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238م�شادر ومراجع ذات عالقة

ملخص تنفيذي

يعرف الف�شاد بمعناه الأو�شع باأنه اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة لأهداف غير م�شروعة. ويمثل الف�شاد 

تحديًا خطيرًا في وجه التنمية، فه� ي�شعف القدرة الم�ؤ�ش�شاتية للدولة لأنه ي�ؤدي اإلى اإ�شتنزاف 

م�شادرها، وتغييب قيم الديمقراطية والم�شاواة والعدالة فيها. 

اأو تجاهلها، مما  اإنكارها  اإن وج�د الف�شاد باأ�شكاله واأنماطه المختلفة، قد بات حقيقة ل يمكن 

يحتم على كل حري�س ومهتم من الأفراد والم�ؤ�ش�شات ب�شيادة القان�ن وبناء دولة القان�ن والعدالة 

في فل�شطين، اأن ل ي�ؤول جهدا في مكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها، لك�ن ا�شتئ�شالها والحد من 

ا�شت�شرائها و�شي�عها اأمرا لي�س م�شتحيال اأو �شعبا اأذا ما ت�شافرت الجه�د الر�شمية والأهلية في 

هذا التجاه.

ول�شك باأن حجم الهتمام الذي يبديه المجتمع الفل�شطيني بهذه الظاهرة، يعبر عن وعي واإدراك 

المجتمع وم�ؤ�ش�شاته لمدى خط�رة هذه الظاهرة، ودورها في �شي�ع ما اعترى المجتمع الفل�شطيني 

من ظ�اهر اجتماعية �شلبية وغير ذلك من مظاهر العتداء والبتزاز والتهديد والخطف والقتل 

وفر�س الإتاوات وغيرها من التجاوزات والنتهاكات التي م�شت �شيادة القان�ن والق�شاء وتعدت في 

مخاطرها العتداء على الممتلكات العامة لت�شيب الم�اطن في ج�هر و�شلب حق�قه وحرياته.  

والذي  ج�انبه  بكافة  الف�شاد  ظاهرة  لمحاربة  الرامي  الفل�شطيني  المجتمعي  الحراك  و�شمن 

– اأمان- معنيا ومبادرا رئي�شيا في التاأ�شيل له من  اأجل النزاهة والم�شاءلة  كان الإئتالف من 

خالل مقترح الخطة ال�طنية لمكافحة الف�شاد واإطالق الحملة ال�طنية لمحاربته، فقد �شعت هذه 

الدرا�شة لتمّثل اإطارا نظريا ي�ؤ�ش�س للخط�ات العملية ال�اجبة الإتباع ر�شميا واأهليًا للق�شاء على 

تلك الظاهرة. 

ولك�ن اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد و�شعت الأ�ش�س الرئي�شة التي اأجمعت عليها دول 

العالم المتح�شر كمتطلبات �شرورية في محاربة هذه الظاهرة، ولعدم اإ�شاعة ال�قت والجهد في 

اأنجع ال�شبل واأق�شرها في تحقيق هذه الغاية، فقد غدا من الممكن اختزال ال�قت  البحث عن 

والجهد باإ�شتثمار وتبني ما خل�س اإليه المجتمع الدولي من و�شائل وتدابير واإجراءات و�شيا�شات 

لمكافحة الف�شاد ومحاربته.
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اإرادتهم فعال لمكافحة هذه الظاهرة  اأذا ما اتجهت  ومن هذا المنطلق فاإن على الفل�شطينيين 

اأن يتبن�ا ما اأقرته التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد من �شيا�شات وتدابير ولي�س هذا فح�شب بل 

عليهم اأن ي�ائم�ا ت�شريعاتهم العقابية على وجه الخ�ش��س والت�شريعات الأخرى على وجه العم�م 

مع مبادىء واأحكام التفاقية الدولية ل�شمان امتالكهم لالأداة الت�شريعية المنا�شبة والقادرة على 

الحد من هذه الظاهرة ومكافحتها.

وعليه فاإن هذه الدرا�شة �شعت بالأ�شا�س اإلى البحث عن مدى م�ائمة ال��شع الفل�شطيني من حيث 

ال�شيا�شات العامة والت�شريعات بم�شت�ياتها المختلفة مع متطلبات الإتفاقية الدولية، وذلك بهدف 

تحديد مكامن الإتفاق مع هذه الإتفاقية، وبالتالي تعزيزها والتاأكيد على �شرورة الإلتزام التام 

بها، ومكامن الإختالف والنق�س والتعار�س مع الإتفاقية بهدف ت�ش�يبها وم�ائمتها مع الإتفاقية، 

اآخذين بعين الإعتبار البيئة وال�اقع الثقافي المحلي.

تحليل  تم  بحيث  التحليلي،  ال��شفي  المنهج  الدرا�شة  اإعتمدت  فقد  الهدف  هذا  تحقيق  ولأجل 

�شعيد  على  �ش�اء  الف�شاد  ظاهرة  لمكافحة  وقائية  تدابير  من  تطلبته  وما  التفاقية  ن�ش��س 

ال�شيا�شات العامة اأو على �شعيد الت�شريعات، ومن ثم حللت هذه الدرا�شة ال�شيا�شات والت�شريعات 

متطلبات  مع  وم�ائمتها  اإن�شجامها  مدى  لدرا�شة  الف�شاد  بمحاربة  العالقة  ذات  الفل�شطينية 

الإتفاقية.

جاءت هذه الدرا�شة في ثالثة ف�ش�ل، 

بين الف�شل الأول منها المحاور الرئي�شية في الإتفاقية، محددا اأهدافها ونطاق تطبيقها، واأفعال 

لجرائم  الدول  ومالحقة  مكافحة  تعزيز  و�شمانات  واإجراءات  بمقت�شاها،  المجرمة  الف�شاد 

تعلق منها  �ش�اء ما  الإتفاقية،  لهذه  الف�شاد وفقا  المطل�بة لمحاربة  ال�قائية  والتدابير  الف�شاد، 

اإلزامية هذه  اإلى مدى  اأو ما تعلق بالت�شريعات، ومن ثم عر�س هذا الف�شل  بال�شيا�شات العامة 

باإرادة منها طرفا  ال�شلطة  تك�ن  اأن  اإمكانية  م�ؤكدا على  الفل�شطينية  ال�طنية  لل�شلطة  الإتفاقية 

ملتزما بها.

وخ�ش�س الف�شل الثاني للحديث عن ال�شيا�شات الفل�شطينية العامة ومدى م�ائمتها مع الإتفاقية، 

الإطار  عالج  ثم  ومن  المتعاقبة،  الفل�شطينية  للحك�مات  العامة  ال�شيا�شات  مالمح  اإلى  فتطرق 

و�شبط  الت�شريعية،  والنتخابات  الم�شاركة  بتعزيز  والمتمثلة  الف�شاد  مكافحة  ل�شيا�شات  العام 

الم�شتريات العامة واإدارة المال العام، واإ�شالح الإدارة العامة والخدمة المدنية، كما تطرق هذا 

الم�شروع  غير  الك�شب  مكافحة  هيئة  كل من  ودور  ال�قائية  الف�شاد  مكافحة  هيئات  اإلى  الف�شل 

ودي�ان الرقابة المالية والإدارية في هذا المجال، وقد بين هذا الف�شل الأحكام المتعلقة باإقرار 
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الذمة المالية، كما عالج اأي�شا تدابير مكافحة غ�شل الأم�ال م��شحا �شيا�شة الحك�مة في مكافحة 

ولأهمية  الأهلية،  والهيئات  للجمعيات  المالي  الن�شاط  على  والرقابة  الإجرامية  العائدات  غ�شل 

التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الف�شاد فقد اأكد هذا الف�شل على اأن ق�شية مكافحة الف�شاد 

لم تعد من الق�شايا الداخلية للدولة فح�شب بل اأ�شبحت ق�شية اإقليمية دولية، وللعالقة ال�ثيقة ما 

بين مبادئ الحكم الر�شيد ومحاربة الف�شاد فقد عرج هذا الف�شل لمحاور الإ�شالح في برنامج 

الحكم الر�شيد مبينا اأركانه ومعاييره.

فتطرق  المتحدة،  الأمم  لإتفاقية  الفل�شطينية  الت�شريعات  م�ائمة  مدى  الثالث  الف�شل  وعالج 

لماهية الت�شريعات التي تحكم الأرا�شي الفل�شطينية عار�شا اأهم الماآخذ والعي�ب التي تعتريها، 

الف�شاد في  الدولية لمكافحة  الفل�شطينية لأحكام التفاقية  الت�شريعات  ثم عر�س لمدى م�ائمة 

غ�شل  وتجريم  الأم�ال  اختال�س  بتجريم  مرورا  الر�ش�ة  تجريم  من  بدًء  الف�شاد  تجريم  مجال 

في  ال�شارية  الت�شريعات  تبني  بمدى  انتهاًء  الم�شروع،  غير  الك�شب  اأو  الإثراء  وتجريم  الأم�ال 

يتعلق  فيما  وخ�ش��شا  الف�شاد،  ومالحقة جرائم  مكافحة  تعزيز  و�شمانات  لإجراءات  فل�شطين 

جرائم  على  والمالحقة  والمحا�شبة  الم�شاءلة  ب�جه  مع�ق  اأو  كحائل  الح�شانة  ا�شتخدام  بعدم 

الف�شاد واإطالة مدد التقادم في تلك الجرائم وتقييد العف� الخا�س فيما يتعلق بالمت�رطين بجرائم 

الف�شاد وحرمانهم من ت�لي المنا�شب العامة والم�شادرة لالأم�ال المتح�شل عليها من جرائم 

الف�شاد اأو الم�شتخدمة في ارتكاب جرائم الف�شاد وحماية ال�شه�د والخبراء وال�شحايا والمبلغين 

عن تلك الجرائم. كما عالج هذا الف�شل مدى م�ائمة الت�شريعات ال�شارية في فل�شطين لل�شيا�شات 

التي اأقرتها التفاقية وو�شع ت�شريعات واأنظمة خا�شة بال�ظيفة العم�مية.
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مقدمــة: 

اأربع  انق�شاء  بعد  اأي  �شنة 1997م،  عامة،  كق�شية  فل�شطين  في  مرة  لأول  الف�شاد  م��ش�ع  اأثير 

�شن�ات تقريبا على قيام ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، حيث اأظهر تقرير لجنة الرقابة ال�شادر 

في �شهر اأيار من عام 1997 وكذلك تقرير المجل�س الت�شريعي، وج�د ف�شاد مالي واإداري مار�شه 

عدد من المتنفذين في اأجهزة ال�شلطة.

ي�شتحقه فعال من اهتمام وجهد  الم��ش�ع ما  اأهمية وخط�رة هذا الحدث، لم يجد هذا  ورغم 

ومتابعة م��ش�عية من قبل الق�ى ال�شيا�شية والمجتمع الفل�شطيني، اإذ اقت�شر تناوله وطرحه على 

بع�س ن�اب المجل�س الت�شريعي والنخب الفكرية وال�شيا�شية والأكاديمية، وبع�س منظمات المجتمع 

المدني، ما افقد تقرير المجل�س الت�شريعي قيمته وجرده من اأثره وتاأثيره، بل كان ل�شلبية التعاطي 

وعدم المحا�شبة للفا�شدين الذين وردت اأ�شمائهم في هذا التقرير اأثره المبا�شر على ا�شت�شراء 

الف�شاد وتفاقم حدته، بحيث تخطى حدود اإهدار المال العام لغيره من مجالت و�شروب الف�شاد، 

التي �شاعت �ش�ره ومظاهره على �شعيد مناحي ومجالت ال�ظيفة العم�مية في مرافقها العليا، 

حيث �شاعت المحاباة وا�شتغالل النف�ذ ال�ظيفي من قبل بع�س المتنفذين، وبات تجاوز القان�ن 

اأو �شيا�شة القفز ال�شريع واختزال المراحل في الترقيات اإحدى  في تعيينات ال�ظائف العم�مية 

وت�ش�ية  في حل  الأمنية  الأجهزة  في  العاملين  بع�س  تدخل  �شاع  كما  العم�مية،  ال�ظيفة  �شمات 

بالقان�ن  التقيد  دون  احيانا  والمناق�شات  ال�شفقات  اإبرام  واأ�شحى  عم�لة،  مقابل  المنازعات 

ال�شركات الحتكارية،  العام، كما ا�شتمرت ظاهرة  وال�شروط الم��ش�عية المقرة لحماية المال 

وم�شاركة بع�س ال�شخ�شيات اأو المتنفذين في المجالت التجارية وغير ذلك من المظاهر التي 

بات يعيها جيدا كافة اأفراد المجتمع الفل�شطيني.

المجتمع  �شعيد  على  واأنماطه  الف�شاد  مظاهر  وتحديد  ح�شر  متاهة  في  الدخ�ل  عن  وبعيدا 

الفل�شطيني، يمكننا الق�ل باأن »للف�شاد اأ�شباب عدة يكاد اأن يك�ن اأهمها باعتقادنا:

اإبتعاد بع�س المتنفذين عن مراعاة واحترام مبداأ �شيادة القان�ن وتكاف�ؤ الفر�س في تقلد  1 .

ال�ظائف العم�مية.

التعيين ال�ظيفي في المنا�شب الإدارية القيادية على اأ�شا�س �شيا�شي اعتمد المح�ش�بية والك�تا  2 .

ال�شيا�شية )محا�ش�شة( بين الف�شائل والأحزاب، بحيث بات يتقلد ال�ظائف العليا اأ�شحاب 

المراتب التنظيمية الرفيعة بغ�س النظر عن مقدراتهم وم�ؤهالتهم العلمية والإدارية.
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وال�شلطة  الت�شريعية  ال�شلطة  على  التنفيذية  ال�شلطة  و�شيطرة  ال�شلطات  ف�شل  مبداأ  غياب  3 .

الق�شائية.

غياب التاأثير الق�ي والفاعل للق�ى ال�شيا�شية في م�اجهة ق�شايا الف�شاد والتجاوزات التي  4 .

�شابت قطاع ال�ظيفة العم�مية والمال العام، بل كان لنظام المحا�ش�شة الذي ا�شتخدمته 

الف�شائل اأثره ال�ا�شح في �شك�ت هذه الق�ى عن م�اجهة بع�س مظاهر الف�شاد، ولي�س هذا 

فح�شب بل اأ�شحت هذه الق�ى في الكثير من الم�اقف �شريك وم�شاهم في اإ�شت�شراء الف�شاد، 

�ش�اء من خالل ح�ش�لها على مكا�شب وامتيازات وظيفية وماليه لكادرها اأو من خالل المنح 

وال�شتقطاعات المالية التي تح�شل عليها قادتها من الخزينة العامة لأغرا�س �شخ�شية اأو 

حزبية.

غياب ال�شفافية المالية في بع�س مجالت معامالت ال�شاأن العام، حيث لم يجرى التعامل مع  5 .

جميع الأم�ال العامة الم�ردة لل�شلطة ال�طنية الفل�شطينية باإعتبارها اأم�ال خا�شعة للتدقيق 

والرقابة من قبل المجل�س الت�شريعي.

تدخل مراكز النف�ذ في العديد من القرارات ال�شادرة. 6 .

عدم الم�شاءلة القان�نية لمنتهكي اأحكام القان�ن ومرتكبي جرائم الف�شاد، اإذ �شاهم غياب  7 .

المرتبطة  الجرائم  لمئات  بل  لع�شرات  والجادة  الفعلية  القان�نية  والم�شاءلة  المالحقة 

مما  الجرائم،  هذه  لمرتكبي  القان�نية  والح�شانة  الحماية  وتكري�س  اإ�شفاء  في  بالف�شاد، 

عن  المتكرر  ال�شلطة  �شك�ت  لك�ن  الجرائم،  هذه  في  والتمادي  ال�شتمرار  على  �شجعهم 

م�شاءلة مقترفي هذه الجرائم، قد �شجع الأفراد على تكرار مثل هذه الأعمال بل والمغالة 

فيها لمعرفة مقترفي هذه الجرائم الم�شبقة بغياب الم�شاءلة والمالحقة الجادة على هذه 

الجرائم. 

ولي�س هذا فح�شب بل من الم�شائل الهامة التي �شربت م�شداقية ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية في 

هذا الجانب، عدم نجاح النيابة الفل�شطينية العامة في اأحالة بع�س المتهمين الأ�شا�شيين بق�شايا 

الف�شاد للق�شاء الفل�شطيني.

ال�اقع  وخ�ش��شية  لظروف  ترجع  اأخرى  اأ�شباب  اأي�شا  هناك  ال�شالفة  الأ�شباب  جانب  والى 

الفل�شطيني، فالكيان الفل�شطيني نتيجة لالحتالل الإ�شرائيلي الذي لم يزل جاثما وم�شيطرا على 

الأرا�شي الفل�شطينية بق�اته واإدارته الع�شكرية، كيانا لي�س له ممار�شة جميع المهام وال�شالحيات 

باإ�شتثناء المجالت التي حددتها ور�شمت نطاقها اتفاقيات اأو�شل� بين منظمة التحرير الفل�شطينية 
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واإ�شرائيل حيث بقيت �شلطة مح�ش�رة ومقيدة بممار�شة �شالحيات ومهام ل تتعدى بع�س الحق�ق 

ال�شيادية في مجال الإدارة اأو الأمن.

وعلى الرغم من محدودية ال�شلطات الممن�حة لل�شلطة ال�طنية الفل�شطينية بمقت�شى اتفاقيات 

اأو�شل�،  فقد تم تجريد هذه ال�شلطة عمليا من اأغلب هذه ال�شالحيات بعد تنفيذ ق�ات الحتالل 

.
1

الإ�شرائيلي لهج�مها الع�شكري الذي اأطلق عليه »عملية الدرع اأو الجدار ال�اقي«

ولعل ما يعنينا التاأكيد على دور وعالقة الحتالل المبا�شرة وغير المبا�شرة في دعم قيام البيئة 

والمناخ المنا�شب لنت�شار وا�شت�شراء الف�شاد في الأرا�شي الفل�شطينية، فمن جانب اأجبر تدمير 

ق�ات الحتالل الإ�شرائيلي لمقار مراكز الإ�شالح والتاأهيل«ال�شج�ن« اأجهزة الأمن الفل�شطيني 

على اإخالء �شبيل جميع المقرات من المحك�مين والمعتقلين، بغ�س النظر عن التهم الم�جهة 

الفل�شطينية  الأمنية  المعاقبين عليها، ولي�س هذا فح�شب بل ت�قفت الأجهزة  اأو الجرائم  اإليهم 

والمكلفين باإنفاذ القان�ن عن ممار�شة دورهم في المالحقة والك�شف عن الجرائم لفترة ط�يلة، 

مما حال دون مالحقة الع�شرات من الأ�شخا�س، كما اأ�شبحت هذه الأجهزة بالنظر ل�قف التن�شيق 

الأمني والجنائي بين الجانبين، عاجزة عن م�شاءلة ومالحقة المتهمين والمدانين في الق�شايا 

الجنائية الخطرة، لعدم قدرتها على ال��ش�ل اإليهم اأو اعتقالهم. 

هروب  في  �شاهم  قد  والإ�شرائيليين،  الفل�شطينيين  بين  الجنائي  الأمني  التن�شيق  وقف  اأن  كما 

مئات المتهمين والمدانين بارتكاب الجرائم، لعدم معرفة الجهات الفل�شطينية بحركة الأ�شخا�س 

لنعدام ال�شيطرة الفل�شطينية على المعابر الخارجية لالأرا�شي الفل�شطينية، واأي�شا على حركة 

الأ�شخا�س من الأرا�شي الفل�شطينية اإلى دولة الحتالل اأو بالعك�س. 

والى جانب ما تقدم اوجد هذا ال��شع المتمثل بغياب م�ؤ�ش�شات العدالة الجنائية وانعدام القدرة 

على المالحقة والم�شاءلة الفر�شة والبيئة المنا�شبة ل�شي�ع الجرائم باأن�اعها، بحيث باتت الأرا�شي 

الفل�شطينية منذ اقتحام الق�ات الإ�شرائيلية تعي�س في حالة من الف��شى والنفالت الأمني الذي 

قاد اإلى �شي�ع جرائم القتل والف�شاد والبتزاز والعتداء على الممتلكات العامة والخا�شة.

للمزيد  ي�م 2002/3/29م،  ال�قائي  الدرع  بعملية  المعروف  الع�شكري  الإ�شرائيلي هج�مها  1  �شنت ق�ات الحتالل 

ح�ل هذه العملية وتداعياتها على �شعيد ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية  والأرا�شي الفل�شطينية عم�ما انظر:

اأيار/  المتخذ في 7   ،10/10 – اإ ط  د  العامة  الجمعية  بناء على قرار  المعد  المتحدة  العام لالأمم  الأمين  تقرير   

ماي� 2002، والمعن�ن »الأعمال الإ�شرائيلية غير القان�نية في القد�س ال�شرقية المحتلة وبقية الأر�س الفل�شطينية 

المحتلة«، وثيقة رقم  ES-10 /186/A فقرة 23 وما بعدها.
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الأرا�شي  في  التام  وتحكمه  ل�شيطرته  بالنظر  الإ�شرائيلي  الحتالل  يمتلك  اآخر  جانب  ومن 

اأو  القت�شادية  �ش�اء  الفل�شطينية  بالأو�شاع  والتحكم  التاأثير  في  وا�شحة  لقدرة  الفل�شطينية 

الجتماعية اأو ال�شيا�شية.

لل�شلطة  اإقامتهم  اأعقاب  في  الفل�شطينيين  على  تتدفق  كانت  التي  والهبات  المنح  ترافقت  لقد 

ال�طنية الفل�شطينية على الأرا�شي المحتلة، لدعم م�شار العملية ال�شلمية بين الجانبين، ولم�شاعدة 

الفل�شطينيين على اإقامة وبناء م�ؤ�ش�شات دولتهم، مع م�ؤ�ش�شات وق�انين غير مكتمله. فعلى الرغم 

اإل  ال�طنية،  لل�شلطة  والم�ؤ�ش�شاتية  التحتية  البنية  وتاأ�شي�س  بناء  الهام في  الأم�ال  من دور هذه 

اأنها قد وفرت بطريقة غير مبا�شرة زيادة في فر�س الف�شاد في الأرا�شي الفل�شطينية، كما ترافق 

ذلك مع عدم اهتمام الجهات المانحة باأول�يات ا�شتغالل وت�شغيل هذه الأم�ال اأو مراقبة م�شارات 

اإنفاقها.

ولكي ل ن�شهب في ا�شتعرا�س ال�اقع الفل�شطيني، يمكننا الق�ل باأن وج�د الف�شاد باأ�شكاله واأنماطه 

المختلفة، قد بات يهدد م�شداقية وفعالية ال�شلطة وم�ؤ�ش�شاتها، مما يحتم على كل حري�س ومهتم 

ي�ؤول  ل  اأن  فل�شطين،  في  والعدالة  القان�ن  دولة  وبناء  القان�ن  ب�شيادة  والم�ؤ�ش�شات  الأفراد  من 

جهدا في مكافحة هذه الظاهرة ومحاربتها، لك�ن ا�شتئ�شالها والحد من ا�شت�شرائها و�شي�عها 

اأمرا لي�س م�شتحيال اأو �شعبا اذا ما ت�شافرت الجه�د الر�شمية والأهلية في هذا التجاه. خا�شة اأن 

الج�شم الرئي�شي من القطاع العام والعاملين فيه لم ينخرط�ا في ممار�شه الر�ش�ة ولم يتعاي�ش�ا 

اأو ي�شرع�ا اأو يبرروا هذه الحالة. 
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الفصل األول

اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد

لم يكن الهتمام الدولي بظاهرة الف�شاد باأنماطه واأ�شكاله المختلفة، اهتماما ثان�يا اأملته ظروف 

طبيعية  ومح�شلة  منطقيا  تت�يجا  واأبعاده  بحقيقته  الهتمام  هذا  جاء  واإنما  عابرة،  واعتبارات 

لجه�د الأمم المتحدة الحثيثة في مجال تنظيم الحق�ق والحريات ومكافحة الفقر ودعم التنمية 

وتحقيق ال�شع�ب لحقها بتقرير م�شيرها القت�شادي وال��ش�ل للممار�شة الميدانية الحرة لحقها 

الم�شروع في ال�شيادة الدائمة وال�شتغالل الأمثل والر�شيد لم�اردها وثرواتها.

والمدنية  ال�شيا�شية  وحرياته  الفرد  حق�ق  منحت  ن�شاطها،  بدايات  ومنذ  المتحدة،  فالأمم 

الجانب  لهذا  اأفردت  حيث  مميزا،  يك�ن  اأن  يكاد  اهتماما  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 

والحق  القت�شادية  الحق�ق  م�شم�نها  وعالج  تناول  التي  الدولية  والتفاقيات  الإعالنات  مئات 

الم�راد  على  الدائمة  وال�شيادة  الأفراد  بين  والم�شاواة  الجتماعية  العدالة  وتحقيق  التنمية  في 

والثروات والعمل وغيرها.

ولم يقف الهتمام الدولي كما ه� ثابت عند م��ش�ع البحث في تفا�شيل الحق�ق وتقنين مك�ناتها 

وتفرعاتها، واإنما تجاوز دور المجتمع الدولي مرحلة التقنين النظري المجرد اإلى مرحلة البحث 

في �شبل تمكين المجتمعات الدولية من العمل على التطبيق الفاعل والبناء لهذه المنظ�مة عبر 

التمتع  واإمكانية  والأفراد  ال�شع�ب  بين  حالت  قد  التي  والتحديات  المعيقات  وت�شخي�س  ح�شر 

الفعلي بهذه الحق�ق، لم�اجهتها والعمل على مكافحتها ومن ثم اإزالتها كعقبات وم�انع تعتر�س 

التنمية وتح�ل دون اإقامة الدول لنظم �شيا�شية واقت�شادية مبنية على تحقيق العدالة الجتماعية 

والت�زيع العادل للدخل والثروة مما يكفل ويعزز حق الجميع في التمتع بالم�ارد والثروات وحقهم 

في الم�شاواة في التمتع الفعلي بمنظ�مة الحق�ق والحريات الفردية والجماعية وفي الممار�شة 

ال�ظائف  وتقلد  والعمل  والإ�شكان  والغذاء  ال�شحية  والخدمات  التعليم  في  لحق�قهم  العملية 

العامة.

وبالنظر لك�ن الف�شاد باأ�شكاله واأنماطه المختلفة قد بات ي�شكل اأحد اأهم المعيقات والتحديات 

على  والعمل  مكافحته  م��ش�ع  فقد حظي  والتط�ر،  التنمية  في  وحقها  ال�شع�ب  بين  تح�ل  التي 
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ا�شتئ�شاله والحد من انت�شاره، باهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الذي �شعى في �شبيل 

م�اجهته هذه الظاهرة وتدارك مخاطرها واآثارها المدمرة على الدول والأفراد، اإلى بل�رة وو�شع 

اإ�شتراتيجية دولية �شاملة وم�شتدامة لمكافحته والحد من ا�شت�شرائه.

ومن هذا المنطلق اأدت جه�د الأمم المتحدة الحثيثة في الت�شدي لظاهرة الف�شاد، اإلى اعتماد 

الذي �شادقت  رقـم )4/58(،  لقـرارها  بتاريخ 2003/10/3م  المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية 

بمقت�شاه على م�شروع التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد، كما تم بمقت�شى القرار ال�شالف اأي�شا 

ت�شمية ي�م 9 كان�ن الأول/ دي�شمبر، ي�مًا دوليًا لمكافحة الف�شاد، كما طالب وحث القرار المجتمع 

الدولي ومنظمات التكامل القت�شادية الإقليمية على اعتماد التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد، 

النفاذ  حيز  ودخلت  بالمك�شيك،  ميريدا  مدينة  في  2003/12/10م،  في  للت�قيع  عر�شت  التي 

بتاريخ 2005/12/14م، لت�شبح بذلك اأول اتفاقية دولية عامة معنية ومخت�شة بح�شر وتقنين 

مجم�ع التدابير والإجراءات  ال�اجب على المجتمع الدولي والدول اإتخاذها واللتزام بها ل�شمان 

 .
2

مكافحة الف�شاد والق�شاء عليه

وبالنظر لأهمية هذه ال�ثيقة خا�شة واأنها تج�شد الروؤية والإ�شتراتيجية الدولية لماهية التدابير 

على  ال�اجب  الف�شاد  اأفعال  ماهية  عن  ف�شال  الف�شاد،  لمكافحة  اتخاذها  ال�اجب  والإجراءات 

اأع�شاء المجتمع الدولي تجريمها والمالحقة والم�شاءلة عليها، نرى من الأهمية بمكان الت�قف 

اأمام ج�هر م�شم�ن هذه ال�ثيقة، وتحديدا اأمام مجم�ع ال�شيا�شات والتدابير واللتزامات التي 

مدى  وت��شيح  ا�شتعرا�س  في  الدخ�ل  قبيل  وذلك  تنفيذها،  الدول  من  التفاقية  هذه  اقت�شت 

م�ائمة ال�شيا�شات والت�شريعات الفل�شطينية لم�شم�ن واأحكام هذه التفاقية. 

2  هناك العديد من التفاقيات الإقليمية لمكافحة الف�شاد مثل :

 ،1996 اآذار/مار�س   29 في  الأمريكية  الدول  منظمة  اعتمدتها  التي  الف�شاد،  لمكافحة  الأمريكية  البلدان  اتفاقية   

واتفاقية مكافحة الف�شاد بين م�ظفي الدول الأع�شاء في التحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجل�س التحاد الأوروبـي 

الدولية،  التجارية  المعامالت  الأجانب في  العم�ميين  الم�ظفين  ر�ش�  واتفاقية مكافحة  اأيار/مايـ� 1997،  في 26 

التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة في الميدان القت�شـــادي في 21 ت�شرين الثاني/ن�فمــبر 1997، واتفاقية 

الثاني/يناير1999،  كان�ن   27 في  اأوروبا  لمجل�س  ال�زارية  اللجنة  اعتمدتها  التي  الف�شاد،  ب�شاأن  الجنائي  القان�ن 

واتفاقية القان�ن المدني ب�شاأن الف�شاد، التي اعتمدتـها اللجنـــة ال�زارية لمجل�س اأوروبـــا في 4 ت�شرين الثاني/ن�فمبر 

1999، واتفاقية التحاد الأفريقي لمنع الف�شاد ومحاربته، التي اعتمدها روؤ�شاء دول وحك�مات التحاد الإفريقي في 

12 تم�ز/ي�ليه 2003م.
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المبحث األول

م�صمون التفاقية الدولية لمكافحة الف�صاد

 
3

تتاألف اتفاقية مكافحة الف�شاد من ديباجة مقت�شبة و71 مادة قان�نية مق�شمة على ثمانية ف�ش�ل

اأجل  اإعمالها وتطبيقها من  ت�شمنت مجم�ع التدابير والإجراءات ال�اجب على الدول الأطراف 

تط�ير وتمكين منظ�متها القان�نية والإدارية والق�شائية في مجال مكافحة الف�شاد والحيل�لة دون 

وق�عه وقيامه.

اأهم  ال�ش�ء على  بت�شليط  ارتاأينا الكتفاء  الدرا�شة في تفا�شيل هذه التفاقية  تلج هذه  ولكي ل 

اللتزامات التي فر�شتها هذه التفاقية على الدول الأطراف فيها، ولي�س هذا فح�شب بل حاولنا 

ك�شلطة  الفل�شطيني  وال��شع  ال�اقع  مع  تتنا�شب  قد  التي  اللتزامات  على  التركيز  الإمكان  قدر 

قائمة في ظل الحتالل، ولهذا تجنبنا الهتمام اأو التركيز على اللتزامات المرتبطة بال�شيادة 

اأي تلك التي ل يمكن تنفيذها اأو تج�شيدها �ش�ى من قبل الدول التي تمتلك وتتمتع بكافة اأركان 

بت�شليم  المتعلق  واللتزام  الجنائية  بال�لية  المتعلقة  كاللتزامات  القان�نية،  الدولة  ومق�مات 

المجرمين واللتزام المتعلق بالتعاون في مجال المالحقة وغيرها.

الممكن  اللتزامات  على  التركيز  على  البحث  هذا  في  جهدنا  ونركز  نح�شر  اأن  ارتاأينا  ولهذا 

تج�شيدها وتطبيقها من قبل ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية في ظل ال�شالحيات المحددة لمك�ناتها 

الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية.

3  انظر ملحق )اأ(.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

الفرع األول

اأهداف التفاقية ونطاق تطبيقها

عك�شت ديباجة التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد، اأ�شباب ومبررات و�شع المجتمع الدولي لهذه 

التفاقية، التي جاءت كما يت�شح من عبارات الديباجة لم�اجهة خط�رة ما يطرحه الف�شاد من 

وتق�ي�س  هدم  في  ال�شلبي  دوره  من  وللحد  واأمنها،  المجتمعات  ا�شتقرار  على  ومخاطر  م�شاكل 

الم�ؤ�ش�شات الديمقراطية وتعري�س التنمية الم�شتدامة و�شيادة القان�ن للخطر، ف�شال عن خط�رة 

والجريمة  المنظمة  الجريمة  وخ�ش��شا  الجريمة  اأ�شكال  و�شائر  الف�شاد  بين  القائمة  ال�شالت 

القت�شادية بما فيها غ�شل الأم�ال.

المجتمعات  كل  يم�س  بات  واإنما  محليا،  �شاأنا  يعد  لم  الف�شاد  باأن  الديباجة  اأو�شحت  كما 

والقت�شاديات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته اأمرا �شروريا، بل يقت�شي �شرورة 

لمنع  والإدارية  والمعل�ماتية  التقنية  الإمكانات  لكافة  الدولي  المجتمع  وت�شخير  و�شع  ووج�ب 

وك�شف وردع جرائم الف�شاد والك�شب غير الم�شروع، ودعم ا�شترداد الدول للم�ج�دات المتح�شل 

عليها ب�شتى �ش�ر الف�شاد.

ومن اأهم ما ت�شمنته الديباجة تاأكيدها باأن منع الف�شاد والق�شاء عليه لم يعد م�ش�ؤولية اأحادية 

اأو فردية، واإنما تقع على كاهل جميع الدول، ولي�س هذا فح�شب بل اأكدت الديباجة على اأن جهد 

ذلك  في  بما  الجه�د  كافة  ت�شافر  دون  يتحقق  اأن  له  يمكن  ل  عليه  والق�شاء  الف�شاد  مكافحة 

المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحك�مية ومنظمات المجتمع المحلي. 

وعلى �شعيد اأحكام الف�شل الأول من التفاقية، تناولت م�اد وبن�د هذا الف�شل اأهداف التفاقية 

ونطاق تطبيقها، حيث حددت المادة الأولى الغر�س والهدف من اإبرام هذه التفاقية في:

ترويج وتدعيم التدابير الرامية اإلى منع ومكافحة الف�شاد ب�ش�رة اأكفاأ واأنجع.   )اأ( 

ومكافحة  منع  مجال  في  التقنية  والم�شاعدة  الدولي  التعاون  ودعم  وتي�شير  ترويج  )ب( 

الف�شاد، بما في ذلك في مجال ا�شترداد الم�ج�دات.

تعزيز النـزاهة والم�شاءلة والإدارة ال�شليمة لل�ش�ؤون العم�مية والممتلكات العم�مية. )ج( 

كما حددت المادة الثالثة من التفاقية مجالت تطبيق هذه التفاقية بق�لها:
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تنطبق هذه التفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الف�شاد والتحري عنه ومالحقــة مرتكبيه،   .1

وعلى تجميد وحجز واإرجاع العائدات المتاأتية من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية. 

لأغرا�س تنفيذ هذه التفاقية، لي�س �شروريا اأن تك�ن الجرائم المبّينة فيها قد األحقت   .2

�شررا اأو اأذى باأمالك الدولة، با�شتثناء ما تن�س عليه خالفا لذلك. 

ولعل الهام في هذه المادة تاأكيدها على البعد ال�قائي لنطباق و�شريان هذه التفاقية، التي ترمي 

كما ه� ثابت من عن�انها وجل ن�ش��شها اإلى تعزيز البعد ال�قائي لمكافحة الف�شاد، اأي العمل على 

الحيل�لة دون وق�ع هذه الجرائم من حيث الأ�شل والمبداأ، ولهذا نالت الإجراءات ال�قائية �ش�اء 

على �شعيد ال�شيا�شات اأو التدابير اأو ال�شمانات على مكانة خا�شة ومميزة بمتن التفاقية، لقناعة 

اإتباعها  لما في  والأ�شا�شية  الأولى  بالمكانة  اأن تحظى  المكافحة يجب  باأن  التفاق  وا�شعي هذا 

وتج�شيدها من اأثر وتاأثير مبا�شر على تقلي�س حجم الف�شاد وربما قد يعزز وي�شاهم في الق�شاء 

على بع�س اأ�شكاله.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

الفرع الثاين

�صيا�صات مكافحة الف�صاد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد

بينت الإتفاقية في مجملها ال�شيا�شات المثالية التي يجب اأن تتبناها الحك�مة لل��ش�ل اإلى اأف�شل 

حالة تقربها من ال��شع المثالي للحك�مة ال�شالحة الر�شيدة.

الف�ساد  مكافحة  وممار�سات  و�سيا�سات  تدابير  منها  الثاني  الف�شل  في  التفاقية  وت�شمنت 

الوقائية، حيث تعر�شت لت�شكيل هيئة مكافحة الف�شاد ال�قائية، ومدونات ق�اعد �شل�ك للم�ظفين 

المتعلقة  والتدابير  النا�س،  واإبالغ  العم�مية،  الأم�ال  واإدارة  العم�مية  والم�شتريات  العم�ميين، 

المجتمع،  وم�شاركة  الخا�س،  القطاع  تناولت  كما  العامة،  النيابة  واأجهزة  الق�شائي  بالجهاز 

وتدابير منع غ�شل الأم�ال.

وتناولت في الف�شل الثالث التجريم واإنفاذ القانون وتعر�شت لتجريم ر�ش�ة الم�ظفين العم�ميين 

عم�مي،  م�ظف  ِقبل  من  ت�شريبها  اأو  تبديدها  اأو  الممتلكات  واختال�س  والأجانب،  ال�طنيين 

اختال�س  تناولت  كما  الم�شروع،  غير  والإثراء  ال�ظائف،  ا�شتغالل  واإ�شاءة  بالنف�ذ،  والمتاجرة 

للمالحقة  وتعر�شت  الإجرامية،  العائدات  لغ�شل  وتعر�شت  الخا�س،  القطاع  في  الممتلكات 

والمقا�شاة والجزاءات، والتجميد والحجز والم�شادرة، والتعامل مع ال�شرية الم�شرفية، والتعاون 

بين ال�شلطات ال�طنية وبين ال�شلطات ال�طنية والقطاع الخا�س، وتاأ�شي�س ال�شجل الجنائي.

كما ت�شمنت التفاقية في الف�شل الرابع منها التعاون الدولي، حيث تعر�شت لت�شليم المجرمين، 

القان�ن،  اإنفاذ  مجال  في  والتعاون  الجنائية،  الإجراءات  ونقل  المتبادلة،  القان�نية  والم�شاعدة 

والتحقيقات الم�شتركة، واأ�شاليب التحري الخا�شة.  

الجريمة،  من  المتاأتية  للعائدات  تعر�س  حيث  الم�ج�دات،  ا�شترداد  الخام�س  الف�شل  وتناول 

وتدابير ال�شترداد المبا�شر للممتلكات، واآليات ا�شترداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في 

مجال الم�شادرة، والتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تناول ت�شكيل وحدة 

المعل�مات ال�شتخبارية المالية.

والم�شاعدة  للتدريب  وتطرق  المعل�مات،  وتبادل  التقنية  الم�شاعدة  ال�شاد�س  الف�شل  تناول  كما 

من  التفاقية  تنفيذ  تناول  كما  وتحليلها،  وتبادلها  بالف�شاد  المتعلقة  المعل�مات  وجمع  التقنية، 

خالل التنمية القت�شادية والم�شاعدة التقنية.
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ويالحظ اأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد قد ت��شعت في جرائم الف�شاد، حيث خ�ش�شت 

الباب الثالث منها لتجريم الف�شاد، خالفا لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر ال�طنية التي اعتمدت وعر�شت للت�قيع والت�شديق والن�شمام بم�جب قرار الجمعية العامة 

تناولت  والتي  بتاريخ 2003/9/29،  النفاذ  بتاريخ 2000/11/15 ودخلت حيز  المتحدة  لالأمم 

في المادة )8( منها جريمة الر�ش�ة فقط تحت عن�ان تجريم الف�شاد، وقد ن�شت على جريمة 

واإنما تحت عن�ان تجريم غ�شل عائدات  الف�شاد  لي�س تحت عن�ان تجريم  الأم�ال ولكنها  غ�شل 

الجرائم.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

الفرع الثالث

اأفعال الف�صاد المجرمة بمقت�صى التفاقية

من الم�شلم به عدم كفاية وجدوى ال�شيا�شات والممار�شات ال�شالفة، اإذا ما افتقدت هذه ال�شيا�شات 

للحماية الجزائية، فتبني الدول لمجم�ع الإجراءات والتدابير التي ت�شمنتها التفاقية، عمال ل 

قيمة اأو اأثر له اإن لم يتم ت�شمين ت�شريعات الدولة الجزائية، لمجم�عة من الق�اعد والن�ش��س 

القان�نية الخا�شة بتجريم الأفعال التي قد ينطبق عليها و�شف الف�شاد. 

وعلى هذا الأ�شا�س اإن مكافحة الف�شاد ومحاربته، تقت�شي تجريم العديد من الأفعال المنط�ية 

من  اأيا  يرتكب  لمن  الجزائية  والم�شاءلة  المالحقة  ل�شمان  الظاهرة،  هذه  ومدل�ل  اإطار  تحت 

واإ�شاءة  العدالة  واإنكار  والمحاباة  المنافع  وتحقيق  العام  المال  كالر�ش�ة وغ�شب  الف�شاد  اأفعال 

ا�شتخدام المنا�شب والك�شب غير الم�شروع وغيرها من �ش�ر ومظاهر الف�شاد. 

والنقاط  بالمحاور  التفاقية  جرمتها  التي  الأفعال  وتحديد  ح�شر  ال�شدد  هذا  في  ويمكننا 

التالية:

تجريم وعد الم�ظف العم�مي بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل  1 .

اأو كيان اآخر، لكي  اأو ل�شالح �شخ�س  اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه  مبا�شر 

يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية.

التما�س م�ظف عم�مي اأو قب�لـه، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، مزيـة غير م�شتحقة، �ش�اء  2 .

ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو 

يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية.

تجريم القيام، عمدا، ب�عد م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية بمزية  3 .

اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح  اإياها، ب�شكل مبا�شر  اأو منحه  اأو عر�شها عليه  غير م�شتحقة 

الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن 

القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية، من اأجل الح�ش�ل على منفعة تجارية اأو اأي مزية 

غير م�شتحقة اأخرى اأو الحتفاظ بها فيما يتعلق بت�شريف الأعمال التجارية الدولية. 

تجريم قيام م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف في م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية عمدا، ب�شكل مبا�شر  4 .
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اأو  نف�شــه  الم�ظــف  اأو قب�ل مزيــة غير م�شتحقــة، �ش�اء ل�شالح  باإلتما�س  اأو غير مبا�شـر، 

ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما 

لدى اأداء واجباته الر�شمية.

تجريم قيام م�ظف عم�مــي عمـدا، ل�شالحه ه� اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، باختال�س  5 .

اأو تبديد اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية عم�مية اأو خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات 

قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه، اأو ت�شريبها ب�شكل اآخر. 

تجريم وعد م�ظف عم�مي اأو اأي �شخ�س اآخر باأي مزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو  6 .

ال�شخ�س  اأو  العم�مي  الم�ظف  لتحري�س ذلك  اأو غير مبا�شر،  ب�شكل مبا�شر  اإياها،  منحه 

على ا�شتغالل نف�ذه الفعلي اأو المفتر�س بهدف الح�ش�ل من اإدارة اأو �شلطة عم�مية تابعة 

للدولة الطرف على مزية غير م�شتحقة ل�شالح المحّر�س الأ�شلي على ذلك الفعل اأو ل�شالح 

اأي �شخ�س اآخر؛ 

تجريم قيام م�ظف عم�مي اأو اأي �شخ�س اآخر، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، بالتما�س اأو  7 .

قب�ل اأي مزية غير م�شتحقة ل�شالحه ه� اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي ي�شتغل ذلك الم�ظف 

العم�مي اأو ال�شخ�س نف�ذه الفعلي اأو المفتر�س بهدف الح�ش�ل من اإدارة اأو �شلطة عم�مية 

تابعة للدولة الطرف على مزية غير م�شتحقة.

قيامه  عدم  اأو  قيامه  اأي  م�قعه،  اأو  وظائفه  ا�شتغالل  اإ�شاءة  عم�مي  م�ظف  تعمد  تجريم  8 .

بفعل ما، لدى ال�شطالع ب�ظائفه، بغر�س الح�ش�ل على مزية غير م�شتحقة ل�شالحه ه� اأو 

ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، مما ي�شكل انتهاكا للق�انين. 

ب�ش�رة  تعليلها  ي�شتطيع  ل  كبيرة  زيادة  زيادة م�ج�داته  اأي  م�شــروع،  غيـر  الإثراًء  تجريم  9 .

معق�لة قيا�شا اإلى دخله الم�شروع. 

تجريم الر�ش�ة في القطاع الخا�س من خالل تجريم وعد اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع  10 .

الخا�س، اأو يعمل لديه باأي �شفة، بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل 

مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك 

ال�شخ�س بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما ي�شكل اإخالل ب�اجباته.

قب�لـه،  اأو  �شفة،  باأي  لديه  يعمل  اأو  الخا�س،  للقطاع  تابعا  كيانا  يدير  �شخ�س  اأي  التما�س  11 .

ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، مزية غير م�شتحقة، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه اأو ل�شالح 

�شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما، مما ي�شكل اإخالل ب�اجباته. 

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

تجريم الختال�س على �شعيد القطاع الخا�س، من خالل تجريم قيام اأي �شخ�س يدير كيانا  12 .

اأو  مالي  اأو  اقت�شادي  ن�شاط  مزاولة  اأثناء  �شفة،  باأي  فيه  يعمل  اأو  الخا�س،  للقطاع  تابعا 

تجاري، باختال�س اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات 

قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه. 

تجريم تبيي�س وغ�شل العائدات الإجرامية، من خالل تجريم: 13 .

اأو تم�يه  اإخفاء  اإجرامية، بغر�س  باأنها عائدات  العلم  اإحالتها، مـع  اأو  الممتلكات  اإبدال  اأ. 

الجرم  ارتكاب  اأي �شخ�س �شالع في  اأو م�شاعدة  الم�شروع  الممتلكات غير  تلك  م�شدر 

الأ�شلي على الإفالت من الع�اقب القان�نية لفعلته.

اإخفاء اأو تم�يه الطبيعة الحقيقية للممتلكات اأو م�شدرها اأو مكانها اأو كيفية الت�شرف  ب. 

هي  الممتلكات  تلك  باأن  العلم  مع  بها،  المتعلقة  الحق�ق  اأو  ملكيتها  اأو  حركتها  اأو  فيها 

عائدات اإجرامية.

باأنها عائدات  اأو ا�شتخدامها مع العلم، وقت ا�شتالمها،  اأو حيازتها  اكت�شاب الممتلكات  ج. 

اإجرامية.

الم�شاركة في ارتكاب اأي فعل مجّرم وفقا لهذه المادة، اأو التعاون اأو التاآمر على ارتكابه،  د. 

وال�شروع في ارتكابه والم�شاعدة والت�شجيع على ذلك وت�شهيله واإ�شداء الم�ش�رة ب�شاأنه. 

تجريم اإخفاء الممتلكات اأو م�ا�شلة الحتفاظ بها عندما يك�ن ال�شخ�س المعني على علم  14 .

باأن تلك الممتلكات متاأتية من اأي من اأفعال الف�شاد المجّرمة.

تجريم ا�شتخدام الإكراه البدني والمعن�ي اأو الإغراء بمزايا للتحري�س على الإدلء ب�شهادة  15 .

اأفعال  بارتكاب  تتعلق  اإجراءات  في  الأدلة  تقديم  اأو  بال�شهادة  الإدلء  في  للتدخل  اأو  زور 

مجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

م�ظف  اأي  ممار�شة  في  للتدخل  الترهيب  اأو  التهديد  اأو  البدنية  الق�ة  ا�شتخدام  تجريم  16 .

ق�شائي اأو معني باإنفاذ القان�ن مهامه الر�شمية فيما يتعلق بارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه 

التفاقية. 

تجريم ال�شروع بارتكاب اأيا من الأفعال ال�شالفة، كما مدت التفاقية نطاق الم�شاءلة الجنائية  17 .

عن جرائم الف�شاد لت�شمل اإلى جانب منفذها كل من المت�اطئ اأو الم�شاعد اأو المحر�س على 

ارتكاب هذه الجرائم.
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ولعل ما تجدر مالحظته من ا�ستعرا�س وتدقيق ن�سو�س اأحكام الف�سل الثالث من التفاقية:

اأ.  تبني معيار المثال ل الح�سر في تقنين جرائم الف�ساد:

حيث يتبين مدى تركيز التفاقية على تقنين وتحديد جرائم الف�شاد، رغم تجنبها تعريف الف�شاد، 

ولي�س هذا فح�شب بل يت�شح باأن التفاقية قد اأوردت هذه الجرائم على �شبيل المثال ل الح�شر 

ت�شريعاتها  في  جرائم  من  منا�شبا  تراه  ما  اإ�شافة  اأو  لتقرير  الدول  اأمام  الباب  تركت  بحيث 

العقابية. ولعل هذا ما يت�شح من م�شم�ن المادة 65 من التفاقية. 

ب. تجاوز المفهوم التقليدي لتعريف الموظف العام: 

اإن ا�شطالح الم�ظف العام لغايات هذه التفاقية وبالتالي لغايات مكافحة الف�شاد ومحاربته، لم 

يعد قا�شر على المفه�م التقليدي لعبارة الم�ظف العم�مي التي درجت عليها الت�شريعات المحلية، 

اإدارتها العامة، واإنما ت��شعت التفاقية في  اأو في  اأو الم�شتخدم في الدولة  اأي ال�شخ�س العامل 

تعريف الم�ظف لغاية المالحقة والم�شاءلة الجنائية عن بع�س جرائم الف�شاد، وتحديدا جريمة 

الر�ش�ة، لت�شمل هذه العبارة اإلى جانب جم�ع العاملين والم�شتخدمين في قطاع ال�ظيفة العم�مية 

في الدولة بغ�س النظر عن جن�شياتهم، م�ظفي الم�ؤ�ش�شات الدولية المت�اجدة على اأرا�شي الدولة، 

ولهذا بات للدول ا�شتنادا لهذا التعريف الحق في مالحقة وم�شاءلة ه�ؤلء الأ�شخا�س عن جريمة 

 .
4

الر�ش�ة اإذا ما اقترف�ها اأو �شارك�ا باقترافها على �شعيد الأرا�شي الدولة

ج. مد نطاق جرائم الف�ساد لخارج نطاق القطاع العام: 

ت��شعت التفاقية اأي�شا في مد نطاق جرائم الف�شاد لخارج اإطار ال�ظيفة العم�مية، بحيث باتت 

بع�س اأ�شكال الف�شاد التي جرمتها التفاقية، تثير الم�ش�ؤولية الجنائية كجرائم ف�شاد اإذا ما تم 

، ومثال ذلك جريمة الر�ش�ة، وجريمة اقتراف من يدير كيانا 
5

اقترافها في نطاق القطاع الخا�س

اأوراق  اأو  اأم�ال  اأو  اأي ممتلكات  اأو يعمل فيه باأي �شفة، لجريمة اختال�س  تابعا للقطاع الخا�س، 

مالية خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه.

د. العتراف بالم�سوؤولية الجزائية لالأ�سخا�س المعنوية: 

في �شبيل عدم ح�شانة الأ�شخا�س المعن�ية وح�شر نطاق م�ش�ؤوليتها في اإطار الم�ش�ؤولية المدنية، 

4  انظر المادة 16من التفاقية.

5  عالجت هذا ال��شع على �شعيد التفاقية كل من المــــادة 21 والمادة 22.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اأي�شا  الطبيعية  الأ�شخا�س  اإلى جانب  لت�شمل  الجنائية  الم�شئ�لية  نطاق  اإلى مد  التفاقية  دعت 

الأ�شخا�س العتبارية، بحيث يمكن م�شاءلة هذه الأ�شخا�س جزائيا عن جرائم الف�شاد الم�شم�لة 

.
6

بالتفاقية واإخ�شاعها للعقاب حال ارتكابها لمثل هذه الجرائم

الهيئة  الجمعية،  الم�ؤ�ش�شة،  )ال�شركة،   
7

العتبارية ال�شخ�شية  كانت  ما  اإذا  المنطلق  هذا  ومن 

اأو وعد الغير بمزايا اأو  وغيرها( هي من يقف وراء بع�س الجرائم كعر�شها الر�ش�ة على الغير 

�شل�عها في اأعمال تبيي�س وغ�شل الأم�ال اأو �شرائها وا�شتغاللها لع�ائد جرائم الف�شاد اأو غيرها 

من الجرائم التي ن�شت عليها التفاقية، وجب م�شاءلتها جزائيا عن هذه الجرائم، وهذا الطبع 

ما يقت�شي �شرورة تبني الت�شريعات المحلية لعق�بات جزائية رادعة وفاعلة بم�اجهة الأ�شخا�س 

العتبارية تراعي وتاأخذ بعين العتبار طبيعة وخ�شائ�س هذه الأ�شخا�س.

6  اأكدت على هذا الأمر المادة 26 من التفاقية.   

7  تعرف ال�شخ�شية المعن�ية باأنها: ذاك ال�شخ�س القان�ني الذي ين�شاأ ويتك�ن من اجتماع جماعة من الأ�شخا�س اأو  

بتخ�شي�س مجم�عة من الأم�ال لتحقيق اأغرا�س معينة على وجه التحديد، وذلك في ظل تتمتع هذا ال�شخ�س بكيان 

قان�ني م�شتقل عن كيان الأ�شخا�س المجتمعين على تك�ينه اأو عن �شخ�شية من قام بتخ�شي�س الأم�ال لتك�ينه.  
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الفرع الرابع

اإجراءات و�صمانات تعزيز مكافحة ومالحقة الدول لجرائم الف�صاد

في  ال�قائي  الدور  لتعزيز  وا�شحة  �شيا�شات  بتبني  الأطراف  الدول  التفاقية  اإلزام  جانب  اإلى 

منظ�متها  فاعلية  ل�شمان  معينة  اأفعال  بتجريم  اأي�شا  اإلزامها  جانب  والى  الف�شاد،  مكافحة 

من  يت�شح  كما  الف�شاد  لمكافحة  الدولية  التفاقية  اهتمت  الف�شاد،   جرائم  بم�اجهة  الجزائية 

تعزيز  اإلى  الرامية  الإجرائية  وال�شمانات  التدابير  من  جملة  بتكري�س  الثالث  الف�شل  م�شم�ن 

وتفعيل �شيا�شات وتدابير الدول في مكافحة هذه الجريمة.

ولعل اأهم هذه الإجراءات وال�شمانات:   

عدم ا�ستخدام الح�سانة كحائل اأو معوق بوجه الم�ساءلة والمالحقة على جرائم  اأ. 

:
8
الف�ساد

علق الم�شرع الجزائي اإجراءات تحريك النيابة العم�مية لبع�س الدعاوى الجنائية على الح�ش�ل 

على اإذن م�شبق من قبل الجهات المخت�شة، بحيث ل تمتلك النيابة العامة في مثل هذه الأو�شاع 

اأو القيام بدورها في تحريك هذه الدعاوى قبل الح�ش�ل على الإذن والرخ�شة  �شلطة التدخل 

الالزمة لتحريك الدع�ى ومتابعتها من قبل الجهات التي األزم القان�ن النيابة ب�شرورة الح�ش�ل 

على اإذنها.

ولهذا ل تمتلك النيابة العامة من حيث المبداأ �شلطة تحريك الدعاوى في بع�س جرائم ال�ظيفة 

المتهم فيها م�ظفا عم�ميا  اإذا ما كان  ال�شلطات المخت�شة  اإذن  العم�مية  قبل الح�ش�ل على 

يندرج من�شبه اأو يقع فعله الجرمي، �شمن المنا�شب اأو الأفعال التي علق القان�ن تحريك الدعاوى 

العم�مية ب�شاأنها على اإذن.

بالنظر  واأي�شا  الفئات،  لبع�س  تقرره من ح�شانه  لما  بالنظر  الأذونات  تح�ل هذه  قد  وبالطبع 

لل�قت الذي قد ي�شتغرقه الإجراء الإداري المتبع في مخاطبة الجهات المخت�شة للح�ش�ل على 

م�افقتها، بين ه�ؤلء الأ�شخا�س واإمكانية التحرك الجاد والعاجل والفعلي لم�شاءلتهم ومالحقتهم 

عن جرائم الف�شاد، مما يقت�شي �شرورة ووج�ب اهتمام الدول بمراعاة معيار التنا�شب ما بين 

8   طالبت بهذا الإجراء المادة 29 فقرة 2 من التفاقية.  

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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الدع�ى  وتحريك  والمالحقة  الم�شاءلة  ب�جه  لم�ظفيها  تمنح  قد  التي  والح�شانات  المتيازات 

الجزائية، وبين نجاعة و�شرعة الإجراءات المطل�بة على �شعيد مكافحة الف�شاد في نطاق ال�ظيفة 

العم�مية.

ب- اإطالة مدد التقادم بالن�سبة لمهل رفع الدعاوى اأو ا�ستكمال الإجراءات الجزائية 

  :
9
في ق�سايا الف�ساد

الزمنية  المدد  انق�شت  ما  اإذا  معين  اإجراء  اأو  لفعل  القان�ني  الأثر  زوال  بك�نه  التقادم  يعرف 

المحددة بالقان�ن لتخاذ الجهات المخت�شة لإجراءات معينة، ولهذا اإذا ما انق�شت فترة زمنية 

معينة على ارتكاب الجريمة اأو على اآخر اإجراء اتخذ ب�شاأنها، ولم تقم الجهات المخت�شة بتحريك 

الدع�ى اأو با�شتكمال هذه الإجراءات، �شقط حق الدولة وحق المت�شرر ال�شخ�شي في اإقامة هذه 

الدع�ى وبالتالي مالحقة وم�شاءلة مرتكبها جزائيا ومدنيا.

وتبعا لج�شامتها،  الجريمة  لن�ع  تبعا  العقابية  الت�شريعات  التقادم على �شعيد كافة  وتحدد مدد 

ولهذا تقرر الت�شريعات العقابية في العادة مدد تقادم ط�يلة ن�شبيا للجنايات، اإذ تتراوح ما بين 

الع�شر والخم�شة ع�شر �شنة في العادة، في حين تتراوح هذه المدة بالن�شبة للجنح ما بين ال�شنة 

والخم�س �شن�ات، وتبلغ على �شنة �شعيد المخالفات.

وبالطبع اأن تبني الت�شريعات العقابية والإجرائية لمدد اأط�ل بالن�شبة لتقادم رفع الدعاوى اأو ل�شق�طها 

بالن�شبة لجرائم الف�شاد �شي�ؤدي اإلى تقليل فر�س اإفالت مرتكبي هذه الجرائم من الم�شاءلة ف�شال 

عن ك�ن اإدراك مرتكب هذه الجريمة بط�ل الفترة المقررة لمالحقته وبالتالي اإمكانية محاكمته 

وم�شاءلته، �شتخلق ن�عا من الردع قد يح�ل دون ارتكاب البع�س لمثل هذه الجرائم.

:
10

ج- مراعاة خطورة جرائم الف�ساد حال الأخذ بمبداأ العفو الخا�س

تجيز الكثير من الت�شريعات العقابية لراأ�س ال�شلطة التنفيذية بحق وم�شروعية العف� عن المحك�م 

عليهم، اأي اإعفاء المحك�م عليه من تنفيذ العق�بة كلها اأو بع�شها اأو ا�شتبدالها بعق�بة اأخف منها 

قان�نا، وذلك وفق �شروط واإجراءات تحددها وتنظمها في العادة الت�شريعات العقابية.

اأو عن جزء من  اإلى تبني �شيا�شة العف� عن العق�بة  الت�شريعات العقابية  ولهذا تلجاأ الكثير من 

الدول  مراعاة  �شمان  �شبيل  في  التفاقية  �شعت  ولهذا  ال�شل�ك،  ح�شن  عليه  للمحك�م  العق�بة 

9   طالبت بهذا الإجراء المادة 29 فقرة 2 من التفاقية.  

10  ن�شت على ذلك المادة 30 فقرة 5 من التفاقية.



27

لخط�رة جرائم الف�شاد اإلى التنبيه ب�اجب و�شرورة مراعاة ج�شامة هذه الجرائم ومخاطرها حال 

تطبيق هذه الدول ل�شيا�شة العف�، وبالتالي لها اأن ت�شع ما تراه من تدابير اأو قي�د اأو ا�شتثناءات 

تتنا�شب مع خط�رة هذه الجرائم ومع �شيا�شتها في مكافحة الف�شاد.

ولعل ما يمكن ق�له في هذا ال�شدد عم�مية ن�س التفاقية في هذا ال�شاأن، بل وخروجه عن ال�شياق 

والفل�شفة الجزائية التي نادت التفاقية ب�اجب وم�ش�ؤولية تبنيها بم�اجهة جرائم الف�شاد، ولهذا 

كان من المفرو�س في التفاقية اأن تن�س �شراحة على تح�شين جرائم الف�شاد ب�جه العف�. 

د-تبني تدابير احترازية تجيز تنحية الموظف المتهم بجرائم الف�ساد اأو وقفه عن 

:
11

العمل اأو نقله

وذلك كاإجراء احترازي، لك�ن بقاء الم�ظف المتهم بالف�شاد على راأ�س عمله، قد ي�شاعده على اإخفاء 

الأدلة الجرمية اأو تدارك الفعل الجرمي مهل التهام كاأن يعيد الأم�ال المختل�شة، اأو اأن يعيد ترتيب 

الملفات على وجه يعزز البراءة اأو قد يدفعه البقاء في المن�شب اإلى ا�شتغالل من�شبه في التاأثير 

الجهات  التاأثير على  في  ومن�شبه  نف�ذه  ي�شتغل  قد  اأو  لم�شلحته  ال�شهادة  لحمله على  الغير  على 

المخت�شة بالتحقيق وغير ذلك من الأم�ر التي قد تح�ل دون الم�شاءلة والمالحقة الفعلية.

ولهذا من الأف�شل بل والأجدى في الجرائم المتعلقة بالف�شاد اتخاذ بع�س التدابير الحترازية ك�قف 

الم�ظف المتهم بق�شايا الف�شاد اأو نقله اأو تنحيته ط�ال فترة التحقيق ولغاية انتهاء المحاكمة.

:
12

هـ- حرمان المدان في جرائم الف�ساد موؤقتا من تولي بع�س المنا�سب

العق�بات  بتبني  الهتمام  وج�ب  على  الدول  التفاقية  حثت  الف�شاد،  مكافحة  تعزيز  �شبيل  في 

الأ�شلية  العق�بة  جانب  اإلى  الف�شاد  بجريمة  المدان  يعاقب  بحيث  الف�شاد،  جرائم  في  التبعية 

ال�شالبة للحرية بعق�بات تبعية تتمثل في حرمانه الم�ؤقت من ت�لي المنا�شب الحك�مية والمرافق 

العامة وال�شركات الممل�كة ب�شكل كلي وجزئي للدولة. 

في  الم�ستخدمة  اأو  الف�ساد  جرائم  من  عليها  المتح�سل  لالأموال  الم�سادرة  و- 

ارتكاب جرائم الف�ساد:

تعني الم�شادرة نزع ملكية ال�شيء جبرا على مالكه واإ�شافته اإلى ملك الدولة دون مقابل، وهي 

11  ن�شت على ذلك الفقرة  ال�شاد�شة من المادة ثالثين من التفاقية. 

12  ن�شت على ذلك المادة 30 فقرة 7 من التفاقية.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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عق�بة مالية، والأ�شل في عق�بة الم�شادرة من حيث المبداأ امتالكها ل�شفة العق�بة الج�ازية اأي 

الختيارية في الجنايات والجنح، غير اأنه قد ت�شبح عق�بة وج�بية، اأي يجب على القا�شي النطق 

بها تبعا للعق�بة الأ�شلية في بع�س الجرائم.

الت�شريعية  الإجراءات  باتخاذ  الدول  قيام  التفاقية  تطلبت  الف�شاد  جرائم  لخط�رة  وبالنظر 

الكفيلة ب�شمان م�شادرة:

اأو ممتلكات تعادل  •العائدات الإجرامية المتاأتية من اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية،  	
قيمتها قيمة تلك العائدات؛ 

•الممتلكات اأو المعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�شُتخدمت اأو كانت معّدة لال�شتخدام في  	
ارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

اأو  الأم�ال  هذه  اأثر  لقتفاء  تدابير  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ  ب�اجب  الدول  التفاقية  األزمت  كما 

الفعلية  الم�شادرة  �شمان  �شبيل  في  الدول  على  كما  م�شادرتها،  لغر�س  حجزها،  اأو  تجميدها 

لالأم�ال المتح�شل عليها من عائدات جرائم الف�شاد،  اأن ت�شادر اأي�شا هذه العائدات حتى واإن 

ُحّ�لت اإلى ممتلكات اأخرى اأو بدلت بها، جزئيا اأو كليا، اإذ يجب في هذه الحالة اأي�شا اإخ�شاع تلك 

الممتلكات، بدل من العائدات، للم�شادرة.

العائدات الإجرامية بممتلكات اكُت�شبت من م�شادر م�شروعة، وجب على  اإدماج هذه  وفي حال 

المقّدرة  القيمة  للم�شادرة في حدود  الممتلكات  تلك  اإخ�شاع  الف�شاد  �شبيل مكافحة  في  الدول 

للعائدات الجرمية، وبح�شب التفاقية اأي�شا يجب اأن تمتد الم�شادرة اأي�شا لت�شمل الإيرادات اأو 

المنافع المتاأتية من هذه العائدات الإجرامية، اأو من الممتلكات التي ُحّ�لت تلك العائدات اإليها 

اأو ُبّدلت بها، اأو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

ولعل في اهتمام وتركيز التفاقية على م�شادرة الأم�ال المتح�شلة من جرائم الف�شاد ما يبرره، 

الف�شاد بعدم  باعتقادنا في محله وم��شعه، لك�ن �شع�ر مرتكب جرائم  يعتبر هذا الهتمام  بل 

المتح�شلة من هذه الجريمة، �شيعزز من قناعته بعدم  الممتلكات والع�ائد الإجرامية  ح�شانة 

ن�اياه  عن  والع�دة  التراجع  عن  ال�شع�ر  هذا  يحمله  قد  وبالتالي  الجريمة،  هذه  ارتكاب  جدوى 

ومخططاته الإجرامية اأو �شعيه لالإثراء با�شتغالل م�قعه ومن�شبه ال�ظيفي.

كما تجدر الإ�شارة اإلى اأن الأم�ال الم�شادرة نتيجة لجرائم الف�شاد،  يجب اأن يتم الت�شرف بها 

وفق التفاقية على النح� التالي:

•اإعادة ما ت�شادره الدولة من ممتلكات اإلى مالكيه ال�شرعيين ال�شابقين. 	
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•في حالة اختال�س اأم�ال عم�مية اأو غ�شل اأم�ال عم�مية مختل�شة، يجب اإعادة الممتلكات  	
الم�شادرة اإلى الدولة الطرف المطالبة بهذه الأم�ال، اإذا ما اأثبتت ب�شكل معق�ل ملكيتها 

ال�شابقة لتلك الممتلكات الم�شادرة. 

•ا�شتخدامه في تع�ي�س �شحايا الجريمة.  	
تكاليف  ت�شتقطع  اأن  اأخرى  دولة  لم�شلحة  الم�شادرة  اإجراء  نفذت  التي  للدولة  •يمكن  	

التحقيق وغيرها من الم�شاريف التي تكبدتها في �شبيل ذلك.

ز- حماية ال�سهود والخبراء وال�سحايا:

الداخلي،  القان�ني  لنظامها  وفقا  تدابير  يلزم من  ما  باتخاذ  الأطراف  الدول  التفاقية  طالبت 

و�شمن حدود اإمكانياتها، لت�فير حماية فّعالة لل�شه�د والخبراء وكذلك اأقاربهم و�شائر الأ�شخا�س 

ال�ثيقي ال�شلة بهم عند القت�شاء، من اأي انتقام اأو ترهيب محتمل، قد يتعر�ش�ا له حال اإدلئهم 

ب�شهادة تتعلق باأفعال الف�شاد المجّرمة. 

ومن التدابير التي تطلبتها التفاقية في هذا ال�شاأن:

•و�شع اإجراءات لت�فير الحماية الج�شدية لأولئك الأ�شخا�س، كالقيام مثال، بالقدر الالزم  	
والممكن عمليا، بتغيير اأماكن اإقامتهم وال�شماح، عند القت�شاء، بعدم اإف�شاء المعل�مات 

المتعلقة به�يتهم واأماكن ت�اجدهم اأو بفر�س قي�د على اإف�شائها. 

•ت�فير ق�اعد خا�شة بالأدلة تتيح لل�شه�د والخبراء اأن يدل�ا باأق�الهم على نح� يكفل �شالمة  	
الت�شالت،  تكن�ل�جيا  با�شتخدام  بال�شهادة  بالإدلء  مثال  كال�شماح  الأ�شخا�س،  اأولئك 

مثل و�شالت الفيدي� اأو غيرها من ال��شائل المالئمة. 

ح- حماية المبّلغين عن جرائم الف�ساد: 

في �شبيل ت�شجيع الفرد على الإبالغ عن جرائم الف�شاد، دعت التفاقية الدول الأطراف اإلى وج�ب 

و�شع التدابير المنا�شبة لت�فير الحماية له�ؤلء المبلغين ب�جه اأي معاملة  اأو م�شاءلة لأي �شخ�س 

يق�م، بح�شن نّية ولأ�شباب وجيهة، باإبالغ ال�شلطات المخت�شة باأي وقائع تتعلق باأفعال مجّرمة 

وفقا لهذه التفاقية. 

كما على الدول في �شبيل ت�شجيع الأ�شخا�س الذين �شارك�ا في ارتكاب جرائم الف�شاد، لحملهم 

ط�اعية على تقديم معل�مات قد ت�شاعد في حرمان الجناة من عائدات الجريمة وا�شترداد تلك 

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد



30

السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

العائدات اأن تقرر: 

•اإمكانية تخفيف عق�بة المتهم الذي يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق اأو المالحقة  	
ب�شاأن فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية. 

•منح الح�شانة من المالحقة الق�شائية، لأي �شخ�س يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق  	
اأو المالحقة ب�شاأن فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية. 

•و�شع تدابير لحماية اأولئك الأ�شخا�س على النح� المقرر لل�شه�د والخبراء. 	
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المبحث الثاين

مدى اإلزامية التفاقية الدولية لمكافحة الف�صاد

لل�صلطة الوطنية الفل�صطينية

 باأن كل معاهدة اأو اتفاق  دولي 
13

تق�شي القاعدة العامة على �شعيد اأحكام وق�اعد القان�ن الدولي

نافذ ل يك�ن ملزما اإل لأطرافه، وتق�شي هذه الق�اعد اأي�شا باأن كل معاهدة دولية ل يمكن لها اأن 

.
14

تخلق اأو تن�شئ التزامات اأو حق�ق تجاه غير الأطراف فيها دون ر�شى وم�افقة هذه الأطراف

وبالنظر لك�ن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد تندرج �شمن مدل�ل الإتفاقيات الدولية، فاإن 

اأحكامها بال �شك تكت�شب القيمة القان�نية الملزمة في م�اجهة كافة الدول الأطراف فيها ومن ثم 

ل خالف في هذا ال�شدد ح�ل �شرورة ووج�ب احترام الدول الم�شاركة في هذه الإتفاقيات ل�شريان 

وتطبيق اأحكامها واللتزام بها في كافة الأح�ال والم�اقف التي تتطلب وت�شت�جب منها ذلك.

وبالنظر لك�ن ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية لم تمتلك بعد مق�مات الدولة مما يح�ل بينها وبين 

اأو  الم�شاركة  في  الحق  ذلك  في  بما  الدولي،  القان�ن  بمقت�شى  للدول  المقررة  بالحق�ق  التمتع 

الن�شمام لالتفاقيات الدولية، وخ�ش��شا تلك التي ح�شرت �شراحة حق الن�شمام اإليها بالدول، 

قد يثير و�شع التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد العديد من الإ�شكاليات القان�نية بالن�شبة لقيمتها 

القان�نية الملزمة على �شعيد ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية. وبعبارة اأخرى يمكننا التعبير عن هذه 

الإ�شكاليات بالت�شاوؤلت التالية: 

هل يتوقف تحمل اللتزامات النا�سئة عن اأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد على 

الدول الأطراف في هذه التفاقية فقط ا�ستنادا لمعيار ومبداأ الم�ساركة..؟، اأم قد يجوز لغير 

الأطراف فيها اأن تلتزم بما ت�سمنته هذه التفاقية من التزامات..؟

بعيدا عن الإ�شهاب والإطالة في ا�شتعرا�س ق�اعد واأحكام القان�ن الدولي المتعلقة بهذه الج�انب، 

وتطبيق  احترام  دون  يح�ل  اأو  يمنع  ما  الدولي  القان�ن  �شعيد  على  ي�جد  ل  باأنه  الق�ل  يمكننا 

13  نظمت الج�انب القان�نية الخا�شة بالتفاقيات الدولية معاهدة فينا لقان�ن المعاهدات المبرمة عام 1969 .

14  تناولت هذه الأم�ر المادة 26 والمادة 34 من اتفاقية فينا ، حيث جاء في ن�س الأولى »كل معاهدة نافذة ل تك�ن 

ملزمة اإل لأطرافها وعليهم تنفيذها بح�شن نية » . وجاء م�شم�ن الثانية » ل تن�شيء المعاهدة التزامات اأو حق�ق 

للدول الغير بدون م�افقتها« .

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اأو بالتزامه من جانب واحد لأحكام  اأي �شخ�س من اأ�شخا�س القان�ن الدولي باإرادته المنفردة 

ومبادىء اأي اتفاق دولي، دون اأن يك�ن طرفا فيه،  ولهذا ت�شتطيع ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية اإذا 

ما كانت لديها الرغبة الجادة في احترام وتطبيق اأحكام هذه التفاقية ومن ثم تبني م�شم�نها 

والتعاطي معه، اأن ت�شدر اإعالنا باإرادتها المنفردة عن رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية يعبر 

عن رغبة ال�شلطة ال�شريحة في اللتزام باأحكام هذه التفاقية ومن ثم تطبيق وتج�شيد بن�دها 

باأن  ارتاأى  ما  اإذا  الفل�شطيني  الت�شريعي  للمجل�س  يمكن  كما  الفل�شطينية،  الأرا�شي  �شعيد  على 

هذه  اأحكام  مع  التعاطي  يقرر  اأن  التفاقية  هذه  وتطبيق  اإعمال  تقت�شي  الفل�شطينية  الم�شلحة 

النظر عن  بغ�س  ال�شارية  الفل�شطينية  الت�شريعات  في  ن�ش��شها  وت�شمين  اإدماج  عبر  التفاقية 

معيار الع�ش�ية في هذه التفاقية.

اأحكام هذه التفاقية،  الفل�شطيني بتطبيق وتج�شيد  اأهمية ووج�ب اللتزام  ولعل ما يمكن ق�له 

واإدماج ن�ش��شها في الت�شريعات وذلك لعدة اعتبارات اأهمها:

• بمقت�شى ر�شالة خا�شة  اأعلن رئي�س الحك�مة الفل�شطينية اأحمد قريع بتاريخ 9 دي�شمبر 2004	

رفعها لالأمين العام لالمم المتحدة، عن التزام الحك�مة الفل�شطينية ال�شريح بالتفاقية 

لهذه   الفل�شطينية  الحك�مة  وتطبيق  اإحترام  عن  اعلن  كما  الف�شاد،  لمكافحة  الدولية 

التفاقية واللتزام بتبني واإدماج الحك�مة الفل�شطينية لأحكام هذه التفاقية في الت�شريعات 

الفل�شطينية.

ولهذا  ولغيرهم،  للفل�شطينيين  بالن�شبة  الأهمية  غاية  في  اأمرا  يعالج  التفاقية  م��ش�ع  •اأن  	
من م�شلحة الفل�شطينيين اإذا ما رغب�ا في مكافحة ومحاربة الف�شاد القائم والمتفاقم على 

�شعيد الأرا�شي الفل�شطينية، اأن يتبن�ا ويلتزم�ا بالمبادئ والتدابير التي اأقرتها التفاقية، 

لدور واثر هذه التدابير واللتزامات اليجابي في الحد من ا�شت�شراء الف�شاد ومكافحتة على 

�شعيد الأرا�شي الفل�شطينية.

اأحكام  بتطبيق  اللتزام  م�شتقبال  منها  مطل�با  �شيك�ن  ولهذا  دولة،  فل�شطين  •�شت�شبح  	
التفاقيات الدولية التي قد تن�شم اإليها، لك�ن الت�شديق على اأي معاهدة دولية، �شيلزم الدولة 

الم�شادقة باإدماج المعاهدة في منظ�متها القان�نية، ولهذا من الم�شلحة الفل�شطينية اأن 

وبين  المعاهدة  اأحكام  ت�شمنته  ما  بين  الت�شريعية  الم�اءمة  تحقيق  اللحظة  هذه  من  يتم 

الت�شريعات المحلية.

•ي�شعى الم�شرع دوما اإلى تلبية احتياجات ومتطلبات اأفراد مجتمعه من الت�شريعات والق�انين  	
الهادفة اإلى م�شايرة تط�ر حراك المجتمع ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي وما قد يفر�شه 
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هذا الحراك من عالقات اجتماعية و�شيا�شية واقت�شادية وفكرية. وعلى هذا الأ�شا�س كلما 

دعت الحاجة المجتمعية اإلى و�شع قان�ن ناظم لأمر اأو م��ش�ع معين وجب على الم�شرع اأن 

اأو من خالل تعديل وتط�ير  يتدخل لتنظيم هذا ال��شع �ش�اء من خالل �شن ت�شريع جديد 

بنية الت�شريع القديم لكي يتنا�شب مع ال�اقع وبالتالي يلبي الحاجة التي اقت�شت وتطلبت هذا 

التعديل. ومما ل�شك فيه وج�د حاجة فل�شطينية ملحة لت�شريعات تتبنى اإجراءات مكافحة 

الف�شاد والمالحقة والم�شاءلة لمرتكبي جرائمه.

•اأن اإدماج مبادىء التفاقيات الدولية في الت�شريعات الفل�شطينية الحالية، �شي�ؤدى اإلى ت�فير  	
في  الدولية  المتطلبات  مراعاة  لك�ن  م�شتقبال،  الفل�شطينيين  على  وال�قت  والمال  الجهد 

الت�شريعات الجاري �شنها حاليا، �شتعفي الفل�شطينيين من عبء اإعادة تعديل و�شياغة هذه 

الت�شريعات م�شتقبال.

ولعل اأهم النعكا�شات اليجابية لم�ائمة الت�شريعات الفل�شطينية الحالية مع الم�اثيق والتفاقيات 

الدولية، ا�شتقرار وثبات المعامالت والمراكز القان�نية لالأ�شخا�س الطبيعية والعتبارية، لك�ن 

اإلى تعديل  اأو تغيير في البنية الت�شريعية على �شعيد اأي مجتمع كان، �شي�ؤدي  القيام باأي تعديل 

�شلبا  ينعك�س  قد  ما  لالأ�شخا�س،  المقررة  واللتزامات  والحق�ق  القان�نية  المراكز  في  وتغيير 

على الحراك الجتماعي والقت�شادي، جراء ال�قت والجهد الذي قد يقت�شيه التعديل لم�ائمة 

الأ�شخا�س وتنظيمهم و�شبطهم ت�شرفاتهم ومعامالتهم وفق النظام الجديد.

واخيرا لعل ما يمكننا ق�له في هذا ال�شدد، �شرورة اإ�شدار رئي�س منظمة التحرير الفل�شطينية 

ورئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية لإعالن منفرد اأ�ش�ة بما اأ�شدره رئي�س الحك�مة الفل�شطينية 

الفل�شطيني  الرئي�س  لك�ن  والد�شت�رية،  القان�نية  القيمة  الفل�شطينية  الحك�مة  اإعالن  لمنح 

المالك لحق و�شالحية  الفل�شطينية ه�  ال�طنية  ال�شلطة  التحرير ورئي�س  ب��شفه رئي�س منظمة 

التنفيذية،  لل�شلطة  العليا  وال�شيا�شية  ال�ظيفية  المرجعية  ب��شفه  العالنات،  هذه  مثل  اإ�شدار 

ولهذا يجب ان ي�شدر اإعالنا �شريحا عن رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية ي�ؤكد على اإعالن 

يعتبر  بل  فح�شب  هذا  ولي�س  الملزمة،  القان�نية  القيمة  عليه  ي�شفي  لكي  الفل�شطينية  الحك�مة 

هذا الإعالن ذا قيمة قان�نية هامة لدوره في منح المجتمع المحلي الفل�شطيني والأفراد ال�شند 

والحجية القان�نية الد�شت�رية، التي �شتدعم م�قفهم في التدخل القان�ني لإجبار واإلزام ال�شلطات 

الفل�شطينية المختلفة على احترام وتطبيق اأحكام هذه التفاقية �ش�اء على �شعيد اإدماج وت�شمين 

مبادئها في الت�شريعات المحلية اأو على �شعيد م�شاءلة الجهات الإدارية الفل�شطينية عن مختلف 

اللتزامات الإدارية والإجرائية التي تطلبتها التفاقية.

الفصل األول: اإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد



35

الفصل الثاين

مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الف�صاد

على  ال�اجب  ال�قائية  والتدابير  ال�شيا�شات  مجم�ع  اأحكام،  من  التفاقية  ت�شمنته  ما  اأهم  من 

الدول مراعاتها والأخذ بها لمنع وقع الف�شاد، ولعل اأهم هذه التدابير:

الخا�شة  الإدارية  وتدابيرها  الت�شريعية  لمنظ�متها  دوري  ب�شكل  الأطراف  الدول  تقييم  1 .

بمكافحة الف�شاد ل�شمان فاعلية هذه الت�شريعات والتدابير وقدرتها الدائمة على منع الف�شاد 

ومكافحته. 

ت�شكيل الدول لهيئة اأو هيئات لمكافحة الف�شاد، ولكي تمار�س هذه الهيئات عملها ب�شكل فاعل  2 .

وم�ؤثر، يجب اأن تمنح هذه الهيئات قدرا من ال�شتقالل كي تتمكن من ممار�شة عملها بمهنية 

وبمعزل عن تاأثير وتبعية ال�شلطات الأخرى، كما يجب اأن يخ�ش�س لهذه الهيئات ما يقت�شيه 

ن�شاطها من م�ارد مالية واإدارية وب�شرية.

هذه  تقلد  طرق  و�ش�ح  ل�شمان  العم�مية،  بال�ظيفة  خا�شة  واأنظمة  لت�شريعات  الدول  و�شع  3 .

