو األموال ال
 اليت تشكل دخًال أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، أو متحصالت اجلرمية.

اجلرمية غري مغطاة  تعادل قيمتها قيمة العائدات اليت متلكاتكما أوضحت فلسطني أن مصادرة امل -١٨٢
 األموال. فيما خال حالة غسيل

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٨٣

  ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
مع مراعاة حقوق الغري ذي النية احلسنة، جيوز مصادرة مجيع األشياء اليت حصلت نتيجة جلناية أو جنحة : )٣٠املادة (

غري املقصودة أو يف املخالفة فال جيوز مصادرة مقصودة أو اليت استعملت يف ارتكاا أو كانت معدة القرتافها أما يف اجلنحة 
  هذه األشياء إال إذا ورد يف القانون نص على ذلك.

  
  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (



 
 
 

 
 
 

٩٤

التنسيق مع اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم الفساد  :)٩/٥المادة (
  قرار املصادرة بشأا من احملكمة املختصة بنظر الدعوى. على أن يصدر

  
  ٢٠٠٧) لسنة ٩موال المعدل رقم (قانون مكافحة غسل األ

  : )٤٠املادة (
  :من هذا القانون حيكم باملصادرة العينية على ما يلي) ٣٩) و(٣٧( إضافة ملا ورد يف أحكام املادتني. ١

فيها األموال املختلطة ذه املتحصالت أو املشتقة من أو املتبادلة مع هذه  أ) األموال اليت تشكل متحصالت اجلرمية، مبا
  املتحصالت، أو األموال اليت تعادل قيمتها تلك املتحصالت.

  ب) األموال اليت تشكل موضوع اجلرمية.
  ) األموال اليت تشكل دخالً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، أو متحصالت اجلرمية.ج
  لوسائط.) اد
د) من هذه املادة واليت مت حتويلها إىل أي طرف ترى احملكمة أن مالك هذه  -) األموال املشار إليها يف البنود (أهـ

األموال حصل عليها عن طريق دفع سعر عادل أو مقابل توفري اخلدمات اليت تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع 
  بأنه مل يكن يعلم مبصدرها غري املشروع.

) من هذه املادة واليت تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو ١. حيق للمحكمة احلكم مبصادرة األموال املشار إليها يف الفقرة (٢
غري مباشرة إىل شخص مدان جبرمية غسل األموال أو جبرمية أصلية، واليت جرى استمالكها خالل فرتة ال تتجاوز عشر 

أسباب معقولة تشري إىل أن هذه األموال تشكل متحصالت من اجلرمية اليت  سنوات قبل اامه باجلرمية، وذلك إذا قامت
  أدين ا الشخص وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك األموال حّصلت بصورة قانونية. 

ية . إذا كان الشخص املدان جبرمية غسل األموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة احلكم مبصادرة األموال إذا توصلت إىل أدلة كاف٣
  تشري إىل أن األموال املذكورة تشكل متحصالت جرمية على الوجه احملدد يف هذا القانون.

  .ل املراد مصادرا وتعيني موقعها. جيب على احملكمة أن حتدد يف حكمها التفاصيل الالزمة لألموا٤

 ٣١ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

العائدات اإلجرامية  ) من قانون مكافحة غسل األموال على إمكانية مصادرة٤٠نصت املادة ( -١٨٤
واليت تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل جرمية أصلية، من غسل أموال أو جرمية املتأتية من 

التايل . وبأو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائداتشخص مدان جبرمية غسل األموال أو جبرمية أصلية، 
على جرائم الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، أيضًا  تنطبق هذه املادة

الساري يف الضفة الغربية على إمكانية  ١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات رقم (٣٠نصت املادة (فقد 
على أساس ومل تنص صراحًة على املصادرة  .جناية أو جنحة مقصودةمصادرة األشياء اليت حتصلت من 

وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل  وال يوجد هناك نص مقابل يف التشريعات املطبقة يف قطاع غزّة. القيمة.
 إدانة.



 
 
 

 
 
 

٩٥

إمكانية تسمح على كامل أراضيها ب لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن -١٨٥
املتأتية من أفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك  العائدات اإلجرامية مصادرة

  (مبا يتخطى جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس).العائدات 

  
  والمصادرة التجميد والحجز - ٣١المادة 

  (ب) ١ الفرعية الفقرة
داخلي، ما قد يلزم من تدابري تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين ال

  :للتمكني من مصادرة
املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة لالستخدام يف ارتكاب  )(ب

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  أفعال جمّرمة
  

  ٣١ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) من قانون ٣٠حيث أجازت املادة ( بالفقرة قيد االستعراضىل أا ملتزمة فلسطني ا رتأشا -١٨٦
مصادرة مجيع األشياء اليت استعملت يف ارتكاب  ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات الساري يف الضفة الغربية رقم (

صالحية مأمور  أي جرمية أو كانت معدة القرتافها، كذلك أورد املشرع يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية
الضبط القضائي ونص بشكل إلزامي على أنه ومن ضمن مهامه اختاذ مجيع الوسائل الالزمة للمحافظة على 

) لسنة ٩) من قانون مكافحة غسل االموال املعدل رقم (٤٠( املشرع يف املادة لزمأدلة اجلرمية، كذلك أ
) من ذات القانون ١بالرجوع اىل احكام املادة (احملكمة باحلكم باملصادرة العينية على كافة االموال و  ٢٠٠٧

جند بأن املشرع مشل األموال أو متحصالت اجلرمية أو الوسائط املستخدمة من ضمن تعريف املصادرة كإجراء 
  وتدبري للمصادرة العينية للمعدات والوسائط املستخدمة كغريها من املتحصالت اجلرمية.

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٨٧

  ١٩٦٠) لسنة ١٦ون العقوبات رقم (قان
  (مذكور نصها سابقاً) :)٣٠لمادة (ا

  
   ٢٠٠١لسنة  )٣( الجزائية رقم اإلجراءات قانون

اختاذ مجيع الوسائل الالزمة للمحافظة على أدلة  ) على مهام مأموري الضبط القضائي على النحو اآليت:٢٢/٣( املادةنصت 
  اجلرمية.

  



 
 
 

 
 
 

٩٦

  م بشأن مكافحة غسل األموال٢٠٠٧) لسنة ٩القرار بقانون رقم (
  (مذكور نصها سابقاً) :)٤٠المادة (
  التعاريف :)١المادة (

املصادرة: التجريد واحلرمان الدائم من األموال أو متحصالت اجلرمية أو الوسائط املستخدمة يف اجلرمية بناء على حكم 
  قضائي صادر عن احملكمة املختصة.

 ٣١ المادة (ب) من ١لفقرة الفرعية ابتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

غسل  قضيةوسائط يف ال ) من قانون مكافحة غسل األموال على إمكانية مصادرة٤٠نصت املادة ( -١٨٨
. وبالتايل تنطبق هذه املادة أيضًا على جرائم الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي أموال أو جرمية أصلية

 ١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات رقم (٣٠نصت املادة (د اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، فق
مصادرة األشياء اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة لالستخدام يف الساري يف الضفة الغربية على إمكانية 

 وال يوجد هناك نص مقابل يف التشريعات املطبقة يف قطاع غزّة.. جناية أو جنحة مقصودةارتكاب 

إمكانية تسمح على كامل أراضيها ب لفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أنلكي تستويف متطلبات ا -١٨٩
(مبا أفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقية يف ارتكاب األشياء اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة لالستخدام  مصادرة

  يتخطى جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس).

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٢الفقرة 
من  ١خذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء املشار إليها يف الفقرة تت

  . هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف اية املطاف
 

  ٣١ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ث نص قانون مكافحة الفساد املعدل حي ا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراضفلسطني اىل أ أشارت -١٩٠
على صالحية اهليئة يف التنسيق مع اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز واسرتداد األموال والعائدات 
املتحصلة من جرائم فساد، على أن يصدر قرار املصادرة من حمكمة خمتصة.كما تناول قانون االجراءات 

حكاما تتعلق بالتدابري التحفظية على أموال املتهم الفار املرتكب جلرمية على املال العام، وزوجه اجلزائية أ
إجراءات احلجز  ٢٠٠٧) لسنة ٩كذلك نظم قانون مكافحة غسل األموال املعدل رقم (  والده القصر.أو 

القانوين جترميًا ألفعال التحفظي على األموال والوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال اليت تشمل يف وصفها 
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لية وكيفية التصرف يف األموال آ الفساد وجتعل منها أفعاًال جمرمة وفقًا لقانون مكافحة غسل األموال وبّني 
النقدية والعقارات والسندات واألسهم املوجودة لدى املصارف واليت تكون حمًال للمعامالت املالية وأجاز 

عمليات املالية بتوفر أسس معقولة لالشتباه جبرمية غسل األموال، وكذلك لوحدة املتابعة املالية وقف تنفيذ ال
منح النائب العام سلطة متديد مدة الوقف، وكذلك منح القانون احملكمة املختصة صالحيات مشاة، علماً 

قد اعترب جرمية غسل األموال جرمية من جرائم  ٢٠٠٥) لسنة ١بأن قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (
  ساد.الف

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٩١

    ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
على الرغم مما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى ذات العالقة، يكون  ):٥) و(٤)، الفقرتين (٩( المادة

  للهيئة يف سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاا ما يلي:
لفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو احلصول على صور منها من اجلهة طلب أي م. ٤

  املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقاً لإلجراءات القانونية النافذة.
العائدات املتحصلة من جرائم الفساد على أن التنسيق مع اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز واسرتداد األموال و . ٥

  يصدر قرار املصادرة بشأا من احملكمة املختصة بنظر الدعوى.
للهيئة أن تطلب من احملكمة املختصة حجز أموال املشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أا تعود له يف أي يد  : )٢٤المادة (

تر املدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر كانت، حجزًا احتياطياً، وهلا أن تطلع على دفا
  الرمسية وغري الرمسية وأن تستعني ألداء هذه املهمة مبن تراه مناسباً من اخلرباء.

  
  قانون اإلجراءات الجزائية

  ):٢٨٩( مادة
 العامة األموال على تقع اليت اجلرائم من أي يف االام جدية على كافية أدله التحقيق من فيها تقوم اليت احلاالت يف -١

 احملكمة على األمر يعرض أن الفار املتهم أموال على حتفظية تدابري اختاذ يقتضي األمر أن قدر مىت العام للنائب
  .  فيها التصرف من ومنعه التحفظ حتت وممتلكاته أمواله وضع تقرر أن هلا جيوز اليت اجلزائية

 مىت القصر وأوالده الفار املتهم زوج وممتلكات أموال قرارها يف تشمل أن العام النائب طلب على بناءً  للمحكمة جيوز -٢
 . التحقيق موضوع اجلرمية من متحصلة أا على كافية أدلة لديها توافرت

 الذي واخلبري العامة النيابة وممثل الشأن ذوي حبضور جردها بعد عليها املتحفظ األموال يدير من احملكمة تعنيأ)  -٣
 .احملكمة تدبهتن

 مدة انتهاء عند غلتها مع وردها إدارا وحسن عليها املتحفظ األموال على باحملافظة لإلدارة يعني من يلتزمب) 
 .التحفظ

 أشهر ثالثة خالل أعاله) ٣(و) ٢(و) ١( الفقرات يف إليه املشار احملكمة قرار من يتظلم أن مصلحة ذي لكل جيوز -٤
 .أصدرته اليت احملكمة أمام
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 من شهرية نفقة شرعاً  يعوهلم ومن ووالداه وأوالده زوجه يعطى التحفظ حتت الفار املتهم أموال وجود مدة لخال -٥
 باستيفاء قراراً  احملكمة هذه من يستصدر أن املدين باحلق للمدعي جيوز املختصة،كما احملكمة حتددها أمالكه إيرادات
 .بدوا وأ كفالة مقابل ا احملكوم التعويضات من مؤقت مقدار

  :) ٢٩٠ ( مادةال
  .الفار املتهم عقارات على احلجز إشارة لوضع األراضي تسجيل دائرة مدير إىل احملكمة قرار احلال يف العام النائب يبلغ -١
 هلا جيوز باملنفعة، صاحبها على يعود بيعها أن احملكمة رأت أو السريع، للتلف معرضة عليها احملجوز األموال كانت إذا  -٢

 .احملكمة خزينة يف مثنها ويودع مالئماً، ذلك يكون حيثما ببيعها رأم إصدار
  

  ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (
بناء على طلب الوحدة، على السلطة املختصة أو اجلهات امللزمة باإلبالغ وفقا لتزويد أو إطالع الوحدة على  :)٢٩المادة (

  ها مبوجب أحكام هذا القانون خالل مخسة أيام من تاريخ تقدمي الطلب.أية معلومات إضافية تتعلق مبهام
  على الوحدة يف حال توفر أسس معقولة لالشتباه بأن العملية تتضمن جرمية غسل األموال القيام مبا يلي: ):٣١المادة (

  وقف تنفيذ العملية املالية ملدة ال تزيد على ثالثة أيام عمل فقط.
  لعام صالحية وقف تنفيذ العملية ملدة أخرى ال تزيد على سبعة أيام.للنائب ا ):٣٢المادة (
  للنائب العام وبناء على قرار صادر من احملكمة املختصة صالحية: ):٣٣المادة (

  . مراقبة احلسابات املصرفية واحلسابات املماثلة األخرى.١
  .الوصول إىل أنظمة وشبكات احلاسوب وأجهزة احلاسوب الرئيسية.٢
  ضاع للمراقبة أو تعّقب االتصاالت..اإلخ٣
  .التسجيل املسموع واملرئي أو تصوير األفعال والسلوك أو احملادثات.٤
  .اعرتاض وحجز املراسالت.٥
  .إلقاء احلجز التحفظي على األموال والوسائط املرتبطة جبرمية غسل األموال ملدة ال تزيد على مخسة عشر يومًا.٦

 ٣١ المادة من ٢الفقرة  بتنفيذ المالحظات المتعلقة(ب) 

وقانون مكافحة غسل األموال على جمموعة  زائيةقانون اإلجراءات اجلو ينص قانون مكافحة الفساد  -١٩٢
  مصادرا.لغرض واسعة من تدابري التحقيق املتاحة للتعرف على عائدات اجلرمية وأدواا وتتبعها وجتميدها 

  
   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٣رة الفق
لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

  . من هذه املادة ٢و ١السلطات املختصة للممتلكات امدة أو احملجوزة أو املصادرة، املشمولة يف الفقرتني 
  



 
 
 

 
 
 

٩٩

  ٣١ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

اعتمدت جمموعة من التدابري التشريعية ث حي فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -١٩٣
) لسنة ٣نظم قانون االجراءات اجلزائية رقم ( وقدلتنظيم وإدارة املمتلكات احملجوزة أو املضبوطة أو املصادرة، 

ل عام يف كافة اجلرائم يف الفصل الثالث منه، األمر آلية وكيفية التصرف يف األشياء املضبوطة بشك ٢٠٠١
الذي يسري على تلك املضبوطات من املعدات واألدوات املستخدمة أو اليت كانت معدة لالستخدام يف 

  .منه) ٧٦) و(٧٥)، (٧٤)، (٧٣)، (٧٢جرمية الفساد، وذلك يف املواد (

ة اىل واملذكور نصها سابقًا باالضاف يةاجلزائ قانون اإلجراءاتمن  )٢٨٩املادة (أحالت فلسطني اىل  -١٩٤
 النصوص التالية:

   ٢٠٠١لسنة  )٣( الجزائية رقم قانون اإلجراءات
  :)٧٢المادة (

  . توضع املضبوطات يف حرز مغلق وتكتب عليها بياناا وتودع يف خمزن النيابة أو املكان الذي تقرره لذلك.١
من أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته جيوز للنيابة العامة أو احملكمة أن .إذا كان الشيء املضبوط قابًال للتلف مبرور الز ٢

تأمر ببيعه باملزاد العلين، إذا مسحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع يف خزينة احملكمة، ولصاحبه احلق يف أن 
  .لدولة ودون احلاجة إىل حكم بذلكايطالب بالثمن الذي بيع به خالل سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإال آل إىل 

  ): ٧٣المادة (
. جيوز أن ترد املضبوطات ولو كان ذلك قبل احلكم ما مل تكون الزمة لسري الدعوى، أو حمًال للمصادرة الوجوبية وذلك بناًء ١

  على طلب من كانت له حيازا وقت ضبطها.
منها، فيكون ردها إىل من فقد حيازا باجلرمية، ما مل يكن  . إذا كانت املضبوطات هي اليت وقعت عليها اجلرمية أو حتصلت٢

  ملن ضبطت معه احلق يف حبسها وفقاً للقانون.
  يصدر األمر بالرد من النيابة العامة، وجيوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. ):٧٤المادة (
   الدعوى، كيفية التصرف يف املضبوطات.جيب أن يتضمن األمر حبفظ األوراق أو احلكم الصادر يف :)٧٥المادة (
  جيوز للخصوم عند حصول املنازعة بشأن املضبوطات مراجعة احملكمة املدنية املختصة. ):٧٦المادة (

  
  ٢٠٠٧) لسنة ٩رقم ( قانون مكافحة غسل األموال المعدل

سلطة الوطنية وتسري بشأا مامل ينص هذا القانون على خالف ذلك، تصبح األموال املصادرة من حق ال ):٤٢المادة (
  القوانني السارية.

 ٣١ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

لدى فلسطني بعض االجراءات والنصوص التشريعية املتعلقة بادارة األشياء املضبوطة حيث نصت  -١٩٥
مبرور الزمن أو يستلزم  الشىء املضبوط مما يتلف على جواز بيعقانون اإلجراءات اجلزائية ) من ٧٢املادة (



 
 
 

 
 
 

١٠٠

األموال من حق السلطة هذه تصبح تصرف يف االشياء املصادرة، . أما بالنسبة للحفظه نفقات تستغرق قيمته
 الوطنية وتسري بشأا القوانني السارية.

اضافية تدابري تتخذ أن  فلسطنيلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض بشكل كامل، على  -١٩٦
 املصادرة.أو ارة املمتلكات امدة أو احملجوزة تحسني تنظيم إدل

 االحتياجات من المساعدة التقنية(ج) 

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني  فلسطنيأشارت  -١٩٧
   تنفيذ احلكم قيد االستعراض على حنو أفضل:

 ؛صياغة تشريعية -
 ؛املصادرةأو لة عن تنظيم إدارة املمتلكات امدة أو احملجوزة برامج لبناء قدرات السلطات املسؤو  -
 .ملّخص للممارسات اجليدة/الدروس املستخلصة -

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٤الفقرة 
إذا ُحّولت هذه العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو بدلت ا، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك 

  .  من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادةاملمتلكات، بدال
  

  ٣١ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

اإللزامات املدنية باحلكم  لث تشمحي فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -١٩٨
 ى عائدة للمتهم مبقدار قيمة هذه العائدات.اجلزائي العائدات اإلجرامية ذاا أو أية ممتلكات أخر 

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -١٩٩

  الساري في الضفة الغربية ١٩٦٠لسنة  ١٦انون العقوبات رقم ق
  .النفقات) ٤، ملصادرة) ا٣، العطل والضرر) ٢، لرد) ا١: لزامات اليت ميكن للمحكمة أن حتكم ا هياإل): ٤٢المادة (

  .على املصادرة العينية وعلى اقفال احملل تأثري للوفاةال  ):٤٩/٣( المادة
   ):٥٠/٣المادة (

 .صدر العفو العام عن السلطة التشريعيةي .١



 
 
 

 
 
 

١٠١

قبل اقرتاا حبكم وبعد احلكم ا حبيث يسقط   ويصدر بالدعوى العمومية ،يزيل العفو العام حالة االجرام من أساسها .٢
 من احلكم للمدعي الشخصي بااللزامات املدنية وال من انفاذ احلكممينع  كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه ال

 .الصادرا
  .الغرامات والرسوم املستوفاة واالشياء املصادرة ال ترد .٣
  

) ٩قانون مكافحة غسل األموال املعدل رقم () من ٤٠فلسطني اىل املادة ( أشارتكما أحالت  -٢٠٠
رمية غسل األموال ولكن أيضًا تلك املرتبطة جبرمية واليت تغطي ليس فقط األموال املرتبطة جب ٢٠٠٧لسنة 

 الرشوة واالختالس) من نفس القانون تشمل ٣حبسب مفهوم املادة (أصلية، علمًا بأن اجلرائم االصلية 
  .الكسب غري املشروعو 

  ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (
  : )٤٠املادة (

  :من هذا القانون حيكم باملصادرة العينية على ما يلي) ٣٩) و(٣٧( نيإضافة ملا ورد يف أحكام املادت. ١
أو املتبادلة مع هذه أ) األموال اليت تشكل متحصالت اجلرمية، مبا فيها األموال املختلطة ذه املتحصالت أو املشتقة من 

  .املتحصالت، أو األموال اليت تعادل قيمتها تلك املتحصالت
  ضوع اجلرمية. ) األموال اليت تشكل مو  ب
  ) األموال اليت تشكل دخالً أو منافع أخرى يتحصل عليها من هذه األموال، أو متحصالت اجلرمية. ج
  ) الوسائط. د 
د) من هذه املادة واليت مت حتويلها إىل أي طرف ترى احملكمة أن مالك هذه  –) األموال املشار إليها يف البنود (أ ه 

سعر عادل أو مقابل توفري اخلدمات اليت تعادل قيمتها أو على أي أساس مشروع  األموال حصل عليها عن طريق دفع
 بأنه مل يكن يعلم مبصدرها غري املشروع. 

) من هذه املادة واليت تعود ملكيتها بصورة مباشرة أو غري ١. حيق للمحكمة احلكم مبصادرة األموال املشار إليها يف الفقرة (٢
، واليت جرى استمالكها خالل فرتة ال تتجاوز عشر سنوات قبل أو جبرمية أصليةسل األموال مباشرة إىل شخص مدان جبرمية غ

اامه باجلرمية، وذلك إذا قامت أسباب معقولة تشري إىل أن هذه األموال تشكل متحصالت من اجلرمية اليت أدين ا الشخص 
 وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك األموال حّصلت بصورة قانونية.

. إذا كان الشخص املدان جبرمية غسل األموال فاراً أو متوفياً، للمحكمة احلكم مبصادرة األموال إذا توصلت إىل أدلة كافية ٣ 
 تشري إىل أن األموال املذكورة تشكل متحصالت جرمية على الوجه احملدد يف هذا القانون.

  ل املراد مصادرا وتعيني موقعها.. جيب على احملكمة أن حتدد يف حكمها التفاصيل الالزمة لألموا٤ 

 ٣١ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

املمتلكات اليت ُحولت  إمكانية مصادرةب) من قانون مكافحة غسل األموال ٤٠املادة (تسمح  -٢٠١
تنطبق هذه املادة  . وبالتايلجرمية أصليةيف غسل أموال أو ا يف جرمية العائدات اإلجرامية إليها أو بُدلت 



 
 
 

 
 
 

١٠٢

أيضًا على جرائم الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، فال تنص 
 التشريعات الفلسطينية على هذه االمكانية.

املمتلكات  إمكانية مصادرةتسمح ب لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن -٢٠٢
 (مبا يتخطى جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس). اائدات اإلجرامية إليها أو بُدلت اليت ُحولت الع

  
   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٥الفقرة 
إذا ُخلطت هذه العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك املمتلكات 

ة للعائدات املخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو للمصادرة يف حدود القيمة املقّدر 
  .حجزها

  
  ٣١ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 جواا السابق.وأحالت اىل  فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -٢٠٣

 ٣١ المادة نم ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

اليت ُخلطت ا املمتلكات  إمكانية مصادرةب) من قانون مكافحة غسل األموال ٤٠املادة (تسمح  -٢٠٤
. وبالتايل تنطبق هذه املادة أيضًا على جرائم جرمية أصليةيف غسل أموال أو يف جرمية  العائدات اإلجرامية

 االتفاقية، فال تنص التشريعات الفلسطينية الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف
 على هذه االمكانية.

املمتلكات  إمكانية مصادرةتسمح ب لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن -٢٠٥
 (مبا يتخطى جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس). اليت ُخلطت ا العائدات اإلجرامية

  
  ز والمصادرةالتجميد والحج - ٣١المادة 

  ٦الفقرة 
ُختضع أيضًا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريني على العائدات 
اإلجرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات اإلجرامية، أو من املمتلكات اليت ُحّولت 

  . و من املمتلكات اليت اختلطت ا تلك العائداتتلك العائدات إليها أو بُّدلت ا، أ



 
 
 

 
 
 

١٠٣

  
  ٣١ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل جواا السابق. فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -٢٠٦

 ٣١ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

اإليرادات واملنافع املتحصلة  إمكانية مصادرةب) من قانون مكافحة غسل األموال ٤٠املادة (تسمح  -٢٠٧
. وبالتايل تنطبق هذه املادة أيضًا على جرائم جرمية أصليةيف غسل أموال أو يف جرمية  من العائدات اإلجرامية

التشريعات الفلسطينية  الرشوة واالختالس. أما بالنسبة لباقي اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، فال تنص
 على هذه االمكانية.

اإليرادات  إمكانية مصادرةتسمح ب لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن -٢٠٨
 (مبا يتخطى جرائم غسل األموال والرشوة واالختالس). واملنافع املتحصلة من العائدات اإلجرامية

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 
  ٧ فقرةال

من هذه االتفاقية، ختول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاا املختصة األخرى  ٥٥ألغراض هذه املادة واملادة 
أو املالية أو التجارية أو حبجزها. وال جيوز للدولة الطرف أن ترفض  صرفيةاملأن تأمر بإتاحة السجالت 

  .املصرفيةاالمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية 
  
  ٣١ المادة من ٧الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  (أ)

 املادة من ٢وأحالت اىل جواا حتت الفقرة  فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -٢٠٩
 من االتفاقية.  ٣١

 اىل النصوص التالية:فلسطني كما أحالت  -٢١٠

  ٢٠٠٥) لسنة ١مكافحة الفساد المعدل رقم (قانون 
على الرغم مما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى ذات العالقة، يكون للهيئة يف سبيل تنفيذ  :)٩/٤لمادة (ا

طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو احلصول  مهامها واختصاصاا ما يلي:
يها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقًا لإلجراءات القانونية على صور منها من اجلهة املوجودة لد

  النافذة.



 
 
 

 
 
 

١٠٤

  
   ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (

تنفيذًا ألحكام هذا القانون ال حتول أحكام السرية املصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القانون وال جيوز التذرع  :)٤٦المادة (
) ١٤) من املادة (٣حكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معلومات تتعلق مبكافحة جرمية غسل األموال باستثمار ورد يف الفقرة (بأ

  من هذا القانون.
  

  م بشأن المصارف ٢٠١٠) لسنة ٩القـرار بقـانـون رقـم (
   :)٣٢( المادة

وتبادل املعلومات والبيانات املتعلقة مبديونية العمالء بني  . حتدد سلطة النقد التعليمات املنظمة لسرية احلسابات املصرفية،١
املصارف ومؤسسات اإلقراض املتخصصة، مبا يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات الالزمة لسالمة عمليات منح االئتمان 

  وإدارة املخاطر.
، واملوظفني واملدققني واملستشارين . على مجيع أعضاء جملس إدارة املصرف احلاليني والسابقني، واملسؤولني الرئيسيني٢ 

واملتعاقدين اخلارجيني يف املصارف ومؤسسات اإلقراض املتخصصة احلفاظ على سرية املعلومات واملستندات املتعلقة بالعمالء 
رف واليت تصل إليهم حبكم أدائهم ملهامهم، وال جيوز ألي منهم إفشاء أي من هذه املعلومات أو السماح للغري من خارج املص

أو مؤسسة اإلقراض املتخصصة باالطالع عليها، ويسري هذا احلظر على كل من يطلع حبكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق 
مباشر أو غري مباشر على تلك البيانات واملعلومات، ما مل يكن هذا االطالع مبوجب ما يلي: أ. موافقة العميل اخلطية. ب. 

  .حكم قضائي صادر عن حمكمة فلسطينية
...  

 ٣١ المادة من ٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بعد  صرفية أو حجزهااملإتاحة السجالت أو لوحدة التحريات املالية أن تطلب ميكن للنيابة العامة  -٢١١
يف سبيل تنفيذ  ،للهيئة قانون مكافحة الفسادمن ) ٩/٤املادة (االستحصال على حكم قضائي. كما تسمح 

طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو ، امهامها واختصاصا
احلصول على صور منها من اجلهة املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقاً 

  لإلجراءات القانونية النافذة.

  
   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٨ الفقرة
ز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع هلذه العائدات اإلجرامية جيو 

املزعومة أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام يتوافق مع املبادئ األساسية لقانوا 
  .الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى



 
 
 

 
 
 

١٠٥

  
  ٣١ المادة من ٨الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل النص التايل: فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض أشارت -٢١٢

  ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (
) من هذه املادة واليت تعود ملكيتها بصورة ١فقرة (حيق للمحكمة احلكم مبصادرة األموال املشار إليها يف ال: )٢٠المادة (

، واليت جرى استمالكها خالل فرتة ال تتجاوز جبرمية غسل األموال أو جبرمية أصليةمباشرة أو غري مباشرة إىل شخص مدان 
اجلرمية اليت وذلك إذا قامت أسباب معقولة تشري إىل أن هذه األموال تشكل متحصالت من عشر سنوات قبل اامه باجلرمية، 

   .أدين ا الشخص وعجز ذلك الشخص عن إثبات أن تلك األموال حّصلت بصورة قانونية
 

 ٣١ المادة من ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

موال األغسل يف جرائم عائدات اإلجرامية لإلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع لللمحكمة  جيوز -٢١٣
 ).) من قانون مكافحة غسل األموال٢٠دة (املاالرشوة واالختالس (و 

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٩الفقرة 
  .ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية

  
  ٣١ المادة من ٩الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  وأحالت اىل النصوص التالية: ة قيد االستعراضفلسطني اىل أا ملتزمة بالفقر  أشارت -٢١٤

   ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (
) ويتم تسديد املبلغ ٤٠للمحكمة إلغاء أثر أي سند قانوين حيول دون مصادرة األموال مبوجب أحكام املادة ( :)٤١المادة (

  املدفوع فعليا للطرف املالك ذو النية احلسنة.
  

  وتعديالته ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات الساري في الضفة الغربية رقم (قانون 
مع مراعاة حقوق الغري ذي النية احلسنة، جيوز مصادرة مجيع األشياء اليت حصلت نتيجة جلناية أو جنحة  :)٣٠المادة (

يف املخالفة فال جيوز مصادرة  مقصودة أو اليت استعملت يف ارتكاا أو كانت معدة القرتافها أما يف اجلنحة غري املقصودة أو
  هذه األشياء إال إذا ورد يف القانون نص على ذلك.



 
 
 

 
 
 

١٠٦

  
  قانون اإلجراءات الجزائية

  ):٢٨٩( المادة
 العامة األموال على تقع اليت اجلرائم من أي يف االام جدية على كافية أدله التحقيق من فيها تقوم اليت احلاالت يف -١

 احملكمة على األمر يعرض أن الفار املتهم أموال على حتفظية تدابري اختاذ يقتضي األمر أن قدر مىت العام للنائب
  .  فيها التصرف من ومنعه التحفظ حتت وممتلكاته أمواله وضع تقرر أن هلا جيوز اليت اجلزائية

 مىت القصر دهوأوال الفار املتهم زوج وممتلكات أموال قرارها يف تشمل أن العام النائب طلب على بناءً  للمحكمة جيوز -٢
 . التحقيق موضوع اجلرمية من متحصلة أا على كافية أدلة لديها توافرت

 الذي واخلبري العامة النيابة وممثل الشأن ذوي حبضور جردها بعد عليها املتحفظ األموال يدير من احملكمة أ) تعني -٣
 .احملكمة تنتدبه

 مدة انتهاء عند غلتها مع وردها إدارا وحسن عليها ظاملتحف األموال على باحملافظة لإلدارة يعني من ب) يلتزم
 .التحفظ

 أشهر ثالثة خالل أعاله) ٣(و) ٢(و) ١( الفقرات يف إليه املشار احملكمة قرار من يتظلم أن مصلحة ذي لكل جيوز -٤
 .أصدرته اليت احملكمة أمام

 ٣١ المادة من ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

٢١٥-  قانون و  )٤١ة (املادوقانون مكافحة غسل األموال ) ٢٨٩(املادة  راءات اجلزائيةقانون اإلجينص
  على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية. )٣٠(املادة  العقوبات الساري يف الضفة الغربية

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  ١الفقرة 
ظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياا، لتوفري محاية لنوفقًا  تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة

هلذه االتفاقية وكذلك ألقارم وسائر وفقًا  فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة
  .األشخاص الوثيقي الصلة م عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل

  
  ٣٢ المادة من ١الفقرة ت الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذا

حيث عمدت من خالل نص  جزئي بالفقرة قيد االستعراض بشكلفلسطني اىل أا ملتزمة  أشارت -٢١٦
احلماية  توفريالنص على إىل  ٢٠٠٥لسنة  )١٩) من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (١٨/٢املادة (

رباء واملبلغني حسين النية، على أن يصدر عن جملس الوزراء نظام القانونية والوظيفية والشخصية للشهود واخل



 
 
 

 
 
 

١٠٧

ولكن لغاية اآلن مل تقم اهليئة بإعداد مشروع نظام حلماية الشهود واملبلغني واخلرباء املذكور ومل  خاص بذلك.
ئية يصدر عن جملس الوزراء لغاية اليوم ألسباب تتعلق بتعارض بعض آليات احلماية لقانون االجراءات اجلزا

كذلك فإن نص   .الساري، األمر الذي تطلب اقرتاحا بتعديل قانون مكافحة الفساد مبا يشمل أشكال احلماية
) املشار إليها مل تتضمن النص على محاية أقارب الشهود واملبلغني واخلرباء وسائر األشخاص ١٨/٢املادة (

ق الصلة جبرائم الفساد مل يتضمن نصاً وثيقي الصلة م. كما أن قانون مكافحة غسل األموال الذي هو وثي
  أو تدبرياً يضمن هذه احلماية للفئة املذكورة.

 أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -٢١٧

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
انونية والوظيفية ): تكفل اهليئة للشهود واخلرباء واملبلغني عن جرائم الفساد حسين النية توفري احلماية الق١٨/٢املادة (

  والشخصية وحتدد إجراءات محايتهم والتدابري اخلاصة بذلك مبوجب نظام تعده اهليئة ويصدر عن جملس الوزراء.
  

  تعديل قانون مكافحة الفسادمشروع 
  من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص اآليت: ١٨تلغى املادة 

فساد وقعت من أحد اخلاضعني أحكام هذا القانون أن يقدمها على كل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية  -١
  إىل اهليئة أو أن يتقدم بشكوى بشأا ضد مرتكبها.

تتوىل اهليئة توفري احلماية القانونية والوظيفية والشخصية الالزمة للمبلغني والشهود واخلرباء وأقارم واألشخاص وثيقي  -٢
  و انتقام أو ترهيب حمتمل من خالل ما يلي: الصلة م يف قضايا الفساد من أي اعتداء أ

  توفري احلماية هلم يف اماكن اقامتهم.  -أ
  عدم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن وجودهم.  - ب 
  اإلدالء بأقواهلم وشهادام من خالل استخدام تقنيات االتصال احلديثة ومبا يكفل سالمتهم.  -ج 
لهم وحتصينهم من أي متييز أو سوء معاملة أو أي اجراء تعسفي, أو قرار إداري يغري من محايتهم يف أماكن عم - د 

املركز القانوين أو اإلداري هلم أو ينتقص من حقوقهم بسبب شهادام أو إبالغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف 
  جرم الفساد. 

  توفري أماكن إليوائهم عند الضرورة.  -ه 
 و القيام بأي عمل ضروري يضمن سالمتهم. اختاذ أي إجراء أ - و 

يتم البت بطلبات توفري احلماية من اهليئة وفقًا ملا تفرضه الظروف احمليطة بطاليب احلماية، على أن يتم رفع احلماية عنهم  -٣
 حال زوال الظروف اليت أدت إىل فرضها. 

واخلرباء واقارم واألشخاص وثيقي الصلة م مبوجب  تنظم مجيع األمور املتعلقة بتوفري احلماية املطلوبة للمبلغني والشهود -٤
 نظام يصدر هلذه الغاية من جملس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس اهليئة... 

 على الرغم مما ورد يف اي تشريع آخر، للهيئة صرف مكافأة مالية للمبلغني والشهود مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية. -٥
 لس يف حال خمالفة شروط منحها. تسقط احلماية املمنوحة بقرار ا -٦
 على مجيع أفراد الضابطة القضائية تنفيذ قرارات اهليئة الصادرة بشأن طلبات احلماية. -٧



 
 
 

 
 
 

١٠٨

 ٣٢ة الماد من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بأفعال  لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلقكافية تدابري  فلسطني تخذ مل ت -٢١٨
 جمّرمة وفقاً لالتفاقية.

احلماية القانونية والوظيفية والشخصية  توفري على) من قانون مكافحة الفساد ١٨/٢نص املادة (تو  -٢١٩
وقد أشارت السلطات خالل  للشهود واخلرباء واملبلغني، على أن يصدر عن جملس الوزراء نظام خاص بذلك.

ويتم عمليًا توفري  د ال مينع من توفري احلماية املنصوص عليهابعهذا النظام االجتماع املشرتك أن عدم صدور 
 تتضمن النص على محاية أقارب الشهود واخلرباء مل )١٨/٢املادة (كما وأن   .احلماية اجلسدية والقانونية

 وسائر األشخاص وثيقي الصلة م.

لتوفري محاية فية اضاأن تتخذ تدابري فلسطني لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -٢٢٠
أن تشمل هذه احلماية  . وجيبفّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقية

 أقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م.

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  (أ) ٢الفرعية الفقرة 
من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك  ١وّخاة يف الفقرة جيوز أن تشمل التدابري املت

  حقه يف حماكمة حسب األصول: 
، ، بالقدر الالزم واملمكن عملياً (أ) إرساء إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثالً 

املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن تواجدهم أو  بتغيري أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء
  . بفرض قيود على إفشائها

  
  ٣٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حتت الفقرة اىل جواا  حالتأفلسطني اىل أا ملتزمة بشكل جزئي بالفقرة قيد االستعراض و  أشارت -٢٢١
 .٣٢دة من املا ١الفرعية 

 ٣٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

١٠٩

لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال كافية تدابري  فلسطني تخذ مل ت -٢٢٢
 جمّرمة وفقاً لالتفاقية.

انونية والوظيفية والشخصية احلماية الق توفريعلى ) من قانون مكافحة الفساد ١٨/٢نص املادة (وت -٢٢٣
وقد أشارت السلطات خالل  للشهود واخلرباء واملبلغني، على أن يصدر عن جملس الوزراء نظام خاص بذلك.

االجتماع املشرتك أن عدم صدور هذا النظام بعد ال مينع من توفري احلماية املنصوص عليها ويتم عمليًا توفري 
 تتضمن النص على محاية أقارب الشهود واخلرباء مل )١٨/٢املادة (احلماية اجلسدية والقانونية. كما وأن 

 وسائر األشخاص وثيقي الصلة م.

لتوفري محاية اضافية أن تتخذ تدابري فلسطني لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -٢٢٤
 أن تشمل هذه احلماية . وجيبةق بأفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقيفّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعل

 أقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م.

  
  حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  (ب) ٢ الفرعية الفقرة
 ذلك من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا يف ١جيوز أن تشمل التدابري املتوّخاة يف الفقرة 

  ل:حقه يف حماكمة حسب األصو 
توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم على حنو يكفل سالمة أولئك  (ب)

األشخاص، كالسماح مثًال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو 
  .غريها من الوسائل املالئمة

  
  ٣٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية فيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تن

اىل جواا حتت الفقرة  حالتأفلسطني اىل أا ملتزمة بشكل جزئي بالفقرة قيد االستعراض و  أشارت -٢٢٥
 .٣٢من املادة  ١الفرعية 

 ٣٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .اإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالتال تنص التشريعات الفلسطينية على امكانية  -٢٢٦

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 



 
 
 

 
 
 

١١٠

  ٣الفقرة 
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص املشار 

   ة.من هذه املاد ١إليهم يف الفقرة 
  

  ٣٢ المادة من ٣الفقرة الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات 

حيث ال شيء مينع وفق النظام فلسطني اىل أا ملتزمة بشكل جزئي بالفقرة قيد االستعراض  أشارت -٢٢٧
 القانوين الفلسطيين من ابرام مثل هذه االتفاقات.

 ٣٢ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .ات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاصإبرام اتفاقمل تقم فلسطني ب -٢٢٨

إبرام اتفاقات بشأن تغيري لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن تنظر يف  -٢٢٩
 .أماكن إقامة األشخاص

  
  ة الشهود والخبراء والضحاياحماي - ٣٢المادة 

  ٤الفقرة 
  .تسري أحكام هذه املادة أيضاً على الضحايا إذا كانوا شهوداً 

  
  ٣٢ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) ١٨/٢حيث أن نص املادة (فلسطني اىل أا ملتزمة بشكل جزئي بالفقرة قيد االستعراض  أشارت -٢٣٠
من قانون مكافحة الفساد قد أورد حكمًا عامًا يقضي بتوفري احلماية للشهود واملبلغني، دون حتديد صفة 

يسري على مجيع الشهود واملبلغني حىت لو كانوا  ء الشهود أو املبلغني، األمر الذي جيعل هذا احلكممعينة هلؤال
) من القانون مل تتضمن ١٨/٢إال أن تنفيذ فلسطني هلذا احلكم هو تنفيذ جزئي كون املادة ( من الضحايا.

صوص اعتماد وكفالة محاية النص صراحة على هذا احلكم، كما أنه مل يصدر أي نظام عن جملس الوزراء خب
  الشهود واملبلغني واخلرباء مبا فيهم الضحايا.

 ٣٢ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١١١

لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال كافية تدابري  فلسطني تخذ مل ت -٢٣١
 جمّرمة وفقاً لالتفاقية.

احلماية القانونية والوظيفية والشخصية  توفريعلى ) من قانون مكافحة الفساد ١٨/٢نص املادة (وت -٢٣٢
حكماً  تأورد وهذه املادة قد للشهود واخلرباء واملبلغني، على أن يصدر عن جملس الوزراء نظام خاص بذلك.

املشرتك أن  وقد أشارت السلطات خالل االجتماع عاماً يسري على مجيع الشهود حىت لو كانوا من الضحايا.
عدم صدور هذا النظام بعد ال مينع من توفري احلماية املنصوص عليها ويتم عمليًا توفري احلماية اجلسدية 

 تتضمن النص على محاية أقارب الشهود واخلرباء وسائر األشخاص مل )١٨/٢املادة (والقانونية. كما وأن 
 وثيقي الصلة م.

لتوفري محاية اضافية أن تتخذ تدابري فلسطني راض، على لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستع -٢٣٣
واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً ، الضحايا إذا كانوا شهوداً ، مبا فيهم فّعالة للشهود

 أقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م.احلماية هذه أن تشمل  . وجيبلالتفاقية

  
   هود والخبراء والضحاياحماية الش - ٣٢المادة 

  ٥الفقرة 
تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوا الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف 

  .املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع
  

  ٣٢ المادة من ٥الفقرة نفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض ت

جيوز أن يتقدم الضحية بادعاء باحلق حيث فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  أشارت -٢٣٤
جيوز للمشتكي التقدم بشهادته وطلب التعويض عن الضرر الذي و  املدين أمام النيابة العامة أو أمام احملكمة،

 نون االجراءات اجلزائية.من قا ١٩٥-١٩٤، ٢٢٨حلقه، وفق نصوص املواد 

كما أوضحت فلسطني أنه ال ميكن للقاضي طلب اخراج املتهم من القاعة عند االستماع اىل  -٢٣٥
منه وال جيوز إخراجه  )٢٤٣(حيث يتطلب قانون االجراءات اجلزائية حضور املتهم وفق أحكام املادة الضحية 

 .إال يف حال التشويش على احملكمة

  ٢٠٠١) لسنة ٣ة رقم (قانون االجراءات الجزائي
  يسمع املدعى باحلقوق املدنية كشاهد وحيلف اليمني. ):٢٢٨( مادةال

  حضور املتهم اجللسات :)٢٤٣المادة (



 
 
 

 
 
 

١١٢

حيضر املتهم اجللسة بغري قيود وال أغالل، إمنا جترى عليه املالحظة الالزمة، وال جيوز إبعاد املتهم عن اجللسة أثناء نظر الدعوى 
ويش يستدعي ذلك، ويف هذه احلالة تستمر اإلجراءات إىل أن ميكن السري فيها حبضوره، وعلى احملكمة أن إال إذا وقع منه تش

  تعلمه بكل ما مت يف غيبته من إجراءات.
  ):١٩٤المادة (

لكل من تضرر من اجلرمية أن يتقدم بطلب إىل وكيل النيابة العامة أو إىل احملكمة اليت تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة  -١
  االدعاء باحلق املدين للتعويض عن الضرر الذي حلق به من اجلرمية. صفة

 جيب أن يكون الطلب معلال تعليال كافيا وله ما يربره من البيانات واألدلة. -٢
  ):١٩٥( مادةال
جيوز إقامة دعوى احلق املدين تبعًا للدعوى اجلزائية أمام احملكمة املختصة، كما جتوز إقامتها على حدة لدى القضاء  -١

املدين، ويف هذه احلالة يوقف النظر يف الدعوى املدنية إىل أن يفصل يف الدعوى اجلزائية حبكم بات، ما مل يكن الفصل 
  يف الدعوى اجلزائية قد أوقف جلنون املتهم.

أسقط  إذا أقام املدعي املدين دعواه لدى القضاء املدين فال جيوز له بعد ذلك إقامتها لدى القضاء اجلزائي ما مل يكن قد -٢
  دعواه أمام احملكمة املدنية.

 ٣٢ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف التشريعات الفلسطينية سمح ت ال -٢٣٦
 .املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

إمكانية عرض آراء وشواغل قيد االستعراض، على فلسطني أن تتيح  لكي تستويف متطلبات الفقرة -٢٣٧
  .الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من (ج) 

ساعد يف حتسني إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن ت فلسطنيأشارت  -٢٣٨
 تنفيذ احلكم قيد االستعراض على حنو أفضل:

 ؛املبلغنيو  تشريع منوذجي حلماية الشهود -
مساعدة تقنية يف اعداد نظام حلماية الشهود حيدد أنواع وأشكال احلماية القانونية والوظيفية  -

 حها ضمن شروط معينة؛واجلسدية اليت من املمكن تقدميها، وآليات منح هذه احلماية والوحدة اليت ستقرر من
 ى.االطالع على جتارب مقارنة يف هذا اال للتعرف على املمارسات الفضل -

  
  غينالمبلّ حماية  - ٣٣المادة 



 
 
 

 
 
 

١١٣

تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري احلماية من أي 
وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع معاملة ال مسوّغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية 

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  تتعلق بأفعال جمّرمة
  

  ٣٣ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 حيث قامت بوضع حكم صريح يف املادةفلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  أشارت -٢٣٩
يتم مبوجبه توفري احلماية القانونية والوظيفية  ٢٠٠٥) لسنة ١ساد املعدل رقم () من قانون مكافحة الف١٨/٢(

والشخصية للمبلغني عن جرائم الفساد حسين النية وذلك من خالل نظام تصدره اهليئة حيدد اإلجراءات 
له ذكر مت تقدمي مقرتح لتعديل قانون مكافحة الفساد يتضمن من خالكما   والتدابري اخلاصة لتوفري احلماية.

اليات توفري احلماية للمبلغني ضمن أحكام قانون مكافحة الفساد على أن يتم تنظيم كافة األمور املتعلقة 
بتوفري احلماية للمبلغني والشهود واملخربين واخلرباء مبقتضى نظام يصدر من جملس الوزراء بناء على تنسيب من 

  رئيس اهليئة. 

 .٣٢من املادة  ١جواا حتت الفقرة الفرعية  فلسطني اىل النصوص املذكورة يف حالتأو  -٢٤٠

على الرغم من عدم اقرار نظام محاية فلسطني اىل أنه و  أشارتبالنسبة لألمثلة على التطبيق،  -٢٤١
، مت تقدمي احلماية الوظيفية لثالثة مبلغني من إحدى الوزارات، أوقفوا عن ٢٠١١الشهود، إال أنه وخالل العام 

، ٢فقرة  ١٨قد تدخلت اهليئة وأعملت نص املادة و  فساد يف وزارم، العمل بسبب تبليغهم عن حالة
وطلبت ارجاعهم للعمل وعدم املساس حبقوقهم الوظيفية، وقد مت ذلك حيث أصدر الوزير املعين بناء على 

 طلب اهليئة قراراً بإعادم للعمل.

 ٣٣ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  .نون مكافحة الفساد على محاية قانونية للمبلغني) من قا١٨/٢( تنص املادة -٢٤٢

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من ) ج( 

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني  فلسطنيأشارت  -٢٤٣
   تنفيذ احلكم قيد االستعراض على حنو أفضل:

  .املبلغنيو  الشهودحلماية  تشريع منوذجي -

  أي شكل من أشكال هذه املساعدة التقنية يف املاضي.  فلسطني  تتلقمل -٢٤٤



 
 
 

 
 
 

١١٤

  
  عواقب أفعال الفساد - ٣٤المادة 

وفقاً  مع إيالء االعتبار الواجب ملا اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق حبسن نّية، تتخذ كل دولة طرف،
السياق، جيوز للدول األطراف أن للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، تدابري تتناول عواقب الفساد. ويف هذا 

ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من  تعترب الفساد عامالً 
   .الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر

  
  ٣٤ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

وذلك لغياب نص يف القانون حيث بالفقرة قيد االستعراض جزئيًا لتزمة فلسطني اىل أا م أشارت -٢٤٥
قانون مكافحة املدين (جملة األحكام العدلية) يسمح للقاضي بإبطال العقود اليت ختالف القوانني. غري أن 

 ) منه تدبريا احرتازيًا عندما منح للمحكمة٤١يف املادة (أورد  ٢٠٠٧) لسنة ٩غسل األموال املعدل رقم (
احلق يف إلغاء أثر أي سند قانوين حيول دون مصادرة األموال اليت تكون حمًال جلرمية غسل األموال مع احلفاظ 

وحيث أن قانون مكافحة غسل األموال قد اعترب جرمية الكسب غري . على حقوق الطرف ذو النية احلسنة
املشار إليها على اجلرائم املنصوص  )٤١املشروع من جرائم غسل األموال فإنه من املمكن تطبيق نص املادة (

 .عليها يف قانون مكافحة الفساد

 اىل النصوص التالية: فلسطنيكما أحالت  -٢٤٦

  ٢٠٠٧) لسنة ٩المعدل رقم (قانون مكافحة غسل األموال 
) �� ھFا ٤٠ا���دة (للمحكمة إلغاء أثر أي سند قانوين حيول دون مصادرة األموال مبوجب أحكام  :)٤١المادة (

 ويتم تسديد املبلغ املدفوع فعليا للطرف املالك ذو النية احلسنة. ا���97ن

 ٣٤ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

  تدابري تتناول عواقب الفساد.مل تتخذ فلسطني  -٢٤٧

، تدابري تتناول عواقب الفساديف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن تتخذ لكي تستو  -٢٤٨
لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة ميكن أن تشمل اعتبار الفساد عامًال إل

  .أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر

  
   الضررالتعويض عن  - ٣٥المادة 



 
 
 

 
 
 

١١٥

ملبادئ قانوا الداخلي، لضمان حق الكيانات أو وفقًا  ا قد يلزم من تدابري،تتخذ كل دولة طرف م
األشخاص الذين أصام ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث ذلك 

  .الضرر، بغية احلصول على تعويض
  

  ٣٥ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

حيث مل تتضمن التشريعات ذات اىل أا ملتزمة جزئيًا بالفقرة قيد االستعراض فلسطني  أشارت -٢٤٩
العالقة مبكافحة الفساد أو أية قوانني أخرى أي نص صريح أو تدبري يضمن احلق للكيانات أو األشخاص 
 الذين أصام ضرر نتيجة فعل من أفعال الفساد أن يتقدموا برفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث

إال أنه وبالرجوع إىل القواعد العامة ال  ظ،ذلك الضرر بغية احلصول على تعويض جراء األضرار اليت حلقت م
) منها فإن ١٩سيما جملة االحكام العدلية اليت تعترب مبثابة القانون املدين الساري يف فلسطني يف املادة رقم (

لضرر يزال ويقصد بذلك أنه وعند وقوع ضرر ما أن ا )٢٠األصل أنه ال ضرر وال ضرار ونصت املادة رقم (
) على أن الضرر ٢٥جيب ازالته وتعويض املضرور عن الضرر الذي حلق به نتيجة وقوعه، ونصت املادة رقم (

  .ال يزال مبثله

 كما أحالت فلسطني اىل النصوص التالية: -٢٥٠

  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون االجراءات الجزائية رقم (
   ):١٩٦( مادةال
 .اء باحلق املدين أمام حمكمة الدرجة األوىل يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية وحىت إقفال باب املرافعةجيوز االدع -١
 .ال جيوز االدعاء باحلق املدين إذا أعيدت القضية إىل حمكمة الدرجة األوىل ألي سبب من األسباب -٢
  .ية وإال قررت احملكمة عدم قبول االدعاءال جيوز أن يرتتب على االدعاء باحلق املدين تأخري الفصل يف الدعوى اجلزائ -٣
  

  مجلة األحكام العدلية
  .ال ضرر وال ضرار :)١٩المادة (
  .الضرر يزال :)٢٠المادة (
 .الضرر ال يزال مبثله :)٢٥المادة (

 ٣٥ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 على االجراءات اجلزائيةقانون ) من ١٩٦املادة (نصت تلتزم فلسطني بالبند قيد االستعراض حيث  -٢٥١
جيوز االدعاء باحلق املدين أمام حمكمة الدرجة األوىل يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائية وحىت إقفال باب أنه 

  .املرافعة



 
 
 

 
 
 

١١٦

  السلطات المتخصصة - ٣٦المادة 
ة أو للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من تدابري لضمان وجود هيئوفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. ومتنح تلك اهليئة أو 
للمبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة الطرف، وفقًا  اهليئات أو هؤالء األشخاص ما يلزم من االستقاللية،

. وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثري ال مسوغ لـه
  .تلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية ألداء مهامهم

  
  ٣٦ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

نص قانون مكافحة الفساد املعدل  حيثفلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  أشارت -٢٥٢
على إنشاء هيئة ملكافحة الفساد وأناط ا باإلضافة إىل املهام املتعلقة بالوقاية من  ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (

الفساد، اختصاصات تتعلق بإنفاذ القانون، ومنحها االستقاللية الالزمة لعملها وجمموعة واسعة من 
ن والوقاية، كما نص القانون على الصالحيات اليت متكنها من القيام مبهامها املوكلة هلا يف جمال إنفاذ القانو 

انشاء حمكمة خمتصة جبرائم الفساد وانتداب اعضاء من النيابة العامة ليتوىل القيام مبهام نيابة خمتصة مكافحة 
) منه على ١٩يف املادة رقم ( ٢٠٠٧) لسنة ٩كما نص قانون مكافحة غسل األموال املعدل رقم ( الفساد.

) وحدة مستقلة تعين مبكافحة ٢٣الموال وأنشاء القانون يف املادة رقم (إنشاء جلنة وطنية ملكافحة غسل ا
 غسل األموال أطلق عليه اسم وحدة املتابعة املالية.

هيئة  ، أشارت فلسطني بأنلتدابري املتخذة لضمان استقالل اهليئات املتخصصةأما بالنسبة ل -٢٥٣
ملعدل بالشخصية االعتبارية وباالستقالل مبوجب قانون مكافحة الفساد اتتمتع مكافحة الفساد الفلسطينية 

املايل واإلداري، وهلا ذه الصفة القيام جبميع التصرفات القانونية الالزمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود، 
من أوجه االستقاللية اليت تتمتع ا هيئة و  .والتقاضي وميثلها أمام احملاكم النيابة العامة املنتدبة لدى اهليئة

 ي:حة الفساد ما يلمكاف
  .للهيئة موازنة خاصة ضمن موازنة السلطة -
موظفيها لنظام خاص حيدد درجام وامتيازام ورواتبهم وطريقة تعيينهم، فهم ليسوا خاضعني خيضع  -

  .لقانون اخلدمة املدنية
  .يتمتع رئيس وموظفي اهليئة باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم -
بناء على تنسيب رئيس جملس الوزراء، وتكون مدة رئاسته للهيئة الدولة رئيس اهليئة من قبل رئيس يعني  -

 .) منه٦سبع سنوات غري قابلة للعزل إال يف حاالت وضحها القانون يف املادة (



 
 
 

 
 
 

١١٧

ساد يشرتط القانون ونظام موظفي هيئة مكافحة الف، كيفية اختيار املوظفني وتدريبهمأما بالنسبة ل -٢٥٤
للتعيني يف اهليئة أن يكون الشخص فلسطينيا، من ذوي الكفاءة واالختصاص، وأن يكون مشهودا له بالنزاهة 
وحسن السمعة حائزا على احلد األدىن من املؤهالت واخلربات احملددة إلشغال الوظيفة، وأن ال يكون قد أدين 

وخيضع من تنطبق عليهم الشروط ملسابقة بناء من حمكمة خمتصة بأية جرمية مالية أو خملة بالشرف واألمانة، 
 على اعالن من قبل جلان األوىل من اهليئة، والثانية من متخصصني وأكادمييني من خارج اهليئة.