اأن  على  التقاعد،  على  واإحالتهم  وترقيتهم  ا�شتبقائهم  وحالت  ال�ظائف  لهذه  الأفراد 

تراعى في هذه الت�شريعات مبادئ الكفاءة وال�شفافية الجدارة والإن�شاف في تقلد ال�ظيفة 

العم�مية واأن تت�شمن معايير تتعلق بالتر�شيح للمنا�شب العم�مية وتعزيز ال�شفافية في تم�يل 

ومنع  ال�شيا�شية،  الأحزاب  تم�يل  وفي  العم�مية  المنا�شب  �شاغلي  لنتخاب  التر�شيحات 

ت�شارب الم�شالح.

و�شع الدول الأطراف لمدونات ق�اعد �شل�ك الم�ظفين العم�ميين، ل�شمان الأداء ال�شحيح  4 .

والم�شّرف وال�شليم لل�ظائف العم�مية، على اأن تراعى في هذه المدونات، المعايير والمبادىء 

التي اأقرتها المدونة الدولية لق�اعد �شل�ك الم�ظفين العم�ميين، ال�اردة في قرار الجمعية 

العامة 59/51 الم�ؤرخ 12 كان�ن الأول/ دي�شمبر 1996. 

باإبالغ  العم�ميين  الم�ظفين  قيام  وت�شهل  تي�شر  ونظم  لتدابير  المحلية  الت�شريعات  ت�شمين  5 .
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ال�شلطات المعنية عن اأفعال الف�شاد، التي قد تظهر خالل اأداء وظائفهم، كما يجب اأن تت�شمن 

هذه الت�شريعات ن�ش��شا تلزم الم�ظفين العم�ميين بالإف�شاح للجهات المعنية عن اأعمالهم 

واأن�شطتهم الخارجية لتدارك ت�شارب الم�شالح مع مهامهم كم�ظفين عم�ميين. 

يخالف�ن  الذين  العم�ميين  الم�ظفين  �شد  اأخرى  تدابير  اأو  تاأديبية  لتدابير  الدول  تبني  6 .

المدونات اأو الت�شريعات الناظمة لل�ظيفة العم�مة. 

تنظيم الدول وتقنينها لنظام الم�شتريات العم�مية واإدارة الأم�ال العم�مية على وجه يكفل  7 .

المتعلقة  المعل�مات  ت�زيع  مبداأ  الأنظمة  هذه  تراعي  اأن  يجب  كما  والتناف�س،  ال�شفافية 

باإجراءات وعق�د ال�شتراء، والمعل�مات المتعلقة بالدع�ات اإلى الم�شاركة في المناق�شات، 

والمعل�مات ذات ال�شلة اأو ال�ثيقة ال�شلة باإر�شاء العق�د، ل�شمان منح المجال اأمام مقدمي 

العرو�س المحتملين وقتا كافيا لإعداد عرو�شهم وتقديمها.

ن�شر  المعل�مات  هذه  ا�شتمال  مراعاة  ب�اجب  الدول  الجانب  هذا  في  التفاقية  األزمت  كما  8 .

معايير  وتحديد  المناق�شة،  وق�اعد  العق�د  واإر�شاء  اختيار  ومعايير  الم�شاركة،  �شروط 

م��ش�عية وم�شبقة لآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالم�شتريات العم�مية، كما يجب ل�شمان 

�شحة تطبيق الق�اعد اأو الإجراءات المتعلقة بالم�شتريات العم�مية اإقامة نظام فّعال للمراجعة 

والعترا�س  الطعن  حق  اإتاحة  عن  ف�شال  الإجراءات  و�شالمة  �شحة  من  للتاأكد  الداخلية، 

للمت�شرر في حال عدم اإتباع اأو تجاوز ومخالفة الق�اعد اأو الإجراءات الم��ش�عة. 

و�شع الدول لتدابير منا�شبة لتعزيز ال�شفافية والم�شاءلة في اإدارة الأم�ال العم�مية. وت�شمل  9 .

هذه التدابير تحديد اإجراءات اعتماد الميزانية ال�طنية والإبالغ عن الإيرادات والنفقات في 

حينها، وو�شع نظاما لمراجعة الح�شابات وما يت�شل بذلك من رقابة، كما يجب على الأطراف 

اأو  المحا�شبة  دفاتر  �شالمة  على  للمحافظة  واإدارية،  مدنية  تدابير  من  يلزم  ما  ي�شع�ا  اأن 

والإيرادات  بالنفقات  ال�شلة  ذات  الأخرى  الم�شتندات  اأو  المالية  البيانات  اأو  ال�شجالت 

العم�مية ولمنع تزوير تلك الم�شتندات.

بكيفية  يتعلق  ما  بما في ذلك  العم�مية،  اإدارتها  ال�شفافية في  تعزيز  لتدابير  الدول  اعتماد  10 .

تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، واعتماد اإجراءات اأو ل�ائح تمّكن الأفراد 

العم�مية وا�شتغالها  اإدارتها  من الح�ش�ل، عند القت�شاء، على معل�مات عن كيفية تنظيم 

وعمليات اتخاذ القرارات فيها. كذلك يجب على الدول تب�شيط الإجراءات الإدارية، من اأجل 

تي�شير و�ش�ل الأفراد اإلى ال�شلطات المخت�شة التي تتخذ القرارات. 
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الجهاز  اأع�شاء  بين  الف�شاد  فر�س  ودرء  النـزاهة  تدعيم  لتدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ  11 .

الق�شائي، بما في ذلك و�شع ق�اعد ب�شاأن �شل�ك اأع�شاء الجهاز الق�شائي. 

و�شع واتخاذ الدول لالإجراءات التي قد تح�ل اأو تمنع �شل�ع القطاع الخا�س في الف�شاد، وذلك  12 .

من خالل تبني اإجراءات تعزيز معايير المحا�شبة ومراجعة الح�شابات في القطاع الخا�س، 

وتت�شمن عق�بات مدنية اأو اإدارية اأو جنائية فّعالة ومتنا�شبة ورادعة على عدم المتثال لهذه 

التدابير، كما يجب لتحقيق هذه الغاية اأي�شا و�شع الدول لمعايير واإجراءات ت�شتهدف �ش�ن 

نزاهة القطاع الخا�س ذات ال�شلة، من خالل و�شع �ش�ابط لمراجعة الح�شابات مما  ي�شاعد 

على منع اأفعال الف�شاد وك�شفها على �شعيد هذا القطاع، كما يجب اأن ت�شتمل هذه التدابير 

اأي�شا على و�شع الدول لمدونات ق�اعد ال�شل�ك ل�شمان ممار�شة هذا القطاع لأن�شطته على وجه 

�شحيح وم�شرف و�شليم ومنع ت�شارب الم�شالح، كما يمكن للدول في �شبيل �شمان نزاهة هذا 

القطاع ولمنع ت�شارب الم�شالح فر�س قي�د، لفترة زمنية معق�لة، على ممار�شة الم�ظفين 

العم�ميين ال�شابقين لأن�شطة مهنية، اأو على عمل الم�ظفين العم�ميين في القطاع الخا�س 

بعد ا�شتقالتهم اأو تقاعدهم، خ�ش��شا اإذا ما كان لتلك الأن�شطة �شلة مبا�شرة بال�ظائف التي 

ت�لها اأولئك الم�ظف�ن العم�مي�ن اأو اأ�شرف�ا عليها اأثناء مدة خدمتهم.

تبني الدول ل�شيا�شات داعمة لتفعيل واإدماج الفرد وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني في مكافحة  13 .

بمخاطر  المجتمعي  ال�عي  رفع  في  الم�ؤ�ش�شات  لهذه  الن�شطة  والم�شاركة  ومحاربته  الف�شاد 

اإ�شهام  وت�شجيع  القرار  اتخاذ  عمليات  في  ال�شفافية  وتعزيز  تفعيل  وفي  واأ�شبابه،  الف�شاد 

الأفراد  فيها.

واأن  الف�شاد،  بهيئات مكافحة  الأفراد  لتعريف  ال�شامنة  والتدابير  لالإجراءات  الدول  اتخاذ  14 .

ت�فر لهم، ح�شب القت�شاء، �شبل الت�شال بتلك الهيئات لإبالغه عن ق�شايا الف�شاد، وذلك 

�شمن اإجراءات خا�شة تراعي خ�ش��شية هذه البالغات وتجنب الأفراد بيان ه�يتهم.

اإن�شاء الدول الأطراف لنظام داخلي للرقابة والإ�شراف على الم�شارف والم�ؤ�ش�شات المالية  15 .

غير الم�شرفية، بما في ذلك ال�شخ�شيات الطبيعية اأو العتبارية التي تقدم خدمات نظامية 

اأو غير نظامية في مجال اإحالة الأم�ال، لردع وك�شف جميع اأ�شكال غ�شل الأم�ال.

اأن تعزز الدول الأطراف تعاون ال�شلطات الإدارية والرقابية والمعنية باإنفاذ القان�ن و�شائر  16 .

ال�شعيدين  على  المعل�مات  تبادل  مجال  في  الأم�ال،  غ�شل  لمكافحة  المكر�شة  ال�شلطات 

ال�طني والدولي �شمن نطاق ال�شروط التي يفر�شها قان�نها الداخلي، كما عليها اإعمال لتلك 

ا�شتخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل معل�مات  اإن�شاء وحدة معل�مات  الغاية، 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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تكفل  اأن  عليها  كما  المعل�مات،  تلك  ولتعميم  المحتملة،  الأم�ال  غ�شل  بعمليات  المتعلقة 

ا�شتخدام المعل�مات ا�شتخداما �شليما ودون اإعاقة حركة راأ�س المال الم�شروع باأي �ش�رة من 

ال�ش�ر ولها في �شبيل ذلك اأي�شا اأن ت�شترط قيام الأفراد والم�ؤ�ش�شات التجارية بالإبالغ عن 

اإحالة اأي مقادير �شخمة من النق�د وال�شك�ك القابلة للتداول ذات ال�شلة عبر الحدود. 

تبني �شيا�شة وا�شحة في منع اإدراج النفقات التي تمثل ر�شاوى وعم�لت ومكافاآت وغيرها من  17 .

الأم�ال المقدمة على �شبيل الهبة ل�شراء الذمم والح�ش�ل على الت�شهيالت غير الم�شروعة 

�شمن نطاق الإعفاء ال�شريبي. 

وبتفح�س وتدقيق ن�ش��س الف�شل الثاني من اأحكام التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد، يت�شح 

مدى اهتمام التفاقية بالبعد ال�قائي لمكافحة الف�شاد، فجميع الإجراءات والتدابير وال�شيا�شات 

التي األزمت التفاقية الدول الأطراف ب�ج�ب تبنيها والعمل على اإقرارها، ك�شيا�شات رفع ال�عي 

المجتمعي بمجال الف�شاد وطرق مكافحته اأو بت�شجيع الم�ظفين على الإبالغ عن ق�شايا الف�شاد 

والتجاوزات المتعلقة بالمال العام، اأو تلك المتعلقة بحث الدول على تبني �شيا�شات الرقابة المالية 

اأو على  الأم�ال  تبيي�س وغ�شيل  اأعمال  الأم�ال لمحاربة  اأو حركة  العام  المال  اإدارة  على �شعيد 

�شعيد الن�شر الم�شبق للمعل�مات المتعلقة بالمناق�شات والعطاءات، اأو و�شع المعايير ال�ا�شحة 

ب�شاأن تقلد ال�ظائف العم�مية ومدونات ال�شل�ك الخا�شة بالعاملين في القطاع العام.

فجميع هذه ال�شيا�شات كما ه� ثابت، تعتمد على تعزيز نهج ال�شفافية كنهج وفل�شفة عمل واأداء 

ل�شمان العلنية وال��ش�ح في ت�شرفات وقرارات �شلطات الدولة في مجالت المال، مما  �شيحقق 

البعد ال�قائي في مكافحة الف�شاد، لك�ن اإلزام الدول بالتدفق الحر للمعل�مات في ق�شايا المال 

العام والم�شتريات العم�مية ومن ثم حرية و�ش�ل الجمه�ر واطالعه وجمعه للمعل�مات المتعلقة 

بهذا الجانب، ف�شال عن �شه�لة الت�شال بين اأ�شحاب الم�شلحة والجمه�ر والم�شئ�لين، �شتمنح 

على  الح�ش�ل  على  القدرة  له  والت�شدي  الف�شاد  مكافحة  في  م�شلحة  لهم  ولمن  العام  الراأي 

الت��شيحات الالزمة ح�ل مختلف الج�انب المتعلقة بكيفية ممار�شة اأ�شحاب ال�شلطة لمهامهم 

وم�ش�ؤولياتهم ودواعي ومبررات اتخاذ القرارات اأو الت�شرفات المالية.

وهذا بال �شك ما �شي�ؤدي اإلى تعزيز الدور الرقابي للمجتمع مما �شيحد ويقلل بال �شك من جرائم 

الف�شاد و�ش�ء الإدارة وغيرها من مظاهر النحراف التي قد تعتري اأداء ال�شلطات الثالث، لك�ن 

منح الأفراد والمعنيين لحق الطالع الدائم على اآلية �شنع القرار وغيره من المعل�مات المتعلقة 

اأفراد  اإلى تعزيز دور  اأو الإداري، �شي�ؤدي بال �شك  المالي  الدولة على ال�شعيد  بن�شاط �شلطات 

المجتمع الرقابي على اأداء هذه ال�شلطات ومن ثم ال�ق�ف على مدى التزام ال�شلطات بمراعاة 
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واحترام اأحكام القان�ن، وتجنب تجاوزها، لك�ن اإدراك الم�ظف العم�مي ب�ج�د هيئات اأو جهات 

�شتعزز دون �شك من حر�شه على ح�شن احترام  اأدائه،  ال�ظيفية ومراقبة  التزاماته  تعي جيدا 

واجباته و�شالمة اإجراءاته ف�شال عن اهتمامها بعدم ا�شتغالل وا�شتثمار �شلطاته . 

مفهوم ال�سيا�سات:

اإن الحديث عن �شيا�شات الحك�مة في مكافحة الف�شاد يق�دنا ابتداء لت��شيح مفه�م �شيا�شات 

الحك�مة، وعالقتها بالمفاهيم الأخرى التي تنظم وت�شبط عمل الحك�مة، واإذا كانت ال�شيا�شات 

ت�شل�شل  بها �شمن  القيام  الحك�مة  تقرر  التي  والن�شاطات  ال�شامل لالأعمال  الإطار  تعني  العامة 

اأهداف  يربط  نح�  على  والنفقات  والخطط  الإ�شتراتيجيات  جميع  بها  وترتبط  معين  اأول�يات 

من  مجم�عة  اإلى  وغاياتها  الحك�مة  روؤية  وتترجم  التنفيذية،  بالخطط  وغاياتها  الم�ؤ�ش�شة 

التي  الأخرى  الم�شطلحات  لي�س منعزل عن  المفه�م  فاإن هذا  الملم��شة،  والنتائج  المخرجات 

واأهدافها  ور�شالتها  الحك�مة  بروؤية  مرتبط  ه�  واإنما  المختلفة،  واإداراتها  الحك�مة  عمل  تنظم 

وا�شتراتيجياتها وبرامجها.

ج�هر  ل��شع  الحاجة  تظهر  عنها،  تتفرع  التي  والأهداف  للحك�مة  العامة  الأهداف  بتحديد 

الإ�شتراتيجية  لتحديد ج�هر  وتبعا  الأهداف،  لتحقيق  ال��ش�ل  تعني طريقة  التي  الإ�شتراتيجية 

اأو ما يطلق عليها الإ�شتراتيجية المن�ش�دة التي تمثل الخط�ط العري�شة التي تربط الم�شافة بين 

ال�اقع والهدف، ياأتي دور التنفيذ الذي يبداأ ب��شع ال�شيا�شات العامة للحك�مة لتحقيق اأهدافها.

حاجات  تمثل  التي  العامة  والمطالب  الق�شايا  مجم�عة  الحك�مة  �شيا�شات  تت�شمن  اأن  بد  ول 

الم�اطن والتي ترتبها الحك�مة ح�شب اأول�ياتها، حيث ل تقت�شر �شناعة ال�شيا�شات على الحك�مة 

والجهات الر�شمية، واإنما تعتبر ال�شيا�شات ح�شيلة جه�د ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة الت�شريعية 

والأحزاب والجماعات وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني وكذلك الأفراد.

عليها  ويطلق  الإ�شتراتيجية  الخطة  و�شع  بد من  للحك�مة ل  العامة  ال�شيا�شات  تنفيذ  اأجل  ومن 

التي  بالبرامج  الإ�شتراتيجية  القرارات  اتخاذ  تتطلب  والتي  المق�ش�دة،  الإ�شتراتيجية  اأحيانا 

تحقق الأهداف العامة بما ين�شجم مع ال�شيا�شات، وما يترتب على ذلك من اإعداد الم�شروعات 

المنا�شبة تحت كل برنامج على نح� يحقق ن�ع من الن�شجام بين الم�شروعات المقترحة داخل 

كل  في  الإنفاق  حجم  وبين  الأخرى،  البرامج  في  ال�اردة  الم�شروعات  وبين  ال�احد  البرنامج 

جهة حك�مية، حيث يت�شمن البرنامج اتجاهات ن�شاط الحك�مة لالأع�ام المقبلة في المجالت 

المختلفة ال�شيا�شية والقت�شادية والتنم�ية والجتماعية والب�شرية.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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كما تتطلب البرامج التنفيذية اإعداد خطط فرعية لتنفيذ الم�شروعات، واإعداد الم�ازنات المالية 

للم�شروعات وتهيئة الم�ارد المالية والب�شرية بما يتالءم مع متطلبات التنفيذ.

وبعد هذا الت��شيح لمفه�م �شيا�شات الحك�مة وم�قعها بين مفاهيم الإدارة العامة الأخرى ل بد 

المتعاقبة  الحك�مات  برامج  الفل�شطينية من خالل  الحك�مة  �شيا�شات  اإلى مالمح  الإ�شارة  من 

وخططها التنم�ية، حيث يمثل البيان ال�زاري )البرنامج ال�زاري( للحك�مة جملة اأهداف وج�هر 

اإ�شتراتيجية الحك�مة الذي تح�شل على ثقة المجل�س الت�شريعي على اأ�شا�شه، والتي يجب اأن تك�ن 

من�شجمة مع روؤية ور�شالة ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية.

ومن الطبيعي اأن روؤية الحك�مة ور�شالتها هي تعبير عن روؤية ور�شالة ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، 

ولل�ق�ف عند روؤية ال�شلطة ال�طنية ور�شالتها ل بد من الع�دة للقان�ن الأ�شا�شي، والميثاق ال�طني 

الفل�شطيني ال�شادر في 1968/7/10، وتعديله بتاريخ 24/ 1996/4، ول�ثيقة اإعالن ال�شتقالل 

ال�شادرة عن المجل�س ال�طني الفل�شطيني في دورته التا�شعة ع�شرة بتاريخ 1988/11/15، والتي 

العالقة  ذات  المرجعية  ال�ثائق  لتعدد  ونظرا  اأي�شا،  مقدمته  في  الأ�شا�شي  القان�ن  اإليها  اأ�شار 

بتحديد روؤية ال�شلطة ال�طنية ور�شالتها ل بد من التفاق وطنيا على �شياغة وا�شحة م�حدة لروؤية 

ال�شلطة ال�طنية ور�شالتها.

وتعمل الحك�مة على تنفيذ برنامجها ال�زاري من خالل �شياغة ال�شيا�شات العامة للحك�مة التي 

تعك�س وتترجم الأهداف الإ�شتراتيجية والغايات التي ت�شمنها البرنامج، ثم و�شع الخطط التي 

تت�شمن البرامج والم�شاريع التي تقرها الحك�مة ك�شيغة تنفيذية لتحقيق اأهدافها في المجالت 

المعدل  الأ�شا�شي  القان�ن  ال�زاري، حيث ن�شت مادة )69( من  البيان  التي ت�شمنها  المختلفة 

ل�شنة 2003 على اأن من �شمن اخت�شا�شات مجل�س ال�زراء 1- و�شع ال�شيا�شة العامة في حدود 

تنفيذ   -2 الت�شريعي،  المجل�س  من  عليه  الم�شادق  ال�زاري  البرنامج  �ش�ء  وفي  اخت�شا�شه 

ال�شيا�شات العامة المقررة من ال�شلطات الفل�شطينية المخت�شة.

ون�شت مادة )71( من القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003 على اأن يخت�س كل وزير في اإطار 

بعد  تنفيذها  على  والإ�شراف  ل�زارته  العامة  ال�شيا�شة  اقتراح   -1 الخ�ش��س  وجه  على  وزارته 

اإقرارها، كما ن�شت المادة )72( من ذات القان�ن على اأن » على كل وزير اأن يقدم اإلى مجل�س 

ال�زراء تقارير تف�شيلية عن ن�شاطات وزارته و�شيا�شاتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف 

المحددة لل�زارة في اإطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وت��شياتها ب�شاأن �شيا�شتها في 

الم�شتقبل، وتقدم هذه التقارير ب�شكل دوري منتظم كل ثالثة اأ�شهر بحيث يك�ن مجل�س ال�زراء 

على اإطالع واف ب�شيا�شات كل وزارة ون�شاطاتها.
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مالمح ال�صيا�صات العامة للحكومات الفل�صطينية المتعاقبة

عند  ال�ق�ف  دون  الفل�شطينية  للحك�مة  العامة  ال�شيا�شات  وتحديد  فهم  ال�شعب  من  اأنه  حيث 

والد�شت�رية  القان�نية  الأ�ش�س  لإختالف  وذلك  المتعاقبة  الحك�مات  وت�جهات  و�شمات  مالمح 

وال�شيا�شة التي واكبت ت�شكيل هذه الحك�مات. فاإنه ل بد من تحديد مالمح �شيا�شات الحك�مات 

الفل�شطينية المتعاقبة وفقا لالآتي:

الفترة  في  وذلك  يا�شر عرفات،  ال�شهيد  الرئي�س  في عهد  فل�شطينية  ثمان حك�مات  ت�شكيل  تم 

الممتدة ما بين 1994/5/20 وحتى ت�شلم الحك�مة الثامنة بتاريخ 2003/11/12، التي انتهت 

يا�شر  الرئي�س  برئا�شة  منها  الأولى  الخم�س  الحك�مات  وكانت   ،2005/2/24 بتاريخ  وليتها 

الرئي�س محم�د عبا�س  ت�لي  بتاريخ 2005/2/24 بعد  التا�شعة  عرفات، ثم تم ت�شكيل الحك�مة 

رئا�شة ال�شلطة ال�طنية، وبعد ف�ز حركة حما�س بانتخابات المجل�س الت�شريعي تم ت�شكيل الحك�مة 

ال�طنية  ال�حدة  حك�مة  ت�شكيل  تم  ثم  بتاريخ2006/3/29،  هنية  اإ�شماعيل  برئا�شة  العا�شرة 

اأثر انقالب حما�س على ال�شلطة ال�طنية في غزة،  اإقالتها على  بتاريخ 2007/3/17 التي تمت 

ليتم ت�شكيل الحك�مة الثانية ع�شر » حك�مة الط�ارئ« بتاريخ 2007/6/17.

وبالنظر اإلى مفه�م �شيا�شات الحك�مة في مكافحة الف�شاد نجد اأن الأمر يتعلق بما تقرره الحك�مة 

اأن الهدف الذي  واإ�شتراتيجيتها، حيث  من �شيا�شات عامة نابعة من روؤيتها ور�شالتها واأهدافها 

تترجمه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد والذي يمكن التعبير عنه بالم�شلحة التي اأرادت 

التفاقية حمايتها من خالل تجريم الف�شاد ومكافحته تتمثل في تعزيز نزاهة الم�ظفين العامين، 

واإ�شالح  واإ�شالحها وحمايتها، وكذلك حماية  الحك�مية وتمكينها  الم�ؤ�ش�شات  الف�شاد في  ومنع 

ب��شع  المخت�شة  الجهة  هي  الحك�مة  كانت  واإذا  الخا�س،  والقطاع  الأهلي  القطاع  ف�شاد  ومنع 

اإ�شتراتيجية  خطط  من  ال�شيا�شات  هذه  تحت  ين�ش�ي  وما  لالأهداف،  وفقا  العامة  ال�شيا�شات 

اإذا ما  اأعاله  الهدف  المنبثقة عن هذا  الف�شاد  فاإن �شيا�شات مكافحة  الق�ل،  تنم�ية كما �شلف 

تبنتها الحك�مة يجب اأن تت�شمنها اأجندة ال�شيا�شات ال�طنية للحك�مة، ول بد من التعبير عنها 

من خالل خطط الحك�مة وما تت�شمنه هذه الخطط من برامج تط�يرية تنفيذا ل�شيا�شاتها، ومن 

اأدوات ت�شريعية لزمة لترجمة �شيا�شاتها، والتي تنعك�س بالتالي على قرارات الحك�مة وم�اقفها 

و�شل�كها الذي يعبر عن التجاهات التي تبنتها الحك�مة.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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لقد �شهدت الحك�مات المتعاقبة اإعداد بع�س الخطط الإ�شتراتيجية، حيث بداأت فكرة التخطيط 

ل�شنة  والقت�شادي  الجتماعي  ال�شتقرار  اإقرار خطة  تم  العام 2000، حيث  منذ  الإ�شتراتيجي 

2004، وخطة ال�شتثمار العام الطارئة ل�شنة 2003، وبرنامج التدخل ذي التاأثير ال�شريع ل�شنة 

 -2005 المدى  مت��شطة  التنمية  خطة  هي  وتط�را  تنظيما  الأكثر  الأولى  الخطة  وكانت   ،2003

2007 التي بداأ العمل على اإعدادها في العام 2004.

وحددت خطة التنمية مت��شطة المدى 2005- 2007 هدفين رئي�شيين لها اأولهما معالجة الفقر 

الحكم  فعالية  تح�شين  وثانيهما  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية  بطريقة م�شتدامة من خالل 

لدى ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية وذلك من خالل بناء القدرات الم�ؤ�ش�شاتية وت�شريع الإ�شالح، 

تت�شمنها  التي  الأربعة  ال�طنية  البرامج  الخطة  حددت  الرئي�شيين  الهدفين  هذين  �ش�ء  وعلى 

الخطة وهذه البرامج هي تاأمين الحماية الجتماعية، وال�شتثمار في الراأ�شمال الب�شري والمادي، 

وتنمية م�ؤ�ش�شات الحكم، وخلق بيئة م�اتية لنم� القطاع الخا�س.

الجه�د  بداأت  اإنما  الأ�شا�س  في  دوليا  مطلبا  يكن  لم  الفل�شطيني  الإ�شالح  اأن  بالذكر  وجدير 

ل�شنة  الرقابة  هيئة  لتقرير  كان  حيث  ال�طنية،  ال�شلطة  وج�د  منذ  مبكر  وقت  منذ  الإ�شالحية 

1996م الذي تم ن�شره �شنة 1997م اأثر كبير على ت�شليط الأ�ش�اء على �شرورة اإ�شالح الم�ؤ�ش�شات 

العامة، حيث اأحال المجل�س الت�شريعي تقرير هيئة الرقابة اإلى لجنة خا�شة في المجل�س لدرا�شته 

الرئي�س  دفع  الذي  الأمر  وت��شياتها،  تقريرها  اللجنة  وقدمت   97/5/27 بتاريخ  ت�شكيلها  تم 

يا�شر عرفات اإلى تقديم ا�شتقالة الحك�مة بتاريخ 1998/6/25، وت�شكيل حك�مة جديدة بتاريخ 

1998/8/9، وقد ا�شتمرت هذه الحك�مة مدة اأربع �شن�ات تقريبا حتى تاريخ 2002/5/5، وكان 

من المت�قع اأن ت�شهد فترة هذه الحك�مة مالمح اإ�شالحية مميزة خا�شة اأن ت�شكيلها قد ارتبط 

بتقرير هيئة الرقابة ب�شاأن الف�شاد وتقرير المجل�س الت�شريعي، وكذلك �شهدت هذه الحك�مة ولدة 

الخارجية ح�ل  للعالقات  الأمريكي  المجل�س  اأ�شدره  الذي  الم�شتقل  الدولي  العمل  فريق  تقرير 

تق�ية م�ؤ�ش�شات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية �شنة 1999م وه� ما عرف بتقرير »روكارد« ن�شبة 

اإلى رئي�س وزراء فرن�شا الأ�شبق » مي�شيل روكارد« الذي تراأ�س هذا الفريق، اإل اأن جه�د الإ�شالح 

لم تت�ا�شل على النح� المت�قع وذلك يع�د اإلى الطبيعة ال�شيا�شية والأمنية لهذه الحقبة التي �شيتم 

تف�شيلها في المبحث الأول تحت عن�ان مالمح �شيا�شات الحك�مات الفل�شطينية المتعاقبة، اإل 

اأن ت��شيات تقرير روكارد تم اأخذ عدد منها بالعتبار فيما بعد �شمن خطط الإ�شالح والتنمية 

خا�شة خطة المائة ي�م ل�شنة 2002.

ومنذ �شنة 2002 عاد ملف الإ�شالح ومكافحة الف�شاد ليت�شدر الحالة الفل�شطينية على نح� اأكثر 
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فل�شطينيا  لي�س مطلبا وجهدا  الف�شاد  الفل�شطيني ومكافحة  الإ�شالح  واأ�شبح  واإلحاحا،  و�ش�حا 

على  المانحة  الدول  تمار�شه  الذي  الدولي  ال�شغط  من  وجزءا  دوليا  مطلبا  اأ�شبح  بل  فح�شب 

ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، حيث عادت ال�شلطة ال�طنية لإحياء ملف الإ�شالح ومكافحة الف�شاد 

وبداأ ذلك باإ�شدار القان�ن الأ�شا�شي بتاريخ 2002/5/29، وخطاب الرئي�س يا�شر عرفات اأمام 

المجل�س الت�شريعي ب�شاأن الإ�شالح بتاريخ 2002/5/15، ووثيقة الإ�شالح التي قدمها المجل�س 

تبنتها  التي  ي�م لالإ�شالح  المائة  بتاريخ 2002/5/16، وخطة  يا�شر عرفات  للرئي�س  الت�شريعي 

الحك�مة بتاريخ 2002/6/23، والتي جاء في مقدمتها اأن الحك�مة قد تبنتها بناء على خطاب 

الرئي�س يا�شر عرفات اأمام المجل�س الت�شريعي ب�شاأن الإ�شالح بتاريخ 2002/5/15، وبناء على 

قرار الرئي�س يا�شر عرفات بت�شكيل لجنة اإ�شالح وزارية بتاريخ 2002/6/12، والبيان الذي األقاه 

الرئي�س عرفات في م�شتهل الجل�شة الأولى للحك�مة بتاريخ 2002/6/13.

وت�شمنت خطة المائة ي�م اأن يلتزم العمل ال�شيا�شي ببرامج وقرارات منظمة التحرير والمبادرة 

العربية المقرة في م�ؤتمر القمة العربية في بيروت اآذار 2002، وفي الجانب الإ�شالحي ت�شمنت 

الخطة  �شرورة اإجراء انتخابات رئا�شية وت�شريعية ومحلية في غ�ش�ن )6-8( اأ�شهر، والإعداد 

وفقا  انتخابات  فيها  تجر  لم  التي  المدني  المجتمع  وم�ؤ�ش�شات  النقابات  في  انتخابات  لإجراء 

للقان�ن تر�شيخا لمبادئ الديمقراطية وال�شفافية والم�شاءلة، و�شرورة تر�شيخ نهج الف�شل بين 

ال�شلطات وا�شتقالل الق�شاء و�شيادة القان�ن، واإعادة هيكلة ال�زارات والم�ؤ�ش�شات العامة، وفي 

المجال الأمني ت�شمنت الخطة اإعادة هيكلة وتفعيل دور وزارة الداخلية واإتباع اأجهزة ال�شرطة 

وحدة  مبداأ  ت�شمنت  المالية  مجال  وفي  الداخلية،  ب�زارة  المدني  والدفاع  ال�قائي  والأمن 

الخزينة في اإدارة المال العام، وت�ريد كافة اإيرادات ال�شلطة والم�شاعدات الخارجية اإلى ح�شاب 

الخزينة الم�حد، وتاأ�شي�س �شندوق فل�شطيني لال�شتثمار تعهد اإليه اإدارة كافة العمليات التجارية 

وال�شتثمارية التي تق�م بها ال�شلطة ال�طنية وتخ�شع اأعماله للم�شاءلة والتدقيق.

وفي مجال الق�شاء ت�شمنت الخطة تفعيل جهاز الق�شاء وت�فير عدد كاف من الق�شاة ومن مباني 

المحاكم والنيابة العامة وبناء ال�شج�ن الحديثة، ومتابعة تنفيذ قان�ن ال�شلطة الق�شائية الذي 

دخل حيز النفاذ بتاريخ 2002/6/18، واإن�شاء دائرة التفتي�س الق�شائي وتط�ير اإدارة المحاكم، 

واإعداد م�شروعات الق�انين والمرا�شيم والقرارات التي تحتاج اإليها لمرحلة القادمة بعد �شريان 

القان�ن الأ�شا�شي، واإن�شاء اإدارة ق�شايا الحك�مة لتت�لى متابعة ق�شايا الحك�مة التي تك�ن ال�شلطة 

الأجهزة  دور  اإنهاء  مثل  اأخرى  �شيا�شاتية  خط�ات  على  الخطة  وا�شتملت  فيها،  طرفا  ال�طنية 

الأمنية في الأم�ر المدنية التي تقع �شمن اخت�شا�شات ال�زارات، واإعداد الق�انين التي ت�شجع 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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ال�شتثمار في فل�شطين.

وقد لقت هذه الخطة �شدى اإيجابيا على الم�شت�ى الدولي، حيث قامت اللجنة الرباعية الدولية 

الم�ؤلفة من الأمم المتحدة وال�ليات المتحدة والتحاد الأوروبي والإتحاد الرو�شي بت�شكيل اللجنة 

 The Task Force on Palestinian Reform TFPR الدولية ح�ل الإ�شالح الفل�شطيني

بتاريخ 2002/7/10 في لندن، وتم ت�شكيل �شبع لجان اإ�شالح متفرعة عن هذه اللجنة في المجالت 

المالية والقت�شادية والت�شريعية والق�شائية والحكم المحلي واإ�شالح الخدمات ال�زارية والمدنية، 

والنتخابات:

Financial accountability، market economy، legislative reform، 

judiciary، local government، ministerial and civil service reform، 

elections.

واحتل الإ�شالح كمطلب خارجي اأي�شا جزءًا من خارطة الطريق المعلنة في ني�شان 2003 حيث 

ن�شت تحت عن�ان المرحلة الأولى » اأن على ال�شلطة الفل�شطينية اأن تق�م بعملية اإ�شالح �شيا�شية 

�شاملة، تح�شيًرا للدولة بما في ذلك �شياغة الد�شت�ر الفل�شطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفت�حة 

على هذه الأ�ش�س«.

وتحت عن�ان الأمن ن�شت خارطة الطريق على اأن » يتم دمج جميع الأجهزة الأمنية الفل�شطينية 

في ثالثة اأجهزة تك�ن م�شئ�لة اأمام وزير داخلية �شاحب �شالحيات«. وتناولت خارطة الطريق 

وا�شتقرار  الإ�شالح  لت�شهيل  دولية  جه�د  بذل   «  2005  -  2004 الثالثة  المرحلة  عن�ان  تحت 

الم�ؤ�ش�شات الفل�شطينية والقت�شاد الفل�شطيني تح�شيًرا لتفاق ال��شع الدائم«.

واتخذت الحك�مة خط�ات اإ�شالحية عديدة من �شاأنها ال�قاية والحد من الف�شاد حيث تم اإقرار 

 2005  -2004 للعام  وذلك  �شم�ليته  حيث  من  الأول  يعتبر  الذي  الفل�شطيني  الإ�شالح  برنامج 

بقرار الحك�مة في الجل�شة رقم )43( بتاريخ 2004/9/27، وتناول البرنامج مجالت الإ�شالح 

التالية:

اأول: المجال المالي

ثانيا: المجال الإقت�شادي

ثالثا: في مجال الق�شاء و�شيادة القان�ن

رابعا: في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية

خام�شا: في مجال الحكم المحلي

�شاد�شا: في المجال الأمني
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�شابعا: الإنتخابات العامة والمحلية

ثامنا: في مجال التعليم 

الألفية  التنمية  وم�ؤ�شرات  اأهداف  بتبني   2005 ل�شنة   )179( رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار  و�شدر 

المعتمدة من الأمم المتحدة، للفترة 2005- 2015، وتهدف التنمية الألفية اإلى 1- التخل�س من 

الفقر المدقع، 2- وتحقيق التعليم الأ�شا�شي للجميع، 3- وتحقيق الم�شاواة وتعزيز دور المراأة، ، 

4- وتخفي�س اأعداد ال�فيات بين الأطفال، 5- وتح�شين ال�شحة النف�شية، 6- ومكافحة اأمرا�س 

�شليمة،  بيئة  ا�شتدامة  و�شمان   -7 الخطيرة،  الأمرا�س  من  وغيرها  والمالريا  المناعة  نق�س 

8- وتحقيق �شراكة دولية للتنمية، وقد اأخذت الحك�مة بهذه الأهداف الثمانية في خطة التنمية 

مت��شطة المدى لالأع�ام 2005-2007، وخطة 2006- 2008.

العامة  ال�سيا�سات  ر�سم  المتعاقبة في  الفل�سطينية  الحكومات  ولتحديد دور كل حكومة من 

للحكومات الفل�سطينية، نبين الآتي:

ابتداء  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  الت�قيع على  باب  فتح  تم  قد  اأنه  المعروف  من 

بتاريخ  ت�شكيلها  تم  التي  الثامنة  الفل�شطينية  الحك�مة  عهد  في  وذلك   2003/12/9 تاريخ  من 

2003/11/12، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2005/12/14 في اأواخر عهد الحك�مة الفل�شطينية 

التا�شعة، وي�شتنتج البحث اأن هاتين الحك�متين قد اأ�ش�شتا تقاليد العمل الحك�مي الفل�شطيني على 

اأ�ش�س ت�شريعية ومنهجية وا�شحة، و�شهدت هذه الفترة تبني الحك�مة لخطط تنم�ية اإ�شالحية 

مميزة خا�شة خطة التنمية مت��شطة المدى.

وفي وقت مبكر على نفاذ التفاقية �شهدت الحك�مات الخم�س الأولى برئا�شة الرئي�س يا�شر عرفات 

بين 1994/5/20 اإلى 2003/3/19 محاولت اإ�شالحية عديدة، وقد تم في حقبة الحك�مة الثانية 

المالي  الف�شاد  ال�ش�ء على جرائم  ت�شليط  اإلى 1998/8/5م  التي امتدت ما بين 1996/6/27 

والإداري ب�شدور تقرير هيئة الرقابة وتقرير المجل�س الت�شريعي الذي ك�شف النقاب عن جرائم 

تقديم  اإلى  عرفات  يا�شر  الرئي�س  ا�شتدعى  مما  ال�طنية  ال�شلطة  وم�ؤ�ش�شات  وزارات  في  ف�شاد 

ا�شتقالة الحك�مة بتاريخ 1998/6/25، وت�شكيل الحك�مة الثالثة بتاريخ 1998/8/9 التي �شهدت 

ولدة تقرير فريق العمل الدولي الم�شتقل ح�ل تق�ية م�ؤ�ش�شات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية �شنة 

1999م وه� ما عرف بتقرير »روكارد«.

ونظرا لحداثة ن�ش�ء ال�شلطة ال�طنية وحداثة التجربة الحك�مية الفل�شطينية وتجربة ال�شلطة فقد 

كانت الحك�مات ال�شبع الأولى حتى 2003/10/30 بمثابة تجربة تمهيدية لل�شلطة في مجال العمل 

الحك�مي والم�ؤ�ش�شي الذي يتطلب اإر�شاء العديد من التقاليد والنظم الإدارية والمالية والل�ائح 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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التنظيمية التي ي�شتغرق اإعدادها وتكري�شها الكثير من الجهد وال�قت والتجربة التراكمية.

وبالرغم من حداثة التجربة فقد جرت جه�د اإ�شالحية خالل هذه الفترة اأهمها خطاب الرئي�س 

الإ�شالح  ووثيقة   ،2002/5/15 بتاريخ  الإ�شالح  ب�شاأن  الت�شريعي  المجل�س  اأمام  عرفات  يا�شر 

ي�م  المائة  وخطة   ،2002/5/16 بتاريخ  عرفات  يا�شر  للرئي�س  الت�شريعي  المجل�س  قدمها  التي 

وكذلك   ،2002/6/26 بتاريخ  الت�شريعي  للمجل�س  عرفات  يا�شر  الرئي�س  قدمها  التي  لالإ�شالح 

الإ�شالحات المالية التي ابتداأت منذ ت�لي د. �شالم فيا�س وزارة المالية في الحك�مة الرابعة. 

اإ�شالحات على الم�شت�ى الإداري ب�شدور قان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة  وكذلك جرت 

1998، وفي ال�شاأن الق�شائي تم اإ�شدار العديد من الق�انين التي تنظم المرفق العدلي والق�شائي، 

اإ�شدار الق�انين منذ 1994/7/5  وفي ال�شاأن القان�ني ت�لى مجل�س ال�شلطة الفل�شطينية �شلطة 

وكانت   ،1996/12/16 اإلى   1994/5/20 بين  ما  امتدت  التي  الأولى  الحك�مة  عهد  في  وذلك 

المجل�س  انتخاب  ولدى  الفل�شطينية،  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  عن  بمرا�شيم  ت�شدر  الت�شريعات 

الت�شريعي بتاريخ 1996/1/20، ت�لى المجل�س الت�شريعي �شلطة اإ�شدار الت�شريعات منذ تن�شيبه 

بتاريخ 1996/3/7، وهذا ما جعل مهمة ت�حيد الق�انين بين جناحي ال�طن وا�شتبدالها بق�انين 

الفل�شطينية  ال�قائع  اعتماد  وتم  الأول،  الت�شريعي  للمجل�س  الأولى  المهمة  هي  حديثة  ع�شرية 

كجريدة ر�شمية فل�شطينية تعنى بن�شر الت�شريعات وقرارات مجل�س ال�زراء والقرارات الق�شائية 

والقرارات الإدارية وقد �شدر اأول عدد منها بتاريخ 1994/11/20.

لمدة  ا�شتمرت  والتي   2003/4/29 بتاريخ  عبا�س  محم�د  برئا�شة  ال�شاد�شة  الحك�مة  وبت�شكيل 

ح�الي اأربعة اأ�شهر، دخل العمل الحك�مي مرحلة جديدة حيث اأن الحك�مة ال�شاد�شة هي الأولى 

بعد ا�شتحداث من�شب رئي�س ال�زراء في القان�ن الأ�شا�شي المعدل ال�شادر بتاريخ 2003/3/18، 

والتي انتهت وليتها بتقديم ا�شتقالتها وقب�لها بتاريخ 2003/9/6، وذلك على اأثر تداعيات انعقاد 

قمة العقبة في 2003/6/4 التي زادت الت�تر في بين م�ؤ�ش�شتي الرئا�شة والحك�مة. وت�شاف اأهمية 

اأخرى للحك�مة ال�شاد�شة والحك�مات التي تلتها من ال�جهة الإ�شالحية باأنها امتلكت �شالحيات 

عديدة ا�شتحدثها القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003، ومن اأهمها م�ش�ؤولية حفظ النظام العام 

اأو ما في حكمها من وحدات  اإلغاء الهيئات والم�ؤ�ش�شات وال�شلطات  اأو  والأمن الداخلي، واإن�شاء 

الجهاز الالاإداري التي ي�شملها الجهاز التنفيذي التابع للحك�مة، على اأن ينظم كل منها بقان�ن.

وتاأتي اأهمية ت�شكيل الحك�مة ال�شابعة بتاريخ 2003/10/5، باأنها كانت التجربة الأولى في ت�شكيل 

حك�مة ط�ارئ، حيث �شدر مر�ش�م رئا�شي رقم )18( ل�شنة 2003 بتاريخ 2003/10/5م والذي 

يق�شي في المادة الأولى منه اإعالن حالة الط�ارئ وفي المادة الثانية بت�شكيل حك�مة الط�ارئ 
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برئا�شة اأحمد قريع، وقد انتهت هذه الحك�مة في ذات ال�شهر بتاريخ 2003/10/30. 

اأما الحك�مة الثامنة فتعتبر الحك�مة الأخيرة التي تم ت�شكيلها في عهد الرئي�س اأب� عمار، حيث 

تب�اأ  بم�ا�شلة  قريع  اأحمد  ال�شيد  وتكليف  باختيار   2003/10/30 بتاريخ  رئا�شي  مر�ش�م  �شدر 

ي�ما   30 مدة  انق�شاء  قبل  وذلك  جديد  وزراء  مجل�س  بت�شكيل  وتكليفه  ال�زراء  رئي�س  من�شب 

من اإعالن حالة الط�ارئ، ومن الممكن الق�ل اأن هذه الحك�مة كانت الأولى التي بداأت باإر�شاء 

ال�زارات  وهيكلة  وال�قتية  الإ�شتراتيجية  العمل  خطط  باإعداد  وذلك  الحك�مي  العمل  تقاليد 

والم�ؤ�ش�شات، واإقرار الهيكلية النم�ذجية لل�زارات، و�شدور الالئحة الداخلية لمجل�س ال�زراء، 

الم�ظفين  دي�ان  ومع  الرئا�شة  مع  ال�زراء  لتنظيم عالقة مجل�س  القرارات  العديد من  و�شدور 

العام في �شئ�ن الخدمة المدنية، و�شدور عدد من القرارات للف�شل في الخت�شا�شات وتنظيم 

العالقة بين ال�شلطة التنفيذية والق�شائية، وت�شكيل اللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ برامج الإ�شالح 

في ال�زارات.

حك�مة  وت�شمى  الأول  الت�شريعي  المجل�س  ولية  ظل  في  الأخيرة  وهي  التا�شعة  الحك�مة  وكانت 

التكن�قراط، وهي الأولى بعد ا�شت�شهاد الرئي�س يا�شر عرفات وت�لي الرئي�س محم�د عبا�س رئا�شة 

الد�شت�رية  اليمين  واأدائه   ،2005/1/9 في  جرت  التي  الرئا�شة  انتخابات  في  ال�طنية  ال�شلطة 

بتاريخ 2005/1/14، وقد مثلت هذه الحك�مة امتدادا للحك�مة الثامنة التي اأ�ش�شت تقاليد عمل 

نح�  على  الم�ؤ�ش�شي  والتط�ير  البناء  عملية  ووا�شلت  الحك�مة  هذه  هديه  على  �شارت  حك�مي 

اأف�شل، و�شجلت اإنجازات عديدة على م�شت�ى التخطيط التنم�ي الإ�شتراتيجي وهيكلة ال�زارات 

والم�ؤ�ش�شات.

الحك�مة  وهي  بتاريخ2006/3/29  هنية  اإ�شماعيل  برئا�شة  العا�شرة  الحك�مة  ت�شكيل  وتم 

بتاريخ  جرت  التي  الت�شريعي  المجل�س  انتخابات  في  حما�س  حركة  ف�ز  بعد  جاءت  التي  الأولى 

2006/1/25، وانتهت ب�شدور مر�ش�م رئا�شي رقم )1( ل�شنة 2007 بقب�ل ا�شتقالة رئي�س ال�زراء 

هذه  وركزت  بتاريخ2006/2/22،  وطنية  وحدة  حك�مة  ت�شكيل  وتكليفه   ،2007/02/15 بتاريخ 

الحك�مة بقراراتها على ال�شاأن الإداري خا�شة قرارات التعيين.

بتاريخ  رئا�شي  بمر�ش�م  ال�طنية«  ال�حدة  »حك�مة  ع�شر  الحادية  الحك�مة  ت�شكيل  تم  وقد 

اأي  اإ�شافة  من  خاللها  تتمكن  لم  اأ�شهر،  ثالثة  ح�الي  الحك�مة  هذه  وا�شتمرت   ،2007/3/17

رئي�س  باإقالة  وليتها  وانتهت  العامة،  والإدارة  الم�ؤ�ش�شي  التط�ير  �شعيد  على  ن�عية  اإنجازات 

ال�زراء بتاريخ 2007/6/14.

وا�شتمرت   ،2007/6/14 بتاريخ  الرئا�شي  بالمر�ش�م  الط�ارئ  حالة  اإنفاذ  حك�مة  ت�شكيل  وتم 
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ب�شبب  اأعمال  ت�شيير  اإلى حك�مة  بعد ذلك  للتح�ل  تاريخ 2007/7/14،  �شهر حتى  لمدة  كذلك 

تعذر عر�س الحك�مة للح�ش�ل على الثقة ك�ن المجل�س الت�شريعي في حالة عدم انعقاد.

ومن اأهم اإنجازات الحك�مة الثانية ع�شر على �شعيد تط�ير واإ�شالح العمل الم�ؤ�ش�شي والإداري 

والمالي ه� اإعداد خطة اإ�شالح وتنمية مت��شطة المدى لالأع�ام 2008- 2010 على �ش�ء �شيا�شات 

والمت��شطة  الرئي�شية  ال�طنية  ال�شلطة  اأهداف  ال�زراء ومرتبطة مع  وطنية معتمدة من مجل�س 

اإطار غايات ال�شلطة، من خالل دمج عنا�شر التخطيط وعنا�شر تخ�شي�س الم�شادر في  وفي 

الحك�مية، وتخ�شي�س  الم�ارد  الأمد وتجمع بين تخ�شي�س  وثيقة واحدة ذات منظ�ر مت��شط 

الم�ارد من قبل الدول المانحة، وتت�شمن م�ؤ�شرات قيا�س الأداء، وتق�م على اأ�شا�س منهجية اإطار 

الإنفاق مت��شط الأمد.

وفي مجال مكافحة الف�شاد المالي تم اإ�شدار قرار بقان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال ل�شنة 2007 الذي 

يتجاوب مع جزء كبير من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد، وتم ت�شكيل اللجنة ال�طنية 

واخت�شا�شاتها  مهامها  يحدد  الذي  بقان�ن  القرار  هذا  بم�جب  الأم�ال  غ�شل  لمكافحة  العليا 

وعالقاتها في اإطار مهمتها الأ�شا�شية في مكافحة غ�شل الأم�ال.
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المبحث الثاين

الإطار العام ل�صيا�صات مكافحة الف�صاد

الفرع األول

تعزيز الم�صاركة والنتخابات الديمقراطية

الم�شاركة  م�شاألة  اإلى  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من  و13(  الم�اد)5  ت�شمنت 

المجتمعية وتعزيز �شيادة القان�ن ومبادئ الديمقراطية. وعليه فاإن الم�شاركة وتعزيز ال�شفافية 

العملية  تعزيز  خالل   من  اإل  تتاأتى  ل  فيها  النا�س  اإ�شهام  وت�شجيع  القرار  اتخاذ  عمليات  في 

الديمقراطية التي تتجلى بالنتخابات البرلمانية والمحلية وانتخابات م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني، 

الحكم،  في  وم�شاركتها  ال�شيا�شية  الأحزاب  تعدد  وت�شجيع  لل�شلطة  والدوري  ال�شلمي  والتداول 

وتعزيز دور القان�ن الذي يحكم العملية النتخابية والرقابة الق�شائية على النتخابات والرقابة 

من  التي  الأفعال  وتجريم  النتخابية،  الحمالت  وتم�يل  ال�شيا�شية  الأحزاب  تم�يل  على  المالية 

�شاأنها الم�شا�س بنزاهة و�شفافية العملية النتخابية، و�شمان ا�شتقالل وحيادية الجهة التي ت�شرف 

على العملية النتخابية. 

اأن  تبين  المجال  هذا  في  �شيا�شات  من  الحك�مة  اتخذته  ما  مع  التفاقية  تتطلبه  ما  وبم�اءمة 

النتخابات كانت مبنية على قان�ن النتخابات، حيث اأن النتخابات الت�شريعية والرئا�شية الأولى 

وتعديالته  1995م  ل�شنة   )13( رقم  النتخابات  قان�ن  على  مبنية  كانت   1996/1/20 بتاريخ 

الحك�مة  بم�افقة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  رئي�س  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  عن  ال�شادر 

الأولى بما له من �شالحيات ت�شريعية قبل انتخاب المجل�س الت�شريعي الأول، وكذلك النتخابات 

الرئا�شية الثانية التي جرت بتاريخ 2005/1/9  والنتخابات الت�شريعية الثانية التي جرت بتاريخ 

2006/1/25، كانت مبنية على قان�ن النتخابات الفل�شطيني رقم )9( ل�شنة 2005. 

النتخابات  لجنة  وهي  م�شتقلة  لجنة  ب�ا�شطة  النتخابية  العملية  على  الإ�شراف  تم  قد  واأنه 

تجريم  على  النتخابات  قان�ن  ن�س  وقد  الق�شائية،  والرقابة  المالية  الرقابة  وتحت  المركزية، 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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عدد من الأفعال التي يق�شد منها التاأثير على اإرادة الناخبين، وكذلك الر�ش�ة، والقتراع بغير 

حق.

الهيئات  انتخاب مجال�س  قان�ن  اأ�ش�س بم�جب  المحلية على  الهيئات  انتخاب  اإجراء  تم  وكذلك 

بتاريخ   )12( رقم  وقان�ن  قبله،  ما  األغى  الذي  بتاريخ2005/8/15   )10( رقم  المحلية 

)10(ل�شنة  رقم  المحلية  الهيئات  مجال�س  انتخاب  قان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005/08/29

2005، وقرار مجل�س ال�زراء رقم )44( ل�شنة 2005 بتاريخ 2005/9/20 باإ�شدار نظام اإجراءات 

انتخاب مجال�س الهيئات المحلية، حيث تم اإجراء اأربع ج�لت من النتخابات المحلية في الفترة 

في  �شكانيا  تجمعا   262 مجم�عه  ما  2005/12/15 في  تاريخ  و   2004/12/23 تاريخ  بين  ما 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة.

وبخ�ش��س انتخاب الجمعيات والهيئات الأهلية فقد �شدر قرار مجل�س ال�زراء رقم )181( ل�شنة 

2004 باإجراء النتخابات في المنظمات غير الحك�مية حيث ن�شت المادة )1( على اأن » على 

انتخاباتها وتنظيم عقد  اإجراء  المنظمات غير الحك�مية على  ال�زارات ذات الخت�شا�س حث 

اجتماعات هيئاتها العامة، وتقديم م�ازناتها المالية المدققة طبقا للقان�ن وح�شب ال�قت الذي 

رقم )1(  الأهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قان�ن  بم�جب  وذلك  الداخلي«،  نظامها  يحدده 

ل�شنة 2000، ولئحته التنفيذية رقم )9( ل�شنة 2003.
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تعزيز اأنماط الرقابة وال�صفافية والم�صاءلة

من البديهي اأن الرقابة هي من اأهم اخت�شا�شات المجل�س الت�شريعي، اإل اأن هناك م�ؤ�ش�شات لدى 

ال�شلطة التنفيذية تخت�س بالرقابة على اأعمال اأجهزة ال�شلطة، هذا بالإ�شافة اإلى اأن هناك دور 

لالإعالم وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني الأخرى في الرقابة.

اإلى الم�شاءلة الجنائية والمدنية وهذه المهمة هي من اخت�شا�س  اأما الم�شاءلة فهي تن�شرف   

الم�شاءلة  خا�شة  الم�شاءلة،  مجال  في  تكامليا  دورا  تلعب  م�ؤ�ش�شات  هناك  اأن  اإل  الق�شاء، 

لم�ظفي  بالن�شبة  التاأديبية  اأو  الإدارية  والم�شاءلة  الت�شريعي  المجل�س  بها  يق�م  التي  البرلمانية 

القطاع العام.

اأما فيما يتعلق بال�شفافية فهي تن�شب على النظم والتدابير الإدارية لتعزيز ال�شفافية في اإطار 

الإداري  ال�شاأن  ت�شبط  نظم  ل�ج�د  ومح�شلة  نتيجة  هي  فال�شفافية  الف�شاد،  مكافحة  �شيا�شات 

والمالي والم�شاركة والقطاع الخا�س، على اأن تت�شمن هذه النظم عق�بات رادعة عند القت�شاء 

في حال مخالفتها.

فقد ن�شت اتفاقية الأمم لمكافحة الف�شاد في المادة )5( منها على تر�شيخ النـزاهة وال�شفافية 

�شمن  وذلك  ال�قائية  الف�شاد  مكافحة  وممار�شات  �شيا�شات  على  ن�شها  �شياق  في  والم�شاءلة 

ال�شيا�شات الرئي�شية في مكافحة الف�شاد.

اأول: دور المجل�س الت�سريعي في الرقابة:

المخت�شة  ال�شلطة  ه�  ورقابية  ت�شريعية  ولية  من  له  بما  الت�شريعي  المجل�س  اأن  المعروف  من 

بالت�شريع والرقابة على اأعمال ال�شلطة التنفيذية، وعليه فاإن المجل�س الت�شريعي ه� الذي يملك 

�شلطة اإ�شدار الق�انين والتي يفتر�س اأن تك�ن من�شجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة 

الف�شاد من حيث تجريم الأفعال وو�شع العق�بات المنا�شبة لها، وتنظيم ال�شاأن الإداري والمالي 

الح�شاب  واإقرار  العامة،  الم�ازنة  قان�ن  م�شروع  واإقرار  المدنية  الخدمة  تنظيم  ذلك  في  بما 

الختامي لميزانية ال�شلطة ال�طنية، والم�افقة على القرو�س حيث تعقد القرو�س العامة بقان�ن، 

الخا�شة  الق�انين  اإ�شدار  يملك  وكذلك  للتنمية،  العامة  الخطة  يقر  الذي  ه�  المجل�س  اأن  كما 
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بتنظيم عمل هيئات مكافحة الف�شاد وو�شع الن�ش��س التي ت�شمن ا�شتقاللها، كما اأن المجل�س 

للتعاون مع  المجال  تف�شح  الأ�شا�شي  القان�ن  المخت�شة ب��شع ن�ش��س في  الجهة  الت�شريعي ه� 

الدول والمنظمات الدولية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد، خا�شة فيما 

يتعلق التحقيقات ومحاكمة وت�شليم المجرمين.

وال�شالحية الأخرى للمجل�س الت�شريعي في مجال الرقابة تمنحه حق الرقابة على اأعمال ال�شلطة 

التنفيذية، بما في ذلك حق كل ع�ش� في ت�جيه الأ�شئلة وال�شتج�اب للحك�مة اأو لأحد ال�زراء، 

كما اأن للمجل�س اأن يطلب من ال�زراء اأن يقدم�ا اإليه الإي�شاحات الخا�شة بالعرائ�س وال�شكاوى 

الثقة بال�زراء بعد ال�شتماع  اأن للمجل�س الت�ش�يت على  المقدمة للمجل�س من الم�اطنين، كما 

والنتهاء من مناق�شة البيان ال�زاري الذي يحدد برنامج و�شيا�شة الحك�مة، وله حجب الثقة عن 

اأع�شاء مجل�س ال�زراء  اأو عن واحد اأو اأكثر منهم، حيث ل يج�ز لأّي من ال�زراء ممار�شة مهام 

من�شبه اإل بعد الح�ش�ل على الثقة به من المجل�س، ويج�ز لع�شرة من اأع�شاء المجل�س الت�شريعي، 

بعد ا�شتج�اب، التقدم بطلب �شحب الثقة من الحك�مة اأو من اأحد ال�زراء، ويترتب على �شحب 

الثقة انتهاء ولية من �شحبت منه. وللمجل�س اأن ي�شكل لجنة خا�شة اأو يكلف اإحدى لجانه من اأجل 

تق�شي الحقائق في اأي اأمر عام اأو في اإحدى الإدارات العامة. 

ثانيا: دور الق�ساء في  الرقابة والم�ساءلة:

ن�شت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد على الم�شاءلة �شمن اأغرا�س التفاقية ال�اردة في 

المادة الأولى، كما اعتبرت التفاقية الم�شاءلة من �شمن �شيا�شات وممار�شات مكافحة الف�شاد 

ال�قائية التي ن�شت عليها في المادة الخام�شة. واعتبرت التفاقية الم�شاءلة اأحد اأركان مكافحة 

الف�شاد في الم�شتريات العم�مية واإدارة الأم�ال العم�مية بم�جب ن�س الفقرة )2( من المادة )9( 

من التفاقية. وتناولت المادة )11( من التفاقية التدابير المتعلقة بالجهاز الق�شائي واأجهزة 

النيابة العامة م�شيرة اإلى اأهمية ا�شتقالل الق�شاء وما له من دور حا�شم في مكافحة الف�شاد.

ورعاية  الحق�ق  النا�س و�شمان حفظ  بين  العدل  اإقامة  الق�شاء ه� عن�ان  اأن  فيه  ومما ل �شك 

القان�ن الأ�شا�شي فاإنه يتم  التقا�شي مكف�ل بم�جب  اأن حق  العامة والخا�شة، وحيث  الم�شالح 

اإلى  اللج�ء  يتم  وكذلك  المتخا�شمين  بين  المدنية  المنازعات  في  للف�شل  الق�شاء  اإلى  اللج�ء 

الق�شاء الجزائي في حالة وق�ع الجريمة اإعمال لمبداأ العق�بة والث�اب الذي يلعب دورا هاما في 

اإ�شالح المجتمع وت�ش�يب م�شاره.

ويلعب الق�شاء دورا هاما في مكافحة الف�شاد فه� �شاحب �شلطة اإ�شدار الأحكام والجزاءات التي 
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والنظام  العام  الحق  وحماية  عليه،  المجني  واإن�شاف  والخا�س  العام  الردع  تحقيق  �شاأنها  من 

العام، وحيث اأن جرائم الف�شاد هي من الجرائم التي تخت�س بها المحاكم الجزائية لما لها من 

طبيعة جنائية فاإن النيابة العامة التي تمثل المجتمع في دع�ى الحق العام هي المخت�شة باإقامة 

الدع�ى ومتابعتها بالنيابة عن المجتمع. وكذلك قد يلعب الق�شاء دورا في �شنع ال�شيا�شات العامة 

المحكمة  اجتهاد  ي�شتقر عليه  ما  لدى تطبيقها ومن خالل  الق�انين  تف�شير  دوره في  من خالل 

العليا، ومن خالل تقديم الراأي لدى اإعداد الق�انين في ال�شاأن الق�شائي.

الخت�سا�س الق�سائي 1 .

ن�شت المادة )3( من قان�ن العق�بات رقم )16( ل�شنة 1960 على اأنه » ل يق�شى باأية عق�بة لم 

ين�س القان�ن عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة اإذا تمت اأفعال تنفيذها دون 

النظر اإلى وقت ح�ش�ل النتيجة«.

اإذا  اإل  فيها  والف�شل  الجريمة  بالن�شبة لخت�شا�شه في نظر  قان�نيا  الق�شاء فراغا  ي�اجه  وقد 

كانت اإحدى الأفعال الم�ؤلفة للجريمة قد ارتكبت داخل الإقليم، حيث تعتبر جريمة غ�شل الأم�ال 

من الجرائم غير المتجزئة، فقد ن�شت المادة )7( من قان�ن العق�بات على اأن 1- ت�شري اأحكام 

هذا القان�ن على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المن�ش��س عليها فيه 2- تعد 

الجريمة مرتكبة في المملكة، اإذا تم على اأر�س هذه المملكة اأحد العنا�شر التي ت�ؤلف الجريمة اأو 

فعل من اأفعال جريمة غير متجزئة اأو فعل ا�شتراك اأ�شلي اأو فرعي.

قان�ن  من   )10( المادة  بم�جب  الم�اطنين  على  �شخ�شيا  اخت�شا�شا  ال�طني  للق�شاء  وكذلك 

العق�بات التي ن�شت على اأن » ت�شري اأحكام هذا القان�ن: 1- على كل اأردني فاعاًل كان اأو �شريكًا 

محر�شًا اأو متدخاًل ارتكب خارج المملكة جناية اأو جنحة يعاقب عليها القان�ن الأردني. 2- على 

الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة اأي م�ظف اأردني اأثناء ممار�شته وظيفته اأو بمنا�شبة ممار�شته 

اإياها. 3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة م�ظف� ال�شلك الخارجي، والقنا�شل الأردني�ن 

ما تمتع�ا بالح�شانة التي يخ�لهم اإياها القان�ن الدولي العام. 4- على كل اأجنبي مقيم في المملكة 

الأردنية  المملكة  خارج  ارتكب  متدخاًل،  اأو  محر�شًا  �شريكًا  اأو  كان  فاعاًل  الها�شمية،  الأردنية 

الها�شمية جناية اأو جنحة يعاقب عليها القان�ن الأردني، اإذا لم يكن ا�شترداده قد طلب اأو قبل.

كما ن�شت المادة )11( من قان�ن العق�بات على اأن » ل ت�شري اأحكام هذا القان�ن على الجرائم 

التي يرتكبها في المملكة م�ظف� ال�شلك الخارجي والقنا�شل الأجانب ما تمتع�ا بالح�شانة التي 

يخ�لهم اإياها القان�ن العام«. 
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كفاءة ونزاهة الق�ساء. 2

الت�شريعية  فال�شلطة  والق�شائية،  والتنفيذية  الت�شريعية  الثالث  ب�شلطاتها  اإل  تق�م  ل  الدولة  اإن 

الجهة  والق�شاء ه�  تطبيقها،  اإل من خالل  الن�ر  ترى  ل  التي  القان�نية  القاعدة  ت�فير  مهمتها 

المخت�شة بالخ�ش�مة الجنائية واإ�شدار الحكم العادل، ول يمكن للحكم الذي ي�شدر عن الق�شاء 

اأن يحقق دوره في الإ�شالح وفي الردع العام والخا�س اإل اإذا ت�فر له �شمان التنفيذ. ومن هنا تاأتي 

باإ�شدار  تتميز ب�شالحيتها  التي  الت�شريعية  فال�شلطة  ال�شلطات،  بين  الأدوار  التكامل في  اأهمية 

القان�ن تفقد الكثير من قيمة وفاعلية هذه الميزة اإذا ات�شف الق�شاء بال�شعف اأو العجز اأو عدم 

الكفاءة اأو التاأهيل، وكذلك ل اأهمية للحكم الق�شائي اإذا لم يقترن بالتنفيذ الذي يحفظ للق�شاء 

هيبته واأهمية اأحكامه، وكذلك الحال بالن�شبة لالتفاقيات الدولية، فالفائدة المرج�ة من اتفاقية 

قان�نية  اأدوات  ت�شريع  لتطبيقها من خالل  كان هناك �شمان  اإذا  اإل  تتحقق  ل  الف�شاد  مكافحة 

الحيادية  مق�مات  له  تتحقق  نزيه  كف�ؤ  ق�شاء  ومن خالل  التفاقية،  في  ورد  بما  ملتزمة  وطنية 

وال�شتقالل، وتت�فر له المق�مات المادية والفنية التي ت�شاعده في تطبيق القان�ن وبالتالي تحقيق 

الغاية المق�ش�دة من التفاقية.

ونتيجة ل�شيا�شة الحك�مة التي ترمي لتعزيز وتفعيل دور الق�شاء النظامي و�شمان نزاهة الأحكام 

 2005/03/15 بتاريخ  )09/04/06/م.و/اأ.ق(  رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار  �شدر  الق�شائية 

بالتعامل مع القرارات المتعلقة باإن�شاء محاكم اأمن الدولة، وبناء عليه �شدر قرار مجل�س ال�زراء 

لجنة  ت��شيات  على  الم�شادقة  ب�شاأن   2005/05/10 بتاريخ  )09/14/08/م.و/اأ.ق(  رقم 

الإ�شالح والتط�ير ال�زارية الدائمة« ت��شية لرئي�س ال�شلطة ال�طنية باإلغاء المرا�شيم الرئا�شية 

بخ�ش��س محاكم اأمن الدولة، وت��شية اإلى المجل�س الت�شريعي باإلغاء الق�انين المتعلقة بمحاكم 

اأمن الدولة، اإل اأنه لم يتم ا�شتكمال هذا الجهد باإلغاء القرارات ال�شابقة المتعلقة باإن�شاء محاكم 

اأمن الدولة، اأو اإلغاء الق�انين المتعلقة بمحاكم اأمن الدولة. 

وقد �شدر قان�ن رقم )2( ل�شنة 2005 معدل لقان�ن ت�شكيل المحاكم النظامية رقم )5( ل�شنة 

2001 بتاريخ 2005/1/5، حيث عدل مادة )14( التي تن�س على اأن » تنعقد هيئة المحكمة من 

ثالثة ق�شاة تك�ن الرئا�شة لأقدمهم، وتنعقد من قا�س فرد في الأح�ال التي يحددها القان�ن«، 

بحيث اأ�شبحت محكمة البداية تنعقد بثالثة ق�شاة في حالت معينة فقط وهي النظر في:

جميع الجنايات وجرائم الجنح المتالزمة، واأية جرائم مرتبطة بها ارتباطًا ل يقبل التجزئة.  اأ. 

الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها على مائة األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة   ب. 

المتداولة قان�نًا. ج- الق�شايا المرف�عة اإليها ب�شفتها ال�شتئنافية
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 يج�ز للمحكمة الم�شكلة من قا�س فرد اأن تنظر في: اأ- جميع الجنايات وجرائم الجنح المتالزمة 

معها، واأية جرائم مرتبطة بها ارتباطًا ل يقبل تجزئة، والتي ل تزيد عق�بتها عن خم�س �شن�ات. 

ب- الدعاوى المدنية والتجارية بما ل يتعار�س مع البند )ب( من الفقرة )1( اأعاله، ويدخل هذا 

التعديل في �شيا�شات تط�ير واإ�شالح الق�شاء، لما له من اأثر كبير على تن�شيط الق�شاء، والمرونة 

في ت�زيع الق�شاة، و�شرعة البت في الق�شايا. 

تعديل وتطوير قانون ال�سلطة الق�سائية. 3

نظرا لما يعانيه مرفق العدل والق�شاء من عدم و�ش�ح الخت�شا�شات بين وزارة العدل ومجل�س 

الق�شاء، ومن حاجة ل��شع معايير م��ش�عية للتعيين والترقية في �شلك الق�شاء، وتحديد مهام 

الحاجة  برزت  فقد   الإدارية،  ومرجعياتها  العامة  النيابة  طبيعة  وتحديد  الق�شائي،  التفتي�س 

لتعديل قان�ن ال�شلطة الق�شائية رقم )1( ل�شنة 2002.

لقد عبر القان�ن المعدل لقان�ن ال�شلطة الق�شائية رقم )15( ل�شنة 2005 عن �شيا�شات ال�شلطة 

ال�طنية في تط�ير الق�شاء والعدل وتذليل العقبات التي تح�ل دون تنظيم ال�شالحيات والف�شل 

برنامج  وفي  لل�زارة،  التط�يرية  الخطة  في  ال�ارد  والق�شائية  التنفيذية  ال�شلطة  بين  المرن 

الإ�شالح الفل�شطيني للعام )اأيل�ل 2004 – اأيل�ل 2005( القا�شي بتعديل قان�ن ال�شلطة الق�شائية 

رقم )1( ل�شنة 2002، وذلك لحل وتجاوز الإ�شكاليات الناجمة عن عدم و�ش�ح ن�ش��شه خا�شة 

تحديد العالقة وال�شالحيات بين مجل�س الق�شاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة.

وقد بداأ �شريان قان�ن ال�شلطة الق�شائية المعدل اعتبارا من تاريخ 2005/11/9، اإل اأنه لم يدم 

ط�يال حيث �شدر قرار المحكمة العليا ب�شفتها محكمة د�شت�رية باعتبار القان�ن المعدل لقان�ن 

ال�شلطة الق�شائية رقم )15( ل�شنة 2005 غير د�شت�ري واعتباره كاأن لم يكن.

�شع�بات  على  انط�ى  قد  الق�شائية  ال�شلطة  لقان�ن  المعدل  القان�ن  م�شروع  اإقرار  اأن  ويالحظ 

كثيرة عبرت عن �سخ�سنة لم�سروع القانون وت�سارب في الم�سالح، حيث اأن الأمر كان يتطلب 

ال�زراء  مجل�س  من  والمحال  العدل  وزارة  قبل  من  المعد  المعدل  القان�ن  م�شروع  مع  التعامل 

بتاريخ  الت�شريعي  المجل�س  قبل  الأولى من  بالقراءة  اأقر  قد  كان  والذي  الت�شريعي  المجل�س  اإلى 

2005/3/10، بالإ�شافة اإلى الم�شروع الذي يعتبر ت�فيقيا بين الأطراف والمعد من قبل اللجنة 

ال�زراء رقم )58/05/ التي تم ت�شكيلها بقرار قرار مجل�س  الت�جيهية لتط�ير الق�شاء والعدل 

م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/01/31 وبمر�ش�م رئا�شي بتاريخ 2005/3/14، والذي تمت الم�شادقة 

عليه من قبل مجل�س ال�زراء بتاريخ واإحالته بقرار مجل�س ال�زراء رقم )09/10/04/م.و/اأ.ق( 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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المعدل  القان�ن  م�شروع  اإقرار  تم  وقد  لإقراره.  الت�شريعي  المجل�س  اإلى   2005/04/18 بتاريخ 

الأولى  بالقراءة  المقر  القان�ن  م�شروع  دمج  حاول  الذي   2005/7/21 بتاريخ  الثانية  بالقراءة 

وم�شروع القان�ن المعد من قبل اللجنة الت�جيهية، وتم اإقراره بالقراءة الثالثة من قبل المجل�س 

الت�شريعي بتاريخ 2005/10/5، وتم ت�قيع القان�ن من قبل رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية 

بتاريخ 2005/10/11، ون�شر في الجريدة الر�شمية )ال�قائع الفل�شطينية( بتاريخ 2005/11/9 

ليبداأ العمل به اعتبارا من ذاك التاريخ.

لقد �شاهم اإ�شدار القان�ن وب�شكل جذري ب��شع حد لإ�شكالية العالقة القائمة منذ �شنة 2002 بين 

وزارة العدل من جهة ومجل�س الق�شاء الأعلى والنيابة العامة من جهة اأخرى، حيث ينظم القان�ن 

والتفتي�س  المحاكم  اإدارة  بخ�ش��س  الق�شاء  ومجل�س  العدل  وزارة  بين  وا�شح  ب�شكل  العالقة 

الق�شاة  وترقية  تعيين  معايير  ويحدد  العدل،  ل�زير  العامة  النيابة  تبعية  ينظم  كما  الق�شائي 

واأع�شاء النيابة العامة. وت�شطلع وزارة العدل بم�جب القان�ن بدورها في اإن�شاء مقار المحاكم 

و�شيانتها وتاأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات والإ�شراف على ح��شبة العمل الق�شائي بالتعاون 

على  والإ�شراف  المحاكم،  في  الإداري  الأداء  تح�شين  على  والعمل  الأعلى،  الق�شاء  مجل�س  مع 

روؤ�شاء  فيهم  بما  محكمة،  لكل  العاملين  من  كاف  عدد  ت�فير  و  المحاكم،  في  العاملين  تدريب 

الأقالم واأمناء ال�شندوق وماأم�رو الأجراء وكتاب العدل والكتبة والمح�شرون والآذنة، والإ�شراف 

على �ش�ؤون الم�ظفين بالمحاكم، بما ل يتعار�س مع خ�ش�ع الم�ظفين بكل محكمة لإ�شراف رئي�س 

المحكمة وت�جيهاته بالن�شبة اإلى عملهم الي�مي. 

اإل اأن هذا القان�ن لم يلق ر�شا مجل�س الق�شاء الأعلى، الذي احتج بدوره على المجل�س الت�شريعي 

باأنه لم يلتزم بما تم التفاق عليه في اإطار اللجنة الت�جيهية لتط�ير الق�شاء والعدل التي كان 

مجل�س الق�شاء ع�ش�ا فيها بالإ�شافة اإلى النيابة العامة ووزارة العدل، وفي اإطار هذا الحتجاج 

واإ�شكالية العالقة ذاتها وت�شارب الم�شالح تم �شدور قرار محكمة عليا ب�شفتها محكمة د�شت�رية 

ال�شلطة  لقان�ن  المعدل  القان�ن  باعتبار  يق�شي   2006/12/19 بتاريخ   )2006/1( رقم  عليا 

الق�شائية رقم )15( ل�شنة 2005 غير د�شت�ري واعتباره كاأن لم يكن، مما اأثار جدل كبيرا ح�ل 

مدى �شفافية و�شع م�شير القان�ن في يد اأحد اأطراف اإ�شكالية العالقة، وح�ل م�شلحة الق�شاء 

في اإلغاء القان�ن، مما اأعاد الإ�شكالية اإلى المربع الأول، وعاد ال��شع اإلى ما كان عليه بتطبيق 

القان�ن الأ�شلي رقم )1( ل�شنة 2001.

العليا  المحكمة  اإلغاء  الذي فر�شه  الماأزق  للخروج من  الأعلى  الق�شاء  وفي محاولة من مجل�س 

ب�شفتها الد�شت�رية للقان�ن المعدل رقم )15( ل�شنة 2005 تقدم المجل�س بم�شروع قان�ن معدل 
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له  المخ�لة  ال�شالحيات  بم�جب  لإ�شداره  ال�طنية  ال�شلطة  لرئي�س  الق�شائية  ال�شلطة  لقان�ن 

الثاني، وقد �شدر قرار  الت�شريعي  المجل�س  بق�انين وذلك قبل جل�شة تن�شيب  باإ�شدار قرارات 

بقان�ن رقم )2( ل�شنة 2006م بتاريخ 2006/02/05 ب�شاأن تعديل قان�ن ال�شلطة الق�شائية رقم 

)1( ل�شنة 2002، اإل اأن الرئي�س قد اأ�شدر قرارا باإلغائه فيما بعد، حيث �شدر قرار رقم )364( 

ل�شنة 2006 بتاريخ 2006/5/4 ب�شاأن اإلغاء قرارات بق�انين وكان من بينها القرار بقان�ن رقم 

)2( ل�شنة 2006 ب�شاأن تعديل قان�ن ال�شلطة الق�شائية.

ثالثا: دور الإعالم ب�سكل خا�س وموؤ�س�سات المجتمع المدني الأخرى ب�سكل عام

في  وتاأثير  وقع  من  له  لما  الف�شاد،  مكافحة  في  وج�هريا  هاما  دورا  يلعب  اأن  لالإعالم  يمكن 

المجتمعات ال�طنية والدولية، اإذ يلعب الإعالم دورا هاما في ت�ش�يب التجاهات وت�شكيل حالة 

ال�عي عند الإن�شان، حيث اأن ممار�شة الف�شاد اإنما ه� تعبير عن ت�ش�هات في الذمم وال�شمائر 

وفي القيم الدينية والأخالقية وقيم النزاهة والأمانة وال�شع�ر بالم�شئ�لية.

المجتمعية ومن  الت�ش�هات  ال�ش�ء على هذه  ت�شليط  يلعبه من خالل  اأن  يمكن  دور  لالإعالم  اإن 

خالل ال��ش�ل اإلى �شمائر النا�س ومخاطبتهم باأهمية المجتمع ال�شالح بالن�شبة لحق�ق الفرد 

وح�شته من الخدمات التي تقدمها الحك�مة، وكذلك ت�شليط ال�ش�ء على تن�ير النا�س وتحذيرهم 

من مخاطر الف�شاد على المجتمع وم�شتقبل الأجيال واإعاقته لجه�د التقدم والتنمية، والدع�ة اإلى 

الأمانة والنزاهة ومحاربة اأ�شكال الف�شاد، وتح�شين الفرد من ال�ق�ع فري�شة ممار�شات الف�شاد، 

الم�ظف  ت�شكيل ذهنية  في  ت�شاهم  اإعالمية  برامج  الم�ظف من خالل  والتركيز على تح�شين 

اأ�شكال  مجابهة  في  اإيجابي  دور  وممار�شة  الحالة  مع  للتفاعل  وتهيئته  الف�شاد،  لخط�رة  ووعيه 

الف�شاد المالي والإداري الذي من الممكن اأن يحيط به في بيئة عمله.

اتفاقية  من   )10( المادة  ن�شت  ال�قائية  الف�شاد  مكافحة  وممار�شات  �شيا�شات  اإطار  ذات  وفي 

الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد على اإبالغ النا�س حيث تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير 

لتعزيز ال�شفافية في اإدارتها العم�مية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها وا�شتغالها وعمليات 

اتخاذ القرارات فيها، عند القت�شاء. وقد دمجت التفاقية دور الإعالم ودور م�ؤ�ش�شات المجتمع 

المدني في مكافحة الف�شاد تحت عن�ان م�شاركة المجتمع وفقا لما ورد في المادة )13( منها. 

حك�مية  ممار�شات  اأو  قان�نية  تدابير  ب�ج�د  يحَظ  لم  الفل�شطيني  الإعالم  اأن  المالحظ  ومن 

لدعم هذا القطاع وتنظيمه، فما زال الإعالم يفتقر اإلى وج�د ال�شيا�شات والخطط الإ�شتراتيجية 

والقاعدة القان�نية، فقد تم تقديم م�شروع قان�ن ال�شحافة والإعالم للمجل�س الت�شريعي واإحالته 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اإلى اللجنة المخت�شة لدرا�شته بتاريخ 2005/4/25، ويالحظ اأن هذا الم�شروع قد تقدم به اأحد 

الن�اب، مما يثير �ش�ؤال ح�ل تغيب وزارة الإعالم عن تقديم م�شروع قان�ن لتنظيم عمل قطاع 

الإعالم  وو�شع �شيا�شات حك�مية لتنظيم العمل في هذا الحقل الذي يحتل اأهمية كبيرة في �شتى 

زال هذا  وما  المجل�س،  في  المخت�شة  اللجنة  اإلى  القان�ن  م�شروع  اإحالة  تمت  وقد  العالم،  دول 

الم�شروع يراوح مكانه.

وقبل انتخاب المجل�س الت�شريعي الأول �شدر عن الرئي�س يا�شر عرفات بم�افقة مجل�س ال�شلطة 

ال�طنية قان�ن رقم )9( ل�شنة 1995 ب�شاأن المطب�عات والن�شر بتاريخ 1995/6/25م، وما زال 

نافذ المفع�ل، حيث األغى قان�ن المطب�عات رقم )3( ل�شنة 1933م ال�شاري المفع�ل في قطاع 

غزة وقان�ن المطب�عات والن�شر رقم )16( ل�شنة 1967 ال�شاري المفع�ل في ال�شفة الغربية، اإل 

اأن قان�ن المطب�عات والن�شر يركز في مجمله على المطب�عات والمن�ش�رات كمادة �شحفية، ول 

يركز على ال�شحافة كمهنة بحاجة اإلى تنظيم مهني ونقابي، ومع ذلك فقد ن�س هذا القان�ن في 

مادة )4( منه على حرية ال�شحافة مما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد ومن 

اأهم ما ت�شمله هذه المادة: 

حق اإطالع الم�اطن على ال�قائع والأفكار والتجاهات والمعل�مات على الم�شت�ى المحلي  1 .

والعربي والإ�شالمي والدولي.

والنقابات  والجتماعية  الثقافية  والم�ؤ�ش�شات  ال�شيا�شية  والأحزاب  الم�اطنين  حق  2 .

المختلفة من خالل  ن�شاطاتها  في مجالت  والإنجازات  والفكر  الراأي  التعبير عن  في 

المطب�عات.

ويالحظ اأن المادة )6( من القان�ن اأعاله تن�شجم مع التفاقية اأي�شا حيث ن�شت على اأن » تعمل 

الجهات الر�شمية على ت�شهيل مهمة ال�شحفي والباحث في الإطالع على برامجها وم�شاريعها«.