ومنذ انشاء اهليئة منذ ما يزيد عن األربع سنوات، فقد مت تزويدها بكافة املوازنات اليت أقرها جملس  -٢٥٥
قد تبنت اهليئة خطط تدريبية جلميع العاملني فيها لرفع و  ئيس اهليئة،الوزراء كما هي بناء على تنسيب من ر 

عرب دورات تدريبية داخلية بالتعاون مع جامعة بريزيت، وخارجية بالتعاون مع العديد من اجلهات  ،قدرام
ول والبلدان االقليمية والدولية مثل الشرطة األوروبية واملشروع االقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يف الد

  العربية التابع للربنامج االمنائي لالمم املتحدة، وشبكة النزاهة العربية وغريها.

 اىل النصوص التالية: فلسطنيكما أحالت  -٢٥٦

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
ة بالشخصية االعتبارية تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد، وتتمتع اهليئ :)٣المادة (

واالستقالل اإلداري واملايل وختصص هلا موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية، وهلا ذه الصفة القيام جبميع 
  .يئةالتصرفات القانونية الالزمة لتحقيق اهدافها، وحق ابرام العقود والتقاضي وميثلها امام احملاكم النيابة العامة املنتدبة لدى اهل

 :ختتص اهليئة مبا يلي :)٨المادة (
  .حفظ مجيع إقرارات الذمة املالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق ا -١
 .فحص الذمة املالية للخاضعني ألحكام هذا القانون -٢
 .التحقيق يف الشكاوى اليت تقدم عن الفساد -٣
 .هذا القانونالتحقق من شبهات الفساد اليت تقرتف من االشخاص اخلاضعني ألحكام  -٤
توعية اتمع بكافة مستوياته الرمسية وغري الرمسية وتبصريه مبخاطر جرائم الفساد واثارها على التنمية االقتصادية  -٥

 :واالجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته وذلك من خالل
عدة بيانات وانظمة معلومات وتبادهلا أ. مجع املعلومات املتعلقة بكافة صور واشكال الفساد والعمل على اجياد قا

 .مع اجلهات واهليئات املعنية يف قضايا الفساد يف الداخل واخلارج وفقا للتشريعات النافذة
ب. بالتنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابري الالزمة للوقاية من جرائم الفساد وحتديث 

  .اليات ووسائل مكافحتها
 .ق مع وسائل االعالم ملمارسة دور فاعل يف نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد يف اتمعالتنسيج. 

د. العمل على تعزيز اسهام ومشاركة منظمات اتمع املدين واملؤسسات التعليمية يف االنشطة املناهضة للفساد 
  .واملفسدينواجياد توعية عامة مبخاطرها واثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد 

 .رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ووضع اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها -٦
 .اعداد نشرات دورية تبني خماطر الفساد والواسطة واحملسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وادارا العامة -٧



 
 
 

 
 
 

١١٨

 .تعلقة مبكافحة الفساد واقرتاح التعديالت عليها وفقا لالجراءات املرعيةمراجعة وتقييم ودارسة التشريعات امل -٨
التنسيق والتعاون مع اجلهات واملنظمات واهليئات العربية واالقليمية والدولية ذات الصلة مبكافحة الفساد واملشاركة يف  -٩

   الربامج الرامية اىل الوقاية من هذا النوع من اجلرائم
 .السنوي للهيئةاعداد التقرير  -١٠

بقرار من جملس القضاء االعلى بناء على طلب رئيس اهليئة تشكل هيئة حمكمة خمتصة بالنظر يف  :) مكرر٩/١المادة (
قضايا جرائم الفساد اينما وقعت تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس حمكمة بداية وعضوية قاضيني ال تقل درجتهم عن قضاه 

  حمكمة بداية.
  :) مكرر٩/٢المادة (

. بناًء على طلب من رئيس اهليئة يتم انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة مبن فيهم نائب عام مساعد للعمل ١
 مع اهليئة ملدة سنتني قابلتني للتجديد.

  .قانون السلطة القضائية. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يتم االنتداب وفقاً لإلجراءات املتبعة يف ٢
. يعترب أعضاء النيابة العامة املنتدبني لدى اهليئة خمتصني بالتحقيق يف أية جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا ٣

  ة الالزمة لذلك يف كافة حمافظات الوطن.القانون ومباشرة الدعوى أمام احملكمة املختصة والقيام بكافة اإلجراءات القانوني
. تباشر النيابة العامة املنتدبة مبساعدة موظفي اهليئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية إجراءات التحقيق اليت ٤

  يتوجب عليهم القيام ا على وجه االستعجال ودن أي تأخري أو تباطؤ ال مربر له يف تلك اإلجراءات.
  

  ٢٠٠٧) لسنة ٩سل األموال المعدل رقم (قانون مكافحة غ
. تنشأ مبوجب أحكام هذا القانون جلنة تسمى (اللجنة الوطنية ملكافحة جرمية غسل األموال) بقرار من ١ :)١٩املادة (

 رئيس السلطة الوطنية وتضم يف عضويتها:
  ) حمافظ سلطة النقد أو نائب حمافظ سلطة النقد يف حال غيابه رئيساً  أ

  زارة املالية عضواً ) ممثل و  ب
  ) ممثل وزارة العدل عضواً  ج
  ) ممثل وزارة الداخلية عضواً  د
  ) ممثل عن وزارة االقتصاد الوطين عضواً  ه
  ) مدير دائرة مراقبة املصارف عضواً  و
  ) ممثل عن هيئة سوق رأس املال عضواً  ز
  ) خبري قانوين عضواً  ح
  ) خبري اقتصادي ومايل عضواً  ط
أ مبوجب أحكام هذا القانون وحدة مستقلة ملكافحة جرمية غسل األموال تسمى (وحدة املتابعة املالية) تنش :)٢٣المادة (

  تشكل مركز معلومات وطين ومقرها سلطة النقد وتتوىل االختصاصات االتية:
عة ألحكام استالم وطلب املعلومات املتعلقة بالعمليات اليت يشتبه بأا تتضمن عمليات غسل أموال من اجلهات اخلاض .١

  هذا القانون.
 ) من هذه املادة.١حتليل املعلومات املشار إليها يف الفقرة ( .٢



 
 
 

 
 
 

١١٩

تعميم املعلومات ونتائج حتليل املعلومات املتعلقة مبتحصالت اجلرائم املشتبه بأا تتضمن عمليات غسل أموال وفقا  .٣
 ألحكام هذا القانون).

 ٣٦ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

يف جمال إنفاذ القانون والوقاية، كما وأوكلت اليها مهامًا هيئة ملكافحة الفساد لسطني أنشأت ف -٢٥٧
القيام مبهام نيابة  واب اعضاء من النيابة العامة ليتولانتدامت حمكمة خمتصة جبرائم الفساد و  ٢٠١٠أت عام شأن

جهاز أمين أقساماً أن لدى كل جتماع املشرتك كما أشارت السلطات خالل اال  خمتصة مكافحة الفساد.
لدى كل من جهاز األمن الوقائي " أمن املؤسساتخمتصة يف قضايا اجلرائم املالية والفساد من بينها: مكتب "

كما   .مكتب مكافحة الفساد وغسل االموال واجلرائم االقتصادية التابع للشرطةوجهاز املخابرات العامة و 
 .جلنة الوطنية ملكافحة غسل األموالريات املالية) و أنشأت فلسطني وحدة املتابعة املالية (وحدة التح

ويبدو أن اهليكل املكون من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة تعمل بفعالية.كما يبدو  -٢٥٨
 .أن هذه السلطات مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج) 

  .اد وحمكمة خمتصة جبرائم الفساد كتدابري تساعد على مكافحة الفسادإنشاء هيئة ملكافحة الفس -٢٥٩

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من ) ـد(

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني  فلسطنيأشارت  -٢٦٠
 تنفيذ احلكم قيد االستعراض على حنو أفضل:

لني يف هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد وكافة تدريبات متخصصة لرفع قدرات العام -
  .السيما يف جمال التحقيقات املالية املؤسسات العاملة يف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ١الفقرة 
وفقاً  وا يف ارتكاب فعل جمّرمتتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو شارك

هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، وعلى توفري 
مساعدة فعلية حمددة للسلطات املختصة ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسرتداد تلك 

  . العائدات



 
 
 

 
 
 

١٢٠

  ٣٧ المادة من ١الفقرة لة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الص

نص قانون مكافحة الفساد املعدل حيث اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  فلسطنيأشارت  -٢٦١
من العقوبة كل من بادر من اجلناة  ائهعفبا ) منه على مثل هذا التدبري٢٥/٢يف املادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (

ل علمها ا أو أي من السلطات املختصة أما إذا حصل اإلبالغ بعد بإبالغ اهليئة عن جرمية الفساد قب
كما نصت املادة . علمها جيب أن يتم القبض على اجلناة واالموال حمل اجلرمية حىت يستفيد املبلغ من اإلعفاء

در ) من القانون ذاته على أعفاء مرتكب اجلرمية والشريك يف ارتكاا من عقوبة السجن والغرامة إذا با٢٧(
 .بإبالغ السلطات املختصة عن اجلرمية قبل كشفها وعن املال املتحصل منها

على ) منه ٣٨املادة (يف  ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال املعدل رقم (كما نص  -٢٦٢
 ١٩٦٠) لسنة ١٦نص قانون العقوبات رقم ( ،باإلضافة إىل ذلك .املبلغني من اجلناة من العقوبةاعفاء 

مر ) منه على إعفاء الراشي واملتدخل من العقوبة إذا باحا باأل١٧٢/٢فة الغربية يف املادة (الساري يف الض
  للسلطات املختصة أو اعرتافا به قبل إحالة القضية إىل احملكمة.

 اىل املواد التالية:فلسطني أحالت  -٢٦٣

   ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
املقررة يف هذا القانون كل من بادر من اجلناه بإبالغ اهليئة عن جرمية فساد قبل علمها ا يعفى من العقوبة  :)٢٥/٢مادة (ال

او اي من السلطات املختصة فاذا حصل االبالغ بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء ان يكون من شان االبالغ ضبط باقي 
  اجلناه واالموال حمل اجلرمية.

الفساد أو الشريك فيها إىل إبالغ السلطات العامة عن اجلرمية قبل كشفها وعن  إذا بادر مرتكب جرمية :)٢٧/١لمادة (ا
  املال املتحصل منها أعفي من عقوبيت السجن والغرامة املقررتني هلذه اجلرمية.

  
   ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (

بادر من اجلناة بإبالغ الوحدة عن جرمية غسل األموال قبل يعفى من العقوبة املقررة يف هذا القانون كل من  :)٣٨المادة (
علمها ا أو أي من السلطات املختصة، فإذا حصل هذا اإلبالغ بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ 

  ضبط باقي اجلناة واألموال حمل اجلرمية.
  

 لغربيةالساري في الضفة ا ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (
يعفى الراشي واملتدخل من العقوبة إذا باحا باألمر للسلطات املختصة او اعرتفا به قبل إحالة القضية اىل  :)١٧٢/٢المادة (
  احملكمة.

 ٣٧ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٢١

فساد  لافعأب األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاسمح التشريعات الفلسطينية باعفاء ت -٢٦٤
القبض على اجلناة اىل ى تعاوم مع العدالة االبالغ عن اجلرمية أو يف حال أدّ قاموا بمن العقوبة يف حال 

قانون  من ٣٨، املادة قانون مكافحة الفسادمن  ٢٧/١و ٢٥/٢املادتني ( عائدات اجلرميةضبط و اآلخرين 
الساري يف الضفة  ١٩٦٠) لسنة ١٦رقم ( قانون العقوبات من )١٧٢/٢املادة (و  مكافحة غسل األموال

  .)الغربية

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٢الفقرة 
تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونًا كبرياً يف 

  . التفاقيةهلذه اوفقاً  عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم
  

  ٣٧ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

نص قانون مكافحة الفساد املعدل فلسطني اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث أشارت  -٢٦٥
ذا ) على ختفيض العقوبة ملرتكب جرمية الفساد أو الشريك فيها إ٢٧/٢يف املادة رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (

 .قدم عوناً اثناء التحقيق معه لكشف اجلرمية ومرتكبها

   ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
إذا اعان مرتكب جرمية الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف اجلرمية ومرتكبها ختفض  :)٢٧/٢المادة رقم (

  العقوبة إىل احلبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

 ٣٧ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة (ب) 

) على ختفيض العقوبة ملرتكب جرمية الفساد أو ٢٧/٢املادة (يف نص قانون مكافحة الفساد  -٢٦٦
 .الشريك فيها إذا قدم عوناً اثناء التحقيق معه لكشف اجلرمية ومرتكبها

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٣ة الفقر 
للمبادئ األساسية لقانوا وفقًا  ل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية،تنظر ك

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم كبرياً   الداخلي، ألي شخص يقدم عوناً 



 
 
 

 
 
 

١٢٢

  
  ٣٧ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 ما مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن فلسطيينال يوجد يف التشريع الاىل أنه  فلسطنيشارت أ -٢٦٧
يف بعض يقدم عونًا يف عمليات التحقيق بشأن فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية، امنا أعفى املتهم من العقاب 

واليت مت ذكرها يف  القانون واإلعفاء هنا إعفاء يصدر حبكم قضائي ووفقا للحاالت اليت حددهااحلاالت 
 .من هذه املادة ١االجابة على الفقرة 

 ٣٧ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ما مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن يقدم عونًا يف عمليات فلسطيين ال يوجد يف التشريع ال -٢٦٨
 .لالتفاقية بشأن فعل جمرم وفقاً أو املالحقة التحقيق 

تنظر يف إمكانية منح احلصانة من كي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على فلسطني أن ل -٢٦٩
املالحقة القضائية ألي شخص يقدم عونًا كبريًا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقاً 

  لالتفاقية. 

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٤الفقرة 
من هذه االتفاقية، مع مراعاة ما  ٣٢أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة جتري محاية 

  . يقتضيه اختالف احلال
  

  ٣٧ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ا كم. ٣٢أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل جواا على املادة اىل  فلسطنيشارت أ -٢٧٠
مل تستثن اجلناة مىت ما  ) من قانون مكافحة الفساد١٨/٢نصوص عليها يف املادة (امل مايةأوضحت بأن احل

 .انطبقت عليهم صفة الشاهد أو املبلغ

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
لقانونية والوظيفية والشخصية وحتدد إجراءات تكفل اهليئة للشهود واخلرباء واملبلغني حسين النية توفري احلماية ا :)١٨/٢املادة (

 .محايتهم والتدابري اخلاصة بذلك مبوجب نظام تعده اهليئة ويصدر عن جملس الوزراء



 
 
 

 
 
 

١٢٣

 ٣٧ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

، السيما وان  ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالةلتوفري محاية فّعالة كافية تدابري  فلسطني تخذ مل ت -٢٧١
 كان التعاون مت بعد اكتشاف اجلرمية.

لتوفري محاية اضافية أن تتخذ تدابري فلسطني لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -٢٧٢
أقارم وسائر األشخاص الوثيقي أن تشمل هذه احلماية  . وجيبملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالةفّعالة 

 الصلة م.

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٥الفقرة 
على تقدمي عون   من هذه املادة، املوجود يف دولة طرف، قادراً  ١عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة 

كبري إىل السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، جيوز للدولتني الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو 
 ٢لقانوما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني اً وفق ترتيبات،

  . من هذه املادة ٣و 
  

  ٣٧ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ك االتفاقيات وفًقا  ما مينع من إبرام مثل تلفلسطيينال يوجد يف التشريع الاىل أنه  فلسطنيشارت أ -٢٧٣
لعدم احلاجة هكذا اتفاقيات وجد حاليًا ت، اال أنه ال للضوابط القانونية والدستورية املعمول ا يف ذلك الشأن

  إليها.

 ٣٧ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

مع العدالة  األشخاص املتعاونني اعفاءلتوفري إمكانية  ُخمصصةإبرام اتفاقات فلسطني ميكن ل -٢٧٤
  .من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول اواملوجودين يف اخلارج 

 
  التعاون بين السلطات الوطنية - ٣٨المادة 

  (أ) الفرعية الفقرة



 
 
 

 
 
 

١٢٤

لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني سلطاا العمومية، وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،
موميني، من جانب، وسلطاا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة وكذلك موظفيها الع
  آخر. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون:مرتكبيها، من جانب 

(أ) املبادرة بإبالغ السلطات األخرية، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي 
   .من هذه االتفاقية ٢٣و ٢١و ١٥للمواد وفقاً  من األفعال اّرمة

  
  ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (أ) من(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

امتثلت هلذا احلكم ونفذت التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة، وذلك  اأاىل  فلسطنيشارت أ -٢٧٥
، ٢٠٠٥) لسنة ١عدل رقم () من قانون مكافحة الفساد امل١٩/١) واملادة (٩/٤من خالل نص املادة (

والعديد من نصوص مواد قانون مكافحة غسل األموال املعدل، باإلضافة إىل قانون ديوان الرقابة املالية 
) منه واليت الزمت اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان ١٢السيما املادة رقم ( ٢٠٠٤) لسنة ١٥واإلدارية رقم (

 بالتعاون التام معه.

  
  ٢٠٠١) لسنة ٣زائية رقم (قانون اإلجراءات الج

جيب على كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني خبدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته ): ٢٥المادة (
بوقوع جرمية أن يبلغ عنها السلطات املختصة ما مل يكن القانون قد علق حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى 

  أو طلب أو إذن.
  

  ٢٠٠٤لسنة  ١٥اإلدارية رقم و  قانون ديوان الرقابة المالية
ال جيوز التدخل يف أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم مجيع اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل : )١٢المادة (

 .والتام فيما يطلب الديوان منها
  

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
على الرغم مما ورد يف قانون االجراءات اجلزائية والقوانني االخرى ذات العالقة يكون للهيئة يف سبيل تنفيذ  :)٩/٤المادة (

مهامها واختصاصاا ما يلي: طلب اي ملفات او بيانات او اوراق او مستندات او معلومات او االطالع عليها او احلصول 
 ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات القانونية على صور منها من اجلهة املوجودة لديها مبا يف

  النافذة.
  على كل موظف عام علم جبرمية فساد ابالغ اهليئة بذلك. :)١٩/١المادة (

  
  وتعديالته ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال رقم (



 
 
 

 
 
 

١٢٥

  على السلطات املختصة االلتزام باآليت: :)٥مادة (ال
ظ مبعلومات كافية ودقيقة واحملافظة عليها وحتديثها فيما يتعلق حبق االنتفاع وهيكلية السيطرة اخلاصة باألشخاص . االحتفا١

  االعتباريني اليت أسست يف أراضي السلطة الوطنية.  
دة على وجه . إطالع الوحدة واجلهات القائمة على تنفيذ القانون على املعلومات املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املا٢

  السرعة يف حاالت االشتباه والتحقيق.
  التزامات السلطات املشرفة ):١٣مادة (ال

. تتوىل السلطة املشرفة والسلطة املختصة اإلشراف على امتثال املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية لألحكام ١
ل السادس من هذا القانون واللوائح والتعليمات والفص) ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤( املنصوص عليها يف املواد
  الصادرة ذا اخلصوص.

  . مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون، تتوىل السلطة املشرفة القيام مبا يلي:٢
أ. وضع اإلجراءات الضرورية الالزمة المتالك أو إدارة أو املشاركة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف إدارة أو تنظيم أو 

  ل مؤسسة مالية أو األعمال واملهن غري املالية. تشغي
، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤(ب. تنظيم املؤسسات املالية واإلشراف عليها لضمان امتثاهلا للواجبات احملددة يف املواد 

  والفصل السادس من هذا القانون، مبا يف ذلك إجراء املعاينة امليدانية. ) ١٢، ١١
، ٤(ملؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية يف االمتثال لاللتزامات احملددة يف املواد ت. إصدار التعليمات ملساعدة ا

  والفصل السادس من هذا القانون.  )١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥
التعاون مع السلطات املختصة األخرى وتبادل املعلومات معها، وتقدمي املساعدة يف التحقيقات وإقامة الدعاوى ث. 
   ئية واإلجراءات املتعلقة جبرمية غسل األموال واجلرائم األصلية.القضا
رفع مستوى التعاون الداخلي مبوجب املعايري أو األهداف اليت تضعها اللجنة بشأن اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة، ج. 

   وفق املعايري الوطنية والدولية القائمة باإلضافة إىل تلك اليت جيري إنفاذها يف املستقبل.
ح. التأكد من أن املؤسسات املالية وفروعها يف اخلارج وشركاا التابعة تنفذ اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا القانون 

  إىل احلد الذي جتيزه تشريعات تلك الدول.
 إبالغ الوحدة وعلى وجه السرعة عن أية معلومات حول العمليات أو الوقائع املشتبه ا على أا تتضمن جرميةخ. 

   غسل أموال.
  د. االحتفاظ ببيانات إحصائية بشأن التدابري املتبناة والعقوبات املفروضة يف سياق تنفيذ أحكام هذه املادة.

 ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (أ) منبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 أثناء قانون اإلجراءات اجلزائية على كل من علم من املوظفني العمومينيمن ) ٢٥املادة (توجب  -٢٧٦
من ) ١٩/١املادة ( كما توجب  .تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جرمية أن يبلغ عنها السلطات املختصة

  قانون مكافحة الفساد على كل موظف عام علم جبرمية فساد ابالغ اهليئة بذلك.

  
  التعاون بين السلطات الوطنية - ٣٨المادة 



 
 
 

 
 
 

١٢٦

  (ب) الفرعية الفقرة
لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني سلطاا العمومية،  وفقاً  تتخذ كل دولة طرف،

وكذلك موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة 
  آخر. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون:مرتكبيها، من جانب 

  . السلطات األخرية، بناء على طلبها تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل(ب) 
  

  ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (ب) من(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  بتها السابقة.اأحالت اىل اجامتثلت هلذا احلكم و  شارت فلسطني اىل أاأ -٢٧٧

 ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (ب) منبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

او معلومات من اجلهة وثائق طلب اي بللهيئة احلق قانون مكافحة الفساد ) من ٩/٤تعطي املادة ( -٢٧٨
 لإلجراءات القانونية النافذة. املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقاً 

الستجابة َضمن تشريعاا نصًا صرحيًا يُلزم سلطاا العمومية باُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تُ  -٢٧٩
 لطلبات هيئة مكافحة الفساد.

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج) 

  .تعاون جّيد بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد -٢٨٠

  
  

  ن السلطات الوطنية والقطاع الخاصالتعاون بي - ٣٩المادة 
  ١ الفقرة

اون بني السلطات الوطنية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعوفقًا  تتخذ كل دولة طرف،
املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا املؤسسات املالية، فيما يتصل باألمور املتعلقة 

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  بارتكاب أفعال جمّرمة
  

  ٣٩ المادة من ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

١٢٧

امتثلت هلذا احلكم ونفذت التدابري املنصوص عليها يف هذه املادة، وذلك  ااىل أ فلسطني أشارت -٢٨١
، والعديد من نصوص ٢٠٠٥) لسنة ١) من قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (٩/٤من خالل نص املادة (

  مواد قانون مكافحة غسل األموال.

  
  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (

رغم مما ورد يف قانون االجراءات اجلزائية والقوانني االخرى ذات العالقة يكون للهيئة يف سبيل تنفيذ على ال ):٩/٤( المادة 
طلب اي ملفات او بيانات او اوراق او مستندات او معلومات او االطالع عليها او . ٤ مهامها واختصاصاا ما يلي:

هات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات احلصول على صور منها من اجلهة املوجودة لديها مبا يف ذلك اجل
  القانونية النافذة.

  
  ٢٠٠٧) لسنة ٩قانون مكافحة غسل األموال المعدل رقم (

  اإلبالغ :)١٤مادة (ال
أو  هـ) من هذه املادة اليت تشتبه  د، على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية، ومبا ال يتعارض مع الفقرات (ج،أ. 

كانت تستند إىل أسس معقولة لالشتباه يف أن األموال متثل متحصالت جرمية، أو كان لديها علم بواقعة أو نشاط قد 
وفقا للتعليمات اليت تصدرها  يشكل مؤشرًا على جرمية غسل األموال، أن تقدم تقارير بذلك على وجه السرعة إىل الوحدة،

  الوحدة ذا الشأن.
  هذه املادة على حماوالت إبرام املعامالت. تسري الفقرة (أ) منب. 
يعفى احملامني من واجب اإلبالغ عن املعلومات اليت يتسلموا من أو حيصلون عليها عن موكليهم خالل حتديد الوضع ج. 

لك القانوين ملوكليهم أو تأدية مهمتهم يف الدفاع عن أو متثيل هؤالء املوكلني يف أو بشأن إجراءات التقاضي، مبا يف ذ
االستشارات حول الشروع يف هذه اإلجراءات أو حتاشيها، سواء مت استالم هذه املعلومات أو احلصول عليها قبل أو أثناء أو 

  بعد تلك اإلجراءات.
على جتار املعادن الثمينة وجتار األحجار الكرمية والتجار الذين يتعاملون يف الصفقات ذات القيمة العالية إبالغ الوحدة د. 

عمليات مشبوهة مبوجب الفقرة (أ) من هذه املادة وذلك عند دخوهلم يف أية عملية نقدية تعادل أو تتجاوز القيمة  عن أية
  اليت حتددها اللجنة مبوجب تعليمات تصدرها ذا الشأن.

ادة عند إجناز على وكالء ومساسرة العقارات إبالغ الوحدة عن العمليات املشتبه ا مبا يتفق مع الفقرة (أ) من هذه امله. 
  عمليات حلساب عمالئهم لشراء أو بيع العقارات.

على املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية االمتناع عن تنفيذ العمليات اليت يشتبه يف أا تتضمن  :)١٥مادة (ال
  جرمية غسل األموال حىت تبلغ الوحدة عن االشتباه ا.

) من هذا ١٤على السلطة املختصة أو اجلهات امللزمة باإلبالغ وفقا للمادة ( بناء على طلب الوحدة، ):٢٩المادة (
القانون تزويد أو إطالع الوحدة على أية معلومات إضافية تتعلق مبهامها مبوجب أحكام هذا القانون خالل مخسة أيام من 

 تاريخ تقدمي الطلب.
  



 
 
 

 
 
 

١٢٨

 ٣٩ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 شركات الصرافةفيها املصارف و   غسل عددًا من كيانات القطاع اخلاص، مبامكافحة قانون  ألزم -٢٨٢
اليت علومات املاملالية عن أية عملية مشبوهة، باإلضافة إىل تقدمي تابعة وشركات التأمني، بإبالغ وحدة امل

 تطلبها الوحدة.

لتشجيع التعاون بني  دابريأن تتخذ ت فلسطنيلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -٢٨٣
السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، مبا هو أبعد من موجبات مكافحة 

  غسل األموال.

  
  ن السلطات الوطنية والقطاع الخاصالتعاون بي - ٣٩المادة 

  ٢الفقرة 
وجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين ي

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل جمّرم
  

  ٣٩ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 
فحة الفساد بإطالق العديد من حيث قامت هيئة مكاامتثلت هلذا احلكم اىل أا  فلسطني أشارت -٢٨٤

احلمالت اإلعالمية لتشجيع املواطنني للتبليغ عن الفساد، عرب وسائل االعالم املرئية واملكتوبة واملسموعة، كما 
ارسلت رسائل على األجهزة اخللوية احملمولة للتشجيع على التبليغ واليت أكدت خالهلا على محاية املبلغني، 

شكوى أو البالغات عرب االنرتنت أو بالفاكس أو بشكل شخصي، كما أتاحت وأتاحت للمبلغني تقدمي ال
 ٩٣بلغ عدد البالغات جمهولة املصدر  ٢٠١٣تقدمي البالغات دون ذكر هوية املبلغ، حيث أنه ويف العام 

 .تقريباً باملئة  ٢٤ استلمت خالل ذات العام مبا نسبته ٣٩٢شكوى وبالغ من أصل 
  وص التالية:كما أحالت فلسطني اىل النص -٢٨٥

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
  تقدمي املعلومات والوثائق والشكاوى ):١٨مادة (ال
موظف أن ي كل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية فساد منصوص عليها يف هذا القانون وقعت من أ .١

 .يقدمها إىل اهليئة أو يتقدم بشكوى بشأا ضد مرتكبها
املبلغني عن جرائم الفساد حسين النية توفري احلماية القانونية والوظيفية والشخصية وحتدد و  اهليئة للشهود واخلرباءكفل ت .٢

 .يصدر عن جملس الوزراءو  التدابري اخلاصة بذلك مبوجب نظام تعده اهليئةو  إجراءات محايتهم
  التبليغ عن جرمية الفساد ):١٩مادة (ال



 
 
 

 
 
 

١٢٩

  .فساد أن يبلغ اهليئة بذلك على كل موظف عام علم جبرمية .١
) أعاله سببا الختاذ أي من اإلجراءات التأديبية حبقه ١ال جيوز أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب الفقرة ( .٢

  .أو اختاذ أية إجراءات ختل مبكانته الوظيفية
  

  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم (
أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما مل يكن القانون قد كل من علم بوقوع جرمية ): ٢٤المادة (

  علق حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.
  
 ٣٩ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 احلماية القانونية والوظيفية توفريتكفل اهليئة ) من قانون مكافحة الفساد على أن ١٨تنص املادة ( -٢٨٦
) من قانون اإلجراءات اجلزائية التزام أديب ٢٤تتضمن املادة (كما  .لمبلغني عن جرائم الفسادل والشخصية

، دون النص على عقوبة يف حالة عدم كل من علم بوقوع جرمية أن يبلغ عنها السلطات املختصةعلى  
 االبالغ.

  
  المصرفيةسرية ال - ٤٠المادة 

هلذه االتفاقية، وجود وفقًا  فل كل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمّرمةتك
   .املصرفيةآليات مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ عن تطبيق قوانني السرية 

  
  ٤٠ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

مت إدراج حكم تشريعي يف حيث امتثلت هلذا احلكم ونفذت التدابري الالزمة له أا  فلسطنيرت أشا -٢٨٧
) يتضمن حق هيئة مكافحة ٩/٤وذلك يف املادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد املعدل رقم (

أو احلصول الفساد بأن تطلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها 
على صور منها من اجلهة املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب ذلك سري التداول وفقًا لإلجراءات 

 ٢٠٠٧) لسنة ٩ألموال املعدل رقم () من قانون مكافحة غسل ا٤٦القانونية النافذة، كذلك نصت املادة (
هذا القانون وال جيوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء على أنه ال حتول أحكام السرية املصرفية أمام تنفيذ أحكام 

أو إبراز أية معلومات تتعلق مبكافحة جرمية غسل األموال، إضافة اىل أن قانون السرية املصرفية فرض عدة 
استثناءات وحاالت لكشف السرية املصرية ومن ضمن احلاالت وجود حكم قضائي صادر عن حمكمة 



 
 
 

 
 
 

١٣٠

حكمًا برفع السرية املصرفية بناء على طلب نيابة  ١٤٩ تارخيه ما يقارب ، علما بأنه قد صدر حىتفلسطينية
 مكافحة الفساد.

كذلك فانه وبالرغم من الصالحيات املمنوحة هليئة مكافحة الفساد من احلق املتمثل يف طلب أو  -٢٨٨
جراءات االطالع على كافة املستندات واملعلومات حىت وإن كانت سرية إال أن القانون ألزمها بإتباع اإل

القانونية املتفقة وأحكام قانون املصارف لكشف السرية املصرفية، ويتم طلب فتح السرية املصرفية بناء على 
  استصدار حكم قضائي لذلك.

  ٢٠٠٥) لسنة ١قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (
العالقة، يكون للهيئة يف سبيل تنفيذ  على الرغم مما ورد يف قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني األخرى ذات :)٩/٤المادة (

طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو االطالع عليها أو . ٤مهامها واختصاصاا ما يلي: 
احلصول على صور منها من اجلهة املوجودة لديها مبا يف ذلك اجلهات اليت تعترب كل ذلك سري التداول وفقا لإلجراءات 

  النافذة. القانونية
  

  ٢٠٠٧) لسنة ٩غسل األموال المعدل رقم ( قانون مكافحة
تنفيذًا ألحكام هذا القانون ال حتول أحكام السرية املصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا القانون وال جيوز التذرع  :)٤٦المادة (

 ١٤من املادة  ٣ء ما ورد يف الفقرة بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معلومات تتعلق مبكافحة جرمية غسل األموال باستثنا
  من هذا القانون.

  
  م بشأن المصارف ٢٠١٠) لسنة ٩القـرار بقـانـون رقـم (

   :)٣٢( المادة
. حتدد سلطة النقد التعليمات املنظمة لسرية احلسابات املصرفية، وتبادل املعلومات والبيانات املتعلقة مبديونية العمالء ١

اض املتخصصة، مبا يكفل سريتها ويضمن توفر البيانات الالزمة لسالمة عمليات منح بني املصارف ومؤسسات اإلقر 
  االئتمان وإدارة املخاطر.

. على مجيع أعضاء جملس إدارة املصرف احلاليني والسابقني، واملسؤولني الرئيسيني، واملوظفني واملدققني واملستشارين ٢ 
راض املتخصصة احلفاظ على سرية املعلومات واملستندات املتعلقة واملتعاقدين اخلارجيني يف املصارف ومؤسسات اإلق

بالعمالء واليت تصل إليهم حبكم أدائهم ملهامهم، وال جيوز ألي منهم إفشاء أي من هذه املعلومات أو السماح للغري من 
م مهنته أو خارج املصرف أو مؤسسة اإلقراض املتخصصة باالطالع عليها، ويسري هذا احلظر على كل من يطلع حبك

وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غري مباشر على تلك البيانات واملعلومات، ما مل يكن هذا االطالع مبوجب ما يلي: أ. 
  موافقة العميل اخلطية. ب. حكم قضائي صادر عن حمكمة فلسطينية.

ه املادة مع التزام هذه اجلهات ) من هذ٢. تستثىن احلاالت التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة يف الفقرة (٣ 
  مبتطلبات السرية للمعلومات اليت حتصل عليها:

  أ. اإلفصاح ألداء الواجبات القانونية احملددة للمدقق اخلارجي مبوجب هذا القانون. 
  اإلفصاح عن املعلومات والوثائق اليت تطلبها سلطة النقد أو موظفيها املكلفني للقيام مبهامهم.ب.  



 
 
 

 
 
 

١٣١

  هادة أو بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب احلق.ج. إصدار ش 
  د. اإلفصاح احملدد عن املعلومات مبوجب أحكام قانون مكافحة غسل األموال والتعليمات الصادرة مبوجبه. 
يف  ه. اإلفصاح وتبادل املعلومات اليت تتعلق بالعمالء واملقرتضني وكفالئهم الستخدامات مكتب معلومات االئتمان 

  سلطة النقد مع املصارف وأية شركات أو جهات أخرى توافق عليها سلطة النقد لتسهيل تبادل هذه املعلومات.
و. اإلفصاح عن املعلومات اليت تتعلق بالعميل ملؤسسة ضمان الودائع واملؤسسات ذات العالقة واملرتبطة مبهامها وفقاً  

  لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 
عن بعض أو مجيع املعلومات املتعلقة بتعامالت العميل لتوفري األدلة القضائية يف االدعاء القائم بينهما ز. إفصاح املصرف 

  حول هذه التعامالت.
ح. حيق لرؤساء جمالس إدارة املصارف الراغبة يف االندماج أو الشراء مبوجب أحكام هذا القانون أو من يفوضوم  

فيما بينهم املعلومات الضرورية املتعلقة بأعمال مصارفهم الستكمال دراسة االندماج بتفويض خاص هلذه الغاية أن يتبادلوا 
أو الشراء وذلك شريطة احلصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعترب هؤالء األشخاص مسؤولني شخصياً 

  .ولية القانونيةعن احملافظة على سرية املعلومات اليت يطلعون عليها ذا اخلصوص وحتت طائلة املسؤ 

القـرار ) من ٣٢/ب) من املادة (٣ما أوضحت فلسطني أن االستثناء املنصوص عليه يف الفقرة (ك -٢٨٩
 مقرها سلطة النقد(وحدة التحريات املالية) اليت  وحدة املتابعة املاليةال يشمل  ٢٠١٠) لسنة ٩بقـانـون رقـم (

 كم قضائي.اذ ال ميكن للوحدة طلب معلومات من املصارف دون وجود ح

 ٤٠ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

إتاحة السجالت لوحدة التحريات املالية أن تطلب هليئة مكافحة الفساد أو ميكن للنيابة العامة أو  -٢٩٠
كما أشارت السلطات خالل االجتماع املشرتك أنه  بعد االستحصال على حكم قضائي. صرفية أو حجزهاامل

ميكن رفع السرية و مم قرار احملكمة مباشرًة على املصارف أو عرب سلطة النقد. ميكن لوكيل النيابة أن يع
  املصرفية عن حساب مّعني أو عن كافة حسابات شخص معّني. 

  
  ئيالجناالسجل  - ٤١المادة 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يؤخذ بعني االعتبار، 
من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية  مناسباً  حسبما تراه

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة بفعل جمّرم
  

  ٤١ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة



 
 
 

 
 
 

١٣٢

ذلك أن قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية ذا احلكم، ا مل تعتمد هاىل أ فلسطني أشارت -٢٩١
يشرتط أن يكون احلكم قد صدر مربما من إحدى احملاكم العدلية لغايات اعمال  ١٩٦٠) لسنة ١٦رقم (

  .) منه١٠٤األحكام املتعلقة بالتكرار، وذلك وفق أحكام املادة (
  

  ١٩٦٠نة ) لس١٦قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية رقم (
  ال يعترب احلكم السابق أساساً للتكرار ما مل يكن صادراً من احملاكم العدلية. :)١٠٤المـادة (

  

 ٤١ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

حكم إدانة سبق أن صدر حبق  تنص التشريعات الفلسطينية على امكانية األخذ بعني االعتبار مل -٢٩٢
 .استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (أ) ١ الفقرة الفرعية
هلذه وفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال

  التفاقية يف احلالتني التاليتني:ا
  الدولة الطرف، أو م يف إقليم تلك(أ) عندما يُرتكب اجلر 

  
  ٤٢ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

التزمت باحلكم املستعرض حيث نص قانون العقوبات الساري يف الضفة اىل أا  فلسطنيأشارت  -٢٩٣
ونص  اإلقليمية للقانون،) منه على أحكام تتعلق بالصالحية ٧يف املادة رقم ( ١٩٦٠) لسنة ١٦الغربية رقم (

) منه واليت ٧) و(٦م وتعديالته السيما املواد (١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات الساري يف قطاع غزة رقم (
 .تناولت اختصاص احملاكم الفلسطينية املكاين

  ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية رقم (
   :)٧المادة (

  ن على كل من يرتكب داخل اململكة جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه.تسري أحكام هذا القانو -١
تعد اجلرمية مرتكبة يف اململكة، إذا مت على أرض هذه اململكة أحد العناصر اليت تؤلف اجلرمية أو فعل من أفعال جرمية -٢

  غري متجزئة أو فعل اشرتاك أصلي أو فرعي.



 
 
 

 
 
 

١٣٣

تغطيها، والبحر اإلقليمي إىل مسافة مخسة كيلومرتات من الشاطئ واملدى اجلوي تشمل أراضي اململكة طبقة اهلواء اليت -٣
  الذي يغطي البحر اإلقليمي والسفن واملركبات اهلوائية األردنية.

    واألراضي األجنبية اليت حيتلها اجليش األردين إذا كانت اجلرمية املقرتفة تنال من سالمة اجليش أو من مصاحله.-٤
  

  ١٩٣٦) لسنة ٧٤الساري في قطاع غزة رقم (قانون العقوبات 
إيفاء للغاية املقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص حماكم فلسطني مجيع أحناء فلسطني ومسافة ثالثة  :)٦المادة (

  أميال حبرية من شاطئ فلسطني مقيسة من اوطى عالمة للجزر.
سطني وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص حماكم فل :)٧المادة (

الفعل يؤلف جرمًا ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك احملاكم، فكل 
شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص حماكم فلسطني جيوز حماكمته ومعاقبته مبقتضى هذا القانون  

  كب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك احملاكم.كما لو كان قد ارت

 ٤٢ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ها يُرتكب يف إقليماجلرائم اليت لواليتها القضائية  ختضعتأخذ فلسطني باالختصاص االقليمي حيث  -٢٩٤
قانون العقوبات من  ٦واملادة  ١٩٦٠) لسنة ١٦قم (قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية ر من  ٧(املادة 

 ).١٩٣٦) لسنة ٧٤الساري يف قطاع غزة رقم (

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (ب) ١ الفرعية الفقرة
هلذه وفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال

  تاليتني:التفاقية يف احلالتني الا
(ب) عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسّجلة مبقتضى قوانني 

  . تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم
  

  ٤٢ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

قانون العقوبات  ) من٧ت املادة (حيث تناولتعرض التزمت باحلكم املسفلسطني اىل أا أشارت  -٢٩٥
أحكاما تتعلق بالوالية اإلقليمية للقانون ، والسابق ذكرها، ١٩٦٠) لسنة ١٦الساري يف الضفة الغربية رقم (

إذا ما ارتكبت جرمية على متنها و  واليت اعتربت السفينة أو الطائرة اليت ترفع علم الدولة جزءا من إقليمها،
 ة يف إقليمها ويطبق القانون احمللي يف هذه احلالة.تعترب مرتكب



 
 
 

 
 
 

١٣٤

 ٤٢ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

سفينة ترفع علمها أو طائرة مسّجلة منت لواليتها القضائية اجلرائم اليت يُرتكب على فلسطني ختضع  -٢٩٦
قانون العقوبات الساري من  ٧(املادة  الضفة الغربيةاكم يف هذه احلالة حملختصاص ها ويكون االمبقتضى قوانين

 ).١٩٦٠) لسنة ١٦يف الضفة الغربية رقم (

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (أ) ٢الفقرة الفرعية 
ها من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 

  الت التالية:القضائية يف احلا
   د أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛(أ) عندما يُرتكب اجلرم ض

  
  ٤٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث أن التشريع الفلسطيين مل ينص  اىل أن هذه احلالة ال ختضع لواليتها القضائية فلسطنيأشارت  -٢٩٧
 ة السلبية.على الصالحية الشخصي

 ٤٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 بأحكام الصالحية الشخصية السلبية. فلسطنيال تأخذ  -٢٩٨

جرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُختضع لواليتها القضائية  أنُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تنظر يف  -٢٩٩
 مواطنيها.

 

  الوالية القضائية - ٤٢المادة 
  (ب) ٢الفرعية  الفقرة

ها من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 
  القضائية يف احلاالت التالية:

ان إقامته (ب) عندما يَرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية يوجد مك
  ها؛املعتاد يف إقليم



 
 
 

 
 
 

١٣٥

  
  ٤٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث نص قانون العقوبات الساري يف اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية  فلسطنيأشارت  -٣٠٠
  .االجيابية) منه على الصالحية الشخصية ١٠وتعديالته يف املادة رقم ( ١٩٦٠) لسنة ١٦الضفة الغربية رقم (

  وتعديالته ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية رقم (
  تسري أحكام هذا القانون: :)١٠املادة (

ارتكب خارج اململكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون  ،فاعًال كان أو شريكاً حمرضاً أو متدخالً  ،على كل أردين -١
  كورة على من ذكر ولو فقد اجلنسية األردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب اجلناية أو اجلنحة.األردين. كما تسري األحكام املذ 

  على اجلرائم اليت يرتكبها خارج اململكة أي موظف أردين أثناء ممارسته وظيفته أو مبناسبة ممارسته إياها. -٢
ألردنيون ما متتعوا باحلصانة اليت خيوهلم على اجلرائم اليت يرتكبها خارج اململكة موظفو السلك اخلارجي، والقناصل ا -٣

  إياها القانون الدويل العام.
على كل أجنيب مقيم يف اململكة األردنية اهلامشية، فاعًال كان أو شريكًا حمرضًا أو متدخًال، ارتكب خارج اململكة  -٤

  ده قد طلب أو قبل.إذا مل يكن اسرتدا ،األردنية اهلامشية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون األردين

 ٤٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

الصالحية لى عقانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية من  ١٠من املادة  ١الفقرة نص ت -٣٠١
ت أن السلطافلسطني غري الشخصية االجيابية. مل يشمل هذا احلكم األشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف 

الفقرة الفلسطينية أشارت اىل أن هؤالء األشخاص يعاملون معاملة األجنيب وميكن مالحقتهم بناًء على نص 
  .١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الساري يف الضفة الغربية رقم (من  ١٠من املادة  ٤

ابية الصالحية الشخصية االجيمبدأ نطاق تطبيق توسيع ُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تنظر يف  -٣٠٢
 .(مبا يف ذلك قطاع غزة) حبيث يشمل كافة األراضي الفلسطينية

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  )ج( ٢ الفرعية الفقرة
ها من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 

  القضائية يف احلاالت التالية:



 
 
 

 
 
 

١٣٦

من هذه االتفاقية  ٢٣' من املادة ٢(ب) ' ١للفقرة وفقًا  من األفعال اّرمة كون اجلرم واحداً (ج) عندما ي
 ٢٣'من املادة ١' أو (ب) '٢' أو '١(أ) ' ١للفقــرة وفقًا  ويُرتكب خارج إقليمها دف ارتكاب فعل جمّرم

  ن هذه االتفاقية داخل إقليمها؛م
  

  ٤٢ المادة (ج) من ٢الفقرة الفرعية ض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعرا

قانون ) من ٧/٢وذلك من خالل املادة ( التزمت باحلكم املستعرضفلسطني اىل أا أشارت  -٣٠٣
قانون العقوبات الساري يف قطاع  من) ٧املادة (و  ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات الساري يف الضفة الغربية رقم (

النصوص هي عامة وتطبق على سائر أنواع اجلرائم مبا فيها جرمية  ، علماً بأن هذه١٩٣٦) لسنة ٧٤غزة رقم (
 غسل االموال.

 ٤٢ المادة (ج) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

قانون من  ٧(املادة لواليتها القضائية احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض  فلسطنيختضع  -٣٠٤
قانون العقوبات الساري يف قطاع من  ٧واملادة  ١٩٦٠) لسنة ١٦لغربية رقم (العقوبات الساري يف الضفة ا

 ).١٩٣٦) لسنة ٧٤غزة رقم (

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (د) ٢الفقرة الفرعية 
ها من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 

  يف احلاالت التالية:القضائية 
  .(د) عندما يُرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف

  
  ٤٢ المادة (د) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ية خترج عن اىل أن هذه احلالة ال ختضع لواليتها القضائية اال يف حاالت استثنائ فلسطنيأشارت  -٣٠٥
  اطار تطبيق االتفاقية.

 ٤٢ المادة (د) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  الحظات المتعلقةالم(ب) 

 ها.رتكب ضدتُ  اجلرائم اليتالقضائية تها لواليال ختضع فلسطني  -٣٠٦



 
 
 

 
 
 

١٣٧

جرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُختضع لواليتها القضائية  أنُيَشجع املستعرِضون فلسطني أن تنظر يف  -٣٠٧
 فلسطني.

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٣الفقرة 
 من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال اّرمة ٤٤ألغراض املادة 

يف إقليمها وال تقوم بتسليمه رد كونه  هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً وفقاً 
  .أحد مواطنيها

  
  ٤٢ المادة من ٣الفقرة ستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة با

حيث نص قانون العقوبات الساري يف اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية  فلسطنيأشارت  -٣٠٨
) منه على الصالحية الشخصية ١٠/١وتعديالته يف املادة رقم ( ١٩٦٠) لسنة ١٦الضفة الغربية رقم (

 .االجيابية

  ٢٠٠٣القانون األساسي لسنة 
  ):٢٨المادة (

ال جيوز إبعاد أي فلسطيين عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة أو جتريده من اجلنسية أو تسليمه 
 ألية جهة أجنبية.

 ٤٢ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

عراض وذلك بناًء على احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستلواليتها القضائية فلسطني ختضع  -٣٠٩
من  ١(الفقرة  الضفة الغربيةاكم يف هذه احلالة حملختصاص ويكون االأحكام الصالحية الشخصية االجيابية، 

   .)١٩٦٠) لسنة ١٦الغربية رقم ( قانون العقوبات الساري يف الضفةمن  ١٠املادة 

  الوالية القضائية - ٤٢المادة 
  ٤الفقرة 

هلذه االتفاقية لواليتها وفقاً  تعتمد ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال اّرمةأن  جيوز لكل دولة طرف أيضاً 
  .يف إقليمها وال تقوم بتسليمه القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً 

  



 
 
 

 
 
 

١٣٨

  ٤٢ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

حيث نص قانون العقوبات الساري يف لواليتها القضائية فلسطني اىل أن هذه احلالة ختضع أشارت  -٣١٠
  الصالحية.هذه على صراحًة ) منه ١٠/٤وتعديالته يف املادة رقم ( ١٩٦٠) لسنة ١٦الضفة الغربية رقم (

 ٤٢ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

يد االستعراض، ويكون احلالة املنصوص عليها يف البند قلواليتها القضائية فلسطني ختضع  -٣١١
قانون العقوبات الساري يف من  ١٠من املادة  ٤(الفقرة  الضفة الغربيةاكم يف هذه احلالة حملختصاص اال

   .)١٩٦٠) لسنة ١٦الغربية رقم ( الضفة

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٥الفقرة 
من هذه املادة، أو علمت بطريقة  ٢أو  ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة 

بشأن السلوك ذاته، وجب  أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائياً  أخرى، أن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقاً 
على السلطات املعنية يف تلك الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، دف تنسيق ما 

  .تتخذه من إجراءات
  

  ٤٢ المادة من ٥الفقرة مات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلو 

من  فلسطنيما مينع السلطات املختصة ب فلسطيينال يوجد يف القانون ال اىل أنه فلسطنيأشارت  -٣١٢
 مع السلطات األجنبية لتنسيق االجراءات يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة قيد االستعراض. التشاور

 ٤٢ المادة من ٥الفقرة نفيذ بت المالحظات المتعلقة(ب)  

من التشاور، حسب االقتضاء، مع سلطات أجنبية الفلسطينية ال يبدو أن هناك ما مينع السلطات  -٣١٣
 لتنسيق االجراءات املتعلقة بتحقيق أو مالحقة.

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٦الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٣٩

ون ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية د
  .لقانوا الداخليوفقاً  الطرف سرياا

 
  ٤٢ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

يتها اجلنائية على بسط والما مينع من  ال يوجدحيث  اىل أا ملتزمة ذه الفقرة فلسطنيأشارت  -٣١٤
 .عل�ه يف االتفاقيةص أفعال تتعدي ما ورد الن

 ٤٢ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

  سرياا وفقاً لقانوا الداخلي. فلسطنيال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد  -٣١٥



 
 
 

 
 
 

١٤٠

  عاون الدوليالترابع: الفصل ال

لعدد من الظروف ) حالة استثنائية نظًرا ِفَلْسِطني(   ِفَلْسِطنيوفيما يتعلق بالتعاون الدويل، تعترب دولة  -٣١٦
بشكل خاص أي سيطرة كاملة على حدودها اخلارجية. ويشكل هذا الوضع إىل حد ما متلك أا ال  منها

؛ فعلى سبيل املثال؛ مل تربم على الصعيد الدويلعائقا أمام إمكانيات فلسطني القانونية والفعلية للتعاون 
 ثنائية بشأن تسليم ارمني أو املساعدة القانونية املتبادلة.أي اتفاقيات بـَْعد  ِفَلْسِطني

القانون األساسي. ومع ذلك، ال يوجد يف القانون األساسي وهو  دستور مكتوب ِفَلْسِطنيولدى  -٣١٧
أي أحكام تتعلق بالعالقة بني القانون الدويل والقانون احمللي، كما خال أيًضا قانوا األساسي من األحكام 

بالنسبة للقانون احمللي. بيد أن احلكم الذي تناول االتفاقيات  تهاَمَكانَ إبرام االتفاقيات الدولية و املتعلقة ب
تعمل السلطة من القانون األساسي، حيث نصت على: " ١٠) من املادة ٢الدولية فقط، جاء يف الفقرة (

ليمية والدولية اليت حتمي حقوق الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق اإلق
 ".اإلنسان

حىت اآلن، إال أن العالقة بِأْسرِه وقد ذُكر أثناء االجتماع املشرتك أنه بالرغم من عدم وضوح املوقف  -٣١٨
ت عليها َصدقبني القانون الدويل والقانون احمللي تتسم باألحادية. وبالتايل؛ تعترب أي معاهدة دولية قد 

اجلريدة الرمسية كما ينبغي جزًء من النظام القانوين، وميكن تطبيقها بشكل مباشر حيث  وُنشرت يف ِفَلْسِطني
ا. وكذلك، يف حالة وجود تعارض بني القانون احمللي وااللتزامات املعقودة من تلقاء نفسه ةنافذتعترب أحكامها 

 ظى باألولوية. من غري الواضح من حيمبوجب إحدى االتفاقيات الدولية، فإنه 

م بعض من النماذج العملية مسألة إمكانية تطبيق االتفاقيات الدولية بشكل مباشر، ومنها يدع -٣١٩
تسليم ارمني املطلوبني إىل مصر على أساس اتفاقية الرياض بشأن التعاون القضائي، باإلضافة إىل إرسال 

ن التعاون القضائي واتفاقية طلب إىل األردن بشأن املساعدة القانونية املتبادلة على أساس اتفاقية الرياض بشأ
 األمم املتحدة ملكافحة لفساد.

ت تسليم قد تلقت ونفذت طلبا ِفَلْسِطنيوبالرغم من السيطرة احملدودة على حدودها، إال أن  -٣٢٠
تسليم جمرمني مطلوبني إىل مصر وروسيا)، وقد جنحت يف طلب تسليم مواطنني  جمرمني (على سبيل املثال،

ا، يضً أبطريقة مماثلة توجد مثانية حاالت من حاالت تسليم ارمني املطلوبني. و  (من األردن). وبشكل عام،
 بتلقي طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة وإرساهلا. ِفَلْسِطنيفقد اضطلعت 

حالًيا بسن مشروع قانون للتعاون الدويل، حيث قد طلبت املساعدة التقنية لصياغة  ِفَلْسِطنيوتقوم  -٣٢١
 هذا القانون.



 
 
 

 
 
 

١٤١

عضًوا كامًال يف جامعة الدول العربية، وقد انضمت إىل عدد من املعاهدات اإلقليمية،  ِفَلْسِطنيترب تع -٣٢٢
ومنها االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعترب بالنسبة الرياض العربية للتعاون القضائي. إىل جانب ذلك، فإن اتفاقية 
  كأول اتفاقية دولية بنطاق عاملي يعمل على تنظيم أوجه التعاون الدويل.   ِفَلْسِطنيل

  

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

يستند تسليم ارمني حىت اآلن معاهدات ثنائية بشأن تسليم ارمني املطلوبني. و  ِفَلْسِطنيمل تربم  -٣٢٣
 طني إىل كل من:يف فلس

 )؛جامعة الدول العربية( ١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي للعام  -
 املطبق يف الضفة الغربية؛ ١٩٢٧قانون تسليم ارمني الفارين لسنة  -
 املطبق يف قطاع غزة؛ ١٩٢٦قانون تسليم ارمني للعام  -
 مبدأ املعاملة باملثل. -

 باملثل على أساس الُعرف. مببدأ املعاملة ِفَلْسِطنيتأخذ  -٣٢٤

وتأخذ وزارة العدل قرار التسليم مث حتيله اىل النيابة العامة. وجيب أن يوقع هذا القرار من قبل الرئيس  -٣٢٥
  الذي له القرار النهائي بالتسليم من عدمه.