وكذلك ن�شت مادة )27( من القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003 على حق�ق و�شائل الإعالم 

تخ�شع م�شادر  اأن  على  الإعالم  و�شائل  و�شائر  ال�شحف  تاأ�شي�س  يكفل حق  نح�  على  وحرياتها 

تم�يلها لرقابة القان�ن، ويكفل كذلك حرية و�شائل الإعالم المرئية والم�شم�عة والمكت�بة وحرية 

الطباعة والن�شر والت�زيع والبث، وحرية العاملين فيها، ويحظر الرقابة على و�شائل الإعالم، ول 

اإل وفقًا للقان�ن وبم�جب  اأو فر�س قي�د عليها  اإلغاوؤها  اأو  اأو م�شادرتها  اأو وقفها  اإنذارها  يج�ز 

حكم ق�شائي.

وتم تداول م�ش�دة م�شروع قان�ن نقابة ال�شحفيين الفل�شطينيين التي تم اقتراحها من م�ؤ�ش�شات 

اأهلية تعنى بالإعالم، اإل اأنه لم يتم تقديم هذا القان�ن للمجل�س الت�شريعي وما زال يتراوح مكانه، 
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في  فاعل  ع�ش�  وهي  1979م،  عام  الفل�شطينيين  ال�شحفيين  نقابة  اإن�شاء  تم  اأنه  المعل�م  ومن 

اتحاد ال�شحفيين العرب ومنظمة ال�شحافة العالمية و اتحاد ال�شحفيين الدولي. وما زال  قان�ن 

نقابة ال�شحفيين الأردني رقم 17 ل�شنة 1953م نافذا في ال�شفة الغربية، على الرغم من اإلغائه 

بدوره في  األغي  الذي  ل�شنة 1983   1 ال�شحفيين رقم  نقابة  قان�ن  الأردنية ب�شدور  المملكة  في 

في  اأي�شا  ذلك  بعد  �شدر  وقد   ،1998 ل�شنة   15 رقم  ال�شحفيين  نقابة  قان�ن  ب�شدور  المملكة 

المملكة الأردنية قان�ن الإعالم المرئي والم�شم�ع ل�شنة 2002.

اإلى  اإلى وج�د �شيا�شات اإعالمية وطنية وا�شحة ويفتقر  اأن الإعالم الفل�شطيني يفتقر  ويالحظ 

الخطة، وفي ا�شتطالع للراأي ح�ل ت�شكيل مجل�س اأعلى لالإعالم اأجرته الهيئة العامة لال�شتعالمات 

الفل�شطينية التابعة لل�شلطة ال�طنية الفل�شطينية في الفترة ما بين 12-2004/1/15، بينت نتائج 

ال�شتطالع بتاريخ 2004/1/25 اأن 60.9 % من اأفراد العينة يرون اأنه ل ي�جد لدى الم�ؤ�ش�شات 

الإعالمية الر�شمية الفل�شطينية روؤية �شيا�شة م�حدة، واأكد 91.8 % من اأفراد العينة اأن الإعالم 

الفل�شطيني يعاني من غياب الخطة الإعالمية.

اأما بخ�ش��س م�شاركة م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني فال بد اأول من الإ�شارة اإلى اأن دور المجتمع 

و�شيا�شية  واجتماعية  ثقافة  ثقافية  وم�ؤ�ش�شات  فعاليات وعالقات  الآليات من  اإحدى  المدني ه� 

ل يت�ش�ر دورها اإل في المجتمعات الديمقراطية، التي تمكنها من التكامل في دورها مع الدولة 

وتمكن الم�اطنين من مراقبة �شل�ك وت�شرفات الدولة والتدخل عندما تتعار�س هذه الت�شرفات 

مع م�شالح وحق�ق وحريات الم�اطنين.

ول بد من تحديد مفه�م المجتمع المدني حيث اأن المجتمع المدني يعتبر انعكا�شًا ل�اقع المجتمع 

وتفاعالته، ويختلف اأحيانا عن مفه�م المجتمع الأهلي، فاإذا كان المجتمع الأهلي ي�شمل البنية 

الديمقراطية  البنية  يمثل  المدني  المجتمع  فاإن  وجه�ية،  وفئ�ية  وقبلية  دينية  من  التقليدية 

الن�شائية  والتنظيمات  وحق�قية  ونقابية  حزبية  من  الحديثة  والتنظيمات  والفكرية  والتنم�ية 

وال�شبابية والطالبية، وكلما ت�حد مفه�م المجتمع الأهلي مع مفه�م المجتمع المدني فاإن ذلك 

يعبر عن ن�شج المجتمعات ومدى تقدمها ويعبر عن تنامي �شماتها الثقافية والجتماعية والفكرية. 

وكذلك من الممكن التفرقة بين المجتمع المدني المرتبط بقيم الحرية والديمقراطية والذي يعد 

وج�ده نتاجا لن�شالت ال�شع�ب من اأجل الحرية �شد الت�شلط والأنظمة الدكتات�رية اأو ال�شتعمار 

الخارجي، وما بين مجتمع مدني مفتعل يرتبط تاأ�شي�شه وكيانه بال�شلطة ال�شيا�شية، ويظهر مثل 

هذا الن�ع من م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني عندما تك�ن ال�شلطة في حالة من ال�شراع مع م�ؤ�ش�شات 

المجتمع المدني المتال�شقة مع الجماهير والتي تعبر عن نب�شهم وم�شالحهم واإرادتهم.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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�شدر  حيث  الحك�مية  غير  للم�ؤ�ش�شات  الدعم  تقديم  التا�شعة  الحك�مة  قرارات  و�شهدت 

الم�شاعدات  بتقديم  2005م  ل�شنة   )24( رقم  ال�زراء  مجل�س  رئي�س  قرار  بتاريخ2005/6/14 

الحك�مية للم�ؤ�ش�شات غير الحك�مية.

وفي ال�اقع الفل�شطيني ل بد من النظر لخ�ش��شية المجتمع الفل�شطيني الذي انخرط في مقاومة 

عا�شها  التي  المتعاقبة  التاريخية  الحقب  خالل  وال�شتقالل  الحرية  اأجل  من  وال�شعي  الحتالل 

فتئت  ما  الإ�شرائيلي  الحتالل  واآخرها  الحتالل  دولة  اأن  الطبيعي  ومن  الفل�شطيني،  ال�شعب 

تق�م �شيا�شتها على قمع ال�شعب الفل�شطيني وحرياته وحق�قه بكافة فئاته وتنظيماته ال�شيا�شية 

الحياة  الفل�شطيني  ال�شعب  ي�شهد  فلم  والمدنية،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  وم�ؤ�ش�شاته  والنقابية 

ال�شلطة ال�طنية يالحظ تنامي وج�د ودور  في ظل دولة فل�شطينية م�شتقلة لغاية الآن. وب�ج�د 

ال�شيا�شي  والن�شال  والديمقراطية  الحرية  ارتباطها بقيم  وا�شتمرار  المدني  المجتمع  م�ؤ�ش�شات 

وال�طني، وتمار�س هذه الم�ؤ�ش�شات ن�شاطاتها في مجالت عدة مرتبطة بمتطلبات تنمية وتط�ير 

المجتمع، وترويج القيم ال�شل�كية الديمقراطية والم�شاواة، والدفاع عن الحريات العامة وحق�ق 

الطفل والمراأة، ومكافحة الف�شاد وتعزيز الرقابة على اأداء الحك�مة بما ين�شجم مع تعزيز مبادئ 

الم�شاءلة والم�شاركة والإدارة الر�شيدة وال�شفافية المالية.

المنظمات  خا�شة  ال�طنية  ال�شلطة  مناطق  في  المدني  المجتمع  م�ؤ�ش�شات  عدد  كثرة  ويالحظ 

الحق�قية ومراكز البح�ث والدرا�شات والن�ادي والجمعيات، التي يتجاوز عددها عدد نظيراتها 

في اأي دولة عربية، وذلك يع�د اإلى الرتباطات الحزبية لكثير من هذه الم�ؤ�ش�شات وكذلك ارتباط 

من  كان  ولما  ون�شاطاتها،  تاأ�شي�شها  تم�ل  التي  الدولية  الحك�مية  غير  بالمنظمات  منها  الكثير 

كثير  فاإن  ال�شيا�شية  ال�شلطة  اأداء  على  الرقابة  المدني  المجتمع  م�ؤ�ش�شات  تمار�س  اأن  الطبيعي 

وتناف�شت هذه  بل  ال�طنية  ال�شلطة  م�ؤ�ش�شات  الرقابة على  الم�ؤ�ش�شات عملت في حقل  من هذه 

الم�ؤ�ش�شات اأحيانا في ك�شف انتهاكات حق�ق الم�اطن اأو ممار�شات الف�شاد ال�شادرة من اأجهزة 

وم�ؤ�ش�شات وم�شئ�لي وم�ظفي ال�شلطة ال�طنية، وهناك م�ؤ�ش�شات ح�شرت ن�شاطاتها في الك�شف 

وكذلك  الفل�شطينية،  الأر�س  وته�يد  الم�اطنين  �شد  الإ�شرائيلي  الحتالل  دولة  ممار�شات  عن 

انتهاكات الحك�مة الإ�شرائيلية لحق�ق الم�اطنين الفل�شطينيين.

وفي مجال الممار�شات التي تدخل �شمن باب تدابير مكافحة الف�شاد التي ن�شت عليها اتفاقية 

بمكافحة  متخ�ش�شة  مدني  مجتمع  م�ؤ�ش�شات  وج�د  نالحظ  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم 

الف�شاد، وم�ؤ�ش�شات اأخرى تعمل في حقل الرقابة على اأداء ال�شلطة ال�طنية باأجهزتها المختلفة، 

ال�شفافية  وتعزيز  الحك�مية  لالأجهزة  والإداري  المالي  الأداء  وتط�ير  بتنمية  تعني  وم�ؤ�ش�شات 
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المالية والإدارية، وكذلك هناك م�ؤ�ش�شات حق�قية تعني بحق�ق الم�اطن والرقابة على انتهاكات 

مهتمة  م�ؤ�ش�شات  وهناك  والمراأة،  الطفل  بحق�ق  تعني  وم�ؤ�ش�شات  العامة،  والحريات  الحق�ق 

باإ�شالح وتط�ير الجهاز العدلي والق�شائي وتعزيز نزاهة وا�شتقالل الق�شاء. 

اأما بخ�ش��س م�ؤ�ش�شات القطاع الخا�س، فقد اأ�شبحت الجهات الم�شرفة وال�شلطات المخت�شة 

القطاع  لم�ؤ�ش�شات  بالن�شبة  بالح�كمة  يعرف  ما  اأو  الر�شيد  الحكم  مبادئ  اعتماد  على  تعمل 

الخا�س في مجالت عملها  القطاع  م�ؤ�ش�شات  �شئ�ن  تنظم  الق�انين  رزمة من  وهناك  الخا�س، 

وقان�ن  العمل،  وقان�ن  النقد  �شلطة  وقان�ن  الم�شارف  وقان�ن  ال�شركات  قان�ن  مثل  المختلفة 

الذي  ل�شنة 2007  الأم�ال  غ�شل  مكافحة  بقان�ن  قرار  �شدر  البحث  هذا  اإعداد  ولدى  التاأمين، 

غير  والمهن  والأعمال  المالية  بالم�ؤ�ش�شات  المخت�شة  وال�شلطات  الم�شرفة  الجهة  ينظم عالقة 

 ل يتجزاأ من اتفاقية 
ً
المالية، على نح� يحقق مكافحة غ�شل العائدات الإجرامية التي تعتبر جزاأ

الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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الفرع الثالث

�صبط الم�صتريات العامة واإدارة المال العام

�شدر قان�ن رقم )9( ل�شنة 1998 م ب�شاأن الل�ازم العامة بتاريخ 1998/11/2م الذي حدد في 

الف�شل الثالث منه ق�اعد �شراء الل�ازم، وفي الف�شل الرابع تناول اإدارة الل�ازم من حيث تنفيذ 

الإتالف،  وق�اعد  بها  والت�شرف  عليها،  والإ�شراف  وحفظها  الل�ازم  وا�شتالم  ال�شراء،  عق�د 

وتنظيم مهام وحدة الم�شت�دعات المركزية، وتناول الف�شل الخام�س الرقابة على الل�ازم وتنظيم 

مهام دائرة الل�ازم.

و�شدر قان�ن رقم )6( ل�شنة 1999 ب�شاأن العطاءات لالأ�شغال الحك�مية حيث تناول الف�شل الثاني 

الثالث ق�اعد طرح  الف�شل  المركزية وتحديد �شالحياتها، وتناول  العطاءات  اإن�شاء دائرة  منه 

العطاءات المتعلقة بالأ�شغال العامة، وتناول الف�شل الرابع ت�شكيل لجان العطاءات و�شالحياتها 

وقراراتها وحالت ا�شتدراج العرو�س اأو التعاقد المبا�شر، ونظم القان�ن في ف�ش�له الأخرى فتح 

مظاريف العطاءات وق�اعد البت في العطاءات وت�قيع العق�د وم�ش�ؤوليات والتزامات المتعاقد، 

والكفالت والغرامات، وت�شنيف المقاولين والم�شت�شارين والمكاتب الهند�شية لغايات هذا تنفيذ 

اأحكام هذا القان�ن.

وقد تم ت�شكيل لجنة العطاءات المركزية بقرار مجل�س ال�زراء ال�شادر بتاريخ 2003/8/2، وتم 

اإعادة ت�شكيلها بقرار مجل�س ال�زراء رقم )57( ل�شنة 2004، ثم تم اإعادة ت�شكيل اللجنة بقرار 

مجل�س ال�زراء رقم )123( ل�شنة 2005.

كما �شدر قان�ن رقم )7( ل�شنة 1998 م ب�شاأن تنظيم الم�ازنة العامة وال�شئ�ن المالية الذي تناول 

اإدارة  تناول  كما  والتدقيق،  الم�ازنة  وح�شابات  وتنفيذها،  واعتمادها  وتقديمها  الم�ازنة  اإعداد 

الخزينة واإدارة الدين والأ�ش�ل.

و�شدر قان�ن الدين العام رقم )24( ل�شنة 2005م الذي ينظم اإدارة الدين العام، ويخ�ل في مادة 

)11( منه وزير المالية القترا�س ل�شالح الحك�مة وفقًا لأحكام هذا القان�ن، على اأن يعر�س على 

مجل�س ال�زراء كل حالة اقترا�س واأخذ م�افقته عليها، ويحدد اأغرا�س القترا�س والحدود العليا 

لالقترا�س بحيث ل يج�ز اأن يزيد الر�شيد القائم للدين العام في اأي وقت من الأوقات على %40 

من الناتج المحلي الإجمالي، واأوجب في المادة )39( اأن تعر�س اتفاقيات الدين العام الخارجي 
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على المجل�س الت�شريعي للم�افقة عليها وتن�شر في الجريدة الر�شمية، وه� في ذلك ين�شجم مع 

مادة )92( من القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003 التي ن�شت على اأن » تعقد القرو�س العامة 

بقان�ن، ول يج�ز الرتباط باأي م�شروع يترتب عليه اإنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة 

اإل بم�افقة المجل�س الت�شريعي«. 

وبتاريخ 2005/6/22 �شدر قرار مجل�س ال�زراء رقم )43( ل�شنة 2005 بالنظام المالي لل�زارات 

والق�اعد  الأ�ش�س  Financial Manual ينظم  العامة وه� عبارة عن دليل مالي  والم�ؤ�ش�شات 

المالية والمحا�شبية والخت�شا�شات وال�شالحيات، ويبين ال�شندات وال�ثائق والنماذج وال�شجالت 

اإعداد الم�ازنة وتقديم تقرير  المحا�شبية، وق�اعد م�شك وحفظ ال�شجالت المالية، واإجراءات 

ح�ل ال��شع المالي، ودليل اإعداد م�شروع قان�ن الم�ازنة العامة، وتناول ت�ريد وتح�شيل الإيرادات 

وحفظ الأم�ال النقدية، وق�اعد الإنفاق ال�شرف، واأن�اع النفقات، وق�اعد اإجراء المطابقات.

وبالإ�شافة اإلى الخط�ات الإ�شالحية التي ذكر كل منها في م�قعه من هذا البحث، هناك خط�ات 

وقرارات عديدة اتخذتها الحك�مة على طريق �شبط وتط�ير اإدارة المال العام نذكر منها:

لل�زارات  الم�ردين  مع  التعاقد  اآلية  ب�شاأن   1 .2006/6/13 بتاريخ   )10/11/8( رقم  قرار 

والم�ؤ�ش�شات الحك�مية الر�شمية.

ابتداء من تاريخ 2003/9/1. 2 حيث  المالي من قان�ن الخدمة المدنية جزئيا  ال�شق  تطبيق 

التربية  وزارتي  لم�ظفي  المدنية  الخدمة  لقان�ن  وفقا  ال�شتحقاقات  من   %50 �شرف  تم 

وال�شحة، وتم ا�شتكمال باقي رواتب م�ظفي ال�زارات الأخرى فيما بعد.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )170( ل�شنة 2004 بتاريخ 19 /2004/7. 3 باإلحاق دوائر الرقابة 

المالية والتدقيق المالي في ال�زارات والم�ؤ�ش�شات العامة ب�زارة المالية.

ت�حيد اإدارة الرواتب من خالل �شم اإدارة الرواتب في دي�ان الم�ظفين العام لإدارة الرواتب  4 .

في وزارة المالية في �شهر تم�ز/2002.

، باإلحاق ثالث م�ؤ�ش�شات اإلى وزارة المالية، وهي  قرار مجل�س ال�زراء بتاريخ 2003/5/17. 5

اللجنة العليا للتم�يل وال�شتثمار، والهيئة العامة للتبغ، والهيئة العامة للبترول.

�شرف رواتب عنا�شر جهازي الأمن ال�قائي والمخابرات العامة في قطاع غزة مبا�شرة من  6 .

البن�ك ني�شان 2003، وتال ذلك �شرف جميع رواتب اأع�شاء الأجهزة الأمنية والع�شكرية من 

خالل البن�ك.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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، ب�قف ا�شتقطاع  قرار مجل�س ال�زراء في جل�شته الأ�شب�عية المنعقدة بتاريخ 2003/6/21. 7

تطبيقه  وتم  الم�ظفين،  رواتب  من  الط�ارئ  �شندوق  دعم  وم�شاهمة  البطالة،  م�شاهمة 

اعتبارا من رواتب �شهر حزيران 2003.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )57/06/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/01/17. 8 ب�شاأن �شبط وح�شر 

التح�يالت الخارجية لل�زارات والم�ؤ�ش�شات الحك�مية من خالل وزارة المالية.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )58/02/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/01/31. 9 ب�شاأن �شبط وح�شر 

التح�يالت الخارجية المقدمة لالأجهزة الأمنية من خالل مجل�س ال�زراء.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )09/42/05/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/12/11. 10 ب�شاأن الم�شادقة 

الم�ازنة  اإعداد  واإجراءات  المدى  المت��شط  التخطيط  والندماج ح�ل  التكامل  وثيقة  على 

لل�شلطة ال�طنية الفل�شطينية.
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الفرع الرابع

الإدارة العامة والخدمة المدنية 

المدنيين،  الم�شتخدمين  ت�ظيف  اأنظمة  معايير  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  بينت 

المدنية  الخدمة  اأنظمة  تك�ن  بحيث  منها،   )7( المادة  في  العم�ميين  الم�ظفين  من  وغيرهم 

ت�شارب  وتمنع  والأهلية،  والإن�شاف  والجدارة  وال�شفافية  الكفاءة  مبادئ  تعزيز  على  مبنية 

لهم،  وتدريبية  تعليمية  برامج  وت�فير  الم�ظفين  اإجراءات منا�شبة لختيار  وتت�شمن  الم�شالح، 

وتقديم اأج�ر كافية ومن�شفة.

كما دعت التفاقية في المادة )8( الدول الأطراف فيما يتعلق بق�اعد �شل�ك الم�ظفين العم�ميين 

مدونات  وتطبيق  العم�ميين،  م�ظفيها  بين  والم�ش�ؤولية  والأمانة  النـزاهة  تعزيز  على  تعمل  اأن 

تتابع  واأن  العم�مية،  لل�ظائف  وال�شليم  والم�شرف  ال�شحيح  الأداء  اأجل  من  �شل�كية  معايير  اأو 

المبادرات ذات ال�شلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها 

العامة  الجمعية  قرار  مرفق  في  ال�اردة  العم�ميين،  الم�ظفين  �شل�ك  لق�اعد  الدولية  المدونة 

59/51 الم�ؤرخ 12 كان�ن الأول/ دي�شمبر 1996، كما دعت اإلى اإر�شاء تدابير ونظم تي�شر قيام 

الم�ظفين العم�ميين باإبالغ ال�شلطات المعنية عن اأفعال الف�شاد، عندما يتنبه�ن اإلى مثل هذه 

الأفعال اأثناء اأداء وظائفهم. ومن المعروف اأن تنظيم ال�ظيفة العامة لدى ال�شلطة ال�طنية يتم 

بم�جب قان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998 وقان�ن رقم )4( ل�شنة 2005 بتعديل قان�ن 

الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998م، والأنظمة ال�شادرة بمقت�شاه خا�شة الالئحة التنفيذية 

لقان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998 المعدل بالقان�ن رقم )4( ل�شنة 2005م ال�شادرة 

بقرار مجل�س ال�زراء رقم )45( ل�شنة 2005. وقد تم اإن�شاء دي�ان الم�ظفين العام بقرار رئي�س 

ال�شلطة ال�طنية رقم )131 ( ل�شنة 1994 الذي ن�س على اأن يتم اإن�شاء دي�ان الم�ظفين العام في 

ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، ويتبع الرئي�س مبا�شرة، وقد تم تعيين مدير عام للدي�ان في المادة 

)2( من ذات القرار، وتم فعليا اإن�شاء الدي�ان وت�شغيله بناء على هذا القرار اإلى اأن �شدر قان�ن 

الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998م الذي نظم بدوره مهام وم�شئ�ليات الدي�ان.

وبالن�شبة للق�شاة واأع�شاء النيابة العامة يتم تعينهم وتنظيم �شئ�نهم ال�ظيفية ا�شتنادا اإلى قان�ن 

ال�شلطة الق�شائية رقم )1( ل�شنة 2002.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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الأمن  ق�ى  في  الخدمة  لقان�ن  وفقا  والع�شكرية  الأمنية  الأجهزة  م�ظفي  �شئ�ن  تنظيم  ويتم 

الفل�شطينية رقم )8( ل�شنة 2005، وقان�ن التاأمين والمعا�شات لق�ى الأمن الفل�شطيني رقم )16( 

ل�شنة 2004، وقان�ن رقم )16( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام قان�ن التاأمين والمعا�شات لق�ى 

الأمن الفل�شطيني رقم )16( ل�شنة 2004، وقان�ن المخابرات العامة رقم )17( ل�شنة 2005.

وفي �شياق القرارات ذات الطابع ال�شيا�شاتي للحك�مة في مجال اإ�شالح وتط�ير الإدارة العامة 

هذه  من  م�قعه  في  منها  كل  ذكر  التي  الإ�شالحية  الخط�ات  اإلى  وبالإ�شافة  المدنية  والخدمة 

الدرا�شة فقد �شدر العديد من قرارات مجل�س ال�زراء نذكر منها:

والخدمة  العامة  الإدارة  مجال  في  الإ�شالح  لخطة  العام  الإطار  على  الم�شادقة  1 .

المدنية للعامين 2004- 2006 بقرار مجل�س ال�زراء رقم )173( ل�شنة 2004 بتاريخ 

.2004/8/3

قرار مجل�س ال�زراء رقم )144( ل�شنة 2004. 2 ب�شاأن ال��شف ال�ظيفي للمنا�شب العليا 

في ال�زارات.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )09/04/02/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/03/15. 3 ب�شاأن ت�شكيل 

لجنة فنية لدرا�شة وتط�ير قاعدة بيانات الم�شادر الب�شرية.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )54/06/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2004/12/28. 4 ب�شاأن التعامل مع 

الم�ؤ�ش�شات الحك�مية غير ال�زارية.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )09/03/08/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/03/9. 5 ب�شاأن ت�شكيل 

لجنة للتعامل مع الم�ؤ�ش�شات الحك�مية غير ال�زارية.

ب�شاأن   6 .2005/04/26 بتاريخ  )09/11/24/م.و/اأ.ق(  رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

الم�شادقة على ت��شيات اللجنة ال�زارية للتعامل مع الم�ؤ�ش�شات الحك�مية غير ال�زارية، 

والذي يق�شي باإتباع بع�س الم�ؤ�ش�شات لل�زارات، واإعداد ق�انين خا�شة بم�ؤ�ش�شات اأخرى 

ك�شلطة البيئة و�شلطة الأرا�شي.

ب�شاأن   7 .2005/03/15 بتاريخ  )09/04/01/م.و/اأ.ق(  رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

الم�شادقة على ت��شيات اللجنة ال�زارية للتعامل مع الم�ؤ�ش�شات الحك�مية غير ال�زارية 

التابعة لرئا�شة ال�شلطة ال�طنية، والذي يق�شي تحديد مرجعية بع�س الم�ؤ�ش�شات التي 

كانت تابعة لأمانة الرئا�شة.



67

اإقرار الهيكليات والخطط التط�يرية لمعظم ال�زارات والم�ؤ�ش�شات الحك�مية. 8 .

قرار مجل�س ال�زراء رقم )129( ل�شنة 2006. 9 با�شتحداث وحدات الرقابة الداخلية في 

ال�زارات.

وفي اإطار تفعيل دور الم�اطن في الرقابة على اأداء الم�ؤ�ش�شات العامة �شدر قرار مجل�س ال�زراء 

رقم )09/03/05/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/03/9 ب�شاأن ا�شتحداث وحدات لل�شكاوى العامة في 

ال�زارات وتفعيل دائرة ال�شكاوى في رئا�شة مجل�س ال�زراء، كما �شدر قرار مجل�س ال�زراء رقم 

ال�شكاوى في  دائرة  الم�شادقة على نظام  ب�شاأن  بتاريخ 2005/05/3  )09/12/09/م.و/اأ.ق( 

رئا�شة مجل�س ال�زراء ووحدات لل�شكاوى العامة في ال�زارات.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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المبحث الثالث

هيئات مكافحة الف�صاد الوقائية

تتطلب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد تاأ�شي�س هيئات متخ�ش�شة تت�لى مكافحة الف�شاد 

التفاقية، وما ين�ش�ي  الثاني من  الف�شل  ال�اردة في  الف�شاد  لمنع  ال�قائية  التدابير  من �شمن 

تحتها من �شيا�شات وممار�شات مكافحة الف�شاد ال�قائية، وبالتدقيق في فح�ى المادة )6( من 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد يمكننا تلخي�س ما تتطلبه التفاقية في مجال اإيجاد هيئة 

اأو هيئات مكافحة الف�شاد وتحديد مهامها بما يلي:

اإيجاد هيئة اأو هيئات مكافحة الف�شاد تت�لى العمل على منع الف�شاد من خالل تنفيذ وتن�شيق  1 .

وتر�شيخ وترويج �شيا�شات وممار�شات فعالة لمكافحة الف�شاد وفقا لما ورد في المادة )5( 

من التفاقية كما يلي:

•تعزز م�شاركة المجتمع وتج�شد مبادئ �شيادة القان�ن وح�شن اإدارة ال�ش�ؤون والممتلكات  	
العم�مية والنـزاهة وال�شفافية والم�شاءلة.

•اإجراء تقييم دوري لل�شك�ك القان�نية والتدابير الإدارية ذات ال�شلة، بغية تقرير مدى  	
كفايتها لمنع الف�شاد ومكافحته.

الدول  بين  التعاون  اإمكانية  يكفل  الذي  القان�ني  للنظام  الأ�شا�شية  المبادئ  •ت�فير  	
الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة على تعزيز وتط�ير 

في  الم�شاركة  التعاون  ذلك  ي�شمل  اأن  ويج�ز  المادة  هذه  في  اإليها  الم�شار  التدابير 

البرامج والم�شاريع الدولية الرامية اإلى منع الف�شاد.

منح الهيئة ال�شتقالل الذي ي�شمن تمكينها من ال�شطالع ب�ظائفها ب�ش�رة فعالة وبمناأى  2 .

عن اأي تاأثير ل م�ش�غ لـه.

ه�ؤلء  اإليه  يحتاج  قد  ما  وكذلك  متخ�ش�شين،  وم�ظفين  مادية  م�ارد  من  يلزم  ما  ت�فير  3 .

الم�ظف�ن من تدريب لال�شطالع ب�ظائفهم.

ت�شاعد  اأن  التي يمكن  الهيئات  اأو  الهيئة  با�شم وعن�ان  المتحدة  العام لالأمم  الأمين  اإبالغ  4 .

الدول الأطراف الأخرى على و�شع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الف�شاد.
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الفرع األول

هيئة مكافحة الك�صب غير الم�صروع

الهيئة هي  ولي�شت هذه  الف�شاد،  مكافحة  اإحدى �شروب  الم�شروع هي  غير  الك�شب  مكافحة  اإن 

اأن تك�ن  الممكن  واإنما من  الف�شاد  اأن تك�ن متخ�ش�شة في مكافحة  التي يجب  ال�حيدة  الهيئة 

اإحدى الهيئات التي ن�شت عليها اتفاقية الأمم المتحدة حيث ن�شت المادة الخام�شة من التفاقية 

على تاأ�شي�س هيئة اأو هيئات لمكافحة الف�شاد، وهذا يعني اأنه اإذا تعددت الهيئات فيجب اأن تك�ن 

كل منها متخ�ش�شة في اإحدى مجالت مكافحة الف�شاد.

اأول: �سبهة الك�سب غير الم�سروع:

القطاع  الف�شاد في  ومنع  الم�شروع �شمن مفه�م مكافحة  الك�شب غير  ومنع  تقع جه�د مكافحة 

الك�شب  ل�شنة 2005  رقم )1(  الم�شروع  الك�شب غير  قان�ن  المادة )1( من  فقد عرفت  العام، 

لغيره  اأو  لنف�شه  القان�ن  هذا  لأحكام  الخا�شعين  اأحد  عليه  مال ح�شل  »كل  باأنه  الم�شروع  غير 

ب�شبب ا�شتغالل ال�ظيفة اأو ال�شفة اأو نتيجة ل�شل�ك مخالف لن�س قان�ني اأو لالآداب العامة اأو باأية 

طريقة غير م�شروعة واإن لم ت�شكل جرما ويعتبر ك�شبا غير م�شروع كل زيادة في الثروة تطراأ بعد 

ت�لي الخدمة اأو قيام ال�شفة على الخا�شع لهذا القان�ن اأو على زوجه اأو على اأولده الق�شر متى 

كانت ل تتنا�شب مع م�اردهم وعجز عن اإثبات م�شدر م�شروع لها، ويدخل في حكم الك�شب غير 

الم�شروع كل مال ح�شل عليه اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري عن طريق ت�اط�ؤ مع اأي �شخ�س من 

الخا�شعين لهذا القان�ن على ا�شتغالل وظيفته اأو �شفته«.

ولدى ال�شتباه ب�ج�د ك�شب غير م�شروع ن�شت المادة )17( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع على 

اأنه » اإذا تبين للهيئة بالن�شبة للفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2( 

من هذا القان�ن )رئي�س ال�شلطة ال�طنية ون�ابه وم�شت�شاروه، رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء ومن 

في حكمهم، اأع�شاء المجل�س الت�شريعي الفل�شطيني، اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة( 

وج�د �شبهات ق�ية على ك�شب غير م�شروع تحيل الهيئة الأمر اإلى رئي�س ال�شلطة ال�طنية بالن�شبة 

بالن�شبة  الت�شريعي  المجل�س  واإلى  لل�زراء،  بالن�شبة  ال�زراء  مجل�س  رئي�س  واإلى  ال�زراء  لرئي�س 

لرئي�س ال�شلطة ال�طنية ورئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، واإلى مجل�س الق�شاء الأعلى بالن�شبة 

لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة لتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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وقد بينت المادة )17( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع متى تق�م �شبهة الك�شب غير الم�شروع 

بالن�شبة لرئي�س ال�شلطة ال�طنية حيث ن�شت على اأنه » ل يج�ز لرئي�س ال�شلطة ال�طنية اأن ي�شتري 

اأو ي�شتاأجر اأو يبيع اأو يمنح اأو يهدي �شيئا من اأمالك الدولة، اأو اأحد الأ�شخا�س المعن�ية العامة، اأو 

اأن تك�ن له م�شلحة مالية في اأي عقد من العق�د التي تبرمها الجهات الحك�مية اأو الإدارية، كما 

ل يج�ز له ط�ال مدة رئا�شته اأن يك�ن ع�ش�ا في مجل�س اإدارة اأي �شركة اأو اأن يمار�س التجارة اأو 

اأي مهنة من المهن اأو اأن يتقا�شى راتبا اآخر اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �شخ�س اآخر وباأي �شفة 

كانت غير الراتب ال�احد المحدد للرئي�س ومخ�ش�شاته«.

وقد حدد القان�ن الأ�شا�شي متى تق�م �شبهة الك�شب غير الم�شروع بالن�شبة لرئي�س ال�زراء وال�زراء 

حيث ن�شت ذات المادة )80( فقرة )2( من القان�ن الأ�شا�شي على اأنه » ل يج�ز لرئي�س ال�زراء 

اأو لأي وزير من ال�زراء اأن ي�شتري اأو ي�شتاأجر �شيئًا من اأمالك الدولة، اأو اأحد الأ�شخا�س المعن�ية 

العامة ، اأو اأن تك�ن له م�شلحة مالية في اأي عقد من العق�د التي تبرمها الجهات الحك�مية اأو 

الإدارية، كما ل يج�ز له ط�ال مدة وزارته اأن يك�ن ع�ش�ًا في مجل�س اإدارة اأي �شركة اأو اأن يمار�س 

التجارة اأو اأي مهنة من المهن اأو اأن يتقا�شى راتبًا اأخر اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �شخ�س اآخر 

وباأي �شفة كانت غير الراتب ال�احد المحدد لل�زير ومخ�ش�شاته«. 

وبين القان�ن الأ�شا�شي على وجه العم�م متى تق�م �شبهة الك�شب غير الم�شروع بالن�شبة لأع�شاء 

المجل�س  لع�ش�  يج�ز  اأنه ل   « التي ن�شت على  المادة )54( فقرة )1(  الت�شريعي في  المجل�س 

الت�شريعي اأن ي�شتغل ع�ش�يتـه في اأي عمل من الأعمال الخا�شة وعلى اأي نح�«.

وبينت المادة )4( من قان�ن واجبات وحق�ق اأع�شاء المجل�س الت�شريعي رقم )10( ل�شنة 2004 

اأنه » ل يج�ز للع�ش� اأن ي�شتري اأو ي�شتاأجر �شيئا من اأم�ال الدولة اأو ي�ؤجرها اأو يبيعها �شيئا من 

اأم�اله اأو يقاي�شها اأو يبرم عقدا معها ب��شفه ملتزما اأو م�ردا اأو مقاول اإل اإذا تم التعاقد طبقا 

على  الح�ش�ل  في  �شفته  ي�شتغل  األ  عليه  الأح�ال  وفي جميع  الكافة،  على  ت�شري  عامة  لق�اعد 

مزايا خا�شة بغير وجه حق«. ون�شت مادة )5( من ذات القان�ن على اأنه » ل يج�ز للع�ش� اأن يمثل 

الحك�مة اأو اأن يتفاو�س عنها مقابل اأجر، كما ن�شت مادة )6( منه على اأنه » ل يج�ز للع�ش� اأن 

يك�ن وكيال في ق�شية تك�ن ال�شلطة ال�طنية خ�شما فيها«، فيما حظرت مادة )7( على الع�ش� 

ت�لي اأية اأعمال وظيفية اأو ا�شت�شارية لدى اأية جهة كانت مقابل اأجر، واأكدت مادة )9( اأنه فيما 

اأن يجمع بين ع�ش�يته في المجل�س واأية وظيفة في ال�شلطة  عدا من�شب ال�زير ل يج�ز للع�ش� 

يك�ن  اأن  الع�ش�  اأو ما في حكمها، وحظرت مادة )8( على  بما فيها وظيفة م�شت�شار  التنفيذية 

ع�ش�ا في اأي مجل�س ا�شت�شاري اأو اإ�شرافي اأو اإداري لأي من الم�ؤ�ش�شات التابعة للدولة.
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وبين قان�ن ال�شلطة الق�شائية رقم )1( ل�شنة 2002 متى تق�م �شبهة الم�شلحة بالن�شبة للق�شاة 

واأع�شاء النيابة العامة في الف�شل الثالث من الباب الثالث واجبات الق�شاة الذي ي�شري اأي�شا 

على اأع�شاء النيابة العامة حيث حدد الف�شل الثالث من الباب الخام�س واجبات اأع�شاء النيابة 

العامة ون�س في مادة )71( على اأن » ت�شري اأحكام الف�شل الثالث )واجبات الق�شاة( من الباب 

الثالث من هذا القان�ن على اأع�شاء النيابة العامة«، حيث ن�شت مادة )28( فقرة )1( على اأنه 

باأي عمل ل يتفق وا�شتقالل  باأي عمل تجاري، كما ل يج�ز له القيام  » ل يج�ز للقا�شي القيام 

الق�شاء وكرامته، ويج�ز لملج�س الق�شاء الأعلى اأن يقرر منع القا�شي من مبا�شرة اأي عمل يرى 

اأن القيام به يتعار�س مع واجبات ال�ظيفة وح�شن اأدائها«. كما حظرت مادة )29( على الق�شاة » 

1- اإف�شاء اأ�شرار المداولت اأو المعل�مات ال�شرية التي يح�شل�ن عليها اأثناء تاأديتهم لعملهم. 2- 

ممار�شة العمل ال�شيا�شي. 3- التر�شيح لنتخابات رئا�شة ال�شلطة ال�طنية اأو المجل�س الت�شريعي 

اأو مجال�س الهيئات المحلية اأو التنظيمات ال�شيا�شية اإل بعد ا�شتقالتهم وقب�لها، كما بينت مادة 

)30( اأنه » 1- ل يج�ز اأن يجل�س في دائرة واحدة ق�شاة بينهم قرابة اأو م�شاهرة حتى الدرجة 

اأو م�شاهرة  الذين تربطهم �شلة قرابة  الق�شاة  اأي من  للق�شاء  اأن يجل�س  الثانية. 2- ل يج�ز 

للدرجة الرابعة مع ع�ش� النيابة اأو ممثل الخ�ش�م اأو اأحد طرفي الخ�ش�مة. 3- يحدد القان�ن 

اأحكام رد الق�شاة«.

وبالن�شبة لدي�ان الرقابة الإدارية والمالية ن�شت المادة )17( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية 

والإدارية رقم )15( ل�شنة 2004 على اأنه ل يج�ز لرئي�س الدي�ان ونائبه والمدير العام اأثناء ت�لي 

المن�شب اأن:

يت�لى اأي وظيفة اأخرى. 1 .

ي�شتري اأو ي�شتاأجر مال من اأم�ال ال�شلطة ال�طنية اأو اإحدى ال�شخ�شيات المعن�ية العامة  2 .

من  �شيئا  يبيعها  اأو  ي�ؤجرها  اأن  ول  العلني  المزاد  بطريقة  اأو  مبا�شرة  غير  بطريقة  ول� 

اأم�اله اأو يقاي�شها عليه.

ي�شارك في التزامات تعقدها ال�شلطة ال�طنية اأو الم�ؤ�ش�شات اأو الهيئات العامة. 3 .

يجمع بين ال�ظيفة في الدي�ان وع�ش�ية مجل�س اإدارة اأي �شركة اأو م�ؤ�ش�شة اأو هيئة حك�مية  4 .

اأو غير حك�مية.

وبالن�شبة لم�ظفي الخدمة المدنية حظرت مادة )67 ( من قان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 

1998 وتعديالته ما يلي: 2 - الجمع بين وظيفته وبين اأي عمل اآخر ي�ؤديه بنف�شه اأو بال�ا�شطة. 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن ال�ش�ابط والأحكام لالأعمال التي يج�ز للم�ظف اأداوؤها 

في غير اأوقات الدوام الر�شمية بما ل ي�شر اأو يتعار�س اأو يتناق�س مع ال�ظيفة اأو مقت�شياتها. 3 - 

ا�شتغالل وظيفته و�شالحياته فيها لمنفعة ذاتية اأو ربح �شخ�شي اأو القب�ل مبا�شرة اأو بال�ا�شطة 

لأية هدية اأو مكافاأة اأو منحة اأو عم�لة بمنا�شبة قيامه ب�اجبات وظيفته. 4 - اأن يحتفظ لنف�شه 

باأ�شل اأية ورقة ر�شمية اأو �ش�رة اأو ن�شخة اأو ملخ�س عنها اأو اأن ينزعها من الملفات المخ�ش�شة 

م�ر التي يطلع عليها 
ُ
لحفظها ول� كانت خا�شة بعمل كلف به �شخ�شيًا. 5 - اأن يف�شي اأّيًا من الأ

بحكم وظيفته خالفًا للمجالت التي يجيزها القان�ن حتى ول� ترك ال�ظيفة. 6 - الخروج على 

اأو الظه�ر بمظهر من �شاأنه الإخالل بكرامة ال�ظيفة. 7 -  اأعمال وظيفته  مقت�شى ال�اجب في 

�شرب الخمر ولعب القمار في الأندية اأو في المحال العامة.

وبخ�ش��س  اإذن العمل خارج نطاق ال�ظيفة ولما لذلك من اأهمية في احتمال قيام ال�شبهة فقد 

المعدل   1998 ل�شنة   )4( رقم  المدنية  الخدمة  لقان�ن  التنفيذية  الالئحة   )83( مادة  ن�شت 

بالقان�ن رقم )4( ل�شنة 2005م ال�شادرة بقرار مجل�س ال�زراء رقم )45( ل�شنة 2005 على اأنه 

» ل يج�ز للم�ظف اأن يعمل اأو ين�شغل بعمل خارج نطاق وظيفته ب�شفة دائمة اأو م�ؤقتة اإل بم�افقة 

فترة  الم�ظف خالل  على  ذلك  وي�شري  به،  الدي�ان  وي�شعر  المخت�س  الحك�مية  الدائرة  رئي�س 

اإجازته �ش�اء بمرتب اأو بدون مرتب، ول يعتبر �شراء الأ�شهم اأو الم�شاهمة في ال�شركات عمل خارج 

نطاق ال�ظيفة ما دام الم�ظف لي�س فعاًل باأية �ش�رة كانت في اإدارة ال�شركة اأو ال�شراكة.

واأ�شافت مادة )85( من ذات الالئحة �شروط الح�ش�ل على اإذن العمل حيث ن�شت على اأنه » 

واجبات  العمل على  ي�ؤثر هذا  اأّل  الم�ظف: 1-  بالعمل خارج نطاق وظيفة  الإذن  لمنح  ي�شترط 

اأّل   -2 كم�ظف.  مركزه  يم�س  اأو  المدنية  الخدمة  مجال  في  عمله  نطاق  في  الم�ظف  وقدرات 

 -3 بها.  المكلف  لمهامه  الم�ظف  بتاأدية  مبا�شرة  غير  اأو  مبا�شرة  ب�ش�رة  العمل  هذا  يرتبط 

الدائرة  اأو تجارية مع  ارتباطات مالية  لها  اأو م�ؤ�ش�شة  اأو �شركة  اأي فرد  الم�ظف مع  اأّل يرتبط 

الحك�مية التي يعمل بها الم�ظف، اأو مع اأية دائرة حك�مية اأخرى له �شلة معها في نطاق عمله في 

الخدمة المدنية. 4- اأّل يك�ن في ممار�شته هذا العمل اأي �شرر اأو تعار�س اأو تناق�س مع ال�ظيفة 

العمل خارج نطاق  اأن يك�ن  اآخر. 5-  اأي قان�ن  اأو  المدنية  اأنظمة الخدمة  اأو مع  اأو مقت�شياتها 

اأداء هذا  اأية دائرة حك�مية في  واأل ي�شتعمل ممتلكات  اأو مكان عمل الم�ظف،  الر�شمي  الدوام 

العمل. 6- اأّل يزيد عدد �شاعات العمل خارج نطاق ال�ظيفة عن ثالث �شاعات في الي�م ال�احد، 

بحيث ل تتعدى ت�شعة �شاعات في الأ�شب�ع.
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ثانيا: ا�ستقاللية وح�سانة الهيئة:

ن�شت مادة )3( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م على اأن » 

الم�شروع،  غير  الك�شب  مكافحة  هيئة  ت�شمى  هيئة  القان�ن  هذا  اأحكام  بمقت�شى  تن�شاأ  1 .

وتتمتع الهيئة بال�شخ�شية العتبارية وال�شتقالل الإداري والمالي وتخ�ش�س لها م�ازنة 

خا�شة �شمن الم�ازنة العامة للدولة.

تعيينه  وي�شادق على  ال�زراء  تن�شيب مجل�س  بناء على  للهيئة  رئي�شا  الدولة  رئي�س  يعين  2 .

المجل�س الت�شريعي الفل�شطيني بالأغلبية المطلقة.

يعين رئي�س الهيئة عددا كافيا من الم�ظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها. 3 .

يالحظ من خالل هذه المادة اأعاله اأن الهيئة تتمتع با�شتقالل مالي واإداري، وتخ�ش�س لها م�ازنة 

خا�شة �شمن م�ازنة ال�شلطة ال�طنية. كما اأن رئي�س وم�ظفي الهيئة يتمتع�ن بالح�شانة عن كل ما 

يق�م�ن به من اأعمال بحكم وظيفتهم، حيث ن�شت المادة )7( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع 

على اأنه » وفقا لأحكام القان�ن يتمتع الرئي�س وم�ظف� الهيئة بالح�شانة عن كل ما يق�م�ن به من 

اأعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم«. وبخ�ش��س تح�شين رئا�شة الهيئة ن�شت المادة )6( من قان�ن 

الك�شب غير الم�شروع على اأنه » 1. تك�ن مدة رئا�شة الهيئة �شبع �شن�ات غير قابلة للتجديد. 2. ل 

يج�ز عزل اأو تغيير الرئي�س اإل بم�افقة الأغلبية المطلقة لأع�شاء المجل�س الت�شريعي. 3. يك�ن 

الرئي�س م�شئ�ل اأمام المجل�س الت�شريعي«.

وهذا الن�س يعزز ا�شتقالل وح�شانة رئي�س الهيئة، حيث اأنه ل يج�ز عزل رئي�س الهيئة اإل بم�افقة 

المجل�س الت�شريعي الأمر الذي يناأى برئي�س الهيئة عن الخ�ش�ع لأي تاأثيرات من ال�شلطة التنفيذية 

قد ت�شعه في م�قف محاباة ال�شلطة، في حين اأن الفقرة )3( من المادة اأعاله التي تجعل الرئي�س 

م�شئ�ل اأمام المجل�س الت�شريعي ت�شعه في م�قف مهني اأكثر ق�ة و�شالبة، وتعزز من دور الهيئة 

في الرقابة على اأعمال الحك�مة مكملة في ذلك دور المجل�س الت�شريعي.

ثالثا: اخت�سا�سات الهيئة 

ن�شت مادة )8( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع على اأن » تخت�س الهيئة بما يلي:

حفظ جميع اإقرارات الذمة المالية وطلب اأية بيانات اأو اإي�شاحات تتعلق بها. 1 .

فح�س الذمة المالية للخا�شعين لأحكام هذا القان�ن. 2 .

التحقيق في ال�شكاوى التي تقدم عن ك�شب غير م�شروع. 3 .

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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بالن�شبة لخت�شا�س الهيئة في حفظ جميع اإقرارات الذمة المالية، وبالع�دة لن�ش��س الق�انين 

الأخرى يتبين اأن هذا الخت�شا�س لي�س مكف�ل للهيئة، وقد تم تف�شيل ذلك في المبحث الرابع 

العدل  لدى محكمة  الإقرارات  ق�انين ن�شت على حفظ  اأن هناك  المالية«، حيث  الذمة  »اإقرار 

العليا، وبذلك فاإن هذا الخت�شا�س للهيئة بحفظ اإقرارات الذمة المالية ل يتعدى فئة م�ظفي 

الخدمة المدنية دون غيرهم من الم�شت�يات الأخرى في ال�شلطة ال�طنية.

رابعا: �سالحيات الهيئة 

ن�شت مادة )9( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع على اأن » وفقا لأحكام القان�ن يك�ن للهيئة في 

�شبيل تنفيذ مهامها واخت�شا�شاتها ما يلي:

طلب البيانات والإي�شاحات والح�ش�ل على الأوراق والم�شتندات اأو �ش�ر عنها من الجهات  1 .

ذات العالقة، بما فيها تلك التي تعتبر �شرية.

بماأم�ري  ال�شتعانة  ولها  الهيئة  بها  تكلفها  بما  القيام  المخت�شة  الجهات  جميع  على  2 .

ال�شبط اأو اأية جهة اأخرى مخت�شة.

وهناك �شالحيات اأخرى لرئي�س الهيئة ن�شت عليها م�اد متفرقة في قان�ن الك�شب غير الم�شروع، 

اإل اأنه يبدو بع�س التداخل في ال�شالحيات اأحيانا بين رئي�س الهيئة وبين النائب العام، فالمادة 

تعطي  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  محاكمة  على  ن�شها  في  الم�شروع  غير  الك�شب  قان�ن  من   )12(

الت�شريعي  المجل�س  اإلى  تمهيدي  بطلب  التقدم  في  العام  النائب  اأو  الهيئة  لرئي�س  ال�شالحية 

والمحكمة الد�شت�رية لطلب البحث في الأهلية القان�نية لرئي�س ال�شلطة وفقا لالأ�ش�ل ال�اردة في 

القان�ن الأ�شا�شي اإذا تبين لأي منهم وج�د �شبهات بك�شب غير م�شروع.

ويالحظ كذلك اأن هناك غم��شا وتعار�س مع القان�ن الأ�شا�شي في الن�س على محاكمة رئي�س 

اأن طلب  للمادة )12( حيث  وفقا  م�شروع  غير  ك�شب  ب�ج�د  ال�شتباه  في حال  ال�طنية  ال�شلطة 

رئي�س الهيئة اأو النائب العام اإلى المجل�س الت�شريعي والمحكمة الد�شت�رية لبحث الأهلية القان�نية 

حال  باأي  عليه  يترتب  ل  الأ�شا�شي  القان�ن  من   )37( للمادة  وفقا  ال�طنية،  ال�شلطة  لرئي�س 

قررت  قد  الد�شت�رية  المحكمة  اأن  افتر�شنا  فاإذا  ومحاكمته،  معه  للتحقيق  عنه  الح�شانة  رفع 

فقدان الرئي�س الأهلية القان�نية، فهذا القرار يجعل من من�شبه �شاغرا، يتم مل�ؤه وفقا للقان�ن 

الأ�شا�شي، وبالتالي ي�شبح اأمر محاكمته من الأم�ر التي تلي فقدانه لمن�شب الرئي�س، وبالتالي 

الذي  الأ�شا�شي  القان�ن  مع  يتعار�س  وهذا  محاكمته  قبل  من�شبه  وفقد  اأدين  قد  الرئي�س  يك�ن 

فيها  له  تكفل  قان�نية  محاكمة  في  تثبت  اإدانته  حتى  برئ  المتهم  منه   )14( المادة  في  اعتبر 
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�شمانات الدفاع عن نف�شه. واإذا �شغر من�شب الرئي�س وفقا للمادة )37( من القان�ن الأ�شا�شي 

فال يمكن اإعادته رئي�شا، حيث تجري انتخابات حرة ومبا�شرة لنتخاب رئي�س جديد، وهذا الن�س 

في القان�ن الأ�شا�شي يتعار�س تماما مع اإمكانية التحقيق مع الرئي�س واإ�شدار حكم ق�شائي بحقه 

اأمام محكمة خا�شة ثم يعفى من من�شبه، لأن قرار المحكمة الد�شت�رية كما اأ�شلفنا بعدم اأهليته 

المادة ل  فاإن هذه  اأمام محكمة خا�شة. وعليه  التحقيق معه ومحاكمته  يعفيه من من�شبه قبل 

منها  ق�شد  واإنما  م�شروع،  غير  ك�شب  بتهمة  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  لمحاكمة  ا�شتعمالها  يمكن 

يق�شد  ولم  القان�نية،  الأهلية  الرئي�س  يفقد  وذلك عندما  القان�نية  الأهلية  فقدان  تقرير حالة 

القان�نية  الأهلية  لأن قرار فقدان  لمحاكمته،  الرئي�س  الح�شانة عن  لرفع  اأداة  اأن ت�شبح  منها 

يفقد الرئي�س لمن�شبه ولي�س لح�شانته ويجعل منه من�شبا �شاغرا.

ال�شالحية  تعطي  الت�شريعي  المجل�س  اأع�شاء  محاكمة  على  ن�شها  في   )15( المادة  وكذلك 

لرئي�س الهيئة اأو النائب العام في حالة وج�د �شبهات لك�شب غير م�شروع الطلب من المجل�س رفع 

الح�شانة ح�شب الأ�ش�ل كما ورد في النظام الداخلي للمجل�س.

اأن مادة )96( من النظام الداخلي للمجل�س الت�شريعي قد اأعطت �شالحية طلب رفع  ويالحظ 

ن�ع  على  ت�شتمل  بمذكرة  مرفقًا  المجل�س  رئي�س  اإلى  الطلب  يقدم  العام حيث  للنائب  الح�شانة 

الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي ت�شتلزم اتخاذ اإجراءات قان�نية.

خام�ســاً: تقييم دور الهيئة:

الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�س  بقرار  للهيئة  رئي�شا  النجا  اأب�  اإبراهيم  ال�شابق  النائب  تعيين  تم 

محم�د عبا�س بتاريخ 11-6-2005، اإل اأن هذا التعيين لم يكتمل حيث لم يتم عر�س هذا القرار 

للم�شادقة عليه من المجل�س الت�شريعي الفل�شطيني وفقا لن�س المادة )3( فقرة )2( من قان�ن 

الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005.

ولم يتم اإن�شاء الهيئة فعليا حتى الآن وبقيت الهيئة ومهامها واخت�شا�شاتها في اإطار الن�ش��س 

بتاريخ  ال�شادر   2005 ل�شنة   )1( رقم  الم�شروع  غير  الك�شب  قان�ن  في  وردت  التي  القان�نية 

2005/2/8 والمن�ش�ر في الجريدة الر�شمية بتاريخ 2005/2/28.

وبالمقارنة نالحظ اأن هيئة الك�سب غير الم�سروع وفقا لتعريفها للك�سب غير الم�سروع في 

المادة )1( من قانون الك�سب غير الم�سروع قد توافقت اإلى حد ما مع تعريف الف�ساد وذلك 

في الأوجه التالية:

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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الك�شب غير الم�شروع ي�شمل الم�شا�س بالأم�ال العامة والجرائم المخلة ب�اجبات ال�ظيفة  1 .

التعريف  اأن  حيث  من  وذلك  ال�شلطة،  ا�شتعمال  اإ�شاءة  كبير  حد  اإلى  وي�شمل  العم�مية، 

اأو لغيره ب�شبب  اأحد الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن لنف�شه  ي�شمل كل مال ح�شل عليه 

ا�شتغالل ال�ظيفة اأو ال�شفة، اأو نتيجة ل�شل�ك مخالف لن�س قان�ني اأو لالآداب العامة اأو 

باأية طريقة غير م�شروعة واإن لم ت�شكل جرما.

الزيادة غير المبررة في الثروة بعد ت�لي الخدمة العامة: ويعتبر ك�شبا غير م�شروع كل  2 .

زيادة في الثروة تطراأ بعد ت�لي الخدمة اأو قيام ال�شفة على الخا�شع لهذا القان�ن اأو على 

زوجه اأو على اأولده الق�شر متى كانت ل تتنا�شب مع م�اردهم وعجز عن اإثبات م�شدر 

م�شروع لها.

ح�شل  مال  كل  التعريف  ي�شمل  حيث  والمح�ش�بية:  ال�ا�شطة  وقب�ل  ال�ظيفة  ا�شتغالل   3 .

عليه اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري عن طريق ت�اط�ؤ مع اأي �شخ�س من الخا�شعين لهذا 

القان�ن على ا�شتغالل وظيفته اأو �شفته«.

ويالحظ اأن تعريف »الف�شاد« ال�ارد في قان�ن هيئة مكافحة الف�شاد النافذ في المملكة الأردنية  

كان مت�افقا اإلى حد كبير مع تعريف الك�شب غير الم�شروع المعرف لدينا في قان�ن هيئة الك�شب 

في  ال�اردة  الأفعال  جميع  بتجريم  ن�شا  اأفرد  قد  الأردني  القان�ن  اأن  اإل  اأعاله،  الم�شروع  غير 

التفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الف�شاد وان�شمت اإليها المملكة، حيث ن�شت المادة رقم 

لغايات هذا  ف�شادا  يعتبر   « اأن  ل�شنة 2006 على   62 رقم  الف�شاد  قان�ن هيئة مكافحة  )5( من 

القان�ن ما يلي:

ل�شنة 1960. 1  العق�بات رقم )16(  ال�اردة في قان�ن  ال�ظيفة  المخلة ب�اجبات  الجرائم 

وتعديالته.

 2 .1960 ل�شنة   )16( رقم  العق�بات  قان�ن  في  ال�اردة  العامة  بالثقة  المخلة  الجرائم 

وتعديالته.

( ل�شنة  الجرائم القت�شادية بالمعنى المحدد في قان�ن الجرائم القت�شادية رقم )11. 3

1993 وتعديالته.

كل فعل اأو امتناع ي�ؤدي اإلى الم�شا�س بالأم�ال العامة. 4 .

اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة خالفا لأحكام القان�ن. 5 .

قب�ل ال�ا�شطة والمح�ش�بية التي تلغي حقا اأو تحق باطال. 6 .
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جميع الأفعال ال�اردة في التفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الف�شاد وان�شمت اإليها  7 .

المملكة.

التفاقية من حيث تجريم  اأكثر تجاوبا مع  كان  الأردني  القان�ن  اأن  ي�شير  اأعاله  التعريف  وهذا 

الأفعال التي تعتبر من اأفعال الف�شاد.

ويالحظ اأن القان�ن الأردني كان مثال في تجريم ال�ا�شطة والمح�ش�بية التي تلغي حقا اأو تحق 

لم تن�س على  التفاقية  اأن  ال�شاأن، حيث  التفاقية في هذا  اأكثر تقدما من  باطال، وبذلك كان 

تجريم ال�ا�شطة والمح�ش�بية ب�شكل وا�شح، واإنما ن�شت على �شرورة اأن يتم التعيين في ال�ظيفة 

العامة على اأ�شا�س الكفاءة والجدارة.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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الفرع الثاين

ديوان الرقابة المالية والإدارية

اأول: اإن�ساء ديوان الرقابة: 

ين�شاأ بقان�ن دي�ان  اأن » 1-  ل�شنة 2003 على  المعدل  الأ�شا�شي  القان�ن  ن�شت مادة )96( من 

للرقابة المالية والإدارية على اأجهزة ال�شلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تح�شيل الإيرادات العامة 

والإنفاق منها في حدود الم�ازنة. 2- ويقدم الدي�ان لكل من رئي�س ال�شلطة ال�طنية والمجل�س 

الرقابة  اأعماله ومالحظاته. 3- يعين رئي�س دي�ان  اأو عند الطلب عن  الت�شريعي تقريرًا �شن�يًا 

الت�شريعي  المجل�س  وبم�شادقة  الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  بقرار من  والإدارية  المالية 

ل�شنة  والإدارية رقم )15(  المالية  الرقابة  دي�ان  قان�ن  الفل�شطيني. كما ن�شت مادة )2( من 

المالية  الرقابة  »دي�ان  ي�شمى  عام  دي�ان  القان�ن  هذا  اأحكام  بمقت�شى  ين�شاأ   « اأن  على   2004

بال�شخ�شية  ويتمتع  ال�طنية  لل�شلطة  العامة  الم�ازنة  �شمن  خا�شة  م�ازنة  له  يك�ن  والإدارية« 

التي  والن�شاطات  الأعمال  كافة  لمبا�شرة  الكاملة  القان�نية  بالأهلية  ويتمتع  الم�شتقلة  العتبارية 

تكفل تحقيق المهام التي قام من اأجلها«.

وقد �شدر مر�ش�م رئا�شي رقم )17( ل�شنة 2005 ب�شاأن دي�ان الرقابة المالية والإدارية يق�شي 

باأن ين�شاأ دي�ان الرقابة المالية والإدارية المتمتع بال�شخ�شية العتبارية العامة ليحل محل هيئة 

الرقابة العامة المن�شاأة بالقرار رقم )22( ل�شنة 1994 والقان�ن رقم )17( ل�شنة 1995، على اأن 

ت�ؤول جميع ممتلكات هيئة الرقابة العامة وم�ظفيها اإلى دي�ان الرقابة المالية والإدارية.

ثانيا: ا�ستقاللية وح�سانة الديوان ومرجعياته

يتمتع الدي�ان بال�شتقالل التام في اأدائه لمهامه وواجباته وفقا للقان�ن حيث ن�شت مادة )12( 

اأعمال  من  عمل  اأي  في  التدخل  يج�ز  ل   « اأنه  على  والإدارية  المالية  الرقابة  دي�ان  قان�ن  من 

يطلب  فيما  والتام  الكامل  بالتعاون  الدي�ان  لرقابة  الخا�شعة  الجهات  جميع  وتلتزم  الدي�ان 

الدي�ان منها«.

بتنفيذ  تتعلق  اأعمال  من  به  يق�م�ن  لما  بالن�شبة  بالح�شانة  الدي�ان  وم�ظفي  رئي�س  يتمتع  كما 
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مهامهم حيث ن�شت مادة )11( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية على اأنه » وفقا لأحكام 

هذا القان�ن يتمتع رئي�س الدي�ان ونائبه والمدير وم�ظف� الدي�ان بالح�شانة عن كل ما يق�م�ن 

به من اأعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم«.

وبخ�ش��س مرجعيات الدي�ان ن�شت مادة )7( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية على 

اأن » يك�ن الدي�ان م�شئ�ل اأمام رئي�س ال�شلطة ال�طنية واأمام المجل�س الت�شريعي، ويت�لى المهام 

وال�شالحيات المناطة به وفقا لأحكام القان�ن«. ويرفع الدي�ان تقريره اإلى رئي�س ال�شلطة ال�طنية 

والمجل�س الت�شريعي ومجل�س ال�زراء وفقا للمادة )8( من ذات قان�ن الدي�ان التي ن�شت على اأن 

» يقدم رئي�س الدي�ان لكل من رئي�س ال�شلطة ال�طنية والمجل�س الت�شريعي ومجل�س ال�زراء تقريرا 

والمجل�س  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  يزود  اأن  وعليه  اأعماله ومالحظاته  الطلب عن  اأو عند  �شن�يا 

الت�شريعي ومجل�س ال�زراء باأية بيانات اأو معل�مات اأو درا�شات اأو اأبحاث يطلب�نها منه والقيام باأي 

عمل اآخر يعهد به اإليه من اأي منهم، وين�شر التقرير ال�شن�ي في الجريدة الر�شمية«.

ثالثا: اإطار الرقابة

مادة )3( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية على اأن » يق�شد بالرقابة الإجراءات والأعمال 

الرقابية التي ت�شتهدف:

من  خ�ش�س  التي  الأغرا�س  في  العام  المال  ا�شتخدام  وح�شن  المالي  الن�شاط  �شالمة  �شمان  1 .

اأجلها.

اأينما  التفتي�س الإداري ل�شمان كفاءة الأداء، وح�شن ا�شتخدام ال�شلطة والك�شف عن النحراف  2 .

وجد.

مدى ان�شجام ومطابقة الن�شاط المالي والإداري للق�انين والأنظمة والل�ائح والقرارات النافذة. 3 .

بال�شيا�شات  والثقة  الم�شداقية  وتعزيز  العام  الأداء  في  وال��ش�ح  والنزاهة  ال�شفافية  �شمان  4 .

المالية والإدارية والقت�شادية لل�شلطة ال�طنية الفل�شطينية.

رابعا: اأهداف الديوان واخت�سا�ساته 

ن�شت مادة )23( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية على اأن »  يهدف الدي�ان اإلى �شمان 

التنفيذية  الثالث  ب�شلطاتها  ال�طنية  ال�شلطة  في  والإداري  المالي  وال�شتقرار  العمل  �شالمة 

المالي والإداري كافة بما فيها حالت ا�شتغالل  اأوجه النحراف  والت�شريعية والق�شائية وك�شف 

ال�ظيفة العامة والتاأكد من اأن الأداء العام يتفق مع اأحكام الق�انين والأنظمة والل�ائح والقرارات 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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باأف�شل طريقة وباأقل تكلفة ممكنة وله في �شبيل  واأنه يمار�س  والتعليمات النافذة وفي حدودها 

.
15

تحقيق ذلك القيام بما يلي وفقا لأحكام القان�ن«

15     واأهم الخت�شا�شات التي ن�شت عليها هذه المادة:

التحقق من قيام اأجهزة الرقابة والتفتي�س والمتابعة الداخلية في المراكز المالية كافة في ال�شلطة ال�طنية بممار�شة مهامها  اأ. 

ب�ش�رة �شليمة وفعالة ودرا�شة الق�اعد التي تنظم اأعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها في تحقيق الأهداف المقررة لها.

مراقبة نفقات ال�شلطة ال�طنية واإيراداتها والقرو�س وال�شلف والمخازن والم�شت�دعات على ال�جه المبين في هذا القان�ن. ب. 

الحك�مة  اأعمال  في  وال��ش�ح  والم�شداقية  ال�شفافية  تعزيز  ي�شمن  بما  والتفتي�س  بالرقابة  الخا�شة  ال�شيا�شات  تنفيذ  ج. 

والم�ؤ�ش�شات والهيئات العامة ومن في حكمها.

بحث وتحري اأ�شباب الق�ش�ر في العمل والإنتاج بما في ذلك الك�شف عن عي�ب النظم المالية والإدارية والفنية التي تعرقل  د. 

�شير اأعمال الحك�مة والأجهزة والم�ؤ�ش�شات العامة واقتراح و�شائل تالفيها ومعالجتها.

الك�شف عن المخالفات المالية والإدارية والقان�نية التي تقع من الم�ظفين اأثناء مبا�شرتهم ل�اجبات وظائفهم اأو ب�شببها. هـ. 

ك�شف و�شبط المخالفات التي تقع من غير الم�ظفين والتي ت�شتهدف الم�شا�س ب�شالمة اأداء واجبات ال�ظيفة اأو الخدمة العامة. و. 

اأداء ال�اجبات ال�ظيفية ودرا�شة ما تن�شره و�شائل  اأو الإهمال في  بحث ال�شكاوي التي يقدمها الم�اطن�ن عن المخالفات  ز. 

الإعالم المختلفة من �شكاوي اأو تحقيقات �شحفية تتناول ن�احي الإهمال اأو ال�شتهتار اأو �ش�ء الإدارة اأو ال�شتغالل.

الرقابة على الإيرادات: ح. 

للق�انين  تما وفقا  اأن تقديرها وتحققها قد  للتثبت من  المختلفة  والع�ائد  والر�ش�م  ال�شرائب  التدقيق في تحققات   -

والأنظمة المعم�ل بها.

التدقيق في معامالت بيع الأرا�شي والعقارات الحك�مية اأو التابعة لل�شلطة ال�طنية واإدارتها وتاأجيرها.  -

المعينة وفقا  اأوقاته  التح�شيل قد جرى في  اأن  للتثبت من  اأن�اعها  الإيرادات على اختالف  التدقيق في تح�شيالت   -

للق�انين والأنظمة المعم�ل بها.

الرقابة على النفقات: ط. 

التدقيق في النفقات للتثبت من �شرفها لالأغرا�س التي خ�ش�شت من اأجلها ومن اأن ال�شرف قد تم وفقا للق�انين   -

والأنظمة المعم�ل بها.

التدقيق في الم�شتندات وال�ثائق المقدمة تاأييدا لل�شرف للتثبت من �شحتها ومن مطابقة قيمتها لما ه� مثبت في القي�د.  -

التثبت من اأن اإ�شدار اأوامر ال�شرف قد تم ح�شب الأ�ش�ل ومن قبل الجهات المخت�شة.  -

التثبت من تنفيذ اأحكام قان�ن تنظيم الم�ازنة العامة وال�ش�ؤون المالية وقان�ن الم�ازنة ال�شن�ي ومن �شحة الأوامر   -

المالية والح�الت ال�شادرة بمقت�شى اأحكامه.

الرقابة على ح�شابات الأمانات وال�شلف والقرو�س والت�ش�يات: ي. 

تدقيق جميع هذه الح�شابات للتثبت من �شحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع ما ه� مثبت في القي�د ومن اأنها   -

م�ؤيدة بالم�شتندات وال�ثائق الالزمة.

الرقابة على  ا�شترداد ال�شلف والقرو�س في الأوقات المعينة ل�شتردادها مع الف�ائد المترتبة عليها للخزينة العامة.  -

العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخا�شة ب�ش�ؤون الم�ظفين العامين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأج�ر   -

والأنظمة  للق�انين  والتثبت من مدى مطابقتها  وما في حكمها،  اأخرى  بدلت  واأية  والإجازات  والعالوات  والترقيات 

المعم�ل بها من جهة ومطابقتها للم�ازنة العامة من جهة اأخرى.
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خام�سا: نطاق انطباق قانون ديوان الرقابة

ن�شت مادة )31( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية على اأن »  وفقا لأحكام هذا القان�ن 

تخ�شع لرقابة الدي�ان الجهات التالية:

رئا�شة ال�شلطة ال�طنية والم�ؤ�ش�شات التابعة لها. 1 .

رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء ومن في حكمهم. 2 .

المجل�س الت�شريعي بما في ذلك هيئاته واإداراته. 3 .

ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة واأع�شاوؤها وم�ظف�ها. 4 .

وزارات واأجهزة ال�شلطة ال�طنية. 5 .

ق�ات الأمن وال�شرطة وكافة الأجهزة الأمنية والع�شكرية. 6 .

الهيئات والم�ؤ�ش�شات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والتحادات بجميع اأن�اعها  7 .

وم�شت�ياتها ومن في حكمها.

اأو تتلقى م�شاعدة  اأو ت�شاهم ال�شلطة ال�طنية فيها  الم�ؤ�ش�شات وال�شركات التي تملكها  8 .

منها اأو من الجهات المانحة لل�شلطة ال�طنية.

الم�ؤ�ش�شات وال�شركات التي رخ�س لها با�شتغالل اأو اإدارة مرفق عام. 9 .

الهيئات المحلية ومن في حكمها. 10 .

التي تت�شمن  القان�ن على الجهات  اأحكام هذا  ب�شاأنه ن�س خا�س ت�شري  فيما لم يرد  11 .

الق�انين اأو الأنظمة اأو الل�ائح اأو القرارات ال�شادرة ب�شاأنها ق�اعد خا�شة.

ويطلق على الهيئات والدوائر وال�حدات التي ت�شري عليها اأحكام هذا القان�ن »الجهات  12 .

الإدارية«.

الم�شروع  غير  الك�شب  قان�ن  مع  انطباقه  نطاق  في  ين�شجم  الرقابة  دي�ان  قان�ن  اأن  ويالحظ 

ال�زراء ومن في حكمهم،  ال�شلطة ال�طنية ورئي�س واأع�شاء مجل�س  فكالهما ينطبق على رئي�س 

المحلية  والهيئات  والع�شكرية،  الأمنية  والأجهزة  الق�شائية،  وال�شلطة  الت�شريعي،  والمجل�س 

العمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الإدارية واآلية �شرفها والتاأكد من مدى اتفاقها مع   -

الق�انين والأنظمة المعم�ل بها.

الت�شريعي ولجانه  المجل�س  اأو  ال�طنية  ال�شلطة  الدي�ان من رئي�س  اإلى  اأو يحال  اأو تقرير تحال  اأو حالة  اأية ق�شية  درا�شة  ك. 

المخت�شة اأو مجل�س ال�زراء اأو ال�زير المخت�س ح�شب مقت�شى الحال، مما يدخل في نطاق مهام و�شالحيات الدي�ان، بما 

في ذلك التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الم�ظف�ن في الجهات الإدارية المختلفة.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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والم�ؤ�ش�شات وال�شركات التي تك�ن ال�شلطة ال�طنية طرفا فيها، وغيرها. اإل اأن قان�ن الك�شب غير 

الم�شروع في انطباقه على هذه الجهات الإدارية قد تناولها كم�شئ�لين وم�ظفين، بينما يتناولها 

قان�ن هيئة الرقابة كم�ؤ�ش�شات.

�ساد�سا: الإقرار بالذمة المالية

لم يمنح قان�ن دي�ان الرقابة للدي�ان حق الإطالع على الإقرار بالذمة المالية الذي ن�س عليه 

قان�ن الك�شب غير الم�شروع، غير اأن مادة )55( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية ن�شت 

على اأن » على رئي�س الدي�ان اأن يقدم اإقرارا بالذمة المالية الخا�شة به وبزوجه وباأولده الق�شر 

الداخل  في  نقدية  واأم�ال  و�شندات  واأ�شهم  ومنق�لت  عقارات  من  يملك�ن  ما  كل  فيه  مف�شال 

على  للحفاظ  الالزمة  الترتيبات  ت�شع  التي  العليا  المحكمة  اإلى  دي�ن  من  عليهم  وما  والخارج 

�شريتها وتبقى �شرية ول يج�ز الطالع عليها اإل باإذن منها عند القت�شاء«.

�سابعا: تعيين رئي�س الديوان

يتم تعيين رئي�س الدي�ان بم�جب المادة )4( فقرة )1( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية 

التي ن�شت على اأن » يعين رئي�س الدي�ان بقرار من رئي�س ال�شلطة ال�طنية بناء على تن�شيب من 

حال  وفي  الت�شريعي«.  للمجل�س  المطلقة  بالأغلبية  تعيينه  على  الم�شادقة  وبعد  ال�زراء  مجل�س 

ال�شلطة  رئي�س  يقدم  الت�شريعي  المجل�س  قبل  من  الدي�ان  رئي�س  تعيين  على  الم�شادقة  رف�س 

ال�طنية بديال عن رئي�س الدي�ان خالل مدة اأق�شاها اأ�شب�عان من تاريخ رف�س المجل�س الت�شريعي 

الم�شادقة على المر�شح لمن�شب رئي�س الدي�ان وفقا للمادة )5( من قان�ن الدي�ان.

وقبل مبا�شرة رئي�س الدي�ان لعمله ي�ؤدي اليمين القان�نية اأمام رئي�س ال�شلطة ال�طنية والمجل�س 

ي�ؤدي  اأن   التي ن�شت على  الدي�ان  المادة )54( فقرة )1(من قان�ن  الت�شريعي وذلك بم�جب 

رئي�س الدي�ان ونائبه قبل مبا�شرة العمل اليمين القان�نية اأمام رئي�س ال�شلطة ال�طنية والمجل�س 

رئي�س  اأمام  القان�نية  اليمين  الدي�ان  ي�ؤدي م�ظف�  اأن  على  الفقرة )3(  ن�شت  كما  الت�شريعي، 

الدي�ان.

وقد تم تعيين د. محم�د اأب� الرب رئي�س دي�ان الرقابة المالية والإدارية خلفا لل�زير /جرار القدوة، 

بدرجة وزير وتمت الم�شادقة عليه في جل�شة المجل�س الت�شريعي ال�شابق بتاريخ 2006/2/13، اإل 

اأن المجل�س الت�شريعي الجديد قد اإتخذ قرارا في جل�شته بتاريخ 2006/3/6 يق�شي بعدم اإقرار 

مح�شر وقرارات الجل�شة ال�شابقة بتاريخ 2006/2/13، الأمر الذي و�شع م�شير هذا التعيين بين 
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يدي المحكمة العليا المنعقدة ب�شفتها الد�شت�رية والتي تنظر الق�شية التي تمت اإثارتها بتاريخ 

2006/3/8 ح�ل مدى د�شت�رية قرار المجل�س الت�شريعي الجديد الذي يق�شي بعدم اإقرار مح�شر 

وقرارات الجل�شة ال�شابقة بتاريخ 2006/2/13 . وقد �شدر قرار المحكمة العليا المنعقدة ب�شفتها 

الد�شت�رية بتاريخ 2006/12/19 ويق�شي القرار » بقب�ل الطعن م��ش�عا والحكم بعدم د�شت�رية 

القرارات والإجراءات برزمة واحدة التي تم اتخاذها من المجل�س الت�شريعي الحالي في جل�شة 

2006/3/6 واإلزام الم�شتدعى �شدهما بت�ش�يب ال��شع الذي نتج عن تلك الإجراءات والقرارات 

ولم  بمقت�شاه«.  ال�شادر  الت�شريعي  للمجل�س  الداخلي  والنظام  الأ�شا�شي  القان�ن  واأحكام  لتتفق 

يقم الم�شتدعى �شدهما المجل�س الت�شريعي ورئي�شه بت�ش�يب ال��شع وفقا لحكم المحكمة مما 

اأبقى الباب مفت�حا اأمام جدل قان�ني بهذا ال�شاأن، حيث اأن المحكمة لم تحكم باإلغاء القرارات 

والإجراءات التي اتخذها المجل�س الت�شريعي الحالي في جل�شة 2006/3/6، واإنما حكمت باإلزام 

الم�شتدعى �شدهما بت�ش�يب ال��شع الذي نتج عن تلك الإجراءات والقرارات ب�شفتها قرارات 

واإجراءات غير د�شت�رية.

تعيينه  على  الم�شادقة  قرار  ي�ؤيد  الرقابة  دي�ان  لرئي�س  بالن�شبة  الحكم  هذا  اأن  الطبيعي  ومن 

الذي اتخذه المجل�س الت�شريعي ال�شابق بتاريخ 2006/2/13، ويجعل من قرار المجل�س الت�شريعي 

الحالي في جل�شة 2006/3/6 قرار غير د�شت�ري، اإل اأن ت�ش�يب قرار المجل�س الحالي بحاجة 

ال�شابقة  واإجراءاته  باإلغاء قراره  المجل�س  الت�شريعي ذاته، بحيث يق�م  المجل�س  اإجراء من  اإلى 

التي حكمت المحكمة باأنها غير د�شت�رية.

ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  اأمام  القان�نية  اليمين  ي�ؤد  لم  زال  ما  الدي�ان  رئي�س  اأن  بالإ�شافة  هذا 

والمجل�س الت�شريعي وفقا لما ن�شت عليه المادة )54( من قان�ن الدي�ان التي تتطلب اأداء اليمين 

تم  الذين  للم�ظفين  بالن�شبة  اأي�شا  قائمة  الإ�شكالية  وهذه  لعمله،  الدي�ان  رئي�س  مبا�شرة  قبل 

تعيينهم بعد قرار تعيين رئي�س الدي�ان حيث يجب اأن ي�ؤدي م�ظف� الدي�ان اليمين القان�نية اأمام 

رئي�س الدي�ان.

ح�سانة وا�ستقالل موظفي الديوان

ن�شت المادة )6( فقرة )2( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد كما اأ�شرنا في مقدمة 

اأن » تق�م كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني،  هذا المبحث الثالث على 

بمنح الهيئة اأو الهيئات الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة ما يلزم من ال�شتقاللية، 

ل  تاأثير  اأي  عن  وبمناأى  فعالة  ب�ش�رة  ب�ظائفها  ال�شطالع  من  الهيئات  اأو  الهيئة  تلك  لتمكين 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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م�ش�غ لـه، وينبغي ت�فير ما يلزم من م�ارد مادية وم�ظفين متخ�ش�شين، وكذلك ما قد يحتاج 

اإليه ه�ؤلء الم�ظف�ن من تدريب لال�شطالع ب�ظائفهم«. وقد ن�شت مادة )11( من قان�ن دي�ان 

الرقابة المالية والإدارية على اأنه » وفقا لأحكام هذا القان�ن يتمتع رئي�س الدي�ان ونائبه والمدير 

وم�ظف� الدي�ان بالح�شانة عن كل ما يق�م�ن به من اأعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم«.

اإل اأنه لم يرد ن�س في القان�ن يبين اإطار هذه الح�شانة اأو طريقة التعامل مع الح�شانة من قبل 

الجهات التنفيذية والق�شاء، مما يجعل هذه الح�شانة غير محددة الإطار وتحتاج اإلى ال��ش�ح. 

كما ن�شت مادة )13( من قان�ن الدي�ان اأعاله على اأن  »ُي�شكل الدي�ان من رئي�س الدي�ان ونائبه 

والمدير العام وعدد من المديرين والم�شت�شارين والخبراء والمفت�شين والفنيين والم�ظفين وفقا 

للهيكل التنظيمي وجدول ت�شكيالت ال�ظائف المعتمد من المجل�س الت�شريعي«.

وح�ل ا�شتقالل الدي�ان لم يرد ن�س م�شابه لما ورد في مادة )3( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع 

وال�شتقالل  العتبارية  بال�شخ�شية  الهيئة  تتمتع   « اأن  على  ن�س  الذي   2005 ل�شنة   )1( رقم 

الإداري والمالي وتخ�ش�س لها م�ازنة خا�شة �شمن الم�ازنة العامة للدولة«، واإنما تمت الإ�شارة 

في المادة )13( اأعاله اإلى اأن جدول ت�شكيالت ال�ظائف يعتمد من المجل�س الت�شريعي، مما يميز 

م�ظفي الدي�ان عن الم�ظف المعرف في المادة الأولى من قان�ن الخدمة المدنية والذي يق�شد 

به » ال�شخ�س المعين بقرار من جهة مخت�شة ل�شغل وظيفة مدرجة في نظام ت�شكيالت ال�ظائف 

المدنية على م�ازنة اإحدى الدوائر الحك�مية اأيًا كانت طبيعة تلك ال�ظيفة اأو م�شماها«. 

ومن المعروف اأن نظام ت�شكيالت ال�ظائف الم�شار اإليه في تعريف الم�ظف العام اأعاله ي�شدر 

عن مجل�س ال�زراء، بينما يعتمد جدول ت�شكيالت ال�ظائف الخا�س بدي�ان الرقابة من المجل�س 

الت�شريعي، وفي ال�اقع لم يتم عر�س اأي جدول من هذا القبيل على المجل�س الت�شريعي لعتماده 

الرواتب  تت�شمن  والتي  العامة  الم�ازنة  اعتماد  يتم  واإنما  المادة،  هذه  في  المبين  ال�جه  على 

والإحداثيات ال�ظيفية كل عام لجميع م�ؤ�ش�شات ال�شلطة على ال�ش�اء. 

لإ�شدار  الرقابة  دي�ان  لم�ظفي  ا�شتقالل خا�س  لتحقيق  الن�س  ت�ظيف هذا  الممكن  وكان من 

جدول وظائف الدي�ان عن المجل�س الت�شريعي بقان�ن. 
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المبحث الرابع 

اإقرار الذمة المالية

الذمة  اإقرار  م�شاألة  اإلى  التفاقية  من   )52( المادة  من  وال�شاد�شة  الخام�شة  الفقرتين  اأ�شارت 

فّعالة  نظم  اإن�شاء  في  طرف  دولة  كل  تنظر  اأن  و�شرورة  الدولة  م�ظفي  لكبار  بالن�شبة  المالية 

على  تن�س  واأن  الداخلي،  لقان�نها  وفقا  المالية،  الذمة  لإقرار  تدابير  من  يلزم  قد  ما  واتخاذ 

هذا  مع  الفل�شطيني  النظام  م�ائمة  بمدى  يتعلق  وفيما  المتثال.  عدم  على  مالئمة  عق�بات 

المتطلب فيمكننا اأن نبين ما يلي:

 اأول: اإقرار الذمة المالية لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

لم يرد ن�س في القان�ن الأ�شا�شي ي�جب على رئي�س ال�شلطة ال�طنية تقديم اإقرار ذمة مالية لأية 

جهة كانت، وقد تم �شد هذا الفراغ في القان�ن حيث اأوجب قان�ن الك�شب غير الم�شروع على رئي�س 

ال�شلطة ال�طنية تقديم الإقرار بالذمة المالية الخا�شة به وبزوجه وباأولده حيث يحفظ الإقرار 

مغلقا و�شريا لدى محكمة العدل العليا وذلك بم�جب مادة )11( فقرة )1( من قان�ن الك�شب غير 

الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م التي ن�شت على اأن » يقدم رئي�س ال�شلطة ال�طنية اإقرارا بالذمة 

وا�شهم  ومنق�لت  يملك�ن من عقارات  ما  فيه كل  وباأولده مف�شال  وبزوجه  به  الخا�شة  المالية 

الإقرار  هذا  ويحفظ  دي�ن،  من  عليهم  وما  وخارجها،  فل�شطين  داخل  نقدية  واأم�ال  و�شندات 

مغلقا و�سريا لدى محكمة العدل العليا، ول يج�ز الطالع عليه اإل باإذن المحكمة عند القت�شاء 

وفي الحدود التي ي�شمح بها القان�ن«.

ويالحظ اأن الن�س اأعاله لم يبين الجهة التي يقدم لها الإقرار واإنما بينت مكان حفظ الإقرار 

وه� محكمة العدل العليا، واأعطت المادة )16( فقرة )2( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم 

)1( ل�شنة 2005  للهيئة الحق في الطالع على اإقرارات الذمم المالية الخا�شة برئي�س ال�شلطة 

ال�طنية الفل�شطينية، ولهذا الغر�س لها اأن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالطالع، وعلى 

المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي ي�شمح بها القان�ن.

ال�شلطة  )رئي�س   )2( فقرة   )16( المادة  في  ال�اردة  وم�شت�شاروه(  )ون�ابه  لعبارة  وبالن�شبة 

ال�طنية ون�ابه وم�شت�شاروه(، فيالحظ اأن مادة )11( فقرة )1( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع 

رقم )1( ل�شنة 2005 قد نظمت تقديم الإقرار بالذمة المالية بالن�شبة لرئي�س ال�شلطة ال�طنية 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اأن الفقرة )1( من المادة )16( قد ا�شتثنت هذه الفئة  فقط دون ن�ابه وم�شت�شاريه، في حين 

)ن�اب وم�شت�شاري رئي�س ال�شلطة( من نطاق انطباقها، حيث تنطبق على م�ظفي الخدمة المدنية 

الآخرين، مما جعل هذه المادة قا�شرة بالن�شبة للجهة التي يجب اأن يقدم لها )ن�اب وم�شت�شاري 

ال�شلطة( الإقرار والمكان الذي يحفظ به، والجهة المخ�لة بالإطالع عليه، مما ي�شتلزم  رئي�س 

تعديل المادة )16( لتجاوز هذا الق�ش�ر.

ثانيا: اإقرار الذمة المالية لرئي�س واأع�ساء مجل�س الوزراء

بالذمة  اإقرارًا  منهم  كل  يقدم  اأن  ال�زراء  مجل�س  واأع�شاء  رئي�س  على  الأ�شا�شي  القان�ن  اأوجب 

الترتيبات  ي�شع  الذي  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  اإلى  الق�شر  وباأولده  وبزوجه  به  الخا�شة  المالية 

الالزمة للحفاظ على �شريتها، حيث ن�شت المادة )80( فقرة )1( من القان�ن الأ�شا�شي المعدل 

اإقرارًا بالذمة المالية الخا�شة به  اأن يقدم  اأن » على رئي�س ال�زراء وكل وزير  ل�شنة 2003 على 

و�شندات  واأ�شهم  ومنق�لت  عقارات  من  يملك�ن  ما  كل  فيه  مف�شاًل  الق�شر،  وباأولده  وبزوجه 

واأم�ال نقدية داخل فل�شطين وخارجها، وما عليهم من دي�ن اإلى رئي�س ال�سلطة الوطنية الذي 

ي�سع الترتيبات الالزمة للحفاظ على �سريتها وتبقى �شرية ول يج�ز الإطـالع عليها اإل باإذن من 

المحكمة العليا عند القت�شاء«. 

ويالحظ اأن الإقرار يتم تقديمه لرئي�س ال�شلطة ال�طنية وذلك خالفا لما ه� عليه الحال بالن�شبة 

لأع�شاء المجل�س الت�شريعي وفقا للقان�ن الأ�شا�شي، وبالن�شبة لرئي�س ال�شلطة ال�طنية وفقا لقان�ن 

الك�شب غير الم�شروع، حيث يتم حفظ الإقرار لدى محكمة العدل العليا، وكان من الأف�شل ت�حيد 

الجهة التي يقدم لها ويحفظ لديها الإقرار.

وتقت�شر �شالحيات هيئة الك�شب غير الم�شروع على الإطالع على اإقرارات الذمم المالية الخا�شة 

برئي�س ال�شلطة ال�طنية، ورئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء، ورئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، 

واأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة، حيث جاء في المادة )16( فقرة )2( من قان�ن الك�شب 

غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م اأنه فيما يتعلق برئي�س ال�شلطة ال�طنية ون�ابه وم�شت�شاروه، 

ورئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء ومن في حمكهم، ورئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، واأع�شاء 

ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة، للهيئة الحق في الطالع على اإقرارات الذمم المالية الخا�شة 

الذمم  اإقرارات  بالطالع على  لها  الإذن  العليا  المحكمة  تطلب من  اأن  لها  الغر�س  ولهذا  بهم، 

المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي ي�شمح بها القان�ن.

العدل  محكمة  من  ولي�س  العليا  المحكمة  من  الإذن  القان�ن  ا�شترط  لماذا  ال�ا�شح  غير  ومن 
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العليا، علما اأن اإقرارات الذمة المالية تحفظ لدى محكمة العدل العليا، حيث اأن المحكمة العليا 

تتك�ن من محكمة العدل العليا ومحكمة النق�س حيث ن�شت مادة )23( قان�ن ت�شكيل المحاكم 

النظامية رقم )5( ل�شنة 2001 م على اأنه » تتك�ن المحكمة العليا من:1- محكمة النق�س. 2- 

محكمة العدل العليا«.

ومن غير ال�ا�شح اأي�شا اإذا كان طلب الإذن بالطالع على اإقرارات الذمم المالية من المحكمة 

العليا يتطلب قرارا من هذه المحكمة اأم اأن رئي�س المحكمة العليا ه� المف��س بمنح الإذن، خا�شة 

اأن المادة )16( فقرة )2( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع ن�شت على اأن »على المحكمة العليا 

الإذن،  اإعطاء  اآلية  القان�ن  القان�ن، ولم يحدد  بها  ي�شمح  التي  الحدود  الإذن بذلك في  اإعطاء 

من  اإذن  ا�شترطت   2003 ل�شنة  المعدل  الأ�شا�شي  القان�ن  من   )1( فقرة   )80( المادة  وكذلك 

المحكمة العليا عند القت�شاء، ولم تحدد اآلية الح�ش�ل على الإذن.

مجل�س  واأع�شاء  )رئي�س   )2( فقرة   )16( المادة  ال�اردة  حكمهم(  في  )ومن  لعبارة  وبالن�شبة 

ال�زراء ومن في حكمهم(، فيالحظ اأن القان�ن الأ�شا�شي المادة )80( فقرة )1( قد نظم تقديم 

التي  الجهة  يبين  ولم  ال�طنية،  ال�شلطة  لرئي�س  وال�زراء  ال�زراء  لرئي�س  المالية  بالذمة  الإقرار 

تقدم لها الإقرارات ممن هم في حكم ال�زراء، كذلك لم يبين مكان حفظها، ويالحظ اأي�شا اأن 

ال�زراء( من  الفئة )من هم بحكم  ا�شتثنت هذه  اأعاله قد  المادة )16(  الفقرة )1( من ذات 

نطاق انطباقها، حيث تنطبق على م�ظفي الخدمة المدنية الآخرين، وهكذا عملت هذه المادة 

على ا�شتثناء فئة )من هم بحكم ال�زراء ( من نطاق انطباقها على م�ظفي الخدمة المدنية، في 

حين لم ي�شملهم اأي ن�س قان�ني اآخر، مما اأبقى هذه المادة على ق�ش�رها بالن�شبة للجهة التي 

يجب اأن يقدم�ا لها الإقرار والمكان الذي يحفظ به.

فيما عرفت المادة )9( من قان�ن الخدمة المدنية من هم بدرجة وزير على اأنهم م�ظفين ينتم�ن 

اإلى الفئة الخا�شة من م�ظفي الخدمة المدنية، حيث ن�شت الفقرة الأولى من المادة على اأنه » فيما 

عدا ال�زراء تق�شم ال�ظائف في الدوائر الحك�مية في فل�شطين اإلى الفئات التالية:- الفئة الخا�شة: 

وت�شمل من يعين بدرجة وزير من روؤ�شاء الدوائر الحك�مية«، اإل اأن و�شعهم �شمن فئة رئي�س ال�زراء 

وال�زراء في )16( فقرة )2( قد اأخرجهم من نطاق المادة )16( فقرة )1( التي تتعلق بالذمة 

المالية لم�ظفي الخدمة المدنية، مما ي�شتلزم تعديل المادة )16( لتجاوز هذا الق�ش�ر.

ثالثا: اإقرار الذمة المالية لأع�ساء المجل�س الت�سريعي

مغلقًا  الإقرار  ويتم حفظ  المالية،  بالذمة  اإقرار  تقديم  الت�شريعي  المجل�س  اأع�شاء  على  يترتب 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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و�شريا لدى محكمة العدل العليا، حيث ن�شت مادة )54( فقرة )2( من القان�ن الأ�شا�شي المعدل 

اإقرارًا بالذمة المالية الخا�شة به  ل�شنة 2003 على اأن » يقدم كل ع�ش� في المجل�س الت�شريعي 

وبزوجه وباأولده الق�شر مف�شاًل فيه كل ما يملك�ن من ثروة، عقارًا ومنق�ًل في داخل فل�شطين 

وخارجها، وما عليهم من دي�ن، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً و�سريا لدى محكمة العدل العليا، 

ول يج�ز الإطالع عليه اإل باإذن المحكمة وفي الحدود التي ت�شمح بها، ويالحظ هنا اأن عبارة باإذن 

المحكمة معط�فة على محكمة العدل العليا«.

في   2005 ل�شنة   )1( رقم  الم�شروع  غير  الك�شب  قان�ن  من   )2( فقرة   )16( المادة  وت�شمل 

حكمها اأع�شاء المجل�س الت�شريعي، حيث اأن �شالحية الهيئة تقت�شر على الحق في الطالع على 

اإقرارات الذمم المالية الخا�شة بهم، ولهذا الغر�س لها اأن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها 

بالطالع على اإقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي 

ي�شمح بها القان�ن.

ويالحظ اأن رئي�س المجل�س الت�شريعي م�شم�ل في الحكم ال�ارد في الم�اد ال�شابقة دون الحاجة 

للن�س على ذلك ب�شكل خا�س وذلك بحكم ك�نه ع�ش� مجل�س ت�شريعي بالأ�شا�س، وينتخب رئي�شا 

للمجل�س من قبل اأع�شاء المجل�س لمدة �شنة، ثم يع�د اإلى ع�ش�يته في المجل�س اإذا لم يتم انتخابه 

رئي�شا، وه� بذلك يختلف عن رئي�س مجل�س ال�زراء الذي يعينه الرئي�س وه� بدوره ي�شكل الحك�مة، 

وتعتبر الحك�مة م�شتقيلة في حال ا�شتقالته.

رابعا: اإقرار الذمة المالية لأع�ساء ال�سلطة الق�سائية والنيابة العامة

�شملت المادة )16( فقرة )2( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005 في حكمها 

الخدمة  م�ظفي  عن  الفئة  هذه  القان�ن  ميز  حيث  العامة،  والنيابة  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء 

العامة �شمن  والنيابة  الق�شائية  ال�شلطة  المالية لأع�شاء  الذمة  الآخرين، ون�شت على  المدنية 

فئة )رئي�س ال�شلطة ال�طنية، رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء، رئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، 

اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة(.

وبالتالي فاإن �شالحية الهيئة بالن�شبة لفئة اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة تقت�شر على 

من  تطلب  اأن  لها  الغر�س  ولهذا  بهم،  الخا�شة  المالية  الذمم  اإقرارات  على  الطالع  في  الحق 

المحكمة العليا الإذن لها بالطالع على اإقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن 

بذلك في الحدود التي ي�شمح بها القان�ن.

ولم يتم الن�س في هذه المادة على الجهة التي تقدم لها الإقرارات اأو الجهة التي تحفظ لديها هذه 
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الإقرارات بالن�شبة لفئة اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة، اإل اأن قان�ن ال�شلطة الق�شائية 

التي تقدم  الجهة  الثالث  الباب  الثالث من  الف�شل  ال�اردة في  الق�شاة  قد حدد �شمن واجبات 

لها الإقرارات والجهة التي تحفظ لديها، حيث ن�شت مادة )28( فقرة )2( من قان�ن ال�شلطة 

الق�شائية رقم )1( ل�شنة 2002 ن�شت على اأنه » 2- يقدم كل قا�س عند تعيينه اإقرارا بالذمة 

الق�شر، مف�شال فيه كل ما يملك�ن من عقارات ومنق�لت  واأولده  به وبزوجه  الخا�شة  المالية 

واأ�شهم و�شندات واأم�ال نقدية داخل فل�شطين وخارجها، وما عليهم من دي�ن اإلى رئي�س المحكمة 

العليا الذي ي�شع الترتيبات الالزمة للحفاظ على �شريتها وتبقى �شرية ول يج�ز الطالع عليها 

اإل باإذن من المحكمة العليا عند القت�شاء«، وي�شري ذات الحكم على اأع�شاء النيابة العامة حيث 

حدد الف�شل الثالث من الباب الخام�س واجبات اأع�شاء النيابة العامة ون�س في مادة )71( على 

على  القان�ن  هذا  من  الثالث  الباب  من  الق�شاة(  )واجبات  الثالث  الف�شل  اأحكام  ت�شري   « اأن 

اأع�شاء النيابة العامة«.

خام�سا: اإقرار الذمة المالية لموظفي الخدمة المدنية

اأنه  ن�شت مادة )16( فقرة )1( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م على 

» فيما عدا الفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2( من هذا القان�ن 

الت�شريعي،  المجل�س  واأع�شاء  رئي�س  ال�زراء،  مجل�س  واأع�شاء  رئي�س  ال�طنية،  ال�شلطة  )رئي�س 

اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة( على كل من يخ�شع لأحكام هذا القان�ن اأن يقدم اإلى 

الهيئة ما يلي:

اأولده الق�شر يبين فيه الأم�ال المنق�لة وغير المنق�لة التي  اإقرار عن ذمته المالية وذمة  1 .

يملك�نها، بما في ذلك الأ�شهم وال�شندات والح�ش�س في ال�شركات والح�شابات في البن�ك 

والنق�د والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، وم�شادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خالل 

�شهرين من تاريخ خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن.

البيانات  على  عالوة  يت�شمن  اأن  على  الطلب  عند  اأو  �شن�ات  ثالث  كل  مالية  ذمة  اإقرار  2 .

المن�ش��س عليها في الفقرة اأعاله م�شدر اأي زيادة في الذمة المالية.

اإ�شافة لالإقرارات المن�ش��س عليها �شابقا على كل من يخ�شع لأحكام هذا القان�ن اأن يقدم  3 .

اإقرارا عن ذمته المالية خالل �شهر واحد من تاريخ انتهاء خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن.

ويالحظ اأن اإقرار الذمة المالية وفقا لهذه المادة يقدم اإلى الهيئة، ولم ين�س قان�ن الك�شب غير 

الم�شروع على مكان وطريقة حفظ هذه الإقرارات، اأو الجهة المخ�لة بالإطالع عليها.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اإل اأنه بالرج�ع اإلى المادة )8( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع نجد اأن الهيئة تخت�س بحفظ 

المالية  الذمة  بها، وفح�س  تتعلق  اإي�شاحات  اأو  بيانات  اأية  المالية وطلب  الذمة  اإقرارات  جميع 

الذمة  اإقرارات  بحفظ  للهيئة  الخت�شا�س  هذا  اأن  ويالحظ  القان�ن،  هذا  لأحكام  للخا�شعين 

المالية ل يتعدى فئة م�ظفي الخدمة المدنية الذي يقدم�ن اإقرارات الذمة المالية للهيئة وفقا 

للمادة )16( فقرة )1( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع.

�ساد�سا: اإقرار الذمة المالية لرئي�س ديوان الرقابة المالية والإدارية

ن�شت المادة )55( من قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( ل�شنة 2004 اأن » على 

رئي�س الدي�ان اأن يقدم اإقرارا بالذمة المالية الخا�شة به وبزوجه وباأولده الق�شر مف�شال فيه كل 

ما يملك�ن من عقارات ومنق�لت واأ�شهم و�شندات واأم�ال نقدية في الداخل والخارج وما عليهم 

من دي�ن اإلى المحكمة العليا التي ت�شع الترتيبات الالزمة للحفاظ على �شريتها وتبقى �شرية ول 

يج�ز الطالع عليها اإل باإذن منها عند القت�شاء.
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تدابير مكافحة غ�صل الأموال 

م�شتفي�س،  ب�شكل  الأم�ال  غ�شل  منع  لتدابير  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تعر�شت 

حيث خ�ش�شت العديد من الم�اد للتدابير المتعلقة بمكافحة جريمة غ�شل العائدات الإجرامية، 

وتدابير  الجريمة،  من  المتاأتية  العائدات  اإحالة  وك�شف  ومنع  والم�شادرة،  والحجز  والتجميد 

ال�شترداد المبا�شر للممتلكات، واآليات ا�شترداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال 

الم�شادرة، والتعاون الدولي لأغرا�س الم�شادرة، واإرجاع الم�ج�دات والت�شرف فيها.

الأموال  المطلوبة، ففي مجال تحويل  التدابير  الفل�سطيني مع هذه  الت�سريع  اإن�سجم  وقد 

يالحظ اأن قرار بقان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال ل�شنة 2007 قد تجاوب مع هذه المتطلبات ال�اردة 

في التفاقية اإلى حد كبير، اإذ جاءت م�اد القان�ن من�شجمة مع ن�ش��س التفاقية، حيث اأوجب 

القرار بقان�ن على الم�ؤ�ش�شات المالية التحقق من م�شدر التح�يالت البرقية، وحفظ المعل�مات 

مدة ل تقل عن ع�شر �شن�ات، وت�شكيل وحدة المتابعة المالية، وبّين التزامات ال�شلطات الم�شرفة 

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية �شمن اإطار رقابي فعال، واأوجب على اأي 

�شخ�س يعبر اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية الإف�شاح عما بح�زته من اأم�ال. 

وفي مجال التجريم يالحظ اأن القرار بقان�ن قد ا�شتجاب اأي�شا لما ورد اأعاله في التفاقية، 

حيث عرف جريمة غ�شل الأم�ال وحدد نطاقها بما ين�شجم مع التفاقية، فيما ن�س في المادة 

)3( منه على الجرائم الأ�شلية التي يتح�شل منها المال غير الم�شروع الذي يعد محال لجريمة 

غ�شل الأم�ال.

وعلى �شعيد الم�شئ�لية فقد قرر القرار بقان�ن فر�س عق�بة الغرامة على الأ�شخا�س العتبارية 

لل�شخ�س  الفعلية  الإدارة  الم�شئ�ل عن  اإلى عق�بة  بالإ�شافة  الأم�ال،  ترتكب جريمة غ�شل  التي 

به  يحكم  بما  بالت�شامن  ال�فاء  العتباري عن  ال�شخ�س  م�شئ�لية  وكذلك  المخالف،  العتباري 

من تع�ي�شات وغرامات اإذا كانت الجريمة المالية قد وقعت من اأحد العاملين با�شم ال�شخ�س 

اأ�شفر  اإذا  العق�بة  من  المبلغ  ال�شريك  اإعفاء  بقان�ن  القرار  قرر  وكذلك  ول�شالحه،  العتباري 

الإبالغ عن �شبط باقي الجناة اأو الأم�ال محل الجريمة.

وفي مجال منع وك�سف اإحالة العائدات المتاأتية من الجريمة تناول قرار بقان�ن مكافحة غ�شل 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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العمالء، وبذل  التعرف على  ال�شاد�شة  المادة  تناولت  الأم�ر في م�اده، حيث  الأم�ال كافة هذه 

للتعرف على  له وج�د مادي  لي�س  الذي  العميل  المالية مع  العمليات  تنفيذ  اأكبر في حال  عناية 

ه�يته، وقد ا�شترطت الفقرة )5( من هذه المادة الح�ش�ل على م�افقة الإدارة العليا للم�ؤ�ش�شة 

قبل اإقامة عالقة عمل مع العميل المعر�س �شيا�شيا للمخاطر وتاأمين مزيد من الرقابة المت�ا�شلة 

في عالقات العمل والتعرف على م�شدر الثروة والأم�ال المتعلقة به، فيما تناولت المادة التا�شعة 

للم�ظفين  المالية  الذمة  اإقرار  اأما م��ش�ع  والكبيرة،  المعقدة  العمليات  ب�شاأن  الخا�شة  العناية 

العم�ميين واإطالع ال�شلطات المخت�شة على اأي عالقة لهم باأي ح�شابات م�شرفية في الخارج.
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الفرع األول

�صيا�صة الحكومة في مكافحة غ�صل العائدات الإجرامية 

عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد في المادة الثانية فقرة )هـ( »العائدات الإجرامية« 

جرم،  ارتكاب  من  مبا�شر،  غير  اأو  مبا�شر  ب�شكل  عليها،  متح�شل  اأو  متاأتية  ممتلكات  اأي  باأنها 

التي عرفت  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تعريف  تن�شجم مع  وهي بذلك 

في المادة الأولى فقرة )هـ( »عائدات الجرائم« باأنها اأي ممتلكات تتاأتى اأو يتح�شل عليها ب�شكل 

مبا�شر اأو غير مبا�شر من ارتكاب جرم ما.

واآثارها  الأم�ال  غ�شل  في مالحقة جرائم  الجزائية  الإجراءات  قان�ن  اإعمال  ال�شهل  ولي�س من 

وعائداتها الإجرامية، حيث اأن مكان الجريمة في هذا الن�ع من الجرائم لي�س من ال�شروري اأن 

يك�ن داخل اإقليم الدولة، فمن الممكن اأن ل ت�شكل الأفعال التي ترتكب داخل الإقليم من الأفعال 

الجرمية وفقا للقان�ن ال�طني لالإقليم، ولكنها في ذات ال�قت ترتكب لإتمام الجريمة، ويالحظ 

اأغفلت  ما  اإذا  ت�شكل بحد ذاتها جريمة  الإجرامية ل  العائدات  الأم�ال وغ�شل  اأن جرائم غ�شل 

من  باأنها  ت��شف  التي  الجرائم  منها  تتاألف  التي  الأفعال  تجريم  على  الن�س  ال�طنية  الق�انين 

الجرائم المتتابعة.

وعليه ولك�ن جرائم غ�شل العائدات الجرمية تعتبر من الجرائم الحديثة التي لم تن�س الق�انين 

واإ�شدار  ال�طنية  الق�انين  لتعديل  ملحة  تبدو  الحاجة  فاإن  مكافحتها،  و�شبل  تجريمها  على 

ق�انين حديثة بما ين�شجم مع الجهد الدولي في هذا المجال وخا�شة التفاقية الدولية لمكافحة 

الف�شاد.

وبنتيجة لقناعة الحك�مة بق�ش�ر الق�انين النافذة عن الت�شدي للجرائم المالية الحديثة وخا�شة 

جريمة غ�شل الأم�ال فقد قرر مجل�س ال�زراء في جل�شته بتاريخ 2007/7/18 ت�شكيل لجنة خا�شة 

)مقررا(،  العدل  وزارة  من  اللجنة  ت�شكلت  حيث  الأم�ال،  وتهريب  غ�شل  قان�ن  م�شروع  لإعداد 

م�شروع  اإعداد  من  النتهاء  وتم  ال�زراء،  لمجل�س  العامة  الأمانة  النقد،  �شلطة  المالية،  وزارة 

القان�ن واإقراره من مجل�س ال�زراء بتاريخ 2007/8/27، وقد �شدر القان�ن عن رئي�س ال�شلطة 

ال�طنية الفل�شطينية بتاريخ 2007/10/5.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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اأول: قرار التجميد والحجز         

يق�شد بالتجميد اأو الحجز ح�شب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد المادة )2( فقرة )و( 

» فر�س حظر م�ؤقت على اإحالة الممتلكات اأو تبديلها اأو الت�شرف فيها اأو نقلها، اأو ت�لي عهدة 

الممتلكات اأو ال�شيطرة عليها م�ؤقتا، بناء على اأمر �شادر عن محكمة اأو �شلطة مخت�شة اأخرى«.

وبالإطالع على مجمل الم�اد القان�نية التي تتعلق بالحجز التحفظي يتبين اأن هناك نق�س في 

الحجز  تنظم  التي  الأم�ال  غ�شل  مكافحة  بقان�ن  قرار  �شدور  على  ال�شابقة  القان�نية  الق�اعد 

قان�نية  ن�ش��س  و�شع  يتم  اأن  ال�شروري  وكان من  باإيقاعه،  الخت�شا�س  وتبين جهة  التحفظي 

الحجز  اإيقاع  من  ق�شائي  بقرار  النيابة  تمكن  وكف�ؤة  �شريعة  ق�شائية  اإجراءات  وج�د  ت�شمن 

اإيقاف  العامة  النيابة  تف�ي�س  اأو  الأم�ال،  غ�شل  جرم  طبيعة  تتطلبها  التي  بال�شرعة  التحفظي 

المعاملة المالية لمدة م�ؤقتة وق�شيرة تمكنها من مراجعة المحكمة عندما تق�م لديها اأدلة جدية 

على ارتكاب جريمة من الجرائم ال�اقعة على الأم�ال اأو ال�شروع فيها اأو اأن الأم�ال �شت�شتعمل اأو 

�شت�شاعد في اكت�شاف جريمة اأخرى، واأن يتم تف�ي�س النيابة بالحجز على الأم�ال غير الم�شروعة 

�ش�اء من حيث م�شدرها، اأو الغاية من ا�شتعمالها.

اإيقاع  المخت�شة  الجزائية  المحكمة  يطلب من  اأن  العام  للنائب  فاإن  النافذة  الق�انين  وبم�جب 

الحجز التحفظي على اأم�ال الم�شتبه ب�شل�عه بجريمة من الجرائم ال�اقعة على الأم�ال، حيث اأن 

الحجز التحفظي يقع على الأم�ال �ش�اء كانت منق�لة اأو غير منق�لة، وذلك على خالف ال�شبط 

بمعنى التحرز والتحفظ فه� اإجراء تحقيقي يقع على الأم�ال المنق�لة دون غيرها وتق�م به النيابة 

العامة بحكم اخت�شا�شها التحقيقي دون حاجة لقرار ق�شائي، وقد بين القان�ن اأن الحجز على 

الأم�ال ه� من اخت�شا�س المحكمة.

وقد ن�شت مادة )24( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م على اأن » للهيئة اأن 

تطلب من المحكمة المخت�سة حجز اأموال الم�ستبه بثرائه، اأو اأية اأموال ي�ستبه اأنها تعود له 

في اأي يد كانت، حجزا احتياطيا، ولها اأن تطلع على دفاتر المدعى عليه وم�شتنداته واأن ت�شتقي 

ما يلزمها من معل�مات من الدوائر الر�شمية وغير الر�شمية واأن ت�شتعين لأداء هذه المهمة بمن 

تراه منا�شبا من الخبراء«.

وكذلك ن�شت المادة )41( فقرة )1( من قانـ�ن �شريبـة الدخـل رقم )17( ل�شنة 2004م على 

اأن » ي�شدر قرار حجز الأم�ال من قبل المحكمة المخت�شة على مكلف تخلف عن دفع ال�شريبة 

الم�شتحقة بناء على طلب المدير بعد م�افقة ال�زير«.
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والهيئات  الخيرية  الجمعيات  ب�شاأن  ل�شنة 2000م  المادة )41( من قان�ن رقم )1(  كما ن�شت 

الأهلية على اأنه » ل يج�ز و�شع اليد على اأم�ال اأية جمعية اأو هيئة اأو اإغالق اأو تفتي�س مقرها اأو 

اأي من مراكزها وفروعها اإل بعد �شدور قرار من جهة ق�سائية مخت�سة«.

المحكمة  اأن   2001 ل�شنة   )3( رقم  الجزائية  الإجراءات  قان�ن  من   )289( المادة  بينت  وقد 

الجزائية هي المخت�شة باإ�شدار قرار الحجز بناء على طلب النائب العام، حيث اأنه في الحالت 

على  تقع  التي  الجرائم  من  اأي  في  التهام  جدية  على  كافية  اأدلة  التحقيق  من  فيها  تق�م  التي 

الأم�ال العامة للنائب العام متى قدر اأن الأمر يقت�شي اتخاذ تدابير تحفظية على اأموال المتهم 

الفار اأن يعر�س الأمر على المحكمة الجزائية التي يج�ز لها اأن تقرر و�شع اأم�اله وممتلكاته تحت 

التحفظ ومنعه من الت�شرف فيها. ويالحظ اأن هذه المادة قد اأعطت للنائب العام الحق بطلب 

اأي من الجرائم التي تقع على الأم�ال العامة بغ�س النظر  اأم�ال المتهم الفار في  الحجز على 

عن ت�شنيف الجريمة كجناية اأو جنحة وعن مقدار العق�بة، ومن ال�ا�شح اأن هذه المادة جاءت 

قا�شرة بحيث لم تبين �شالحية النائب العام في طلب الحجز اإل في حالة المتهم الفار.

حق  تتبعها  التي  الق�شائية  وال�شابطة  العامة  للنيابة  فاإن  التحفظ  بمعنى  لل�شبط  بالن�شبة  اأما 

الإجراءات  قان�ن  من   )27( للمادة  وفقا  وق�عها  لحظة  للجريمة  المادية  الآثار  على  التحفظ 

الجزائية رقم )3( ل�شنة 2001 التي ن�شت على اأنه » يجب على ماأم�ر ال�شبط الق�شائي في حالة 

لها ويتحفظ  المادية  الآثار  الجريمة، ويعاين  اإلى مكان  ينتقل ف�رًا  اأن  اأو جنحة  التلب�س بجناية 

عليها، ويثبت حالة الأماكن والأ�شخا�س وكل ما يفيد في ك�شف الحقيقة، وي�شمع اأق�ال من كان 

حا�شرًا اأو من يمكن الح�ش�ل منه على اإي�شاحات في �شاأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه اأن 

اإخطاره بجناية  النيابة المخت�س بمجرد  النيابة العامة ف�رًا بانتقاله، ويجب على ع�ش�  يخطر 

متلب�س بها النتقال ف�رًا اإلى مكان الجريمة«.

وكذلك فاإن للمخابرات العامة طلب الحجز �شمن الإجراءات والتدابير الحترازية التي تق�م بها 

كجهة تحقيق حيث ن�شت المادة )14( من قان�ن المخابرات العامة رقم )17( ل�شنة 2005م على 

اأنه » وفقًا لأحكام القان�ن تق�م المخابرات باإجراء تحقيق اأولي في ال�قائع المن�ش�بة لل�شخ�س 

والأفراد  الأموال  حجز  وطلب  والتفتي�س  والتحري  والبحث  الرقابة  وتمار�س  عليه  المقب��س 

وا�شتدعائهم وا�شتج�ابهم و�شماع اأق�الهم وطلب البيانات اأو المعل�مات اأو ال�ثائق من اأي �شخ�س 

اأو الحتفاظ بها واتخاذ ما تراه �شروريًا ب�شاأنها طبقًا للقان�ن.

والتجميد من �شمن  والحجز  التفتي�س  تنفيذ عمليات  المادة )46(  في  التفاقية  اعتبرت  قد  و 

مجالت الم�شاعدة القان�نية المتبادلة بين الدول الأطراف، اإل اأن المادة )31( من التفاقية قد 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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تناولت الحجز والم�شادرة على الم�شت�ى الداخلي كما تم بيانه في م��ش�ع » الم�شادرة وم�شير 

المال المحج�ز« التالي اأدناه.

وب�شدور قان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال اأ�شبح على وحدة المتابعة المالية في �شلطة النقد في حال 

ت�افرت اأ�ش�س معق�لة لال�شتباه باأن العملية المالية تت�شمن جريمة غ�شل اأم�ال وقف تنفيذ العملية 

لمدة ل تزيد على ثالثة اأيام عمل، ورفع تقرير عن العملية الم�شتبه بها اإلى النائب العام، وللنائب 

العام تمديد وقف تنفيذ العملية لمدة اأخرى ل تزيد عن �شبعة اأيام عمل، كما اأن للنائب العام بناء 

على قرار �شادر من المحكمة المخت�شة اإلقاء الحجز التحفظي على الأم�ال وال��شائط المرتبطة 

بجريمة غ�شل الأم�ال لمدة ل تزيد عن خم�شة ع�شر ي�ما.

ثانيا: الم�سادرة وم�سير المال المحجوز

 )57-56-55-54-53( الم�اد  ت�شمنت  فقد  للممتلكات  المبا�شر  ال�شترداد  تدابير  بخ�ش��س 

اأمام محاكمها  مدنية  برفع دع�ى  اأخرى  لدولة طرف  الطرف  الدولة  �شماح  على  التفاقية  من 

واآليات  التفاقية،  لهذه  وفقا  مجّرم  فعل  بارتكاب  اكت�شبت  ممتلكات  في  حق  اأو  ملكية  لتثبيت 

ل�شلطاتها  بال�شماح  الم�شادرة، وذلك  الدولي في مجال  التعاون  الممتلكات من خالل  ا�شترداد 

ل�شلطاتها  وال�شماح  اأخرى،  طرف  دولة  في  محكمة  عن  �شادر  م�شادرة  اأمر  باإنفاذ  المخت�شة 

الأجنبي،  المن�شاأ  ذات  الممتلكات  بم�شادرة  تاأمر  باأن  الأخرى  المخت�شة  وال�شلطات  الق�شائية 

مالحقة  فيها  يمكن  ل  التي  الحالت  في  جنائية  اإدانة  دون  الممتلكات  تلك  بم�شادرة  ولل�شماح 

اأو  بتجميد  المخت�شة  لل�شلطات  ال�شماح  اإلى  اإ�شافة  الغياب.  اأو  الفرار  اأو  ال�فاة  ب�شبب  الجاني 

حجز الممتلكات، بناء على اأمر تجميد اأو حجز �سادر عن محكمة اأو �سلطة مخت�سة في الدولة 

الطرف الطالبة، واتخاذ تدابير اإ�شافية لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة باأن تحافظ على الممتلكات 

من اأجل م�شادرتها، بناء على ت�قيف اأو اتهام جنائي ذي �شلة بحيازة تلك الممتلكات. 

كما ت�شمنت تلك الم�اد اإجراءات التعاون الدولي لأغرا�س الم�شادرة، والتعاون الخا�س ب�شاأن 

اإحالة المعل�مات عن العائدات المتاأتية من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية اإلى دولة طرف 

اأخرى دون طلب م�شبق. واإرجاع الم�ج�دات التي ت�شادرها دولة طرف والت�شرف فيها، عندما 

الممتلكات  لتلك  ال�شابقة  ملكيتها  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  الطالبة  الطرف  الدولة  تثبت 

الطرف  بالدولة  لحق  الذي  بال�شرر  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  تعترف  اأو عندما  الم�شادرة 

الطالبة كاأ�شا�س لإرجاع الممتلكات الم�شادرة.

ومن المالحظ اأن قرار بقانون مكافحة غ�سل الأموال الفل�سطيني لم يتعر�س لما ذكر اأعاله 
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من متطلبات التعاون الق�شائي الدولي بما في ذلك ال�شترداد المبا�شر للممتلكات، وربما يع�د 

ذلك لعدم اإمكانية التعامل بالمثل من قبل الدول الأخرى فيما عدى الدول العربية التي تربطها 

ال�شاد�س من هذا  المبحث  في  بيان ذلك  وتم  التحرير،  عليها منظمة  وقعت  ق�شائية  اتفاقيات 

الف�شل »التعاون الدولي والإقليمي«.

اإل اأن التفاقية قد تناولت في المادة )31( الحجز والم�شادرة على الم�شت�ى الداخلي لكل دولة 

طرف بحيث يت�شمن قان�نها الداخلي ما يلزم من تدابير للتمكن من تجميد اأو حجز اأو م�شادرة 

المنافع الأخرى  اأو  اأفعال مجّرمة وفقا لالتفاقية، والإيرادات  المتاأتية من  العائدات الإجرامية 

المتاأتية من هذه العائدات الإجرامية، والممتلكات اأو المعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�شُتخدمت 

ال�شلطات  اإدارة  اأفعال مجّرمة وفقا لالتفاقية، ولتنظيم  ارتكاب  اأو كانت معّدة لال�شتخدام في 

المخت�شة للممتلكات المجمدة اأو المحج�زة اأو الم�شادرة، واإذا ُخلطت هذه العائدات الإجرامية 

حدود  في  للم�شادرة  الممتلكات  تلك  اإخ�شاع  وجب  م�شروعة،  م�شادر  من  اكت�شبت  بممتلكات 

القيمة المقّدرة للعائدات المخل�طة.

ومن المعروف اأن للنيابة العامة اأن تقرر م�شير الم�شب�طات وكذلك يج�ز  للمحكمة اأن تقرر في 

حالة المنازعة، حيث ن�شت مادة )73( من قان�ن الإجراءات الجزائية على اأنه » 1- يج�ز اأن 

ترد الم�شب�طات ول� كان ذلك قبل الحكم ما لم تك�ن لزمة ل�شير الدع�ى، اأو محاًل للم�شادرة 

ال�ج�بية وذلك بناًء على طلب من كانت له حيازتها وقت �شبطها. 2- اإذا كانت الم�شب�طات هي 

التي وقعت عليها الجريمة اأو تح�شلت منها، فيك�ن ردها اإلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم 

يكن لمن �شبطت معه الحق في حب�شها وفقًا للقان�ن«.

ويالحظ اأن اأمر رد الم�شب�طات ه� للنيابة العامة ب�شفة اأ�شا�شية، ويج�ز للمحكمة وفقا للمادة 

)74( من قان�ن الإجراءات الجزائية اأن تاأمر بالرد اأثناء نظر الدع�ى، حيث يجب اأن يتم تقرير 

المادة )75(  اأكدت ذلك  وقد  الحكم  بقرار  اأو  الدع�ى  بقرار حفظ  �ش�اء  الم�شب�طات  م�شير 

من قان�ن الإجراءات الجزائية، ومن المعروف اأن قرار حفظ الدع�ى يك�ن وفقا للمادة )149( 

فقرة )1( قان�ن الإجراءات الجزائية رقم )3( ل�شنة 2001 وقرار بقان�ن رقم )8( ل�شنة 2006م 

ب�شاأن قان�ن معدل لقان�ن الإجراءات الجزائية التي ن�شت على اأنه »  متى انتهى التحقيق وراأى 

وكيل النيابة اأن الفعل ل يعاقب عليه القان�ن اأو اأن الدع�ى انق�شت بالتقادم اأو بال�فاة اأو العف� 

العام اأو ل�شبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة اأو لأنه غير م�شئ�ل جزائيًا ل�شغر �شنه اأو ب�شبب 

عاهة في عقله يبدي راأيه بمذكرة وير�شلها للنائب العام للت�شرف. ون�شت المادة )152( فقرة 

)5( من ذات القان�ن على اأنه » اإذا وجد النائب العام اأو اأحد م�شاعديه اأن الفعل ل يعاقب عليه 
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القان�ن اأو اأن الدع�ى انق�شت بالتقادم اأو العف� العام اأو �شبق محاكمة المتهم عن ذات الجريمة، 

غير  الفاعل  اأن  اأو  اأدلة  وج�د  لعدم  اأو  عقلية،  لعاهة  اأو  �شنه  ل�شغر  جزائيًا  م�شئ�ل  غير  اأنه  اأو 

المدنية  المحكمة  الم�شب�طات مراجعة  ب�شاأن  المنازعة  وعند ح�ش�ل  ياأمر بحفظها«.  معروف 

الم�شب�ط  المال  الت�شرف في  ويمكن  القان�ن.  المادة )76( من ذات  بم�جب ن�س  المخت�شة 

باإدارته والمحافظة عليه وبيعه، حيث ن�شت مادة )72( من قان�ن الإجراءات الجزائية رقم )3( 

اأنه »1- ت��شع الم�شب�طات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وت�دع  ل�شنة 2001 ن�شت على 

في مخزن النيابة اأو المكان الذي تقرره لذلك. 2- اإذا كان ال�شيء الم�شب�ط قاباًل للتلف بمرور 

الزمن اأو مما ي�شتلزم حفظه نفقات تف�ق قيمته يج�ز للنيابة العامة اأو المحكمة اأن تاأمر ببيعه 

بالمزاد العلني، اإذا �شمحت بذلك مقت�شيات التحقيق، وت�دع ح�شيلة البيع في خزينة المحكمة، 

ول�شاحبه الحق في اأن يطالب بالثمن الذي بيع به خالل �شنة من تاريخ انق�شاء الدع�ى واإل اآل 

اإلى الدولة ودون الحاجة اإلى حكم بذلك.

اأما م�شير المال المحج�ز فه� مرتبط بالمحكمة المخت�شة حيث ن�شت المادة )21( فقرة )4( 

من القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003 على اأنه » ل م�شادرة اإل بحكم ق�شائي«. 

كما ن�شت المادة )44( من قان�ن العق�بات رقم )16( ل�شنة 1960 » اإذا و�شل اإلى ح�زة النيابة 

اأي مال من الأم�ال فيما يتعلق باأية تهمة جزائية فيج�ز للنيابة اأثناء وج�د الدع�ى لديها اأو لأية 

محكمة نظرت في تلك التهمة اأن ت�شدر اإما من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب المدعي بالمال 

قرارًا بت�شليم ذلك المال اإلى ال�شخ�س الذي يل�ح لها اأنه �شاحبه، واإذا لم يكن في ال�شتطاعة 

معرفة �شاحب المال فيج�ز اإ�شدار القرار المنا�شب ب�شاأنه«.

وبم�جب المادة )40( من قرار بقان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال تخت�س المحكمة بالحكم بالم�شادرة 

العينية على الأم�ال في اأي يد كانت حتى ل� راأت المحكمة اأن مالك هذه الأم�ال قد ح�شل عليها 

على اأ�شا�س م�شروع ولم يكن يعلم بم�شدرها غير الم�شروع، اأو اأنه قد ح�شل عليها عن طريق دفع 

�شعر عادل اأو مقابل ت�فير الخدمات التي تعادل قيمتها *والتي تعتبر من متح�شالت الجريمة بما 

فيها الأم�ال المختلطة بهذه المتح�شالت اأو الم�شتقة من اأو المتبادلة مع هذه المتح�شالت اأو 

الأم�ال التي تعادل قيمتها تلك المتح�شالت، *والأم�ال التي ت�شكل م��ش�ع الجريمة، *والأم�ال 

الجريمة،  متح�شالت  اأو  الأم�ال  هذه  من  عليها  يتح�شل  اأخرى  منافع  اأو  دخال  ت�شكل  التي 

اأو  باأية وجه ب�ش�رة كلية  ا�شتخدامها  اأو يق�شد  اأم�ال ت�شتخدم  اأية  *وال��شائط )ال��شائط هي 

 )2( للفقرة  وفقا  للمحكمة  ويحق  الأ�شلية(.  الجرائم  من  اأكثر  اأو  جريمة  اأي  لرتكاب  جزئية 

اإليها  الم�شار  الأم�ال  هذه  م�شادرة  الأم�ال  غ�شل  مكافحة  بقان�ن  قرار  من   )40( المادة  من 
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اأعاله والتي تع�د ملكيتها ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر اإلى �شخ�س مدان بجريمة غ�شل الأم�ال اأو 

بجريمة اأ�شلية، والتي جرى امتالكها خالل فترة ع�شر �شن�ات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك اإذا 

قامت لدى المحكمة اأدلة معق�لة ت�شير اإلى اأن هذه الأم�ال ت�شكل متح�شالت من الجريمة التي 

لت بطريقة قان�نية. كما  اأدين بها ال�شخ�س وعجز ذلك ال�شخ�س عن اإثبات اأن تلك الأم�ال ح�شّّ

اأن للمحكمة وفقا للفقرة )3( من المادة )40( من قرار بقان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال الحكم 

بم�شادرة الأم�ال اإذا قامت لدى المحكمة اأدلة كافية ت�شير اإلى اأنها متح�شله من الجريمة اإذا 

كان ال�شخ�س المدان بجريمة غ�شل الأم�ال فارًا اأو مت�فى.

ون�شت المادة )41( من ذات القرار بقان�ن على اأن للمحكمة اإلغاء اأثر اأي �شند قان�ني يج�ل دون 

م�شادرة الأم�ال بم�جب المادة )40( اأعاله، ويتم ت�شديد المبلغ المدف�ع فعليا للطرف المالك 

ذو النية الح�شنة.

ثالثا: قرار ك�سف ال�سرية الم�سرفية

اأن الم�اد )31-40( من التفاقية  بالإطالع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد نجد 

ت�شمنت الإ�شارة اإلى �شرورة وج�د اآليات منا�شبة لتذليل العقبات التي قد تن�شاأ عن تطبيق ق�انين 

ال�شرية الم�شرفية.

هذا  في  الإتفاقية  متطلبات  مع  الفل�سطينية  والت�سريعات  ال�سيا�سات  باإن�سجام  يتعلق  وفيما 

اأوجبت الحفاظ على �شرية المعل�مات  اأن المادة )26( من قان�ن الم�شارف قد  الجانب نجد 

والم�شتندات التي تع�د لعمالء الم�شرف، ول يج�ز ك�شفها اإل بم�افقة العميل الخطية اأو بم�جب 

بالتحقيق  تخت�س  العامة  النيابة  فاإن  الجزائية  الإجراءات  قان�ن  اإلى  وبالرج�ع  ق�شائي،  حكم 

للنيابة العامة، وعليه تحتاج  اأما الحكم فه� للق�شاء ولي�س  واإ�شدار قرار التهام وقرار الإحالة 

النيابة العامة اإلى حكم ق�شائي لرفع ال�شرية عن المعل�مات الم�شرفية. 

ونظرا لل�شرعة التي تتطلبها اإجراءات رفع ال�شرية عن الح�شابات الم�شرفية عند قيام ال�شبهة 

الجنائية ح�لها، كان ل بد من تعديل ت�شريعي لإيجاد و�شيلة اأكثر �شرعة وفاعلية من ا�شت�شدار 

حكم ق�شائي، حيث اأن الحكم الق�شائي يتطلب وقت واإجراءات ل تتنا�شب مع ال�شرعة المطل�بة 

للك�شف عن الجرائم المالية الحديثة وخا�شة جرائم غ�شل الأم�ال. وفي ذات ال�قت فقد �شرح 

اأن تطلع على  قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م بم�جب المادة )24( للهيئة 

دفاتر المدعى عليه وم�شتنداته واأن ت�شتقي ما يلزمها من معل�مات من الدوائر الر�شمية وغير 

الر�شمية واأن ت�شتعين لأداء هذه المهمة بمن تراه منا�شبا من الخبراء«. كما ن�شت المادة )9( من 
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قان�ن الك�شب غير الم�شروع على اأنه » وفقا لأحكام القان�ن يك�ن للهيئة في �شبيل تنفيذ مهامها 

واخت�شا�شاتها ما يلي: 1. طلب البيانات والإي�شاحات والح�ش�ل على الأوراق والم�شتندات اأو �ش�ر 

عنها من الجهات ذات العالقة، بما فيها تلك التي تعتبر �شرية. 2. على جميع الجهات المخت�شة 

القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها ال�شتعانة بماأم�ري ال�شبط اأو اأية جهة اأخرى مخت�شة«. وهذا 

يعني اأن هيئة الك�شب غير الم�شروع لها اأن تك�شف ال�شرية الم�شرفية بما لها من �شالحية عامة 

وفقا لهذه الم�اد في الإطالع على الم�شتندات الخا�شة بالم�شتبه بارتكابه جرم اعتداء على المال 

العام اأو اإثراء غير م�شروع.

ل�شنة   )17( رقم  العامة  المخابرات  قان�ن  من   )14( للمادة  وفقا  العامة  للمخابرات  وكذلك 

2005م طلب البيانات اأو المعل�مات اأو ال�ثائق من اأي �شخ�س اأو الحتفاظ بها واتخاذ ما تراه 

�شروريًا ب�شاأنها طبقًا للقان�ن.

وعليه كان من ال�شروري اإيجاد ن�س ت�شريعي وا�شح يحقق �شيئا من الت�ازن بين �شرورة حماية 

�شرية المعل�مات الم�شرفية لعمالء الم�شارف من جهة وبين �شرورة تمكين النيابة العامة من 

معرفة المعل�مات الم�شرفية للم�شتبه به عند قيام �شبهة جدية على ارتكاب جريمة مالية معينة، 

ويزيل اللب�س بين المادة )26( التي جاءت بن�س ي�فر الحماية العامة ل�شرية المعل�مات، ومنعت 

ك�شف ال�شرية اإل بحكم ق�شائي، وبّين ن�س المادة )24( من قان�ن الك�شب غير الم�شروع، الذي 

يمنح الهيئة �شالحية اأن تح�شل على ما يلزمها من معل�مات من الدوائر الر�شمية وغير الر�شمية، 

العامة الذي منح جهاز المخابرات حق طلب  المادة )14( من قان�ن المخابرات  وكذلك ن�س 

المعل�مات من اأي �شخ�س اأو الحتفاظ بها.

للك�شف عن  قان�نية  اإ�شناد  اإيجاد  تم  ل�شنة 2007  الأم�ال  غ�شل  مكافحة  بقان�ن  قرار  وب�شدور 

ال�شرية الم�شرفية و�شرية العمليات المالية، وقد اأفرد الف�شل الثالث من القرار بقان�ن للن�س 

ا�شتمل هذا  المالية«، وقد  والمهن غير  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  والتزامات  »ال�شفافية  على 

الف�شل في المادة )14( منه على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية واجب اإبالغ 

وحدة المتابعة المالية بال�شرعة الممكنة عن الأم�ال التي ت�شتبه باأنها تمثل متح�شالت جريمة، 

اأو كان لديها علم ب�اقعة اأو ن�شاط  قد ي�شكل م�ؤ�شرا على جريمة غ�شل الأم�ال وفقا للتعليمات التي 

ت�شدرها ال�حدة بهذا ال�شاأن، واأوجبت المادة )15( على  الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن 

غير المالية المتناع عن تنفيذ العمليات التي ي�شتبه في اأنها تت�شمن جريمة غ�شل الأم�ال حتى 

تبلغ ال�حدة عن ال�شتباه بها، وحظرت المادة )15( الإف�شاح للعمالء اأو اأي طرف ثالث اأنه تم 

تقديم تقرير لل�حدة ح�ل ال�شتباه.
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والمهن غير  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  والمادة )18(  المادة )17(  القان�ن في  وقد ح�شن 

اإدارية  اأو  تاأديبية  اأو  مدنية  اأو  جنائية  م�شئ�لية  اأي  من  وم�ظفيها  وم�شئ�ليها  ومديريها  المالية 

بخ�ش��س قيامهم بانتهاك اأحكام ال�شرية الم�شرفية من خالل التبليغ عن المعامالت الم�شتبه 

بها وتقديم معل�مات اأو رفع تقارير بح�شن نية وفقا لأحكام هذا القان�ن.

وتناول الف�شل الخام�س وحدة المتابعة المالية وهي وحدة م�شتقلة لمكافحة غ�شل الأم�ال، والتي 

من مهامها طلب المعل�مات من الجهات الخا�شعة للقان�ن المتعلقة بالعمليات التي ي�شتبه باأنها 

تت�شمن عمليات غ�شل اأم�ال.

كما تناول الف�شل الثامن الأحكام الختامية ون�س في المادة )46( على اأن ل تح�ل اأحكام ال�شرية 

بعدم  الم�شرفية  ال�شرية  باأحكام  التذرع  يج�ز  ول  القان�ن،  اأحكام هذا  تنفيذ  اأمام  الم�شرفية 

اأية معل�مات تتعلق بمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال، با�شتثناء ما ورد في الفقرة  اإبراز  اأو  اإف�شاء 

)3( من المادة )14( من هذا القان�ن ح�ل اإعفاء المحامين من واجب الإبالغ عن المعل�مات 

التي يت�شلم�نها اأو يح�شل�ن عليها عن م�كليهم.

اأي�شا حق  اأن القرار بقان�ن ب�شاأن مكافحة غ�شل الأم�ال قد منح ال�شلطات المخت�شة  ويالحظ 

العتبارية  الأ�شخا�س  بحق  وتحديثها  عليها  والمحافظة  ودقيقة  كافية  بمعل�مات  الحتفاظ 

التي اأ�ش�شت في اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية، واإطالع وحدة المتابعة المالية والجهات القائمة على 

وقد عرف  والتحقيق،  ال�شتباه  في حالة  ال�شرعة  وجه  على  المعل�مات  على هذه  القان�ن  تنفيذ 

القان�ن ال�شلطة المخت�شة باأنها كل جهاز حك�مي من�ط به مكافحة عمليات غ�شل الأم�ال وفق 

اخت�شا�شاته، وه� بذلك يختلف عن الجهة الم�شرفة التي عرفت على اأنها ال�شلطة التي تعهد اإليها 

الق�انين بالرقابة والإ�شراف على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية. كما ن�شت 

المادة )27( على اأن تلتزم ال�شلطة المخت�شة باإن�شاء دوائر اأو اأق�شام بما ل يتعار�س مع ق�انينها 

تك�ن مهمتها التن�شيق مع وحدة المتابعة المركزية لتزويدها بالمعل�مات المتعلقة بالعمليات التي 

ي�شتبه باأنها تت�شمن عمليات غ�شل الأم�ال وفق اآليات ت�شعها اللجنة، كما ن�شت المادة )29( اأن 

على ال�شلطة المخت�شة تزويد اأو اإطالع ال�حدة على اأية معل�مات اإ�شافية تتعلق بمهامها بم�جب 

اأحكام هذا القان�ن خالل خم�شة اأيام من تقديم الطلب اإليها من قبل ال�حدة.
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الفرع الثاين

�صيا�صة الحكومة في الرقابة على الن�صاط المالي

للجمعيات والهيئات الأهلية 

�شدر قرار مجل�س ال�زراء رقم )181( ل�شنة 2004 باإجراء النتخابات في المنظمات غير الحك�مية 

حيث ن�شت المادة )1( على اأن » على ال�زارات ذات الخت�شا�س حث المنظمات غير الحك�مية 

على اإجراء انتخاباتها وتنظيم عقد اجتماعات هيئاتها العامة، وتقديم م�ازناتها المالية المدققة 

طبقا للقان�ن وح�شب ال�قت الذي يحدده نظامها الداخلي«. ون�شت المادة الثانية من ذات القرار 

على اأن » على ال�زارات المعنية وفقا للقان�ن وا�شتئنا�شا بالنظام الداخلي لهذه المنظمات، اإلغاء 

�شرعية اأي هيئة اإدارية لأي من المنظمات غير الحك�مية التي تنتهي دورتها المنتخبة على اأ�شا�شها 

دون اإجراء انتخابات جديدة بما في ذلك اإيقاف �شالحياتها المالية لدى البن�ك«.

واأثناء فترة الط�ارئ �شدر مر�ش�م رئا�شي بتاريخ 2007/6/20 منح وزير الداخلية �شلطة مراجعة 

جميع تراخي�س الجمعيات والم�ؤ�ش�شات والهيئات ال�شادرة عن وزارة الداخلية اأو اأية جهة حك�مية 

اأخرى، ول�زير الداخلية اأو من يف��شه اإتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مالئمة اإزاء الجمعيات 

والم�ؤ�ش�شات من اإغالق اأو ت�ش�يب اأو�شاع اأو غير ذلك من الإجراءات، واأ�شافت المادة الثالثة في 

المر�ش�م اأنه يجب على جميع الجمعيات والم�ؤ�ش�شات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة 

ترخي�شها خالل اأ�شب�ع من تاريخه وكل من يخالف ذلك يتم اإتخاذ الإجراءات القان�نية بحقه.

ونتيجة لهذا المر�ش�م وت��شيحا له وللتخفيف من حدة وقعه على م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني قرر 

مجل�س ال�زراء بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2007/6/20 تكليف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات 

المنا�شبة بحق الجمعيات والهيئات التي تمار�س ن�شاطات مخلة بالقان�ن ب�شكل ف�ري، وتنفيذ ما 

ه� مطل�ب ل�قف ن�شاط هذه الجمعيات والهيئات.

ويالحظ اأنه ل ي�جد متابعة جدية من قبل وزارات الخت�شا�س للجمعيات والهيئات الأهلية، مما 

ي�شاعد على تنامي ثقافة عدم الخ�ش�ع للرقابة والمحا�شبة بالن�شبة لهذه الجمعيات والهيئات، 

�شمن  للجمعية  الأ�شا�شي  الن�شاط  يندرج  التي  بال�زارة  المخت�شة  ال�زارة  القان�ن  عرف  حيث 

الجمعيات  عمل  متابعة  م�ش�ؤولية   )6( المادة  في  المخت�شة  ال�زارة  على  واأوجب  اخت�شا�شها، 

والهيئات وفقًا لأحكام هذا القان�ن، ولل�زارة متابعة ن�شاط اأية جمعية اأو هيئة بم�جب قرار خطي 
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م�شبب �شادر عن ال�زير المخت�س في كل حالة للتثبت من اأن اأم�الها �شرفت في �شبيل الغر�س 

الذي خ�ش�شت من اأجله ووفقًا لأحكام هذا القان�ن ونظام الجمعية اأو الهيئة، وعلى الجمعية اأو 

الهيئة تمكين ال�زارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من اأنها تق�م باأعمالها وفق اأحكام هذا القان�ن 

ونظامها الأ�شا�شي.

كما اأوجب القان�ن في المادة )13( اأن تقدم الجمعية اأو الهيئة لل�زارة المخت�شة في م�عد ل 

يتعدى اأربعة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العم�مية اأولهما �شن�ي 

يحت�ي على و�شف كامل لن�شاطات الجمعية اأو الهيئة خالل العام المن�شرم، والآخر مالي م�شدق 

الجمعية  وم�شروفات  اإيرادات  كامل  تف�شيلي  ب�شكل  ويت�شمن  قان�ني  ح�شابات  مدقق  قبل  من 

الجمعيات  غالبية  فاإن  العملية  الناحية  ومن  بها،  المعم�ل  المحا�شبية  الأ�ش�ل  ح�شب  الهيئة  اأو 

والهيئات ل تقدم اأي تقارير لل�زارة المخت�شة، ول تتلقى مطالبة من اأي وزارة مخت�شة لتقديم 

التقارير التي ن�س عليها القان�ن.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

المبحث السادس

التعاون الدولي والإقليمي

لم تعد ق�شية مكافحة الف�شاد من الق�شايا الداخلية للدولة بل اأ�شبحت ق�شية اإقليمية دولية، ذلك 

اأن جرائم الف�شاد قد تعدت بالتخطيط لها وتنفيذها وتاأثيرها وع�اقبها حدود الدولة، فاأ�شبحت 

جريمة ذات طابع دولي، حيث برزت اإلى ال�ج�د الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تق�م 

عليها جماعات منظمة يمتد اأع�شائها عبر الحدود لتتخذ طابعا دوليا منظما، ت�شتخدم اأحدث 

التكن�ل�جيا لتنفيذ جرائمها، وترتبط ع�شابات الجريمة المنظمة اأو ما يطلق عليها )المافيات( 

بالجماعات الإرهابية التي تتخذ الإرهاب المنظم مهنة لها.

ولعل الف�شاد في اأجهزة الدولة ي�شكل بيئة منا�شبة لتنفيذ جرائم اأ�شد خط�رة خا�شة اأن الإرهاب 

من  بالف�شاد  ع�ش�يا  ارتباطا  المرتبطة  الجرائم  من  اأ�شبحت  والمخدرات  بال�شالح  والإتجار 

اأن ت�شبح محال لجريمة  بد  الجرائم ل  المتح�شلة من جميع هذه  العائدات الجرمية  اأن  حيث 

غ�شل الأم�ال التي هي من اأهم جرائم الف�شاد، وتعتبر من بين الجرائم المنظمة عبر ال�طنية 

طبقا لتعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية، وكذلك كثيرا ما 

ت�شتعمل هذه العائدات الجرمية لر�ش� الم�ظفين العم�ميين، وت�شجيع ف�شاد الم�ؤ�ش�شات العامة 

والخا�شة والأهلية، وذلك بغية ت�شهيل تنفيذ الجرائم المنظمة خا�شة جرائم الإتجار بالمخدرات 

اأو ب�ا�شطة الم�شارف بغطاء تجارة وهمية  وال�شالح ونقل الأم�ال غير الم�شروعة عبر الحدود 

وت�شهيل ال�شتثمار بق�شد غ�شل الأم�ال وال�شرقة والخطف والبتزاز وجرائم التهريب والتزوير 

وغيرها من اأ�شكال و�ش�ر الجريمة المنظمة، مما جعل من ق�شية مكافحة الف�شاد ق�شية مرتبطة 

بمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، والتي تتطلب جهدا وتعاونا 

دوليا لم�اجهتها.

ولعل حاجة المنظمات الإرهابية لالأم�ال لتم�يل ن�شاطاتها الإرهابية تدفعها لل�شل�ع في جرائم 

الدولي  الطابع  ذات  الجرائم  اأهم  من  تعتبر  التي  الأم�ال  غ�شل  جريمة  خا�شة  للحدود  عابرة 

التي تق�م بها الجماعات الإرهابية بق�شد غ�شل العائدات الإجرامية المتح�شلة لديها �ش�اء من 

التجار بال�شالح اأو المخدرات والم�ؤثرات العقلية، مما جعل لمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال اأهمية 

كبرى ك��شيلة لتط�يق التم�يل المالي للجماعات الإرهابية واإ�شراك الدول كافة في الحرب على 

الإرهاب والجماعات الإرهابية من خالل العمل على تجفيف م�شادر تم�يل الإرهاب، في حين اأن 
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ك�شف م�شادر التم�يل ي�شاعد على ك�شف ال�شبكات الإرهابية.

الأم�ال  جمع  اإلى  بذاتها  تهدف  التي  المنظمة  الجريمة  جماعات  ن�شاط  طبيعة  اإلى  وبالنظر 

نجد اأن جريمة غ�شل الأم�ال تعتبر من اأهم الجرائم التي ترتكبها، ذلك اأن معظم الأم�ال التي 

تتح�شل لدى هذه الجماعات هي اأم�ال غير م�شروعة وعائدات جرمية ول يمكن لهذه الع�شابات 

لهذه  بالن�شبة  الجرمية  العائدات  تعتبر جريمة غ�شل  وبالتالي  بعد غ�شلها،  اإل  قان�نا  ا�شتعمالها 

الجماعات من ن�شاطاتها الرئي�شية الم�شتمرة.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

الفرع األول 

اأهمية التعاون الدولي في مكافحة الف�صاد

الدولي  التعاون  على  منها  الرابع  الف�شل  في  الف�شاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  ن�شت 

والم�شاعدة  المجرمين  ت�شليم  مجالت  في  وخا�شة  الجنائية  الم�شائل  في  الأطراف  الدول  بين 

القان�نية المتبادلة ونقل الإجراءات الجنائية بهدف تركيز تلك المالحقة في الحالت التي يعتبر 

فيها ذلك النقل في �شالح ح�شن �شير العدالة وخ�ش��شا عندما يتعلق الأمر بعدة وليات ق�شائية، 

�شلطاتها  بين  الت�شال  قن�ات  وتعزيز  اإن�شاء  ذلك  في  بما  القان�ن  اإنفاذ  مجال  في  والتعاون 

واأجهزتها ودوائرها المعنية، واإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف ب�شاأن التعاون 

المبا�شر بين اأجهزتها المعنية باإنفاذ القان�ن، والتحقيقات الم�شتركة بما في ذلك اإبرام اتفاقات 

اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف تجيز لل�شلطات المعنية اأن تن�شئ هيئات تحقيق م�شتركة، 

التر�شد  اأ�شكال  من  وغيره  الإلكتروني  التر�شد  الدول  كا�شتخدام  الخا�شة  التحري  واأ�شاليب 

والعمليات ال�شرية ا�شتخداما منا�شبا داخل اإقليمها، وكذلك لقب�ل المحاكم ما ي�شتمد من تلك 

الأ�شاليب من اأدلة.

اإحالة  وك�شف  ومنع  الم�ج�دات  ا�شترداد  على  منها  الخام�س  الف�شل  في  التفاقية  ن�شت  كما   

ا�شترداد  واآليات  للممتلكات  المبا�شر  ال�شترداد  وتدابير  الجريمة،  من  المتاأتية  العائدات 

الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال الم�شادرة والتعاون الدولي لأغرا�س الم�شادرة 

ال�شتخبارية  المعل�مات  وحدة  وت�شكيل  فيها  والت�شرف  الم�ج�دات  واإرجاع  الخا�س  والتعاون 

على  ال�شاد�س  الف�شل  ن�س  فيما  الأطراف،  والمتعددة  الثنائية  والترتيبات  والتفاقات  المالية 

المتعلقة  المعل�مات  وجمع  التقنية  والم�شاعدة  والتدريب  المعل�مات  وتبادل  التقنية  الم�شاعدة 

بالف�شاد وتبادلها وتحليلها وعلى تدابير اأخرى مثل تنفيذ التفاقية من خالل التنمية القت�شادية 

والم�شاعدة التقنية.

ومن المعروف اأن ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية ل يمكنها الن�شمام اإلى التفاقيات الدولية بحكم 

من  تبعها  وما  اأو�شل�  لتفاقيات  وفقا  للت�قيع  ت�ؤهلها  التي  الكاملة  ال�شيادة  على  تح�شل  لم  اأنها 

بما  ال�طنية  ق�انينها  تعدل  اأن  يمكنها  ال�طنية  ال�شلطة  اأن  اإل  اإ�شرائيلية،  فل�شطينية  اتفاقيات 

ين�شجم مع التفاقيات الدولية في هذا ال�شدد، وذلك اإيمانا منها بخط�رة هذه الجرائم المنظمة 

التي ت�شتهدف زعزعة الأمن وال�شتقرار وتعيق جه�د التنمية و�شيادة القان�ن وتمثل اعتداء على 
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القيم الإن�شانية لل�شع�ب، ومن الممكن لل�شلطة ال�طنية م�ا�شلة الن�شمام اإلى التفاقيات العربية 

بهذا ال�شدد حيث اأن هناك م�شروع اتفاقية عربية لمكافحة الف�شاد خا�شة اأن ال�شلطة ال�طنية 

كانت من اأوائل الدول التي اأودعت وثائق ت�شديقها على التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وذلك 

بتاريخ 1998/6/3م، حيث �شدرت الإتفاقية في نطاق الجامعة العربية بتاريخ 1998/4/22م، 

ودخلت التفاقية حيز النفاذ بتاريخ 1999/5/7م.

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

الفرع الثاين

نفاذ اتفاقية الريا�س للتعاون الق�صائي

محل  حلت  قد  منها   )72( المادة  في  جاء  لما  ووفقا  الق�شائي  للتعاون  الريا�س  اتفاقية  اإن 

التفاقيات الثالث المعق�دة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية ب�شاأن كل من: الإعالنات 

والإنابات الق�شائية، وتنفيذ الأحكام، وت�شليم المجرمين. وقد وافق على هذه التفاقية مجل�س 

وزراء العدل العرب بم�جب قراره رقم )1( الم�ؤرخ 1983/4/6 في دورة انعقـاده العادي الأولى، 

وقد وقعـت التفـاقـية بتاريخ 1983/4/6 في الريا�س من قبل جميع الدول الأع�شاء عدا كل من 

)جمه�رية م�شر العربية - جمه�رية القمر التحادية الإ�شالمية(، ودخلت التفاقية حيز النفاذ 

ابتداء من تاريخ 1985/10/30 وذلك تطبيقا لن�س المادة )67( منها.

حيث وقعت فل�شطين » منظمة التحرير الفل�شطينية« على هذه التفاقية ب�ا�شطة مندوب فل�شطين 

الدائم لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 1983/11/28، وقد تم تعديل المادة )69 ( من التفاقية، 

ووافق مجل�س وزراء العدل العرب على التعديل وذلك بم�جب قراره رقم )258( الم�ؤرخ بتاريخ 

1997/11/26 في دور انعقاده العادي الثالث ع�شر، بحيث ي�شبح ن�س هذه المادة كما يلي: » 

ل تخل هذه التفاقية بالتفاقيات الخا�شة بين بع�س الدول الأع�شاء وفى حالة تعار�س اأحكام 

المتهمين  لت�شليم  تحقيقًا  الأكثر  التفاقية  فتطبق  خا�شة  اتفاقية  اأي  اأحكام  مع  التفاقية  هذه 

والمحك�مين وتحقيق التعاون الأمني والق�شائي في المجالت الأخرى«. 

وقد �شادقت فل�شطين » ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية« على التعديل بتاريخ 5/ 9 /1998 ب�ا�شطة 

وزير العدل الفل�شطيني اآن ذاك، وبذلك اأ�شبحت التفاقية م�قعة وم�شادق عليها من قبل منظمة 

التحرير وال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية.

اأما بخ�ش��س نفاذ هذه الإتفاقية، فال بد من الإ�شارة اإلى اأنه لم يرد في القان�ن الأ�شا�شي ن�س 

على �شرورة م�شادقة المجل�س الت�شريعي على التفاقيات الق�شائية اأو اتفاقيات التعاون العربية 

اأو الإقليمية اأو الدولية، واإنما ح�شر القان�ن الأ�شا�شي دور المجل�س الت�شريعي في الم�افقة على 

اتفاقيات القرو�س التي يترتب عليها اإنفاق مبالغ من الخزينة العامة، حيث ن�شت مادة )92( 

من القان�ن الأ�شا�شي » تعقد القرو�س العامة بقان�ن، ول يج�ز الرتباط باأي م�شروع يترتب عليه 

اإنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة اإل بم�افقة المجل�س الت�شريعي«.
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اأما بخ�ش��س م�شادقة مجل�س ال�زراء فقد ن�شت مادة )1( من قرار مجل�س ال�زراء رقم )81( 

ل�شنة 2005م ب�شاأن ت�قيع التفاقيات مع الدول والم�ؤ�ش�شات الدولية على اأنه »يجب عر�س م�شاريع 

التفاقيات مع الدول والم�ؤ�ش�شات الدولية على مجل�س ال�زراء لمناق�شتها وفقًا لالأ�ش�س والق�اعد 

اأن  على  يدل  مما  بذلك«،  المف��شة  الجهة  من  ت�قيعها  قبل  عليها  للم�شادقة  تمهيدًا  القان�نية 

م�شادقة مجل�س ال�زراء هي اإجراء �شابق على الت�قيع على التفاقيات ولي�س اإجراء لحق، ووفقا 

لهذا الن�س فاإن التفاقية اأعاله ل تتطلب م�شادقة مجل�س ال�زراء الحالي.

يتعار�س  » فيما ل  اأنه  ل�شنة 2003 على  المعدل  الأ�شا�شي  القان�ن  وقد ن�شت مادة )118( من 

واأحكام هذا القان�ن الأ�شا�شي المعدل تظل �شارية الق�انين والل�ائح والقرارات المعم�ل بها في 

فل�شطين قبل العمل بهذا القان�ن اإلى اأن تعدل اأو تلغى وفقًا للقان�ن«. ومن البديهي اأن قرارات 

في  النافذة  القرارات  �شمن  من  ه�  ال�شابقة  التفاقيات  على  الت�قيع  ب�شاأن  التحرير  منظمة 

فل�شطين وفقا لن�س القان�ن الأ�شا�شي اأعاله اإلى اأن يتم تعديلها اأو اإلغائها وفقا للقان�ن.

وتطبيقا لن�س مادة )118( من القان�ن الأ�شا�شي اأعاله ل بد من الإ�شارة لن�س المادة )77( 

اأنه » وفقًا لأحكام القان�ن تعتبر  من قان�ن رقم )7( ل�شنة 1999 ب�شاأن البيئة التي ن�شت على 

اأو الإقليمية واأحكام الهيئات الدولية التي تك�ن فل�شطين طرفًا  المعاهدات والتفاقيات الدولية 

اأخرى متعلقة بالبيئة �شارية المفع�ل في الأرا�شي الفل�شطينية جزءًا مكماًل  اأي ق�انين  اأو  فيها 

لهذا القان�ن ما لم ين�س �شراحة على خالف ذلك«.

وفيما يتعلق بت�شليم المجرمين وفقا لهذه التفاقية فاإن الم�شكلة التي تعتر�س تطبيق هذه الإتفاقية 

من هذه ال�جهة هي ن�س القان�ن الأ�شا�شي في المادة )28( على اأنه » ل يج�ز اإبعاد اأي فل�شطيني 

اأو  الجن�شية  من  تجريده  اأو  المغادرة  من  منعه  اأو  اإليه  الع�دة  من  حرمانه  اأو  ال�طن  اأر�س  عن 

ت�سليمه لأية جهة اأجنبية«. 

وبالع�د اإلى المادة )44( فقرة )11( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد نجد اأن هذه 

الفقرة من الممكن اأن تعالج ما ورد في القان�ن الأ�شا�شي بخ�ش��س منع ت�شليم الم�اطن لجهة 

اأجنبية، حيث ن�شت على اأن » اإذا لم تقم الدولة الطرف التي ي�جد الجاني المزع�م في اإقليمها 

اأحد م�اطنيها،  ك�نه  لمجرد  المادة  تنطبق عليه هذه  ُبجرم  يتعلق  فيما  ال�شخ�س  بت�شليم ذلك 

وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�شليم، باإحالة الق�شية دون اإبطاء 

ل م�شّ�غ لـه اإلى �شلطاتها المخت�شة بق�شد المالحقة، وتتخذ تلك ال�شلطات قرارها وتتخذ ذات 

لتلك  الداخلي  القان�ن  بم�جب  خطيرا  يعتبر  اآخر  جرم  اأي  حالة  في  تتخذها  التي  الإجراءات 

والإثباتية،  الإجرائية  الج�انب  في  المعنية، خ�ش��شا  الأطراف  الدول  وتتعاون  الطرف،  الدولة 
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�شمانا لفعالية تلك المالحقة«.

اأنه »يج�ز رف�س تقديم  كما ن�شت الفقرة )21( بند )د( من المادة )46( من التفاقية على 

مع  تتعار�س  الطلب  تلبية  كانت  اإذا   « ومنها  التالية  الحالت  في  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة 

النظام القان�ني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالم�شاعدة القان�نية المتبادلة«.

واأخيرا وفي نهاية هذا الف�سل ل بد من التطرق اإلى �سيا�سات مكافحة الف�ساد ومعايير الحكم 

الر�سيد

الر�شيد  الحكم  مبادئ  اإلى  الإ�شارة  دون  الف�شاد  مكافحة  �شيا�شات  عن  التحدث  يمكن  ل  حيث 

Good Governance، الذي يمثل المفه�م المعاك�س للحكم الفا�شد، وي�شاعد في تح�يل النم� 
القت�شادي اإلى تنمية اإن�شانية م�شتدامة.

ي�شتند الحكم الر�شيد اإلى المبادئ ال�اردة في التفاقيات والإعالنات والقرارات ال�شادرة عن 

الأمم المتحدة التي ن�شاأت وتط�رت بن�ش�ء وتط�ر ال�عي الدولي باأهمية الحكم الر�شيد وعالقته 

والحكم  الحكم  باإدارة  المبا�شرة  ال�شلة  الدولية ذات  ال�ثائق  بين هذه  ومن  الب�شرية،  بالتنمية 

الر�شيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد.

للدرا�شات  وفقا  الر�شيد  الحكم  مفه�م  عند  ال�ق�ف  من  بد  ل  الر�شيد  الحكم  اأركان  ولتحديد 

ال�شرق  في  الرا�شد  الحكم  بخ�ش��س  الدولي  للبنك  درا�شة  حددت  حيث  الدولية،  والتطبيقات 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا معيارين للحكم الر�شيد اأولهما حكم القان�ن والم�شاواة وحق الم�شاركة 

والفر�س المت�شاوية لال�شتفادة من الخدمات، وثانيهما التمثيل والم�شاركة والتناف�شية وال�شفافية 

للحكم  معايير  اأربعة  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة  اأعدتها  درا�شة  وحددت  والم�شاءلة، 

الر�شيد هي دولة القان�ن واإدارة القطاع العام وال�شيطرة على الف�شاد وخف�س النفقات الع�شكرية 

في حين اأن البرنامج الإنمائي لالأمم المتحدة UNDP حدد ت�شعة معايير للحكم الر�شيد وهي 

1- الم�شاركة 2- حكم القان�ن 3- ال�شفافية 4- ُح�شن ال�شتجابة 5- الت�افق 6- الم�شاواة 7- 

الفعالية 8- المحا�شبة 9- الروؤيا الإ�شتراتيجية.

اأركان الحكم الر�سيد:

على �ش�ء المعايير ال�شابقة وعلى �ش�ء مفه�م الحكم الر�شيد الذي ه� مرتبط بالتنمية بكافة 

الإن�شان القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية من  التي تعنى بت��شيع خيارات  اأ�شكالها 

اإ�شراك جميع النا�س في �شنع القرارات التي ت�ؤثر في حياتهم وتح�شين قدراتهم وت�فير  خالل 



111

فر�س اأف�شل اأمامهم، ول يمكن ف�شل مفه�م الحكم الر�شيد عن روؤية الحك�مة ور�شالتها واأهدافها 

التي تحدد اإ�شتراتيجيتها و�شيا�شاتها وخططها التنم�ية، من الممكن تحديد المفاهيم الرئي�شية 

الثالث التي ي�شتند اإليها الحكم الر�شيد على النح� التالي:

حكم القان�ن ويت�شمن:

الد�شاتير والق�انين. 1 .

القطاع الق�شائي والنيابة العامة. 2 .

ال�شفافية والم�شاءلة وقد تم جمع المفه�مين لرتباطهما ال�ثيق حيث ل تق�م الم�شاءلة دون  3 .

قيام ال�شفافية، وتعني الم�شاءلة في مفه�مها العام مطالبة الم�شئ�لين بتقديم الت��شيحات 

وتحمل  ب�اجباتهم،  والقيام  ا�شتخدام �شالحياتهم  فيما يخ�س  الم�شلحة  لذوي  والإجابات 

الم�شئ�لية عن اأي تق�شير اأو مخالفة، في حين تق�م ال�شفافية على التدفق الحر للمعل�مات، 

اأو حرية ال��ش�ل اإلى المعل�مات، ويركز هذا المح�ر على م��ش�عين رئي�شيين هما:

العمل البرلماني والرقابي وي�شمل ذلك الرقابة في م�اجهة الف�شاد. 4 .

اإدارة القطاع العام التي ت�شمل الإدارة العامة والإدارة المالية. 5 .

المجتمع  ومفه�م  الإن�شان  حق�ق  بمفه�م  وثيقا  ارتباطا  المبداأ  هذا  ويرتبط  الم�شاركة  6 .

الديمقراطي، ويتم تفعيل مبداأ الم�شاركة من خالل التركيز على م�ا�شيع اأربعة وهي:

•المراأة. 	
•الم�اطنة وت�شمل حق�ق الجن�شية واله�ية. 	

•المجتمع المدني والإعالم. 	
•الإنتخابات. 	

محاور الإ�سالح في برنامج الحكم الر�سيد

هناك محاور عديدة لالإ�شالح تقع تحت مفه�م الحكم الر�شيد، وتتحدد هذه المحاور واأول�ياتها 

ا�شتنادا اإلى اتجاهات وم�شت�ى النم� الذي و�شلت اإليه المنطقة الم�شتهدفة بالتط�ير والتنمية، 

الر�شيد  الحكم  برنامج  �شمن  الإ�شالح  محاور  تحديد  على  التفاق  تم  العربية  المنطقة  وفي 

لدى اإطالق مبادرة »الإدارة الر�شيدة لخدمة التنمية في الدول العربية« في م�ؤتمر البحر الميت 

الذي عقد في الأردن بح�ش�ر ممثلي الحك�مات وممثلي المجتمع المدني في �شهر �شباط 2005، 

وذلك ب�شراكة عربية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة التعاون القت�شادي 

الفصل الثاين:  مدى موائمة ال�صيا�صات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد
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والتنمية OECD، وقد تّم اختيار �ّشتة دول عربية لتراأ�س مجم�عات العمل الإقليمية ي�شاركها 

في الرئا�شة دول �شناعية اأع�شاء في منظمة التعاون القت�شادي والتنمية.

بتاريخ  )59/02/م.و/اأ.ق(  رقم  الفل�شطيني  ال�زراء  مجل�س  قرار  �شدر  ال�شياق  هذا  وفي 

2005/2/15 بالم�شادقة على الن�شمام اإلى المبادرة الر�شيدة لخدمة التنمية في الدول العربية 

بت�شكيل  بتاريخ 2005/1/12  ال�زراء رقم )56/1/م.و/اأ.ق(  اإلى  قرار مجل�س  ا�شتنادا  وذلك 

العربية، حيث  الدول  التنمية في  الر�شيدة لخدمة  المبادرة  للم�شاركة في م�ؤتمر  وفد فل�شطيني 

ي�شمل البرنامج محاور �شتة من مجالت لالإ�شالح وهي على النح� التالي: 

•الخدمة المدنية والنزاهة.  	
•الحك�مة الإلكترونية وتب�شيط الإجراءات الإدارية. 	

الم�شاءلة  مفه�م  �شمن  المح�ر  هذا  وياأتي  المالية،  والرقابة  العامة  الأم�ال  •اإدارة  	
وال�شفافية.

المح�ر  هذا  وياأتي  والخا�س،  العام  القطاعين  بين  وال�شراكة  العامة  الخدمات  •ت�فير  	
�شمن مفه�م الم�شاءلة وال�شفافية.

•تط�ير الق�شاء وتنفيذ الأحكام، وياأتي هذا المح�ر �شمن مفه�م حكم القان�ن، و�شمن  	
مفه�م مبداأ الم�شاءلة.

•دور المجتمع المدني وو�شائل الإعالم في الإ�شالح الإداري، وياأتي هذا المح�ر �شمن  	
مفه�م الم�شاركة.
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الفصل الثالث

مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة

نرى قبيل الدخ�ل في ا�شتعرا�س مدى م�ائمة الت�شريعات الفل�شطينية لأحكام التفاقية الدولية 

لمكافحة الف�شاد، الت�قف اأمام ماهية المنظ�مة الت�شريعية التي تحكم الأرا�شي الفل�شطينية.