 ١الفقرة 
ب التسليم موجودا تنطبق هذه املادة على األفعال اّرمة وفقا هلذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طل

يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا 
 للعقاب مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

 ٤٤ دةالمامن  ١الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

االتفاقية  هلذه وفقا املستعرض جزئيًا ويف بعض األفعال اّرمة احلكم نفذتاىل أا  فلسطنيأشارت  -٣٢٦
شريطة أن يكون اجلرم الذي يلتمس بشأنه التسليم من ضمن اجلرائم احملددة يف اجلدول األول من قانون 

حددها على سبيل احلصر. أما اجلرائم الساري يف الضفة الغربية والذي  ١٩٢٧لسنة  تسليم ارمني الفارين
شهادة الزور أو حلف اليمني الكاذبة أو محل  - ١٢االتفاقية واحملددة يف اجلدول فهي التالية: ذات الصلة ب



 
 
 

 
 
 

١٤٢

السرقة واالختالس وسوء  -١٦ ؛الغري على تأدية شهادة الزور أو حلف اليمني الكاذبة بأية صورة كانت
ء أية أموال أو استالمها مع العلم بأنه قد حصل عليها بطريقة من الطرق استعمال االمانة واالحتيال أو شرا

أية جرمية أخرى قد تضاف من وقت اىل آخر اىل جدول هذا القانون   -٢٦ ؛الرشوة -٢٠ ؛املذكورة أعاله
 االشرتاك يف أية جرمية من اجلرائم املذكورة يف هذا اجلدول. -٢٧ ؛كما نص على ذلك قانون تسليم ارمني

 جيوز لسمو األمري املعظم أن يدخل يف عداد اجلرائم املدرجة يف) على انه: "٤/١كما نصت املادة ( -٣٢٧
�ولQأية جرمية داخله أو مضافة إليه وذلك  املرفق إىل هذا القانون أية جرمية مل تدرج فيه أو أن خيرج منه ا�

 ميارس يف الوقت احلاضر الرئيس سلطة صاحبو  ".بإصدار منشور (بني آونة وأخرى) يعلن يف اجلريدة الرمسية
 .مسو األمري املعظم

كل جرمية  :" بأنه اجلرمية املوجبة للتسليم من املادة الثانية من هذا القانون )ب(عرفت الفقرة  وقد -٣٢٨
اب مبقتضى قوانني شرق األردن فيما لو أا ارتكبت يف بالد شرق األردن وكانت داخلة يف تستوجب العق

�ول عداد اجلرائم املدرجة يفQالسم الذي يطلق على تلك املرفق إىل هذا القانون وذلك بصرف النظر عن ا ا�
وبالتايل اشرتطت هذه املادة أن يكون اجلرم املوجب  ."اجلرمية مبقتضى القانون املعمول به يف شرق األردن

لكل من الدولة الطالبة ودولة فلسطني ويف حدود اجلرائم  الداخلي القانون مبقتضى للعقاب للتسليم خاضعاً 
 الواردة باجلدول.

 أوفلسطني  قواننيمبقتضى أن تكون من ضمن اجلرائم املعاقب عليها اما يف قطاع غزة فيجب  -٣٢٩
يقضي بتعديل التشاريع املتعلقة بتسليم  الذي ١٩٢٦قانون تسليم ارمني لسنة احملددة يف الذيل األول من 

االمانة من سوء استعمال  ،االختالسأما اجلرائم ذات الصلة باالتفاقية واحملددة يف الذيل فهي التالية:  .ارمني
 ،قبل االمني مما يعترب جرما جزائياً مبقتضى أي قانون صادر من الربملان او أي قانون معمول به يف ذلك احلني

أي جرم اخر يضاف اىل هذا الذيل من وقت اىل  ،الرشوة ،شهادة الزور والتحريض على تأدية شهادة الزور
 .من اجلرائم املذكورة يف هذا الذيلآخر بالصورة املبينة يف املادة، االشرتاك يف أي جرم 

جيوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم أن يضيف إىل اجلرائم "على أنه: ) ٤/١كما نصت املادة ( -٣٣٠
قانون أية جرمية مل تدرج فيه أو أن حيذف منه أية جرمية ذكرت فيه أو امللحق ذا ال ا�R4F اOول املدرجة يف

 ".أضيفت إليه

كل جرمية تستوجب العقاب بأا: " اجلرمية املوجبة للتسليم عرفت املادة الثانية من هذا القانونوقد  -٣٣١
هلذا  ا�R4F اOول مبقتضى شرائع فلسطني فيما لو ارتكبت يف فلسطني أو تعترب من مجلة اجلرائم املذكورة يف

". وبالتايل اشرتطت هذه املادة أن يكون اجلرم القانون مهما كان االسم الذي أطلق عليها يف شرائع فلسطني
من مجلة لكل من الدولة الطالبة ودولة فلسطني أو  الداخلي مبقتضى القانون للعقاب املوجب للتسليم خاضعاً 

  يف فلسطني. مهما كان االسم الذي أطلق عليها هلذا القانون ا�R4F اOول اجلرائم املذكورة يف



 
 
 

 
 
 

١٤٣

 ٤٤ المادةمن  ١الفقرة بتنفيذ  المتعلقة المالحظات(ب)  

) من ٢فقرة (ازدواجية التجرمي كمبدأ لتسليم ارمني املطلوبني. ومع ذلك، ووفًقا لل ِفَلْسِطنيتتطلب  -٣٣٢
، فإن مبدأ التجرمي املزدوج يتسم باملرونة. ومن مث، يكفي أن يكون السلوك الذي ) من االتفاقية٤٣املادة (

 يشكل اجلرمية حمل املس
ُ
 اة مبثابة جرمية جنائية مبوجب قوانني كال الدولتني.تَـَوخّ اعدة امل

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.  ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٣٣

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٢الفقرة 

ك أن توافق على من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوا بذل ١على الرغم من أحكام الفقرة 
طلب تسليم شخص ما بسبب أي من اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوا 

 الداخلي.
  

 ٤٤ المادةمن  ٢الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

 رمني الفارينتسليم ااحلكم املستعرض ال ينسجم وصريح نصوص قانون  اىل أن فلسطنيأشارت  -٣٣٤
، إال أن نص الساري بقطاع غزة ١٩٢٦انون تسليم ارمني لسنة الساري يف الضفة الغربية ق ١٩٢٧لسنة 

 اآليت بيانام: يكون التسليم واجبا بالنسبة لألشخاصاتفاقية الرياض ينص على ان  /ب) من٤٠املادة (
نني الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم أو  من وجه إليه االام عن أفعال غري معاقب عليها يف قوا -ب"

كانت العقوبة املقررة لألفعال لدى الطرف املتعاقد طالب التسليم ال نظري هلا لدى الطرف املتعاقد املطلوب 
التسليم. إذا كان األشخاص املطلوبون من مواطين الطرف املتعاقد طالب التسليم أو من مواطين طرف  إليه

وعليه فإن كان طالب التسليم طرفا يف هذه االتفاقية يتم التسليم استنادا  ."س العقوبةمتعاقد آخر يقرر نف
 هلذا النص.

 ٤٤ المادةمن  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

من اتفاقية الرياض العربية للتعاون  ٤٠أن الفقرة (ب) من املادة  ؛ قد تأكداالجتماع املشرتك أثناء -٣٣٥
ط التجرمي املزدوج إذا كان الشخص املطلوب متهًما بارتكاب أفعال غري معاقب عليها القضائي ال تشرت 

مبوجب قوانني الدولة متلقية الطلب ولكنه يعترب أحد مواطين الدولة مقدمة الطلب أو دولة أخرى حيث 
  خيضع الفعل املرتكب إىل عقوبة مقررة له. 



 
 
 

 
 
 

١٤٤

  الوارد يف االتفاقية. متتثل إىل هذا احلكم ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٣٦

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٣الفقرة 
إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضعا للتسليم مبقتضى هذه 
املادة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة عليها ولكن هلا صلة بأفعال جمّرمة وفقا 

 االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم.هلذه 
  

 ٤٤من المادة  ٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

الساري يف الضفة  ١٩٢٧ الفارين لسنةتسليم ارمني قانون ال يوجد يف  اىل أنه فلسطنيأشارت  -٣٣٧
ما مينع من التسليم يف مثل تلك  الساري يف قطاع غزة ١٩٢٦انون تسليم ارمني لسنة قالغربية وال يف 

واردة فقط يف اتفاقية الرياض كمعيار لقبول التسليم، وبالتايل هي  مدة احلبس املفروضةما وأن ك  .احلاالت
 تسري فقط بالنسبة للدول األطراف يف هذه االتفاقية.

 ٤٤ المادةمن  ٣الفقرة ذ بتنفي المالحظات المتعلقة(ب)  

 وبناء على ما تقدم، فإن تسليم ارمني مرتكيب اجلرائم ذات الصلة تعترب من األمور اجلائزة. -٣٣٨

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.  ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٣٩

 
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٤الفقرة 
ها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق علي

لتسليم ارمني قائمة بني الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف بادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم 
لك أن اخلاضعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم فيما بينها. وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوا بذ

 تعترب أيا من األفعال اّرمة وفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم.
  

 ٤٤من المادة  ٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 حىت اآلن بإبرام معاهدات ثنائية بشأن تسليم ارمني املطلوبني. ِفَلْسِطنيمل تقم  -٣٤٠



 
 
 

 
 
 

١٤٥

 ىأصبحت مبوجب تصديقها عل فلسطنيحيث أن اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  فلسطنيأشارت  -٣٤١
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ونشرها باجلريدة الرمسية ملتزمة بالتعهد املنصوص عليه يف هذه الفقرة 

. كما أي معاهدة تسليم تربمها من االتفاقية يف ٤٤بأن تدرج اجلرائم اخلاضعة للتسليم املنطبقة عليها املادة 
 .فلسطينيةال تعترب ايا من جرائم الفساد جرائم سياسية يف القوانني ال، وأنه

يف جمال تسليم ارمني أو اليت وقعت عليها  ال يوجد يف االتفاقياتكما أشارت فلسطني اىل أنه  -٣٤٢
ذه احلالة باالضافة اىل أن العديد من ما مينع من التسليم يف ه تلك اليت تضمنت أحكاماً بشأن تسليم ارمني

 .نّصت على ذلك املبدأهذه االتفاقيات 

الرياض العربية للتعاون القضائي  اتفاقية) من ٤٠املادة (كما أحالت فلسطني على سبيل املثال اىل  -٣٤٣
 .العربية ملكافحة الفساد االتفاقيةمن  ٢٣/٢م واملادة ١٩٨٣لسنة 

  
 القضائيالرياض العربية للتعاون  اتفاقية

 "األشخاص الواجب تسليمهم": )٤٠(مادة ال
 :يكون التسليم واجبا بالنسبة لألشخاص اآليت بيانام

من وجه إليهم االام عن أفعال معاقب عليها مبقتضى قوانني كل من الطرفني املتعاقدين طالب التسليم واملطلوب إليه  -أ
أيا كان احلدان األقصى واألدىن يف تدرج  -أشد يف قانون أي من الطرفني بعقوبة سالبة للحرية مدا سنة أو بعقوبة -التسليم

 .العقوبة املنصوص عليها
من وجه إليهم االام عن أفعال غري معاقب عليها يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة  -ب

هلا لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم. إذا كان  املقررة لألفعال لدى الطرف املتعاقد طالب التسليم ال نظري
 .األشخاص املطلوبون من مواطين الطرف املتعاقد طالب التسليم أو من مواطين طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة

بة اشد عن من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من حماكم الطرف املتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنة أو بعقو  -ج
 .أفعال معاقب عليها مبقتضى قانون الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم

من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من حماكم الطرف املتعاقد الطالب عن فعل غري معاقب عليه يف قوانني الطرف املتعاقد  -د
اطين الطرف املتعاقد طالب التسليم أو من مواطين املطلوب إليه التسليم أو بعقوبة ال نظري هلا يف قوانينه، إذا كان من مو 

 .طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة
  

  االتفاقية العربية لمكافحة الفساد
  )٢٣( المادة

عترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه االتفاقية مدرجة يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة لتسليم ت .١
تتعهد الدول األطراف بإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف كل و  ول األطراف.ارمني قائمة بني الد

ال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوا بذلك أن تعترب أيا من اجلرائم املشمولة ذه و  معاهدة تسليم تربم فيما بينهما.
 .سا للتسليماالتفاقية جرما سياسيا إذا ما اختذت هذه االتفاقية أسا



 
 
 

 
 
 

١٤٦

تنطبق هذه املادة على اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا يف إقليم  .٢
الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأنه التسليم جمرما مبقتضى القانون الداخلي لكل 

 .ف متلقية الطلبمن الدولة الطرف الطالبة والدولة الطر 

 ٤٤ المادةمن  ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ال تعترب القوانني الفلسطينية أيا من جرائم الفساد مبثابة جرمية سياسية طبًقا التفاقية األمم املتحدة  -٣٤٤
 ملكافحة الفساد.

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.  ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٤٥

 

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٥الفقرة 

إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال 
ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرم 

 تنطبق عليه هذه املادة.
 

 ٤٤ المادةمن  ٥الفقرة خص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ مل(أ) 

 .التشريعات الفلسطينية ال تشرتط وجود معاهدة كأساس لتسليم ارمني أناىل  فلسطنيأشارت  -٣٤٦
خيص  فيما للتسليم القانوين االتفاقية األساس هذه باعتبار وكذلك ال متنع هذه التشريعات من قيام فلسطني

 املتحدة حىت هذه اللحظة باعتبار االتفاقية لألمم العام األمني وإن كانت فلسطني مل تّبلغجرائم الفساد 
املادة وذلك كون أن فلسطني  هذه عليه تنطبق جرم بأي يتعلق فيما التسليم بشأن للتعاون القانوين األساس

 قد انضمت حديثاً لالتفاقية وال زالت تنظر يف هذا األمر.

 ٤٤ المادةمن  ٥الفقرة بتنفيذ  لقةالمالحظات المتع(ب)  

  وجود معاهدة لتسليم ارمني املطلوبني. ِفَلْسِطنيمل تشرتط  -٣٤٧

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٦الفقرة 

  على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة:



 
 
 

 
 
 

١٤٧

ذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها (أ) أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على ه
أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر 

  الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛
قية (ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفا

 بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم.
 

 ٤٤من المادة  ٦ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 جواا السابق.اىل  فلسطني حالتأ -٣٤٨

 ٤٤ المادةمن  ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 وجود معاهدة لتسليم ارمني املطلوبني. ِفَلْسِطنيط مل تشرت  -٣٤٩

استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس  ِفَلْسِطنيعالوة على ذلك، فإنه بإمكان  -٣٥٠
إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بأن بـَْعد قانوين لتسليم ارمني املطلوبني يف جرائم فساد. ومع ذلك؛ مل يتم 

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد تعترب كأساس قانوين للتعاون بشأن تسليم ارمني املطلوبني.اتفاقية 

  

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٧الفقرة 

على الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه 
 بينها.املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما 

 
 ٤٤ المادةمن  ٧الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

اتفاقية األمم  ىعل فلسطنيحيث أنه منذ تصديق اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  فلسطنيأشارت  -٣٥١
ن . كما وأفلسطنياملتحدة ملكافحة الفساد ونشرها باجلريدة الرمسية أصبح ألحكام االتفاقية قوة القانون يف 

املادة بالتحديد يف اجلرائم احملددة  هذه عليها تنطبق اليت التسليم يف بعض اجلرائم أوجب القانون الفلسطيين
الذيل األول من يف و الساري يف الضفة الغربية  ١٩٢٧لسنة  تسليم ارمني الفارينيف اجلدول األول من قانون 
 .)١-٤٤ملادة ايف اإلجابة على  مااملشار هلغزة ( الساري يف قطاع ١٩٢٦قانون تسليم ارمني لسنة 



 
 
 

 
 
 

١٤٨

 ٤٤ المادةمن  ٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ويف الضفة الغربية، وردت اجلرائم حمل تسليم مرتكبيها يف اجلدول األول من قانون تسليم ارمني  -٣٥٢
(مبا يف ذلك املساعدة  ، والذي تضمن جرائم مثل الشهادة الزور، أو احلنث باليمني١٩٢٧الفارين لسنة 

والتحريض)، أو السرقة، أو االختالس، أو خيانة األمانة، أو االحتيال، أو شراء/استالم عائدات مت احلصول 
 عليها جراء ارتكاب أي من اجلرائم السابقة املدرجة، باإلضافة إىل جرمية الرشوة.

) من ١جلرائم الواردة يف امللحق (أما يف قطاع غزة، جيب أن تكون اجلرائم حمل تسليم مرتكبيها من ا -٣٥٣
، واليت تتضمن يف الوقت احلايل جرائم االختالس، أو خيانة األمانة ١٩٢٦قانون تسليم ارمني الفارين لسنة 

ني عليها (يف حال إذا اعتربت من قبيل أحد اجلرائم اجلنائية)، أو الشهادة الزور، أو َقّيممن جانب أحد ال
 .امللحقأو أي جرمية أخرى تضاف إىل  ،دة كاذبة أو الرشوةالتحريض على اإلدالء بشها

ة املذكورة أعاله كل اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تَـْفِصيِليّ ال تتناول القوائم ال -٣٥٤
الفساد. وبينما ميكن للرئيس تعديل القائمة وينظر لتصديق الرئيس على االتفاقية األممية على أنه تعديل، فقد 

إدراج كل اجلرائم الواردة يف االتفاقية، بشكل واضح، يف التشريع باعتبارها بأوصي للوضوح واليقني القانوين 
  .جرائم تستوجب تسليم ارمني

 

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٨الفقرة 

ت التسليم خيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدا
السارية، مبا يف ذلك الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف 

 .متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم
 

 ٤٤من المادة  ٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 إىل فلسطنيختضع طلبات التسليم املقدمة إيل حيث الفقرة اىل أا ملتزمة ذه  فلسطنيأشارت  -٣٥٥
ويتضمن ذلك  ،، والشروط املوضحة يف معاهدات التسليم الساريةفلسطيينالشروط املقررة يف النظام القانوين ال

  الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم، وأسباب رفض التسليم.

  التايل: نصالاىل  فلسطنيوقد أحالت  -٣٥٦

  ٢٠٠٣القانون األساسي لسنة 



 
 
 

 
 
 

١٤٩

  ):٢٨المادة (
ال جيوز إبعاد أي فلسطيين عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة أو جتريده من اجلنسية أو تسليمه 

  ألية جهة أجنبية.
  

  الساري في الضفة الغربية ١٩٢٧لسنة  تسليم المجرمين الفارينقانون 
  ):٦المادة (
  :الفارين ارمني تسليم يود التالية بشأنتراعى الق

تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي  أ. ال يسلم ارم الفار إذا كانت اجلرمية اليت يطلب
رم أو حماكمة ذلك ا أحضر ارم إليه) أو حملكمة االستئناف أو تبني لسمو األمري املعظم أن القصد من طلب التسليم

  .جمازاته على جرمية سياسية
ب. ال يسلم ارم الفار إىل الدولة األجنبية إال إذا نص قانوا أو االتفاق املعقود معها على عدم توقيف ارم أو حماكمته 

 من أجلها وبنيت تسليمه خالف اجلرمية اليت وقع طلب التسليم من أجل جرمية أخرى ارتكبها يف بالد تلك الدولة قبل
  .بسببها ما مل يكن قد أعيد إىل شرقي األردن أو متكن من الرجوع إليها املوافقة على التسليم

تسليمه من أجلها أو مسجونا  ج. ال يسلم ارم الفار إذا كان متهما بارتكاب جرمية يف شرقي األردن غري اجلرمية املطلوب
سراحه بانتهاء أجل احلكم املذكور أو برباءته أو بصورة بسبب حكم صدر عليه من حماكم شرقي األردن إال بعد أن يطلق 

  .أخرى
  .د. ال يسلم ارم الفار إال بعد انقضاء مخسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه

  
  غزة الساري في قطاع ١٩٢٦قانون تسليم المجرمين لسنة و 

  :)٧المادة (
  :الفارين ارمني تسليم تراعى القيود التالية بشأن

تسليمه من أجله ذا صبغة سياسية أو إذا اثبت لقناعة احملكمة اليت أحضر أمامها  ال يسلم جمرم فار إذا كان ارم املطلوب أ.
تسليمه هو حماكمته أو معاقبته على جرم ذي  مبذكرة معارضة على احلبس أو أثبت للمندوب السامي أن القصد من طلب

  .صبغة سياسية
ىل دولة أجنبية إال إذا ورد نص يف شرائعها أو يف االتفاق املعقود معها على عدم توقيفه أو حماكمته ب. ال يسلم جمرم فار إ

واليت ثبتت بالوقائع اليت استند إليها يف  تسليمه ما عدا اجلرمية اليت تستوجب التسليم يف بالدها من أجل جرم ارتكبه قبل
  .له فرصة الرجوع إليهاإال إذا أعيد ارم إىل فلسطني أو البحث  التسليم

تسليمه من أجله أو إذا كان مسجونا  ج. ال يسلم جمرم فار إذا كان متهما بارتكاب جرم يف فلسطني غري اجلرم الذي طلب
مبقتضى حكم صدر حبقه يف فلسطني إال بعد اإلفراج عنه إما برباءته من التهمة املستندة إليه أو بانتهاء أجل احلكم الصادر 

  .صورة أخرى عليه أو بأية
  .د. ال يسلم جمرم فار إال بعد انقضاء مخسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه

  
 الرياض العربية للتعاون القضائي اتفاقية
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 "األشخاص الواجب تسليمهم"): ٤٠(مادة ال
 :يكون التسليم واجبا بالنسبة لألشخاص اآليت بيانام

معاقب عليها مبقتضى قوانني كل من الطرفني املتعاقدين طالب التسليم واملطلوب إليه من وجه إليهم االام عن أفعال  -أ
أيا كان احلدان األقصى واألدىن يف تدرج  -بعقوبة سالبة للحرية مدا سنة أو بعقوبة أشد يف قانون أي من الطرفني -التسليم

 .العقوبة املنصوص عليها
عن  بعقوبة سالبة للحرية ملدة سنة أو بعقوبة اشدم الطرف املتعاقد الطالب من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من حماك -ج

 .أفعال معاقب عليها مبقتضى قانون الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم

 ٤٤ المادةمن  ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 يتطرق إىل متطلبات القانون الداخلي فقط على عدد قليل من الشروط لتسليم ارمني، وملينص  -٣٥٧
 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ٤٠احلد األدىن من العقوبة، اليت وردت فقط يف املادة 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.  ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٥٨

 

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٩الفقرة 

ها الداخلية، إىل التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل ا من تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانين
  متطلبات إثباتيه فيما خيص أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.

  
  ٤٤من المادة  ٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

الثنائية مع الدول املختلفة يف  احلكم سواء التزامًا منها باتفاقيااذا تلتزم اىل أا  فلسطنيأشارت  -٣٥٩
جمال تسليم ارمني، أو التزامًا حبكم هذه الفقرة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت تتمتع يف 

، أو انصياعًا لألعراف والتطبيقات واملمارسات املتبعة يف نظامها القضائي يف فلسطيينبقوة القانون ال فلسطني
 هذا الشأن.

 أا تنظر حاليًا بإقرار مشروع قانون للتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيةاىل  فلسطنيت شار كما أ -٣٦٠
 عليه تنطبق ُجرم أي خيص فيما إثباتية متطلبات من ا يتصل ما وتبسيط بإجراءات التسليم لغايات التعجيل

 وغريها. املادة هذه

 ٤٤ المادةمن  ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 
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 متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٦١

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ١٠الفقرة 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوا الداخلي ومعاهداا املتعلقة بالتسليم، وبناء على 

وب تسليمه واملوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطل
تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأا ظروف 

 .ملّحة
 

 ٤٤من المادة  ١٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 ازت القوانني الفلسطينية إلقاء القبض علىإذ أجاىل أا ملتزمة ذه الفقرة  فلسطنيأشارت  -٣٦٢
كافة التدابري  تتخذ إقليمها واحتجازه كما ال يوجد ما مينع من أن يف واملوجود املطلوب تسليمه الشخص
 إجراءات التسليم. حضوره لضمان األخرى االحرتازية

 وص التالية:نصالاىل فلسطني أحالت  -٣٦٣

  ساري في الضفة الغربيةال ١٩٢٧لسنة  تسليم المجرمين الفارينقانون 
  ):٧المادة (

كل جمرم فار من رعايا دولة أجنبية وجد يف شرق األردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه ألن يقبض عليه ويسلم على   
املقدمة من تلك الدولة  الوجه الذي نص عليه هذا القانون وذلك يف احلاالت اليت يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم

تسليمه قبل العمل ذا القانون أم بعده وسواء أكان حملاكم شرق األردن صالحية النظر  واء أكان ارتكب اجلرمية اليت توجبس
  .١٩٢٤متوز  ٢٦تسليمه ألجل جرمية ارتكبها قبل  يف تلك اجلرمية أم مل يكن بشرط أن ال جيري

  ):١١المادة (
إذا كان األمر الصادر من الدولة األجنبية  رتكاب جرمية تستوجب التسليمأمر قاضي الصلح بتوقيف ارم الفار املتهم باي .١

بالقبض عليه مصدقا حسب األصول وأبرزت هذه البينات اليت (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تسوغ سوق املتهم 
مية فيها وإال فيأمر للمحاكمة مبقتضى أحكام القوانني املرعية يف شرقي األردن فيما لو كان املتهم قد ارتكب تلك اجلر 

 .قاضي الصلح بتخلية سبيله
تسليمه وكانت (مع مراعاة أحكام هذا القانون) تثبت  إذا أبرزت البينات بشأن ارم املسند إليه حكم جبرمية تستوجب .٢

ل األحوال إدانته بتلك اجلرمية مبقتضى قوانني شرقي األردن فإن قاضي الصلح يأمر بتوقيفه وإال فيأمر بتخلية سبيله ويف ك
فإن األمر بالتوقيف أو بتخلية السبيل خيضع لالستئناف خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ صدوره وللتمييز خالل املدة 

 .ذاا اعتبارا من تفهيم أو تبليغ القرار االستئنايف وفق القواعد املقررة بقانون أصول احملاكمات اجلزائية
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لك ارم أن يرسله إىل السجن أو حمل توقيف آخر يف شرقي األردن جيب على قاضي الصلح عندما يأمر بتوقيف ذ .٣
ليمسك فيه إىل أن يصدر األمر من مسو األمري املعظم بتسليمه وأن يرفع يف احلال إىل مسو األمري املعظم شهادة بتوقيف 

 .ذلك ارم مع تقرير عن القضية حسبما يراه موافقا
  

  غزة ري في قطاعالسا ١٩٢٦قانون تسليم المجرمين لسنة 
  :)٨المادة (

املقدمة من أية دولة أجنبية، كل جمرم فار من بالد تلك الدولة  يف احلاالت اليت ينطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم
موجود يف أي قسم من فلسطني أو يشتبه بوجوده يف أي قسم منها يعرض نفسه للقبض عليه وتسليمه بالصورة املنصوص 

تسليمه من أجلها قبل العمل ذا القانون أم بعده وسواء أكانت ألية  ا القانون سواء ارتكب اجلرمية املطلوبعليها يف هذ
  .حمكمة يف فلسطني صالحية مشرتكة للنظر يف تلك اجلرمية أم مل تكن

  :)١٢المادة (
ر من الدولة األجنبية بالقبض عليه إذا كان األمر الصاد أمر القاضي بتوقيف ارم الفار املتهم جبرمية تستوجب التسليمي .١

مصدقا حسب األصول وأبرزت له بينات تسوغ إحالة السجني إىل احملاكمة مبقتضى شرائع فلسطني، مع مراعاة أحكام 
  .هذا القانون، فيما لو كان قد ارتكب اجلرمية املسندة إليه يف فلسطني، وإال فيأمر باإلفراج عنه

إذا أبرزت له بينات تثبت، مع مراعاة  يدعي بأنه حمكوم عليه جبرمية تستوجب التسليم يأمر القاضي بتوقيف ارم الذي  .٢
 .أحكام هذا القانون، أن السجني قد أدين بتلك اجلرمية حسب شرائع فلسطني وإال فإنه يأمر باإلفراج عنه

قى معتقال إىل أن يصدر إذا قرر القاضي توقيف ارم فإنه حييله إىل سجن أو حمل توقيف آخر يف فلسطني حيث يب  .٣
املندوب السامي مذكرة بتسليمه ويرسل إىل املندوب السامي يف احلال شهادة بتوقيف ذلك ارم مرفقة بالتقرير الذي 

  .يستصوبه عن القضية

 ٤٤ المادةمن  ١٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 واملوجود يف إقليمها.لشخص املطلوب تسليمه حتتجز مؤقتاً اأن  ِفَلْسِطنيميكن ل -٣٦٤

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٦٥

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ١١الفقرة 
إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق ُجبرم تنطبق 

ه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب عليه هذه املادة رد كون
التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء ال مسوّغ لـه إىل سلطاا املختصة بقصد املالحقة. وتتخذ تلك السلطات 

اخلي لتلك قرارها وتتخذ ذات اإلجراءات اليت تتخذها يف حالة أي جرم آخر يعترب خطريا مبوجب القانون الد
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الدولة الطرف. وتتعاون الدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية واإلثباتيه، ضمانا لفعالية تلك 
 املالحقة.