المبحث األول

ماهية الت�صريعات التي تحكم الأرا�صي الفل�صطينية

ال�شيا�شية  الأنظمة  وتباين  بتعدد  الفل�شطينية  الأرا�شي  تحكم  التي  الت�شريعات  وتباينت  تعددت 

والإدارية التي حكمت ونظمت الأو�شاع على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية ط�ال ال�شن�ات الممتدة 

ما بين زوال الإدارة العثمانية عن الأرا�شي الفل�شطينية ولغاية قيام ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية 

وبالرج�ع  المرحلية.  التفاقيات  على  الت�قيع  اأعقاب  في  الفل�شطيني  الإقليم  من  اأجزاء  على 

لماهية الت�شريعات والأنظمة القان�نية التي لم تزل �شارية وتنظم مختلف المجالت والعالقات 

ب�شقيها العام والخا�س على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية، نقف على منظ�مة قان�نية مك�نة من 

كم متداخل من الت�شريعات والأنظمة القان�نية النافذة على �شعيد هذه الأرا�شي،  ولعل ما يمكن 

مالحظته ب�شاأن المنظ�مة الت�شريعية ال�شارية على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية:

ال�شارية على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية: فال تزال الأرا�شي الفل�شطينية  الت�شريعات  قدم  1 .

محك�مة بمجم�عة قديمة من الت�شريعات التي و�شعت في القرن الما�شي، كما ه� الحال مع 

مجلة الأحكام العدلية العثمانية  وقان�ن العق�بات الفل�شطيني رقم 74 ل�شنة 1936 ال�شاري 

الفل�شطينية،  الأرا�شي  على  البريطاني  النتداب  اإبان  و�شع  والذي  غزة  قطاع  �شعيد  على 

وقان�ن العق�بات الأردني رقم 16 ل�شنة 1960، ال�شاري على �شعيد ال�شفة الغربية، وغيرها 

من ع�شرات الت�شريعات التي تجاوزت �شن�اتها ن�شف قرن من الزمن. ولهذا اإن ِقدم اأحكام 

معا�شر  بت�شريع  ا�شتبدالها  على  العمل  وم�ش�ؤولية  �شرورة  ويتطلب  يقت�شي  الت�شريعات  هذه 
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وم�شائل  احتياجات  من  الت�شريعات  هذه  اأغفلته  ما  العتبار  بعين  وياأخذ  يراعي  ومتط�ر 

اأوجدها وافرزها الحراك والتط�ر الجتماعي الفل�شطيني.

باأي حال من  يكن  لم  واأ�شلفنا  �شبق  كما  الفل�شطينية:  المجتمعية  الحاجة  تغطية  عجزها عن  2 .

الأح�ال م�شم�ن المنظ�مة الت�شريعية ال�شارية على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية مرتبط اأو نابع 

الت�شريعات نابعة من حاجة  اأغلب هذه  واإنما كانت  الفل�شطيني،  اأو المجتمع  من حاجة الفرد 

ال�شيا�شية المتعاقبة في تثبيت ت�اجدها وحماية م�شالحها و�شمان حكمها المنتظم  الأنظمة 

والهادئ لالأرا�شي الفل�شطينية. وعلى هذا الأ�شا�س بات من ال�شروري بمكان و�شع ت�شريعات 

فل�شطينية، نابعة من خ�ش��شية المجتمع الفل�شطيني وحاجات اأفراده وم�شالحهم الأ�شا�شية.

مع  الفل�شطينية  الأرا�شي  �شعيد  على  ال�شارية  الت�شريعات  اأحكام  ان�شجام  وعدم  تعار�س  3 .

الم�اثيق الدولية، حيث و�شعت اأغلب الت�شريعات ال�شارية على �شعيد الأرا�شي الفل�شطينية، 

قبيل اإ�شدار الأمم المتحدة لالإعالن العالمي لحق�ق الإن�شان، ولكل من العهد الدولي الخا�س 

والجتماعية  القت�شادية  بالحق�ق  الخا�س  الدولي  والعهد  وال�شيا�شية  المدنية  بالحق�ق 

والثقافية وغيرهما من ع�شرات التفاقيات الدولية الناظمة لحق�ق الإن�شان كاتفاقية الق�شاء 

على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة واتفاقية حق�ق الطفل وغيرها من المدونات والم�اثيق 

والإعالنات الدولية الناظمة لحق�ق الإن�شان وحرياته بمختلف المجالت المدنية وال�شيا�شية 

في  الدولي  التط�ر  هذا  يقت�شي  المنطلق  هذا  ومن  والثقافية.  والجتماعية  والقت�شادية 

لت�شريعات جديدة تراعي  الفل�شطينيين  التعاطي مع حق�ق الأفراد وحرياتهم، وج�ب و�شع 

وتاأخذ بعين العتبار ما خطته المجتمعات الب�شرية من خط�ات هامة وبنائه على �شعيد تعزيز 

حق�ق الإن�شان وحرياته العامة، وذلك من خالل مراعاة وتبني الت�شريع الفل�شطيني لما اأقرته 

واأكدت عليه اأحكام الإعالن العالمي لحق�ق الإن�شان وكل من العهد الدولي الخا�س بالحق�ق 

المدنية وال�شيا�شية والعهد الدولي الخا�س بالحق�ق القت�شادية والجتماعية والثقافية وغير 

ذلك من المبادئ واأحكام خا�شة بحق�ق الإن�شان وحرياته.

عدم تحقيق الم�شاواة بين اأفراد المجتمع. فبالنظر لتعدد وتن�ع الت�شريعات ال�شارية، اختلفت  4 .

الحق�ق  في  وا�شحا  فرقا  هناك  بات  بحيث  ال�طن  �شعيد  على  والتزاماتهم  الأفراد  حق�ق 

واللتزامات المقررة للفرد بم�جب هذه الت�شريعات، بين كل من ال�شفة الغربية وقطاع غزة. 

الفعلي بمبداأ  الفل�شطينيين  العدالة والإن�شاف بل وتمتع  الأ�شا�س تقت�شي ق�اعد  وعلى هذا 

في  الزدواجية  ل�قف هذه  الجاد  الفل�شطيني  الم�شرع  تدخل  القان�ن  اأحكام  اأمام  الم�شاواة 

الحق�ق واللتزامات على �شعيد المجتمع ال�احد.
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المبحث الثاين

مدى موائمة الت�صريعات ال�صارية في فل�صطين لأحكام التفاقية 

الدولية لمكافحة الف�صاد

اإجراءات  وعلى  التجريمي  البعد  على  الدرا�شة  من  المح�ر  لهذا  وت��شيحنا  عالجنا  ونركز 

لبع�س  بالتطرق  �شنكتفي  حين  في  الف�شاد.  لجرائم  الدول  ومالحقة  مكافحة  تعزيز  و�شمانات 

ال�شيا�شات الج�هرية لل�ق�ف على م�قعها ومكانتها من الت�شريعات ال�شارية.

الفرع األول

مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لأحكام التفاقية الدولية لمكافحة 

الف�صاد في مجال تجريم الف�صاد

كما �شبق واأ�شلفنا جرمت التفاقية الدولية مجم�عة من اأفعال الف�شاد اأهمها:

اأول: تجريم الر�سوة: 

حيث ن�شت التفاقية على تجريم وعد الم�ظف العام بر�ش�ة اأو مزية غير م�شتحقة اأو عر�شها 

عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س 

اأداء واجباته  اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى  اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما  اأو كيان 

مبا�شر،  غير  اأو  مبا�شر  ب�شكل  قب�لـه،  اأو  عم�مي  م�ظف  التما�س  تجريم  جرمت  كما  الر�شمية، 

مزيـة غير م�شتحقة، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك 

اأداء واجباته الر�شمية. كما مدت التفاقية  اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى  الم�ظف بفعل ما 

نطاق الر�ش�ة بمفه�مها ال�شالف لت�شمل لي�س فقط م�ظفي القطاع العام بل العاملين في القطاع 

الخا�س والم�ظف العم�مي الأجنبي اأو م�ظف الم�ؤ�ش�شة الدولية العم�مية.

وبالرجوع للت�سريعات ال�سارية في فل�سطين نقف على عالج هذه الجريمة في اأكثر من ت�سريع، 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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فقد عالج قان�ن العق�بات الأردني ال�شاري في ال�شفة الغربية جريمة الر�ش�ة في كل من المادة 

170 التي جاء بن�شها »كل م�ظف عم�مي وكل �شخ�س ندب اإلى خدمة عامة �ش�اء بالنتخاب اأو 

بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة ر�شمية كالمحكم والخبير وال�شنديك طلب اأو قبل لنف�شه اأو لغيره 

هدية اأو وعدًا اأو اأية منفعة اأخرى ليق�م بعمل حق بحكم وظيفته ع�قب بالحب�س من �شتة اأ�شهر 

القان�ن  المادة 171على من  ون�شت  دينار«.  مائتي  اإلى  دنانير  وبغرامة من ع�شرة  �شنتين،  اإلى 

اأي�شا على »1- كل �شخ�س من الأ�شخا�س ال�شابق ذكرهم طلب اأو قبل لنف�شه اأو لغيره هدية اأو 

اأو ليمتنع عن عمل كان يجب اأن يق�م به بحكم  اأية منفعة اأخرى ليعمل عماًل غير حق  اأو  وعدًا 

وظيفته، ع�قب بالحب�س من �شنة اإلى ثالث �شن�ات وبغرامة من ع�شرين دينارًا اإلى مائتي دينار. 

2- يعاقب بالعق�بة نف�شها المحامي اإذا ارتكب هذه الأفعال«. في حين جاء بن�س المادة 172 من 

ذات القان�ن »1- يعاقب الرا�شي اأي�شًا بالعق�بات المن�ش��س عليها في المادتين ال�شابقتين. 2- 

يعفى الرا�شي والمتدخل من العق�بة اإذا باحا بالأمر لل�شلطات المخت�شة اأو اعترفا به قبل اإحالة 

الق�شية اإلى المحكمة«. ون�شت المادة 173 على »من عر�س على �شخ�س من الأ�شخا�س ال�ارد 

ذكرهم في المادة )170( هدية اأو منفعة اأخرى اأو وعده بها ليعمل عماًل غير حق اأو ليمتنع عن 

عمل كان يجب اأن يق�م به ع�قب - اإذا لم يالِق العر�س اأو ال�عد قب�ًل - بالحب�س ل اأقل من ثالثة 

اأ�شهر وبغرامة من ع�شرة دنانير اإلى مائتي دينار«.

كما تناول قان�ن العق�بات البريطاني رقم 74 ل�شنة 1936 هذه الجريمة في المادة 106 التي جاء 

بن�شها«كل من)اأ( كان م�ظفًا في الخدمة العامة ومعه�دا اإليه القيام باأي واجب بحكم وظيفته 

وطلب اأو اأخذ اأو قبل ماًل اأو منفعة مهما كان ن�عها على �شبيل الر�ش�ة لنف�شه اأو لغيره لقاء فعل 

اأثناء ممار�شته  الم�شتقبل  اأدائه في  اأو �شيمتنع عن  اأو لقاء فعل �شي�ؤديه  اأدائه  اأو امتنع عن  اأداه 

لمهام وظيفته اأو وافق على اأخذ اأو قب�ل مال اأو منفعة لأية غاية من الغايات الآنفة الذكر اأو حاول 

ذلك، اأو )ب( اأعطى اأو منح م�ظفًا في الخدمة العامة اأو اأي �شخ�س اآخر، اأو دبر له اأو وعده اأو 

عر�س عليه باأن يعطيه اأو يمنحه اأو يدبر له اأو حاول باأن يدبر له ماًل اأو منفعة مهما كان ن�عها 

على �شبيل الر�ش�ة، لقاء اأدائه الفعل ال�شابق ذكره اأو المتناع عن اأدائه: يعتبر اأنه ارتكب جنحة. 

ون�شت المادة 107 من ذات القان�ن على »كل م�ظف في الخدمة العامة اأخذ من �شخ�س اآخر 

مكافاأة زيادة على راتبه القان�ني اأو قبل وعدًا بمثل هذه المكافاأة لقاء القيام بتلك ال�شفة، يعتبر 

اأنه ارتكب جنحة«.

كما تناول قان�ن النتخابات العامة الفل�شطيني م��ش�ع الر�ش�ة حيث ن�شت المادة )103( من 

ناخبًا  اأعطى  التالية: اأ(  الأفعال  من  باأي  قام  من  كل  جرما  ارتكب  قد  يعتبر   -1« على  القان�ن 
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مبا�شرة اأو ب�ش�رة غير مبا�شرة اأو اقر�شه اأو عر�س عليه اأو تعهد باأن يعطيه نق�دًا اأو منفعة اأو اأي 

مقابل اآخر من اأجل حمله على القتراع على وجه خا�س اأو المتناع عن القتراع.  ب( قبل اأو طلب 

مبا�شرة اأو ب�ش�رة غير مبا�شرة نق�دًا اأو قر�شًا اأو منفعة اأو اأي مقابل اآخر �ش�اء لنف�شه اأو لغيره 

بق�شد اأن يقترع على وجه خا�س اأو يمتنع عن القتراع اأو لي�ؤثر في غيره لالقتراع اأو المتناع عن 

القتراع. 2- يعاقب كل من ارتكب اأي من الأفعال المن�ش��س عليها في الفقرة )1( اأعاله بعد 

اإدانته وم�شادرة م�اد الر�ش�ة والحكم عليه باإحدى العق�بتين التاليتين اأو كلتيهما معًا:  اأ( الحب�س 

اأو ما يعادلها  لمدة ل تزيد عن ثالث �شن�ات  ب( غرامة ل تزيد عن ثالثة اآلف دولر اأمريكي 

بالعملة المتداولة قان�نًا.  3- للمحكمة اأن تق�شي با�شتبعاد ا�شمه من ق�ائم المر�شحين«.

وتطرق قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م لم��ش�ع الر�ش�ة بطريقة غير مبا�شرة 

حددت  كما   ،
16

الم�شروع غير  الك�شب  لجريمة  الأولى  المادة  تعريف  خالل  من  يت�شح  ما  وهذا 

المادة الثانية من القان�ن الفئة اأو الفئات الخا�شعة لأحكامه والذين يت�ش�ر منهم ارتكاب هذه 

.
17

الجريمة

بذات  الر�ش�ة  جريمة  الم�شروع  هذا  تناول  الفل�شطيني  العق�بات  قان�ن  م�شروع  �شعيد  وعلى 

ميز  الذي  الفارق  اأو  الإ�شافة  ولعل  الأردني،  العق�بات  قان�ن  به  وتناولها  �شبق  الذي  الم�شم�ن 

الم�شروع عن القان�ن، ه� بال �شك اختالف مدة العق�بة، حيث حدد الم�شروع العق�بة المقررة لهذه 

الجريمة بال�شجن الم�ؤقت اأي ال�شجن من ثالث �شن�ات اإلى خم�شة ع�شر �شنة، كما ن�س الم�شروع 

بمقت�شى المادة 114 على الحكم بم�شادرة كافة الأم�ال المتحل�شة من هذه الجريمة.

ويت�شح من طبيعة عالج وتناول مختلف الت�شريعات ال�شارية وم�شروع قان�ن العق�بات  الفل�شطيني، 

العامة،  ال�شفة  اأو �شخ�س ذو  الم�ظف عام  الر�ش�ة في نطاق  الت�شريعات لم��ش�ع  ح�شر هذه 

العاملين في  قبل  ترتكب من  قد  التي  الر�ش�ة  م��ش�ع  الت�شريعات مطلقا  تتناول هذه  لم  ولهذا 

القطاع الخا�س والم�ظف العم�مي الأجنبي اأو م�ظف الم�ؤ�ش�شة الدولية العم�مية. 

16  انظر ال�شفحة رقم )69( من هذه الدرا�شة.

17  حددت  المادة هذه الفئات بالتالي:« يخ�شع لأحكام هذا القان�ن:1. رئي�س ال�شلطة ال�طنية ون�ابه وم�شت�شاروه، 2. رئي�س 

الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  الفل�شطيني، 4.  الت�شريعي  المجل�س  اأع�شاء  ال�زراء ومن في حكمهم، 3.  واأع�شاء مجل�س 

والنيابة العامة، 5. روؤ�شاء الأجهزة ومديرو الدوائر ون�ابهم في ق�ات الأمن وال�شرطة، 6. المحافظ�ن وروؤ�شاء واأع�شاء 

التي  التنفيذي�ن  ومديروها  العامة  الم�شاهمة  �شركات  اإدارة  مجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء   .7 المحلية،  الهيئات  مجال�س 

تك�ن ال�شلطة ال�طنية اأو اأي من م�ؤ�ش�شاتها م�شاهما فيها،8. الم�ظف�ن الخا�شع�ن لقان�ن الخدمة المدنية من الفئات 

الم�شتريات  ومندوب�  وال�شيارفة  ال�دائع  على  والأمناء  ومندوب�هم  التح�شيل  ماأم�رو   .9 والثانية،  والأولى  الخا�شة 

المن�ش��س عليها في قان�ن الخدمة  الثالثة والرابعة والخام�شة  الفئات  والبيع من  ال�شراء  واأع�شاء لجان  والمبيعات 

المدنية ومن في حكمهم من اأفراد ق�ات الأمن وال�شرطة، 10. م�ظف� وم�شئ�ل� واأع�شاء الجهات التي تتلقى م�ازناتها 

اأو اأي دعم من الم�ازنة العامة للدولة،11. اأي �شخ�س اآخر يقرر مجل�س ال�زراء اإخ�شاعه لأحكام هذا القان�ن«.
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ولعل من المالحظات التي ت�شجل على �شياغة قان�ن الك�شب غير الم�شروع عدم ن�شه ال�شريح 

اهتمام  من  ت�شتحقه  ما  لمنحها  التعريف  لهذا  ت�شاف  اأن  يجب  كان  التي  الر�ش�ة،  عبارة  على 

خ�ش��شا واأن الر�ش�ة كما ه� ثابت هي من اأكثر جرائم الف�شاد والك�شب غير الم�شروع �شي�عا بل 

واأخطر هذه الجرائم بالنظر ل�ش�رها واأ�شكالها المختلفة، ولهذا كان من المفتر�س في وا�شعي 

اأحد  عليه  ح�شل  مال  )كل  التعريف  ي�شبح  بحيث  لعباراته  الجريمة  هذه  ي�شيف�ا  اأن  التعريف 

نتيجة  اأو  ال�شفة  اأو  ال�ظيفة  ا�شتغالل  ب�شبب  لغيره  اأو  لنف�شه  القان�ن  هذا  لأحكام  الخا�شعين 

لر�سوة اأو ل�شل�ك مخالف لن�س قان�ني اأو ...« ومن جانب اآخر يت�شح من الفقرة الحادية ع�شر 

من المادة الثانية من قان�ن الك�شب غير الم�شروع، تحديد القان�ن للفئات الخا�شعة لأحكامه على 

�شبيل المثال ل الح�شر، اإذ ترك لمجل�س ال�زراء ال�شالحية وال�شلطة في اإ�شافة ما يراه �شروريا 

اأو ما تقت�شي الم�شلحة اإ�شافته من الفئات.

ومن هذا المنطلق اأن اإ�شافة عبارة الر�ش�ة لهذا التعريف، قد ت�ؤدي اإذا ما تم ا�شتكمالها ب�شدور 

قرار عن مجل�س ال�زراء باإ�شافة فئة العاملين في القطاع الخا�س والم�ظف العم�مي الأجنبي اأو 

م�ظف الم�ؤ�ش�شة الدولية العم�مية، للفئات التي حددها القان�ن اإلى تجاوز عناء تعديل الت�شريعات 

اأحكامهما مع  وت�افق  ان�شجام  ل�شمان  الفل�شطيني  العق�بات  قان�ن  اأو م�شروع  ال�شارية  العقابية 

اإحكام التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد، في مد نطاق تجريم الر�ش�ة لت�شمل الم�ظف الأجنبي 

والعاملين في القطاع الخا�س اإلى جانب الم�ظف العام.

ثانيا: تجريم اختال�س الأموال 

اآخر،  اأو كيان  اأو ل�شالح �شخ�س  جرمت التفاقية قيام الم�ظف العم�مــي عمـدا، ل�شالحه ه� 

باختال�س اأو تبديد اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية عم�مية اأو خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى 

ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه، اأو ت�شريبها ب�شكل اآخر، كما جرمت الختال�س على �شعيد 

القطاع الخا�س من خالل تجريم قيام اأي  �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل فيه 

اأو  اأو اأم�ال  اأو تجاري، اختال�س اأي ممتلكات  اأو مالي  اأثناء مزاولة ن�شاط اقت�شادي  باأي �شفة، 

اأوراق مالية خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه. 

العم�مية  الأم�ال  اإختال�س  جريمة  على  ن�شت  فل�شطين،  في  ال�شارية  الت�شريعات  �شعيد  وعلى 

المادة 129 من قان�ن العق�بات الأردني بق�لها »من اأخفى اأو اختل�س اأم�ال دولة معادية اأو اأم�ال 

اأحد رعاياها المعه�د بها اإلى حار�س ع�قب بالحب�س مدة ل تزيد على �شنتين اأو بغرامة ل تزيد 

على مائة دينار اأو بكلتا العق�بتين«.
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كما ن�شت المادة 174من ذات القان�ن على »1- كل م�ظف عم�مي اأدخل في ذمته ما وكل اإليه 

بحكم ال�ظيفة اأمر اإدارته اأو جبايته اأو حفظه من نق�د واأ�شياء اأخرى للدولة اأو لأحد النا�س ع�قب 

بالحب�س من �شتة اأ�شهر اإلى ثالث �شن�ات وبغرامة من ع�شرة دنانير اإلى مائة دينار، 2- اإذا وقع 

الفعل المبين في الفقرة ال�شابقة بد�س كتابات غير �شحيحة في القي�د اأو الدفاتر اأو بتحريف اأو 

حذف اأو اإتالف الح�شابات والأوراق اأو غيرها من ال�شك�ك وعلى �ش�رة عامة باأية حيلة ترمي اإلى 

منع اكت�شاف الختال�س، ع�قب بالأ�شغال الم�ؤقتة اأو العتقال الم�ؤقت«.

وجاء في ن�س المادة 316 من قان�ن العق�بات النتدابي » كل من كان م�ظفًا معه�دًا اإليه ا�شتالم 

اأو حفظ اأو اإدارة اأي ق�شم من الإيرادات اأو الأم�ال العامة، وقدم عن علم منه بيانًا اأو ك�شفًا غير 

�شحيح ب�شاأن نقد اأو مال ا�شتلمه اأو اوؤتمن عليه، اأو ر�شيد نقد اأو مال م�ج�د في حيازته اأو عهدته، 

يعتبر اأنه ارتكب جنحة«، كما ن�شت المادة 346 من القان�ن اأي�شا على »كل من كان م�ظفًا في 

الخدمة العامة ونظم اأو اأعطى عن علم منه وبق�شد الحتيال �شخ�شًا اآخر �شندًا لدفع مبلغ من 

اأو يقل عن المبلغ الم�شتحق لل�شخ�س الذي اأعطي له  اأية �شلطة عامة يزيد  المال م�شتحق على 

ال�شند، يعتبر اأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحب�س مدة �شبع �شن�ات«.

وجاء في ن�س المادة 25 من قان�ن الك�شب غير الم�شروع على اأن: »كل من ح�شل لنف�شه اأو لغيره 

اأو �شهل لهم الح�ش�ل على ك�شب غير م�شروع يعاقب بما يلي:

ال�شجن الم�ؤقت.   .1

رد قيمة الك�شب غير الم�شروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من اأم�ال كان قد ا�شتح�شل   .2

عليها عن طريق الك�شب غير الم�شروع.

دفع غرامة مالية ت�شاوي قيمة الك�شب غير الم�شروع«.  .3

وعلى �شعيد م�شروع قان�ن العق�بات الفل�شطيني، ن�شت المادة 115 من الم�شروع على اأن »يق�شد 

في المال العام في تطبيق اأحكام هذا القان�ن ما يك�ن ممل�كا اأو معه�دا به اإلى اإحدى الجهات 

التالية:

الدولة ووحداتها المحلية.   .1

الهيئات والم�ؤ�ش�شات العامة.   .2

البن�ك وال�شركات والجمعيات وال�حدات القت�شادية الأخرى التي ت�شاهم الدولة بن�شيب   .3

في راأ�شمالها.

اأي جهة اأخرى ين�س القان�ن على اعتبار مالها مال عام«.  .4
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كما ن�شت المادة 116 على« كل م�ظف عام ومن في حكمه اختل�س مال م��ش�عا تحت يده ب�شبب 

وظيفته يعاقب بال�شجن  مدة ل تزيد عن ع�شر �شن�ات...«.

وال�ظيفة  العام  المال  نطاق  خارج  الختال�س  جرائم  ال�شارية  العقابية  الت�شريعات  وعالجت 

العم�مية �شمن ما يعرف بجريمة اإ�شاءة الئتمان والختال�س، حيث ن�شت المادة 422 من قان�ن 

العق�بات الأردني على »كل من �شلم اإليه على �شبيل الأمانة اأو ال�كالة ولأجل الإبراز والإعادة اأو 

لأجل ال�شتعمال على �ش�ر معينة اأو لأجل الحفظ اأو لإجراء عمل - باأجر اأو دون اأجر- ما كان 

لغيره من اأم�ال ونق�د واأ�شياء واأي �شند يت�شمن تعهدًا اأو اإبراء وبالجملة كل من وجد في يده �شيء 

اأي فعل  اأقدم على  اأو  ا�شتهلكه  اأو  المالك  به ت�شرف  اأو ت�شرف  اأو بدله  القبيل فكتمه  من هذا 

يعد تعديًا اأو امتنع عن ت�شليمه لمن يلزم ت�شليمه اإليه، ويعاقب بالحب�س من �شهرين اإلى �شنتين 

وبالغرامة من ع�شرة دنانير اإلى مئة دينا

كما ن�شت المادة 423 على » 1.  اإذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة ال�شابقة خادمًا باأجرة 

اأو تلميذًا في �شناعة اأو كاتبًا اأو م�شتخدمًا، وكان ال�شرر النا�شئ عنها م�جهًا اإلى مخدومه فال 

تك�ن مدة الحب�س اأقل من �شنة واحدة.

الأ�شخا�س  اأحد  المذك�رة  الأفعال  مرتكب  كان  اإذا  اأ�شهر  ثالثة  من  اأقل  العق�بة  تك�ن  ول   .2

المذك�رين اأدناه:

مدير م�ؤ�ش�شة خيرية وكل �شخ�س م�شئ�ل عن اأعمالها. اأ. 

و�شي القا�شر وفاقد الأهلية.ج- منفذ ال��شية اأو عقد الزواج. ب. 

 اأو كاتب عدل. 
ٍ
كل محام د. 

كل �شخ�س م�شتناب عن ال�شلطة لإدارة اأم�ال تخ�س الدولة اأو الأفراد اأو لحرا�شتها«. هـ. 

وعالج قان�ن العق�بات النتدابي هذه الجريمة بن�س المادة 312 التي جاء بم�شم�نها »كل من 

كان اأمينًا على مال واتلف ذلك المال بق�شد الحتيال اأو ح�له بق�شد الحتيال لأي غر�س غير 

الغر�س الذي ف��س با�شتعماله من اأجله بحكم الأمانة، يعتبر اأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحب�س 

مدة �شبع �شن�ات. اإيفاًء للغاية المق�ش�دة من هذه المادة تن�شرف كلمة »الأمين« اإلى الأ�شخا�س 

الآتي ذكرهم اأدناه دون �ش�اهم: )اأ( المت�لين على الأوقاف المن�شاأة �شراحة بحجة اأو ب��شية اأو 

ب�شك تحريري لجهة عامة اأو خا�شة اأو لجهة خيرية. )ب( المت�لين الذي يعين�ن بحكم القان�ن 

لأية غاية من هذه الغايات.)ج( الأ�شخا�س الذين تنتقل اإليهم واجبات المناظرة على اأي وقف من 

الأوقاف المتقدم ذكرها.)د( منفذي ال��شايا والقيمين على التركات«.
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اأو  �شركة،  اأو  لهيئة م�شجلة  )اأ( كان مديرًا  القان�ن على«كل من:  المادة 313 من  كذلك ن�شت 

غير  ال�شركة  اأو  الهيئة  اأم�ال  من  مال  اأي  وظيفته  بحكم  اأحرز  اأو  وا�شتلم  م�ظفيها  من  م�ظفًا 

مخ�ش�س لدفع دين اأو ا�شتحقاق �شحيح عليها واغفل بق�شد الحتيال قيد ذلك المال بحقيقته 

وتمامه في دفاترها وح�شاباتها اأو لم يت�شبب اأو ي�عز بقيده على هذا ال�جه. )ب( كان مديرًا اأو 

م�ظفًا اأو ع�ش�ًا في هيئة م�شجلة اأو �شركة وارتكب اأحد الأفعال التالية بق�شد الحتيال، اأي: )1( 

اأتلف اأو غير اأو �ش�ه اأو زور اأي �شجل اأو دفتر اأو م�شتند اأو �شك ذي قيمة اأو ح�شاب عائد للهيئة اأو 

ال�شركة اأو اأي قيد في دفاترها اأو م�شتنداتها اأو ح�شاباتها اأو كان �شريكًا في ذلك الفعل، اأو )2( 

دّون قيدًا كاذبًا في دفاتر الهيئة اأو ال�شركة اأو في م�شتنداتها اأو ح�شاباتها اأو كان �شريكًا في ذلك 

الفعل، اأو )3( اأغفل تدوين قيد ج�هري في دفاتر الهيئة اأو ال�شركة اأو م�شتنداتها اأو ح�شاباتها اأو 

كان �شريكًا في ذلك الفعل: يعتبر اأنه ارتكب جناية ويعاقب بالحب�س مدة �شبع �شن�ات.

وتناول م�شروع قان�ن العق�بات الفل�شطيني هذه الجريمة بمتن المادة 366 هذه الجريمة، التي 

اقر لها عق�بة الحب�س، والتي تتراوح مدتها ح�شب الم�شروع من اأ�شب�ع اإلى ثالث �شن�ات.

قبل  من  ال�اقعة  الختال�س  لجريمة  فل�شطين،  في  ال�شارية  العقابية  الت�شريعات  تناول  ورغم 

الأ�شخا�س على الأم�ال الخا�شة، اإل اأن عالج هذه الجريمة وح�شرها في نطاق اإ�شاءة الأمانة 

على  المقررة  العق�بة  اختالف  عليه،  ترتب  قد  العربية،  الت�شريعات  اأغلب  به  اأخذت  بما  اأ�ش�ة 

جريمة اإ�شاءة الئتمان عن تلك المقررة لجريمة الختال�س ال�اقعة على �شعيد المال العام.

ومن هذا المنطلق اإن �شمان م�ائمة الت�شريعات الفل�شطينية مع اأحكام التفاقية تقت�شي �شرورة 

جريمة  التفاقية  بها  وعالجت  تناولت  التي  الطريقة  بذات  الجريمة  هذه  مع  التعاطي  ووج�ب 

م�اجهة  في  التدخل  �شرامة  تقت�شي  اآخر  جانب  ومن  الخا�س،  المال  على  ال�اقعة  الختال�س 

الف�شاد محاربة هذه الظاهرة لي�س على �شعيد القطاع العم�مي واإنما اأي�شا على �شعيد القطاع 

الخا�س، لك�ن �شرر الف�شاد على �شعيد هذا القطاع ل يقلل من حيث التاأثير والأثر على الفرد 

وحق�قه عن ال�شرر الذي ينجم عن ف�شاد القطاع العام.

ولي�س هذا فح�شب بل اأن حجم القطاع الخا�س ودوره قد بات في ظل الع�لمة و�شيطرة واحتكار 

ال�شركات الكبرى المحلية اأو الدولية على الحراك القت�شادي وعلى مختلف الخدمات والمنافع، 

يقت�شي ويتطلب اأن يتعاطى الم�شرع مع جرائم الختال�س ال�اقعة على �شعيد هذا القطاع بذات 

الكيفية التي يتعاطى بها مع القطاع العام لك�ن هدف الم�شرع من التجريم في النهاية يرمي اإلى 

حماية و�ش�ن حق�ق الأفراد.

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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 ثالثا: تجريم غ�سل الأموال 

القت�شادية،  الجرائم  ومظاهر  اأنماط  اأخطر   Money Laundering الأم�ال  غ�شل  جرائم  تعد 

اأو  لالأم�ال  الم�شروع  غير  الم�شادر  وتم�يه  اإخفاء  اإلى  الجريمة  هذه  تهدف  اإذ  المنظمة،  والجريمة 

العائدات المالية المتح�شل عليها بطرق غير م�شروعة ومن اأفعال اإجرامية كجرائم المتاجرة بالمخدرات 

الإداري  الف�شاد  وجرائم  الرق  وتجارة  التزييف  وجرائم  الأ�شلحة  وتهريب  وتجارة  الدولي  والإرهاب 

والمالي وغيرها من الجرائم، واإظهارها في �شكل اأم�ال اأو عائدات متح�شلة من م�شدر م�شروعا 

غ�شل  اأعمال  ومالحقة  بتجريم  الف�شاد  لمكافحة  الدولية  التفاقية  اهتمت  المنطلق  هذا  ومن 

واأنماطها  باأن�اعها  الف�شاد  جرائم  مرتكبي  اإخفاء  محاولة  ومكافحة  لمحاربة  وذلك   ،
18

الأم�ال

18  �شبق واأن تناولت واأ�شارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجار غير الم�شروع في المخدرات والم�ؤثرات العقلية 

المعتمدة عام 1988 لجريمة غ�شل الأم�ال بمقت�شى مادتها الثالثة، كذلك تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الخام�شة  الدورة   25 المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  قرار  بم�جب  اأقرت  التي  ال�طنية  عبر  المنظمة  الجريمة 

والخم�ش�ن الم�ؤرخ في 15 ت�شرين الثاني/ن�فمبر2000، لهذه الجريمة ولجرائم الف�شاد بمقت�شى المادة ال�شاد�شة 

وال�شابعة والثامنة. 

حيث ن�شت المادة 6 من هذه التفاقية على )1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي،   

اأخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:)اأ( »1، تح�يل  ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير 

الممتلكات اأو نقلها، مع العلم باأنها عائدات جرائم، بغر�س اإخفاء اأو تم�يه الم�شدر غير الم�شروع لتلك الممتلكات اأو 

م�شاعدة اأي �شخ�س �شالع في ارتكاب الجرم الأ�شلي الذي تاأتت منه على الإفالت من الع�اقب القان�نية لفعلته.

»2، اإخفاء اأو تم�يه الطبيعة الحقيقية للممتلكات اأو م�شدرها اأو مكانها اأو كيفية الت�شرف فيها اأو حركتها اأو ملكيتها اأو 

الحق�ق المتعلقة بها، مع العلم باأنها عائدات جرائم.

)ب( ورهنا بالمفاهيم الأ�شا�شية لنظامها القان�ني:

»1، اكت�شاب الممتلكات اأو حيازتها اأو ا�شتخدامها مع العلم، وقت تلقيها، باأنها عائدات جرائم.

»2، الم�شاركة في ارتكاب اأي من الجرائم المن�ش��س عليها في هذه المادة، اأو الت�اط�ؤ اأو التاآمر على ارتكابها، ومحاولة 

ارتكابها والم�شاعدة والتحري�س على ذلك وت�شهيله واإ�شداء الم�ش�رة ب�شاأنه.

2- لأغرا�س تنفيذ اأو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:

)اأ( ت�شعى كل دولة طرف اإلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على اأو�شع مجم�عة من الجرائم الأ�شلية؛

ال�ارد في المادة 2 من هذه  )ب( تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأ�شلية كل جريمة خطيرة، ح�شب التعريف 

ت�شريعاتها  التي تحدد  الأطراف  الدول  اأما  التفاقية.  و23 من هذه  و8   5 للم�اد  وفقا  المجرمة  والأفعال  التفاقية، 

قائمة جرائم اأ�شلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد اأدنى، مجم�عة �شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات 

اإجرامية منظمة.

للدولة  الق�شائية  ال�لية  المرتكبة داخل وخارج  الجرائم  الأ�شلية  الجرائم  ت�شمل  الفرعية )ب(،  الفقرة  لأغرا�س  )ج( 

الطرف المعنية. غير اأن الجرائم المرتكبة خارج ال�لية الق�شائية للدولة الطرف ل تك�ن جرائم اأ�شلية اإل اإذا كان 

بمقت�شى  اإجراميا  فعال  ويك�ن  فيها  ارتكب  التي  للدولة  الداخلي  القان�ن  بمقت�شى  اإجراميا  فعال  ال�شلة  ذو  الفعل 

القان�ن الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ اأو تطبق هذه المادة اإذا ارتكب فيها.

)د( تزود كل دولة طرف الأمين العام لالأمم المتحدة بن�شخ من ق�انينها المنّفذة لهذه المادة وبن�شخ من اأي تغييرات 
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تجرى على تلك الق�انين لحقا، اأو ب��شف لها.

)هـ( اإذا كانت المبادئ الأ�شا�شية للقان�ن الداخلي للدولة الطرف تقت�شي ذلك، يج�ز الن�س على اأن الجرائم المبينة في 

الفقرة 1 من هذه المادة ل تنطبق على الأ�شخا�س الذين ارتكب�ا الجرم الأ�شلي.

)و( ي�شتدل على عن�شر العلم اأو الق�شد اأو الغر�س، الذي يلزم ت�افره في اأي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، 

من المالب�شات ال�قائعية الم��ش�عية(.

ون�شت المادة 7  من التفاقية اأي�شا على تدابير مكافحة غ�شل الأم�ال بق�لها )1- تحر�س كل دولة طرف على:

وكذلك،  الم�شرفية  غير  المالية  والم�ؤ�ش�شات  الم�شارف  على  والإ�شراف  للرقابة  �شامال  داخليا  نظاما  تن�شىء  اأن  )اأ( 

حيثما يقت�شي الأمر، �شائر الهيئات المعر�شة ب�شكل خا�س لغ�شل الأم�ال، �شمن نطاق اخت�شا�شها، من اأجل ردع 

وك�شف جميع اأ�شكال غ�شل الأم�ال، وي�شدد ذلك النظام على متطلبات تحديد ه�ية الزب�ن وحفظ ال�شجالت والإبالغ 

عن المعامالت الم�شب�هة.

)ب( اأن تكفل، دون اإخالل باأحكام المادتين 18 و27 من هذه التفاقية، قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية واأجهزة اإنفاذ 

القان�ن  يق�شي  حيثما  الق�شائية،  ال�شلطات  فيها  )بما  الأم�ال  غ�شل  لمكافحة  المكر�شة  الأجهزة  و�شائر  القان�ن 

الداخلي بذلك( على التعاون وتبادل المعل�مات على ال�شعيدين ال�طني والدولي �شمن نطاق ال�شروط التي يفر�شها 

قان�نها الداخلي، واأن تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في اإن�شاء وحدة ا�شتخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل 

وتعميم المعل�مات عما يحتمل وق�عه من غ�شل لالأم�ال.

2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لك�شف ور�شد حركة النقد وال�شك�ك القابلة للتداول ذات ال�شلة عبر 

حدودها، رهنا ب�ج�د �شمانات تكفل ح�شن ا�شتخدام المعل�مات ودون اإعاقة حركة راأ�س المال الم�شروع باأي �ش�رة 

من ال�ش�ر. ويج�ز اأن ت�شمل تلك التدابير ا�شتراط قيام الأفراد والم�ؤ�ش�شات التجارية بالإبالغ عن تح�يل الكميات 

واإ�شرافي  اإن�شاء نظام رقابي  ال�شلة عبر الحدود. 3- لدى  للتداول ذات  القابلة  ال�شك�ك  النقد ومن  الكبيرة من 

اأن  الأطراف  بالدول  ُيهاب  التفاقية،  اأخرى من هذه  باأي مادة  المادة، ودون م�شا�س  اأحكام هذه  داخلي بمقت�شى 

ت�شتر�شد بالمبادرات ذات ال�شلة التي تتخذها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غ�شل 

الأم�ال.

4- ت�شعى الدول الأطراف اإلى تط�ير وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الأجهزة الق�شائية 

واأجهزة اإنفاذ القان�ن واأجهزة الرقابة المالية من اأجل مكافحة غ�شل الأم�ال(.

كذلك جرمت المادة 8 من التفاقية الف�شاد بن�شها على)1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية   

وتدابير اأخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 

)اأ( وعد م�ظف عم�مي بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح 

الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اآخر اأو هيئة اأخرى، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما 

�شمن نطاق ممار�شته مهامه الر�شمية. 

)ب( التما�س م�ظف عم�مي اأو قب�له، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، مزية غير م�شتحقة، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه 

اأو ل�شالح �شخ�س اآخر اأو هيئة اأخرى، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما �شمن نطاق 

ممار�شته مهامه الر�شمية. 

2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم ال�شل�ك الم�شار اإليه في الفقرة 

1 من هذه المادة الذي يك�ن �شالعا فيه م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف مدني  دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف 

في تجريم اأ�شكال الف�شاد الأخرى جنائيا. 

مجرم  فعل  في  مت�اطىء  كطرف  للم�شاركة  الجنائي  للتجريم  تدابير  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  اأي�شا  تعتمد   -3

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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مرتكبي  على  الخناق  ت�شييق  ق�شد  وذلك  الجرائم،  هذه  من  المتح�شلة  لع�ائدهم  المختلفة 

جرائم الف�شاد والحيل�لة دون تمكينهم من ا�شتغالل وا�شتثمار ع�ائدهم الجرمية.

ومن جانب اآخر اإن اإدراك مرتكبي جرائم الف�شاد بديم�مة المالحقة والمتابعة لحركة اأم�الهم 

وع�ائدهم الجرمية �شت�ؤدي حتما اإلى تعزيز البعد ال�قائي في مكافحة الف�شاد، لإدراك وقناعة 

من يفكر بارتكاب هذه الجريمة ب�شع�بة اإخفاء وا�شتغالل وا�شتثمار متح�شالته الجرمية، ما قد 

يدفعه اإلى التراجع والع�دة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وعلى �شعيد م�قع ومكانة هذه الجريمة من الت�شريعات الفل�شطينية ن�شير اإلى تجريم المنظ�مة 

ال�شلطة  ت�شريع خا�س، �شدر عن رئي�س  الأم�ال بمقت�شى  الفل�شطينية لجريمة غ�شل  الت�شريعية 

ال�طنية الفل�شطينية على �شكل قرار بقان�ن في �شنة 2007م.

فقد عرف هذا الت�شريع جريمة غ�شيل الأم�ال بم�جب ن�س مادته الأولى باأنها )كل �شل�ك يق�شد 

به اإخفاء اأو تغيير ه�ية الأم�ال المتح�شلة من اإحدى الجرائم الأ�شلية وذلك تم�يهًا لم�شادرها 

الحقيقية لتبدو في ظاهرها متاأتية من م�شادر م�شروعة(.

مرتكبًا  يعد  بالق�ل)اأ-  واأنماطها  الجريمة  هذه  اأ�شكال  القان�ن  من   )2( المادة  حددت  كذلك 

لجريمة غ�شل الأم�ال كل من اأتى اأيًا من الأفعال التالية: 

ا�شتبدال اأو تح�يل الأم�ال من قبل اأي �شخ�س، وه� يعلم باأن هذه الأم�ال ت�شكل متح�شالت  1 .

جريمة لغر�س اإخفاء اأو تم�يه الأ�شل غير الم�شروع لهذه الأم�ال، اأو لم�شاعدة �شخ�س مت�رط 

في ارتكاب الجريمة الأ�شلية على الإفالت من التبعات القان�نية المترتبة على اأفعاله. 

اأو الملكية  اأو الحركة  اأو الت�شرف  اأو الم�قع  اأو الم�شدر  اأو تم�يه الطبيعة الحقيقية  اإخفاء  2 .

متح�شالت  ت�شكل  الأم�ال  هذه  اأن  يعلم  �شخ�س  اأي  قبل  من  بالأم�ال  المتعلقة  الحق�ق  اأو 

جريمة. 

بمقت�شى هذه المادة.

4- لأغرا�س الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه التفاقية، يق�شد بتعبير »الم�ظف العم�مي« اأي م�ظف عم�مي 

للدولة  الجنائي  القان�ن  في  تطبق  وح�شبما  الداخلي  القان�ن  في  تعريفها  ح�شب  عم�مية،  خدمة  يقدم  �شخ�س  اأو 

الطرف التي يق�م ال�شخ�س المعني باأداء تلك ال�ظيفة فيها(.

غ�شل  لمكافحة  عربية  اإقليمّية  منّظمة  اإن�شاء  الأم�ال  غ�شل  جرائم  مكافحة  مجال  في  العربي  ال�شعيد  على  تم  كذلك 

الأم�ال وتم�يل الإرهاب، اأعلن عن تاأ�شي�شها في المنامة بتاريخ 30 11-2004 با�شم »مجم�عة العمل المالّي لمنطقة 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا« )MENAFATF - مينافاتف( لغاية مكافحة غ�شل الأم�ال وتم�يل الإرهاب، حيث 

�شمت في بداية تك�ينها 14 دولة عربّية هي: البحرين، قطر، الإمارات العربّية المّتحدة، المملكة العربّية ال�شع�دّية، 

الك�يت، �شلطنة عمان، اليمن، الأردن، �ش�ريا، لبنان، م�شر، ت�ن�س، الجزائر، والمغرب. 
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تملك الأم�ال اأو حيازتها اأو ا�شتخدامها من قبل اأي �شخ�س وه� يعلم في وقت ال�شتالم اأن  3 .

هذه الأم�ال هي متح�شالت جريمة.

اأو  اأو الت�شهيل  اأو الن�شح  اأو تقديم الم�ش�رة  التاآمر  اأو  اأو التحري�س  اأو الم�شاعدة  ال�شتراك  4 .

الت�اط�ؤ اأو الت�شتر اأو ال�شروع في ارتكاب اأي من الأفعال المن�ش��س عليها في هذه المادة.

تعد جريمة غ�شل الأم�ال المتح�شلة من اأي من الجرائم الأ�شلية �ش�اء وقعت هذه الجرائم  5 .

اأن يك�ن الفعل مجرما بم�جب القان�ن  اأو خارجها، �شريطة  اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية  داخل 

ال�شاري في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، كما وت�شري جريمة غ�شل الأم�ال على الأ�شخا�س 

الذين اقترف�ا اأي من تلك الجرائم.

وقد اأ�شبغت المادة )3( من القان�ن �شفة الالم�شروعية على كل مال متح�شل من الجرائم التالية:

الم�شاركة في جماعة اإجرامية وجماعة ن�شب منظمة. اأ. 

التجار في الب�شر وتهريب المهاجرين. ب. 

ال�شتغالل الجن�شي.  ج. 

التجار غير الم�شروع في العقاقير المخدرة والم�ؤثرات العقلية.  د. 

هـ. التجار غير الم�شروع في الأ�شلحة والذخائر.

التجار غير الم�شروع في الب�شائع الم�شروقة وغيرها. و. 

الف�شاد والر�ش�ة والختال�س. ز. 

الحتيال.  ح. 

تزوير العملة وال�ثائق الر�شمية.  ط. 

التزوير وقر�شنة المنتجات، والعتداء على الملكية الفكرية. ي. 

الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قان�ن البيئة.  ك. 

القتل اأو الإيذاء البليغ.  ل. 

الخطف اأو الحتجاز اأو اأخذ الرهائن.  م. 

ال�شط� وال�شرقة.  ن. 

التهريب.  �س. 

البتزاز. ع. 

التزوير. ف. 

�س. القر�شنة ب�شتى اأن�اعها.

التالعب في اأ�ش�اق المال.  ق. 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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واألزمت المادة )14( من القان�ن الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية، التي ت�شتبه 

اأو كانت ت�شتند اإلى اأ�ش�س معق�لة لال�شتباه في اأن الأم�ال تمثل متح�شالت جريمة، اأو كان لديها 

علم ب�اقعة اأو ن�شاط قد ي�شكل م�ؤ�شرًا على جريمة غ�شل الأم�ال، اأن تقدم تقارير بذلك على وجه 

ال�شرعة اإلى وحدة مكافحة غ�شل الأم�ال.

وذات اللتزام ي�شري بمقت�شى القان�ن اأي�شا على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة 

والتجار الذين يتعامل�ن في ال�شفقات ذات القيمة العالية، حيث األزمهم القان�ن ب�اجب الإبالغ 

عن اأية عمليات م�شب�هة عند دخ�لهم في اأية عملية نقدية تعادل اأو تتجاوز القيمة التي تحددها 

لجنة مكافحة جرائم غ�شل الأم�ال،  كذلك األزم القان�ن وكالء و�شما�شرة العقارات اإبالغ وحدة 

بيع  اأو  ل�شراء  عمالئهم  لح�شاب  عمليات  اإنجاز  عند  بها  الم�شتبه  العمليات  عن  الأم�ال  غ�شل 

بالإف�شاح  الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  اأرا�شي  اإلى  يدخل  �شخ�س  اأي  يلتزم  كذلك  العقارات. 

عن ما بح�زته من العملة اأو ال�شندات القابلة للتداول لحاملها اأو النق�د الإلكترونية اأو الأحجار 

بم�جب  اللجنة  من  المحددة  القيمة  تتجاوز  اأو  قيمتها  تعادل  التي  الثمينة  والمعادن  الكريمة 

تعليمات ت�شدرها بهذا ال�شاأن.

وبمقت�شى القان�ن اأي�شا �شتن�شاأ على �شعيد فل�شطين لجنة وطنية لمكافحة غ�شل الأم�ال، تتك�ن 

من ع�ش�ية كل من: 

ممثل وزارة المالية.       -

ممثل وزارة العدل.    -

ممثل وزارة الداخلية.    -

مدير دائرة مراقبة الم�شارف.           -

ممثل هيئة �ش�ق راأ�س المال.                         -

قا�شي �شابق اأو خبير قان�ني.    -

على اأن تخت�س هذه اللجنة في :             

•و�شع ال�شيا�شات العامة لمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال. 	
•و�شع ال�شيا�شات التي ت�جه عمل ال�حدة وت�شمن ا�شتقاللية عملها. 	

•التن�شيق مع ال�شلطة المخت�شة ل�شمان تفعيل ال�شيا�شات والإجراءات الالزمة لتدفق  	
المعل�مات ب�شه�له بين ال�حدة وال�شلطات المخت�شة.

•التعاون مع ال�شلطة الم�شرفة للتاأكد من تطبيق الجهات التي تخ�شع لرقابتها لأحكام  	
هذا القان�ن.
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•م�اكبة التط�رات الدولية والإقليمية لمكافحة غ�شل الأم�ال. 	
غ�شل  جريمة  بمكافحة  المتعلقة  الدولية  المحافل  في  ال�طنية   ال�شلطة  •تمثيل  	

الأم�ال.

على،  بن�شها  الأم�ال  غ�شل  جرائم  على  المقرة  العق�بات  القان�ن  من   )37( المادة  وحددت 

)يعاقب مرتكب جريمة غ�شل الأم�ال بالعق�بات التالية:

يعاقب عليها  تمثل جناية  اأ�شلية  ناجمة عن جريمة  وتك�ن  الأم�ال  ارتكب جريمة غ�شل  اإذا  1 .

اأو بغرامة ل تقل عن  بال�شجن لمدة ل تقل عن ثالث �شن�ات ول تتجاوز خم�س ع�شرة �شنة 

ع�شرة اآلف دينار )الدينار يعادل دولر ون�شف تقريبا( ول تزيد عن مئة األف دينار اأردني اأو 

ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا اأو بكلتا هاتين العق�بتين.

اإذا ارتكب جريمة غ�شل الأم�ال وتك�ن ناجمة عن جريمة اأ�شلية تمثل جنحة يعاقب  بالحب�س  2 .

لمدة ل تقل عن �شنة واحدة ول تتجاوز ثالث �شن�ات اأو غرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار 

اأردني ول تزيد عن خم�شين األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا اأو بكلتا 

هاتين العق�بتين.

يعاقب كل من �شرع بارتكاب جريمة غ�شل الأم�ال اأو �شاعد اأو حر�س اأو �شهل اأو ت�شاور ح�ل  3 .

ارتكاب هذه الجريمة بن�شف العق�بة التي يعاقب بها الفاعل الأ�شلي.

وقد تناولت المادة )39( من القان�ن العق�بات المقرة على الأ�شخا�س العتبارية، حيث حددت 

هذه العق�بات كالتالي:

يعاقب ال�شخ�س العتباري في الأح�ال التي يرتكب فيها جريمة غ�شل الأم�ال ودون الإخالل  1 .

بم�ش�ؤولية ال�شخ�س الطبيعي التابع له بغرامة ل تقل عن )10.000( ع�شرة اآلف دينار اأردني 

ول تزيد عن )200.000( ع�شرين األف دينار اأردني وما يعادلها من العمالت المتداولة.

يعاقب الم�شئ�ل عن الإدارة الفعلية لل�شخ�س العتباري المخالف بالعق�بة المقررة بم�جب  2 .

كانت  اأو  بها  علمه  تبين  اإذا  القان�ن  هذا  من   )37( المادة  من  ب(  )اأ،  الفقرتين  اأحكام 

الجريمة قد وقعت ب�شبب اإخالله ب�اجبات وظيفته.

يك�ن ال�شخ�س العتباري م�شئ�ل بالت�شامن عن ال�فاء بما يحكم به من غرامات وتع�ي�شات  3 .

العاملين  اأحد  ارتكبت من  القان�ن قد  التي وقعت مخالفة لأحكام هذا  الجريمة  اإذا كانت 

با�شمه ول�شالحه.

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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كذلك اقر القان�ن اإلى جانب العق�بات ال�شالفة بحق الم�شادرة العينية لالأم�ال:

•التي ت�شكل متح�شالت الجريمة، بما فيها الأم�ال المختلطة بهذه المتح�شالت اأو الم�شتقة  	
من اأو المتبادلة مع هذه المتح�شالت، اأو الأم�ال التي تعادل قيمتها تلك المتح�شالت.

•التي ت�شكل م��ش�ع الجريمة. 	
•الأم�ال التي ت�شكل دخاًل اأو منافع اأخرى يتح�شل عليها من هذه الأم�ال، اأو متح�شالت  	

الجريمة. 

•ال��شائط. 	
( والتي تم تح�يلها اإلى اأي طرف ترى المحكمة اأن  • الأم�ال الم�شار اإليها في البن�د )1 – 4	

مالك هذه الأم�ال ح�شل عليها عن طريق دفع �شعر عادل اأو مقابل ت�فير الخدمات التي 

تعادل قيمتها اأو على اأي اأ�شا�س م�شروع باأنه لم يكن يعلم بم�شدرها غير الم�شروع.

كذلك يحق للمحكمة الحكم بم�شادرة الأم�ال التي تع�د ملكيتها ب�ش�رة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة 

اإلى �شخ�س مدان بجريمة غ�شل الأم�ال اأو بجريمة اأ�شلية، والتي جرى ا�شتمالكها خالل فترة 

ل تتجاوز ع�شر �شن�ات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك اإذا قامت اأ�شباب معق�لة ت�شير اإلى اأن هذه 

الأم�ال  ت�شكل متح�شالت من الجريمة التي اأدين بها ال�شخ�س وعجز ذلك ال�شخ�س عن اإثبات 

لت ب�ش�رة قان�نية. اأن تلك الأم�ال ح�شّ

بم�شادرة  الحكم  للمحكمة  مت�فيًا،  اأو  فارًا  الأم�ال  غ�شل  بجريمة  المدان  ال�شخ�س  كان  واإذا 

الأم�ال اإذا ت��شلت اإلى اأدلة كافية ت�شير اإلى اأن الأم�ال المذك�رة ت�شكل متح�شالت جريمة على 

ال�جه المحدد في هذا القان�ن. 

الجناة  بادر من  لكل من  القان�ن  المقررة في هذا  العق�بة  اإعفاء من  اأي�شا على  القان�ن  ون�س 

باإبالغ وحدة مكافحة غ�شل الأم�ال عن جرائم غ�شل الأم�ال قبل علمها بها اأو اأي من ال�شلطات 

المخت�شة، فاإذا ح�شل الإبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لالإعفاء اأن يك�ن من �شان الإبالغ �شبط 

باقي الجناة اأو الأم�ال محل الجريمة.

ولعل ما يمكن ق�له ب�شاأن جريمة غ�شل الأم�ال تبني الت�شريع الفل�شطيني لكافة المتطلبات والمعايير 

التي اأقرتها التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد ف�شال عن الت�جهات الدولية بهذا ال�شاأن.



129

رابعا: تجريم الإثراء اأو الك�سب غير الم�سروع 

لدى  الم�ج�دات  زيادة  اأي  م�شــروع،  غيـر  الإثراء  الف�شاد،  لمكافحة  الدولية  التفاقية  جرمت 

الأ�شخا�س زيادة كبيرة ل ي�شتطيع تعليلها ب�ش�رة معق�لة قيا�شا اإلى دخله الم�شروع.

وعلى �شعيد الت�شريعات ال�شارية في فل�شطين، افرد الم�شرع الفل�شطيني لهذه الجريمة ت�شريعا 

خا�شا ه� قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005م، الذي عرف هذه الجريمة بمقت�شى 

. كذلك حدد هذا القان�ن بمقت�شى ن�س المادة الثانية 
19

مادته الأولى وفقا لما عر�شناه �شابقا

، ون�س على اإن�شاء هيئة مكافحة الك�شب غير الم�شروع، ك�شخ�س اعتباري 
20

الخا�شعين لأحكامه

يتمتع بال�شتقالل الإداري والمالي وتخ�ش�س لها م�ازنة خا�شة �شمن الم�ازنة العامة للدولة، كما 

يعين رئي�شها من قبل رئي�س الدولة بناء على تن�شيب مجل�س ال�زراء وم�شادقة المجل�س الت�شريعي 

الفل�شطيني على هذا التعيين بالأغلبية المطلقة.

 .
21

وبح�شب المادة )8( من القان�ن فقد منحت الهيئة عدد من الخت�شا�شات التي بيناها �شابقا

وفي �شبيل �شمان الرقابة الدائمة على م�شدر ثروات الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن، األزم عدد 

من الم�اد المختلفة، رئي�س ال�شلطة ال�طنية، ورئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء، ورئي�س واأع�شاء 

هذا  لأحكام  يخ�شع  من  وكل  العامة(  والنيابة  الق�شائية  ال�شلطة  واأع�شاء  الت�شريعي،  المجل�س 

القان�ن ب�ج�ب اأن يقدم اإلى الهيئة:

المنق�لة  وغير  المنق�لة  الأم�ال  فيه  يبين  الق�شر  اأولده  وذمة  المالية  اإقرار عن ذمته  اأ. 

التي يملك�نها، بما في ذلك الأ�شهم وال�شندات والح�ش�س في ال�شركات والح�شابات في 

البن�ك والنق�د والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، وم�شادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، 

وذلك خالل �شهرين من تاريخ خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن.

البيانات  يت�شمن عالوة على  اأن  الطلب على  اأو عند  �شن�ات  اإقرار ذمة مالية كل ثالث  ب. 

المن�ش��س عليها في الفقرة اأعاله م�شدر اأي زيادة في الذمة المالية. 

هذا  لأحكام  خ�ش�عه  انتهاء  تاريخ  من  واحد  �شهر  خالل  المالية  ذمته  عن  اإقرارا  ج. 

القان�ن. 

كذلك اأكد القان�ن على اأن ل يج�ز لرئي�س ال�شلطة ال�طنية اأن ي�شتري اأو ي�شتاأجر اأو يبيع اأو يمنح 

اأو يهدي �شيئا من اأمالك الدولة، اأو اأحد الأ�شخا�س المعن�ية العامة، اأو اأن تك�ن له م�شلحة مالية 

19  انظر �شفحة )69( من هذه الدرا�شة.

20  انظر ملحق )ب( من هذه الدرا�شة.

21  انظر �شفحة )73( من هذه الدرا�شة.
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له ط�ال مدة  يج�ز  ل  كما  الإدارية،  اأو  الحك�مية  الجهات  تبرمها  التي  العق�د  اأي عقد من  في 

رئا�شته اأن يك�ن ع�ش�ا في مجل�س اإدارة اأي �شركة اأو اأن يمار�س التجارة اأو اأي مهنة من المهن 

اأو اأن يتقا�شى راتبا اآخر اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي �شخ�س اآخر وباأي �شفة كانت غير الراتب 

ال�احد المحدد للرئي�س ومخ�ش�شاته.

ال�زراء  مجل�س  ورئي�س  ال�شلطة  رئي�س  محاكمة  واإجراءات  �ش�ابط  على  اأي�شا  القان�ن  ون�س 

والن�اب حيث اأو�شحت م�اد القان�ن المختلفة هذه الإجراءات بالتالي :

اإذا تبين لرئي�س الهيئة اأو النائب العام وج�د �شبهات لك�شب غير م�شروع من قبل رئي�س   .1

والمحكمة  الت�شريعي  المجل�س  اإلى  تمهيدي  بطلب  يتقدم  الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة 

الد�شت�رية طالبا البحث في الأهلية القان�نية لرئي�س ال�شلطة وفقا لالأ�ش�ل ال�اردة في 

القان�ن الأ�شا�شي.

ي�قف رئي�س ال�شلطة ال�طنية عن ممار�شة مهام من�شبه بمجرد ت�جيه التهام، ويت�لى   .2

رئي�س المجل�س الت�شريعي مهام رئي�س ال�شلطة ال�طنية م�ؤقتا لحين الف�شل في التهام، 

اأمام  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  محاكمة  وتك�ن  التحقيق،  اإجراءات  العام  النائب  ويت�لى 

حكم  �شدر  واإذا  اأمامها،  المحاكمة  واإجراءات  ت�شكيلها  القان�ن  ينظم  خا�شة  محكمة 

قطعي باإدانته اأعفي من من�شبه مع عدم الإخالل بالعق�بات الأخرى وفقا للقان�ن.

لرئي�س ال�شلطة ال�طنية الحق في اإحالة رئي�س ال�زراء اإلى التحقيق فيما قد ين�شب اإليه   .3

من جرائم الك�شب غير الم�شروع اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�شببها وذلك وفقا لأحكام 

القان�ن.

لرئي�س ال�زراء الحق في اإحالة اأي من ال�زراء اإلى التحقيق ا�شتنادا اإلى اأي من الأ�شباب   .4

التي حددتها اأحكام القان�ن.

لرئي�س الهيئة اأو النائب العام في حالة وج�د �شبهات لك�شب غير م�شروع لدى ع�ش� في   .5

المجل�س الت�شريعي الطلب من المجل�س رفع الح�شانة ح�شب الأ�ش�ل كما ورد في النظام 

الداخلي للمجل�س.

اإذا تبين للهيئة بالن�شبة للفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2(   .6

من هذا القان�ن وج�د �شبهات ق�ية على ك�شب غير م�شروع تحيل الهيئة الأمر اإلى رئي�س 

ال�شلطة ال�طنية بالن�شبة لرئي�س ال�زراء واإلى رئي�س مجل�س ال�زراء بالن�شبة لل�زراء، واإلى 

المجل�س الت�شريعي بالن�شبة لرئي�س ال�شلطة ال�طنية ورئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، 
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واإلى مجل�س الق�شاء الأعلى بالن�شبة لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة لتخاذ الإجراءات 

القان�نية الالزمة.

اأو  وب�شاأن التبليغ عن جرائم الك�شب غير الم�شروع اأجاز القان�ن لكل من يملك معل�مات جدية 

وثائق ب�شاأن ك�شب غير م�شروع اأن يتقدم اإلى الهيئة بتلك المعل�مات اأو تقديم �شك�ى ب�شاأنها �شد 

اأي من الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن، كما األزم القان�ن كل م�ظف عام علم بك�شب غير م�شروع 

اأن يبلغ الهيئة بذلك، ولعل اأهم ما ت�شمنه القان�ن في هذا ال�شدد تاأكيده على عدم ج�از ال�شتناد 

للبالغات المقدمة من الم�ظفين ك�شبب اأو اأ�شباب لتخاذ اأي من الإجراءات التاأديبية بحقه اأو 

اتخاذ اأية اإجراءات تخل بمكانته ال�ظيفية. 

كما خلى القان�ن من اأي اإ�شارة ل�شرورة ح�ش�ل الم�ظف على اإذن من الجهات الإدارية التابع لها 

حال تقدمه بمثل هذه البالغات، مما يعتبر من اأهم ال�شمانات التي قد تحرر اإرادة الم�ظف من 

اأي �شلطة قد تح�ل دون التبليغ ولي�س هذا فح�شب بل يعتبر اإ�شقاط الإذن عامل م�شاعد وم�شجع 

على ممار�شة الم�ظفين بغ�س النظر عن درجاتهم لدورهم الرقابي على اأداء غيرهم من الروؤ�شاء 

وبالتالي الك�شف عن اأي تجاوز اأو انتهاك اأو ا�شتغالل للمنا�شب في ال�ظيفة العم�مية.

وعلى �شعيد العق�بات التي اقرها القان�ن لهذه الجريمة، ن�شت المادة )25( من القان�ن على 

)كل من ح�شل لنف�شه اأو لغيره اأو �شهل لهم الح�ش�ل على ك�شب غير م�شروع يعاقب بما يلي:

ال�شجن الم�ؤقت.  .1

رد قيمة الك�شب غير الم�شروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من اأم�ال كان قد ا�شتح�شل   .2

عليها عن طريق الك�شب غير الم�شروع.

دفع غرامة مالية ت�شاوي قيمة الك�شب غير الم�شروع.  .3

كما اأكد القان�ن على اأن انق�شاء الدع�ى الجنائية بال�فاة ل يمنع من رد الك�شب غير الم�شروع 

اإعفاء  على  القان�ن  اأحكام  اأكدت  كذلك  الهيئة،  على طلب  بناء  المخت�شة  المحكمة  من  بحكم 

مرتكب جريمة الك�شب غير الم�شروع اأو ال�شريك فيها من العق�بة اإذا ما بادر اإلى اإبالغ ال�شلطات 

العامة عن الجريمة قبل ك�شفها وعن المال المتح�شل منها،عق�بتي ال�شجن والغرامة المقررتين 

لهذه الجريمة، واإذا ما �شاعد مرتكب جريمة الك�شب غير الم�شروع اأو ال�شريك فيها، اأثناء التحقيق 

معه على ك�شف الجريمة ومرتكبيها تخف�س العق�بة اإلى الحب�س ويعفى من عق�بة الغرامة.

جريمة  بارتكاب  باتا  حكما  بحقه  �شدر  �شخ�س  كل  القان�ن  ن�ش��س  حرمت  اآخر  جانب  ومن 

الك�شب غير الم�شروع يحرم من ت�لي اأية وظيفة عامة، كما ن�شت على عدم خ�ش�ع ق�شايا الك�شب 
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غير الم�شروع للتقادم، كما اأجازت للهيئة اأن تطلب من المحكمة المخت�شة حجز اأم�ال الم�شتبه 

بثرائه، اأو اأية اأم�ال ي�شتبه اأنها تع�د له في اأي يد كانت، حجزا اإحتياطيا، ولها اأن تطلع على دفاتر 

المدعى عليه وم�شتنداته واأن ت�شتقي ما يلزمها من معل�مات من الدوائر الر�شمية وغير الر�شمية 

واأن ت�شتعين لأداء هذه المهمة بمن تراه منا�شبا من الخبراء.

النزاهة  تعزيز  الفل�شطيني خط�ة هامة على طريق  الم�شروع  الك�شب غير  قان�ن  يعتبر  وعم�ما 

ومحاربة الف�شاد والحد من ا�شتغالل وا�شتثمار ال�ظيفة العامة، كما يعتبر الت�شريع الفل�شطيني 

ال�حيد الذي اأ�شار اإلى م�ش�ؤوليات الرئي�س واإمكانية محا�شبته وم�شاءلته.

ولعل ما يمكن قوله ب�ساأن الأفعال التي جرمتها التفاقية الدولية لمكافحة الف�ساد، تجريم 

العقابية  الت�سريعات  جرمت  حيث  فل�سطين،  في  ال�سارية  القوانين  في  الأفعال  هذه  اغلب 

ال�سارية كل من الأفعال التالية:

جرم  اإذ  جنحة،  اأو  جناية  بارتكاب  عليها  ح�شل  التي  اأو  المختل�شة  الغير،  ممتلكات  اإخفاء  1 .

القان�ن من اأقدم وه� عالم بالأمر على اإخفاء الأ�شياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت اأو 

اختل�شت اأو ح�شل عليها بارتكاب جناية اأو جنحة.

اأنه  اإخفاء �شخ�س يعرف  اأقدم على  اإخفاء �شخ�س عن وجه العدالة وذلك بتجريم كل من  2 .

اقترف جناية اأو �شاعده على الت�اري عن وجه العدالة.

ا�شتثمار ال�ظيفة من خالل تجريم كل من وكل اإليه بيع اأو �شراء اأو اإدارة اأم�ال منق�لة اأو غير  3 .

منق�لة لح�شاب الدولة اأو لح�شاب اإدارة عامة، فاقترف غ�شًا في اأحد هذه الأعمال اأو خالف 

الأحكام التي ت�شري عليها اإما لجر مغنم ذاتي اأو مراعاة لفريق اأو اإ�شرارًا بالفريق الآخر اأو 

اإ�شرارًا بالإدارة العامة ع�قب بالحب�س من �شتة اأ�شهر اإلى ثالث �شن�ات وبغرامة ل تنق�س 

عن قيمة ال�شرر الناجم.

الح�ش�ل على منفعة �شخ�شية من خالل تجريم كل م�ظف ح�شل على منفعة �شخ�شية من  4 .

اإحدى معامالت الإدارة التي ينتمي اإليها �ش�اء اأفعل ذلك مبا�شرة اأو على يد �شخ�س م�شتعار 

اأو باللج�ء اإلى �شك�ك �ش�رية، كما امتد هذا التجريم لي�شمل ممثل� الإدارة و�شباط ال�شرطة 

والدرك و�شائر مت�لي ال�شرطة العامة اإذا اأقدم�ا جهارًا اأو باللج�ء اإلى �شك�ك �ش�رية مبا�شرة 

ال�شلطة بالحب�ب  التي يمار�ش�ن فيها  اأو على يد �شخ�س م�شتعار على التجار في المنطقة 

و�شائر الحاجات ذات ال�شرورة الأولية غير ما اأنتجته اأمالكهم.

عرقلة �شير العدالة من خالل تجريم كل من اأخفى اأو اأتلف ق�شدًا وثيقة اأو م�شتندًا اأو اأي �شيء  5 .
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اآخر مهما كان ن�عه اأو �ش�هه لدرجة تجعله غير مقروء اأو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة، 

وه� يعلم اأنه �شروري في اأية اإجراءات ق�شائية قا�شدًا بعمله هذا اأن يح�ل دون ا�شتعماله في 

معر�س البينة.

كل من وجه التما�شًا اإلى قا�ٍس كتابة اأم م�شافهة محاوًل بذلك اأن ي�ؤثر ب�جه م�شروع في نتيجة  6 .

اإجراءات ق�شائية.

التزوير في الأوراق الر�شمية.   7 .

الم�شدقات الكاذبة من خالل تجريم كل من اأقدم حال ممار�شته وظيفة عامة اأو خدمة عامة  8 .

اإلى  اإعطاء م�شدقة كاذبة معدة لكي تقدم  اأخرى على  اأية جهة  اأو  اأو �شحية  اأو مهنة طبية 

ال�شلطات العامة اأو من �شاأنها اأن تجر لنف�شه اأو اإلى غيره منفعة غير م�شروعة اأو تلحق ال�شرر 

بم�شالح اأحد النا�س.

خالل  من  الهاتف  وم�شلحة  والبريد  البرق  م�شلحة  م�ظفي  من  ال�ظيفة  ا�شتعمال  اإ�شاءة  9 .

تجريم كل �شخ�س ملحق بم�شلحة البرق والبريد ي�شيء ا�شتعمال وظيفته هذه باأن يطلع على 

ر�شالة مظروفة اأو يتلف اأو يختل�س اإحدى الر�شائل اأو يف�شي بم�شم�نها اإلى غير المر�شل اإليه.

�شراء المال الم�شروق اأو بيعه من خالل تجريم كل من ا�شترى ماًل م�شروقًا اأو باعه اأو دلل  10 .

عليه اأو ت��شط في بيعه و�شرائه وه� عالم باأمره، ويعفى من العق�بة، كل �شخ�س ارتكب جريمة 

اأخبر  اإذا  اأو جريمة تخبئة الأ�شخا�س الذين ا�شترك�ا في ال�شرقة  اإخفاء الأ�شياء الم�شروقة 

المالحقات  ول� بعد مبا�شرة  القب�س  اأتاح  اأو  اأية مالحقة،  ال�شركاء قبل  اأولئك  ال�شلطة عن 

على من يعرف مخباأهم.

العتراف بالم�ش�ؤولية الجزائية لالأ�شخا�س المعن�ية، وذلك من خالل الحكم باإقفال المحل  11 .

الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل �شاحبه اأو بر�شاه، واإقفال المحل المحك�م به من اأجل اأفعال 

جرمية مخلة بالآداب، ووقف الهيئات المعن�ية عن العمل ك�قف كل نقابة وكل �شركة اأو جمعية 

وكل هيئة اعتبارية خا�شة اإذا اقترف مديروها اأو اأع�شاء اإدارتها اأو ممثل�ها اأو عمالها با�شمها 

اأو باإحدى و�شائلها جناية اأو جنحة يعاقب عليها ب�شنتي حب�س على الأقل، والحكم بحل الهيئات 

المعن�ية اإذا:

لم تتقيد بم�جبات التاأ�شي�س القان�نية. اأ. 

اإذا كانت الغاية من تاأ�شي�شها مخالفة للق�انين اأو كانت ت�شتهدف في ال�اقع مثل هذه  ب. 

الغايات.
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اإذا خالفت الأحكام القان�نية المن�ش��س عليها تحت طائلة الحل . ج. 

اإذا كانت قد وقفت بم�جب قرار مبرم لم تمر عليه خم�س �شن�ات. د. 

خالل  من  وذلك  المعن�ية،  للهيئات  الجزائية  الم�ش�ؤولية  ال�شارية  الت�شريعات  تبنت  كذلك  12 .

الن�س ال�شريح على م�شئ�لة الهيئات المعن�ية جزائيًا عن اأعمال مديريها واأع�شاء اإدارتها 

و�شائلها  باإحدى  اأو  المذك�رة  الهيئات  با�شم  الأعمال  هذه  ياأت�ن  عندما  وعمالها  وممثليها 

ب�شفتها �شخ�شًا معن�يًا.

كما حددت الق�انين العق�بات التي قد يحكم بها على الأ�شخا�س المعن�يين، بعق�بة الغرامة  13 .

والم�شادرة والحل.

تجريمها،  الفل�سطينية من  الت�سريعات  وخلت  التفاقية  التي جرمتها  الأفعال  �سعيد  وعلى 

يمكننا ح�سر وتحديد هذه الأفعال بالنقاط التالية:

لم تعالج الت�شريعات الفل�شطينية تجريم القيام، عمدا، ب�عد م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف  1 .

م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو 

اآخر، لكي يق�م ذلك  اأو كيان  اأو ل�شالح �شخ�س  غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه 

الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية، من اأجل الح�ش�ل 

يتعلق بت�شريف  بها فيما  اأو الحتفاظ  اأخرى  اأي مزية غير م�شتحقة  اأو  على منفعة تجارية 

الأعمال التجارية الدولية. 

لم يتم تجريم قيام م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف في م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية عمدا، ب�شكل  2 .

مبا�شر اأو غير مبا�شـر، باإلتما�س اأو قب�ل مزيــة غير م�شتحقــة، �ش�اء ل�شالح الم�ظــف نف�شــه 

اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما 

لدى اأداء واجباته الر�شمية.

خلت الت�شريعات العقابية ال�شارية من تجريم الر�ش�ة في القطاع الخا�س من خالل تجريم  3 .

وعد اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل لديه باأي �شفة، بمزية غير م�شتحقة 

اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه 

اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما 

ي�شكل اإخالل ب�اجباته.

لم تجرم الت�شريعات ال�شارية التما�س اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل  4 .

اأو غير مبا�شر، مزية غير م�شتحقة، �ش�اء ل�شالح  اأو قب�لـه، ب�شكل مبا�شر  لديه باأي �شفة، 
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ال�شخ�س نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما، مما ي�شكل اإخالل 

ب�اجباته. 

لم تجرم الت�شريعات العقابية الختال�س على �شعيد القطاع الخا�س، من خالل تجريم قيام  5 .

ن�شاط  مزاولة  اأثناء  �شفة،  باأي  فيه  يعمل  اأو  الخا�س،  للقطاع  تابعا  كيانا  يدير  �شخ�س  اأي 

اقت�شادي اأو مالي اأو تجاري، باختال�س اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية خ�ش��شية اأو اأي 

اأ�شياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه. 

مع  تتماثل  الخا�س  القطاع  في  والممتلكات  الأم�ال  على  ال�شتيالء  اأن جريمة  من  وبالرغم  6 .

جريمة ال�شرقة اأو اإ�شاءة الأمانة المعاقب عليها في الت�شريعات العقابية ال�شارية في فل�شطين، 

نرى من الأهمية بمكان تجريم الر�ش�ة في القطاع الخا�س اأ�ش�ة بما جاء في التفاقية، لدور 

واأثر هذا التجريم على مكافحة الف�شاد والحد من ا�شت�شرائه، خ�ش��شا واأن القطاع الخا�س 

قد اأ�شحى عمليا مت�شعبا ومتداخال مع القطاع العام ولي�س هذا فح�شب بل بات هذا القطاع 

المنفذ الفعلي للكثير من الم�شاريع العامة ف�شال عن دوره في اإدارة وت�شغيل المال الخا�س.

خام�سا: مدى تبني الت�سريعات ال�سارية في فل�سطيني لإجراءات و�سمانات تعزيز 

مكافحة ومالحقة جرائم الف�ساد.

في  ال�قائي  الدور  لتعزيز  وا�شحة  �شيا�شات  بتبني  الأطراف  الدول  التفاقية  اإلزام  جانب  اإلى 

منظ�متها  فاعلية  ل�شمان  معينة  اأفعال  بتجريم  اأي�شا  اإلزامها  جانب  والى  الف�شاد،  مكافحة 

الجزائية بم�اجهة جرائم الف�شاد، اهتمت التفاقية الدولية لمكافحة الف�شاد كما �شبق واأ�شلفنا 

ب��شع مجم�عة من التدابير وال�شمانات الإجرائية الرامية اإلى تعزيز وتفعيل �شيا�شات وتدابير 

مكافحة الف�شاد واأهمها:

عدم ا�شتخدام الح�شانة كحائل اأو مع�ق ب�جه الم�شاءلة والمالحقة على جرائم الف�شاد. اأ. 

ق�شايا  في  الجزائية  الإجراءات  ا�شتكمال  اأو  الدعاوى  رفع  لمهل  بالن�شبة  التقادم  مدد  اإطالة  ب. 

الف�شاد. 

مراعاة خط�رة جرائم الف�شاد حال الأخذ بمبداأ العف� الخا�س. ج. 

تبني تدابير احترازية تجيز تنحية الم�ظف المتهم بجرائم الف�شاد اأو وقفه عن العمل اأو نقله. د. 

حرمان المدان في جرائم الف�شاد م�ؤقتا من ت�لي بع�س المنا�شب. هـ. 

الم�شادرة لالأم�ال المتح�شل عليها من جرائم الف�شاد اأو الم�شتخدمة في ارتكاب جرائم الف�شاد. و. 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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حماية ال�شه�د والخبراء وال�شحايا. ز. 

حماية المبّلغين عن جرائم الف�شاد. ح. 

الح�سانة: ل�شك باأن من اأهم العقبات التي تعتر�س مكافحة الف�شاد في فل�شطين م�شاألة   .1

الح�شانة، لك�ن تحريك دع�ى الحق العام على الم�ظف، اأو اأع�شاء الحك�مة اأو اأع�شاء 

المجل�س الت�شريعي اأو اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية في ما خ�س جرائمه ال�ظيفية، مرتبط 

دون  يح�ل  قد  مما  ال�شفة،  ذوي  اأو  الم�ظف  لها  يتبع  التي  ال�شلطة  اأو  الإدارة  بم�افقة 

مالحقة ومعاقبة من يملك�ن اأيا من الح�شانات ال�شيا�شية والإدارية. ومن هذا المنطلق 

ل تمتلك النيابة العامة �شلطة تحريك الدع�ى الجزائية تجاه بع�س الفئات اإل في اأعقاب 

، ولي�س هذا فح�شب واإنما قد 
22

الح�ش�ل على اإذن من الجهات المالكة لهذه ال�شالحية

ي�شتغرق منح هذا الإذن خ�ش��شا لدى اأع�شاء المجل�س الت�شريعي فترة ط�يلة ن�شبية، ما 

قد ي�ؤدي عمليا اإلى �شع�بة م�شاءلة ومالحقة كبار الم�ظفين على ما قد ي�جه اإليهم من 

تهم، ولي�س هذا فح�شب بل اأن ط�ل الفترة التي قد ي�شتغرقها اإجراء الح�ش�ل على م�افقة 

اأو تدارك بع�س  اإلى اإخفاء المدانين لأدلة جرائمهم  واإذن الجهات المخت�شة قد ت�ؤدي 

الق�شايا الهامة ما �شيح�ل دون م�شاءلتهم.

التقادم: ن�شت المادة )32( من القان�ن الأ�شا�شي على )كل اعتداء على اأي من الحريات   .2

العامة  والحريات  الحق�ق  من  وغيرها  لالإن�شان  الخا�شة  الحياة  حرمة  اأو  ال�شخ�شية 

قبل  من  خطيًا  الح�شانة  رفع  طلب  يقدم  على)1.  الت�شريعي  للمجل�س  الداخلي  النظام  من   )96( المادة  ن�شت   22

النائب العام اإلى الرئي�س مرفقًا بمذكرة ت�شتمل على ن�ع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي ت�شتلزم اتخاذ اإجراءات 

قان�نية. 2. يحيل الرئي�س طلب رفع الح�شانة اإلى اللجنة القان�نية ويعلم المجل�س بذلك. 3. تبحث اللجنة الطلب 

وتقدم تقريرها اإلى المجل�س، وياأخذ المجل�س قراره برفع الح�شانة باأغلبية الثلثين. 4. للع�ش� الذي رفعت الح�شانة 

عنه ولم ي�قف، الحق في ح�ش�ر الجل�شات واجتماعات اللجان والم�شاركة في المناق�شة والت�ش�يت. 

كذلك جاء في المادة )56( من قان�ن ال�شلطة الق�شائية الفل�شطيني)1- في غير حالت التلب�س بالجريمة ل يج�ز   

القب�س على القا�شي اأو ت�قيفه اإل بعد الح�ش�ل على اإذن من مجل�س الق�شاء الأعلى. 2- وفي حالت التلب�س على 

النائب العام عند القب�س على القا�شي اأو ت�قيفه اأن يرفع الأمر اإلى مجل�س الق�شاء الأعلى خالل الأربع وع�شرين 

�شاعة التالية للقب�س عليه، ولمجل�س الق�شاء الأعلى اأن يقرر بعد �شماع اأق�ال القا�شي اإما الإفراج عنه بكفالة اأو بغير 

واإما ا�شتمرار ت�قيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. 3- يجري ت�قيف القا�شي وتنفيذ العق�بة المقيدة 

للحرية عليه في مكان م�شتقل عن الأماكن المخ�ش�شة لل�شجناء الآخرين( 

رئي�س  اإحالة  في  الحق  ال�طنية  ال�شلطة  لرئي�س  الفل�شطيني على )1-  الأ�شا�شي  القان�ن  المادة )75( من  ون�شت   

ال�زراء اإلى التحقيق فيما قد ين�شب اإليه من جرائم اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�شببها وذلك وفقا لأحكام القان�ن. 

2- لرئي�س ال�زراء الحق في اإحالة اأي من ال�زراء اإلى التحقيق ا�شتنادا اإلى اأي من الأ�شباب الم�شار اإليها في الفقرة 

)1( اأعاله وذلك وفقا لأحكام القان�ن(. 
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التي يكفلها القان�ن الأ�شا�شي اأو القان�ن، جريمة ل ت�شقط الدع�ى الجنائية ول المدنية 

النا�شئة عنها بالتقادم، وت�شمن ال�شلطة ال�طنية تع�ي�شًا عادًل لمن وقع عليه ال�شرر(. 

وبالتالي كل من اخ�شع لأي اعتداء على حق�قه وحرياته اأو كل من اجبر على التنازل عن 

اأي من هذه الحق�ق اأو دفع بالإكراه لعدم ممار�شتها اأو اكره على دفع اأي مقابل للتمتع بها 

اأو الح�ش�ل على مزاياها ومنافعها يمكن له اأن يقا�شي ويالحق من اجبره على ذلك في 

الم�شروع م��ش�ع  الك�شب غير  الفل�شطيني بمقت�شى قان�ن  الم�شرع  اأي وقت، كما ح�شم 

اأهمية  ورغم  للتقادم،  الم�شروع  غير  الك�شب  ق�شايا  خ�ش�ع  عدم  على  باإقراره  التقادم 

هذه الن�ش��س اإل اأن الم�شرع الفل�شطيني بحاجة لإعادة �شياغة م��ش�ع التقادم الخا�س 

التي  والطريقة  ال�جه  على  الف�شاد  لمكافحة  الدولية  التفاقية  اأقرتها  التي  بالجرائم 

تتنا�شب مع اأحكام التفاقية خ�ش��شا واأن الكثير من الجرائم التي ت�شمنتها التفاقية 

لم تزل ا�شتنادا للت�شريعات العقابية ال�شارية تندرج �شمن نطاق الجنح مما يعني ق�شر 

المدد المقرة لها في التقادم.

مراعاة خطورة جرائم الف�ساد حال الأخذ بمبداأ العفو الخا�س: لم تتبني الت�شريعات   .3

المحك�م  واإعفاء  العف�  التنفيذية في  ال�شلطة  لتقييد حق  الفل�شطينية ن�ش��شا �شريحة 

اإدراج ن�س  اأو بع�شها، ولهذا نرى �شرورة  عليه بجرائم الف�شاد من تنفيذ العق�بة كلها 

وا�شح و�شريح بم�شروع قان�ن العق�بات الفل�شطينية يح�شن جرائم الف�شاد ب�جه العف� 

الخا�س.

حرمان المدان في جرائم الف�ساد موؤقتا من تولي بع�س المنا�سب: تبنت الت�شريعات   .4

الفل�شطينية هذا البند، كما ن�س م�شروع قان�ن العق�بات الفل�شطيني على عزل الم�ظف 

ال�ظيفة  بمقت�شيات  المخلة  الجرائم  من  باأي  اإدانته  ف�ر  القان�ن  بحكم  وظيفته  من 

ابعد من  اإلى  بل ذهبت  منها،  والتربح  ال�ظيفة  وا�شتغالل  والختال�س  الر�ش�ة  كجرائم 

ه�  كما  اإدانته،  تثبت  لمن  الم�ؤقت  ولي�س  الدائم  الحرمان  على  الن�س  خالل  من  ذلك 

الحال مع قان�ن الك�شب غير الم�شروع. 

ارتكاب  في  الم�ستخدمة  اأو  الف�ساد  جرائم  من  عليها  المتح�سل  لالأموال  الم�سادرة   .5

جرائم الف�ساد: تن�س الت�شريعات ال�شارية في فل�شطين على هذا المبداأ، حيث تاأخذ هذه 

الت�شريعات عم�ما بمبداأ:

م�شادرة الأم�ال المتح�شل عليها من اأفعال مجّرمة.  -

اأو كانت معّدة  التي ا�شُتخدمت  اأو الأدوات الأخرى  اأو المعدات  م�شادرة الممتلكات   -

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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لال�شتخدام في ارتكاب اأفعال مجّرمة.

الفل�شطيني  العق�بات  قان�ن  وم�شروع  ال�شارية  الت�شريعات  خل�  ال�شاأن  بهذا  المالحظ  ولعل 

اأو من  العائدات الإجرامية،  المتاأتية من  المنافع  اأو  اأي ن�س يفيد بم�شادرة الإيرادات  من 

الممتلكات التي ُحّ�لت تلك العائدات اإليها اأو ُبّدلت بها، اأو من الممتلكات التي اختلطت بها 

تلك العائدات.

حماية ال�سهود والخبراء وال�سحايا: طالبت التفاقية الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم   .6

من تدابير وفقا لنظامها القان�ني الداخلي، و�شمن حدود اإمكانياتها، لت�فير حماية فّعالة 

لل�شه�د والخبراء وكذلك اأقاربهم و�شائر الأ�شخا�س ال�ثيقي ال�شلة بهم عند القت�شاء، 

باأفعال  تتعلق  ب�شهادة  اإدلئهم  حال  له  يتعر�ش�ا  قد  محتمل،  ترهيب  اأو  انتقام  اأي  من 

الف�شاد المجّرمة. 

ومن التدابير التي تطلبتها التفاقية في هذا ال�شاأن:

بالقدر  كالقيام مثال،  الأ�شخا�س،  لأولئك  الج�شدية  الحماية  لت�فير  اإجراءات  و�شع   -

الالزم والممكن عمليا، بتغيير اأماكن اإقامتهم وال�شماح، عند القت�شاء، بعدم اإف�شاء 

المعل�مات المتعلقة به�يتهم واأماكن ت�اجدهم اأو بفر�س قي�د على اإف�شائها. 

ت�فير ق�اعد خا�شة بالأدلة تتيح لل�شه�د والخبراء اأن يدل�ا باأق�الهم على نح� يكفل   -

تكن�ل�جيا  با�شتخدام  بال�شهادة  بالإدلء  مثال  كال�شماح  الأ�شخا�س،  اأولئك  �شالمة 

الت�شالت، مثل و�شالت الفيدي� اأو غيرها من ال��شائل المالئمة. 

كذلك األزمت التفاقية الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات والتدابير المنا�شبة لحماية المبّلغين 

عن جرائم الف�شاد عبر و�شع التدابير المنا�شبة لت�فير الحماية له�ؤلء المبلغين ب�جه اأي معاملة  

باأفعال  تتعلق  وقائع  باأي  المخت�شة  ال�شلطات  باإبالغ  نّية،  بح�شن  يق�م،  �شخ�س  لأي  م�شاءلة  اأو 

مجّرمة وفقا لهذه التفاقية. 

كما على الدول في �شبيل ت�شجيع الأ�شخا�س الذين �شارك�ا في ارتكاب جرائم الف�شاد، لحملهم 

ط�اعية على تقديم معل�مات قد ت�شاعد في حرمان الجناة من عائدات الجريمة وا�شترداد تلك 

العائدات اأن تقرر. 

اإمكانية تخفيف عق�بة المتهم الذي يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق اأو المالحقة   -

ب�شاأن فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية. 

كبيرا في عمليات  يقدم ع�نا  لأي �شخ�س  الق�شائية،  المالحقة  الح�شانة من  منح   -
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التحقيق اأو المالحقة ب�شاأن فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية. 

و�شع تدابير لحماية اأولئك الأ�شخا�س على النح� المقرر لل�شه�د والخبراء.  -

ن�س  اأي  من  خلت  بحيث  الم�ا�شيع  هذه  الفل�شطينية  الإجرائية  الت�شريعات  تعالج  لم  وبالطبع 

واأماكن  المتعلقة به�يتهم  المعل�مات  اإف�شاء  اأو حظر  الج�شدية  الحماية  بت�فير  اإجراء خا�س  اأو 

ت�اجدهم اأو بفر�س قي�د على اإف�شائها الفّعالة لل�شه�د والخبراء وكذلك اأقاربهم و�شائر الأ�شخا�س 

ال�ثيقي ال�شلة بهم من اأي انتقام اأو ترهيب محتمل، قد يتعر�ش�ا له حال اإدلئهم ب�شهادة تتعلق 

تتيح  بالأدلة  خا�شة  ق�اعد  اأي  ال�شارية  الت�شريعات  تتبن  لم  كذلك  المجّرمة.  الف�شاد  باأفعال 

مثال  كال�شماح  الأ�شخا�س،  اأولئك  �شالمة  يكفل  نح�  على  باأق�الهم  يدل�ا  اأن  والخبراء  لل�شه�د 

بالإدلء بال�شهادة با�شتخدام تكن�ل�جيا الت�شالت، مثل و�شالت الفيدي� اأو غيرها من ال��شائل 

المالئمة.

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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الفرع الثاين

مدى موائمة الت�صريعات ال�صارية في فل�صطين لل�صيا�صات التي اأقرتها 

التفاقية

كما �شبق واأ�شلفنا طالبت التفاقية الدولية الدول الأطراف بمراعاة وتبني مجم�عة من ال�شيا�شات 

لم�اجهة ومكافحة ظاهرة الف�شاد ولعل اأهم ال�شيا�شات التي ت�شمنتها التفاقية:

ت�شكيل الدول لهيئة اأو هيئات لمكافحة الف�شاد.  1 .

هذه  تقلد  طرق  و�ش�ح  ل�شمان  العم�مية،  بال�ظيفة  خا�شة  واأنظمة  لت�شريعات  الدول  و�شع  2 .

الأفراد لهذه ال�ظائف وحالت ا�شتبقائهم وترقيتهم واإحالتهم على التقاعد. 

و�شع الدول الأطراف لمدونات ق�اعد �شل�ك الم�ظفين العم�ميين، ل�شمان الأداء ال�شحيح  3 .

والم�شّرف وال�شليم لل�ظائف العم�مية.

باإبالغ  العم�ميين  الم�ظفين  قيام  وت�شهل  تي�شر  ونظم  لتدابير  المحلية  الت�شريعات  ت�شمين  4 .

ال�شلطات المعنية عن اأفعال الف�شاد.

يخالف�ن  الذين  العم�ميين  الم�ظفين  �شد  اأخرى  تدابير  اأو  تاأديبية  لتدابير  الدول  تبني  5 .

المدونات اأو الت�شريعات الناظمة لل�ظيفة العم�مة. 

تنظيم الدول وتقنينها لنظام الم�شتريات العم�مية واإدارة الأم�ال العم�مية على وجه يكفل  6 .

ال�شفافية والتناف�س.

و�شع الدول لتدابير منا�شبة لتعزيز ال�شفافية والم�شاءلة في اإدارة الأم�ال العم�مية.  7 .

الجهاز  اأع�شاء  بين  الف�شاد  فر�س  ودرء  النـزاهة  تدعيم  لتدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ  8 .

الق�شائي، بما في ذلك و�شع ق�اعد ب�شاأن �شل�ك اأع�شاء الجهاز الق�شائي.

و�شع واتخاذ الدول لالإجراءات التي قد تح�ل اأو تمنع �شل�ع القطاع الخا�س في الف�شاد.  9 .

تبني الدول ل�شيا�شات داعمة لتفعيل واإدماج الفرد وم�ؤ�ش�شات المجتمع المدني في مكافحة  10 .

بمخاطر  المجتمعي  ال�عي  رفع  في  الم�ؤ�ش�شات  لهذه  الن�شطة  والم�شاركة  ومحاربته  الف�شاد 

اإ�شهام  وت�شجيع  القرار  اتخاذ  عمليات  في  ال�شفافية  وتعزيز  تفعيل  وفي  واأ�شبابه،  الف�شاد 

الأفراد  فيها.
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تبني �شيا�شة وا�شحة في منع اإدراج النفقات التي تمثل ر�شاوى وعم�لت ومكافاآت وغيرها من  11 .

الأم�ال المقدمة على �شبيل الهبة ل�شراء الذمم والح�ش�ل على الت�شهيالت غير الم�شروعة 

�شمن نطاق الإعفاء ال�شريبي. 

ويمكننا بعد الطالع على مجموع الت�سريعات ال�سارية في فل�سطين، الوقوف على المالحظات 

التالية ب�ساأن مدى مراعاة هذه الت�سريعات واإن�سجامها مع ال�سيا�سات المقرة من قبل التفاقية 

لمكافحة الف�ساد:

ال�شعيد  الهيئة على  ت�شكيل هذه  يتم  لم  الف�ساد،. 1  لمكافحة  اأو هيئات  لهيئة  الدول  ت�سكيل 

غير  الك�شب  لمكافحة  الفل�شطينية  ال�طنية  الهيئة  اأن  بل  فح�شب  هذا  ولي�س  الفل�شطيني 

الم�شروع التي ن�س قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005 على ت�شكيلها لم ت�شكل 

بعد ما يعني ق�ش�را فل�شطينيا وا�شحا في خلق وتاأ�شي�س الأج�شام المناط بها اأ�شال مكافحة 

الف�شاد والك�شب غير الم�شروع.

العمومية،. 2  الأموال  اإدارة  في  والم�ساءلة  ال�سفافية  لتعزيز  منا�سبة  لتدابير  الدول  و�سع 

تتبنى ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية هذه ال�شيا�شة، التي نظمها وقننها قان�ن رقم )9( ل�شنة 

لت�شيير  والمخ�ش�شة  الالزمة  الالزمة  المنق�لة  الأم�ال  اأي  العامة  الل�ازم  ب�شاأن  1998م 

واإدارة الدارت العامة و�شيانة هذه الدوائر والتاأمين عليها اأو الالزمة لما تتطلبه هذه الدوائر 

من خدمات ل�شمان ا�شتمرار عملها. وبح�شب ما جاء في هذا القان�ن تخ�شع لأحكامه جميع  

الدوائر المدرجة م�ازنتها �شمن قان�ن الم�ازنة العامة ال�شن�ي لل�شلطة ال�طنية واأية دائرة 

اأخرى قد قرر مجل�س ال�زراء تطبيق اأحكام هذا القان�ن عليها، كما اأن�شاأ القان�ن دائرة في 

وزارة المالية ت�شمى دائرة الل�ازم العامة، اأنيط بها الم�ش�ؤوليات وال�شالحيات التالية:

ر�شم ال�شيا�شة العامة لإدارة الل�ازم وو�شائل تنفيذ هذه ال�شيا�شة. اأ. 

�شراء ما تحتاج اإليه الدوائر من الل�ازم وفقًا لأحكام هذا القان�ن. ب. 

الم�شت�دعات  في  وتخزينها  دائرة  اأية  لدى  الفائ�شة  والل�ازم  الم�شتركة  الل�ازم  حفظ  ج. 

المركزية لت�زيعها على الدوائر وفق ما تحتاج اإليه منها اأو تبديلها لها فيما بينها. 

اإجراء الدرا�شات الالزمة لتط�ير اإدارة الل�ازم ... د. 

كما نظم القان�ن الق�اعد الإجرائية لعمليات �شراء الل�ازم بتاأكيده على: 

الل�ازم التي تزيد قيمتها على )3000( دولر اأمريكي )ثالثة اآلف دولر( اأو ما يعادلها  اأ. 

بال�شراء  المخت�شة  الجهة  اإلى  يقدم  �شراء  تك�ن بم�جب طلب  قان�نًا  المتداولة  بالعملة 

مرفقًا بطلب التزام مالي م�قع من وكيل ال�زارة اأو من يف��شه خطيًا. 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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)ع�شرة  اأمريكي  دولر   )10000( �شراوؤها  المراد  لل�ازم  المقدرة  القيمة  تجاوزت  اإذا  ب. 

وم�شتند  �شراء   باإذن  الطلب  يعزز  قان�نًا  المتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  اأو  دولر(  اآلف 

التزام �شادر وم�شدق عن دائرة الم�ازنة.

في حين ا�شترطت المادة ال�شابعة من القان�ن �شرورة اأن تتم عمليات ال�شراء وفقًا لالأ�ش�س التالية:

اعتماد مبداأ المناف�شة في جميع عمليات ال�شراء. اأ. 

يراعى الح�ش�ل على اأج�د الل�ازم وباأف�شل الأ�شعار وال�شروط. ب. 

عدم تجزئة الل�ازم اإلى �شفقات متعددة في جميع عمليات �شراء الل�ازم المت�شابهة. ج. 

كما حدد القان�ن اأنه تتم عملية �شراء الل�ازم بطرح عطاء على اأنه يج�ز �شراء الل�ازم باإحدى 

الطريقتين التاليتين:

ا�شتدراج عرو�س وذلك في اأي من الحالت التالية :  اأ. 

( دولر اأمريكي )خم�شة  • اإذا كانت قيمة الل�ازم المراد �شراوؤها ل تزيد على )5000	

اآلف دولر( اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نًا.

•اإذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف اأو منا�شب من العرو�س واقتنعت الجهة التي  	
طرحت العطاء اأن ال�شرورة تق�شي ب�شراء الل�ازم عن طريق ا�شتدراج عرو�س. 

من  اأي  في  م�ردين  اأو  منتجين  اأو  بائعين  مع  بالتفاو�س  لل�ازم  المبا�شر  •ال�شراء  	
الحالت التالية:

بالقيام  ت�شمح  ل  طارئة  عامة  حالة  لم�اجهة  مطل�بة  الل�ازم  كانت  اإذا   -

باإجراءات طرح عطاء اأو ا�شتدراج عرو�س وذلك بناء على طلب من ال�زير 

المخت�س وم�افقة مجل�س ال�زراء.

اإذا كانت الل�ازم المراد �شراوؤها قطعًا تبديلية اأو اأجزاء مكملة ل تت�افر لدى   -

اأكثر من م�شدر واحد بناء على تقرير فني من ذوي الخت�شا�س والخبرة.

�شراء م�اد علمية كالأفالم والمخط�طات وما يماثلها.  -

الح�ش�ل من  بالم�شتطاع  يكن  ولم  ا�شتدراج عرو�س  تم  اأو  اإذا طرح عطاء   -

خالل اأي منهما على عرو�س منا�شبة اأو لم تكن الأ�شعار معق�لة اأو عند عدم 

الح�ش�ل عل كامل الكمية من الل�ازم المراد �شراوؤها.

كما ن�س القان�ن على ت�شكيل لجنة العطاءات المركزية للقيام بالمهام وال�شالحيات المن�ش��س 

عليها في هذا القان�ن. 
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في  المناف�شة  مبداأ  اعتماد  على  وتاأكيده  العامة  الل�ازم  �شراء  لإجراءات  القان�ن  تنظيم  ورغم 

يتعلق  ما  كل  ن�شر  وج�ب  على  القاطع  الن�س  من  خلى  بتقديرنا  انه  اإل  ال�شراء،  عمليات  جميع 

بعمليات ال�شراء �ش�اء على �شعيد الإعالن عن العطاءات اأو على �شعيد ن�شر نتائج هذه العطاءات، 

كما اأن القان�ن بمنحه الإدارة �شلطة ال�شراء المبا�شر قد منع اإدراج النفقات التي تمثل ر�شاوى 

وعم�لت ومكافاآت وغيرها من الأم�ال المقدمة على �شبيل الهبة ل�شراء الذمم والح�ش�ل على 

الت�شهيالت غير الم�شروعة �شمن نطاق الإعفاء ال�شريبي.

كما  ا�شقط  حيث  المختلفة  م�اده  بمقت�شى  بن�شه  الفل�شطيني  الدخل  �شريبة  قان�ن  تبناه  ما  وهذا 

يت�شح من ن�ش��شه النفقات التي تمثل ر�شاوى وعم�لت ومكافاآت وغيرها من الأم�ال المقدمة على 

.
23

�شبيل الهبة ل�شراء الذمم والح�ش�ل على الت�شهيالت غير الم�شروعة من  نطاق الإعفاء ال�شريبي

23   ن�شت المادة ال�شاد�شة من هذا القان�ن على اأن: )يعفى من ال�شريبة المفرو�شة بم�جب اأحكام هذا القان�ن كل من 

الدخ�ل التالية: 1. دخل الهيئات المحلية والم�ؤ�ش�شات العامة من عمل ل ي�شتهدف الربح. 2. دخل الجمعيات الخيرية 

والنقابات والتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل ل ي�شتهدف الربح. 3. دخل الأوقاف وم�ؤ�ش�شات الأيتام. 

4. رواتب التقاعد. 5. اأي مبلغ مقط�ع يدفع كمكافاأة لدى اعتزال الخدمة اأو ال�فاة اأو كتع�ي�س مقط�ع مقابل الإ�شابة 

العام  القطاع  لم�ظفي  المدف�عة  والتمثيل  ال�شفر  المفع�ل. 6. عالوة  ال�شارية  والق�انين  يت�افق  بما  وفاة  اأو  باأذى 

والمدف�عة لهم في نطاق عملهم الر�شمي. 7. الم�شتردات من ال�شرائب نتيجة ت�ش�ية اأو�شاع من �شن�ات �شابقة. 8. 

دخل الأعمى اأو الم�شاب بعجز اأو اإعاقة تزيد على 50% محددة بقرار لجنة طبية مخت�شة من عمل يدوي اأو وظيفة. 

9. الدخ�ل المعفاة بم�جب قان�ن خا�س اأو اتفاقية دولية. 10. المخ�ش�شات المدف�عة لم�ظفي ال�شلك الخارجي 

الفل�شطيني. 11. الرواتب والمخ�ش�شات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها اإلى م�ظفيها وم�شتخدميها. 

�شريطة  ال�شحي،  والتاأمين  وال�شمان  والت�فير  التقاعد  ك�شناديق  عليه  م�افق  �شندوق  لأي  المتحقق  الدخل   .12

اأن يقت�شر الإعفاء على دخل ال�شندوق من م�شاهمات كل من الم�شتخدمين )بفتح الدال( والم�شتخدمين )بك�شر 

اأي �شخ�س  اأو  اأ�شرته  اأفراد  اأي من  اأو  اأو العمل  الدال(. 13. القيمة اليجارية لالأبنية التي ي�شغلها مالكها لل�شكن 

معال �شرعًا، واقتنع ماأم�ر التقدير باأن اأ�شغال الماأج�ر دون مقابل، وكذلك البناء الذي ي�شغله مالكه اإذا كان �شخ�شًا 

اأي من م�ظفيه وم�شتخدميه لغاية ال�شكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقت�شر الإعفاء على القيمة  اأو  معن�يًا 

ل�ائح  الإعفاء وفق  المحددة لهذا  المعايير  المزارعين ح�شب  الطبيعي من  ال�شخ�س  للمالك. 14. دخل  اليجارية 

وتعليمات ت�شدر لهذه الغاية.   

كذلك ن�شت المادة )7( من القان�ن على )يعفى من ال�شريبة المفرو�شة بم�جب اأحكام هذا القان�ن وفقا لل�شروط   

الم��شحة، كل من الدخ�ل التالية: 1. الأرباح الراأ�شمالية الناتجة عن بيع عقارات، اأو اأوراق مالية، ب�شرط اأن ل يك�ن 

تدفع  التي  والمخ�ش�شات  الرواتب،   .2 بذلك.  التجارة  عمله  طبيعة  من  يك�ن  ل  واأن  ومنتظمة،  دورية  ب�ش�رة  ذلك 

للم�ظفين الدبل�ما�شيين غير الفل�شطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فل�شطين �شريطة المعاملة بالمثل. 3. الإرث، 

ول يعفى بعد ذلك الإيراد ال�شن�ي للممتلكات الم�روثة. 4. الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعامالتها مع اأع�شائها(. 

النفقات  تنزل  �شخ�س  لأي  الخا�شع  الدخل  مقدار  اإلى  )للت��شل  المادة  على  القان�ن  من  الثامنة  المادة  ون�شت   

ال�شنة بما  لل�شريبة خالل  اإنتاج الدخل الخا�شع  ال�شخ�س كليًا وح�شرًا في �شبيل  التي تكبدها ذلك  والم�شاريف 

فيها: 1. الم�شروفات البيعية والت�ش�يقية والنقل والت�زيع. 2. الم�شروفات الإدارية والر�ش�م القان�نية والإيجارات. 

3. ف�ائد القرو�س المتعلقة باإنتاج الدخل. 4. �شريبة القيمة الم�شافة على الرواتب والأج�ر وكذلك �شريبة القيمة 

الم�شافة المدف�عة على الأرباح في الم�ؤ�ش�شات المالية. 5. الرواتب والأج�ر المدف�عة. 6. بدلت الخل� والمفتاحية 

الخدمة  نهاية  7. مكافاأة  بالت�شاوي.  �شن�ات  ت�زيعها على خم�س  �شريطة  التاأ�شي�س  المتحققة وم�شاريف  وال�شهرة 
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3. و�سع ت�سريعات واأنظمة خا�سة بالوظيفة العمومية، ل�شمان و�ش�ح طرق تقلد ه�ؤلء الأفراد 

لهذه ال�ظائف وحالت ا�شتبقائهم وترقيتهم واإحالتهم على التقاعد، حيث تبنى قان�ن الخدمة 

المادة  ن�شت  حيث  المختلفة  واأحكامه  ن�ش��شه  بمقت�شى  الإجراءات  هذه  الفل�شطيني  المدنية 

)19( من القان�ن على اأن )تعلن الدوائر الحك�مية عن ال�ظائف الخالية بها التي يك�ن التعيين 

المدف�عة ح�شب الق�انين ال�شارية المفع�ل. 8. التع�ي�شات المدف�عة بدل اإ�شابة العمل اأو ال�فاة ونفقات معالجة 

اإ�شابة العمل. 9. المبالغ التي يدفعها  الم�شتخدمين )بفتح الدال( وعائالتهم واأق�شاط التامين على حياتهم �شد 

والتاأمين  وال�شمان  والت�فير  الدخار  ال�زير ك�شندوق  اأي �شندوق م�افق عليه من  الدال( في  الم�شتخِدم )بك�شر 

ال�شحي. 10. نفقات تدريب الم�ظفين والم�شتخدمين بن�شبة 1% من الدخل الإجمالي اأو ثالث�ن األف )30.000( 

دولر اأمريكي �شن�يًا اأيهما اأقل. 11. يتم ا�شتبعاد كافة الم�شاريف والنفقات التي تخ�س اأي ن�شاط اأو دخل معفي من 

ال�شريبة بم�جب هذا القان�ن اأو اأي قان�ن اآخر اأو اإتفاق دولي على اأ�شا�س المعادلة التالية: - راأ�س المال الم�شتثمر 

في الن�شاط المعفي من ال�شريبة من�ش�با اإلى المجم�ع الكلي لراأ�س المال الم�شتثمر م�شروبًا بمجم�ع الم�شاريف 

والف�ائد المدينة المقب�لة. 12. فروقات العملة المدينة على اأن تك�ن لغايات اإنتاج الدخل.   

لل�شروط  وفقًا  والخ�شائر  الم�شروفات  ببن�د  المتعلقة  التالية  التنزيالت  بعمل  ي�شمح  اأن  على   )9( المادة  ون�شت   

الم��شحة: 1. الن�شبة المقررة بنظام ي�شدره ال�زير بتن�شيب من المدير من كلفة الأ�ش�ل المنق�لة كالمكائن والآلت 

والمعدات والأثاث والمفرو�شات وكذلك الأبنية ال�شناعية التي تحت�ي على اآلت �شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها 

القرو�س  من  مئ�ية  ن�شبة  ت�شتقطع  اأن  التجارية  للبن�ك   .2 الدخل.  فيها  تحقق  التي  ال�شنة  خالل  ا�شتهالكها  اأو 

الم�شتحقة المتعثرة وغير المح�شلة كمخ�ش�شات للدي�ن الم�شك�ك فيها وفقا لتعليمات ي�شدرها ال�زير بالتن�شيق 

منحهم  وعدم  المدينين  اأم�ال  على  التنفيذ  في  القان�نية  بالإجراءات  البن�ك  هذه  قيام  �شريطة  النقد  �شلطة  مع 

اأية ت�شهيالت اأخرى لحقة لتلك القرو�س المتعثرة. 3. التبرعات المدف�عة ل�شناديق الزكاة والجمعيات الخيرية 

والجمعيات غير الهادفة للربح والم�شجلة ر�شميًا في فل�شطين والتبرعات لم�ؤ�ش�شات ال�شلطة ال�طنية بم�جب دع�ة 

عامة ر�شمية بحيث ل تزيد عن 20% من �شافي الدخل. 4. الخ�شائر المرحلة المحددة بح�شابات ختامية �شحيحة 

عن �شن�ات مالية �شابقة ب�شرط عدم ترحيلها لأكثر من خم�س �شن�ات. 5. نفقات ال�شيافة الم�ثقة بحيث ل تزيد 

عن 3% من �شافي الربح قبل ال�شريبة اأو خم�شة ع�شر األف )15000( دولر اأمريكي �شن�يًا اأيهما اأقل. 6. الدي�ن 

المعدومة اإلى المدى الذي يقتنع فيه ماأم�ر التقدير اأنها اأ�شبحت معدومة، ويعتبر الدين معدومًا في الحالت التالية: 

المدين دون وج�د  القان�ن.  ج. وفاة  اإع�شاره وفقًا لأحكام  اأو  المدين  اإفال�س   اأ. �شدور قرار محكمة مخت�شة.  ب. 

تركة تكفي  لل�شداد كليا اأو جزئيا.  د. اختفاء المدين اأو �شفره اأو انقطاع اأخباره بمدة ل تقل عن خم�س �شن�ات دون 

وج�د اأية اأم�ال يمكن التنفيذ عليها.  هـ. عدم قدرة المدين على ت�شديد دي�نه رغم المطالبة الالزمة واثبات عدم 

وج�د اأية اأم�ال منق�لة اأو غير منق�لة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة ل تقل عن ثالث �شن�ات على هذا 

الدين �شريطة اأن ل يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بم�جب هذه الفقرة على ن�شبة 2% من الدخل الإجمالي اأو ثالث�ن 

األف )30.000( دولر اأمريكي في ال�شنة اأيهما اقل لالأ�شخا�س الطبيعيين وال�شركات الم�شاهمة الخ�ش��شية ون�شبة 

2% من الدخل الإجمالي اأو مائة وخم�ش�ن األف )150.000( دولر اأمريكي في ال�شنة اأيهما اقل لل�شركات الم�شاهمة 

اأو  الماكينات والآلت والمعدات  ا�شتبدال  الناجمة عن  الخ�شارة  القان�ن. 7.  الدين وفقًا لأحكام  العامة.  و. تقادم 

بع�س اأجزائها الم�شتخدمة في العمل، ويتم ح�شاب هذه الخ�شارة على اأ�شا�س تكلفة الماكينات اأو الآلت اأو المعدات اأو 

بع�س اأجزائها مطروحًا منها ما ح�شل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلت والمعدات والأجزاء الم�شتبدلة وما 

�شبق تنزيله عن اإ�شتهالكها. 8. ح�شة الفروع من نفقات المركز الرئي�شي الم�ج�د خارج فل�شطين وبن�شبة ل تتجاوز 

الأخطار  تنزيل احتياطي  اأقل. 9. يجري  اأيهما  اأمريكي  األف )30.000( دولر  اأو ثالث�ن  الخا�شع  الدخل  5% من 

ال�شارية واحتياطي اإدعاءات تحت الت�ش�ية لأعمال التاأمين وفق تعليمات ت�شدر عن ال�زير بتن�شيب من المدير. 10. 

لل�شريبة  الخا�شعة  الإيرادات  ح�شاب  وكيفية  والتنزيالت  الم�شتاأجرة  لالأ�ش�ل  الإ�شتهالك  معدلت  تحديد  يجري 

لأطراف العالقة في عق�د الإيجار التم�يلية بم�جب تعليمات ت�شدر عن ال�زير بتن�شيب من المدير. 11. ل ي�شمح 
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اأ�شب�عين من خل�ها من �شحيفتين ي�ميتين على الأقل  فيها بقرار من الجهة المخت�شة خالل 

ويت�شمن الإعالن البيانات المتعلقة بال�ظيفة و�شروط �شغلها وُي�شعر الدي�ان بذلك( كذلك ن�شت 

يتم  اإجراء م�شابقات كتابية و�شفهية  ي�شتدعي �شغلها  التي  ال�ظائف  اأن )في  المادة )20( على 

الإعالن عن اإجراء الم�شابقات الكتابية اأوًل، ويدعى الناجح�ن في المتحان الكتابي فقط لإجراء 

الم�شابقات ال�شفهية ويتم الإعالن عن اأ�شماء الناجحين في الم�شابقات ال�شفهية ح�شب الترتيب 

النهائي لنتائج الم�شابقات(. 

وجاء في ن�س المادة )21( )تق�م لجان الختيار بالإعالن عن اأ�شماء المقب�لين للتقدم لم�شابقات التعيين 

في �شحيفتين ي�ميتين لي�مين متتاليين على الأقل بحيث يت�شمن الإعالن م�عد ومكان الم�شابقة(. 

بالترتيب  ال�اردة  الأ�شبقية  ال�ظائف بح�شب  التعيين في  المادة )22( على )1 - يك�ن  ون�شت 

فاإن  خبرة،  فالأكثر  م�ؤهاًل  الأعلى  يعين  الترتيب  في  الت�شاوي  وعند  المتحان،  لنتائج  النهائي 

ت�شاويا تقدم الأكبر �شنًا، وت�شقط حق�ق من لم يدركه الدور للتعيين بم�شي �شنة من تاريخ اإعالن 

النتائج  اإعالن  تاريخ  التعيين خالل مدة �شهر من  ال�شروع في عملية  يتم  نتيجة المتحان. 2 - 

المذك�رة. 3 - يجب النتهاء من عملية التعيين لل�ش�اغر المعلن عنها خالل مدة اأق�شاها �شنة 

من تاريخ اإعالن نتيجة المتحان(. 

وعلى �شعيد الترقية عالج القان�ن الفل�شطيني اإجراءات و�ش�ابط ترقية الم�ظف ف��شع لها العديد 

 .
24

من الأحكام وال�شروط الم��ش�عية التي ت�شمن نزاهة تلك الترقيات في حال الإلتزام بها

24   ومن اأهم هذه ال�ش�ابط:

ي�شترط للترقية على الدرجات داخل الفئة الأولى ح�ش�ل الم�ظف على تقدير جيد جدًا طيلة �شن�ات الخدمة في  اأ. 

الدرجة ويتم اعتماد الترقية من قبل مجل�س ال�زراء بناء على تن�شيب رئي�س الدائرة الحك�مية المخت�س، على اأن 

تعطى الأول�ية بالختيار لمن ح�شل على تقدير ممتاز طيلة �شن�ات الخدمة في هذه الدرجة وعند الت�شاوي في تقييم 

الأداء يتم الختيار ح�شب الأقدمية فيما بينهم. 

ي�شترط للترقية على الدرجات داخل باقي الفئات ح�ش�ل الم�ظف على مت��شط تقدير جيد فما ف�ق لآخر ثالث  ب. 

�شن�ات. 

الدائرة الحك�مية المخت�شة  الترقية في  الم�شت�فين ل�شروط  الثانية والثالثة للم�ظفين  الفئتين  الترقية داخل  تتم  ج. 

بقرار من رئي�س الدائرة المخت�س. وتعطى الأول�ية في الترقيات لالأقدمية والأداء مع البدء بالن�شبة المخ�ش�شة 

للترقية بالأقدمية.

تتم جميع الترقيات في باقي درجات الفئة الثالثة والفئتين الرابعة والخام�شة بالأقدمية من بين الم�شت�فين ل�شروط  د. 

الترقية. وي�شدر القرار بذلك من رئي�س الدائرة المخت�س بناء على ت��شية اللجنة المخت�شة. 

الدائرة  رئي�س  من  بتن�شيب  الترقية  ل�شروط  الم�شت�فين  للم�ظفين  الأولى  الفئة  اإلى  الثانية  الفئة  من  الترقية  تتم  هـ. 

وبقرار من مجل�س ال�زراء. وتعطى الأول�ية للترقية بالختيار لمن ح�شل على تقدير ممتاز طيلة �شن�ات الخدمة في 

هذه الدرجة، وعند الت�شاوي في تقييم الأداء يتم الختيار ح�شب الأقدمية فيما بين الم�شتحقين. 

ي�شدر قرار الترقية من الجهة المخت�شة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذًة من تاريخ �شدور القرار بها. 2 - ي�شتحق  و. 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

المدنية  الخدمة  قان�ن  حدد  فقد  العام.  الم�ظف  بتاأديب  خا�شة  تدابير  تبني  �شعيد  وعلى 

الفل�شطيني واجبات الم�ظف و�شل�كه ال�ظيفي بعدد من الإلتزامات التي ت�شمن اإبتعاد الم�ظف 

.
25

عن كل ما يجره اإلى اأي فعل من اأفعال الف�شاد

الجهاز  اأع�ساء  بين  الف�ساد  فر�س  ودرء  النـزاهة  تدعيم  لتدابير  الأطراف  الدول  اتخاذ   .4

الم�ظف من تاريخ الترقية اأول مرب�ط الدرجة الجديدة اأو عالوة من عالوات هذه الدرجة م�شافة اإلى راتبه الأ�شلي 

اأيهما اأكبر. 

مت بحق م�ظف �شك�ى ت�شت�جب اتخاذ اإجراءات تاأديبية اأو جزائية فال ينظر في ترقيته اإل بعد �شدور القرار  اإذا ُقدِّ ز. 

النهائي في ق�شيته، واإذا تقرر عدم اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحقه اأو تمت تبرئته من التهمة الم�جهة اإليه ينظر في 

ترقيته من تاريخ ا�شتحقاقها.

ل تتم الترقية اإل على درجة �شاغرة في الم�ازنة المعتمدة �شريطة ق�شاء الم�ظف �شن�ات الحد الأدنى للمدة المقررة  ح. 

للبقاء على الدرجة الم�شار اإليها في الجدول رقم )1 ( الملحق بهذا القان�ن. 

25  بينت المادة 66 من قان�ن الخدمة المدنية واجبات الم�ظف بالآتي:

يلتزم  واأن  وظيفته،  واجبات  لأداء  الر�شمي  العمل  وقت  يخ�ش�س  واأن  واأمانة  بدقة  بنف�شه  به  المن�ط  العمل  تاأدية   .1

بالعمل في غير اأوقات العمل الر�شمية بناًء على تكليف من الجهة المخت�شة اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك

اأن يح�شن معاملة الجمه�ر واأن ينجز معامالتهم في ال�قت المحدد.   .2

احترام م�اعيد العمل.   . 3

المحافظة على الأم�ال والممتلكات العامة.   .4

الق�انين  حدود  في  وتعليمات  اأوامر  من  اإليه  ي�شدر  ما  وتنفيذ  ال�ظيفية  ات�شالته  في  الإداري  الت�شل�شل  احترام   . 5

والل�ائح النافذة، ويتحمل كلُّ م�شئ�ل م�ش�ؤولية الأوامر التي ت�شدر منه كما يك�ن م�ش�ؤوًل عن ح�شن �شير العمل في 

حدود اخت�شا�شاته.

بعمله  المتعلقة  والتعليمات  والل�ائح  الق�انين  والطالع على  والعملية  العلمية  وكفاءاته  تنمية قدراته  يعمل على  اأن   .6

والإحاطة بها وتقديم القتراحات التي يراها مفيدة لتح�شين طرق العمل في الدائرة ورفع م�شت�ى الأداء فيها. 

كما ن�شت المادة )67( من القان�ن على المحظ�رات التي يجب على الم�ظف تجنبها وهي:

مخالفة اأحكام هذا القان�ن اأو الق�انين والل�ائح الأخرى المعم�ل بها والمتعلقة بالخدمة المدنية والم�ظفين.   .1

الجمع بين وظيفته وبين اأي عمل اآخر ي�ؤديه بنف�شه اأو بال�ا�شطة. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن ال�ش�ابط   .2

والأحكام لالأعمال التي يج�ز للم�ظف اأداوؤها في غير اأوقات الدوام الر�شمية بما ل ي�شر اأو يتعار�س اأو يتناق�س مع 

ال�ظيفة اأو مقت�شياتها.

ا�شتغالل وظيفته و�شالحياته فيها لمنفعة ذاتية اأو ربح �شخ�شي اأو القب�ل مبا�شرة اأو بال�ا�شطة لأية هدية اأو مكافاأة   .3 

اأو منحة اأو عم�لة بمنا�شبة قيامه ب�اجبات وظيفته. 

اأن يحتفظ لنف�شه باأ�شل اأّية ورقة ر�شمية اأو �ش�رة اأو ن�شخة اأو ملخ�س عنها اأو اأن ينزعها من الملفات المخ�ش�شة   .4

لحفظها ول� كانت خا�شة بعمل كّلف به �شخ�شيًا.

ترك  ول�  حتى  القان�ن  يجيزها  التي  للمجالت  خالفًا  وظيفته  بحكم  عليها  يطلع  التي  م�ر 
ُ
الأ من  اأّيًا  يف�شي  اأن   .5 

ال�ظيفة.

الخروج على مقت�شى ال�اجب في اأعمال وظيفته اأو الظه�ر بمظهر من �شاأنه الإخالل بكرامة ال�ظيفة.  .6 

�شرب الخمر ولعب القمار في الأندية اأو في المحال العامة.  .7 
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الق�سائي، بما في ذلك و�شع ق�اعد ب�شاأن �شل�ك اأع�شاء الجهاز الق�شائي.

وه� ما تم على ال�شعيد الفل�شطيني من خالل و�شع مجل�س الق�شاء الفل�شطيني الأعلى لمدونة   

ال�شل�ك الناظمة لعمل الق�شاة.

والم�شّرف  ال�شحيح  الأداء  ل�شمان  العموميين،  الموظفين  �سلوك  قواعد  مدونات  و�سع   .5

مدونة  و�شع  اآمان  وال�شفافية  النزاهة  ائتالف  مع  بالتعاون  العم�مية.تم  لل�ظائف  وال�شليم 

فل�شطينية ل�شل�ك وواجبات الم�ظف العم�مي.

التاأديبية عالجت المادة )68( من القان�ن هذه الإجراءات  وعلى �شعيد الإجراءات والعق�بات 

والعق�بات المقررة لمخالفة الم�ظف اأحكام القان�ن بالتالي:

في  بها  المعم�ل  والقرارات  والتعليمات  والأنظمة  للق�انين  مخالفة  الم�ظف  ارتكاب  ثبت  اإذا 

الخدمة المدنية اأو في تطبيقها فت�قع عليه اإحدى العق�بات التاأديبية التالية:

التنبيه اأو لفت النظر.  -

الإنذار.   -

الخ�شم من الراتب بما ل يزيد عن راتب خم�شة ع�شر ي�مًا.  -

الحرمان من العالوة الدورية اأو تاأجيلها مدة ل تزيد عن �شتة اأ�شهر.   -

الحرمان من الترقية ح�شب اأحكام هذا القان�ن.  -

ال�قف عن العمل مدة ل تتجاوز �شتة اأ�شهر مع �شرف ن�شف الراتب.  -

تخفي�س الدرجة. - الإنذار بالف�شل. - الإحالة اإلى المعا�س. - الف�شل من الخدمة.   -

كما ا�شترطت المادة )69( اأن تك�ن اإحالة الم�ظف للتحقيق على المخالفات التاأديبية ممن يملك 

�شلطة ت�قيع العق�بة على الم�ظف، كما األزمت الإدارة ب�اجب عدم اإيقاع اأي عق�بة على الم�ظف 

اإل بعد اإحالته اإلى لجنة للتحقيق معه و�شماع اأق�اله، واإثبات ذلك بالت�شجيل في مح�شر خا�س، 

اإليها  ا�شتندت  التي  لالأ�شباب  م��شحا  اأي  م�شببًا  العق�بة  بت�قيع  ال�شادر  القرار  يك�ن  اأن  على 

الإدارة في م�شاءلة وعقاب الم�ظف. 

كما ا�شترطت المادة )71( اأن تك�ن اإحالة م�ظفي الفئة الأولى للتحقيق على المخالفات التاأديبية 

يت�لى  واأن  لها.  التابعين  الحك�مية  الدائرة  رئي�س  بناًء على طلب من  ال�زراء  بقرار من مجل�س 

الم�ظف  درجة  درجاتهم عن  تقل  ل  ال�زراء من م�ظفين  ي�شكلها مجل�س  لجنة  التحقيق معهم 

المحال للتحقيق. على اأن  ترفع هذه اللجنة ت��شياتها اإلى مجل�س ال�زراء لتخاذ القرار المنا�شب 

ب�شاأنها وفقًا لأحكام هذا القان�ن. 

الفصل الثالث:  مدى موائمة الت�صريعات الفل�صطينية لإتفاقية الأمم المتحدة
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خاتمة وتوصيات

ا�ستعرا�س  من  يت�سح  فاإنه  الإتفاقية،  مع  الت�سريعية  الموائمة  مجال  وفي  اأول: 

مجموع الت�سريعات الفل�سطينية، اأي المقرة من قبل المجل�س الت�سريعي الفل�سطيني 

اإلى جانب الت�سريعات ال�سارية في فل�سطين، مجموع المالحظات التالية:-

جرمت الت�شريعات ال�شارية اغلب الجرائم التي جرمتها التفاقية، غير اأن المالحظ ب�شاأن  1 .

هذا التجريم عدم تنا�شب العق�بات المقرة لهذه الأفعال مع خط�رة جرائم الف�شاد، بحيث 

�شرورة  يقت�شي  مما  الجنح،  نطاق  �شمن  الجرائم  هذه  اغلب  ال�شارية  الت�شريعات  اأدرجت 

تدخل الم�شرع الفل�شطيني لتدارك وت�ش�يب هذا الخلل.

هناك بع�س الأفعال التي جرمتها التفاقية ولم تجرمها الت�شريعات المحلية كتجريم التفاقية  2 .

قيام م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف في م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية عمدا، ب�شكل مبا�شر اأو غير 

ل�شالح  اأو  نف�شــه  الم�ظــف  ل�شالح  �ش�اء  م�شتحقــة،  غير  مزيــة  قب�ل  اأو  بالتما�س  مبا�شـر، 

�شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء 

واجباته الر�شمية. وتجريم التفاقية للر�ش�ة والختال�س في القطاع الخا�س من خالل تجريم 

وعد اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل لديه باأي �شفة، بمزية غير م�شتحقة 

اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه 

اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما 

ي�شكل اإخالل ب�اجباته. 

ولهذا اأن م�ائمة الت�شريعات المحلية لأحكام التفاقية تقت�شي �شرورة ووج�ب تجريم هذه 

الت�شريعات لكافة الأفعال التي جرمتها التفاقية، ولعل من الأهمية بمكان الإ�شارة اإلى وج�د 

م�شروع فل�شطيني لقان�ن العق�بات على جدول اأعمال المجل�س مما قد ي�شهل على الفل�شطينيين 

تدارك وتجاوز هذا الخلل عبر اإدماج هذه الأفعال في متن هذا الم�شروع. 

اإعادة �شياغة تعريف الم�ظف العام على ال�جه الذي ي�شمن مد نطاق هذا التعريف لغايات  3 .

مكافحة الف�شاد بحيث ي�شمل الم�ظف العم�مي الأجنبي اأو م�ظف م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية. 

وكذلك  والخبراء  ال�شه�د  حماية  واإجراءات  طرق  ال�شارية  الإجرائية  الت�شريعات  تعالج  لم  4 .

ترهيب  اأو  انتقام  اأي  من  القت�شاء،  عند  بهم  ال�شلة  ال�ثيقي  الأ�شخا�س  و�شائر  اأقاربهم 
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الف�شاد المجّرمة، �ش�اء تمثلت  باأفعال  اإدلئهم ب�شهادة تتعلق  محتمل، قد يتعر�ش�ا له حال 

هذه الحماية بت�فير الحماية الج�شدية لأولئك الأ�شخا�س، اأو بتغيير اأماكن اإقامتهم وال�شماح، 

عند القت�شاء، اأو اتخاذ الإجراءات الخا�شة بعدم اإف�شاء المعل�مات المتعلقة به�يتهم واأماكن 

ت�اجدهم اأو بفر�س قي�د على اإف�شائها. اأو بت�فير ق�اعد خا�شة بالأدلة تتيح لل�شه�د والخبراء 

اأن يدل�ا باأق�الهم على نح� يكفل �شالمة اأولئك الأ�شخا�س، كال�شماح مثال بالإدلء بال�شهادة 

با�شتخدام تكن�ل�جيا الت�شالت، مثل و�شالت الفيدي� اأو غيرها من ال��شائل المالئمة.  

كذلك خلت الت�شريعات ال�شارية من اأي ن�س ب�شاأن حماية المبّلغين عن جرائم الف�شاد وت�فير 

الحماية له�ؤلء المبلغين ب�جه اأي معاملة اأو م�شاءلة لأي �شخ�س يق�م بح�شن نّية ولأ�شباب 

وجيهة، باإبالغ ال�شلطات المخت�شة باأي وقائع تتعلق باأفعال الف�شاد. 

ولهذا يجب في �شبيل �شمان م�ائمة الت�شريعات لأحكام التفاقية اأن يتم اإدماج الإجراءات 

والتدابير الخا�شة بحماية ال�شه�د والخبراء والمبلغين عن جرائم الف�شاد �شمن متن الق�انين 

ولت�شجيع  من جانب،  التفاقية  مع  الت�شريعات  هذه  ان�شجام  ل�شمان  الفل�شطينية  الإجرائية 

الأفراد وال�شه�د على التبليغ عن هذه الجرائم وتحريكها. 

العق�بات  ال�شارية وتحديدا م�شروع قان�ن  العقابية  الت�شريعات  يتم ت�شمين  اأن  كذلك يجب 

اأو  الف�شاد  جرائم  مرتكبي  وت�شجيع  بتحفيز  الخا�شة  الن�ش��س  من  لمجم�عة  الفل�شطيني 

ال�شركاء فيها على ك�شف هذه الجرائم وذلك من خالل الن�س على:

•اإمكانية تخفيف عق�بة المتهم الذي يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق اأو المالحقة  	
ب�شاأن جرائم الف�شاد. 

•منح الح�شانة من المالحقة الق�شائية، لأي �شخ�س يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق  	
اأو المالحقة ب�شاأن جرائم الف�شاد. 

اإدراج  خالل  من  وذلك  الخا�س  العف�  بمبداأ  الأخذ  حال  الف�شاد  جرائم  خط�رة  مراعاة  5 .

ن�س �شريح بمتن م�شروع قان�ن العق�بات الفل�شطينية يح�شن جرائم الف�شاد ب�جه العف� 

اأو  الجرائم،  مرتكبي هذه  الخا�س عن  العف�  على حظر  الن�س  وذلك من خالل  الخا�س. 

اإعفاء المحك�م عليه بجرائم الف�شاد من تنفيذ العق�بة كلها اأو بع�شها.

الدع�ى  تحريك  مجريات  على  ال�ظائف  لبع�س  المقرة  للح�شانة  ال�شلبي  الأثر  لتدارك  6 .

والتحقيق فيها، نرى �شرورة اأن يتم الن�س على اإجراءات �شريعة وفاعلة لرفع الح�شانة من 

قبل الجهات المالكة لهذه ال�شالحية، كي يت�شنى للنيابة العامة ممار�شة دورها في تحريك 

خاتمة وتوصيات
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ب�شرعة  للح�شانة  المالكين  الأ�شخا�س  بم�اجهة  الف�شاد  ق�شايا  في  الجزائية  الدعاوى 

وفاعلية.

اأو  الدع�ى  لتحريك  الم�شقط  التقادم  ب�جه  الف�شاد  جرائم  تح�شين  اأو  التقادم  مدة  رفع  7 .

تنفيذ العق�بة، ولهذا نرى �شرورة اأن يتبنى الم�شرع الفل�شطيني ويعمم ذات الت�جه الذي 

ذهب اإليه في قان�ن الك�شب غير الم�شروع والمتعلق باإقراره عدم خ�ش�ع ق�شايا الك�شب غير 

الم�شروع للتقادم، لي�شمل هذا التعميم جميع الجرائم التي اأقرتها التفاقية الدولية لمكافحة 

الف�شاد.

لالأم�ال  الم�شادرة  تمتد  اأن  وج�ب  ي�شمن  الذي  ال�جه  على  العقابية  الت�شريعات  تعديل  8 .

لت�شمل  الف�شاد،  جرائم  ارتكاب  في  الم�شتخدمة  اأو  الف�شاد  جرائم  من  عليها  المتح�شل 

التي  الممتلكات  من  اأو  الإجرامية،  العائدات  من  المتاأتية  المنافع  اأو  الإيرادات  م�شادرة 

ُحّ�لت تلك العائدات اإليها اأو ُبّدلت بها، اأو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

اإر�شاء م�ش�ؤولية الهيئات الإعتبارية عن الأفعال المجرمة وفقا لالإتفاقية، واأن تك�ن الجزاءات  9 .

فعالة ومتنا�شبة ورادعة.

اإزالة التعار�س الذي وقعت  اإقرارات الذمة المالية بما ي�شمن  اإقرار واإ�شدار قان�ن ينظم  10 .

ومكان حفظها،  الإقرارات،  لها  تقدم  التي  الجهة  ال�طنية بخ�ش��س  الت�شريعات  بع�س  به 

والجهة �شاحبة الخت�شا�س بالإذن بالإطالع عليها عند القت�شاء.

الت�شريعات  كافة  �شعيد  على  ت�شريعية  وفل�شفة  كنهج  والم�شاءلة  ال�شفافية  مبداأ  تبني  11 .

الفل�شطينية التي لها عالقة بالمال العام، وال�ظيفة العم�مية من الن�س ال�شريح على وج�ب 

العلنية وال��ش�ح والت�شرف بطريقة مك�ش�فة ل�شلطات الدولة، وذلك من خالل تبني هذه 

الت�شريعات على اختالفها لإجراءات وتدابير وا�شحة تكفل �شراحة، التدفق الحر للمعل�مات 

ومن ثم حرية و�ش�ل الجمه�ر واطالعه وجمعه للمعل�مات المتعلقة بهذه الج�انب، مما قد 

يتيح للراأي العام ولمن لهم م�شلحة في ممار�شة حقهم الم�شروع في الم�شاءلة والح�ش�ل 

على الت��شيحات الالزمة ح�ل مختلف الج�انب المتعلقة بكيفية ممار�شة اأ�شحاب ال�شلطة 

على  يجب  ولهذا  وال�شراء.  والعطاءات  المناق�شات  �شعيد  على  وم�ش�ؤولياتهم،  لمهامهم 

اأ�ش�س  مع  المتفق  ال�جه  على  العامة  الل�ازم  قان�ن  �شياغة  يعيد  اأن  الفل�شطيني  الم�شرع 

اأداء  على  الرقابي  دوره  بممار�شة  للجمه�ر  ولل�شماح  الف�شاد  فر�س  من  للتقليل  ال�شفافية 

الحك�مة في هذا ال�شدد.
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معايير  و�شع  تت�لى  عال،  م�شت�ى  على  ر�شمية  مهنية  لجنة  ت�شكيل  ي�شتهدف  ت�شريع  اإعداد  12 .

و�شروط اإ�شغال وظائف الفئة الخا�شة والرقابة على تنفيذها. واإعداد نظام تف�شيلي ح�ل 

ت�شارب الم�شالح في ال�ظيفة العم�مية واإ�شداره وتاأهيل كبار الم�ظفين.

تجريم الم�شاركة باأي �شفة كطرف مت�اطئ اأو م�شاعد اأو محر�س في الأفعال المجرمة وفقا  13 .

لالإتفاقية. والعناية بمعالجة ع�اقب الف�شاد كالنظر في اإلغاء اأو ف�شخ عقد او �شحب اإمتياز 

اأو غيرها من الإجراءات.

من  بد  ل  فاإنه  الإتفاقية،  مع  ال�سيا�سات  موائمة  مجال  في  يتعلق  وفيما  ثانيا: 

التو�سيات التالية:

في مجال تدابير و�شيا�شات وممار�شات مكافحة الف�شاد ال�قائية، التي ت�شمنتها اتفاقية الأمم  1 .

المتحدة لمكافحة الف�شاد في الف�شل الثاني منها، فاإننا ن��شي بالآتي:

اإجراء جرد ت�شريعي للت�شريعات ذات العالقة بمكافحة الف�شاد بما فيها الق�انين والل�ائح  اأ. 

والتعليمات ذات الطابع الت�شريعي والتنظيمي، لتقييم مدى كفاءتها في مكافحة الف�شاد، 

للحك�مة  الت�شريعية  الخطة  �شمن  الالزمة  الت�شريعية  والتعديالت  الت�شريعات  واإدخال 

التي تقرها  ال�قتية  الخطط  المدى، و�شمن  والتنمية مت��شطة  الإ�شالح  اإطار خطة  في 

الحك�مة بم�جب هذه الخطة.

اإعطاء الأول�ية �شمن اأجندة �شيا�شات الحك�مة لإن�شاء هيئة الك�شب غير الم�شروع التي  ب. 

تن�شاأ بم�جب قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005، والتعامل بقدر عال من 

الجدية لإيجاد هذه الهيئة خالل فترة زمنية محددة. 

ت�فير جميع متطلبات ا�شتكمال بناء دي�ان الرقابة المالية والإدارية وفقا لأحكام القان�ن  ج. 

الخا�س بالدي�ان مع اإلزامه بتقديم تقريره ال�شن�ي.

في  والتفتي�س  الرقابة  ووحدات  العامة  الم�ؤ�ش�شات  في  الداخلية  الرقابة  وحدات  تفعيل  د. 

وفقا  وزارية  وغير  وزارية  م�ؤ�ش�شة عامة  كل  ال�شكاوى في  دي�ان  واإن�شاء   المالية.  وزارة 

لنظام م�حد.

حث ال�شلطة ال�طنية على ت�شكيل لجنة وطنية م�شتقلة لمكافحة الف�شاد، ومنحها �شالحيات  هـ. 

في �شياغة �شيا�شات وخطط مكافحة الف�شاد، وال�شتفادة من التجارب الدولية المقارنة 

في هذا المجال، واإدخال تعديالت ت�شريعية تمكن اللجنة من الرقابة على اأداء الهيئات 

خاتمة وتوصيات
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المخت�شة بمكافحة الف�شاد والرقابة المالية والإدارية.

تفعيل وتاأهيل مرفق الق�شاء والنيابة العامة، حتى يتمكن من القيام ب�اجباته، وال�شطالع  و. 

بم�شئ�لياته وفقا للقان�ن، وبهذا ال�شدد يجب العمل على اإعداد واإقرار خطة وطنية لتاأهيل 

وتط�ير المرافق العدلية والق�شائية، واإقرار نظام قان�ني متكامل ي�شمن نزاهة وحيادية 

وا�شتقالل الق�شاء والنيابة العامة، ويعزز دور الحك�مة ويمكنها على اأ�شا�س م�قعها من 

الم�شئ�لية والم�شاءلة من تقديم الدعم الفني والمالي والإداري لتعزيز مفه�م النزاهة 

المنازعات  لحل  البديلة  ال��شائل  دور  تعزيز  من  بد  ل  وكذلك  وال�شتقالل،  والحيادية 

لتخفيف العبء الملقى على المحاكم.

ترويج مفاهيم النـزاهة وال�شفافية والم�شاءلة، وتنمية ثقافة م�شادة للف�شاد تت�شم بالح�شم  ز. 

وعدم الت�شاهل مع مظاهر الف�شاد، خا�شة ال�ا�شطة والمح�ش�بية والمحاباة، واإدخال هذه 

التعليمية  ال�شيا�شة  للف�شاد في  الم�شادة  والقيم  والمفاهيم  الأخالقية  والمبادئ  الثقافة 

وبرامج الت�عية والتثقيف والتربية ال�طنية، والدورات التدريبية لم�ظفي القطاع العام، 

الم�شئ�لة عن حالت ال�شتباه بجرائم  ال�شلطات  اإبالغ  والكافة على  الم�ظفين  وت�شجيع 

الف�شاد، وت�فير الحماية القان�نية للمبلغ، وتخفيف العق�بة عن ال�شريك المبلغ.

العامة بما يمكن الم�اطن من الح�ش�ل على معل�مات عن  ال�شفافية في الإدارة  تعزيز  ح. 

كيفية تنظيم الإدارات وعمليات اتخاذ القرار فيها، وتب�شيط الإجراءات الإدارية، والإطالع 

على التقارير التي تبين مكامن الق�ة وال�شعف في العمل الحك�مي، وتبين الإنجازات التي 

تم تحقيقها، والإخفاقات والعقبات التي تعتر�س ح�شن �شير الإدارة العامة.

تعزيز دور الإعالم في مكافحة الف�شاد من خالل اعتماد �شيا�شات اإعالمية وطنية مبنية  ط. 

على روؤية وطنية ديمقراطية، واعتماد خطة اإعالمية اإ�شتراتيجية وخطط وقتية، واإيجاد 

الإطار القان�ني لتنظيم مهنة الإعالم وتنظيم النقابات الإعالمية باإ�شدار قان�ن نقابة 

في  حقهم  وتنظيم  ال�شحفيين  وحريات  حق�ق  يكفل  بما  الفل�شطينيين،  ال�شحفيين 

ورفع  الإعالمية،  الم�ؤ�ش�شات  تم�يل  وتنظيم  وت�زيعها،  ون�شرها  المعل�مات  اإلى  ال��ش�ل 

كفاءة الإعالميين من خالل التدريب والتاأهيل.

اأداء الحك�مة وت�شجيع دور هذه  تعزيز دور م�ؤ�ش�شات المجتمع المدني في الرقابة على  ي. 

�شياغتها  في  ت�شارك  وطنية  خطة  �شياغة  يتطلب  مما  الف�شاد  مكافحة  في  الم�ؤ�ش�شات 

ال�شيا�شات  اأجندة  اأ�شا�س  التنمية والإ�شالح على  هذه الم�ؤ�ش�شات تك�ن جزءا من خطة 

ال�طنية، تراعي اأول�يات احتياجات المجتمع الفل�شطيني، على اأن تح�ل هذه الخطة دون 
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وخطة التنمية ال�طنية.

بقان�ن  قرار  بم�جب  ت�شكل  التي  الأم�ال  غ�شل  لمكافحة  العليا  ال�طنية  للجنة  الت��شية  ك. 

غ�شل الأم�ال ل�شنة 2007 اأن ت�شع �شيا�شات وطنية لمكافحة غ�شل الأم�ال على نح� يحقق 

ذلك  في  بما  الم�اطن  وحق�ق  حريات  حماية  في  ال�طنية  ال�شلطة  واجب  بين  الت�ازن 

حقه في �شرية المعل�مات ال�شخ�شية والمالية الخا�شة بمعامالته التجارية، وبين واجب 

ال�شلطة ال�طنية في مكافحة جرائم غ�شل الأم�ال.

ثنائية في مجال تحقيق  اتفاقيات  واإبرام  العربية،  التعاون  ت�شجيع الن�شمام لتفاقيات  ل. 

والجرائم  الف�شاد،  جرائم  مرتكبي  لمالحقة  الق�شائي  والتعاون  القان�نية  الم�شاعدة 

الحالة  اإلى  بالنظر  اأنه  حيث  والقت�شادية،  المالية  والجرائم  ال�طنية،  عبر  المنظمة 

وعدم  الحدود  ا�شتباحة  ظل  في  الف�شاد  حالت  مالحقة  ال�شعب  من  فاإنه  الفل�شطينية 

التفاقيات  ال�شتفادة من  الفل�شطينية، ول بد من  ال�طنية  ال�شلطة  ال�شيطرة عليها من 

الثنائية الم�قعة بين الجانب الإ�شرائيلي والدول العربية المجاورة بهذا ال�شاأن، خا�شة اأن 

اإ�شرائيل كدولة احتالل قد تتعاون مع مرتكبي جرائم الف�شاد في مناطق ال�شلطة ال�طنية 

الفل�شطينية، وذلك بهدف اإ�شعاف �شيطرة ال�شلطة واإ�شعاف دور م�ؤ�ش�شاتها ال�طنية. 

مطالبة الأمم المتحدة بمنح ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية ك�شخ�س من اأ�شخا�س القان�ن  م. 

كافة  وا�شترداد  ف�شاد  بجرائم  المت�رطين  المجرمين  بت�شليم  بالمطالبة  الحق  الدولي 

ارتكاب  في  الم�شتخدمة  اأو  الف�شاد  جرائم  من  عليها  المتح�شل  والممتلكات  الأم�ال 

جرائم الف�شاد والإيرادات اأو المنافع المتاأتية منها. 

ال�شريحة  ال�شلطة  رغبة  عن  يعبر  الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  عن  اإعالن  اإ�شدار  2 .

الأرا�شي  �شعيد  على  بن�دها  وتج�شيد  تطبيق  ثم  ومن  التفاقية  هذه  باأحكام  باللتزام 

الم�شلحة  باأن  ارتاأى  ما  اإذا  الفل�شطيني  الت�شريعي  المجل�س  يقرر  اأن  اأو  الفل�شطينية، 

عبر  التفاقية  هذه  اأحكام  مع  التعاطي  التفاقية  هذه  وتطبيق  اإعمال  تقت�شي  الفل�شطينية 

معيار  عن  النظر  بغ�س  ال�شارية  الفل�شطينية  الت�شريعات  في  ن�ش��شها  وت�شمين  اإدماج 

الع�ش�ية في هذه التفاقية.

مع  تجاوبا  وطني،  اأ�شا�س  على  بناوؤها  يتم  الف�شاد  لمكافحة  وطنية  �شيا�شة  واإقرار  اإعداد  3 .

الحالة الفل�شطينية التي يتداخل فيها ال�شاأن الإداري مع ال�طني، حيث اأن مكافحة الف�شاد 

خاتمة وتوصيات
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لي�شت حكرا على الحك�مة، فمن المعروف اأن �ش�ء ا�شتخدام الم�شادر والم�ارد يعك�س اأثره 

على حجم الثقة ال�شعبية بال�شلطة ال�طنية، ويقلل ن�شبة الت�شامن العربي والدولي مع ال�شعب 

الفل�شطيني، ويعطي الذرائع لالحتالل لم�ا�شلة و�شايته على ال�شعب الفل�شطيني و�شيطرته 

على الأر�س الفل�شطينية.

ترجمة ال�شيا�شة ال�طنية التي تتبناها اإلى خطط وطنية لمكافحة الف�شاد، ت�شارك ب�شياغتها  4 .

التي  الحك�مة  بقيادة  والنقابات  الخا�س  والقطاع  المدني  المجتمع  وم�ؤ�ش�شات  الأحزاب 

�شم�لي  جدي  ب�شكل  الف�شاد  مكافحة  في  ال�طنية  و�شيا�شتها  ال�شيا�شية  اإرادتها  عن  تعبر 

دائم وفعال، وعلى نح� ي�شمن اعتبار هذه الخطط وال�شيا�شات جزء من اللتزام ال�طني 

الأخالقي والقان�ني لأي حك�مة واأي حزب ي�شل اإلى ال�شلطة.

اإن الت�شريعات وخطط الإ�شالح والتنمية الفل�شطينية في مجملها تت�شدى للف�شاد، ولكن في  5 .

ال�اقع العملي فاإن اأبرز مكامن الخلل ه� في الحلقة الأخيرة من مكافحة الف�شاد التي تتجلى 

الق�شاء،  اأمام  للمحا�شبة  الف�شاد  ملفات  اإحالة  على  التركيز  يجدر  حيث  المحا�شبة،  في 

بمحا�شبة  ال�شلطة  قامت  فكلما  العليا،  وال�ظائف  بالمنا�شب  الأمر  يتعلق  عندما  وخا�شة 

الم�شت�يات العليا ال�شالعة بالف�شاد كلما اكت�شبت الثقة ال�شعبية واأعطت العبرة للكافة.

تعزيز �شيا�شة الحك�مة في الرقابة على الن�شاط المالي للجمعيات والهيئات الأهلية. 6 .

تبني �شيا�شة وا�شحة ب�شاأن اإخ�شاع الم�ؤ�ش�شات الحك�مية التي تتمتع با�شتقالل مالي واإداري  7 .

والتي تتلقى م�ازنتها من الم�ازنة العامة لل�شلطة ال�طنية لق�اعد الرقابة والم�شاءلة وق�اعد 

اإدارة المال العام والم�ارد الب�شرية. 

الر�شيد،  الحكم  لمعايير  الأمنية  الم�ؤ�ش�شة  اإخ�شاع  على  تق�م  وطنية  اأمنية  �شيا�شة  تبني  8 .

واإخ�شاعها  عملها،  عن  الم�شئ�لية  اأ�شا�س  على  للحك�مة  الأمنية  الأجهزة  مرجعية  وتعزيز 

لق�اعد الرقابة والم�شاءلة والمحا�شبة.

جهة  خالل  من  لفل�شطين  ت�شل  التي  العينية  الم�شاعدات  وت�زيع  ا�شتالم  عملية  ماأ�ش�شة  9 .

ر�شمية م�شاءلة، ووفقا لأنظمة ومعايير وا�شحة ومحددة.

اإعداد واعتماد �شيا�شة وطنية ب�شاأن التاأمينات الجتماعية لحماية الفئات المهم�شة والفقيرة.  10 .

وتبني نظام تاأمين �شحي وطني �شامل يق�م على اأ�شا�س التكافل بين فئات المجتمع ويك�ن 

دور الحك�مة الرئي�شي فيه دور رقابي ومنظم.
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تطبيق مدونات ومعايير �شل�كية لل�ظائف العم�مية، واإتخاذ تدابير تاأديبية �شد الم�ظفين  11 .

العم�ميين الذين يخالف�ن تلك المدونات.

ولئقة  كريمة  حياة  ي�شمن  بما  المعي�شة،  اأ�شا�س جدول غالء  على  والأج�ر  الرواتب  زيادة  12 .

ت�شاهم في تح�شين الم�ظفين العامين.

ال�زارات والم�ؤ�ش�شات، ووحدات �شكاوى الم�اطن بما يتيح  تعزيز دور وحدات الرقابة في  13 .

المجال لالإبالغ عن وقائع الف�شاد، ويعزز من الرقابة الداخلية.

تعزيز وتمكين عملية تقييم اأداء الم�ظفين العم�ميين على اأ�ش�س دقيقة، واإجراء تعديالت  14 .

الأقدمية  على  فقط  العتماد  دون  الكفاءة  تقييم  اأ�شا�س  على  الترقية  من  تمكن  ت�شريعية 

و�شن�ات الخدمة.

وزيادة  الم�ؤهل،  بالكادر  ورفدها  ال�زارات  في  والتط�ير  التخطيط  وحدات  وتمكين  تعزيز  15 .

هذه  كادر  وتاأهيل  تدريب  خالل  من  ال�شتراتيجي  التخطيط  بمهام  القيام  على  قدرتها 

ال�حدات وت�عيتهم باأهمية التخطيط ال�شتراتيجي المرتبط ب�شيا�شات الحك�مة.

والتركيز  العمل،  في  التكن�ل�جية  وال��شائل  المعل�مات  تكن�ل�جيا  ا�شتخدام  نطاق  ت��شيع  16 .

على اأتمتة ق�اعد البيانات واأنظمة عمل ون�شاطات وخدمات ال�زارات، لل��ش�ل اإلى الحك�مة 

اللكترونية.

مظاهر  ت�شجيع  في  اأ�شا�شيا  عامال  يعتبر  الحتالل  ا�شتمرار  اأن  الق�ل  من  بد  ل  الختام  وفي 

الف�شاد  ت�شجيع  اأن  الطبيعي  ومن  ال�شراع،  ا�شتمرار  يعني  الحتالل  ا�شتمرار  اأن  الف�شاد، حيث 

يعد اأحد اأ�شاليب الحتالل الرامية اإلى اإ�شعاف الطرف الفل�شطيني الخ�شم، وهناك كثير من 

مظاهر الف�شاد ن�شاأت بفعل الحتالل، الذي يحاول ت�فير بيئة ت�شجع الفلتان الأمني والإفالت من 

المحا�شبة والعقاب، ولعل تدمير مقرات ال�شلطة ال�طنية وا�شتباحتها من قبل جي�س الحتالل يعد 

من الع�امل الرئي�شية التي �شاهمت باإ�شعاف �شيطرة ال�شلطة ال�طنية، واإ�شعاف فعالية الق�شاء 

الفل�شطيني، واإ�شعاف قدرة ال�شلطة ال�طنية على جلب واإح�شار مرتكبي الجرائم اأمام الق�شاء 

وعلى تنفيذ الأحكام الق�شائية.

الأدوات  لأن  ال�طنية،  بالق�شايا  مرتبطة  تبقى  الف�شاد  بمكافحة  المتعلقة  ال�شيا�شية  الإرادة  اإن 

التي تطرحها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد والتي نطمح لتحقيقها واإنجازها، تكت�شب 

التي  المتحدة  الأمم  ومنظمة  الدولي  المجتمع  على  وتقع  دولة،  اإطار  في  وفعاليتها  اأهميتها 

خاتمة وتوصيات
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الفل�شطيني لتخلي�شه من الحتالل،  ال�شعب  اأبرمت هذه التفاقية م�شئ�لية كبيرة في م�شاعدة 

وتعزيز وتمكين ودعم ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية الناجزة، حتى بناء الدولة الفل�شطينية بكافة 

المتحدة،  العامة لالأمم  الجمعية  اإطار  لتك�ن دولة فاعلة في  تتاأهل  م�ؤ�ش�شاتها ومرافقها، حتى 

وقادرة على ال�فاء بكافة اللتزامات الدولية التي تترتب على الدول الأع�شاء.

ومن الطبيعي اأنه كلما تم دعم وتمكين ال�شلطة ال�طنية كلما تط�رت قدراتها في مكافحة الجريمة 

التي  الأدوات  انهارت كل  ال�طنية  ال�شلطة  انهارت  واإذا  الف�شاد،  ال�طنية وجرائم  المنظمة عبر 

الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  واتفاقية  الف�شاد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تطرحها 

المنظمة عبر ال�طنية ولن يتبقى مجال للحديث عن م�ؤ�ش�شات اأو قان�ن اأو اتفاقيات.
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الملحق )أ(

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد

الديباجة

اإن الدول الأطراف في هذه التفاقية،

اإذ تقلقها خط�رة ما يطرحه الف�شاد من م�شاكل ومخاطر على ا�شتقرار المجتمعات واأمنها، مما يقّ��س 

م�ؤ�ش�شات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة، ويعّر�س التنمية الم�شتدامة و�شيادة القان�ن 

للخطر،

المنظمة  اأ�شكال الجريمة، وخ�ش��شا الجريمة  الف�شاد و�شائر  القائمة بين  اأي�شا ال�شالت  واإذ تقلقها 

والجريمة القت�شادية، بما فيها غ�شل الأم�ال،

واذ تقلقها كذلك حالت الف�شاد التي تتعلق بمقادير هائلة من الم�ج�دات، يمكن اأن تمثل ن�شبة كبيرة 

من م�ارد الدول، والتي تهّدد ال�شتقرار ال�شيا�شي والتنمية الم�شتدامة لتلك الدول،

واقتناعا منها باأن الف�شاد لم يعد �شاأنا محليا بل ه� ظاهرة عبر وطنية تم�س كل المجتمعات والقت�شادات، 

مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته اأمرا �شروريا،

واقتناعا منها اأي�شا باأن اتباع نهج �شامل ومتعدد الج�انب ه� اأمر لزم لمنع الف�شاد ومكافحته ب�ش�رة 

فعالة،

ي�ؤدي دورا هاما، بما في ذلك عن طريق  اأن  التقنية يمكن  الم�شاعدة  ت�افر  باأن  واقتناعا منها كذلك 

تدعيم الطاقات وبناء الم�ؤ�ش�شات، في تعزيز قدرة الدول على منع الف�شاد ومكافحته ب�ش�رة فعالة،

واقتناعا منها باأن اكت�شاب الثروة ال�شخ�شية ب�ش�رة غير م�شروعة يمكن اأن يلحق �شررا بالغا بالم�ؤ�ش�شات 

الديمقراطية والقت�شادات ال�طنية و�شيادة القان�ن،

واذ عقدت العزم على اأن تمنع وتك�شف وتردع، على نح� اأنجع، الإحالت الدولية للم�ج�دات المكت�شبة 

ب�ش�رة غير م�شروعة، واأن تعزز التعاون الدولي في مجال ا�شترداد الم�ج�دات،

واإذ ت�شلّم بالمبادئ الأ�شا�شية لمراعاة الأ�ش�ل القان�نية في الجراءات الجنائية وفي الجراءات المدنية 

اأو الإدارية للف�شل في حق�ق الملكية،

المالحــق
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واأنه  الدول،  جميع  عاتق  على  تقع  م�ش�ؤولية  ه�  عليه  والق�شاء  الف�شاد  منع  اأن  اعتبارها  في  ت�شع  واإذ 

يجب عليها اأن تتعاون معا بدعم وم�شاركة اأفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي 

والمنظمات غير الحك�مية ومنظمات المجتمع المحلي، اإذا كان يراد لجه�دها في هذا المجال اأن تك�ن 

فعالة،

واإذ ت�شع في اعتبارها اأي�شا مبادئ الإدارة ال�شليمة لل�ش�ؤون والممتلكات العم�مية، والإن�شاف والم�ش�ؤولية 

والت�شاوي اأمام القان�ن و�شرورة �ش�ن النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ الف�شاد،

واإذ تثني على ما تق�م به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة من اأعمال في ميدان منع الف�شاد ومكافحته،

واإذ ت�شتذكر الأعمال التي ا�شطلعت بها المنظمات الدولية والقليمية الأخرى في هذا الميدان، بما في 

ذلك اأن�شطة مجل�س اأوروبا والتحاد الأوروبي والتحاد الفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

المنظمة  با�شم  اأي�شا  )المعروف  الجمركي  التعاون  ومجل�س  الأمريكية  الدول  ومنظمة  القت�شادي 

العالمية للجمارك( وجامعة الدول العربية،

اتفاقية  فيها  بما  ومكافحته،  الف�شاد  لمنع  الأطراف  المتعددة  بال�شك�ك  التقدير  مع  علما  تحيط  واإذ 

اآذار/مار�س   29 في  الأمريكية  الدول  منظمة  اعتمدتها  التي  الف�شاد،  لمكافحة  الأمريكية  البلدان 

في  الأع�شاء  الدول  م�ظفي  اأو  الأوروبية  الجماعات  م�ظفي  بين  الف�شاد  مكافحة  واتفاقية   ،1996

اأيار/مايـ� 1997، واتفاقية مكافحة  التحاد الأوروبـي، التي اعتمدها مجل�س التحاد الأوروبـي في 26 

التعــاون  ر�ش� الم�ظفين العم�ميين الأجانب في المعامالت التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمــة 

الجنائي  القان�ن  واتفاقية   ،1997 الثاني/ن�فمــبر  ت�شرين   21 في  القت�شـــادي  الميدان  في  والتنميـــة 

ب�شاأن الف�شاد، التي اعتمدتها اللجنة ال�زارية لمجل�س اأوروبا في 27 كان�ن الثاني/يناير 1999، واتفاقية 

اأوروبـــا في 4 ت�شرين الثاني/ القان�ن المدني ب�شاأن الف�شاد، التي اعتمدتـها اللجنـــة ال�زارية لمجل�س 

ن�فمبر 1999، واتفاقية التحاد الأفريقي لمنع الف�شاد ومحاربته، التي اعتمدها روؤ�شاء دول وحك�مات 

التحاد الفريقي في 12 تم�ز/ي�ليه 2003، 

واإذ ترحب بدخ�ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية حّيز النفاذ في 29 

اأيل�ل/�شبتمبر 2003،

اتفقت على ما يلي:



161

الف�صل الأول

اأحكام عامة

المادة 1

بيان الأغرا�س

اأغرا�س هذه التفاقية هي:

)اأ(    ترويج وتدعيم التدابير الرامية اإلى منع ومكافحة الف�شاد ب�ش�رة اأكفاأ واأنجع؛

)ب( ترويج وتي�شير ودعم التعاون الدولي والم�شاعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الف�شاد، بما في 

ذلك في مجال ا�شترداد الم�ج�دات؛

)ج(  تعزيز النـزاهة والم�شاءلة والدارة ال�شليمة لل�ش�ؤون العم�مية والممتلكات العم�مية.

الماده 2

الم�صطلحات الم�صتخدمة

لأغرا�س هذه التفاقية:

يق�شــد بتعبير »م�ظف عم�مــي«: ‘1‘ اأي �شخ�س ي�شغــل من�شبـا ت�شريعيا اأو تنفيذيا اأو اداريا اأو  )اأ( 

ق�شائيا لدى دولة طرف، �ش�اء اأكان معينا اأم منتخبا، دائما اأم م�ؤقتا، مدف�ع الأجر اأم غير مدف�ع 

الأجر، ب�شــرف النظر عن اأقدمية ذلك ال�شخ�س؛ ‘2‘ اأي �شخ�س اآخر ي�ؤدي وظيفة عم�مية، بما 

في ذلك ل�شالح جهاز عم�مي اأو من�شاأة عم�مية، اأو يقدم خدمة عم�مية، ح�شب التعريف ال�ارد 

في القان�ن الداخلي للدولة الطرف وح�شـب ما ه� مطّبق في المجال القان�ني ذي ال�شلة لدى 

تلك الدولة الطرف؛ ‘3‘ اأي �شخ�س اآخر معّرف باأنه »م�ظف عم�مي« في القان�ن الداخلي للدولة 

الطرف. بيد اأنه لأغرا�س بع�س التدابير المعينة ال�اردة في الف�شل الثاني من هذه التفاقية، 

يج�ز اأن ُيق�شد بتعبير »م�ظف عم�مي« اأي �شخ�س ي�ؤدي وظيفة عم�مية اأو يقدم خدمة عم�مية 

ح�شب التعريف ال�ارد في القان�ن الداخلي للدولة الطرف وح�شب ما ه� مطّبق في المجال المعني 

من قان�ن تلك الدولة الطرف؛

ُيق�شد بتعبير »م�ظف عم�مي اأجنبي« اأي �شخ�س ي�شغل من�شبا ت�شريعيا اأو تنفيذيا اأو اداريا اأو  )ب( 

ق�شائيا لدى بلد اأجنبي، �ش�اء اأكان معينا اأم منتخبا؛ واأي �شخ�س يمار�س وظيفة عم�مية ل�شالح 

بلد اأجنبي، بما في ذلك ل�شالح جهاز عم�مي اأو من�شاأة عم�مية؛

يق�شد بتعبير »م�ظف م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية« م�شتخَدم مدني دولي اأو اأي �شخ�س تاأذن له م�ؤ�ش�شة  )ج( 

من هذا القبيل باأن يت�شرف نيابة عنها؛

المالحــق
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يق�شد بتعبير »الممتلكات« الم�ج�دات بكل اأن�اعها، �ش�اء اأكانت مادية اأم غير مادية، منق�لة اأم  )د( 

غير منق�لة، ملم��شة اأم غير ملم��شة، والم�شتندات اأو ال�شك�ك القان�نية التي تثبت ملكية تلك 

الم�ج�دات اأو وج�د حق فيها؛

يق�شد بتعبير »العائدات الإجرامية« اأي ممتلكات متاأتية اأو متح�شل عليها، ب�شكل مبا�شر اأو غير  )ه( 

مبا�شر، من ارتكاب جرم؛

اأو  تبديلها  اأو  الممتلكات  اإحالة  على  م�ؤقت  حظر  فر�س  »الحجز«  اأو  »التجميد«  بتعبير  يق�شد  )و( 

الت�شرف فيها اأو نقلها، اأو ت�لي عهدة الممتلكات اأو ال�شيطرة عليها م�ؤقتا، بناء على اأمر �شادر 

عن محكمة اأو �شلطة مخت�شة اأخرى؛

يق�شد بتعبير »الم�شادرة«، التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات  )ز( 

باأمر �شادر عن محكمة اأو �شلطة مخت�شة اأخرى؛

يق�شد بتعبير »الجرم الأ�شلي« اأي جرم تاأتت منه عائدات يمكن اأن ت�شبح م��ش�ع جرم ح�شب  )ح( 

التعريف ال�ارد في المادة 23 من هذه التفاقية؛

يق�شد بتعبير »الت�شليم المراقب« ال�شماح ل�شحنات غير م�شروعة اأو م�شب�هة بالخروج من اإقليم  )ط( 

دولة اأو اأكثر اأو المرور عبره اأو دخ�لــه بعلــم من �شلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري 

عن جرم ما وك�شف ه�ية الأ�شخا�س ال�شالعين في ارتكابه.