 
  

 ٤٤من المادة  ١١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

اجلزائي حترص التشريعات فوفقًا ملبدأ شخصية النص  أا ملتزمة ذه الفقرةاىل  فلسطنيأشارت  -٣٦٦
السارية يف دولة فلسطني على تعقب النشاط االجرامي يف اخلارج إذ ارتكب من فلسطيين حىت ال يفلت من 

وال دائرة العقاب والن فلسطني أوىل من الدولة االجنبية اليت اقرتفت فيها اجلرمية نظرا ملا يربطها ا من صلة. 
 .يت تطلب التسليمطلب الدولة الطرف اليشرتط للمالحقة 

  ٢٠٠٣القانون األساسي لسنة 
  ):٢٨المادة (

ال جيوز إبعاد أي فلسطيين عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من املغادرة أو جتريده من اجلنسية أو تسليمه 
 ألية جهة أجنبية.

لى جرائم تقع خارج ومبوجب مبدأ الصالحية الشخصية االجيابية، يسري القانون اجلزائي الوطين ع -٣٦٧
نطاق اقليم الدولة، ويكون ذلك ألن اجلاين من رعايا الدولة ويطبق القانون اجلزائي الفلسطيين على اجلرائم 

لسنة  ١٦اليت يرتكبها يف اخلارج من يتمتع جبنسية فلسطينية. وقد أخذ ذا املبدأ قانون العقوبات رقم 
 ) منه.١٠ة (املطبق يف الضفة الغربية وذلك يف املاد ١٩٦٠

) منه على ٥كما أخذ املشرع ذا املبدأ يف مشروع قانون العقوبات الفلسطيين حيث نصت املادة ( -٣٦٨
أن " كل فلسطيين ارتكب وهو خارج البالد فعال يعد جناية أو جنحة يف القوانني الفلسطينية يعاقب مبقتضى 

 قانون البلد الذي ارتكب فيه". أحكامها إذا عاد إىل فلسطني ما دام الفعل معاقباً عليه مبقتضى

وملبدأ الشخصية يف وجهه أمهية بالغة فهو وسيلة جتنب افالت اجلاين من دائرة العقاب اذا ارتكب  -٣٦٩
جرمية خارج اقليم الدولة اليت يتمتع جبنسيتها الن هذه الدولة تكون عاجزة عن معاقبته وفقا ملبدا االقليمية،  

وحيسن صورا ومسعتها بني الدول، إذ أن مصلحة الدولة وحسن  كما أن هذا املبدأ يدعم موقف الدولة
 مسعتها يقتضيان أال يرتكب أفرادها جرائم خطرية يف اخلارج.

) من مشروع قانون العقوبات أن سريان النص اجلزائي وفقا ملبدأ الشخصية ٥يتضح من نص املادة ( -٣٧٠
  يتطلب توافر عدة شروط نوردها على النحو اآليت:
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ويستوي يف ذلك أن تكون هذه اجلنسية اصلية او مكتسبة عن  ة الفلسطينية للجاني،ثبوت الجنسي - ١
طريق التجنس كما يستوي يف االمر ان يكون اجلاين متمتعا باجلنسية الفلسطينية وحدها او متمتعا 

والعربة يف ثبوت اجلنسية الفلسطينية هي وقت ارتكاب  ،بعدة جنسيات اىل جانب جنسيته الفلسطينية
وك االجرامي فاذا كان اجلاين متمتعا باجلنسية االجنبية وقد ارتكاب السلوك االجرامي، فال يطبق السل

عليه النص اجلزائي الفلسطيين وفقا ملبدأ الشخصية حىت لو اكتسب اجلنسية الفلسطينية يف وقت 
 الحق.

ين يف قانون العقوبات الفلسطي ، حيث اعتمد مشروعيجب ان تكون الجريمة جناية او جنحة  - ٢
تطبيق النص اجلزائي وفقا ملبدا الشخصية على جسامة السلوك االجرامي، حيث اخرج من نطاق هذا 

 املبدأ املخالفات.

، ويقصد به عدم اكتفاء بتجرمي الفعل وفقا، ألحكام القانون اجلزائي الفلسطيين وامنا التجريم المزدوج - ٣
الجنبية، وال يشرتط لتطبيق النص اجلزائي جيب ان يكون السلوك جمرما وفقا ألحكام قانون الدولة ا

الفلسطينية وفقا ملبدأ الشخصية وحدة التكييف اخلاص بالواقعة االجرامية، اذ يكفي ان يكون السلوك 
خاضعا للنص التجرميي بصرف النظرعن تكييفه، وتطبيقا لذلك اذا ارتكب الفلسطيين يف اخلارج سلوكا 

انون اجلزائي االجنيب، فال حيول دون تطبيق القانون اجلزائي اجراما يوصف بالسرقة وفقا ألحكام الق
الفلسطيين ان تكون الواقعة اليت ارتكبها ذلك الشخص تشكل جرمية نصب وفقا ألحكام القانون 
اجلزائي الفلسطيين. وتكمن العلة يف اشرتاط التجرمي املزدوج لتطبيق القانون اجلزائي الفلسطيين وفقا 

توقيع اجلزاء على الفلسطيين وفقا ألحكام القانون اجلزائي الفلسطيين اذا ارتكب ملبدأ الشخصية يف ان 
سلوكا يف اخلارج ال جيد مربرا له اال اذا كان السلوك املرتكب يف اخلارج يعد جرمية يف املكان الذي وقع 

  فيه.

من يرتكب من عودة اجلاين اىل االقليم الفلسطيين، يشرتط لتطبيق القانون اجلزائي الفلسطيين على  - ٤
الفلسطينيني جرمية يف اخلارج العودة اىل ارض الوطن اما بقاء الفلسطينية يف اخلارج فانه يعين سرياً 
القانون االجنيب عليه وال جيوز للمحاكم الفلسطينية احلكم عليه غيابيا الن بقائه يف اخلارج يعين 

ارض الوطن هي اليت حتقق ا العلة من  استبعاد نية اجلاين االفالت من دائرة العقاب، اما عودته اىل
ولكي يطبق القانون اجلزائي  تطبيق القانون اجلزائي الفلسطينية وهي تفادي االفالت من العقاب.

الفلسطيين يف هذه احلالة يكفي ان حترك الدعوى اجلزائية ضده بعد عودته حىت لو غادر بعد ذلك اىل 
ر منه دون البدء بإجراءات الدعوى فال جتوز حماكمته اال للخارج، أما اذا عاد اىل ارض الوطن مث غاد

  اذا عاد.
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 التايل: نصالاىل أحالت فلسطني  -٣٧١

  وتعديالته ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية رقم (
  تسري أحكام هذا القانون: :)١٠املادة (

تكب خارج اململكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون ار  ،فاعًال كان أو شريكاً حمرضاً أو متدخالً  ،على كل أردين -١
  األردين. كما تسري األحكام املذكورة على من ذكر ولو فقد اجلنسية األردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب اجلناية أو اجلنحة.

  ه إياها.على اجلرائم اليت يرتكبها خارج اململكة أي موظف أردين أثناء ممارسته وظيفته أو مبناسبة ممارست -٢
على اجلرائم اليت يرتكبها خارج اململكة موظفو السلك اخلارجي، والقناصل األردنيون ما متتعوا باحلصانة اليت خيوهلم  -٣

  إياها القانون الدويل العام.
كة على كل أجنيب مقيم يف اململكة األردنية اهلامشية، فاعًال كان أو شريكًا حمرضًا أو متدخًال، ارتكب خارج اململ -٤

  إذا مل يكن اسرتداده قد طلب أو قبل. ،األردنية اهلامشية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون األردين

 ٤٤ المادةمن  ١١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

من القانون األساسي)، إال أن  ٢٨ويف حني أن املواطنني الفلسطينيني ال خيضعون للتسليم (املادة  -٣٧٢
من  ١٠ية القضائية على مواطنيها يف الضفة الغربية مبوجب مبدأ الصالحية الشخصية (املادة لفلسطني الوال

؛ فإن مبدأ الشرعية (املالحقة القضائية اإللزامية) ِعَالَوة َعَلى َذِلك). ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات رقم 
أما يف قطاع ألجنبية. يعين أن الشخص سيالحق قضائًيا حىت يف حالة عدم وجود طلب من إحدى الدول ا

 .ال يسري -وبالتايل مبدأ "إما التسليم أو احملاكمة"  - ١٦فإن قانون العقوبات رقم غزة، 

حبيث يشمل كافة "إما التسليم أو احملاكمة" توسيع نطاق تطبيق مبدأ ببأن تقوم فلسطني أوصي وقد  -٣٧٣
  .األراضي الفلسطينية (مبا يف ذلك قطاع غزة)

  
  م المجرمينتسلي - ٤٤مـــادة ال

 ١٢الفقرة 
عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال بشرط أن يعاد ذلك 
الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة املفروضة عليه بعد احملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم 

ف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطر 
اخليار وعلى ما قد تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّني يف 

  من هذه املادة. ١١الفقرة 
  
 ٤٤من المادة  ١٢ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 



 
 
 

 
 
 

١٥٦

يوجد استثناء على مبدأ عدم ال فيما يتعلق باجلرائم الواردة يف االتفاقية،  ،اىل أنه فلسطنيأشارت  -٣٧٤
 .٢٠٠٣) من القانون األساسي لسنة ٢٨املنصوص عليه يف املادة ( تسليمها ملواطنيها

 ٤٤ المادةمن  ١٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  طينيني.من املالحظ أنه ال جيوز تسليم املواطنني الفلس -٣٧٥

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٧٦

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٣الفقرة 
إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي حبجة أن الشخص املطلوب تسليمه هو من مواطين 

تلقية الطلب، إذا كان قانوا الداخلي يسمح بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف م
ووفقا ملقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، يف إنفاذ العقوبة املفروضة 

  مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.
  
 ٤٤من المادة  ١٣فقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ ال(أ) 

املطبق  ١٩٦٠) لسنة ١٦العقوبات رقم (قانون  ه ال توجد نصوص يفأناىل  فلسطني شارتأ -٣٧٧
مشروع قانون ال يف و املطبق يف قطاع غزة  ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم (بالضفة الغربية وال يف 

ع ذلك ميكن االعرتاف للحكم اجلزائي العقوبات الفلسطيين تعرتف للحكم اجلزائي االجنيب بقوة تنفيذية، وم
األجنيب ذه القوة التنفيذية إذا وجدت اتفاقية خاصة ذا الشأن ومن ذلك االتفاقية العربية للتعاون القضائي 

 .)١٩٨٥العريب (اتفاقية الرياض لعام 

يف العود، حيث تب على احلكم اجلزائي االجنيب أثاره اجلزائية ومنها اعتباره سابقه رت تطبيقاً لذلك ال ي -٣٧٨
أي نص جيعل للحكم األجنيب هذا املطبق يف قطاع غزة  ١٩٣٦) لسنة ٧٤مل يرد يف قانون العقوبات رقم (
فقد أكد انعدام هذا االثر للحكم املطبق بالضفة الغربية  ١٩٦٠) لسنة ١٦األثر، أما قانون العقوبات رقم (

 احلكم السابق أساسًا للتكرار ما مل يكن صادرًا من ) منها لقوهلا "ال يعترب١٠٤اجلزائي األجنيب يف املادة (
 فيما خال اجلنايات املنصوص عليها يف) من ذات القانون على أنه: "١٢فيما نصت املادة ( احملاكم العدلية".

ال يالحق يف هذه اململكة أردين أو أجنيب إذا كان قد جرت ، واجلرائم اليت ارتكبت يف اململكة )٩(ا���دة 
". يف اخلارج، ويف حالة احلكم عليه إذا كان احلكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو حماكمته ائياً 



 
 
 

 
 
 

١٥٧

" ويقابلها نص املادة ...رة واحدةال يالحق الفعل الواحد إال م) منه فقد نصت على: "٥٨/١اما املادة (
ال يؤاخذ املطبق يف قطاع غزة واليت نصت على أنه: " ١٩٣٦) لسنة ٧٤قانون العقوبات رقم ( ) من٢١(

 أيضى احكام هذا القانون او احكام اإلنسان جزائيا مرتني عن نفس الفعل او الرتك سواء أكان ذلك مبقت
الفعل او الرتك عن وفاة انسان آخر، فيجوز ادانة الفاعل باجلرم  قانون آخر، اما يف االحوال اليت يسفر فيها

 ".الذي سبب الوفاة وان كان قد ادين جبرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل او الرتك

كما قرر املشرع هذا املفعول لألحكام اجلزائية األجنبية يف مشروع قانون العقوبات الفلسطيين  -٣٧٩
قام الدعوى اجلزائية على كل من أرتكب جرمية خارج فلسطني ) اليت نصت بقوهلا "ال ت٦مبوجب املادة (

خالفًا ألحكام هذا القانون إال من النيابة العامة وال جيوز إقامتها على من يثبت أن احملاكم االجنبية قضت 
 برباءته مما اسند إليه، واستوىف العقوبة احملكوم ا عليه أو انقضت الدعوى اجلزائية قبله ألي سبب".

، فهي  لنتائج املرتتبة على االعرتاف مبفعول األحكام اجلزائية األجنبية يف فلسطنيالنسبة لأما ب -٣٨٠
 كالتايل:

عدم جواز إقامة الدعوى اجلزائية على كل فلسطيين إذا ثبت حماكمته ائيًا يف اخلارج وصدر حكم  .١
  برباءته.

يف اخلارج ونفذ ذلك احلكم  ال جيوز إقامة الدعوى اجلزائية على الفلسطيين الذي صدر حكم بإدانته .٢
 تنفيذاً كامًال سواًء أكان حقيقياً أم حكمياً.

ال جيوز إقامة الدعوى اجلزائية على الفلسطيين الذي ارتكب جرمية يف اخلارج إذا انقضت الدعوى  .٣
 اجلزائية بشأنه ألي سبب كان.

جزائيًا خارج فلسطني األمر الذي يرتتب عليه جواز حماكمة املواطن الفلسطيين الذي ارتكب جرمًا  -٣٨١
 يف غري هذا احلاالت احملددة أعاله. 

 ٤٤ المادةمن  ١٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

أي أحكام تقضي بالتنفيذ املباشر ألي حكم  ِفَلْسِطنيال يتضمن قانون العقوبات املعمول به يف  -٣٨٢
من اتفاقية الرياض العربية للتعاون  ٥٥دة املاغري أن هذا األمر ميكن أن يتم استنادًا اىل قضائي أجنيب. 

يف إقليم أحد األطراف املتعاقدة املوجود فيه احملكوم  بعقوبة سالبة للحرية األحكام القاضيةتنفيذ القضائي (
 .املتعاقد املطلوب لديه التنفيذ إذا وافق الشخص احملكوم عليه والطرف )عليه

  



 
 
 

 
 
 

١٥٨

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
 ١٤الفقرة 
فل ألي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة معاملة كتُ 

منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق والضمانات اليت ينص عليها القانون 
  الداخلي للدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها.

  
 ٤٤من المادة  ١٤مات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلو (أ) 

نص القانون األساسي الفلسطيين يف املادة حيث اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  فلسطنيأشارت  -٣٨٣
وأخضع مجيع سلطات الدولة واألجهزة  ،"السادسة منه على"أن سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني

وعزز القانون املذكور من مبدأ سيادة القانون بأن نص يف املادة  انونواهليئات واملؤسسات واألشخاص للق
"أن الفلسطينيني أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون على  التاسعة منه

ملذكور "أن أكدت الفقرة األوىل من املادة العاشرة من القانون او  أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة"،
كما كفل القانون األساسي احلرية الشخصية لكل  حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحرتام"،

، )١٢(املادة  ال يفتش أو حيبس أو تقيد حريته أو مينع من التنقل إال بأمر قضائيو  فرد "بأن ال يقبض عليه
(املادة ، "ومنح املتهم احلق يف حماكمة عادلة" )١٣ (املادةوحظر القانون األساسي "اإلكراه أو التعذيب" 

ال جيوز أن متتد ألفراد أسرته أو عائلته"، وأنشأ و  منه على "أن العقوبة شخصية ١٥، وشدد يف املادة )١٤
"ال جرمية وال عقوبة إال بنص قانوين"، و"حافظ على جسد  حيث قاعدة دستورية تتسم مببدأ الشرعية

، "وصان البيوت وحّرم دخوهلا أو مراقبتها )١٦(املادة جراء التجارب عليه إال برضاه" اإلنسان من العبث أو إ
أوجب على الدولة التعويض ملن حلقه و  أو تفتيشها إال بأمر قضائي ورّتب على خمالفة حرمة املساكن البطالن

 ).١٧(املادة الضرر 

بشأن احلريات  ٢٠٠٣ي املعدل لعام ونظرا للسياسة اليت تبناها املشرع الفلسطيين يف قانونه األساس -٣٨٤
العامة لإلنسان وحقوقه األساسية، وللتأكد من مدى تطبيق احلقوق واحلريات لإلنسان ومدى التزام السلطة 
التنفيذية يف احرتامهما، أنشأ هيئة مستقلة حلقوق اإلنسان حدد تشكيلها ومهامها مبوجب قانون خاص، على 

، كما أن الالفت للنظر وما )٣١(املادة ولة والس التشريعي بصورة دورية أن تقدم تقريرها السنوي لرئيس الد
حيسب للمشرع الفلسطيين يف القانون األساسي املشار إليه أعاله، أنه اعترب االعتداء على احلريات العامة أو 

عنها كذلك اخلاصة الشخصية لكل فرد جرمية جنائية ال تسقط بالتقادم وال تسقط الدعوى املدنية الناشئة 
(املادة بل إن املشرع ألزم الدولة يف حالة خرق هذه احلقوق من السلطات بالتعويض ملن حلقه الضرر م، بالتقاد

٣٢(. 



 
 
 

 
 
 

١٥٩

باالضافة اىل ما تقّدم، أعطى القانون للشخص املطلوب تسليمه احلق باستئناف ويتمييز قرار توقيفه  -٣٨٥
حيث نصت الساري يف الضفة الغربية  ١٩٢٧لسنة  قانون تسليم ارمني الفارينمن  ١١وذلك يف املادة 

األمر بالتوقيف أو بتخلية السبيل خيضع لالستئناف خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ صدوره  على ٥الفقرة 
وللتمييز خالل املدة ذاا اعتبارا من تفهيم أو تبليغ القرار االستئنايف وفق القواعد املقررة بقانون أصول 

. أما القانون الساري يف قطاع غزة، فلم ينص على ذلك صراحة، وإمنا تناول مذكرات يةاحملاكمات اجلزائ
 ) منه.١٣) من املادة (٢) و(١ااملعارضة على التوقيف يف الفقرتني (

 ٤٤ المادةمن  ١٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ريات األساسية، واليت تسري صيانة احلقوق واحل  وما يليها من القانون األساسي  ٩تقتضي املادة  -٣٨٦
 أيًضا على إجراءات تسليم ارمني املطلوبني.

 وجيوز الطعن على قرار التسليم أمام أحد حماكم القانون، حىت أمام حمكمة النقض. -٣٨٧

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٨٨

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٥الفقرة 
ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية 
الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو 

لب سيلحق ضررا بوضعية ذلك ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للط
  الشخص ألي سبب من هذه األسباب.

  
 ٤٤من المادة  ١٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

اىل جواا السابق باالضافة اىل النصوص  وأحالت ا ملتزمة ذا احلكماىل ا فلسطنيأشارت  -٣٨٩
  التالية:

  قانون تسليم المجرمين
تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي  يسلم ارم الفار إذا كانت اجلرمية اليت يطلب ال... ): ٦المادة (

حماكمة ذلك  الصلح (الذي أحضر ارم إليه) أو حملكمة االستئناف أو تبني لسمو األمري املعظم أن القصد من طلب التسليم
  ...ارم أو جمازاته على جرمية سياسية

  
  غزة الساري في قطاع ١٩٢٦م المجرمين لسنة قانون تسلي



 
 
 

 
 
 

١٦٠

تسليمه من أجله ذا صبغة سياسية أو إذا اثبت لقناعة احملكمة اليت  ال يسلم جمرم فار إذا كان ارم املطلوب...): ٧المادة (
قبته على تسليمه هو حماكمته أو معا أحضر أمامها مبذكرة معارضة على احلبس أو أثبت للمندوب السامي أن القصد من طلب

  ... جرم ذي صبغة سياسية

 ٤٤ المادةمن  ١٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

تتناول قوانني التسليم النافذة اجلرائم السياسية فقط كأسباب لرفض طلب تسليم ارمني. كما أن  -٣٩٠
يعة السياسية. وبِالّتاِيل؛ من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي تشري فقط إىل اجلرائم ذات الطب ٤١املادة 

 أسباب وجيهة ِفَلْسِطنيالنص بوضوح يف التشريع على رفض طلب تسليم ارمني مىت كانت لدى يوصى ب
العتقاد أن الطلب قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو 

 .أصله اإلثين أو آرائه السياسية

  
  ليم المجرمينتس - ٤٤مـــادة ال

 ١٦الفقرة 
  ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم رد أن اجلرم يعترب جرما يتعلق أيضا بأمور مالية.

  
 ٤٤من المادة  ١٦ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 م ارمنيمل يرد من ضمن حاالت عدم تسلي هحيث أن تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٣٩١
الساري يف الضفة الغربية واملادة  ١٩٢٧لسنة  تسليم ارمني الفارين) من قانون ٦املادة (املنصوص عليها يف 

رد ان اجلرم رفض طلب التسليم حالة  غزة الساري يف قطاع ١٩٢٦قانون تسليم ارمني لسنة )من ٧(
  .يتعلق بأمور مالية

 ٤٤ المادةمن  ١٦فقرة البتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ال تعترب اجلرمية اليت تنطوي على مسائل مالية أحد أسباب رفض طلب التسليم.  -٣٩٢

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٣٩٣

 
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٧الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٦١

ثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حي
  الطالبة لكي تتيح هلا فرصة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها.

  
 ٤٤من المادة  ١٧ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

مينع  لسطيينفالنظام القانوين ال ه ال يوجد نص يفحيث أن تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٣٩٤
  رائها وتقدمي املعلومات الداعمةالتشاور عند االقتضاء مع الدولة الطالبة للتسليم وإتاحة الفرصة هلا لعرض آ

 .تدابري كتابية وشفوية من قبل وزير العدلكما وأن هذا االمر ينفذ عملياً من خالل 

 ٤٤ المادةمن  ١٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 االلتزام بالتشاوريقوم هذا ، نص التشريعات الفلسطينية على التشاور قبل رفض التسليمتال يف حني  -٣٩٥
 التطبيق املباشر لالتفاقية.استناداً اىل 

 
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٨الفقرة 
 تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز

  فاعليته.
  
 ٤٤من المادة  ١٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 ثنائية وترتيبات اتفاقات إبرام تسعى حاليًا إىل حيث تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٣٩٦
ية للتعاون فاعليته، علمًا بأا قد انضمت التفاقية الرياض العرب وتعزيز التسليم لتنفيذ ومتعددة األطراف

 موال وغريها.القضائي واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األ

 ٤٤ المادةمن  ١٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

قد حال دون إبرام معاهدات ثنائية يف هذا  ِفَلْسِطنيكما ذُكر يف املقدمة، فإن الوضع اخلاص ل -٣٩٧
احملدودة، فإا يف الوقت الراهن يف وضع ال يسمح هلا بالسعي  ِفَلْسِطنيونظرًا لسيادة  الصدد حىت اآلن.

 بشكل فعال حنو إبرام معاهدات ثنائية.

 
 نقل األشخاص المحكوم عليهم - ٤٥مــــادة ال



 
 
 

 
 
 

١٦٢

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل 
خاص الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى من احلرمان من احلرية، الرتكام األش

  أفعاال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي يكمل أولئك األشخاص مدة عقوبتهم هناك.
  

 ٤٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ) 

 إبرام معاهدات ثنائية حىت اآلن. حال ُدوناص قد إىل أن وضعها اخل ِفَلْسِطنيأشارت  -٣٩٨

أيًضا، بأا قد انضمت إىل عدد من االتفاقيات املتعددة األطراف اليت تتعامل مع  ِفَلْسِطنيوذكرت  -٣٩٩
اتفاقية العربية ملكافحة الفساد، واالتفاقية العربية اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي و هذا الشأن، ومنها 

 غسيل األموال. ملكافحة 

 ٤٥ المادةبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٠٠

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

 ٢ و ١الفقرتين 
نية املتبادلة يف تقدم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانو  - ١

  التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية.
تقدم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب  - ٢

قيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية ومعاهداا واتفاقاا وترتيباا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتح
من هذه االتفاقية، يف  ٢٦اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 

  الدولة الطرف الطالبة.
 

 ٤٦من المادة  ٢ و ١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرتين (أ) 

املساعدة القانونية يف التحقيقات واملالحقات تقدم اىل أا  فلسطنيأشارت ، ١بالنسبة للفقرة  -٤٠١
تعتنق مبدأ التعاون الدويل  فلسطنيأن السيما و  واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة ذة اإلتفاقية

حة ومن ضمنها االتفاقية العربية ملكاف ذات صلة إتفاقياتاىل عدة  فلسطني تانضموقد يف مكافحة اجلرمية، 
 .   ٢٠١٠الفساد لعام 



 
 
 

 
 
 

١٦٣

حيث ال يفرق النظام القانوين اخلاص  ٤٦من املادة  ٢اىل أا ملتزمة بالفقرة  فلسطنيكما أشارت  -٤٠٢
يتعلق  بتقدمي املساعدات القانونية بني اجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية اعتبارية وغريها فيما

ولية اجلنائية ؤ  يعرف مبدأ املسفلسطيينن القانون الأمت وجه ممكن، كما أ ىبإمكان تقدمي املساعدة عل
  من االتفاقية. ٢٦كما مت تبيانه يف االجابة على املادة   للشخص االعتباري

 ٤٦من المادة  ٢ و ١الفقرتين بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

اىل ولذلك؛ و  ال يوجد يف التشريع الفلسطيين الداخلي ما ينظم مسألة املساعدة القانونية املتبادلة. -٤٠٣
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد؛ فإن اتفاقية الرياض للتعاون جانب 

املكتوب للتعاون يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة. ومع ذلك؛ ال الوحيد القضائي تعترب األساس القانوين 
. كقانون ُعريفاملساعدة القانونية املتبادلة، كما تطبق مبدأ املعاملة باملثل   وجود معاهدة لتقدمي ِفَلْسِطنيتشرتط 

وقد أرسل طلب املساعدة القانونية املتبادلة إىل األردن على أساس اتفاقية الرياض للتعاون القضائي واتفاقية 
 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهو ما اعتربه املستعرضون من قبيل املمارسات اجليدة

-١( الطلبات الواردة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة كل سنةعدد قليل من مع  ِفَلْسِطنيتتعامل  -٤٠٤
طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة من األردن والواليات املتحدة األمريكية وروسيا،   ِفَلْسِطني. ولقد تلقت )٣

ر واآلخر لألردن. وحىت اآلن، يقدر جمموع ما كما أرسلت طلبني للمساعدة القانونية املتبادلة أحدمها ملص
 ) طلبات.٦- ٥من طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة بــ ( ِفَلْسِطنيأرسلته 

بشأن صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة بشكل عام،  المساعدة التقنية ِفَلْسِطنيطلبت  -٤٠٥
  وبشكل خاص ما يتعلق باسرتداد املوجودات. 

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  (ط) ٣(أ) إلى  ٣من  الفرعية الفقرات
  جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:

  (أ) احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
  (ب) تبليغ املستندات القضائية؛

  ز والتجميد؛(ج) تنفيذ عمليات التفتيش واحلج
  (د) فحص األشياء واملواقع؛

  (ه) تقدمي املعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباء؛



 
 
 

 
 
 

١٦٤

أو املالية أو  املصرفية(و) تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو 
  سجالت الشركات أو املنشآت التجارية، أو نسخ مصّدقة منها؛

  عائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض إثباتيه؛(ز) حتديد ال
  (ح) تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛

  (ط) أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ 
  

 ٤٦(ط) من المادة  ٣(أ) إلى  ٣صلة باستعراض تنفيذ الفقرات الفرعية من خص المعلومات ذات ال(أ) مل

النظام ال شيء يف وأشارت اىل أن  ١ة جواا السابق املتعلق باستعراض تنفيذ الفقر  فلسطنيأحالت  -٤٠٦
تسعى كما   .تقدمي سائر أشكال املساعدة القانونية املتبادلة يف احلكم املذكور مينع فلسطنيالقانوين يف 

سطني من خالل مشروع قانون التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية إىل تأكيد االلتزام ذا املبدأ من فل
 ) منه.٤٥خالل نص املادة (

  مشروع قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
  ):٤٥المادة (

قضائي يف الدولة بشأن جرمة معاقب عليها يف  يف حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة يف اختاذ اجراء -١
الدولة الطالبة وتدخل يف اختصاص سلطاا القضائية، فإنه جيوز للمحكمة املختصة تقدمي املساعدة املطلوبة مىت كانت 

 ضرورية ملباشرة اجراءات قضائية يف دعوى جزائية منظورة أمام اجلهة القضائية األجنبية.
 لى وجه اخلصوص ما يأيت:تشمل املساعدة القضائية ع -٢

 حتديد هوية وأماكن االشخاص. . أ
 مساع أقوال األشخاص. . ب
 تقدمي األشخاص احملتجزين لإلدالء بالشهادة أمام اجلهات القضائية األجنبية. . ت
 تبليغ الوثائق القضائية. . ث
 ضبط األشياء وتفتيش األشخاص واألماكن. . ج
 توفري املعلومات واألدلة. . ح
  ية أو نسخ مصدقة منها.توفري الوثائق والسجالت األصل . خ

 ٤٦(ط) من المادة  ٣(أ) إلى  ٣الفقرات الفرعية من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

خالل االجتماع املشرتك بأن كافة التدابري اليت ميكن اختاذها على املستوى الوطين  ِفَلْسِطنيأكدت  -٤٠٧
لة. ويلزم الوصول إىل السجالت املصرفية ميكن أيًضا أن ُتستخدم يف إجناز طلبات املساعدة القانونية املتباد

 املعنية، قرار من إحدى احملاكم.



 
 
 

 
 
 

١٦٥

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٠٨

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  (ك)  ٣ (ي) و ٣ الفرعيتين الفقرتين
  اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة 

  (ي) استبانه عائدات اجلرمية وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها؛
  (ك) اسرتداد املوجودات، وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية.

 
 ٤٦ (ك) من المادة ٣ (ي) و ٣الفقرتين الفرعيتين  ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ(أ) 

 واىل النص التايل: جواا السابقاىل فلسطني أحالت  -٤٠٩

  مشروع قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
  ):٤٢المادة (

يوجد يف حيازة الشخص  للنائب العام أو ملن يفوضه أن يطلب من اإلدارة املختصة خماطبة السلطات بدولة أجنبية السرتداد ما
الذي صدر قرار باسرتداده من اشياء متحصلة من اجلرمية املسندة إليه او املستعملة يف ارتكاا أو عائداا أو اليت ميكن ان 

 تتخذ دليال عليها.

 ٤٦ (ك) من المادة ٣ (ي) و ٣الفقرتين الفرعيتين بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

جتماع املشرتك بأن كافة التدابري اليت ميكن اختاذها على املستوى الوطين خالل اال ِفَلْسِطنيأكدت  -٤١٠
ميكن أيًضا أن ُتستخدم يف إجناز طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. ويلزم الوصول إىل السجالت املصرفية 

 املعنية، قرار من إحدى احملاكم.

  يف االتفاقية. متتثل إىل هذا احلكم الوارد ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤١١

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٤الفقرة 
جيوز للسلطات املعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن 
ترسل معلومات ذات صلة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه 



 
 
 

 
 
 

١٦٦

لومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح، أو قد املع
 .تُفضي إىل تقدمي الدولة الطرف األخرى طلبا مبقتضى هذه االتفاقية

 
 ٤٦من المادة  ٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 آخذا يف االعتبار فلسطييننافذا يف القانون اليعد املذكورة  حكم الفقرةاىل أن  فلسطنيأشارت  -٤١٢
النظام القانوين يف ال شيء يف  السيما وأن ونشرها التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فلسطنيتصديق 
 رسال التلقائي للمعلومات. االمينع من فلسطني 

  قانون مكافحة غسل األموال
ومات مع الوحدات النظرية بناًء على االتفاقيات اليت توقعها منظمة التحرير الفلسطينية ذا اخلصوص للوحدة تبادل املعل ):٤٥المادة (

 .ومبا ال يتعارض مع القوانني السارية يف أراضي السلطة الوطنية

 ٤٦من المادة  ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

طلبات يتم من خالل من حيث املبدأ، إال أن ذلك ال أمرًا ممكًنا تلقائياً املعلومات بادل بينما يعترب ت -٤١٣
على العالقات بني وحدة االستخبارات  ِيف أَْغَلب اْألَْوقَاتاملساعدة القانونية الرمسية. ومع ذلك؛ فإنه يسري 

من املرسوم بقانون بشأن مكافحة غسل  ٤٥املالية ونظريا، وكذلك أجهزة الشرطة ومثيلتها على أساس املادة 
 ال.  األمو 

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــادة ال

  ٥الفقرة 
من هذه املادة دون مساس مبا جيري من حتريات وإجراءات جنائية يف الدولة  ٤تُرسل املعلومات مبقتضى الفقرة 

أن اليت تتبع هلا السلطات املعنية اليت تقدم تلك املعلومات. وعلى السلطات املختصة اليت تتلقى املعلومات 
متتثل ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن 
هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي يف سياق إجراءاا معلومات تربئ شخصا متهما. ويف تلك 

بل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية بإشعار الدولة الطرف املرسلة ق
الدولة الطرف املرِسلة، إذا ما طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب 

 .على الدولة الطرف املتلقية إبــالغ الدولة الطرف املرسلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء
  

 ٤٦من المادة  ٥الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 



 
 
 

 
 
 

١٦٧

، وذلك التزامًا بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة هلذا احلكماىل أا متتثل  فلسطنيأشارت  -٤١٤
 ينفذ إذا كانت تلك املعلومات مناحلكم املستعرض وأن  كما  .فلسطنيالفساد واليت هلا قوة القانون يف 

) من قانون االجراءات اجلزائية الفلسطيين ٥٩ملادة (اجراءات التحقيق أو النتائج اليت تسفر عنها مبوجب ا
تكون اجراءات التحقيق أو النتائج اليت تسفر عنها األسرار اليت ال جيوز افشاؤها، ويعترب واليت تنص على أنه "

  ."افشاؤها جرمية يعاقب عليها القانون

 ٤٦من المادة  ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

من قانون اإلجراءات  ٥٩تطبق املادة  ِفَلْسِطنياملعلومات، أن التعامل مع علق بقد لوحظ فيما يت -٤١٥
اجلزائية واليت تنص على التعامل السري مع هذه املعلومات. بيد أن املعلومات السرية الناجتة عن إجراءات 

 شخاص املتهمني.أحد األ دليل تربئةمن الكشف عنها مىت اعتربت هذه املعلومات  ِفَلْسِطنيالتحقيق ال متنع 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤١٦

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٨الفقرة 
  .املصرفيةال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه املادة حبجة السرية 

  
 ٤٦من المادة  ٨لمعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص ا(أ) 

يف حد ذاا سببا لرفض تقدمي املساعدة القانونية ال تعد  املصرفيةالسرية اىل أن  فلسطنيأشارت  -٤١٧
. كما يف األحوال اليت يقررها القانون صرفية ال مينع من كشف السرية املفلسطييناملتبادلة، سيما أن القانون ال

بشأن مكافحة غسل األموال الفلسطينيي  ٢٠٠٧لسنة  ٩) من القرار بقانون رقم ٤٦املادة (اىل أحالت 
تنفيذًا ألحكام هذا القانون ال حتول أحكام السرية املصرفية أمام تنفيذ أحكام هذا واليت تنص على أنه "

 ..".فحة جرمية غسل األموال القانون وال جيوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معلومات تتعلق مبكا

 ٤٦من المادة  ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ال تعترب السرية املصرفية أحد أسباب الرفض لتقدمي طلب املساعدة القانونية املتبادلة. وقد لوحظ أنه  -٤١٨
كمة هذا القرار عن السرية املصرفية. ومع ذلك؛ متنح احمل َكَشفمن املتعني صدور قرار من إحدى احملاكم لل
 على أساس طلب املساعدة القانونية املتبادلة.



 
 
 

 
 
 

١٦٨

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤١٩

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٩الفقرة 
هذه املادة دون توافر (أ) على الدولة الطرف متلقية الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة مقّدم مبقتضى 

  ؛١ازدواجية التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية حسبما بُينت يف املادة 
(ب) جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمال ذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي. بيد أنه 

ع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين، أن تقدم املساعدة يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب، مبا يتوافق م
اليت ال تنطوي على إجراء قسري. وجيوز رفض تقدمي تلك املساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو 

  أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو املساعدة بشأا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من هذه االتفاقية؛
ولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكي تتمكن من تقدمي مساعدة (ج) جيوز لكل د

 أوسع عمال ذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي.
 

 ٤٦من المادة  ٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

ذلك عمًال باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة تأخذ بعني االعتبار هذه املادة و اىل أا  فلسطنيأشارت  -٤٢٠
مينع من تقدمي النظام القانوين يف فلسطني ال شيء يف  السيما وأن فلسطنيالفساد واليت هلا قوة القانون يف 

 املساعدة وفقاً ملا نصت عليه الفقرة قيد االستعراض. 

 ٤٦من المادة  ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

أثناء االجتماع املشرتك أنه ال يشرتط التجرمي املزدوج يف طلبات املساعدة القانونية  ِطنيِفَلسْ أوضحت  -٤٢١
مسائل  على اَمْقُصورً املتبادلة. كما أوضحت أيًضا؛ أنه ال يتم رفض طلبات املساعدة القانونية إذا كان السبب 

 .تافهةتنطوي على أمور 

  كم الوارد يف االتفاقية.متتثل إىل هذا احل ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٢٢

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٢و ١١و ١٠ اتالفقر 



 
 
 

 
 
 

١٦٩

جيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف وُيطلب وجوده يف دولة طرف  -١٠
حتقيقات  أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف احلصول على أدلة من أجل
  أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة ذه االتفاقية، إذا استويف الشرطان التاليان:

  (أ) موافقة ذلك الشخص حبرّية وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات املعنية يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من 

  شروط.
  من هذه املادة: ١٠فقرة ألغراض ال -١١

(أ) تكون الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص خمولة إبقاءه قيد االحتجاز وملزمة بذلك، ما مل تطلب 
  الدولة الطرف اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛

عه إىل عهدة الدولة (ب) على الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجا
الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يُتفق عليه مسبقا، أو على أي حنو آخر، بني السلطات املعنية يف الدولتني 

  الطرفني؛
(ج) ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تشرتط على الدولة الطرف اليت نقل منها بدء 

ُحتتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد  إجراءات تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص؛ (د)
  االحتجاز يف الدولة اليت نقل إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل منها.

من هذه املادة، أيا كانت جنسيته، أو  ١١و ١٠ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتني  -١٢
تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب فعل ُحيتجز أو يُعاَقب أو 

أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها، ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت 
  نقل منها.

  
 ٤٦ن المادة م ١٢و ١١و ١٠ ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرات(أ) 

بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة منها التزامًا  اتفقر ذه المتتثل هلاىل أا  فلسطنيأشارت  -٤٢٣
مينع من تقدمي املساعدة وفقًا ملا نصت عليه النظام القانوين يف فلسطني السيما وأن ال شيء يف  الفساد

 الفقرات قيد االستعراض.

 ٤٦من المادة  ١٢و ١١و ١٠ قراتالفبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

يف حالة عدم وجود تشريع داخلي يعىن باملساعدة القانونية املتبادلة، فإنه من املمكن نقل أحد  -٤٢٤
األشخاص قيد االحتجاز أو يقضي حكًما قضائًيا ألغراض اإلدالء بالشهادة على أساس اتفاقية األمم 



 
 
 

 
 
 

١٧٠

متنح ضمانات عدم التعّرض على نفس اشر، كما املتحدة ملكافحة الفساد، واليت تعترب سارية بشكل مب
 .األساس

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٢٥

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٣الفقرة 
انونية املتبادلة ُتسّمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقي طلبات املساعدة الق 

وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو 
إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية املتبادلة، جاز هلا أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام 

كفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها بسرعة ذاا يف تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم. وت
وعلى حنو مناسب. وحيثما تقوم السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن ُتَشجع 

باسم تلك السلطة املعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعني إبالغ األمني العام لألمم املتحدة 
السلطة املركزية املسماة هلذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو 
قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. وُتوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق ا إىل 

س هذا الشرط حق أي دولة طرف يف أن تشرتط توجيه السلطات املركزية اليت تسميها الدول األطراف. وال مي
مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية، أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان 

 .الطرفان املعنيتان، فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك
  

 ٤٦من المادة  ١٣عراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باست(أ) 

، مت تسمية وزارة العدل على أن تكون السلطة املركزية ٦/٦/٢٠١٤بتاريخ  اىل أنه فلسطنيأشارت  -٤٢٦
رقم وقد مت إبالغ األمني العام ذه التسمية مبوجب الكتاب لتلقي الطلبات، 

C.N.330.2014.TREATIES-XVIII.14.  مت انشاؤها حديثاً وتوجد وحدة خمتصة يف وزارة العدل
ال يشرتط ان ترسل هلا الطلبات بالقنوات الدبلوماسية، علمًا بأن بعضها يأيت فعال و  تتلقى طلبات املساعدة،

 عرب القنوات الدبلوماسية.

 ٤٦من المادة  ١٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

تبادلة، فقد وضعت السلطات التعامل مع طلبات املساعدة القانونية املمتعلقة بتشريعات بغياب  -٤٢٧
 عليها خطيا بشكل جزئي.ت املختصة إجراءات، ونص



 
 
 

 
 
 

١٧١

 ارةإىل وز تقوم هذه الوزارة باحالتها ، اىل وزارة اخلارجية طلبات املساعدة الواردةتوجيه ويف حالة  -٤٢٨
 السلطة إىلمباشرًة إىل النائب العام. ومع ذلك، جيوز أن ترسل الطلبات أيًضا  ارسلها بدورهيت تالعدل وال

 املركزية (وزارة العدل) أو إىل النائب العام.

 وبالنسبة للطلبات الصادرة، تتبع فلسطني االجراءات احملددة من قبل الدولة املطلوب منها املساعدة. -٤٢٩

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٣٠

  
  ادلةالمساعدة القانونية المتب - ٤٦مــــادة ال

  ١٤الفقرة 
تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجال مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة 
الطرف متلقية الطلب، ويف ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعني إبالغ األمني العام 

لة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى الدو 
على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان 

 الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
  

 ٤٦من المادة  ١٤صلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات ال(أ) 

حيث تعتمد دولة  كتابة،جيب أن تقدم  كافة طلبات املساعدة القانونية   أناىل  فلسطنيأشارت  -٤٣١
 فلسطني اللغتني العربية واإلجنليزية يف طلبات املساعدة القانونية، رغم عدم وجود تشريع ينظم التعاون الدويل.

باعتماد اللغتني العربية واالجنليزية كلغتني مقبولتني يف طلبات املساعدة القانونية، وقد مت إبالغ األمني العام 
 .C.N.330.2014.TREATIES-XVIII.14رقم وذلك مبوجب الكتاب 

أن تقدم الطلبات  امكانيةقانون ينص على ما ينص على امكانية أضافت فلسطني اىل انه ال يوجد  -٤٣٢
 .كتابةالحقاً   تؤكد ، على أنيف احلاالت العاجلة شفويا

 ٤٦من المادة  ١٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٣٣

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٦و ١٥ تينالفقر 



 
 
 

 
 
 

١٧٢

  يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة: -١٥
  وية السلطة مقدمة الطلب؛(أ) ه

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف 
  السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

ستندات (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ م
  قضائية؛

(د) وصفا للمساعدة امللَتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ (ه) هوية 
  أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛

  (و) الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري.
تطلب معلومات إضافية عندما يتبّني أا ضرورية لتنفيذ الطلب جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن  -١٦

 وفقا لقانوا الداخلي أو ميكن أن تسّهل ذلك التنفيذ.
 

 ٤٦من المادة  ١٦و ١٥ تينملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقر (أ) 

املساعدة القانونية بالرغم من غياب قانون ناظم ألحكام  هلذا احلكماىل أا متتثل  فلسطنيأشارت  -٤٣٤
واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات  ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقياملتبادلة
تتحدد التدابري املنطبقة وفقاً ) حيث ٢٠السيما اتفاقية الرياض واالتفاقية العربية ملكافحة الفساد (املادة  الصلة

. وحيث تنظم هذه االتفاقية ١٥الفقرة يف خترج عن املعلومات الواردة  الواليت االتفاقيات هذه لنصوص 
األحكام املتعلقة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول العربية املنضمة هلا، فإن دولة فلسطني تضِمن 

ليشمل كافة طلبات املعلومات املطلوبة وفق أحكام هذه املادة للطلبات املقدمة للدول العربية، وميتد تطبيقها 
 املساعدة القانونية املتبادلة رغم قلتها.

 كفايتها  ىأما عن املعلومات اإلضافية، فهي تتحدد حبسب األوراق واملستندات الواردة وتقدير مد -٤٣٥
 أو الطلب لتنفيذ يتبّني أا ضرورية عندما إضافية معلومات تطلب أن حيث ال يوجد ما مينع فلسطني من

  التنفيذ. ذلك تسّهل أن ميكن

 ٤٦من المادة  ١٦و ١٥ ينالفقرةبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

تتبع إجراءات حمددة من قبل الدولة  ِفَلْسِطنيأنه يف حالة طلبات املساعدة الواردة، فإن مت التأكيد  -٤٣٦
 املتلقية.

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٣٧



 
 
 

 
 
 

١٧٣

 

  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال
  ١٧الفقرة 

ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب، 
 حيثما أمكن، ما مل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

 
 ٤٦من المادة  ١٧فيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تن(أ) 

بالرغم من غياب قانون ناظم ألحكام املساعدة القانونية  هلذا احلكمفلسطني اىل أا متتثل أشارت  -٤٣٨
واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات  ، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداملتبادلة
 العربية ملكافحة الفساد. السيما اتفاقية الرياض واالتفاقية الصلة

  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
  طريقة تنفيذ االنابة القضائية: )١٨املادة (

يتم تنفيذ االنابة القضائية وفقا لالجراءات القانونية املعمول ا يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب اليه ذلك. ويف حالة رغبة 
يتعني على الطرف  ،يف تنفيذ االنابة القضائية وفق شكل خاص -على طلب صريح منه بناء  -الطرف املتعاقد الطالب 

املتعاقد املطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما مل يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. وجيب اذا ابدت اجلهة الطالبة رغبتها صراحة 
 ،سىن لالطراف املعنية او وكالئهم حضور التنفيذاخطارها يف وقت مناسب مبكان وتاريخ تنفيذ االنابة القضائية حىت يت -

  .وذلك وفقا للحدود املسموح ا يف قانون الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ
  

  العربية لمكافحة الفساد االتفاقية
احملددة كذلك وفقا لإلجراءات و  ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،: ٨) الفقرة ٢٠المادة (

 .يف الطلب، حيثما أمكن، ما مل يتعارض ذلك مع القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب

 ٤٦من المادة  ١٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

طلبات املساعدة القانونية طبًقا لإلجراءات احملددة عليها يف الطلب، ما مل تكن هذه  ِفَلْسِطنيتنجز  -٤٣٩
 القانون الوطين. اإلجراءات متعارضة مع

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٤٠

 

  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال



 
 
 

 
 
 

١٧٤

  ١٨الفقرة 
عندما يكون شخص ما موجودا يف إقليم دولة طرف ويُراد مساع أقواله، كشاهد أو خبري، أمام السلطات 

، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع املبادئ األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة القضائية لدولة طرف أخرى
الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة األخرى، بعقد جلسة االستماع عن طريق االئتمار بواسطة 

ة. وجيوز الفيديو، إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص املعين شخصيا يف إقليم الدولة الطرف الطالب
للدولتني الطرفني أن تتفقا على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن 

 حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
  

 ٤٦من المادة  ١٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

ت املعمول ا يف فلسطني ال تسمح حاليًا بسماع الشهود عن طريق التشريعااىل  فلسطنيشارت أ -٤٤١
الذي يتطلب و  ،٢٠٠١لسنة  ٣االئتمار بواسطة الفيديو، لتعارض ذلك مع قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 

غري أنه ليس هناك ما مينع من السماح لشخص  ) منه.٢٣١) و(٢٢٩حضور الشاهد وذلك يف املادتني (
من تقدمي شهادته أمام حمكمة أجنبية عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو، اذا كانت موجود يف فلسطني 

  اجراءات احملكمة األجنبية تسمح بذلك.

  ٢٠٠١) لسنة ٣قانون اإلجراءات الجزائية رقم (
  ):٢٢٩المادة (
 الشاهد إحضار تعذر إذا االبتدائي، التحقيق يف اليمني حلف بعد أعطيت اليت الشهادة تالوة تقرر أن للمحكمة .١

  .ذلك وكيله أو املتهم قبل إذا أو األسباب، من سبب ألي أمامها
 .أقواله لسماع إليه تنتقل أن فللمحكمة مرضه، أو لعجزه احملكمة أمام الشاهد إحضار تعذر إذا .٢
 إنابة املختصة فللمحكمة أخرى حمكمة اختصاص دائرة ضمن مقيما السابقة الفقرة يف املذكور الشاهد كان إذا .٣

 .شهادته لسماع احملكمة تلك
 املقتضى إلجراء العامة النيابة إىل إحالته هلا جاز السابقتني الفقرتني يف املذكور العذر صحة عدم للمحكمة تبني إذا .٤

 .القانوين
 مذكرة حبقه احملكمة تصدر الشهادة، ألداء احملدد املوعد يف حيضر ومل األصول حسب الشاهد تبليغ مت إذا :)٢٣١المادة (

  .قانوناً  املتداولة بالعملة يعادهلا ما أو أردنياً  ديناراً  عشر مخسة بتغرميه تقضي أن وهلا إحضار، أو حضور

 ٤٦من المادة  ١٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

(االئتمار عرب الفيديو) إلدالء الشهود  املؤمترات املرئيةبشكل عام باستخدام  ِفَلْسِطنيال تسمح  -٤٤٢
 من قانون اإلجراءات اجلزائية. ٢٢٩، نظرًا ألن ذلك اإلجراء يعد خمالًفا للمادة بشهادم



 
 
 

 
 
 

١٧٥

يف احملكمة كدليل فقط من األمور احملظورة. وبالتايل، قد  املؤمترات املرئيةومع ذلك؛ يعترب استخدام  -٤٤٣
افق الشخص يسمع باستخدام إجراء املؤمترات املرئية يف حالة إذا تتضمن طلب املساعدة القانونية ذلك وو 

املعين لإلدالء بشهادته. وقد مت التأكيد أثناء االجتماع املشرتك على أن استعمال املؤمترات املرئية قد يكون 
 الضرورية.تجهيزات أن بعض مكاتب النيابة العامة جمهزة بال حيثممكًنا عمليا 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٤٤

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٩الفقرة 
ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلومات أو األدلة اليت تزودها ا الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن 
تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة 

ن الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف م
إجراءاا معلومات أو أدلة مربئة لشخص متهم. ويف هذه احلالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة 

قية الطلب إذا ما طُلب منها الطرف متلقية الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متل
ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبّلغ الدولة 

  الطرف متلقية الطلب بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
  

 ٤٦من المادة  ١٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا متتثل اىل أ فلسطنيأشارت  -٤٤٥
 ).٢٠/٩السيما االتفاقية العربية ملكافحة الفساد (املادة  الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 ٤٦من المادة  ١٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ة يف املمارسة العملية. ُمْستَـْعَمل َتَخّصصك على أن قاعدة المت التأكيد أثناء االجتماع املشرت  -٤٤٦

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٤٧

  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال
  ٢٠الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٧٦

ظ على سرّية الطلب جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن حتاف
ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعّذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 

 وجب عليها إبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
 

 ٤٦من المادة  ٢٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة طني اىل أا متتثل فلسأشارت  -٤٤٨
 )٢٠/١٠السيما االتفاقية العربية ملكافحة الفساد (املادة  الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 .االلتزام ذا احلكممينع من النظام القانوين يف فلسطني السيما وأن ال شيء يف 

يف املادة نص مشروع قانون التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية أشارت فلسطني اىل أن ما ك -٤٤٩
املقدمة من اجلهات القضائية األجنبية أو ما تتضمنه من  منه على جواز احلفاظ على سرية الطلبات ٥٠

  معلومات.

  مشروع قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية 
  .جيوز بناء على طلب اجلهة القضائية األجنبية احلفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات :)٥٠ة (الماد

 ٤٦من المادة  ٢٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 ميكن التعامل مع الطلبات بشكل سري. -٤٥٠

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٥١

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢١الفقرة 
  جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:

  (أ) إذا مل يُقّدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛
ام أو (ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بسيادا أو أمنها أو نظامها الع

  مصاحلها األساسية األخرى؛
(ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاا تنفيذ اإلجراء املطلوب 
بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها 

  القضائية؛



 
 
 

 
 
 

١٧٧

رض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق باملساعدة (د) إذا كانت تلبية الطلب تتعا
 القانونية املتبادلة.

 
 ٤٦من المادة  ٢١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وفقًا لألحوال املقررة يف املعاهدات املنطبقة، يتقرر رفض التنفيذ بصفة عامة اىل أن  فلسطني أشارت -٤٥٢
على سبيل  أحالتكما ،  لعدم وجود التزام بالتنفيذالسيادة أو  ا كان التنفيذ متعارضًا مع النظام العام أوأو إذ
 اىل النص التايل: املثال

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
لبات االنابة القضائية (حاالت رفض او تعذر تنفيذ طلبات االنابة القضائية) تلتزم اجلهة املطلوب اليها بتنفيذ ط -١٧املادة 

اذا كان هذا التنفيذ ال يدخل  -أ -وال جيوز هلا رفض تنفيذها اال يف احلاالت االتية: ،اليت ترد اليها وفقا الحكام هذه االتفاقية
 اذا كان من شأن التنفيذ املساس بسيادة الطرف -يف اختصاص اهليئة القضائية لدى الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ. ب

اذا كان الطلب متعلقا جبرمية يعتربها الطرف املتعاقد املطلوب اليه  -ج او بالنظام العام فيه.  ،املتعاقد املطلوب اليه ذلك
تقوم اجلهة املطلوب اليها  ،التنفيذ جرمية ذات صبغة سياسية. ويف حالة رفض تنفيذ طلب االنابة القضائية او تعذر تنفيذه

   .لطالبة بذلك فورا مع اعادة االوراق وبيان االسباب اليت دعت اىل رفض او تعذر تنفيذ الطلبتنفيذ الطلب باخطار اجلهة ا

 ٤٦من المادة  ٢١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

رفض طلبات املساعدة القانونية ب ِفَلْسِطنيتقوم تشريع وطين يعين باملساعدة القانونية املتبادلة، بغياب  -٤٥٣
من  ١١من االتفاقية العربية ملكافحة الفساد أو الفقرة  ٢٠) من املادة ١١أساس الفقرة ( علىفقط املتبادلة 

رفض هكذا طلبات اىل أنه مل يتم  فلسطنيأشارت  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٤٦املادة 
 سابقاً.

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٥٤

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة لا

  ٢٢الفقرة 
 ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد أن اجلرم يعترب أيضا متصال بأمور مالية.

  
 ٤٦من المادة  ٢٢ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 



 
 
 

 
 
 

١٧٨

ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  احلكم، وذلك تطبيقاً  هلذااىل أا متتثل  فلسطنيأشارت  -٤٥٥
 دون فلسطيينال يوجد ما حيول يف القانون الالسيما وأنه  املتعددة األطراف ذات الصلةالفساد، واالتفاقيات 

 .لة رد تعلق اجلرم بأمور ماليةاالستجابة لطلبات املساعدة القانونية املتباد

م ٢٠٠٧) لسنة ٩قرار بقانون رقم (من  ٤٦األموال، فقد نصت املادة  وفيما يتعلق جبرائم غسل -٤٥٦
تنفيذاً ألحكام هذا القانون ال حتول أحكام السرية املصرفية أمام تنفيذ أحكام  " بشأن مكافحة غسل األموال

هذا القانون وال جيوز التذرع بأحكامها بعدم إفشاء أو إبراز أية معلومات تتعلق مبكافحة جرمية غسل 
 ".ألموالا

 ٤٦من المادة  ٢٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 التعاون القانوين املتبادل على أساس السرية املصرفية.  ِفَلْسِطنيال ترفض  -٤٥٧

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٥٨

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٣الفقرة 
 يتعني إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة.