المادة 3

نطاق النطباق

وعلى  مرتكبيه،  ومالحقــة  عنه  والتحري  الف�شاد  منع  على  لأحكامها،  وفقا  التفاقية،  تنطبق هذه   .1

تجميد وحجز وارجاع العائدات المتاأتية من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

لأغرا�س تنفيذ هذه التفاقية، لي�س �شروريا اأن تك�ن الجرائم المبّينة فيها قد األحقت �شررا اأو اأذى   .2

باأمالك الدولة، با�شتثناء ما تن�س عليه خالفا لذلك.

المادة 4

�صون ال�صيادة

ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقت�شى هذه التفاقية على نح� يت�شق مع مبداأي ت�شاوي الدول في   .1

ال�شيادة و�شالمة اأرا�شيها، ومع مبداأ عدم التدخل في ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.

ال�لية  بممار�شة  اأخرى  دولة  اإقليم  في  تق�م  اأن  الطرف  للدولة  يبيح  ما  التفاقية  هذه  في  لي�س   .2

الق�شائية واأداء ال�ظائف التي يناط اأداوؤها ح�شرا ب�شلطات تلك الدولة الأخرى بمقت�شى قان�نها 

الداخلي.
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التدابير الوقائية

المادة 5

�صيا�صات وممار�صات مكافحة الف�صاد الوقائية

تق�م كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، ب��شع وتنفيذ اأو تر�شيخ �شيا�شات   .1

فعالة من�شقة لمكافحة الف�شاد، تعزز م�شاركة المجتمع وتج�شد مبادئ �شيادة القان�ن وح�شن ادارة 

ال�ش�ؤون والممتلكات العم�مية والنـزاهة وال�شفافية والم�شاءلة.

ت�شعى كل دولة طرف اإلى اإر�شاء وترويج ممار�شات فعالة ت�شتهدف منع الف�شاد.  .2

ت�شعى كل دولة طرف اإلى اجراء تقييم دوري لل�شك�ك القان�نية والتدابير الدارية ذات ال�شلة، بغية   .3

تقرير مدى كفايتها لمنع الف�شاد ومكافحته.

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والقليمية ذات ال�شلة، ح�شب القت�شاء   .4

ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، على تعزيز وتط�ير التدابير الم�شار اليها في هذه المادة. 

ويج�ز اأن ي�شمل ذلك التعاون الم�شاركة في البرامج والم�شاريع الدولية الرامية اإلى منع الف�شاد.

المادة 6

هيئة اأو هيئات مكافحة الف�صاد الوقائية

ح�شب  هيئات،  اأو  هيئة  وج�د  القان�ني،  لنظامها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا  طرف،  دولة  كل  تكفل   .1

القت�شاء، تت�لى منع الف�شاد، ب��شائل مثل:

تنفيذ ال�شيا�شات الم�شار اإليها في المادة 5 من هذه التفاقية، والإ�شراف على تنفيذ تلك  )اأ( 

ال�شيا�شات وتن�شيقه، عند القت�شاء؛

زيادة المعارف المتعلقة بمنع الف�شاد وتعميمها. )ب( 

الم�شار  الهيئات  اأو  الهيئة  بمنح  القان�ني،  لنظامها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا  دولة طرف،  تق�م كل   .2

من  الهيئات  اأو  الهيئة  تلك  لتمكين  ال�شتقاللية،  من  يلزم  ما  المادة  هذه  من   1 الفقرة  في  اإليها 

ال�شطالع ب�ظائفها ب�ش�رة فعالة وبمناأى عن اأي تاأثير ل م�ش�غ لـه. وينبغي ت�فير ما يلزم من م�ارد 

اإليه ه�ؤلء الم�ظف�ن من تدريب لال�شطالع  مادية وم�ظفين متخ�ش�شين، وكذلك ما قد يحتاج 

ب�ظائفهم.

اأو ال�شلطات التي  ال�شلطة  تق�م كل دولة طرف بابالغ الأمين العام لالأمم المتحدة با�شم وعن�ان   .3

يمكن اأن ت�شاعد الدول الأطراف الأخرى على و�شع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الف�شاد.

المالحــق
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المادة 7

القطاع العام

ت�شعى كل دولة طرف، حيثما اقت�شى الأمر ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، اإلى اعتماد   .1

غير  العم�ميين  الم�ظفين  من  وغيرهم  المدنيين،  الم�شتخدمين  لت�ظيف  نظم  وتدعيم  وتر�شيخ 

المنتخبين عند القت�شاء، وا�شتخدامهم وا�شتبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تت�شم باأنها:

والن�شاف  الجدارة  مثل  الم��ش�عية،  والمعايير  وال�شفافية  الكفاءة  مبادئ  على  تق�م  )اأ( 

والأهلية؛

تعتبر  التي  العم�مية  المنا�شب  لت�لي  اأفراد  وتدريب  لختيار  منا�شبة  اجراءات  على  ت�شتمل  )ب( 

عر�شة للف�شاد ب�شفة خا�شة و�شمان تناوبهم على المنا�شب عند القت�شاء؛

النم�  م�شت�ى  مراعاة  مع  من�شفة،  اأج�ر  جداول  وو�شع  كافية  اأج�ر  تقديم  على  ت�شجع  )ج( 

القت�شادي للدولة الطرف المعنية؛

ت�شجع على و�شع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اأولئك الم�ظفين من ال�فاء بمتطلبات الأداء  )د( 

ال�شحيح والم�شّرف وال�شليم لل�ظائف العم�مية، وت�فر لهم التدريب المتخ�ش�س والمنا�شب 

من اأجل اإذكاء وعيهم بمخاطر الف�شاد المالزمة لأداء وظائفهم. ويج�ز اأن ت�شير هذه البرامج 

اإلى مدونات اأو معايير �شل�كية في المجالت التي تنطبق عليها.

اأهداف  مع  يت�افق  بما  منا�شبة،  وادارية  ت�شريعية  تدابير  اعتماد  في  اأي�شا  طرف  دولة  كل  تنظر   .2

هذه التفاقية ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، ل��شع معايير تتعلق بالتر�شيح للمنا�شب 

العم�مية وانتخاب �شاغليها.

تنظر كل دولة طرف اأي�شا في اتخاذ التدابير الت�شريعية والدارية المنا�شبة، بما يت�شق مع اأهداف   .3

هذه التفاقية ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، لتعزيز ال�شفافية في تم�يل التر�شيحات 

لنتخاب �شاغلي المنا�شب العم�مية وفي تم�يل الأحزاب ال�شيا�شية، حيثما انطبق الحال.

ت�شعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، اإلى اعتماد وتر�شيخ وتدعيم نظم   .4

تعزز ال�شفافية وتمنع ت�شارب الم�شالح.

المادة 8

مدونات قواعد �صلوك للموظفين العموميين

والأمانة  النـزاهة  تعزيز  على  اأم�ر،  دولة طرف، �شمن جملة  كل  تعمل  الف�شاد،  مكافحة  اأجل  من   -1

والم�ش�ؤولية بين م�ظفيها العم�ميين، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني.

على وجه الخ�ش��س، ت�شعى كل دولة طرف اإلى اأن تطبق، �شمن نطاق نظمها الم�ؤ�ش�شية والقان�نية،   -2
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مدونات اأو معايير �شل�كية من اأجل الأداء ال�شحيح والم�شّرف وال�شليم لل�ظائف العم�مية.

لأغرا�س تنفيذ اأحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقت�شى الأمر ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية   -3

القليمية  المنظمات  اتخذتها  التي  ال�شلة  ذات  بالمبادرات  علما  تحيط  اأن  القان�ني،  لنظامها 

العم�ميين،  الم�ظفين  �شل�ك  لق�اعد  الدولية  المدونة  ومنها  الأطراف،  والمتعددة  والأقاليمية 

ال�اردة في مرفق قرار الجمعية العامة 59/51 الم�ؤرخ 12 كان�ن الأول/ دي�شمبر 1996.

تنظر كل دولة طرف اأي�شا، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، في اإر�شاء تدابير ونظم تي�شر   -4

قيام الم�ظفين العم�ميين باإبالغ ال�شلطات المعنية عن اأفعال الف�شاد، عندما يتنبه�ن اإلى مثل هذه 

الأفعال اأثناء اأداء وظائفهم.

ت�شعى كل دولة طرف، عند القت�شاء ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، اإلى و�شع تدابير   -5

ونظم تلزم الم�ظفين العم�ميين باأن يف�شح�ا لل�شلطات المعنية عن اأ�شياء منها ما لهم من اأن�شطة 

اإلى ت�شارب في  اأو منافع كبيرة قد تف�شي  خارجية وعمل وظيفي وا�شتثمارات وم�ج�دات وهبات 

الم�شالح مع مهامهم كم�ظفين عم�ميين.

اأو  تاأديبية  تدابير  الداخلي،  لقان�نها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا  تتخذ،  اأن  في  طرف  دولة  كل  تنظر   -6

تدابير اأخرى �شد الم�ظفين العم�ميين الذين يخالف�ن المدونات اأو المعايير الم��ش�عة وفقا لهذه 

المادة.

المادة 9

الم�صتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

تق�م كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، بالخط�ات الالزمة لن�شاء نظم   -1

ا�شتراء منا�شبة تق�م على ال�شفافية والتناف�س وعلى معايير الم��ش�عية في اتخاذ القرارات، وتت�شم، 

�شمن جملة اأم�ر، بفاعليتها في منع الف�شاد. وتتناول هذه النظم، التي يج�ز اأن تراعى في تطبيقها 

قيم حدية منا�شبة، اأم�را، منها:

المتعلقة  المعل�مات  ذلك  في  بما  ال�شتراء،  وعق�د  باجراءات  المتعلقة  المعل�مات  ت�زيع  )اأ( 

بالدع�ات اإلى الم�شاركة في المناق�شات، والمعل�مات ذات ال�شلة اأو ال�ثيقة ال�شلة بار�شاء 

عرو�شهم  لإعداد  كافيا  وقتا  المحتملين  العرو�س  لمقدمي  يتيح  مما  عاما،  ت�زيعا  العق�د، 

وتقديمها؛

العق�د  واإر�شاء  الختيار  بما في ذلك معايير  الم�شاركة،  �شروط  ون�شر  باإقرار  القيام م�شبقا  )ب( 

وق�اعد المناق�شة؛

ا�شتخدام معايير م��ش�عية ومقررة م�شبقا لتخاذ القرارات المتعلقة بالم�شتريات العم�مية،  )ج( 

تي�شيرا للتحقق لحقا من �شحة تطبيق الق�اعد اأو الجراءات؛

المالحــق
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�شبل  ل�ج�د  للطعن، �شمانا  فّعال  بما في ذلك نظام  الداخلية،  للمراجعة  فّعال  اإقامة نظام  )د( 

قان�نية للتظّلم والنت�شاف في حال عدم اتباع الق�اعد اأو الجراءات الم��ش�عة عمال بهذه 

الفقرة؛

اتخاذ تدابير، عند القت�شاء، لتنظيم الأم�ر المتعلقة بالعاملين الم�ش�ؤولين عن الم�شتريات،  )ه( 

الفرز، والحتياجات  واإجراءات  اأي م�شلحة في م�شتريات عم�مية معينة،  مثل العالن عن 

التدريبية.

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، تدابير منا�شبة لتعزيز ال�شفافية   -2

والم�شاءلة في اإدارة الأم�ال العم�مية. وت�شمل هذه التدابير ما يلي:

اجراءات لعتماد الميزانية ال�طنية؛ )اأ( 

البالغ عن اليرادات والنفقات في حينها؛ )ب( 

نظاما يت�شمن معايير للمحا�شبة ومراجعة الح�شابات وما يت�شل بذلك من رقابة؛ )ج( 

نظما فعالة وكف�ؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية؛ )د( 

المقررة في  تدابير ت�شحيحية، عند القت�شاء، في حال عدم المتثال لال�شتراطات  اتخاذ  )ه( 

هذه الفقرة.

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية واإدارية، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي،   -3

للمحافظة على �شالمة دفاتر المحا�شبة اأو ال�شجالت اأو البيانات المالية اأو الم�شتندات الأخرى ذات 

ال�شلة بالنفقات واليرادات العم�مية ولمنع تزوير تلك الم�شتندات.

المادة 10

اإبالغ النا�س

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي ومع مراعاة �شرورة مكافحة الف�شاد، 

العم�مية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها  اإدارتها  ال�شفافية في  ما قد يلزم من تدابير لتعزيز 

وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند القت�شاء. ويج�ز اأن ت�شمل هذه التدابير ما يلي:

معل�مات  على  القت�شاء،  عند  الح�ش�ل،  من  النا�س  عامة  تمّكن  ل�ائح  اأو  اإجراءات  اعتماد  )اأ( 

عن كيفية تنظيم اإدارتها العم�مية وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات 

حرمتهم  ل�ش�ن  ال�اجبة  المراعاة  ايالء  مع  النا�س،  عامة  تهم  التي  القان�نية  وال�شك�ك 

وبياناتهم ال�شخ�شية؛

ال�شلطات  اإلى  النا�س  و�ش�ل  تي�شير  اأجل  من  القت�شاء،  عند  الإدارية،  الإجراءات  تب�شيط  )ب( 

المخت�شة التي تتخذ القرارات؛
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ن�شر معل�مات يمكن اأن ت�شم تقارير دورية عن مخاطر الف�شاد في اإدارتها العم�مية. )ج( 

المادة 11

التدابير المتعلقة بالجهاز الق�صائي واأجهزة النيابة العامة

نظرا لأهمية ا�شتقاللية الق�شاء وما له من دور حا�شم في مكافحة الف�شاد، تتخذ كل دولة طرف،   -1

وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني ودون م�شا�س با�شتقاللية الق�شاء، تدابير لتدعيم النـزاهة 

ودرء فر�س الف�شاد بين اأع�شاء الجهاز الق�شائي. ويج�ز اأن ت�شمل تلك التدابير ق�اعد ب�شاأن �شل�ك 

اأع�شاء الجهاز الق�شائي.

يج�ز ا�شتحداث وتطبيق تدابير ذات مفع�ل مماثل للتدابير المتخذة عمال بالفقرة 1 من هذه المادة   -2

الجهاز  الجهاز جزءا من  ي�شكل فيها ذلك  التي ل  الأطراف  الدول  العامة في  النيابة  داخل جهاز 

الق�شائي، ولكن يتمتع با�شتقاللية مماثلة ل�شتقالليته.

المادة 12

القطاع الخا�س

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، تدابير لمنع �شل�ع القطاع الخا�س   -1

عند  وتفر�س  الخا�س،  القطاع  في  الح�شابات  ومراجعة  المحا�شبة  معايير  ولتعزيز  الف�شاد،  في 

القت�شاء عق�بات مدنية اأو اإدارية اأو جنائية تك�ن فّعالة ومتنا�شبة ورادعة على عدم المتثال لهذه 

التدابير.

يج�ز اأن تت�شمن التدابير الرامية اإلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:   -2

تعزيز التعاون بين اأجهزة انفاذ القان�ن وكيانات القطاع الخا�س ذات ال�شلة؛ )اأ( 

العمل على و�شع معايير واجراءات ت�شتهدف �ش�ن نزاهة كيانات القطاع الخا�س ذات ال�شلة،  )ب( 

بما في ذلك و�شع مدونات ق�اعد �شل�ك من اأجل قيام المن�شاآت التجارية وجميع المهن ذات 

ومن  الم�شالح،  ت�شارب  ومنع  و�شليم  وم�شرف  �شحيح  وجه  على  اأن�شطتها  بممار�شة  ال�شلة 

العالقات  وفي  التجارية  المن�شاآت  بين  الح�شنة  التجارية  الممار�شات  ا�شتخدام  ترويج  اأجل 

التعاقدية بين تلك المن�شاآت والدولة؛

تعزيز ال�شفافية بين كيانات القطاع الخا�س، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند القت�شاء ب�شاأن  )ج( 

ه�ية ال�شخ�شيات العتبارية والطبيعية ال�شالعة في ان�شاء وادارة ال�شركات؛

ذلك  في  بما  الخا�س،  القطاع  كيانات  ن�شاط  تنظم  التي  الجراءات  ا�شتخدام  ا�شاءة  منع  )د( 

لالأن�شطة  العم�مية  ال�شلطات  تمنحها  التي  والرخ�س  بالعانات  المتعلقة  الجراءات 

التجارية؛

المالحــق



168

السياسات والتشريعات الفلسطينية يف مكافحة الفساد

ممار�شة  على  معق�لة،  زمنية  ولفترة  القت�شاء  ح�شب  قي�د،  بفر�س  الم�شالح  ت�شارب  منع  )ه( 

الم�ظفين العم�ميين ال�شابقين اأن�شطة مهنية، اأو على عمل الم�ظفين العم�ميين في القطاع 

الخا�س بعد ا�شتقالتهم اأو تقاعدهم، عندما تك�ن لتلك الأن�شطة اأو ذلك العمل �شلة مبا�شرة 

بال�ظائف التي ت�لها اأولئك الم�ظف�ن العم�مي�ن اأو اأ�شرف�ا عليها اأثناء مدة خدمتهم؛

�شمان اأن تك�ن لدى من�شاآت القطاع الخا�س، مع اأخذ بنيتها وحجمها بعين العتبار، �ش�ابط  )و( 

تك�ن  اأن  و�شمان  وك�شفها  الف�شاد  اأفعال  منع  ت�شاعد على  داخليا  الح�شابات  لمراجعة  كافية 

ح�شابات من�شاآت القطاع الخا�س هذه وبياناتها المالية الالزمة خا�شعة لجراءات مراجعة 

ح�شابات وت�شديق مالئمة.

بغية منع الف�شاد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لق�انينها الداخلية ول�ائحها   -3

المحا�شبة ومراجعة  المالية، ومعايير  البيانات  الدفاتر وال�شجالت، والك�شف عن  المتعلقة بم�شك 

لهذه  وفقا  مة  المجرَّ الأفعال  من  اأي  ارتكاب  بغر�س  التالية  بالأفعال  القيام  لمنع  الح�شابات، 

التفاقية:

اإن�شاء ح�شابات خارج الدفاتر؛ )اأ( 

اجراء معامالت دون تدوينها في الدفاتر اأو دون تبيينها ب�ش�رة وافية؛ )ب( 

ت�شجيل نفقات وهمية؛ )ج( 

قيد التزامات مالية دون تبيين غر�شها على ال�جه ال�شحيح؛ )د( 

ا�شتخدام م�شتندات زائفة؛ )ه( 

التالف المتعمد لم�شتندات المحا�شبة قبل الم�عد الذي يفر�شه القان�ن. )و( 

على كل دولة األ ت�شمح باقتطاع النفقات التي تمثل ر�شاوى من ال�عاء ال�شريبـي، لأن الر�شاوى هي   -4

مة وفقا للمادتين 15 و16 من هذه التفاقية، وكذلك، عند القت�شاء، �شائر  من اأركان الأفعال المجرَّ

النفقات المتكبدة في تعزيز ال�شل�ك الفا�شد.

المادة 13

م�صاركة المجتمع

لقان�نها  الأ�شا�شية  للمبادئ  ووفقا  امكاناتها  حدود  �شمن  منا�شبة،  تدابير  طرف  دولة  كل  تتخذ   -1

اإلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات  اأفراد وجماعات ل ينتم�ن  الداخلي، لت�شجيع 

ومحاربته،  الف�شاد  منع  في  الن�شطة  الم�شاركة  على  المحلي،  المجتمع  ومنظمات  الحك�مية  غير 

ولذكاء وعي النا�س فيما يتعلق ب�ج�د الف�شاد واأ�شبابه وج�شامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم 

هذه الم�شاركة بتدابير مثل:
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تعزيز ال�شفافية في عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع ا�شهام النا�س فيها؛ )اأ( 

�شمان تي�ّشر ح�ش�ل النا�س فعليا على المعل�مات؛  )ب( 

القيام باأن�شطة اعالمية ت�شهم في عدم الت�شامح مع الف�شاد، وكذلك برامج ت�عية عامة ت�شمل  )ج( 

المناهج المدر�شية والجامعية؛

احترام وتعزيز وحماية حرية التما�س المعل�مات المتعلقة بالف�شاد وتلقيها ون�شرها وتعميمها.  )د( 

ويج�ز اإخ�شاع تلك الحرية لقي�د معينة، �شريطة اأن تقت�شر هذه القي�د على ما ين�س عليه 

القان�ن وما ه� �شروري:

�شمعتهم؛ اأو  الآخرين  حق�ق  لمراعاة   ‘1‘
اأخالقهم. اأو  النا�س  �شحة  ل�ش�ن  اأو  العام  النظام  اأو  ال�طني  الأمن  لحماية   ‘2‘

على كل دولة طرف اأن تتخذ التدابير المنا�شبة ل�شمان تعريف النا�س بهيئات مكافحة الف�شاد ذات   -2

ال�شلة الم�شار اليها في هذه التفاقية، واأن ت�فر لهم، ح�شب القت�شاء، �شبل الت�شال بتلك الهيئات 

لكي يبّلغ�ها، بما في ذلك دون بيان ه�يتهم، عن اأي ح�ادث قد ُيرى اأنها ت�شّكل فعال مجّرما وفقا 

لهذه التفاقية.

المادة 14

تدابير منع غ�صل الأموال

على كل دولة طرف:  -1

المالية غير  للرقابة والإ�شراف على الم�شارف والم�ؤ�ش�شات  اأن تن�شئ نظاما داخليا �شامال  )اأ( 

اأو  اأو العتبارية التي تقدم خدمات نظامية  الم�شرفية، بما في ذلك ال�شخ�شيات الطبيعية 

غير نظامية في مجال اإحالة الأم�ال اأو كل ما لـه قيمة، وعند القت�شاء على الهيئات الأخرى 

المعّر�شة ب�جه خا�س لغ�شل الأم�ال، �شمن نطاق اخت�شا�شها، من اأجل ردع وك�شف جميع 

اأن ي�شدد ذلك النظام على المتطلبات الخا�شة بتحديد ه�ية  اأ�شكال غ�شل الأم�ال، ويتعين 

المعامالت  عن  والإبالغ  ال�شجالت  وحفظ  القت�شاء،  عند  المنتفعين،  والمالكين  الزبائن 

الم�شب�هة؛

)ب( اأن تكفل، دون م�شا�س باأحكام المادة 46 من هذه التفاقية، قدرة ال�شلطات الإدارية والرقابية 

فيها  )بما  الأم�ال،  غ�شل  لمكافحة  المكر�شة  ال�شلطات  و�شائر  القان�ن  باإنفاذ  والمعنية 

ال�شلطات الق�شائية، حيثما يق�شي القان�ن الداخلي بذلك(، على التعاون وتبادل المعل�مات 

واأن  الداخلي،  التي يفر�شها قان�نها  ال�شروط  ال�طني والدولي �شمن نطاق  على ال�شعيدين 

لجمع  وطني  كمركز  تعمل  مالية  ا�شتخبارية  معل�مات  وحدة  اإن�شاء  في  الغاية،  لتلك  تنظر، 

وتحليل المعل�مات المتعلقة بعمليات غ�شل الأم�ال المحتملة، ولتعميم تلك المعل�مات؛
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تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لك�شف ور�شد حركة النق�د وال�شك�ك القابلة   -2

للتداول ذات ال�شلة عبر حدودها، رهنا ب�شمانات تكفل ا�شتخدام المعل�مات ا�شتخداما �شليما ودون 

اإعاقة حركة راأ�س المال الم�شروع باأي �ش�رة من ال�ش�ر. ويج�ز اأن ت�شمل تلك التدابير ا�شتراط قيام 

الأفراد والم�ؤ�ش�شات التجارية بالإبالغ عن اإحالة اأي مقادير �شخمة من النق�د وال�شك�ك القابلة 

للتداول ذات ال�شلة عبر الحدود.

تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير منا�شبة وقابلة للتطبيق للزام الم�ؤ�ش�شات المالية، ومنها   -3

الجهات المعنية بتح�يل الأم�ال بما يلي:

ت�شمين ا�شتمارات الحالة اللكترونية لالأم�ال والر�شائل ذات ال�شلة معل�مات دقيقة ومفيدة  )اأ( 

عن الُم�شدر؛

الحتفاظ بتلك المعل�مات ط�ال �شل�شلة عمليات الدفع؛ )ب( 

فر�س فح�س دقيق على احالت الأم�ال التي ل تحت�ي على معل�مات كاملة عن الُم�شدر. )ج( 

مادة  باأي  م�شا�س  ودون  المادة،  هذه  اأحكام  بمقت�شى  داخلي  واإ�شرافي  رقابي  نظام  اإن�شاء  لدى   -4

اأخرى من هذه التفاقية، يجدر بالدول الأطراف اأن ت�شتر�شد بالمبادرات ذات ال�شلة التي اتخذتها 

الم�ؤ�ش�شات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف �شد غ�شل الأم�ال.

بين  والثنائي  الإقليمي  ودون  والإقليمي  العالمي  التعاون  وتعزيز  تنمية  اإلى  الأطراف  الدول  ت�شعى   -5

ال�شلطات الق�شائية واأجهزة اإنفاذ القان�ن واأجهزة الرقابة المالية من اأجل مكافحة غ�شل الأم�ال.

الف�صل الثالث

التجريم واإنفاذ القانون

المادة 15

ر�صو الموظفين العموميين الوطنيين

التالية، عندما  الأفعال  لتجريم  اأخرى  وتدابير  ت�شريعية  تدابير  يلزم من  قد  ما  دولة طرف  تعتمد كل 

ترتكب عمدا:

وعد م�ظف عم�مي بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير  )اأ( 

مبا�شر، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف 

بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية؛

�ش�اء  اأو غير مبا�شر، مزيـة غير م�شتحقة،  ب�شكل مبا�شر  قب�لـه،  اأو  التما�س م�ظف عم�مي  )ب( 

ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو 
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يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية.

المادة 16

ر�صو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي الموؤ�ص�صات الدولية 

العمومية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم القيام، عمدا، ب�عد   -1

م�ظف عم�مي اأجنبي اأو م�ظف م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية بمزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه 

اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح الم�ظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، 

لكي يق�م ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية، من اأجل 

الح�ش�ل على منفعة تجارية اأو اأي مزية غير م�شتحقة اأخرى اأو الحتفاظ بها فيما يتعلق بت�شريف 

الأعمال التجارية الدولية.

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم قيام م�ظف   -2

عم�مي اأجنبي اأو م�ظف في م�ؤ�ش�شة دولية عم�مية عمدا، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شـر، بالتما�س اأو 

قب�ل مزيــة غير م�شتحقــة، �ش�اء ل�شالح الم�ظــف نف�شــه اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، لكي يق�م 

ذلك الم�ظف بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�شمية.

المادة 17

اختال�س الممتلكات اأو تبديدها اأو ت�صريبها ب�صكل اآخر من ِقبل 

موظف عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم قيام م�ظف عم�مــي عمـدا، 

ل�شالحه ه� اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، باختال�س اأو تبديد اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية 

عم�مية اأو خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم م�قعه، اأو ت�شريبها ب�شكل اآخر.

المادة 18

المتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم الأفعال التالية، 

عندما ترتكب عمدا:

وعد م�ظف عم�مي اأو اأي �شخ�س اآخر باأي مزية غير م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها،  )اأ( 

ا�شتغالل  على  ال�شخ�س  اأو  العم�مي  الم�ظف  ذلك  لتحري�س  مبا�شر،  غير  اأو  مبا�شر  ب�شكل 

نف�ذه الفعلي اأو المفتر�س بهدف الح�ش�ل من اإدارة اأو �شلطة عم�مية تابعة للدولة الطرف 

�شخ�س  اأي  ل�شالح  اأو  الفعل  ذلك  على  الأ�شلي  المحّر�س  ل�شالح  م�شتحقة  غير  مزية  على 

المالحــق
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اآخر؛

اأو اأي �شخ�س اآخر، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، بالتما�س اأو قب�ل اأي  قيام م�ظف عم�مي  )ب( 

مزية غير م�شتحقة ل�شالحه ه� اأو ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي ي�شتغل ذلك الم�ظف العم�مي اأو 

ال�شخ�س نف�ذه الفعلي اأو المفتر�س بهدف الح�ش�ل من اإدارة اأو �شلطة عم�مية تابعة للدولة 

الطرف على مزية غير م�شتحقة.

المادة 19

ا�صاءة ا�صتغالل الوظائف

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لكي تجّرم تعمد م�ظف 

عم�مي اإ�شاءة ا�شتغالل وظائفه اأو م�قعه، اأي قيامه اأو عدم قيامه بفعل ما، لدى ال�شطالع ب�ظائفه، 

بغر�س الح�ش�ل على مزية غير م�شتحقة ل�شالحه ه� اأو ل�شالح �شخ�س اأو كيان اآخر، مما ي�شكل انتهاكا 

للق�انين.

المادة 20

الإثراء غير الم�صروع

تنظر كل دولة طرف، رهنا بد�شت�رها والمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، في اعتماد ما قد يلزم من 

اأي زيادة م�ج�داته  اإثراًء غيـر م�شــروع،  تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم تعّمد م�ظف عم�مي 

زيادة كبيرة ل ي�شتطيع تعليلها ب�ش�رة معق�لة قيا�شا اإلى دخله الم�شروع.

المادة 21

الر�صوة في القطاع الخا�س

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم الأفعال التالية، 

عندما ترتكب عمدا اأثناء مزاولة اأن�شطة اقت�شادية اأو مالية اأو تجارية:

وعد اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل لديه باأي �شفة، بمزية غير م�شتحقة  )اأ( 

اأو عر�شها عليه اأو منحه اإياها، ب�شكل مبا�شر اأو غير مبا�شر، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه اأو 

ل�شالح �شخ�س اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما اأو يمتنع عن القيام بفعل ما، مما ي�شكل 

اإخالل ب�اجباته؛

التما�س اأي �شخ�س يدير كيانا تابعا للقطاع الخا�س، اأو يعمل لديه باأي �شفة، اأو قب�لـه، ب�شكل  )ب( 

مبا�شر اأو غير مبا�شر، مزية غير م�شتحقة، �ش�اء ل�شالح ال�شخ�س نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س 

اآخر، لكي يق�م ذلك ال�شخ�س بفعل ما، مما ي�شكل اإخالل ب�اجباته.
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المادة 22

اختال�س الممتلكات في القطاع الخا�س

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم تعمد �شخ�س 

اأو  مالي  اأو  اقت�شادي  ن�شاط  مزاولة  اأثناء  �شفة،  باأي  فيه  يعمل  اأو  الخا�س،  للقطاع  تابعا  كيانا  يدير 

تجاري، اختال�س اأي ممتلكات اأو اأم�ال اأو اأوراق مالية خ�ش��شية اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات قيمة عهد بها 

اإليه بحكم م�قعه.

المادة 23

غ�صل العائدات الجرامية

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية   -1

وتدابير اأخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

)اأ(‘1‘اإبدال الممتلكات اأو اإحالتها، مـع العلم باأنها عائدات اإجرامية، بغر�س اإخفاء اأو تم�يه م�شدر 

تلك الممتلكات غير الم�شروع اأو م�شاعدة اأي �شخ�س �شالع في ارتكاب الجرم الأ�شلي على 

الإفالت من الع�اقب القان�نية لفعلته؛

اإخفاء اأو تم�يه الطبيعة الحقيقية للممتلكات اأو م�شدرها اأو مكانها اأو كيفية الت�شرف فيها   ‘2‘
عائدات  هي  الممتلكات  تلك  باأن  العلم  مع  بها،  المتعلقة  الحق�ق  اأو  ملكيتها  اأو  حركتها  اأو 

اإجرامية؛

ورهنا بالمفاهيم الأ�شا�شية لنظامها القان�ني: )ب( 

عائدات  باأنها  ا�شتالمها،  وقت  العلم،  مع  ا�شتخدامها  اأو  حيازتها  اأو  الممتلكات  اكت�شاب   ‘1‘
اإجرامية؛

ارتكابه،  على  التاآمر  اأو  التعاون  اأو  المادة،  لهذه  وفقا  مجّرم  فعل  اأي  ارتكاب  في  الم�شاركة   ‘2‘
وال�شروع في ارتكابه والم�شاعدة والت�شجيع على ذلك وت�شهيله واإ�شداء الم�ش�رة ب�شاأنه.

لأغرا�س تنفيذ اأو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:  -2

ت�شعى كل دولة طرف اإلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على اأو�شع مجم�عة من الجرائم  )اأ( 

الأ�شلية؛

الأفعال  من  �شاملة  مجم�عة  اأدنى،  كحد  الأ�شلية،  الجرائم  عداد  في  طرف  دولة  كل  تدرج  )ب( 

المجّرمة وفقا لهذه التفاقية؛

المالحــق
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لأغرا�س الفقرة الفرعية )ب( اأعاله، ت�شمل الجرائم الأ�شلية الجرائم المرتكبة داخل ال�لية  )ج( 

الق�شائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير اأن الجرائم المرتكبة خارج ال�لية الق�شائية 

للدولة الطرف ل تمثل جرائم اأ�شلية اإل اإذا كان ال�شل�ك ذو ال�شلة يعتبر فعال اإجراميا بمقت�شى 

بمقت�شى  اإجراميا  فعال  يعتبر  اأن  �شاأنه  من  وكان  فيها  ارتكب  التي  للدولة  الداخلي  القان�ن 

ذ اأو ُتطّبق هذه المادة ل� كان قد ارتكب هناك؛ القان�ن الداخلي للدولة الطرف التي ُتنفِّ

المادة  لهذه  الـُمْنفذة  ق�انينها  بن�شخ من  المتحدة  العام لالأمم  الأمين  تزّود كل دولة طرف  )د( 

وبن�شخ من اأي تغييرات ُتدخل على تلك الق�انين لحقا اأو ب��شف لها؛

يج�ز الن�س على اأن الجرائم المبّينة في الفقرة 1 من هذه المادة ل ت�شري على الأ�شخا�س  )ه( 

الذين ارتكب�ا الجرم الأ�شلي، اإذا كانت المبادئ الأ�شا�شية للقان�ن الداخلي للدولة الطرف 

تقت�شي ذلك.

المادة 24

الإخفــــاء

دون م�شا�س باأحكام المادة 23 من هذه التفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير 

ت�شريعية وتدابير اأخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب اأي من الأفعال المّجرمة وفقا لهذه التفاقية 

دون الم�شاركة في تلك الجرائم، باخفاء ممتلكات اأو م�ا�شلة الحتفاظ بها عندما يك�ن ال�شخ�س المعني 

على علم باأن تلك الممتلكات متاأتية من اأي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

المادة 25

اإعاقة �صير العدالة

التالية، عندما  الأفعال  لتجريم  اأخرى  وتدابير  ت�شريعية  تدابير  يلزم من  قد  ما  دولة طرف  تعتمد كل 

ترتكب عمدا:

اأو  اأو عر�شها  ال�عد بمزية غير م�شتحقة  اأو  الترهيب  اأو  التهديد  اأو  البدنية  الق�ة  ا�شتخدام  )اأ( 

منحها للتحري�س على الإدلء ب�شهادة زور اأو للتدخل في الإدلء بال�شهادة اأو تقديم الأدلة في 

اإجراءات تتعلق بارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية؛

ا�شتخدام الق�ة البدنية اأو التهديد اأو الترهيب للتدخل في ممار�شة اأي م�ظف ق�شائي اأو معني  )ب( 

باإنفاذ القان�ن مهامه الر�شمية فيما يتعلق بارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية. ولي�س 

ت�شريعات تحمي  لديها  تك�ن  اأن  الأطراف في  الدول  يم�س بحق  الفرعية ما  الفقرة  في هذه 

فئات اأخرى من الم�ظفين العم�ميين.

المادة 26
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م�ش�ؤولية  لتقرير  القان�نية،  مبادئها  مع  تت�شق  تدابير،  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تعتمد   -1

ال�شخ�شيات العتبارية عن الم�شاركة في الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

رهنا بالمبادئ القان�نية للدولة الطرف، يج�ز اأن تك�ن م�ش�ؤولية ال�شخ�شيات العتبارية جنائية اأو   -2

مدنية اأو اإدارية.

ل تم�س تلك الم�ش�ؤولية بالم�ش�ؤولية الجنائية لل�شخ�شيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم.  -3

عليها  تلقى  التي  العتبارية  ال�شخ�شيات  اإخ�شاع  الخ�ش��س،  وجه  على  طرف،  دولة  كل  تكفل   -4

فيها  بما  ورادعة،  ومتنا�شبة  فّعالة  جنائية  غير  اأو  جنائية  لعق�بات  المادة  لهذه  وفقا  الم�ش�ؤولية 

العق�بات النقدية.

المادة 27

الم�صاركة وال�صروع

لقان�نها  وفقا  تجّرم،  لكي  اأخرى  وتدابير  ت�شريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تعتمد   -1

الداخلي، الم�شاركة باأي �شفة، كطرف مت�اطئ اأو م�شاعد اأو محر�س مثال، في فعل مجّرم وفقا لهذه 

التفاقية.

وفقا  لكي تجّرم،  اأخرى  وتدابير  ت�شريعية  تدابير  يلزم من  تعتمد ما قد  اأن  لكل دولة طرف  يج�ز   -2

لقان�نها الداخلي، اأي �شروع في ارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية.

لقان�نها  وفقا  تجّرم،  لكي  اأخرى  وتدابير  ت�شريعية  تدابير  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تعتمد   -3

الداخلي، الإعداد لرتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية.

المادة 28

العلم والنية والغر�س كاأركان للفعل الإجرامي

يمكن ال�شتدلل من المالب�شات ال�قائعية الم��ش�عية على ت�افر عن�شر العلم اأو النية اأو الغر�س ب�شفته 

ركنا لفعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية.

المادة 29

التقادم

تحدد كل دولة طرف في اطار قان�نها الداخلي، عند القت�شاء، ، فترة تقادم ط�يلة تبداأ فيها الجراءات 

م وفقا لهذه التفاقية، وتحدد فترة تقادم اأط�ل اأو تعّلق العمل بالتقادم في  الق�شائية ب�شاأن اأي فعل مجرَّ

حال اإفالت الجاني المزع�م من يد العدالة.

المالحــق
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المادة 30

المالحقة والمقا�صاة والجزاءات

تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجّرم وفقا لهذه التفاقية خا�شعا لعق�بات ُتراعى فيها ج�شامة   -1

ذلك الجرم.

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القان�ني ومبادئها الد�شت�رية، ما قد يلزم من تدابير لإر�شاء اأو   -2

اإبقاء ت�ازن منا�شب بين اأي ح�شانات اأو امتيازات ق�شائية ممن�حة لم�ظفيها العم�ميين من اأجل 

اأداء وظائفهم واإمكانية القيام، عند ال�شرورة، بعمليات تحقيق ومالحقة ومقا�شاة فعالة في الأفعال 

المجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

ت�شعى كل دولة طرف اإلى �شمان ممار�شة اأي �شالحيات قان�نية تقديرية يتيحها قان�نها الداخلي   -3

تحقيق  اأجل  من  التفاقية،  لهذه  وفقا  مجّرمة  اأفعال  لرتكابهم  الأ�شخا�س  بمالحقة  يتعلق  فيما 

الفعالية الق�ش�ى لتدابير اإنفاذ القان�ن التي ُتتخذ ب�شاأن تلك الجرائم، ومع اإيالء العتبار ال�اجب 

ل�شرورة الردع عن ارتكابها.

في حالة الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير منا�شبة، وفقا لقان�نها   -4

الداخلي ومع اإيالء العتبار ال�اجب لحق�ق الدفاع، ل�شمان اأن تراعي ال�شروط المفرو�شة بخ�ش��س 

الإجراءات  في  عليه  المدعى  ح�ش�ر  �شرورة  ال�شتئناف  اأو  المحاكمة  حين  اإلى  الإفراج  قرارات 

الجنائية الالحقة.

تاأخذ كل دولة طرف بعين العتبار ج�شامة الجرائم المعنية لدى النظر في اإمكانية الإفراج المبّكر   -5

اأو الم�شروط عن الأ�شخا�س المدانين بارتكاب تلك الجرائم.

تنظر كل دولة طرف، بما يت�افق مع المبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، في اإر�شاء اإجراءات تجيز   -6

لل�شلطة المخت�شة، عند القت�شاء، تنحية الم�ظف العم�مي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه 

التفاقية اأو وقفه عن العمل اأو نقله، مع مراعاة مبداأ افترا�س البراءة.

تنظر كل دولة طرف، حينما ت�شّ�غ ج�شامة الجرم ذلك، وبما يت�افق مع المبادئ الأ�شا�شية لنظامها   -7

القان�ني، في اتخاذ اإجراءات لإ�شقاط الأهلية، باأمر ق�شائي اأو باأي و�شيلة منا�شبة اأخرى، ولفترة 

لهذه  وفقا  مجّرمة  اأفعال  بارتكاب  المدانين  الأ�شخا�س  عن  الداخلي،  قان�نها  يحددها  زمنية 

التفاقية، للقيام بما يلي:

ت�لي من�شب عم�مي؛ )اأ( 

ت�لي من�شب في من�شاأة ممل�كة كليا اأو جزئيا للدولة. )ب( 
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تجاه  التاأديبية  �شالحياتها  المخت�شة  ال�شلطات  بممار�شة  المادة  هذه  من   1 الفقرة  تم�س  ل   -8

الم�شتخدمين المدنيين.

لهذه  وفقا  المجّرمة  الأفعال  ت��شيف  يك�ن  باأن  القا�شي  بالمبداأ  يم�س  ما  التفاقية  هذه  في  لي�س   -9

اأو المبادئ القان�نية الأخرى التي تحكم م�شروعية  التفاقية وت��شيف الدف�ع القان�نية المنطبقة 

ال�شل�ك محف�ظا ح�شرا للقان�ن الداخلي للدولة الطرف، وب�ج�ب المالحقة والمعاقبة على تلك 

الجرائم وفقا لذلك القان�ن.

10- ت�شعى الدول الأطراف اإلى ت�شجيع اإعادة اإدماج الأ�شخا�س المدانين بارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا 

لهذه التفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 31

التجميد والحجز والم�صادرة

تتخذ كل دولة طرف، اإلى اأق�شى مدى ممكن �شمن نطاق نظامها القان�ني الداخلي، ما قد يلزم من   -1

تدابير للتمكين من م�شادرة:

العائدات الإجرامية المتاأتية من اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية، اأو ممتلكات تعادل قيمتها  )اأ( 

قيمة تلك العائدات؛

)ب(الممتلكات اأو المعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�شُتخدمت اأو كانت معّدة لال�شتخدام في ارتكاب 

اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

اإليها في  الم�شار  الأ�شياء  اأي من  للتمكين من ك�شف  تدابير  يلزم من  قد  ما  دولة طرف  تتخذ كل   -2

الفقرة 1 من هذه المادة اأو اقتفاء اأثره اأو تجميده اأو حجزه، لغر�س م�شادرته في نهاية المطاف.

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقان�نها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية وتدابير اأخرى لتنظيم   -3

ادارة ال�شلطات المخت�شة للممتلكات المجمدة اأو المحج�زة اأو الم�شادرة، الم�شم�لة في الفقرتين 

1 و2 من هذه المادة.

اإذا ُحّ�لت هذه العائدات الإجرامية اإلى ممتلكات اأخرى اأو بدلت بها، جزئيا اأو كليا، وجب اإخ�شاع   -4

تلك الممتلكات، بدل من العائدات، للتدابير الم�شار اإليها في هذه المادة.

اإخ�شاع  وجب  م�شروعة،  م�شادر  من  اكُت�شبت  بممتلكات  الإجرامية  العائدات  هذه  ُخلطت  اإذا   -5

باأي  الم�شا�س  المخل�طة، مع عدم  للعائدات  المقّدرة  القيمة  للم�شادرة في حدود  الممتلكات  تلك 

�شالحيات تتعلق بتجميدها اأو حجزها.

ُتخ�شع اأي�شا للتدابير الم�شار اإليها في هذه المادة، على نف�س النح� وبنف�س القدر ال�شاريين على العائدات   -6

الإجرامية، الإيرادات اأو المنافع الأخرى المتاأتية من هذه العائدات الجرامية، اأو من الممتلكات التي 

ُحّ�لت تلك العائدات اإليها اأو ُبّدلت بها، اأو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

المالحــق
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�شلطاتها  اأو  دولة طرف محاكمها  كل  ل  تخ�ِّ التفاقية،  55 من هذه  والمادة  المادة  لأغرا�س هذه   -7

المخت�شة الأخرى اأن تاأمر باإتاحة ال�شجالت الم�شرفية اأو المالية اأو التجارية اأو بحجزها. ول يج�ز 

للدولة الطرف اأن ترف�س المتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة ال�شرية الم�شرفية.

يج�ز للدول الأطراف اأن تنظر في اإمكانية اإلزام الجاني باأن يبّين الم�شدر الم�شروع لهذه العائدات   -8

يت�افق مع  الإلزام  دام ذلك  ما  للم�شادرة،  الخا�شعة  الأخرى  للممتلكات  اأو  المزع�مة  الجرامية 

المبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات الق�شائية والإجراءات الأخرى.

ل يج�ز تاأويل اأحكام هذه المادة بما يم�س بحق�ق اأطراف ثالثة ح�شنة النية.  -9

10- لي�س في هذه المادة ما يم�س بالمبداأ القا�شي باأن يك�ن تحديد وتنفيذ التدابير التي ت�شير اإليها 

مت�افقين مع اأحكام القان�ن الداخلي للدولة الطرف وخا�شعين لتلك الأحكام.

المادة 32

حماية ال�صهود والخبراء وال�صحايا

تتخذ كل دولة طرف تدابير منا�شبة وفقا لنظامها القان�ني الداخلي، و�شمن حدود اإمكانياتها، لت�فير   -1

حماية فّعالة لل�شه�د والخبراء الذين ُيْدل�ن ب�شهادة تتعلق باأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية وكذلك 

لأقاربهم و�شائر الأ�شخا�س ال�ثيقي ال�شلة بهم عند القت�شاء، من اأي انتقام اأو ترهيب محتمل.

يج�ز اأن ت�شمل التدابير المت�ّخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون م�شا�س بحق�ق المدعى عليه،   -2

بما في ذلك حقه في محاكمة ح�شب الأ�ش�ل:

الالزم  بالقدر  كالقيام مثال،  الأ�شخا�س،  لأولئك  الج�شدية  الحماية  لت�فير  اإجراءات  اإر�شاء  )اأ( 

المعل�مات  اإف�شاء  بعدم  القت�شاء،  عند  وال�شماح،  اإقامتهم  اأماكن  بتغيير  عمليا،  والممكن 

المتعلقة به�يتهم واأماكن ت�اجدهم اأو بفر�س قي�د على اإف�شائها؛

ت�فير ق�اعد خا�شة بالأدلة تتيح لل�شه�د والخبراء اأن يدل�ا باأق�الهم على نح� يكفل �شالمة  )ب( 

مثل  الت�شالت،  تكن�ل�جيا  با�شتخدام  بال�شهادة  بالإدلء  مثال  كال�شماح  الأ�شخا�س،  اأولئك 

و�شالت الفيدي� اأو غيرها من ال��شائل المالئمة.

اإقامة  اأماكن  تغيير  ب�شاأن  اأخرى  دول  مع  ترتيبات  اأو  اتفاقات  اإبرام  في  الأطراف  الدول  تنظر   -3

الأ�شخا�س الم�شار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

ت�شري اأحكام هذه المادة اأي�شا على ال�شحايا اذا كان�ا �شه�دا.  -4

تتيح كل دولة طرف، رهنا بقان�نها الداخلي، امكانية عر�س اآراء و�ش�اغل ال�شحايا واأخذها بعين   -5

يم�س  ل  نح�  على  الجناة،  المتخذة �شد  الجنائية  الجراءات  المنا�شبة من  المراحل  في  العتبار 

بحق�ق الدفاع.
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المادة 33

حماية المبّلغين

تنظر كل دولة طرف في اأن ُتدخل في �شلب نظامها القان�ني الداخلي تدابير منا�شبة لت�فير الحماية من 

اأي معاملة ل م�شّ�غ لها لأي �شخ�س يق�م، بح�شن نّية ولأ�شباب وجيهة، بابالغ ال�شلطات المخت�شة باأي 

وقائع تتعلق باأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

المادة 34

عواقب اأفعال الف�صاد

تتخذ كل دولة طرف،  نّية،  الثالثة من حق�ق بح�شن  الأطراف  اكت�شبته  لما  ال�اجب  اإيالء العتبار  مع 

وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، تدابير تتناول ع�اقب الف�شاد. وفي هذا ال�شياق، يج�ز للدول 

اأو �شحب  اأو ف�شخ عقد  لإلغاء  اتخاذ اجراءات قان�نية  اأهمية في  الف�شاد عامال ذا  تعتبر  اأن  الأطراف 

امتياز اأو غير ذلك من ال�شك�ك المماثلة اأو اتخاذ اأي اجراء انت�شافي اآخر.

المادة 35

التعوي�س عن ال�صرر

اأو  الكيانات  الداخلي، ل�شمان حق  لمبادئ قان�نها  يلزم من تدابير، وفقا  تتخذ كل دولة طرف ما قد 

الأ�شخا�س الذين اأ�شابهم �شرر نتيجة لفعل ف�شاد في رفع دع�ى ق�شائية �شد الم�ش�ؤولين عن اإحداث 

ذلك ال�شرر، بغية الح�ش�ل على تع�ي�س.

المادة 36

ال�صلطات المتخ�ص�صة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القان�ني، ما قد يلزم من تدابير ل�شمان وج�د 

هيئة اأو هيئات متخ�ش�شة اأو اأ�شخا�س متخ�ش�شين في مكافحة الف�شاد من خالل اإنفاذ القان�ن. وتمنح 

للنظام  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا  ال�شتقاللية،  من  يلزم  ما  الأ�شخا�س  ه�ؤلء  اأو  الهيئات  اأو  الهيئة  تلك 

القان�ني للدولة الطرف، لكي ي�شتطيع�ا اأداء وظائفهم بفعالية ودون اأي تاأثير ل م�ش�غ لـه. وينبغي تزويد 

ه�ؤلء الأ�شخا�س اأو م�ظفي تلك الهيئة اأو الهيئات بما يلزم من التدريب والم�ارد المالية لأداء مهامهم.

المادة 37

التعاون مع �صلطات انفاذ القانون

تتخذ كل دولة طرف تدابير منا�شبة لت�شجيع الأ�شخا�س الذين ي�شارك�ن اأو �شارك�ا في ارتكاب فعل   -1

مجّرم وفقا لهذه التفاقية على تقديم معل�مات مفيدة اإلى ال�شلطات المخت�شة لأغرا�س التحقيق 

المالحــق
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والثبات، وعلى ت�فير م�شاعدة فعلية محددة لل�شلطات المخت�شة يمكن اأن ت�شهم في حرمان الجناة 

من عائدات الجريمة وا�شترداد تلك العائدات.

تنظر كل دولة طرف في اأن تتيح، في الحالت المنا�شبة، اإمكانية تخفيف عق�بة المتهم الذي يقدم   -2

ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق اأو المالحقة ب�شاأن فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية.

تنظر كل دولة طرف في اإمكانية منح الح�شانة من المالحقة الق�شائية، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية   -3

لقان�نها الداخلي، لأي �شخ�س يقدم ع�نا كبيرا في عمليات التحقيق اأو المالحقة ب�شاأن فعل مجّرم 

وفقا لهذه التفاقية.

اأولئك الأ�شخا�س على النح� المن�ش��س عليه في المادة 32 من هذه التفاقية، مع  تجري حماية   -4

مراعاة ما يقت�شيه اختالف الحال.

عندما يك�ن ال�شخ�س الم�شار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الم�ج�د في دولة طرف، قادرا على   -5

تقديم ع�ن كبير اإلى ال�شلطات المخت�شة لدولة طرف اأخرى، يج�ز للدولتين الطرفين المعنيتين 

اأن تنظرا في ابرام اتفاقات اأو ترتيبات، وفقا لقان�نهما الداخلي، ب�شاأن اإمكان قيام الدولة الطرف 

الأخرى بت�فير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

المادة 38

التعاون بين ال�صلطات الوطنية

�شلطاتها  بين  التعاون  لت�شجيع  تدابير  من  يلزم  قد  ما  الداخلي،  لقان�نها  وفقا  طرف،  دولة  كل  تتخذ 

الأفعال  في  التحقيق  عن  الم�ش�ؤولة  و�شلطاتها  جانب،  من  العم�ميين،  م�ظفيها  وكذلك  العم�مية، 

الإجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب اآخر. ويج�ز اأن ي�شمل ذلك التعاون:

جرى  باأنه  لالعتقاد  وجيهة  اأ�شباب  هناك  تك�ن  حيثما  الأخيرة،  ال�شلطات  باإبالغ  المبادرة  )اأ( 

ارتكاب اأي من الأفعال المجّرمة وفقا للم�اد 15 و21 و23 من هذه التفاقية ؛ اأو

تقديم جميع المعل�مات ال�شرورية اإلى ال�شلطات الأخيرة، بناء على طلبها. )ب( 

المادة 39

التعاون بين ال�صلطات الوطنية والقطاع الخا�س

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقان�نها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لت�شجيع التعاون بين ال�شلطات   -1

ال�طنية المعنية بالتحقيق والمالحقة وكيانات القطاع الخا�س، وخ�ش��شا الم�ؤ�ش�شات المالية، فيما 

يت�شل بالأم�ر المتعلقة بارتكاب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية.

تنظر كل دولة طرف، في ت�شجيع رعاياها وغيرهم من الأ�شخا�س الذين ي�جد مكان اإقامتهم المعتاد   -2

في اقليمها على اإبالغ ال�شلطات ال�طنية المعنية بالتحقيق والمالحقة عن ارتكاب فعل مجّرم وفقا 

لهذه التفاقية.
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المادة 40

ال�صرية الم�صرفية

تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية، 

ق�انين  تطبيق  عن  تن�شاأ  قد  التي  العقبات  لتذليل  الداخلي  القان�ني  نظامها  في  منا�شبة  اآليات  وج�د 

ال�شرية الم�شرفية.

المادة 41

ال�صجل الجنائي

يج�ز لكل دولة طرف اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية اأو تدابير اأخرى لكي ي�ؤخذ بعين العتبار، 

ح�شبما تراه منا�شبا من �شروط واأغرا�س، اأي حكم اإدانة �شبق اأن �شدر بحق الجاني المزع�م في دولة 

اأخرى، بغية ا�شتخدام تلك المعل�مات في اجراءات جنائية ذات �شلة بفعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية.

المادة 42

الولية الق�صائية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخ�شع ل�ليتها الق�شائية ما جرمته من اأفعال وفقا   -1

لهذه التفاقية في الحالتين التاليتين:

عندما ُيرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ اأو )اأ( 

عندما يرتكب الجرم على متن �شفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف اأو طائرة م�شّجلة بمقت�شى  )ب( 

ق�انين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.

رهنا باأحكام المادة 4 من هذه التفاقية، يج�ز للدولة الطرف اأن ُتخ�شع اأي�شا اأي جرم من هذا   -2

القبيل ل�ليتها الق�شائية في الحالت التالية:

عندما ُيرتكب الجرم �شد اأحد م�اطني تلك الدولة الطرف؛ اأو )اأ( 

عندما َيرتكب الجرم اأحد م�اطني تلك الدولة الطرف اأو �شخ�س عديم الجن�شية ي�جد مكان  )ب( 

اقامته المعتاد في اقليمها؛ اأو

عندما يك�ن الجرم واحدا من الأفعال المجّرمة وفقا للفقرة 1 )ب( ‘2‘ من المادة 23 من  )ج( 

هذه التفاقية وُيرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجّرم وفقا للفقــرة 1 )اأ( ‘1‘ اأو ‘2‘ 

اأو )ب( ‘1‘من المادة 23 من هذه التفاقية داخل اقليمها؛ اأو

عندما ُيرتكب الجرم �شد الدولة الطرف. )د( 

لأغرا�س المادة 44 من هذه التفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لخ�شاع الأفعال   -3

المالحــق
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المجّرمة وفقا لهذه التفاقية ل�ليتها الق�شائية عندما يك�ن الجاني المزع�م م�ج�دا في اإقليمها 

ول تق�م بت�شليمه لمجرد ك�نه اأحد م�اطنيها.

يج�ز لكل دولة طرف اأي�شا اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لخ�شاع الأفعال المجّرمة وفقا لهذه   -4

التفاقية ل�ليتها الق�شائية عندما يك�ن الجاني المزع�م م�ج�دا في اقليمها ول تق�م بت�شليمه.

بلغت الدولة الطرف التي تمار�س وليتها الق�شائية بمقت�شى الفقرة 1 اأو 2 من هذه المادة، اأو 
ُ
اإذا اأ  -5

علمت بطريقة اأخرى، اأن اأي دول اأطراف اأخرى تجري تحقيقا اأو مالحقة اأو تتخذ اإجراء ق�شائيا 

اأن تت�شاور فيما بينها،  ال�شلطات المعنية في تلك الدول الأطراف  ال�شل�ك ذاته، وجب على  ب�شاأن 

ح�شب القت�شاء، بهدف تن�شيق ما تتخذه من اإجراءات.

دون م�شا�س بق�اعد القان�ن الدولي العام، ل تح�ل هذه التفاقية دون ممار�شة اأي ولية جنائية ت�ؤكد   -6

الدولة الطرف �شريانها وفقا لقان�نها الداخلي.

الف�صل الرابع

التعاون الدولي

المادة 43

التعاون الدولي

اإلى 50 من هذه التفاقية. وتنظر  للم�اد 44  الجنائية، وفقا  الم�شائل  الأطراف في  الدول  تتعاون   -1

الدول الأطراف، حيثما كان ذلك منا�شبا ومت�شقا مع نظامها القان�ني الداخلي، في م�شاعدة بع�شها 

البع�س، في التحقيقات والجراءات الخا�شة بالم�شائل المدنية والدارية ذات ال�شلة بالف�شاد.

في م�شائل التعاون الدولي، كلما ا�شترط ت�افر ازدواجية التجريم وجب اعتبار ذلك ال�شرط م�شت�فى   -2

ب�شرف النظر عما اإذا كانت ق�انين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم المعني �شمن نف�س 

فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة اأو ت�شتخدم في ت�شميته نف�س الم�شطلح الذي 

ب�شاأنه  ُتلتم�س  الذي  الجرم  عليه  يق�م  الذي  ال�شل�ك  كان  اذا  الطالبة،  الطرف  الدولة  ت�شتخدمه 

الم�شاعدة يعتبر فعال اإجراميا في ق�انين كلتا الدولتين الطرفين.

المادة 44

ت�صليم المجرمين

تنطبق هذه المادة على الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية عندما يك�ن ال�شخ�س م��ش�ع طلب   .1

الت�شليم م�ج�دا في اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، �شريطة اأن يك�ن الجرم الذي ُيلتم�س ب�شاأنه 

الت�شليم جرما خا�شعا للعقاب بمقت�شى القان�ن الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة 
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على الرغم من اأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يج�ز للدولة الطرف التي ي�شمح قان�نها بذلك اأن   .2

ت�افق على طلب ت�شليم �شخ�س ما ب�شبب اأي من الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية والتي ل يعاقب 

عليها بم�جب قان�نها الداخلي.

للت�شليم  خا�شعا  الأقل  على  منها  واحد  جرم  يك�ن  منف�شلة  جرائم  عدة  الت�شليم  طلب  �شمل  اإذا   .3

بمقت�شى هذه المادة ويك�ن بع�شها غير خا�شع للت�شليم ب�شبب مدة الحب�س المفرو�شة عليها ولكن 

لها �شلة باأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن تطبق هذه المادة 

اأي�شا فيما يخ�س تلك الجرائم.

يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخا�شعة للت�شليم   .4

في اأي معاهدة لت�شليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بادراج تلك 

يج�ز  ول  بينها.  فيما  تبرم  ت�شليم  معاهدة  كل  في  للت�شليم  الخا�شعة  الجرائم  عداد  في  الجرائم 

للدولة الطرف التي ي�شمح قان�نها بذلك اأن تعتبر اأيا من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية جرما 

�شيا�شيا اذا ما اتخذت هذه التفاقية اأ�شا�شا للت�شليم.

اإذا تلقت دولة طرف، تجعل ت�شليم المجرمين م�شروطا ب�ج�د معاهدة، طلب ت�شليم من دولة طرف   .5

اأن تعتبر هذه التفاقية الأ�شا�س القان�ني للت�شليم  اأخرى ل ترتبط معها بمعاهدة ت�شليم، جاز لها 

فيما يخ�س اأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.

على الدولة الطرف التي تجعل الت�شليم م�شروطا ب�ج�د معاهدة:  .6

اأو  التفاقية  هذه  على  الت�شديق  �شك  اإيداعها  وقت  المتحدة،  لالأمم  العام  الأمين  تبّلغ  اأن  )اأ( 

قب�لها اأو اإقرارها اأو الن�شمام اإليها، بما اإذا كانت �شتعتبر هذه التفاقية الأ�شا�س القان�ني 

للتعاون ب�شاأن الت�شليم مع �شائر الدول الأطراف في هذه التفاقية؛

واأن ت�شعى، حيثما اقت�شى الأمر، اإلى اإبرام معاهدات ت�شليم مع �شائر الدول الأطراف في هذه  )ب( 

التفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اإذا كانت ل تعتبر هذه التفاقية الأ�شا�س القان�ني للتعاون 

ب�شاأن الت�شليم.

على الدول الأطراف التي ل تجعل الت�شليم م�شروطا ب�ج�د معاهدة اأن تعتبر الجرائم التي تنطبق   .7

عليها هذه المادة جرائم خا�شعة للت�شليم فيما بينها.

يخ�شع الت�شليم لل�شروط التي ين�س عليها القان�ن الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب اأو معاهدات   .8

الت�شليم ال�شارية، بما في ذلك ال�شروط المتعلقة بالعق�بة الدنيا الم�شترطة للت�شليم والأ�شباب التي 

يج�ز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ت�شتند اإليها في رف�س الت�شليم.

ت�شعى الدول الأطراف، رهنا بق�انينها الداخلية، اإلى التعجيل باإجراءات الت�شليم وتب�شيط ما يت�شل   .9

المالحــق
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بها من متطلبات اإثباتية فيما يخ�س اأي ُجرم تنطبق عليه هذه المادة.

يج�ز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا باأحكام قان�نها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالت�شليم،   .10

اأن تحتجز ال�شخ�س المطل�ب ت�شليمه والم�ج�د في  وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، 

باأن  اقتنعت  متى  الت�شليم،  اإجراءات  ح�ش�ره  ل�شمان  اأخرى  منا�شبة  تدابير  تتخذ  اأن  اأو  اإقليمها، 

الظروف ت�شتدعي ذلك وباأنها ظروف ملّحة.

اإذا لم تقم الدولة الطرف التي ي�جد الجاني المزع�م في اإقليمها بت�شليم ذلك ال�شخ�س فيما يتعلق   .11

ُبجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد ك�نه اأحد م�اطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة 

الطرف التي تطلب الت�شليم، باإحالة الق�شية دون اإبطاء ل م�شّ�غ لـه اإلى �شلطاتها المخت�شة بق�شد 

اأي جرم  حالة  في  تتخذها  التي  الجراءات  ذات  وتتخذ  قرارها  ال�شلطات  تلك  وتتخذ  المالحقة. 

اآخر يعتبر خطيرا بم�جب القان�ن الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الأطراف المعنية، 

خ�ش��شا في الج�انب الإجرائية والإثباتية، �شمانا لفعالية تلك المالحقة.

ب�شرط  اإل  عنه  التخلي  اأو  م�اطنيها  اأحد  ت�شليم  الطرف  للدولة  الداخلي  القان�ن  يجيز  ل  عندما   .12

اأو  اإلى تلك الدولة الطرف لق�شاء العق�بة المفرو�شة عليه بعد المحاكمة  اأن يعاد ذلك ال�شخ�س 

الإجراءات التي ُطلب ت�شليم ذلك ال�شخ�س من اأجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف 

التي طلبت ت�شليم ال�شخ�س على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه منا�شبا من �شروط اأخرى، يعتبر 

ذلك الت�شليم الم�شروط كافيا لل�فاء باللتزام المبّين في الفقرة 11 من هذه المادة.

اأن ال�شخ�س المطل�ب ت�شليمه ه�  م لغر�س تنفيذ حكم ق�شائي بحجة  اإذا ُرف�س طلب ت�شليم مقدَّ  .13

من م�اطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، اإذا كان قان�نها 

الداخلي ي�شمح بذلك ووفقا لمقت�شيات ذلك القان�ن، اأن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف 

الطالبة، في اإنفاذ العق�بة المفرو�شة بمقت�شى القان�ن الداخلي للدولة الطرف الطالبة اأو ما تبقى 

منها.

ُتكفل لأي �شخ�س ُتتخذ ب�شاأنه اإجراءات فيما يتعلق باأي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة   .14

التي  وال�شمانات  الحق�ق  بجميع  التمتع  ذلك  في  بما  الإجراءات،  مراحل  كل  في  من�شفة  معاملة 

ين�س عليها القان�ن الداخلي للدولة الطرف التي ي�جد ذلك ال�شخ�س في اإقليمها.

الدولة  اإذا كان لدى  بالت�شليم  التزاما  اأنه يفر�س  التفاقية على  اأي حكم في هذه  تف�شير  ل يج�ز   .15

�شخ�س  معاقبة  اأو  مالحقة  لغر�س  قّدم  الطلب  اأن  لعتقاد  وجيهة  اأ�شباب  الطلب  متلقية  الطرف 

ب�شبب جن�شه اأو عرقه اأو ديانته اأو جن�شيته اأو اأ�شله الإثني اأو اآرائه ال�شيا�شية، اأو اأن المتثال للطلب 

�شيلحق �شررا ب��شعية ذلك ال�شخ�س لأي �شبب من هذه الأ�شباب.

باأم�ر  اأي�شا  يتعلق  يعتبر جرما  الجرم  اأن  لمجرد  ت�شليم  ترف�س طلب  اأن  الأطراف  للدول  ل يج�ز   .16

مالية.
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قبل رف�س الت�شليم، تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقت�شى الأمر، مع الدولة الطرف   .17

الطالبة لكي تتيح لها فر�شة وافية لعر�س اآرائها وتقديم معل�مات داعمة لدعائها.

اأو  اأو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ الت�شليم  اإبرام اتفاقات  اإلى  ت�شعى الدول الأطراف   .18

لتعزيز فاعليته.

المادة 45

نقل الأ�صخا�س المحكوم عليهم

نقل  ب�شاأن  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  اإبرام  في  تنظر  اأن  الأطراف  للدول  يج�ز 

الحرية، لرتكابهم  الحرمان من  اأخرى من  باأ�شكال  اأو  الحب�س  بعق�بة  الذين يحكم عليهم  الأ�شخا�س 

اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية، اإلى اإقليمها لكي يكمل اأولئك الأ�شخا�س مدة عق�بتهم هناك.

المادة 46

الم�صاعدة القانونية المتبادلة

في  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة  من  ممكن  قدر  اأكبر  بع�س  اإلى  بع�شها  الأطراف  الدول  م  تقدِّ  .1

التحقيقات والمالحقات والجراءات الق�شائية المت�شلة بالجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية.

متلقية  الطرف  الدولة  ق�انين  بمقت�شى  ممكن  وجه  اأتم  على  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة  م  تقدَّ  .2

والمالحقات  بالتحقيقات  يتعلق  فيما  ال�شلة،  ذات  وترتيباتها  واتفاقاتها  ومعاهداتها  الطلب 

وفقا  اعتبارية،  �شخ�شية  عليها  تحا�شب  اأن  يج�ز  التي  بالجرائم  الخا�شة  الق�شائية  والجراءات 

للمادة 26 من هذه التفاقية، في الدولة الطرف الطالبة.

م وفقا لهذه المادة لأي من الأغرا�س التالية: يج�ز طلب الم�شاعدة القان�نية المتبادلة التي تقدَّ  .3

الح�ش�ل على اأدلة اأو اأق�ال اأ�شخا�س؛ )اأ( 

تبليغ الم�شتندات الق�شائية؛ )ب( 

تنفيذ عمليات التفتي�س والحجز والتجميد؛ )ج( 

فح�س الأ�شياء والم�اقع؛ )د( 

تقديم المعل�مات والم�اد والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )ه( 

تقديم اأ�ش�ل الم�شتندات وال�شجالت ذات ال�شلة، بما فيها ال�شجالت الحك�مية اأو الم�شرفية  )و( 

اأو المالية اأو �شجالت ال�شركات اأو المن�شاآت التجارية، اأو ن�شخ م�شّدقة منها؛

اأثرها  اقتفاء  اأو  الأخرى  الأ�شياء  اأو  الأدوات  اأو  الممتلكات  اأو  الإجرامية  العائدات  تحديد  )ز( 

لأغرا�س اإثباتية؛

المالحــق
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تي�شير مث�ل الأ�شخا�س ط�اعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

اأي ن�ع اآخر من الم�شاعدة ل يتعار�س مع القان�ن الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ )ط( 

ا�شتبانة عائدات الجريمة وفقا لأحكام الف�شل الخام�س من هذه التفاقية وتجميدها واقتفاء  )ي( 

اأثرها؛

ا�شترداد الم�ج�دات، وفقا لأحكام الف�شل الخام�س من هذه التفاقية. )ك( 

اأن تتلقى طلبا  يج�ز لل�شلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون م�شا�س بالقان�ن الداخلي، ودون   .4

اأخرى،  اإلى �شلطة مخت�شة في دولة طرف  اأن تر�شل معل�مات ذات �شلة بم�شائل جنائية  م�شبقا، 

حيثما تعتقد اأن هذه المعل�مات يمكن اأن ت�شاعد تلك ال�شلطة على القيام بالتحريات والإجراءات 

بمقت�شى هذه  الأخرى طلبا  الطرف  الدولة  تقديم  اإلى  ُتف�شي  قد  اأو  بنجاح،  اإتمامها  اأو  الجنائية 

التفاقية.

ُتر�شل المعل�مات بمقت�شى الفقرة 4 من هذه المادة دون م�شا�س بما يجري من تحريات واإجراءات   .5

ال�شلطات  وعلى  المعل�مات.  تلك  تقدم  التي  المعنية  ال�شلطات  لها  تتبع  التي  الدولة  في  جنائية 

المخت�شة التي تتلقى المعل�مات اأن تمتثل لأي طلب باإبقاء تلك المعل�مات طي الكتمان، واإن م�ؤقتا، 

اأو بفر�س قي�د على ا�شتخدامها. بيد اأن هذا ل يمنع الدولة الطرف المتلقية من اأن تف�شي في �شياق 

باإ�شعار  اإجراءاتها معل�مات تبرئ �شخ�شا متهما. وفي تلك الحالة، تق�م الدولة الطرف المتلقية 

اإذا ما  المر�ِشلة،  الدولة الطرف  المعل�مات، وتت�شاور مع  اإف�شاء تلك  المر�شلة قبل  الدولة الطرف 

الطرف  الدولة  اإ�شعار م�شبق، وجب على  ا�شتثنائية، ت�جيه  تعذر، في حالة  واإذا  اليها ذلك.  طلب 

المتلقية اإبــالغ الدولة الطرف المر�شلة بذلك الإف�شاء دون اإبطاء.

ل يج�ز اأن تم�س اأحكام هذه المادة باللتزامات النا�شئة عن اأي معاهدة اأخرى، ثنائية اأو متعددة   .6

الأطراف، تحكم اأو �شتحكم، كليا اأو جزئيا، الم�شاعدة القان�نية المتبادلة.

كانت  اإذا  المادة  بمقت�شى هذه  المقدمة  الطلبات  على  المادة  29 من هذه  اإلى   9 الفقرات  ُتطبق   .7

الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل الم�شاعدة القان�نية. اأما اإذا كانت تلك الدول 

الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما 

ع الدول  لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفقرات 9 اإلى 29 من هذه المادة بدل منها. وُت�شجَّ

الأطراف ب�شدة على تطبيق هذه الفقرات اإذا كانت ت�شّهل التعاون.

ل يج�ز للدول الأطراف اأن ترف�س تقديم الم�شاعدة القان�نية المتبادلة بمقت�شى هذه المادة بحجة   .8

ال�شرية الم�شرفية.

على الدولة الطرف متلقية الطلب، في ا�شتجابتها لطلب م�شاعدة مقّدم بمقت�شى هذه المادة دون  )اأ(   .9

ت�افر ازدواجية التجريم، اأن تاأخذ بعين العتبار اأغرا�س هذه التفاقية ح�شبما ُبينت في المادة 1؛
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يج�ز للدول الأطراف اأن ترف�س تقديم الم�شاعدة عمال بهذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية  )ب( 

التجريم. بيد اأنه يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، بما يت�افق مع المفاهيم الأ�شا�شية 

لنظامها القان�ني، اأن تقدم الم�شاعدة التي ل تنط�ي على اإجراء ق�شري. ويج�ز رف�س تقديم 

اأو  التعاون  من  ُيلتم�س  ما  يك�ن  اأم�ر  اأو  تافهة،  باأم�ر  الطلبات  تتعلق  حينما  الم�شاعدة  تلك 

الم�شاعدة ب�شاأنها متاحا بمقت�شى اأحكام اأخرى من هذه التفاقية؛

اأن تنظر في اعتماد ما قد تراه �شروريا من التدابير لكي تتمكن من  يج�ز لكل دولة طرف  )ج( 

تقديم م�شاعدة اأو�شع عمال بهذه المادة في حال انتفاء ازدواجية التجريم.

يج�ز نقل اأي �شخ�س محتجز اأو يق�شي عق�بته في اإقليم دولة طرف وُيطلب وج�ده في دولة طرف   .10

من  اأدلة  على  الح�ش�ل  في  اأخرى  م�شاعدة  تقديم  اأو  ب�شهادة  الإدلء  اأو  التعرف  لأغرا�س  اأخرى 

اأجل تحقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�شائية تتعلق بجرائم م�شم�لة بهذه التفاقية، اإذا ا�شت�في 

ال�شرطان التاليان:

م�افقة ذلك ال�شخ�س بحّرية وعن علم؛ )اأ( 

الدولتان الطرفان  الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان  المعنية في  ال�شلطات  اتفاق  )ب( 

منا�شبا من �شروط.

لأغرا�س الفقرة 10 من هذه المادة:  .11

تك�ن الدولة الطرف التي ُينقل اإليها ال�شخ�س مخ�لة ابقاءه قيد الحتجاز وملزمة بذلك، ما  )اأ( 

لم تطلب الدولة الطرف التي ُنقل منها ال�شخ�س غير ذلك اأو تاأذن بغير ذلك؛

اإلى  باإرجاعه  التزامها  اإبطاء،  دون  تنفذ،  اأن  ال�شخ�س  اإليها  ُينقل  التي  الطرف  الدولة  على  )ب( 

بين  اآخر،  نح�  اأي  اأو على  ُيتفق عليه م�شبقا،  لما  وفقا  نقل منها  التي  الطرف  الدولة  عهدة 

ال�شلطات المعنية في الدولتين الطرفين؛

ل يج�ز للدولة الطرف التي ينقل اإليها ال�شخ�س اأن ت�شترط على الدولة الطرف التي نقل منها  )ج( 

بدء اإجراءات ت�شليم لأجل اإرجاع ذلك ال�شخ�س؛

ُتحت�شب المدة التي يق�شيها ال�شخ�س المنق�ل قيد الحتجاز في الدولة التي نقل اإليها �شمن  )د( 

مدة العق�بة المفرو�شة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.

ل يج�ز اأن ُيالَحق ال�شخ�س الذي ُينقل وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، اأيا كانت جن�شيته، اأو   .12

ُيحتجز اأو ُيعاَقب اأو ُتفر�س اأي قي�د اأخرى على حريته ال�شخ�شية في اإقليم الدولة التي ينقل اإليها، 

ب�شبب فعل اأو اإغفال اأو حكم اإدانة �شابق لمغادرته اإقليم الدولة التي نقل منها، ما لم ت�افق على ذلك 

الدولة الطرف التي نقل منها.

الم�شاعدة  طلبات  تلقي  و�شالحية  م�ش�ؤولية  اإليها  ت�شند  مركزية  �شلطة  طرف  دولة  كل  ُت�شّمي   .13

المالحــق
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كان  لتنفيذها. وحيثما  المعنية  ال�شلطات  اإلى  اإحالتها  اأو  الطلبات  تلك  وتنفيذ  المتبادلة  القان�نية 

للدولة الطرف منطقة خا�شة اأو اإقليم خا�س ذو نظام م�شتقل للم�شاعدة القان�نية المتبادلة، جاز 

لها اأن ت�شمي �شلطة مركزية منفردة تت�لى المهام ذاتها في تلك المنطقة اأو ذلك الإقليم. وتكفل 

تق�م  وحيثما  منا�شب.  نح�  وعلى  ب�شرعة  اإحالتها  اأو  المتلقاة  الطلبات  تنفيذ  المركزية  ال�شلطات 

المعنية  ال�شلطة  تلك  ع  ُت�َشجِّ اأن  عليها  لتنفيذه،  �شلطة معنية  اإلى  الطلب  باإحالة  المركزية  ال�شلطة 

على تنفيذ الطلب ب�شرعة وبطريقة �شليمة. ويتعين اإبالغ الأمين العام لالأمم المتحدة با�شم ال�شلطة 

المركزية الم�شماة لهذا الغر�س وقت قيام الدولة الطرف باإيداع �شك ت�شديقها على هذه التفاقية 

اأو قب�لها اأو اإقرارها اأو الن�شمام اإليها. وُت�جه طلبات الم�شاعدة القان�نية المتبادلة واأي مرا�شالت 

تتعلق بها اإلى ال�شلطات المركزية التي ت�شميها الدول الأطراف. ول يم�س هذا ال�شرط حق اأي دولة 

طرف في اأن ت�شترط ت�جيه مثل هذه الطلبات والمرا�شالت اإليها عبر القن�ات الدبل�ما�شية، اأما في 

الحالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة الدولية لل�شرطة 

الجنائية، اإن اأمكن ذلك.

اأمكن، باأي و�شيلة كفيلة باأن تنتج �شجال مكت�با، بلغة مقب�لة لدى  اأو، حيثما  ُتقدم الطلبات كتابة   .14

الدولة الطرف متلقية الطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف اأن تتحقق من �شحته. ويتعين 

اإبالغ الأمين العام لالأمم المتحدة باللغة اأو اللغات المقب�لة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة 

اأما في  اإليها.  اأو الن�شمام  اإقرارها  اأو  اأو قب�لها  باإيداع �شك ت�شديقها على هذه التفاقية  طرف 

م الطلبات �شف�يا، على  الحالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيج�ز اأن تقدَّ

د كتابة على الف�ر. اأن ت�ؤكَّ

يت�شمن طلب الم�شاعدة القان�نية المتبادلة:  .15

ه�ية ال�شلطة مقدمة الطلب؛ )اأ( 

وا�شم  الطلب،  به  يتعلق  الذي  الق�شائي  الإجراء  اأو  المالحقة  اأو  التحقيق  وطبيعة  م��ش�ع  )ب( 

ووظائف ال�شلطة التي تت�لى التحقيق اأو المالحقة اأو الإجراء الق�شائي؛

تبليغ  لغر�س  المقدمة  بالطلبات  يتعلق  با�شتثناء ما  بالم��ش�ع،  ال�شلة  لل�قائع ذات  ملخ�شا  )ج( 

م�شتندات ق�شائية؛

و�شفا للم�شاعدة الملَتم�شة وتفا�شيل اأي اإجراءات معينة ت�د الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ )د( 

ه�ية اأي �شخ�س معني ومكانه وجن�شيته، حيثما اأمكن ذلك؛ )ه( 

الغر�س الذي ُتلتم�س من اأجله الأدلة اأو المعل�مات اأو التدابير. )و( 

اأنها �شرورية لتنفيذ  اإ�شافية عندما يتبّين  اأن تطلب معل�مات  يج�ز للدولة الطرف متلقية الطلب   .16

الطلب وفقا لقان�نها الداخلي اأو يمكن اأن ت�شّهل ذلك التنفيذ.
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ذ الطلب وفقا للقان�ن الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا لالإجراءات المحددة  ينفَّ  .17

في الطلب، حيثما اأمكن، ما لم يتعار�س مع القان�ن الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

اأمام  اأو خبير،  اأق�اله، ك�شاهد  اإقليم دولة طرف وُيراد �شماع  عندما يك�ن �شخ�س ما م�ج�دا في   .18

ال�شلطات الق�شائية لدولة طرف اأخرى، ويك�ن ذلك ممكنا ومت�شقا مع المبادئ الأ�شا�شية للقان�ن 

الداخلي، يج�ز للدولة الطرف الأولى اأن ت�شمح، بناء على طلب الدولة الأخرى، بعقد جل�شة ال�شتماع 

عن طريق الئتمار ب�ا�شطة الفيدي�، اإذا لم يكن ممكنا اأو م�شت�ش�با مث�ل ال�شخ�س المعني �شخ�شيا 

اإدارة جل�شة  تت�لى  اأن  تتفقا على  اأن  الطرفين  للدولتين  ويج�ز  الطالبة.  الطرف  الدولة  اإقليم  في 

للدولة  تابعة  ق�شائية  �شلطة  تح�شرها  واأن  الطالبة  الطرف  للدولة  تابعة  ق�شائية  �شلطة  ال�شتماع 

الطرف متلقية الطلب.

ل يج�ز للدولة الطرف الطالبة اأن تنقل المعل�مات اأو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية   .19

المذك�رة في  تلك  اإجراءات ق�شائية غير  اأو  اأو مالحقات  ت�شتخدمها في تحقيقات  اأن  اأو  الطلب، 

الطلب، دون م�افقة م�شبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. ولي�س في هذه الفقرة ما يمنع الدولة 

الطرف الطالبة من اأن تف�شي في اإجراءاتها معل�مات اأو اأدلة مبرئة ل�شخ�س متهم. وفي هذه الحالة، 

على الدولة الطرف الطالبة اأن ت�شعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإف�شاء واأن تت�شاور 

ت�جيه  ا�شتثنائية،  في حالة  تعذر،  واإذا  منها ذلك.  ُطلب  ما  اإذا  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  مع 

اإ�شعار م�شبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة اأن تبّلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�شاء 

دون اإبطاء.

يج�ز للدولة الطرف الطالبة اأن ت�شترط على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تحافظ على �شّرية   .20

الطلب وم�شم�نه، با�شتثناء القدر الالزم لتنفيذه. واإذا تعّذر على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن 

تمتثل ل�شرط ال�شرية، وجب عليها اإبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�شرعة.