 
 ٤٦من المادة  ٢٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

حيث أنه يتم توضيح أسباب رفض املساعدة بالرغم من  تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٥٩
ألحكام اتفاقية األمم املتحدة  وذلك تطبيقاً  ونية املتبادلة،غياب النصوص القانونية الناظمة للمساعدة القان

 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال ،ملكافحة الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
تلتزم اجلهة املطلوب اليها بتنفيذ طلبات االنابة القضائية (حاالت رفض او تعذر تنفيذ طلبات االنابة القضائية)  -١٧املادة 

اذا كان هذا التنفيذ ال يدخل  -أ -وال جيوز هلا رفض تنفيذها اال يف احلاالت االتية: ،اليت ترد اليها وفقا الحكام هذه االتفاقية
من شأن التنفيذ املساس بسيادة الطرف اذا كان  -يف اختصاص اهليئة القضائية لدى الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ. ب

اذا كان الطلب متعلقا جبرمية يعتربها الطرف املتعاقد املطلوب اليه  -ج او بالنظام العام فيه.  ،املتعاقد املطلوب اليه ذلك
 التنفيذ جرمية ذات صبغة سياسية.

ب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة تقوم الجهة المطلو  ،وفي حالة رفض تنفيذ طلب االنابة القضائية او تعذر تنفيذه
  .الطالبة بذلك فورا مع اعادة االوراق وبيان االسباب التي دعت الى رفض او تعذر تنفيذ الطلب



 
 
 

 
 
 

١٧٩

 ٤٦من المادة  ٢٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

التطبيق ىل واستنادًا امل يتم رفض أي من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة حىت اآلن. ومع ذلك،  -٤٦٠
 أسبابًا لفعل ذلك، إذا رفضت أحد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. ِفَلْسِطنيتبدي املباشر لالتفاقية، 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٦١

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٤الفقرة 
متلقية الطلب بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، وتراعي إىل تقوم الدولة الطرف 

أقصى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسباا يف الطلب ذاته. وجيوز 
ابري اليت اختذا للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التد

الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب 
أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم احملرز يف 

الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي معاجلته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبالغ 
  حاجتها إىل املساعدة امللتمسة.

  
 ٤٦من المادة  ٢٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

حيث يتم تطبيق هذا التدبري اتساقًا مع أحكام هذه الفقرة متتثل ألحكام اىل أا  فلسطنيأشارت  -٤٦٢
كما أحالت على  عاهدات متعددة األطراف ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.االتفاقيات وامل

 اىل النص التايل: سبيل املثال

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
يف قوانني الطرف  (طريقة تنفيذ االنابة القضائية) يتم تنفيذ االنابة القضائية وفقا لالجراءات القانونية املعمول ا ):١٨(املادة 

يف تنفيذ االنابة القضائية  -بناء على طلب صريح منه  -املتعاقد املطلوب اليه ذلك. ويف حالة رغبة الطرف املتعاقد الطالب 
وفق شكل خاص، يتعني على الطرف املتعاقد املطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما مل يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. وجيب 

اخطارها يف وقت مناسب مبكان وتاريخ تنفيذ االنابة القضائية حىت يتسىن لالطراف  -الطالبة رغبتها صراحة  اذا ابدت اجلهة
  .وذلك وفقا للحدود املسموح ا يف قانون الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ ،املعنية او وكالئهم حضور التنفيذ



 
 
 

 
 
 

١٨٠

بني تاريخ تلقي طلبات املساعدة  ناال يوجد اطار زمين حمدد قانو أنه  فلسطنيأوضحت ما ك -٤٦٣
القانونية املتبادلة وتاريخ الرد عليها وامنا تعتمد مدة تقدمي املساعدة القانونية على نوعيتها ومدى استيفاء 

 .املستندات املطلوبة

 ٤٦من المادة  ٢٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ن متوسط فرتة االستجابة لطلبات املساعدة القانونية أثناء االجتماع املشرتك إىل أ ِفَلْسِطنيأشارت  -٤٦٤
الواردة أقل من شهر واحد. ويف الواقع، أن السلطات الفلسطينية شديدة االهتمام بتشجيع الدول األخرى 

 .ِفَلْسِطنيإلرسال طلبات املساعدة القانونية إىل 

  ية.متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاق ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٦٥

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٥الفقرة 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها مع حتقيقات أو 

  مالحقات أو إجراءات قضائية جارية.
  

 ٤٦من المادة  ٢٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٦٦
من االتفاقية العربية  ٢٠من املادة  ١٥السيما الفقرة  الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 ملكافحة الفساد.

 ٤٦من المادة  ٢٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .وز لِفَلْسِطني تأجيل املساعدة على أساس أا تتعارض مع إجراءات التحقيق اجلاريةجي -٤٦٧

 مت اخللوص إىل أن ِفَلْسِطني متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. -٤٦٨

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٦الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٨١

من هذه املادة،  ٢٥إرجاء تنفيذه مبقتضى الفقرة  من هذه املادة، أو ٢١قبل رفض أي طلب مبقتضى الفقرة 
تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر يف امكانية تقدمي املساعدة رهنا مبا تراه 
ضروريا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك املساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب 

 تلك الشروط.عليها االمتثال ل
  

 ٤٦من المادة  ٢٦ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٦٩
مع احلكم  الواقع يف التطبيق العملي يستجيب. كما وأن الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 .اعاله اذ ال يوجد نص تشريعي مينع او حيول دون تطبيق ذلك

 ٤٦من المادة  ٢٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ومع ذلك؛ ويف إطار التطبيق املباشر التفاقية نه مل يتم رفض أي طلب حىت اآلن. مت االشارة اىل أ -٤٧٠
حال رفضها ألي طلب من طلبات املساعدة القانونية، فإا  ، يفِفَلْسِطنياألمم املتحدة ملكافحة الفساد فإن 

 قبل ذلك.مشاورات تكون عقدت 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٧١

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٧الفقرة 
الحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبري أو من هذه املادة، ال جيوز م ١٢دون مساس بتطبيق الفقرة 

شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة يف إجراءات قضائية، أو 
على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي 

لشخصية يف ذلك اإلقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إجراء آخر يقّيد حريته ا
إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعّرض هذا مىت بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص 

ل مدة اآلخر مبحض اختياره يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خال
مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رمسيا بأن 
وجوده مل يعد الزما للسلطات القضائية، أو مىت عاد إىل ذلك اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد 

 غادره.
 



 
 
 

 
 
 

١٨٢

 ٤٦من المادة  ٢٧لفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ ا(أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٧٢
 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال. الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
  صانة الشهود واخلرباء)(ح ):٢٢(المادة 

وحيضر مبحض اختياره هلذا الغرض  ،يعلن باحلضور لدى احد االطراف املتعاقدة -ايا كانت جنسيته  -كل شاهد او خبري 
يتمتع حبصانة ضد اختاذ اجراءات جزائية حبقه او القبض عليه او حبسه  ،امام اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب

يذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف املتعاقد الطالب. ويتعني على اهليئة اليت اعلنت الشاهد او اخلبري عن افعال او تنف
يوما على تاريخ  ٣٠اخطاره كتابة ذه اخلصانة قبل حضوره الول مرة. وتزول هذه احلصانة عن الشاهد او اخلبري بعد انقضاء 

الطالب عن وجوده يف اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما حيول دون ذلك  استغناء اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد
  .السباب خارجة عن ارادته او اذا عاد مبحض اختياره بعد ان غادره

 ٤٦من المادة  ٢٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .ضمانات عدم التعّرض عملياً جيوز منح  -٤٧٣

  ىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.متتثل إ ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٧٤

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٨الفقرة 
تتحّمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان 

أو غري عادية، وجب على على غري ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة 
الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط واألحكام اليت سُينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية 

  حتّمل تلك التكاليف.
 

 ٤٦من المادة  ٢٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة وذلك ، تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٧٥
 اىل النصوص التايل: كما أحالت على سبيل املثال  .الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
  (رسوم او مصروفات تنفيذ االنابة القضائية) ):٢١(المادة 



 
 
 

 
 
 

١٨٣

ان كان هلا مقتضى، ونفقات  ،ائية، احلق يف اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب اخلرباءال يرتب تنفيذ االنابة القض
الشهود اليت يلتزم الطالب بادائها، ويرسل ا بيان مع ملف االنابة. وللطرف املتعاقد املطلوب اليه تنفيذ االنابة القضائية ان 

  .االوراق اليت تقدم اثناء تنفيذ االنابة يتقاضى حلسابه ووفقا قوانينه الرسوم املقررة على

 ٤٦من المادة  ٢٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

تتحمل دائًما نفقات االمتثال إىل طلبات  ِفَلْسِطنيمت التأكيد أثناء االجتماع املشرتك على أن  -٤٧٦
 املساعدة القانونية املتبادلة.

  احلكم الوارد يف االتفاقية.متتثل إىل هذا  ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٧٧

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

 ٢٩الفقرة 
(أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد يف حوزا من سجالت أو 

  مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
ولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا (ب) جيوز للد

أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة يف 
  حوزا وال يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

 
 ٤٦من المادة  ٢٩ة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصل(أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ، تثل هلذا احلكماىل أا مت فلسطنيأشارت  -٤٧٨
نع او حيول دون انفاذ هذا ال يوجد نص قانوين ميكما انه   .الفساد، واالتفاقيات املتعددة األطراف ذات الصلة

 .احلكم

 اىل النص التايل: ى سبيل املثالعل فلسطنيكما أحالت  -٤٧٩

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
  (تبادل صحف احلالة اجلنائية) ):٥( المادة

ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد اىل وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن االحكام القضائية النهائية 
اواملقيمني يف اقليمه واملقيدة يف صحف احلالة اجلنائية (السجل العديل) طبقا الصادرة ضد مواطنيه او االشخاص املولودين 

للتشريع الداخلي لدى الطرف املتعاقد املرسل. ويف حالة توجيه اام من اهليئة القضائية او غريها من هيئات التحقيق واالدعاء 
رة من اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية لدى أي من االطراف املتعاقدة، جيوز الي من تلك اهليئات ان حتصل مباش



 
 
 

 
 
 

١٨٤

(السجل العديل) اخلاصة بالشخص املوجه اليه االام. ويف غري حالة االام جيوز للهيئات القضائية او االدارية لدى أي من 
دى الطرف املتعاقد االطراف املتعاقدة احلصول من اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية (السجل العديل) املوجودة ل

  .االخر، وذلك يف االحوال واحلدود املنصوص عليها يف تشريعه الداخلي

 ٤٦من المادة  ٢٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ميكن تقدمي الوثائق املتاحة للعامة بناء على طلب. باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه جيوز تقدمي الوثائق  -٤٨٠
لطالبة يف حالة إذا قدمت األخرية ضمانات تكفل احلفاظ على سرية هذه واملعلومات السرية إىل الدولة ا

  الوثائق أو املعلومات. 

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٨١

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

 ٣٠الفقرة 
عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف ختدم  تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية

  أغراض هذه املادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.
  

 ٤٦من المادة  ٣٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

أا اآلن،  أنه بينما حيول وضعها اخلاص دون إبرام معاهدات ثنائية حىت اىل فلسطنيأشارت  -٤٨٢
االتفاقية العربية اىل عدد من االتفاقيات املتعددة األطراف بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، ومنها انضمت 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون و  متويل االرهابو  ملكافحة الفساد واالتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال
  ذا اخلصوص.كما تسعى لعقد إتفاقيات ثنائية   القضائي

 ٤٦من المادة  ٣٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

أثناء االجتماع املشرتك بأن لديها تعاونًا مع الشرطة األوروبية (اليوروبول)، ووحدة  ِفَلْسِطنيأضافت  -٤٨٣
رمت هيئة ، ومكتب االحتاد األورويب ملكافحة االحتيال. هذا، وقد أبالقضائي التابعة لالحتاد األورويب التعاون

 مكافحة الفساد اتفاق تعاون مع مكتب االحتاد األورويب ملكافحة االحتيال.

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٨٤

 



 
 
 

 
 
 

١٨٥

  نقل اإلجراءات الجنائية - ٤٧مـــادة ال
وفقا هلذه االتفاقية إىل بعضها  تنظر الدول األطراف يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمّرم

البعض، دف تركيز تلك املالحقة، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة، 
 وخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية.

  
 ٤٧ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ) 

 ظر يف هذا األمر بعد.أشارت فلسطني اىل أنه مل يتم الن -٤٨٥

 ٤٧ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة القضائية للجرائم الواردة يف االتفاقية يف بأن تنظر  ِفَلْسِطنيتوصى  -٤٨٦
 احلاالت اليت يعترب فيها نقل اإلجراءات يف صاحل حسن سري العدالة.

  
  نفاذ القانونالتعاون في مجال إ - ٤٨مــــادة ال

  ١الفقرة 
تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي تعزز 
فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، على 

  وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:
(أ) تعزيز قنوات االتصال بني سلطاا وأجهزا ودوائرها املعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من 
أجل تيسري تبادل املعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، مبا فيها 

  عنية ذلك مناسبا؛صالا باألنشطة اإلجرامية األخرى، إذا رأت الدول األطراف امل
(ب) التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، على إجراء حتريات 

' هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن ١بشأن: '
امية أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛ ' حركة العائدات اإلجر ٢األشخاص املعنيني اآلخرين؛ '

' حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها يف ارتكاب تلك ٣'
  اجلرائم؛

  (ج) القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو التحقيق؛



 
 
 

 
 
 

١٨٦

ل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل وطرائق معينة ُتستخدم يف (د) تباد
ارتكاب اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة 

  أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة؛
لطاا وأجهزا ودوائرها املعنية، وتشجيع تبادل العاملني وغريهم من (ه) تسهيل التنسيق الفعال بني س

  اخلرباء، مبا يف ذلك تعيني ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية؛
كشف (و) تبادل املعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابري إدارية وتدابري أخرى، حسب االقتضاء، لغرض ال

  املبّكر عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية.
 

 ٤٨من المادة  ١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

ن وحدة التعاون الدويل يف وزارة الداخلية حتوي شعبة لالنرتبول واليت تتعاون اىل أ أشارت فلسطني -٤٨٧
ة العربية منها والدولية، ويقوم التعاون مع الدول بشكل فاعل مع مؤسسات إنفاذ القانون يف الدول ااور 

العربية بناء على االتفاقيات العربية ذات العالقة ومبدأ التعامل باملثل، ومع الدول غري العربية يقوم على مبدأ 
 التعامل باملثل.

حدات فإا تتعاون مع الو  وحدة االستخبارات املالية الفلسطينية، أيأما وحدة املتابعة املالية،  -٤٨٨
موال اليت تنص على أن ) من قانون مكافحة غسل األ٤٥للمادة ( النظرية هلا يف الدول األخرى وذلك استناداً 

للوحدة تبادل املعلومات مع الوحدات النظرية بناًء على االتفاقيات اليت توقعها منظمة التحرير الفلسطينية "
 أبرمتفقد  ،ويف هذا اال". اضي السلطة الوطنيةذا اخلصوص ومبا ال يتعارض مع القوانني السارية يف أر 

وحدة املتابعة املالية مذكرات تفاهم مع وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب يف اململكة األردنية 
اهلامشية، ويف صدد توقيع مذكرة تفاهم مع الوحدة النظرية يف روسيا، وتتعاون بناء على مبدأ التعلمل باملثل مع 

  ن الوحدات النظرية مثال الوحدات النظرية يف كل من مجهورية مصر العربية وقربص وبنما.العديد م

ما مينع من توفري األصناف واملواد الالزمة لالغراض  ليةال يوجد يف القوانني احملأنه  فلسطنيوأضافت  -٤٨٩
 الدول مع اء،االقتض عند املعلومات، وال من تبادل والتحليل أو التحقيق يف احلاالت اليت تقتضي ذلك

 مراعاة ومعاالتفاقية  ذه املشمولة اجلرائم ارتكاب يف ُتستخدم معينة وسائل وطرائق بشأن األخرى األطراف
 .باملثل املعاملة مبدأ

 ٤٨من المادة  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ساس للتعاون املتبادل يف جمال أثناء االجتماع املشرتك أا تعترب االتفاقية مبثابة أ ِفَلْسِطني أشارت -٤٩٠
 إنفاذ القانون.



 
 
 

 
 
 

١٨٧

العربية األخرى (على هيئات مكافحة الفساد ولدى اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد تعاون فقط مع  -٤٩١
. ويتم تبادل املعلومات مع األردن هليئات مكافحة الفسادالعربية سبيل املثال األردن)، وهي عضو يف الشبكة 

يئات هلالعربية حىت اآلن مذكرات تفاهم مع الشبكة  ِفَلْسِطنيمل توقع  على أساس تفاهم شفهي، حيث
 ، ومع ذلك يوجد مشروع مذكرة تفاهم مع ماليزيا واملغرب.مكافحة الفساد

وأبرمت وحدة االستخبارات املالية مذكرات تفاهم مع نظريراا يف األردن وروسيا. بيد أا ليست  -٤٩٢
أما فيما يتعلق بوسائل االتصاالت فإن الوحدة  ستخبارات املالية.عضًوا يف جمموعة إيغمونت لوحدات اال

 ِفَلْسِطنيانضمت وقد  ".GoAML" تستعمل حالًيا الربيد اإللكرتوين املشفر، عالوة على استخدامها أيًضا
  حديثًا إىل جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

ا يف شبكة اإلنرتبول. وتوجد وحدة اتصال وطنية لإلنرتبول، ولكن ليس وتعترب ِفَلْسِطني عضًوا ُمرَاِقبً  -٤٩٣
تشرين  ٣وسيتم التصويت على عضويتها يف االنرتبول الدويل يوم  ) اآلمنة.I-24لديها ولوج بعد إىل شبكة (

 .٢٠١٥ ربمنوف/الثاين

 مل يتم استخدام ضباط اتصال حىت اآلن. -٤٩٤

نفاذ القانون مع السلطات األجنبية إلاتصال وتعزيزها إلقامة قنوات  ِفَلْسِطنيتسعى  يوصي بأن -٤٩٥
  .  واهليئات واألجهزة املختصة

  
  التعاون في مجال إنفاذ القانون - ٤٨مــــادة ال

  ٢الفقرة 
بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 

املباشر بني أجهزا املعنية بإنفاذ القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الرتتيبات يف األطراف بشأن التعاون 
حال وجودها. وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول 

اذ القانون بشأن اجلرائم املشمولة األطراف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعاون املتبادل يف جمال إنف
ذه االتفاقية. وتستفيد الدول األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الرتتيبات، مبا 

  فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزا املعنية بإنفاذ القانون.
  

 ٤٨من المادة  ٢تعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باس(أ) 

ون اعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعت أااىل أشارت كما أحالت فلسطني اىل جواا السابق   -٤٩٦
باإلضافة إىل اعتبار اإلتفاقية العربية  املتبادل يف جمال إنفاذ القانون بشأن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية



 
 
 

 
 
 

١٨٨

تعاون ايضاً. باالضافة اىل أن مشروع قانون التعاون القضائي الدويل يف املسائل ملكافحة الفساد اساسًا لل
) منه على أنه مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات اليت تكون الدولة طرفًا فيها، ٢اجلنائية نص يف املادة (

ية التعاون القضائي يف وبشرط املعاملة باملثل، تتبادل اجلهات القضائية يف الدولة مع اجلهات القضائية األجنب
 املسائل اجلزائية وفقاً ألحكام القانون.

 ٤٨من المادة  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٩٧

  
  التعاون في مجال إنفاذ القانون - ٤٨مــــادة ال

  ٣الفقرة 
ف إىل التعاون، ضمن حدود إمكانياا، على التصدي للجرائم املشمولة ذه االتفاقية، تسعى الدول األطرا

 اليت تُرتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
  

 ٤٨من المادة  ٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

التكنولوجيا احلديثة، تم مبوضوع التصدي للجرمية املرتكبة باستخدام  أشارت فلسطني اىل أا -٤٩٨
حيث مت انشاء وحدة تعىن ذا املوضوع لدى مكتب النائب العام تسمى وحدة االتصاالت السلكية 

 والالسلكية، كما يوجد لدى الشرطة وحدة متابعة اجلرائم االلكرتونية.

 ٤٨من المادة  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية.متتث ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٤٩٩

  
  التحقيقات المشتركة -  ٤٩مـــــادة ال

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز للسلطات املعنية أن تنشئ 
قضائية يف  هيئات حتقيق مشرتكة، فيما يتعلق باألمور اليت هي موضع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات

جيوز القيام بتحقيقات مشرتكة ، دولة واحدة أو أكثر. ويف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل
باالتفاق حسب احلالة. وتكفل الدول األطراف املعنية مراعاة االحرتام التام لسيادة الدولة الطرف اليت سيجري 

  ذلك التحقيق داخل إقليمها.



 
 
 

 
 
 

١٨٩

 ٤٩ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة  ملخص المعلومات(أ) 

كما   حيث ال يوجد ما مينع من ابرام مثل هذه االتفاقيات تلتزم ذا احلكماىل أا  فلسطنيت أشار  -٥٠٠
مكتب مكافحة الغش  معالذي وقعته هيئة مكافحة الفساد اتفاق التعاون  أحالت على سبيل املثال اىل

) منه "تبادل املعلومات، ٢والذي يتضمن يف البند () OLAFالف (واالحتيال يف مشاريع االحتاد األورويب أو 
  وذلك من ضمن جماالت التعاون.املساعدة الفنية، التحقيقات املشرتكة أو املتوازية" 

 ٤٩ة المادالمتعلقة بتنفيذ مالحظات ال(ب) 

فساد، واتفاقيات إجراء حتقيقات مشرتكة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال ِفَلْسِطنيميكن لو  -٥٠١
، وعالوة على أساس كل حالة على حدة (على سبيل املثال املتحدة بشأن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األمم

 ).املكتب األورويب ملكافحة االحتيال

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٥٠٢

 
  أساليب التحري الخاصة -  ٥٠مـــــادة ال

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به املبادئ األساسية  - ١
لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوا الداخلي، باختاذ 

م املراقب على النحو املناسب ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاا املختصة من استخدام أسلوب التسل
وكذلك، حيثما تراه مناسبا، إتباع أساليب حتر خاصة كالرتصد اإللكرتوين وغريه من أشكال الرتصد 
والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك األساليب من 

  أدلة.
٢ -  ع الدول األطراف على أن تربم، عند الضرورة، لغرض التحري عن اجلرائم املشمولةذه االتفاقية، ُتشج

اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مناسبة الستخدام أساليب التحري اخلاصة تلك يف سياق 
يف  التعاون على الصعيد الدويل. وُتربم تلك االتفاقات أو الرتتيبات وتُنفذ باالمتثال التام ملبدأ تساوي الدول

  السيادة، ويُراعى يف تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الرتتيبات.
من هذه املادة، تُتخذ القرارات املتعلقة  ٢يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبّني يف الفقرة  - ٣

ن تُراعى فيها، عند الضرورة، باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبعا للحالة، وجيوز أ
  الرتتيبات املالية والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من ِقبل الدول األطراف املعنية.



 
 
 

 
 
 

١٩٠

جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات املتعلقة باستخدام أسلوب التسليم املراقب على  - ٤
يل البضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو الصعيد الدويل طرائق مثل اعرتاض سب

  إبداهلا كليا أو جزئيا.
  

 ٥٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ) 

 من استخدام أسلوب التسلم حيث ال يوجد ما مينع تلتزم ذا احلكمأشارت فلسطني اىل أا  -٥٠٣
كما أشارت اىل وجود وحدة شرطة إلكرتونية لدى   ر خاصة كالرتصد اإللكرتوينإتباع أساليب حتومن  املراقب

الرتصد االلكرتوين أسلوب وأضافت أن  مكتب النائب العام تستخدم أساليب حتر خاصة للرصد اإللكرتوين.
أن متبع، أما التسليم املراقب فلم ينظم قانوناً، ولكن ليس هناك ما مينع من استخدامه. مع االشارة إىل 

) منه التسليم املراقب حيث ٤٣مشروع قانون التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية تناول يف املادة (
 نص على ما يلي:

مع عدم اإلخالل بقواعد االختصاص املقررة يف القانون جيوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تعد حيازا جرمية أو  -١
اة يف ارتكاا طبقا ألحكام القانون إىل داخل الدولة او خارجها دون ضبطها، أو استبداهلا  متحصلة من جرمية أو كانت أد

ذلك بناء على طلب جهة قضائية أجنبية، وفقا للشروط اليت يتم االتفاق عليها و  كليا أو جزئيا حتت رقابة السلطات املختصة
  مىت كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها.

جيوز اصدار اإلذن املشار إليه يف الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه االضرار بسيادة الدولة او أمنها أو النظام العام ال  -٢
  أو اآلداب العامة أو البيئة فيها.

على النحو  ) منه١كما حيتوي قانون مكافحة غسل املوال على تعريف للتسلم املراقب يف املادة ( -٥٠٤
 التايل:

ميكن من خالله التحقق من جرائم التهريب وإثباا جبميع وسائل اإلثبات، وال يشرتط أن يكون األساس يف  األسلوب الذي
ذلك حجـز بضائع ضمن النطاق اجلمركي أو خارجه، وال مينع من حتقق جرائم التهريب بشأن البضائع اليت قدمت ا بيانات 

 ة مالحظة أو حتفظ من الدائرة يشري إىل جرمية التهريب.مجركيه أن يكون قد جرى الكشف عليهـا وختليصها دون أي

، عند الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو كما أشارت فلسطني اىل أنه ال يوجد ما مينع من ابرام -٥٠٥
أحالت و  يف سياق التعاون على الصعيد الدويل متعددة األطراف مناسبة الستخدام أساليب التحري اخلاصة

 اتفاق التعاون الذي وقعته هيئة مكافحة الفساد مع مكتب مكافحة الغش واالحتيال يف على سبيل املثال اىل
استخدام )، علمًا أن هذا االتفاق ال ينص صراحًة على امكانية OLAFمشاريع االحتاد األورويب أوالف (

ة والتحقيقات وإمنا نص على التعاون يف جمال تبادل املعلومات واملساعدة التشغيلي أساليب التحري اخلاصة



 
 
 

 
 
 

١٩١

 املساعدة الفنية اليت من ضمنها تبادل املعلومات الفنية الالزمة يف جمال أدوات التحقيقو  املشرتكة أو املتوازية،
 اخلربة لغايات التحقيق.و  أجهزة تكنولوجيا املعلومات أو املعرفةو  حتليل بيانات التحقيقو  أساليب معاجلةو 

، يف حال عدم وجود ما مينعالفلسطينية القوانني  يفاىل أنه ليس هنالك  فلسطنيكما أشارت  -٥٠٦
. القرارات املتعلقة باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبعا للحالةمن اختاذ  اتفاق،

 إبرام عدم اىل باإلضافة التدابري، هذه مثل بإختاذ تتعلق اآلن لغاية مماثلة قرارات إصدار يتم مل هوأضافت أن
 .ذات صلة إتفاقيات

 ٥٠ة المادالمتعلقة بتنفيذ مالحظات ال(ب)  

من قانون اإلجراءات اجلزائية تعتربان  ٥١و ٥٠الجتماع املشرتك بأن املادتني أثناء ا ِفَلْسِطنيأضافت  -٥٠٧
مبثابة األساس القانوين ألساليب التحري اخلاصة. وتعترب األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل استعمال 

ت مقبولة أمام احملكمة، وذلك ألن أية وسيلة إثبات تعترب من حيث املبدأ مقبولة. ومع ذلك، هذه التقنيا
جيب استيفاء الشروط اإلجرائية (على سبيل املثال: قرار احملكمة باملراقبة اإللكرتونية أو التسليم املراقب) 

ا حمدودة للغاية، حيث يعترب من هلذه األدلة تعترب من تلقاء نفسهاالثباتية باإلضافة إىل ذلك؛ أن القيمة 
 ه من خالل استعمال هذه التقنيات.َشاَهدته على ما ْدَىل ِبَشَهادَ الضروري لضابط الشرطة أن ي

  متتثل إىل هذا احلكم الوارد يف االتفاقية. ِفَلْسِطنيأن  إىل اخللوص مت -٥٠٨