يج�ز رف�س تقديم الم�شاعدة القان�نية المتبادلة في الحالت التالية:  .21

اإذا لم ُيقّدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛ )اأ( 

اإذا راأت الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تنفيذ الطلب قد يم�س ب�شيادتها اأو اأمنها اأو نظامها  )ب( 

العام اأو م�شالحها الأ�شا�شية الأخرى؛

اإذا كان القان�ن الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �شلطاتها تنفيذ الإجراء  )ج( 

المطل�ب ب�شاأن اأي جرم مماثل، ل� كان ذلك الجرم خا�شعا لتحقيق اأو مالحقة اأو اإجراءات 

ق�شائية في اإطار وليتها الق�شائية؛

اإذا كانت تلبية الطلب تتعار�س مع النظام القان�ني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق  )د( 

بالم�شاعدة القان�نية المتبادلة.

اأي�شا  يعتبر  الجرم  اأن  لمجرد  متبادلة  قان�نية  م�شاعدة  ترف�س طلب  اأن  الأطراف  للدول  يج�ز  ل   .22

المالحــق
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مت�شال باأم�ر مالية.

يتعين اإبداء اأ�شباب اأي رف�س للم�شاعدة القان�نية المتبادلة.  .23

تق�م الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب الم�شاعدة القان�نية المتبادلة في اأقرب وقت ممكن،   .24

وتراعي اإلى اأق�شى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من اآجال، ُيف�شل اأن ت�رد اأ�شبابها 

في الطلب ذاته. ويج�ز للدولة الطرف الطالبة اأن تقدم ا�شتف�شارات معق�لة للح�ش�ل على معل�مات 

عن حالة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري 

في ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من 

ا�شتف�شارات معق�لة عن و�شعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته. وتق�م الدولة الطرف الطالبة 

الم�شاعدة  اإلى  حاجتها  تنتهي  عندما  ال�شرعة،  وجه  على  الطلب،  متلقية  الطرف  الدولة  باإبالغ 

الملتم�شة.

مع  تعار�شها  ب�شبب  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة  ترجئ  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  يج�ز   .25

تحقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�شائية جارية.

قبل رف�س اأي طلب بمقت�شى الفقرة 21 من هذه المادة، اأو اإرجاء تنفيذه بمقت�شى الفقرة 25 من   .26

امكانية  في  للنظر  الطالبة  الطرف  الدولة  مع  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  تت�شاور  المادة،  هذه 

تقديم الم�شاعدة رهنا بما تراه �شروريا من �شروط واأحكام. فاإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك 

الم�شاعدة مره�نة بتلك ال�شروط، وجب عليها المتثال لتلك ال�شروط.

اأي �شاهد  اأو معاقبة  اأو احتجاز  دون م�شا�س بتطبيق الفقرة 12 من هذه المادة، ل يج�ز مالحقة   .27

في  ب�شهادة  الإدلء  على  الطالبة،  الطرف  الدولة  طلب  على  بناء  ي�افق،  اآخر  �شخ�س  اأو  خبير  اأو 

اإجراءات ق�شائية، اأو على الم�شاعدة في تحريات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�شائية في اإقليم الدولة 

اأو اإخ�شاعه لأي اإجراء اآخر يقّيد حريته ال�شخ�شية في ذلك الإقليم، ب�شبب اأي  الطرف الطالبة، 

�شمان  وينتهي  الطلب.  متلقية  الطرف  الدولة  اإقليم  لمغادرته  �شابق  اإدانة  حكم  اأو  اإغفال  اأو  فعل 

عدم التعّر�س هذا متى بقي ال�شاهد اأو الخبير اأو ال�شخ�س الآخر بمح�س اختياره في اإقليم الدولة 

الطرف الطالبة، بعد اأن تك�ن قد اأتيحت له فر�شة المغادرة خالل مدة خم�شة ع�شر ي�ما مت�شلة، اأو 

بلغ فيه ر�شميا باأن وج�ده لم يعد 
ُ
اأي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي اأ

لزما لل�شلطات الق�شائية، اأو متى عاد اإلى ذلك الإقليم بمح�س اختياره بعد اأن يك�ن قد غادره.

تتحّمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان   .28

المعنيتان على غير ذلك. واإذا كانت تلبية الطلب ت�شتلزم اأو �شت�شتلزم نفقات �شخمة اأو غير عادية، 

وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين اأن تت�شاورا لتحديد ال�شروط والأحكام التي �شُينفذ الطلب 

بمقت�شاها، وكذلك كيفية تحّمل تلك التكاليف.

ت�فر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة ن�شخا مما ي�جد في ح�زتها من  )اأ(   .29
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�شجالت اأو م�شتندات اأو معل�مات حك�مية ي�شمح قان�نها الداخلي باإتاحتها لعامة النا�س؛

يج�ز للدولة الطرف متلقية الطلب، ح�شب تقديرها، اأن تقدم اإلى الدولة الطرف الطالبة،  )ب( 

كليا اأو جزئيا اأو رهنا بما تراه منا�شبا من �شروط، ن�شخا من اأي �شجالت اأو م�شتندات اأو معل�مات 

حك�مية م�ج�دة في ح�زتها ول ي�شمح قان�نها الداخلي باإتاحتها لعامة النا�س.

متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  عقد  اإمكانية  في  القت�شاء،  ح�شب  الأطراف،  الدول  تنظر   .30

الأطراف تخدم اأغرا�س هذه المادة اأو ت�شعها م��شع النفاذ العملي اأو تعزز اأحكامها.

المادة 47

نقل الإجراءات الجنائية

تنظر الدول الأطراف في اإمكانية نقل اإجراءات المالحقة المتعلقة بفعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية اإلى 

بع�شها البع�س، بهدف تركيز تلك المالحقة، في الحالت التي يعتبر فيها ذلك النقل في �شالح ح�شن 

�شير العدالة، وخ�ش��شا عندما يتعلق الأمر بعدة وليات ق�شائية.

المادة 48

التعاون في مجال اإنفاذ القانون

تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يت�افق مع نظمها القان�نية والإدارية الداخلية،   .1

كي تعزز فاعلية تدابير اإنفاذ القان�ن من اأجل مكافحة الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية. وتتخذ 

الدول الأطراف، على وجه الخ�ش��س، تدابير فعالة لأجل:

تعزيز قن�ات الت�شال بين �شلطاتها واأجهزتها ودوائرها المعنية، واإن�شاء تلك القن�ات عند  )اأ( 

الجرائم  و�شريعة عن كل ج�انب  اآمنة  بطريقة  المعل�مات  تبادل  تي�شير  اأجل  ال�شرورة، من 

الدول  راأت  اإذا  الأخرى،  الإجرامية  بالأن�شطة  �شالتها  فيها  بما  التفاقية،  بهذه  الم�شم�لة 

الأطراف المعنية ذلك منا�شبا؛

على  التفاقية،  بهذه  الم�شم�لة  بالجرائم  يتعلق  فيما  الأخرى،  الأطراف  الدول  مع  التعاون  )ب( 

اإجراء تحريات ب�شاأن:

اأو  واأن�شطتهم،  ت�اجدهم  واأماكن  الجرائم  تلك  في  �شل�عهم  في  الم�شتبه  الأ�شخا�س  ه�ية   ‘1‘
اأماكن الأ�شخا�س المعنيين الآخرين؛

الجرائم؛ تلك  ارتكاب  من  المتاأتية  الممتلكات  اأو  الجرامية  العائدات  حركة   ‘2‘
في  ا�شتخدامها  المراد  اأو  الم�شتخدمة  الأخرى  الأدوات  اأو  المعدات  اأو  الممتلكات  حركة   ‘3‘

ارتكاب تلك الجرائم؛

القيام، عند القت�شاء، بت�فير الأ�شناف اأو الكميات الالزمة من الم�اد لأغرا�س التحليل اأو  )ج( 

المالحــق
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التحقيق؛ 

معينة  وطرائق  و�شائل  ب�شاأن  الأخرى  الأطراف  الدول  مع  القت�شاء،  عند  المعل�مات،  تبادل  )د( 

ُت�شتخدم في ارتكاب الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية، بما في ذلك ا�شتخدام ه�ّيات زائفة 

اأو وثائق مّزورة اأو محّ�رة اأو زائفة اأو غيرها من و�شائل اإخفاء الأن�شطة؛

العاملين  تبادل  وت�شجيع  المعنية،  ودوائرها  واأجهزتها  �شلطاتها  بين  الفعال  التن�شيق  ت�شهيل  )ه( 

اأو ترتيبات  وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك تعيين �شباط ات�شال، رهنا ب�ج�د اتفاقات 

ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛

تبادل المعل�مات وتن�شيق ما ُيتخذ من تدابير اإدارية وتدابير اأخرى، ح�شب القت�شاء، لغر�س  )و( 

الك�شف المبّكر عن الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية.

بغية و�شع هذه التفاقية م��شع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية   .2

اأو متعددة الأطراف ب�شاأن التعاون المبا�شر بين اأجهزتها المعنية باإنفاذ القان�ن، وفي تعديل تلك 

التفاقات اأو الترتيبات في حال وج�دها. واإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات 

للتعاون  الأ�شا�س  بمثابة  التفاقية  تعتبر هذه  اأن  الأطراف  للدول  القبيل، جاز  ترتيبات من هذا  اأو 

المتبادل في مجال اإنفاذ القان�ن ب�شاأن الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية. وت�شتفيد الدول الأطراف، 

اأو  اأو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية  كلما اقت�شت ال�شرورة، ا�شتفادة تامة من التفاقات 

الإقليمية، لتعزيز التعاون بين اأجهزتها المعنية باإنفاذ القان�ن.

ت�شعى الدول الأطراف اإلى التعاون، �شمن حدود اإمكانياتها، على الت�شدي للجرائم الم�شم�لة بهذه   .3

التفاقية، التي ُترتكب با�شتخدام التكن�ل�جيا الحديثة.

المادة 49

التحقيقات الم�صتركة

تنظر الدول الأطراف في اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف تجيز لل�شلطات المعنية 

اأن تن�شئ هيئات تحقيق م�شتركة، فيما يتعلق بالأم�ر التي هي م��شع تحقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات 

ق�شائية في دولة واحدة اأو اأكثر. وفي حال عدم وج�د اتفاقات اأو ترتيبات من هذا القبيل ، يج�ز القيام 

بتحقيقات م�شتركة بالتفاق ح�شب الحالة. وتكفل الدول الأطراف المعنية مراعاة الحترام التام ل�شيادة 

الدولة الطرف التي �شيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها.

المادة 50

اأ�صاليب التحري الخا�صة

من اأجل مكافحة الف�شاد مكافحة فعالة، تق�م كل دولة طرف، بقدر ما ت�شمح به المبادئ الأ�شا�شية   .1



193

لنظامها القان�ني الداخلي، و�شمن حدود اإمكانياتها ووفقا لل�شروط المن�ش��س عليها في قان�نها 

الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين �شلطاتها المخت�شة من ا�شتخدام اأ�شل�ب الت�شلم 

كالتر�شد  خا�شة  تحر  اأ�شاليب  اإتباع  منا�شبا،  تراه  حيثما  وكذلك،  المنا�شب  النح�  على  المراقب 

اللكتروني وغيره من اأ�شكال التر�شد والعمليات ال�شرية، ا�شتخداما منا�شبا داخل اقليمها، وكذلك 

لقب�ل المحاكم ما ي�شتمد من تلك الأ�شاليب من اأدلة.

ع الدول الأطراف على اأن تبرم، عند  لغر�س التحري عن الجرائم الم�شم�لة بهذه التفاقية، ُت�شجَّ  .2

التحري  اأ�شاليب  ل�شتخدام  منا�شبة  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  ال�شرورة، 

وُتنفذ  الترتيبات  اأو  التفاقات  تلك  وُتبرم  الدولي.  ال�شعيد  على  التعاون  �شياق  في  تلك  الخا�شة 

بالمتثال التام لمبداأ ت�شاوي الدول في ال�شيادة، وُيراعى في تنفيذها التقيد ال�شارم باأحكام تلك 

التفاقات اأو الترتيبات.

في حال عدم وج�د اتفاق اأو ترتيب على النح� المبّين في الفقرة 2 من هذه المادة، ُتتخذ القرارات   .3

اأن  ويج�ز  للحالة،  تبعا  الدولي  ال�شعيد  على  هذه  الخا�شة  التحري  اأ�شاليب  با�شتخدام  المتعلقة 

ُتراعى فيها، عند ال�شرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممار�شة ال�لية الق�شائية من 

ِقبل الدول الأطراف المعنية.

الت�شليم  اأ�شل�ب  با�شتخدام  المتعلقة  القرارات  ت�شمل  اأن  المعنية،  الأطراف  الدول  بم�افقة  يج�ز،   .4

المراقب على ال�شعيد الدولي طرائق مثل اعترا�س �شبيل الب�شائع اأو الأم�ال وال�شماح لها بم�ا�شلة 

ال�شير �شالمة اأو اإزالتها اأو اإبدالها كليا اأو جزئيا.

الف�صل الخام�س

ا�صترداد الموجودات

المادة 51

حكم عام

ا�شترداد الم�ج�دات بمقت�شى هذا الف�شل ه� مبداأ اأ�شا�شي في هذه التفاقية، وعلى الدول الأطراف اأن 

تمّد بع�شها البع�س باأكبر قدر من الع�ن والم�شاعدة في هذا المجال.

المادة 52

منع وك�صف اإحالة العائدات المتاأتية من الجريمة

وفقا  تدابير،  من  يلزم  قد  ما  التفاقية،  هذه  من   14 بالمادة  اإخالل  دون  طرف،  دولة  كل  تتخذ   .1

لقان�نها الداخلي، لإلزام الم�ؤ�ش�شات المالية ال�اقعة �شمن وليتها الق�شائية باأن تتحقق من ه�ية 

المالحــق
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الزبائن وباأن تتخذ خط�ات معق�لة لتحديد ه�ية المالكين المنتفعين لالأم�ال الم�دعة في ح�شابات 

عالية القيمة، وباأن تجري فح�شا دقيقا للح�شابات التي يطلب فتحها اأو يحتفظ بها من قبل، اأو نيابة 

عن، اأفراد مكّلفين اأو �شبق اأن كّلف�ا باأداء وظائف عم�مية هامة اأو اأفراد اأ�شرهم اأو اأ�شخا�س وثيقي 

ال�شلة بهم. وي�شّمم ذلك الفح�س الدقيق ب�ش�رة معق�لة تتيح ك�شف المعامالت الم�شب�هة بغر�س 

اإبالغ ال�شلطات المخت�شة عنها، ول ينبغي اأن ي�ؤول على اأنه يثني الم�ؤ�ش�شات المالية عن التعامل مع 

اأي زب�ن �شرعي اأو يحظر عليها ذلك.

تي�شيرا لتنفيذ التدابير المن�ش��س عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تق�م كل دولة طرف، وفقا   -2

لقان�نها الداخلي وم�شتلهمة المبادرات ذات ال�شلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية 

والمتعددة الأطراف لمكافحة غ�شل الأم�ال، بما يلي:

اإ�شدار اإر�شادات ب�شاأن اأن�اع ال�شخ�شيات الطبيعية اأو العتبارية التي ُيت�قع من الم�ؤ�ش�شات  )اأ( 

واأن�اع  ح�شاباتها،  على  الدقيق  الفح�س  تطّبق  اأن  الق�شائية  وليتها  �شمن  القائمة  المالية 

الح�شابات والمعامالت التي ُيت�قع اأن ت�ليها عناية خا�شة، وتدابير فتح الح�شابات والحتفاظ 

بها وم�شك دفاترها التي ُيت�قع اأن تتخذها ب�شاأن تلك الح�شابات؛

اإبالغ الم�ؤ�ش�شات المالية القائمة �شمن وليتها الق�شائية، عند القت�شاء وبناء على طلب دولة  )ب( 

طرف اأخرى اأو بناء على مبادرة منها هي، به�ية �شخ�شيات طبيعية اأو اعتبارية معينة ُيت�قع 

يمكن  التي  تلك  اإلى  اإ�شافة  الدقيق علي ح�شاباتها،  الفح�س  تطّبق  اأن  الم�ؤ�ش�شات  تلك  من 

للم�ؤ�ش�شات المالية اأن تحدد ه�يتها ب�شكل اآخر.

احتفاظ  ت�شمن  تدابير  طرف  دولة  كل  تنّفذ  المادة،  هذه  من  )اأ(   2 الفرعية  الفقرة  �شياق  في   .3

تتعلق  التي  والمعامالت  للح�شابات  وافية  ب�شجالت  منا�شبة،  زمنية  لفترة  المالية،  م�ؤ�ش�شاتها 

اأدنى، معل�مات عن  اأن تت�شمن، كحد  المادة، على  الفقرة 1 من هذه  بالأ�شخا�س المذك�رين في 

ه�ية الزب�ن، كما تت�شمن، قدر المكان، معل�مات عن ه�ية المالك المنتفع.

اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية، تنفذ  المتاأتية من  العائدات  اإحالة  بهدف منع وك�شف عمليات   .4

اإن�شاء  والإ�شرافية،  الرقابية  اأجهزتها  بم�شاعدة  تمنع،  لكي  وفعالة  منا�شبة  تدابير  دولة طرف  كل 

م�شارف لي�س لها ح�ش�ر مادي ول تنت�شب اإلى مجم�عة مالية خا�شعة للرقابة. وف�شال عن ذلك، 

يج�ز للدول الأطراف اأن تنظر في اإلزام م�ؤ�ش�شاتها المالية برف�س الدخ�ل اأو ال�شتمرار في عالقة 

م�شرف مرا�شل مع تلك الم�ؤ�ش�شات، وبتجنب اإقامة اأي عالقات مع م�ؤ�ش�شات مالية اأجنبية ت�شمح 

با�شتخدام  للرقابة،  خا�شعة  مالية  مجم�عة  اإلى  تنت�شب  ول  مادي،  ح�ش�ر  لها  لي�س  لم�شارف 

ح�شاباتها.

ب�شاأن  الداخلي،  لقان�نها  وفقا  المالية،  الذمة  لإقرار  فّعالة  نظم  اإن�شاء  في  طرف  دولة  كل  تنظر   .5

المعنيين، وتن�س على عق�بات مالئمة على عدم المتثال. وتنظر كل دولة  العم�ميين  الم�ظفين 
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طرف اأي�شا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة بتقا�شم تلك المعل�مات مع 

ال�شلطات المخت�شة في الدول الأطراف الأخرى، عندما يك�ن ذلك �شروريا للتحقيق في العائدات 

المتاأتية من اأفعال مجّرمة وفقا لهذه التفاقية والمطالبة بها وا�شتردادها.

تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقان�نها الداخلي، لإلزام الم�ظفين   .6

اأو �شلطة  اأو �شلطة ت�قيع  العم�ميين المعنيين الذين لهم م�شلحة في ح�شاب مالي في بلد اأجنبي 

ب�شجالت  يحتفظ�ا  واأن  العالقة  تلك  عن  المعنية  ال�شلطات  يبلغ�ا  باأن  الح�شاب  ذلك  على  اأخرى 

مالئمة فيما يتعلق بتلك الح�شابات. ويتعين اأن تن�س تلك التدابير اأي�شا على جزاءات منا�شبة على 

عدم المتثال.

المادة 53

تدابير ال�صترداد المبا�صر للممتلكات

على كل دولة طرف، وفقا لقان�نها الداخلي:

اأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح لدولة طرف اأخرى برفع دع�ى مدنية اأمام محاكمها  )اأ( 

لتثبيت حق في ممتلكات اكت�شبت بارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية اأو لتثبيت ملكية تلك 

الممتلكات؛

اأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تاأذن لمحاكمها باأن تاأمر من ارتكب اأفعال مجّرمة وفقا لهذه  )ب( 

التفاقية بدفع تع�ي�س لدولة طرف اأخرى ت�شررت من تلك الجرائم؛

اأن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تاأذن لمحاكمها اأو ل�شلطاتها المخت�شة، عندما يتعين عليها  )ج( 

اكت�شبت  بممتلكات  اأخرى  طرف  دولة  بمطالبة  تعترف  باأن  الم�شادرة،  ب�شاأن  قرار  اتخاذ 

بارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية، باعتبارها مالكة �شرعية لها.

المادة 54

اآليات ا�صترداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال 

الم�صادرة

هذه  من   55 بالمادة  عمال  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة  تقديم  اأجل  من  طرف،  دولة  كل  على   .1

التفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكت�شبت بارتكاب فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية اأو ارتبطت به اأن 

تق�م، وفقا لقان�نها الداخلي، بما يلي:

اأمر م�شادرة �شادر عن  باإنفاذ  المخت�شة  ل�شلطاتها  لل�شماح  تدابير  يلزم من  قد  ما  اتخاذ  )اأ( 

محكمة في دولة طرف اأخرى؛

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة، عندما تك�ن لديها ولية ق�شائية،  )ب( 

المالحــق
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باأن تاأمر بم�شادرة تلك الممتلكات ذات المن�شاأ الأجنبي من خالل قرار ق�شائي ب�شاأن جرم 

غ�شل اأم�ال اأو اأي جرم اآخر يندرج �شمن وليتها الق�شائية اأو من خالل اجراءات اأخرى ياأذن 

بها قان�نها الداخلي؛

النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح بم�شادرة تلك الممتلكات دون اإدانة جنائية  )ج( 

في الحالت التي ل يمكن فيها مالحقة الجاني ب�شبب ال�فاة اأو الفرار اأو الغياب اأو في حالت 

اأخرى منا�شبة.

على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم الم�شاعدة القان�نية المتبادلة بناء على طلب مقدم عمال   .2

بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه التفاقية، اأن تق�م، وفقا لقان�نها الداخلي، بما يلي:

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة بتجميد اأو حجز الممتلكات، بناء  )اأ( 

على اأمر تجميد اأو حجز �شادر عن محكمة اأو �شلطة مخت�شة في الدولة الطرف الطالبة ي�فر 

اأ�شا�شا معق�ل لعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب باأن هناك اأ�شبابا كافية لتخاذ تدابير من 

هذا القبيل وباأن تلك الممتلكات �شتخ�شع في نهاية المطاف لأمر م�شادرة لأغرا�س الفقرة 1 

)اأ( من هذه المادة؛

اتخاذ ما قد يلزم من تدابير لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة بتجميد اأو حجز الممتلكات، بناء  )ب( 

على طلب ي�فر اأ�شا�شا معق�ل لعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب باأن هناك اأ�شبابا كافية 

لتخاذ تدابير من هذا القبيل وباأن تلك الممتلكات �شتخ�شع في نهاية المطاف لأمر م�شادرة 

لأغرا�س الفقرة 1 )اأ( من هذه المادة؛

النظر في اتخاذ تدابير اإ�شافية لل�شماح ل�شلطاتها المخت�شة باأن تحافظ على الممتلكات من  )ج( 

اأجل م�شادرتها، مثال بناء على ت�قيف اأو اتهام جنائي ذي �شلة باحتياز تلك الممتلكات.

المادة 55

التعاون الدولي لأغرا�س الم�صادرة

على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف اأخرى لها ولية ق�شائية على فعل مجّرم وفقا   .1

لهذه التفاقية من اأجل م�شادرة ما ي�جد في اإقليمها من عائدات اإجرامية اأو ممتلكات اأو معدات اأو 

اأدوات اأخرى م�شار اإليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه التفاقية، اأن تق�م، اإلى اأق�شى مدى 

ممكن في اإطار نظامها القان�ني الداخلي، بما يلي:

اأن تحيل الطلب اإلى �شلطاتها المخت�شة لت�شت�شدر منها اأمر م�شادرة، واأن ت�شع ذلك الأمر  )اأ( 

م��شع النفاذ في حال �شدوره؛ 

اأو اأن تحيل اإلى �شلطاتها المخت�شة اأمر الم�شادرة ال�شادر عن محكمة في اإقليم الدولة الطرف  )ب( 

الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 )اأ( من المادة 54 من هذه التفاقية، بهدف 
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اأو اأدوات  اإنفاذه بالقدر المطل�ب، طالما كان متعلقا بعائدات اإجرامية اأو ممتلكات اأو معدات 

اأخرى م�شار اإليها في الفقرة 1 من المادة 31 م�ج�دة في اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛

اإثر تلقي طلب من دولة طرف اأخرى لها ولية ق�شائية على فعل مجّرم وفقا لهذه التفاقية، تتخذ   .2

الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لك�شف العائدات الجرامية اأو الممتلكات اأو المعدات اأو الأدوات 

اأو  وتجميدها  اأثرها  واقتفاء  التفاقية  المادة 31 من هذه  1 من  الفقرة  اليها في  الم�شار  الأخرى 

حجزها، بغر�س م�شادرتها في نهاية المطاف باأمر �شادر اإما عن الدولة الطرف الطالبة واإما عن 

الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم بمقت�شى الفقرة 1 من هذه المادة.

تنطبق اأحكام المادة 46 من هذه التفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقت�شيه اختالف الحال.   .3

وبالإ�شافة اإلى المعل�مات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين اأن تت�شمن الطلبات المقدمة 

عمال بهذه المادة:

في حالة طلب ذي �شلة بالفقرة 1 )اأ( من هذه المادة، و�شفا للممتلكات المراد م�شادرتها  )اأ( 

بال�قائع  وبيانا  �شلة،  ذات  تك�ن  حيثما  المقّدرة،  وقيمتها  الممتلكات  مكان  ذلك  في  بما 

الطلب من  متلقية  الطرف  الدولة  لتمكين  يكفي  الطالبة  الطرف  الدولة  اإليها  ا�شتندت  التي 

ا�شت�شدار الأمر في اإطار قان�نها الداخلي؛

في حالة طلب ذي �شلة بالفقرة 1 )ب( من هذه المادة، ن�شخة مقب�لة قان�نا من اأمر الم�شادرة  )ب( 

الذي ي�شتند اإليه الطلب وال�شادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بال�قائع ومعل�مات عن 

الطالبة  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  التدابير  يحدد  وبيانا  الأمر،  لتنفيذ  المطل�ب  المدى 

القان�نية،  الأ�ش�ل  مراعاة  ول�شمان  النية  الح�شنة  الثالثة  لالأطراف  منا�شب  اإ�شعار  لت�جيه 

وبيانا باأن اأمر الم�شادرة نهائي؛

في حالة طلب ذي �شلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بال�قائع التي ا�شتندت اإليها الدولة  )ج( 

الطرف الطالبة وو�شفا لالإجراءات المطل�بة، ون�شخة مقب�لة قان�نا من الأمر الذي ا�شتند 

اإليه الطلب، حيثما كان متاحا.

تق�م الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات اأو الإجراءات المن�ش��س عليها في الفقرتين   .4

1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قان�نها الداخلي وق�اعدها الإجرائية اأو اأي اتفاق اأو ترتيب ثنائي 

اأو متعدد الأطراف قد تك�ن ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والق�اعد اأو 

ذلك التفاق اأو الترتيب.

تق�م كل دولة طرف بتزويد الأمين العام لالأمم المتحدة بن�شخ من ق�انينها ول�ائحها التي ت�شع هذه   .5

اأو ب��شف  المادة م��شع النفاذ، وبن�شخ من اأي تغييرات تدخل لحقا على تلك الق�انين والل�ائح، 

لها.

اإذا اختارت الدولة الطرف اأن تجعل اتخاذ التدابير الم�شار اإليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة   .6

المالحــق
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م�شروطا ب�ج�د معاهدة بهذا ال�شاأن، على تلك الدولة الطرف اأن تعتبر هذه التفاقية بمثابة الأ�شا�س 

التعاهدي الالزم والكافي.

يج�ز اأي�شا رف�س التعاون بمقت�شى هذه المادة اأو اإلغاء التدابير الم�ؤقتة اإذا لم تتلق الدولة الطرف   .7

متلقية الطلب اأدلة كافية اأو في حينها اأو اإذا كانت الممتلكات ذات قيمة ل يعتد بها.

قبل وقف اأي تدبير م�ؤقت اتخذ عمال بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تتيح للدولة   .8

ذلك  م�ا�شلة  ت�شتدعي  اأ�شباب  من  لديها  ما  لعر�س  فر�شة  ذلك،  اأمكن  حيثما  الطالبة،  الطرف 

التدبير.

ل يج�ز تاأويل اأحكام هذه المادة بما يم�س بحق�ق اأطراف ثالثة ح�شنة النية.  .9

المادة 56

التعاون الخا�س

ت�شعى كل دولة طرف، دون اخالل بقان�نها الداخلي، اإلى اتخاذ تدابير تجيز لها اأن تحيل، دون م�شا�س 

بتحقيقاتها اأو مالحقاتها اأو اإجراءاتها الق�شائية، معل�مات عن العائدات المتاأتية من الأفعال المجّرمة 

وفقا لهذه التفاقية اإلى دولة طرف اأخرى دون طلب م�شبق، عندما ترى اأن اإف�شاء تلك المعل�مات قد 

ي�شاعد الدولة الطرف المتلقية على ا�شتهالل اأو اإجراء تحقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�شائية اأو قد 

ي�ؤدي اإلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقت�شى هذا الف�شل من التفاقية.

المادة 57

اإرجاع الموجودات والت�صرف فيها

يت�شرف  التفاقية  55 من هذه  المادة  اأو   31 بالمادة  ممتلكات عمال  دولة طرف من  ت�شادره  ما   .1

فيه بطرائق منها اإرجاع تلك الدولة الطرف تلك الممتلكات، عمال بالفقرة 3 من هذه المادة، اإلى 

مالكيها ال�شرعيين ال�شابقين، وفقا لأحكام هذه التفاقية وقان�نها الداخلي.

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقان�نها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير ت�شريعية   .2

وتدابير اأخرى لتمكين �شلطاتها المخت�شة ، عندما تتخذ اإجراء ما بناء على طلب دولة طرف اأخرى، 

من اإرجاع الممتلكات الم�شادرة، وفقا لأحكام هذه التفاقية، ومع مراعاة حق�ق الأطراف الثالثة 

الح�شنة النّية.

وفقا للمادتين 46 و55 من هذه التفاقية والفقرتين 1 و2 من هذه المادة، على الدولة الطرف متلقية   .3

الطلب:

في حالة اختال�س اأم�ال عم�مية اأو غ�شل اأم�ال عم�مية مختل�شة على النح� الم�شار اإليه في  )اأ( 

المادتين 17 و23 من هذه التفاقية، عندما تنفذ الم�شادرة وفقا للمادة 55 وا�شتنادا اإلى حكم 
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نهائي �شادر في الدولة الطرف الطالبة، وه� ا�شتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن 

ت�شتبعده، اأن ُترجع الممتلكات الم�شادرة اإلى الدولة الطرف الطالبة؛

في حالة عائدات اأي جرم اآخر م�شم�ل بهذه التفاقية، عندما تك�ن الم�شادرة قد نفذت وفقا  )ب( 

الطالبة،  الطرف  الدولة  نهائي �شادر في  اإلى حكم  وا�شتنادا  التفاقية،  للمادة 55 من هذه 

وه� ا�شتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ت�شتبعده، اأن ترجع الممتلكات الم�شادرة 

متلقية  الطرف  للدولة  الطالبة  الطرف  الدولة  تثبت  عندما  الطالبة،  الطرف  الدولة  اإلى 

الدولة  تعترف  عندما  اأو  الم�شادرة  الممتلكات  لتلك  ال�شابقة  ملكيتها  معق�ل  ب�شكل  الطلب 

الطرف متلقية الطلب بال�شرر الذي لحق بالدولة الطرف الطالبة كاأ�شا�س لإرجاع الممتلكات 

الم�شادرة؛

في جميع الحالت الأخرى، اأن تنظر على وجه الأول�ية في اإرجاع الممتلكات الم�شادرة اإلى  )ج( 

اأو  ال�شابقين،  ال�شرعيين  اأ�شحابها  اإلى  الممتلكات  تلك  اإرجاع  اأو  الطالبة،  الطرف  الدولة 

تع�ي�س �شحايا الجريمة.

اأن  يج�ز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند القت�شاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خالف ذلك،   .4

تقتطع نفقات معق�لة تكبدتها في عمليات التحقيق اأو المالحقة اأو الإجراءات الق�شائية المف�شية 

اإلى اإرجاع الممتلكات الم�شادرة اأو اأن تت�شرف فيها بمقت�شى هذه المادة.

اأو ترتيبات  اتفاقات  اإبرام  اأن تنظر ب�جه خا�س في  اأي�شا، عند القت�شاء،  الأطراف  للدول  يج�ز   .5

متفق عليها، تبعا للحالة، من اأجل الت�شرف نهائيا في الممتلكات الم�شادرة.

المادة 58

وحدة المعلومات ال�صتخبارية المالية

لهذه  وفقا  المجّرمة  الأفعال  عائدات  اإحالة  ومكافحة  منع  على  معا  تتعاون  اأن  الأطراف  الدول  على 

اإن�شاء وحدة  الغاية، في  لتلك  واأن تنظر،  العائدات،  تلك  ا�شترداد  التفاقية وعلى تعزيز �شبل وو�شائل 

الم�شب�هة  المالية  بالمعامالت  المتعلقة  التقارير  تلقي  عن  م�ش�ؤولة  تك�ن  مالية  ا�شتخبارية  معل�مات 

وتحليلها وتعميمها على ال�شلطات المخت�شة.

المادة 59

التفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

تنظر الدول الأطراف في اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون 

الدولي الم�شطلع به عمال بهذا الف�شل من التفاقية.

المالحــق
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الف�صل ال�صاد�س

الم�صاعدة التقنية وتبادل المعلومات

المادة 60

التدريب والم�صاعدة التقنية

تق�م كل دولة طرف، بالقدر الالزم، با�شتحداث اأو تط�ير اأو تح�شين برامج تدريب خا�شة لم�ظفيها   .1

الم�ش�ؤولين عن منع الف�شاد ومكافحته. ويمكن اأن تتناول تلك البرامج التدريبية، �شمن جملة اأم�ر، 

المجالت التالية:

و�شع تدابير فّعالة لمنع الف�شاد وك�شفه والتحقيق فيه اأو المعاقبة عليه ومكافحته، بما في ذلك  )اأ( 

ا�شتعمال اأ�شاليب جمع الأدلة والتحقيق؛

بناء القدرات في مجال �ش�غ وتخطيط �شيا�شة ا�شتراتيجية لمكافحة الف�شاد؛ )ب( 

تفي  المتبادلة  القان�نية  الم�شاعدة  ب�شاأن  طلبات  اإعداد  على  المخت�شة  ال�شلطات  تدريب  )ج( 

بمتطلبات التفاقية؛

تقييم وتدعيم الم�ؤ�ش�شات واإدارة الخدمات العم�مية واإدارة الأم�ال العم�مية، بما في ذلك  )د( 

الم�شتريات العم�مية، والقطاع الخا�س؛

منع ومكافحة اإحالة عائدات الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية وارجاع تلك العائدات؛ )ه( 

ك�شف وتجميد احالة عائدات الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية؛ )و( 

مراقبة حركة عائدات الأفعال المجّرمة وفقا لهذه التفاقية والأ�شاليب الم�شتخدمة في اإحالة  )ز( 

تلك العائدات اأو اإخفائها اأو تم�يهها؛

الأفعال  عائدات  اإرجاع  لتي�شير  وفّعالة  مالئمة  واإدارية  قان�نية  واأ�شاليب  اآليات  ا�شتحداث  )ح( 

المجّرمة وفقا لهذه التفاقية؛

الطرائق المتبعة في حماية ال�شحايا وال�شه�د الذين يتعاون�ن مع ال�شلطات الق�شائية؛ )ط( 

التدريب على تطبيق الل�ائح ال�طنية والدولية وعلى اللغات. )ي( 

تنظر الدول الأطراف في اأن تقدم اإلى بع�شها البع�س، ح�شب قدراتها، اأكبر قدر ممكن من الم�شاعدة   .2

التقنية، وخ�ش��شا ل�شالح البلدان النامية، في خططها وبرامجها الرامية اإلى مكافحة الف�شاد، بما 

في ذلك الدعم المادي والتدريب في المجالت الم�شار اإليها في الفقرة 1 من هذه المادة، والتدريب 

والم�شاعدة، وتبادل الخبرات والمعارف المتخ�ش�شة ذات ال�شلة التي �شتي�ّشر التعاون الدولي بين 
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الدول الأطراف في مجالي ت�شليم المجرمين والم�شاعدة القان�نية المتبادلة.

تعزز الدول الأطراف، بالقدر الالزم، جه�دها الرامية اإلى تحقيق اأق�شى زيادة ممكنة في الأن�شطة   .3

اأو  التفاقات  اإطار  وفي  والإقليمية  الدولية  المنظمات  في  بها  الم�شطلع  والتدريبية  العملياتية 

الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات ال�شلة.

ودرا�شات  تقييمات  اإجراء  على  الطلب،  عند  البع�س،  بع�شها  م�شاعدة  في  الأطراف  الدول  تنظر   .4

ال�شلطات  بم�شاركة  ت�شع،  لكي  بلدانها،  في  وتكاليفه  واآثاره  واأ�شبابه  الف�شاد  اأن�اع  ب�شاأن  وبح�ث 

المخت�شة والمجتمع، ا�شتراتيجيات وخطط عمل لمكافحة الف�شاد.

تي�شيرا ل�شترداد عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه التفاقية، يج�ز للدول الأطراف اأن تتعاون   .5

على تزويد بع�شها البع�س باأ�شماء الخبراء الذين يمكن اأن ي�شاعدوا على تحقيق ذلك الهدف.

الإقليمية  ودون  الإقليمية  الدرا�شية  والحلقات  الم�ؤتمرات  ا�شتخدام  في  الأطراف  الدول  تنظر   .6

والدولية لتعزيز التعاون والم�شاعدة التقنية ولحفز مناق�شة الم�شاكل التي تمثل �شاغال م�شتركا، بما 

في ذلك الم�شاكل والحتياجات الخا�شة للبلدان النامية والبلدان ذات القت�شادات النتقالية.

تنظر الدول الأطراف في اإن�شاء اآليات ط�عية بهدف الم�شاهمة ماليا في الجه�د التي تبذلها البلدان   .7

وم�شاريع  برامج  خالل  من  التفاقية  هذه  لتطبيق  النتقالية  القت�شادات  ذات  والبلدان  النامية 

الم�شاعدة التقنية.

بالمخدرات والجريمة  المعني  المتحدة  الأمم  اإلى مكتب  تنظر كل دولة طرف في تقديم تبرعات   .8

النامية  البلدان  في  بها  الم�شطلع  والم�شاريع  البرامج  بتعزيز  المكتب،  خالل  من  القيام،  بغر�س 

بهدف تنفيذ هذه التفاقية.

المادة 61

جمع المعلومات المتعلقة بالف�صاد وتبادلها وتحليلها

داخل  ال�شائدة  الف�شاد  اتجاهات  بتحليل  الخبراء،  مع  بالت�شاور  القيام،  في  طرف  دولة  كل  تنظر   .1

اإقليمها، وكذلك الظروف التي ُترتكب فيها جرائم الف�شاد.

تنظر الدول الأطراف في تط�ير الح�شاءات والخبرة التحليلية ب�شاأن الف�شاد والمعل�مات وتقا�شم   .2

تلك الح�شاءات والخبرة التحليلية والمعل�مات فيما بينها ومن خالل المنظمات الدولية والإقليمية، 

الممار�شات  عن  معل�مات  وكذلك  الإمكان  قدر  م�شتركة  ومنهجيات  ومعايير  تعاريف  اإيجاد  بغية 

الف�شلى لمنع الف�شاد ومكافحته.

تنظر كل دولة طرف في ر�شد �شيا�شاتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الف�شاد وفي اإجراء تقييمات   .3

لفعالية تلك ال�شيا�شات والتدابير وكفاءتها.

المالحــق
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المادة 62

تدابير اأخرى: تنفيذ التفاقية من خالل التنمية القت�صادية 

والم�صاعدة التقنية

الإمكان، من خالل  قدر  التفاقية  لهذه  الأمثل  التنفيذ  على  ت�شاعد  تدابير  الأطراف  الدول  تتخذ   .1

التنمية  وفي  عم�ما  المجتمع  في  �شلبية  اآثار  من  للف�شاد  ما  اعتبارها  في  اآخذة  الدولي،  التعاون 

الم�شتدامة خ�ش��شا.

تبذل الدول الأطراف، قدر الإمكان وبالتن�شيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية،   .2

جه�دا ملم��شة من اأجل:

تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على مختلف الأ�شعدة ، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على  )اأ( 

منع الف�شاد ومكافحة؛

)ب(    زيادة الم�شاعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من جه�د لمنع 

ومكافحة الف�شاد ب�ش�رة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه التفاقية بنجاح؛

تقديم الم�شاعدة التقنية اإلى البلدان النامية والبلدان ذات القت�شادات النتقالية، لم�شاعدتها  )ج( 

الدول  ت�شعى  الغاية،  لتلك  التفاقية. وتحقيقا  تنفيذ هذه  اأجل  اإليه من  تلبية ما تحتاج  على 

الأطراف اإلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة اإلى ح�شاب مخ�ش�س تحديدا لذلك الغر�س في 

اآلية تم�يل تابعة لالأمم المتحدة. ويج�ز للدول الأطراف اأي�شا اأن تنظر على وجه الخ�ش��س، 

مئ�ية من  بن�شبة  الح�شاب  لذلك  التبرع  في  التفاقية،  ولأحكام هذه  الداخلي  لقان�نها  وفقا 

الأم�ال، اأو من القيمة المعادلة للعائدات الجرامية اأو الممتلكات التي ت�شادرها وفقا لأحكام 

هذه التفاقية؛

اإليها في الجه�د  ت�شجيع �شائر الدول والم�ؤ�ش�شات المالية، ح�شب القت�شاء، على الن�شمام  )د( 

التدريب  برامج  من  المزيد  بت�فير  وخ�ش��شا  بذلك،  واإقناعها  المادة  لهذه  وفقا  المبذولة 

والمعدات الحديثة للبلدان النامية لم�شاعدتها على تحقيق اأهداف هذه التفاقية.

تتخذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون م�شا�س باللتزامات القائمة ب�شاأن الم�شاعدة الأجنبية اأو بغير   .3

ذلك من ترتيبات التعاون المالي على ال�شعيد الثنائي اأو الإقليمي اأو الدولي.

الم�شاعدة  ب�شاأن  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  تبرم  اأن  الأطراف  للدول  يج�ز   .4

المادية والل�ج�شتية، اآخذة بعين العتبار الترتيبات المالية الالزمة ل�شمان فعالية و�شائل التعاون 

الدولي التي تن�س عليها هذه التفاقية، ولمنع الف�شاد وك�شفه ومكافحته.
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اآليات التنفيذ

المادة 63

موؤتمر الدول الأطراف في التفاقية

ُين�شاأ بمقت�شى هذا ال�شك م�ؤتمر للدول الأطراف في التفاقية من اأجل تح�شين قدرة الدول الأطراف   .1

وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في هذه التفاقية ومن اأجل ت�شجيع تنفيذها وا�شتعرا�شه.

يت�لى الأمين العام لالأمم المتحدة عقد م�ؤتمر الدول الأطراف في م�عد اأق�شاه �شنة واحدة بعد   .2

بدء نفاذ هذه التفاقية. وبعد ذلك، ُتعقد اجتماعات منتظمة لم�ؤتمر الدول الأطراف وفقا للنظام 

الداخلي الذي يعتمده الم�ؤتمر.

يعتمد م�ؤتمر الدول الأطراف نظاما داخليا وق�اعد تحكم �شير الأن�شطة المبينة في هذه المادة،   .3

بتلك  المتكبدة في ال�شطالع  النفقات  وت�شديد  المراقبين وم�شاركتهم  ب�شاأن قب�ل  وت�شمل ق�اعد 

الأن�شطة.

في  المبينة  الأهداف  لتحقيق  عمل  وطرائق  واإجراءات  اأن�شطة  على  الأطراف  الدول  م�ؤتمر  يتفق   .4

الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك:

تي�شير الأن�شطة التي تق�م بها الدول الأطراف بمقت�شى المادتين 60 و62 والف�ش�ل الثاني اإلى  )اأ( 

الخام�س من هذه التفاقية، ب��شائل منها الت�شجيع على جمع التبرعات؛

تي�شير تبادل المعل�مات بين الدول الأطراف عن اأنماط واتجاهات الف�شاد وعن الممار�شات  )ب( 

الناجحة في منعه ومكافحته وفي اإرجاع العائدات الجرامية، ب��شائل منها ن�شر المعل�مات 

ذات ال�شلة ح�شبما ه� مذك�ر في هذه المادة؛

التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحك�مية ذات ال�شلة؛ )ج( 

اأجل  من  الأخرى  والإقليمية  الدولية  الآليات  تعدها  التي  ال�شلة  ذات  المعل�مات  ا�شتخدام  )د( 

�شرورة؛ مكافحة الف�شاد ومنعه ا�شتخداما منا�شبا بغية تجنب ازدواج العمل دون  

ا�شتعرا�س تنفيذ هذه التفاقية من جانب الدول الأطراف فيها؛ )ه( 

تقديم ت��شيات لتح�شين هذه التفاقية وتح�شين تنفيذها؛ )و( 

هذه  بتنفيذ  يتعلق  فيما  التقنية  الم�شاعدة  من  الأطراف  الدول  باحتياجات  علما  الإحاطة  )ز( 

التفاقية والي�شاء بما قد يراه �شروريا من اإجراءات في هذا ال�شاأن.

بالتدابير  الالزمة  المعرفة  الأطراف  الدول  م�ؤتمر  يكت�شب  المادة،  هذه  من   4 الفقرة  لأغرا�س   .5

التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه التفاقية، وال�شع�بات التي ت�اجهها في ذلك، من خالل 

المالحــق
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اآليات  من  الأطراف  الدول  م�ؤتمر  ين�شئه  قد  ما  خالل  ومن  الدول  تلك  تقدمها  التي  المعل�مات 

ا�شتعرا�س تكميلية.

تق�م كل دولة طرف بتزويد م�ؤتمر الدول الأطراف بمعل�مات عن برامجها وخططها وممار�شاتها   .6

وكذلك عن تدابيرها الت�شريعية والإدارية الرامية اإلى تنفيذ هذه التفاقية، ح�شبما يق�شي به م�ؤتمر 

الأطراف. وينظر م�ؤتمر الدول الأطراف في اأنجع ال�شبل لتلقي المعل�مات واتخاذ الإجراءات المبنية 

عليها، بما في ذلك المعل�مات المتلقاة من الدول الأطراف ومن المنظمات الدولية. ويج�ز للم�ؤتمر 

اأي�شا اأن ينظر في الم�شاهمات المتلقاة من المنظمات غير الحك�مية ذات ال�شلة، المعتمدة ح�شب 

الأ�ش�ل وفقا لالإجراءات التي يقررها الم�ؤتمر.

عمال بالفقرات 4 الى 6 من هذه المادة، ين�شئ م�ؤتمر الدول الأطراف، اإذا ما راأى �شرورة لذلك،   .7

اأي اآلية اأو هيئة منا�شبة للم�شاعدة على تنفيذ التفاقية تنفيذا فعال.

المادة 64

الأمانة

في  الأطراف  الدول  لم�ؤتمر  المنا�شبة  الأمانة  خدمات  ت�فير  المتحدة  لالأمم  العام  الأمين  يت�لى   .1

التفاقية.

تق�م الأمانة بما يلي:  .2

هذه  من   63 المادة  في  المبينة  بالأن�شطة  ال�شطالع  على  الأطراف  الدول  م�ؤتمر  م�شاعدة  )اأ( 

الالزمة  الخدمات  وت�فير  الأطراف  الدول  م�ؤتمر  دورات  لعقد  الترتيبات  واتخاذ  التفاقية، 

لها؛

الأطراف  الدول  م�ؤتمر  اإلى  المعل�مات  تقديم  على  الطلب،  عند  الأطراف،  الدول  م�شاعدة  )ب( 

ح�شبما تت�خاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه التفاقية؛

�شمان التن�شيق ال�شروري مع اأمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�شلة. )ج( 
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اأحكام ختامية

المادة 65

تنفيذ التفاقية

فيها  بما  تدابير،  من  ما يلزم  الداخلي،  لقان�نها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا  طرف،  دولة  كل  تتخذ   .1

التدابير الت�شريعية والدارية، ل�شمان تنفيذ التزاماتها بمقت�شى هذه التفاقية.

يج�ز لكل دولة طرف اأن تعتمد تدابير اأكثر �شرامة اأو �شدة من التدابير المن�ش��س عليها في هذه   .2

التفاقية من اأجل منع الف�شاد ومكافحته.

المادة 66

ت�صوية النـزاعات

التفاقية عن طريق  اأو تطبيق هذه  بتف�شير  المتعلقة  النـزاعات  ت�ش�ية  اإلى  الأطراف  الدول  ت�شعى   .1

التفاو�س.

يعر�س اأي نزاع ين�شاأ بين دولتين اأو اأكثر من الدول الأطراف ب�شاأن تف�شير هذه التفاقية اأو تطبيقها،   .2

بناء على طلب  التحكيم  التفاو�س في غ�ش�ن فترة زمنية معق�لة، على  ت�ش�يته عن طريق  وتتعّذر 

اأ�شهر من تاريخ طلب  اإحدى تلك الدول الأطراف. واإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد �شتة 

التحكيم، من التفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف اأن تحيل النـزاع اإلى 

محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�شا�شي للمحكمة.

يج�ز لكل دولة طرف اأن تعلن، وقت الت�قيع على هذه التفاقية اأو الت�شديق عليها اأو قب�لها اأو اإقرارها   .3

اأو الن�شمام اإليها، اأنها ل تعتبر نف�شها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ول تك�ن الدول الأطراف 

الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه اأي دولة طرف اأبدت تحفظا من هذا القبيل.

يج�ز لأي دولة طرف اأبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة اأن ت�شحب ذلك التحفظ في اأي   .4

وقت باإ�شعار ي�ّجه اإلى الأمين العام لالأمم المتحدة.

المادة 67

التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار والن�صمام

ُيفتح باب الت�قيع على هذه التفاقية اأمام جميع الدول من 9 اإلى 11 كان�ن الأول/دي�شمبر 2003 في   .1

ميريدا، المك�شيك، ثم في مقر الأمم المتحدة بني�ي�رك حتى 9 كان�ن الأول/دي�شمبر 2005.

المالحــق
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ُيفتح باب الت�قيع على هذه التفاقية اأي�شا اأمام منظمات التكامل القت�شادي الإقليمية، �شريطة اأن   .2

تك�ن دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�شاء في اأي منظمة من هذا القبيل قد وّقعت على هذه 

التفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

تخ�شع هذه التفاقية للت�شديق اأو القب�ل اأو الإقرار. وت�دع �شك�ك الت�شديق اأو القب�ل اأو الإقرار   .3

ت�دع �شك  اأن  القت�شادي  للتكامل  اإقليمية  لأي منظمة  ويج�ز  المتحدة.  لالأمم  العام  الأمين  لدى 

ت�شديقها اأو قب�لها اأو اإقرارها اإذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�شاء 

فيها. وتعلن تلك المنظمة في �شك ت�شديقها اأو قب�لها اأو اإقرارها عن نطاق اخت�شا�شها فيما يتعلق 

بالم�شائل التي تحكمها هذه التفاقية. وتق�م تلك المنظمة اأي�شا باإبالغ ال�ديع باأي تغيير ذي �شلة 

في نطاق اخت�شا�شها.

ُيفتح باب الن�شمام اإلى هذه التفاقية اأمام اأي دولة اأو اأي منظمة اإقليمية للتكامل القت�شادي تك�ن   .4

دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�شاء فيها طرفا في هذه التفاقية. وت�دع �شك�ك الن�شمام 

لدى الأمين العام لالأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل القت�شادي، وقت ان�شمامها، 

عن نطاق اخت�شا�شها فيما يتعلق بالم�شائل التي تحكمها هذه التفاقية. وتق�م تلك المنظمة اأي�شا 

باإبالغ ال�ديع باأي تغيير ذي �شلة في نطاق اخت�شا�شها.

المادة 68

بدء النفاذ

يبداأ نفاذ هذه التفاقية فـي الي�م الت�شعين من تاريخ اإيداع ال�شك الثالثين من �شك�ك الت�شديق   .1

اأو القب�ل اأو الإقرار اأو الن�شمام. ولأغرا�س هذه الفقرة، ل يعتبر اأي �شك ت�دعه منظمة اإقليمية 

للتكامل القت�شادي �شكا اإ�شافيا اإلى ال�شك�ك التي اأودعتها الدول الأع�شاء في تلك المنظمة.

اأو  تقبلها  اأو  التفاقية  هذه  على  ت�شدق  القت�شادي  للتكامل  اإقليمية  منظمة  اأو  دولة  لكل  بالن�شبة   .2

تقرها اأو تن�شم اإليها، بعد اإيداع ال�شك الثالثين المتعلق بذلك الإجراء، يبداأ نفاذ هذه التفاقية 

في الي�م الثالثين من تاريخ اإيداع تلك الدولة اأو المنظمة ال�شك ذا ال�شلة اأو في تاريخ بدء نفاذ 

هذه التفاقية عمال بالفقرة 1 من هذه المادة، اأيهما كان الالحق.

المادة 69

التعديل

تعديال  تقترح  اأن  الطرف  للدولة  يج�ز  التفاقية،  هذه  نفاذ  بدء  على  �شن�ات  خم�س  انق�شاء  بعد   .1

وم�ؤتمر  الأطراف  الدول  باإبالغ  عندئذ  يق�م  الذي  المتحدة،  لالأمم  العام  الأمين  اإلى  وتحيله  لها 

ب�شاأنه.  قرار  واتخاذ  القتراح  في  النظر  بغر�س  المقترح،  بالتعديل  التفاقية  في  الأطراف  الدول 

واإذا  تعديل.  ب�شاأن كل  الآراء  ت�افق في  اإلى  للت��شل  الأطراف ق�شارى جهده  الدول  م�ؤتمر  ويبذل 
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ما ا�شتنفدت كل الجه�د الرامية اإلى تحقيق ت�افق الآراء دون اأن يت�شنى الت��شل اإلى اتفاق، يلزم 

لعتماد التعديل، كملجاأ اأخير، ت�افر اأغلبية ثلثي اأ�ش�ات الدول الأطراف الحا�شرة والم�ش�تة في 

اجتماع م�ؤتمر الدول الأطراف.

التي تندرج �شمن نطاق اخت�شا�شها،  الأم�ر  التكامل القت�شادي القليمية، في  تمار�س منظمات   .2

التي هي  المادة بعدد من الأ�ش�ات م�شاو لعدد دولها الأع�شاء  اإطار هذه  الت�ش�يت في  حقها في 

اأطراف في التفاقية. ول يج�ز لتلك المنظمات اأن تمار�س حقها في الت�ش�يت اإذا مار�شت الدول 

الأع�شاء فيها ذلك الحق، والعك�س بالعك�س.

يك�ن التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خا�شعا للت�شديق اأو القب�ل اأو الإقرار من   .3

جانب الدول الأطراف.

يبداأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، بالن�شبة لأي دولة طرف، بعد ت�شعين   .4

ي�ما من تاريخ اإيداع تلك الدولة الطرف �شك ت�شديقها على ذلك التعديل اأو قب�له اأو اإقراره لدى 

الأمين العام لالأمم المتحدة.

عندما يبداأ نفاذ التعديل، ي�شبح ملزما للدول الأطراف التي اأبدت قب�لها اللتزام به. وتظل الدول   .5

اأو  عليها  �شدقت  قد  تك�ن  �شابقة  تعديالت  وباأي  التفاقية  هذه  باأحكام  ملزمة  الأخرى  الأطراف 

قبلتها اأو اأقرتها.

المادة 70

الن�صحاب

لالأمم  العام  الأمين  اإلى  كتابي  اإ�شعار  بت�جيه  التفاقية  هذه  من  تن�شحب  اأن  طرف  دولة  لأي  يج�ز   .1

المتحدة. وي�شبح هذا الن�شحاب نافذا بعد �شنة واحدة من تاريخ ا�شتالم الأمين العام ذلك الإ�شعار.

ل تع�د منظمة التكامل القت�شادي القليمية طرفا في هذه التفاقية عندما تن�شحب من التفاقية   .2

جميع الدول الأع�شاء في تلك المنظمة.

المادة 71

الوديع واللغات

ى الأمين العام لالأمم المتحدة وديعا لهذه التفاقية. ُي�شمَّ  .1

ي�دع اأ�شل هذه التفاقية، التي تت�شاوى ن�ش��شها الإ�شبانية والإنكليزية والرو�شية وال�شينية والعربية   .2

والفرن�شية في الحجية، لدى الأمين العام لالأمم المتحدة.

واإثباتا لما تقّدم، قام المفّ��ش�ن الم�ّقع�ن اأدناه، المخّ�ل�ن ذلك ح�شب الأ�ش�ل من جانب حك�ماتهم، 

بالت�قيع على هذه التفاقية.

المالحــق
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الملحق )ب(

قانون الك�صب غير الم�صروع رقم )1( ل�صنة 2005م

رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية

بعد الطالع على القان�ن الأ�شا�شي المعدل،

وبناء على ما اأقره المجل�س الت�شريعي بجل�شته المنعقدة بتاريخ 2005/1/6م،

- اأ�شدرنا القان�ن التالي:

 مادة )1( 

تعاريف 

يك�ن للكلمات والعبارات التالية ال�اردة في هذا القان�ن المعاني المخ�ش�شة لها اأدناه ما لم تدل القرينة 

على خالف ذلك:

الهيئة: هيئة مكافحة الك�شب غير الم�شروع.

الرئي�س: رئي�س هيئة مكافحة الك�شب غير الم�شروع.

الك�سب غير الم�سروع: كل مال ح�شل عليه اأحد الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن لنف�شه اأو لغيره ب�شبب 

ا�شتغالل ال�ظيفة اأو ال�شفة اأو نتيجة ل�شل�ك مخالف لن�س قان�ني اأو لالآداب العامة اأو باأية طريقة غير 

م�شروعة واإن لم ت�شكل جرما ويعتبر ك�شبا غير م�شروع كل زيادة في الثروة تطراأ بعد ت�لي الخدمة اأو 

اأولده الق�شر متى كانت ل تتنا�شب مع  اأو على  اأو على زوجه  قيام ال�شفة على الخا�شع لهذا القان�ن 

م�اردهم وعجز عن اإثبات م�شدر م�شروع لها. ويدخل في حكم الك�شب غير الم�شروع كل مال ح�شل 

عليه اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري عن طريق ت�اط�ؤ مع اأي �شخ�س من الخا�شعين لهذا القان�ن على 

ا�شتغالل وظيفته اأو �شفته.

 مادة )2( 

الخا�صعون لأحكام القانون 

يخ�شع لأحكام هذا القان�ن:

رئي�س ال�شلطة ال�طنية ون�ابه وم�شت�شاروه.  .1

رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء ومن في حكمهم.  .2

اأع�شاء المجل�س الت�شريعي الفل�شطيني.  .3

اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة العامة.  .4

روؤ�شاء الأجهزة ومديرو الدوائر ون�ابهم في ق�ات الأمن وال�شرطة.  .5

المحافظ�ن وروؤ�شاء واأع�شاء مجال�س الهيئات المحلية.  .6
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ال�شلطة  تك�ن  التي  التنفيذي�ن  ومديروها  العامة  الم�شاهمة  �شركات  اإدارة  مجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء   .7

ال�طنية اأو اأي من م�ؤ�ش�شاتها م�شاهما فيها.

الم�ظف�ن الخا�شع�ن لقان�ن الخدمة المدنية من الفئات الخا�شة والأولى والثانية.  .8

ماأم�رو التح�شيل ومندوب�هم والأمناء على ال�دائع وال�شيارف ومندوب� الم�شتريات والمبيعات واأع�شاء   .9

لجان ال�شراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخام�شة المن�ش��س عليها في قان�ن الخدمة المدنية 

ومن في حكمهم من اأفراد ق�ات الأمن وال�شرطة.

م�ظف� وم�شئ�ل� واأع�شاء الجهات التي تتلقى م�ازناتها اأو اأي دعم من الم�ازنة العامة للدولة.  .10

اأي �شخ�س اآخر يقرر مجل�س ال�زراء اإخ�شاعه لأحكام هذا القان�ن.  .11

 مادة )3( 

اإن�صاء هيئة مكافحة الك�صب غير الم�صروع 

تن�شاأ بمقت�شى اأحكام هذا القان�ن هيئة ت�شمى هيئة مكافحة الك�شب غير الم�شروع، وتتمتع الهيئة بال�شخ�شية   .1

العتبارية وال�شتقالل الإداري والمالي وتخ�ش�س لها م�ازنة خا�شة �شمن الم�ازنة العامة للدولة.

المجل�س  تعيينه  على  وي�شادق  ال�زراء  مجل�س  تن�شيب  على  بناء  للهيئة  رئي�شا  الدولة،  رئي�س  يعين   .2

الت�شريعي الفل�شطيني بالأغلبية المطلقة.

يعين رئي�س الهيئة عددا كافيا من الم�ظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.  .3

 مادة )4( 

�صروط تعيين رئي�س الهيئة 

ي�شترط فيمن يعين رئي�شا للهيئة ما يلي:

اأن يك�ن فل�شطينيا من اأب�ين وجدين فل�شطينيين ول يتمتع باأية جن�شية اأخرى.  .1

اأن يك�ن من ذوي الكفاءة والخت�شا�س.  .2

من الم�شه�د له بالنزاهة وح�شن ال�شمعة.  .3

األ يقل عمره عن اأربعين �شنة.  .4

األ يك�ن قد �شدر بحقه حكم قطعي من محكمة مخت�شة في جناية اأو جنحة مخلة بال�شرف اأو الأمانة   .5

اأو جريمة من جرائم الأم�ال.

 مادة )5( 

�صرط تعيين موظفي الهيئة 

ي�شترط فيمن يعين م�ظفا في الهيئة:

اأن يك�ن فل�شطينيا.  .1

اأن يك�ن من ذوي الكفاءة والخت�شا�س.  .2

المالحــق
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من الم�شه�د له بالنزاهة وح�شن ال�شمعة.  .3

األ يك�ن قد اأدين من محكمة مخت�شة في اأية جريمة مالية اأو مخلة بال�شرف اأو الأمانة.  .4

 مادة )6( 

رئا�صة الهيئة 

تك�ن مدة رئا�شة الهيئة �شبع �شن�ات غير قابلة للتجديد.  .1

ل يج�ز عزل اأو تغيير الرئي�س اإل بم�افقة الأغلبية المطلقة لأع�شاء المجل�س الت�شريعي.  .2

يك�ن الرئي�س م�ش�ؤول اأمام المجل�س الت�شريعي.  .3

 مادة )7( 

الح�صانة 

وفقا لأحكام القان�ن يتمتع الرئي�س وم�ظف� الهيئة بالح�شانة عن كل ما يق�م�ن به من اأعمال تتعلق بتنفيذ 

مهامهم.

 مادة )8( 

اخت�صا�صات الهيئة 

تخت�س الهيئة بما يلي:

حفظ جميع اإقرارات الذمة المالية وطلب اأية بيانات اأو اإي�شاحات تتعلق بها.  .1

فح�س الذمة المالية للخا�شعين لأحكام هذا القان�ن.  .2

التحقيق في ال�شكاوى التي تقدم عن ك�شب غير م�شروع.  .3

 مادة )9( 

�صالحيات الهيئة 

وفقا لأحكام القان�ن يك�ن للهيئة في �شبيل تنفيذ مهامها واخت�شا�شاتها ما يلي:

طلب البيانات والإي�شاحات والح�ش�ل على الأوراق والم�شتندات اأو �ش�ر عنها من الجهات ذات العالقة،   .1

بما فيها تلك التي تعتبر �شرية.

على جميع الجهات المخت�شة القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها ال�شتعانة بماأم�ري ال�شبط اأو اأية جهة   .2

اأخرى مخت�شة.

 مادة )10( 

تقديم بيان باأ�صماء المكلفين 

على جميع الجهات المخت�شة اأن تقدم اإلى الهيئة في بداية كل �شنة مالية بيان باأ�شماء المكلفين التابعين 
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لها الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن.

 مادة )11( 

اإقرار الذمة المالية لرئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

ما  كل  فيه  مف�شال  وباأولده  وبزوجه  به  الخا�شة  المالية  بالذمة  اإقرارا  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�س  يقدم   .1

يملك�ن من عقارات ومتق�لت وا�شهم و�شندات واأم�ال نقدية داخل فل�شطين وخارجها، وما عليهم من 

باإذن  اإل  عليه  الطالع  يج�ز  ول  العليا،  العدل  محكمة  لدى  و�شريا  مغلقا  الإقرار  هذا  ويحفظ  دي�ن، 

المحكمة عند القت�شاء وفي الحدود التي ي�شمح بها القان�ن.

ل يج�ز لرئي�س ال�شلطة ال�طنية اأن ي�شتري اأو ي�شتاأجر اأو يبيع اأو يمنح اأو يهدي �شيئا من اأمالك الدولة،   .2

اأو اأحد الأ�شخا�س المعن�ية العامة، اأو اأن تك�ن له م�شلحة مالية في اأي عقد من العق�د التي تبرمها 

الجهات الحك�مية اأو الإدارية، كما ل يج�ز له ط�ال مدة رئا�شته اأن يك�ن ع�ش�ا في مجل�س اإدارة اأي 

�شركة اأو اأن يمار�س التجارة اأو اأي مهنة من المهن اأو اأن يتقا�شى راتبا اآخر اأو اأي مكافاآت اأو منح من اأي 

�شخ�س اآخر وباأي �شفة كانت غير الراتب ال�احد المحدد للرئي�س ومخ�ش�شاته.

 مادة )12( 

محاكمة رئي�س ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية 

اإذا تبين لرئي�س الهيئة اأو النائب العام وج�د �شبهات لك�شب غير م�شروع من قبل رئي�س ال�شلطة ال�طنية   .1

الفل�شطينية يتقدم بطلب تمهيدي اإلى المجل�س الت�شريعي والمحكمة الد�شت�رية طالبا البحث في الأهلية 

القان�نية لرئي�س ال�شلطة وفقا لالأ�ش�ل ال�اردة في القان�ن الأ�شا�شي.

ي�قف رئي�س ال�شلطة ال�طنية عن ممار�شة مهام من�شبه بمجرد ت�جيه التهام، ويت�لى رئي�س المجل�س الت�شريعي   .2

مهام رئي�س ال�شلطة ال�طنية م�ؤقتا لحين الف�شل في التهام، ويت�لى النائب العام اإجراءات التحقيق، وتك�ن 

محاكمة رئي�س ال�شلطة ال�طنية اأمام محكمة خا�شة ينظم القان�ن ت�شكيلها واإجراءات المحاكمة اأمامها، واإذا 

�شدر حكم قطعي باإدانته اأعفي من من�شبه مع عدم الخالل بالعق�بات الأخرى وفقا للقان�ن.

 مادة )13( 

اإحالة رئي�س الوزراء والوزراء اإلى التحقيق 

اإليه من جرائم  ين�شب  قد  فيما  التحقيق  اإلى  ال�زراء  رئي�س  اإحالة  في  الحق  ال�طنية  ال�شلطة  لرئي�س   .1

الك�شب غير الم�شروع اأثناء تاأديته اأعمال وظيفته اأو ب�شببها وذلك وفقا لأحكام القان�ن.

لرئي�س ال�زراء الحق في اإحالة اأي من ال�زراء اإلى التحقيق ا�شتنادا اإلى اأي من الأ�شباب الم�شار اإليها   .2

في الفقرة )1( اأعاله وذلك وفقا لأحكام القان�ن.

 مادة )14( 

التحقيق مع الوزراء 

المالحــق
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انتهاء خدمته دون  ال�زراء عن مهام من�شبه ف�ر �شدور قرار التهام، ول يح�ل  يتهم من  ي�قف من   .1

ال�شتمرار في التحقيق والمتابعة.

اأمام  المحاكمة  وتتم  التحقيق  اإجراءات  العامة  النيابة  اأع�شاء  من  يمثله  من  اأو  العام  النائب  يت�لى   .2

المحكمة المخت�شة، وتتبع الأحكام والق�اعد المقررة في قان�ن العق�بات والإجراءات الجزائية.

ت�شري الأحكام ال�شابقة على ن�اب ال�زراء ووكالء ال�زارات ومن في حكمهم.  .3

 مادة )15( 

محاكمة اأع�صاء المجل�س الت�صريعي 

المجل�س  في  ع�ش�  لدى  م�شروع  غير  لك�شب  �شبهات  وج�د  حالة  في  العام  النائب  اأو  الهيئة  لرئي�س   .1

الت�شريعي الطلب من المجل�س رفع الح�شانة ح�شب الأ�ش�ل كما ورد في النظام الداخلي للمجل�س.

العام  النائب  ويت�لى  عنه  الح�شانة  رفع  مجرد  مهامه  ممار�شة  عن  الت�شريعي  المجل�س  ع�ش�  ي�قف   .2

اإجراءات التحقيق والتهام وتتم المحاكمة اأمام المحكمة المخت�شة وتتبع الأحكام والق�اعد المقررة 

في قان�ني العق�بات والإجراءات الجزائية، واإذا حكم باإدانته بحكم نهائي بفقد ع�ش�يته في المجل�س 

الت�شريعي مع عدم الإخالل بالعق�بات الأخرى المقرة وفقا للقان�ن.

 مادة )16( 

اإقرارات الذمة المالية 

فيما عدا الفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2( من هذا القان�ن )رئي�س   .1

ال�شلطة ال�طنية، رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء، رئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، اأع�شاء ال�شلطة 

الق�شائية والنيابة العامة( على كل من يخ�شع لأحكام هذا القان�ن اأن يقدم اإلى الهيئة ما يلي:

التي  المنق�لة  وغير  المنق�لة  الأم�ال  فيه  يبين  الق�شر  اأولده  وذمة  المالية  ذمته  عن  اإقرار  اأ. 

البن�ك  في  والح�شابات  ال�شركات  في  والح�ش�س  وال�شندات  الأ�شهم  ذلك  في  بما  يملك�نها، 

وذلك خالل  الدخل،  وقيمة هذا  وم�شادر دخلهم  الثمينة،  والأحجار  والمعادن  والحلي  والنق�د 

�شهرين من تاريخ خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن.

اإقرار ذمة مالية كل ثالث �شن�ات اأو عند الطلب على اأن يت�شمن عالوة على البيانات المن�ش��س  ب. 

عليها في الفقرة اأعاله م�شدر اأي زيادة في الذمة المالية.

يقدم  اأن  القان�ن  هذا  لأحكام  يخ�شع  من  كل  على  �شابقا  عليها  المن�ش��س  لالإقرارات  اإ�شافة  ج. 

اإقرارا عن ذمته المالية خالل �شهر واحد من تاريخ انتهاء خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن.

فيما يتعلق بالفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2( من هذا القان�ن رئي�س   .2

ال�شلطة ال�طنية، رئي�س واأع�شاء مجل�س ال�زراء، رئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، اأع�شاء ال�شلطة 

الق�شائية والنيابة العامة(، للهيئة الحق في الطالع على اإقرارات الذمم المالية الخا�شة بهم ولهذا 

لهم وعلى  المالية  الذمم  اإقرارات  بالطالع على  لها  الإذن  العليا  المحكمة  اأن تطلب من  لها  الغر�س 
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المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي ي�شمح بها القان�ن.

 مادة )17( 

ال�صتباه بوجود ك�صب غير م�صروع 

اإذا تبين للهيئة بالن�شبة للفئات المن�ش��س عليها في البن�د )1، 2، 3، 4( من المادة )2( من هذا القان�ن 

اإلى رئي�س ال�شلطة ال�طنية بالن�شبة لرئي�س  وج�د �شبهات ق�ية على ك�شب غير م�شروع تحيل الهيئة الأمر 

ال�زراء واإلى رئي�س مجل�س ال�زراء بالن�شبة لل�زراء، واإلى المجل�س الت�شريعي بالن�شبة لرئي�س ال�شلطة ال�طنية 

ورئي�س واأع�شاء المجل�س الت�شريعي، واإلى مجل�س الق�شاء الأعلى بالن�شبة لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والنيابة 

لتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة.

 مادة )18( 

تقديم المعلومات والوثائق وال�صكاوى 

اأو  المعل�مات  بتلك  الهيئة  اإلى  يتقدم  اأن  ب�شاأن ك�شب غير م�شروع  وثائق  اأو  لكل من يملك معل�مات جدية 

تقديم �شك�ى ب�شاأنها �شد اأي من الخا�شعين لأحكام هذا القان�ن.

 مادة )19( 

التبليغ عن الك�صب غير الم�صروع 

على كل م�ظف عام علم بك�شب غير م�شروع اأن يبلغ الهيئة بذلك.  .1

ل يج�ز اأن يك�ن البالغ الذي تقدم به الم�ظف ح�شب الفقرة )1( اأعاله �شببا لتخاذ اأي من الإجراءات   .2

التاأديبية بحقه اأو اتخاذ اأية اإجراءات تخل بمكانته ال�ظيفية.

 مادة )20( 

طلب بيان م�صدر الثراء 

اإذا تبين للهيئة جدية ال�شك�ى تطلب من ال�شخ�س المطع�ن في ثرائه بيان م�شدر هذا الثراء.

 مادة )21( 

اإحالة الأوراق اإلى النائب العام اأو المحكمة المخت�صة 

اإذا تبين من خالل الإقرارات اأو من خالل ال�شكاوى المقدمة وج�د �شبهات ق�ية على ك�شب غير م�شروع يقرر 

رئي�س الهيئة بعد اإجراء الفح�س الالزم اإحالة الأوراق اإلى النائب العام للقيام بما يلي:

تحريك الدع�ى ب�شاأنها لتخاذ المقت�شى القان�ني.  .1

تقديمها لمحكمة البداية المخت�شة مبا�شرة اإذا كانت �شبهة الك�شب غير الم�شروع غير معل�مة الم�شدر   .2

المالحــق
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اأو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن اأو �شقط باإحدى طرق �شق�ط دع�ى الحق العام.

 مادة )22( 

�صرية الإقرارات والإجراءات 

تعتبر الإقرارات المن�ش��س عليها في هذا القان�ن والإجراءات المتخذة للتحقيق وفح�س ال�شكاوى المقدمة 

ب�شاأن الك�شب غير الم�شروع من الأ�شرار التي ل يج�ز اإف�شاوؤها اإل بقرار من المحكمة المخت�شة.

 مادة )23( 

امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار 

اإعطاء البيانات الالزمة  اإذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المن�ش��س عليها في هذا القان�ن عن 

والت�قيع عليها وجب على المكلف اأن يخطر الهيئة بهذا المتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم 

اإقرار عن ذمته المالية خالل �شهرين من تاريخ اإخطاره.

 مادة )24( 

طلب الحجز والطالع وال�صتعانة بالخبراء 

للهيئة اأن تطلب من المحكمة المخت�شة حجز اأم�ال الم�شتبه بثرائه، اأو اأية اأم�ال ي�شتبه اأنها تع�د له في 

اأي يد كانت، حجزا اإحتياطيا، ولها اأن تطلع على دفاتر المدعى عليه وم�شتنداته واأن ت�شتقي ما يلزمها من 

معل�مات من الدوائر الر�شمية وغير الر�شمية واأن ت�شتعين لأداء هذه المهمة بمن تراه منا�شبا من الخبراء.

 مادة )25( 

عقوبة الك�صب غير الم�صروع 

كل من ح�شل لنف�شه اأو لغيره اأو �شهل لهم الح�ش�ل على ك�شب غير م�شروع يعاقب بما يلي:

ال�شجن الم�ؤقت.  .1

رد قيمة الك�شب غير الم�شروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من اأم�ال كان قد ا�شتح�شل عليها عن   .2

طريق الك�شب غير الم�شروع.

دفع غرامة مالية ت�شاوي قيمة الك�شب غير الم�شروع.  .3

 مادة )26( 

رد الك�صب غير الم�صروع 

انق�شاء الدع�ى الجنائية بال�فاة ل يمنع من رد الك�شب غير الم�شروع بحكم من المحكمة المخت�شة   .1

بناء على طلب الهيئة.

يج�ز للمحكمة المخت�شة اأن تاأمر باإدخال كل من ا�شتفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة   .2
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)13( من هذا القان�ن ليك�ن الحكم بالرد في م�اجهته ونافذا في اأم�اله بقدر ما ا�شتفاد.

 مادة )27( 

الإبالغ عن الجريمة والتعاون اأثناء التحقيق 

اإذا بادر مرتكب جريمة الك�شب غير الم�شروع اأو ال�شريك فيها اإلى اإبالغ ال�شلطات العامة عن الجريمة   .1

قبل ك�شفها وعن المال المتح�شل منها اأعفي من عق�بتي ال�شجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة.

اإذا اأعان مرتكب جريمة الك�شب غير الم�شروع اأو ال�شريك فيها اأثناء التحقيق معه على ك�شف الجريمة   .2

ومرتكبيها تخف�س العق�بة اإلى الحب�س ويعفى من عق�بة الغرامة.

 مادة )28( 

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار 

كل من تخلف من المكلفين عن تقديم اإقرارات الذمة المالية في الم�اعيد المقررة يعاقب بغرامة ل تقل عن 

مائة دينار اأردني ول تزيد على األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا عن كل �شهر تاأخير 

من تاريخ خ�ش�عه لأحكام هذا القان�ن اأو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

 مادة )29( 

عقوبة تقديم بيانات غير �صحيحة 

كل من ذكر عمدا بيانات غير �شحيحة في الإقرارات المن�ش��س عليها في هذا القان�ن يعاقب بغرامة   .1

ل تقل عن مائة دينار اأردني ول تزيد على األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا.

يعفى من العق�بة من بادر من تلقاء نف�شه بت�شحيح البيانات ال�اردة في الإقرار قبل ك�شف الخطاأ.  .2

 مادة )30( 

عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإ�صاءة 

كل من بلغ كذبا بنية الإ�شاءة عن ك�شب غير م�شروع يعاقب بالحب�س لمدة ل تقل عن �شتة اأ�شهر وبغرامة ل 

تقل عن مائة دينار اأردني ول تزيد على األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا اأو باإحدى 

هاتين العق�بتين.

 مادة )31( 

الحرمان من تولي الوظائف العامة 

كل �شخ�س �شدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الك�شب غير الم�شروع يحرم من ت�لي اأية وظيفة عامة.

المالحــق
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 مادة )32( 

اإيقاع عقوبات اأخرى 

ل تمنع العق�بات المقررة في هذا القان�ن من ت�قيع اأي عق�بة اأخرى اأ�شد تك�ن مقررة في اأي قان�ن اآخر.

 مادة )33( 

عدم خ�صوع ق�صايا الك�صب غير الم�صروع للتقادم 

ل تخ�شع للتقادم ق�شايا الك�شب غير الم�شروع وكل ما يتعلق بها من اإجراءات.

 مادة )34( 

اإ�صدار اأنظمة تنفيذية 

تعد الهيئة الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن، وت�شدر عن مجل�س ال�زراء.

 مادة )35( 

اإلغاء بالتعار�س 

يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القان�ن.

 مادة )36( 

التنفيذ والنفاذ 

على جميع الجهات المخت�شة كل فيما يخ�شه تنفيذ اأحكام هذا القان�ن ويعمل به بعد ثالثين ي�ما من تاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

�سدر بمدينة رام اهلل بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميالدية.

الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

روحي فتوح

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية



217

المالحــق

الملحق )ج(

 قرار بقانون رقم ) ( ل�صنة 2007م 

ب�صاأن مكافحة غ�صل الأموال 

 رئي�س اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�سطينية،

رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،

 بعد الطالع على القانون الأ�سا�سي المعدل ل�سنة 2003م وتعديالته ول �سيما المادة )43( منه،

 وعلى تن�سيب مجل�س الوزراء بتاريخ 2007/08/27م،

وبناًء على ال�سالحيات المخولة لنا،

 

وتحقيقاً للم�سلحة العامة،

 

اأ�سدرنا القرار بالقانون التالي: 

الف�صل الأول

تعاريف

مادة )1( 

لغايات تطبيق اأحكام هذا القان�ن يك�ن للكلمات والعبارات ال�اردة في هذا القان�ن المعاني المخ�ش�شة لها 

اأدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك.

ال�سلطة الوطنية: ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية.

�سلطة النقد: �شلطة النقد الفل�شطينية.

المحافظ: محافظ �شلطة النقد.

اللجنة: اللجنة ال�طنية لمكافحة غ�شل الأم�ال المن�شاأة بم�جب اأحكام هذا القان�ن.

الوحدة: وحدة المتابعة المالية المن�شاأة بم�جب اأحكام هذا القان�ن.

الأموال: الأ�ش�ل من كل ن�ع، �ش�اء كانت مادية اأم معن�ية، منق�لة اأم غير منق�لة، وال�ثائق اأو الم�شتندات 

القان�نية اأيًا كان �شكلها، بما فيها الإلكترونية اأو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأ�ش�ل اأو ح�شة فيها، 

اأو العمالت المتداولة والعمالت الأجنبية والئتمانات الم�شرفية وال�شيكات ال�شياحية وال�شيكات الم�شرفية 

والح�الت النقدية والأ�شهم والأوراق المالية وال�شندات والح�الت المالية والعتمادات الم�شتندية واأية فائدة 

وح�ش�س في الأرباح اأو اأي دخل اآخر اأو قيمة م�شتحقة من اأو ناتجة عن هذه الأ�ش�ل.

الجرائم الأ�سلية: الجرائم المن�ش��س عليها في المادة )3( من هذا القان�ن.
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غ�سل الأموال: كل �شل�ك يق�شد به اإخفاء اأو تغيير ه�ية الأم�ال المتح�شلة من اإحدى الجرائم الأ�شلية وذلك 

تم�يهًا لم�شادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متاأتية من م�شادر م�شروعة.

المتح�سالت: الأم�ال الناتجة بطريق مبا�شر اأو غير مبا�شر جزئيا اأو كليا من الجرائم الأ�شلية.

ال�طنية  ال�شلطة  اأرا�شي  ال�شارية في  الق�انين  ب�شاأنه  ت�شري  اأو اعتباري  اأي �شخ�س طبيعي  المالية:  الموؤ�س�سة 

وترتبط مهنته اأو اأعماله باأي من الأن�شطة الم��شحة في الجدول رقم )1( الملحق بهذا القان�ن �ش�اء مار�شها 

لم�شلحته اأو لم�شلحة عمالئه.

الأعمال والمهن غير المالية المحددة: يق�شد بها الأعمال ال�اردة في الجدول رقم )2( الملحق بهذا القان�ن.

العملية المالية: كل ت�شرف في الأم�ال وي�شمل اأي �شراء اأو بيع اأو قر�س اأو رهن اأو تح�يل اأو نقل اأو ت�شليم اأو 

اأي ت�شرف اآخر في الأم�ال، يق�م به �شخ�س طبيعي اأو اعتباري بما فيه من اإيداع اأو �شحب اأو تح�يل من ح�شاب 

اإلى ح�شاب اأو ا�شتبدال للعملة اأو قر�س اأو تمديد الئتمان اأو �شراء اأو بيع لالأ�شهم وال�شندات و�شهادات الإيداع اأو 

اإيجار الخزائن.

ال�شخ�س  اأو ح�شاب  نهائية على عميل  ب�ش�رة  ي�شيطر  اأو  يملك  الذي  الطبيعي  ال�شخ�س  الحقيقي:  الم�ستفيد 

الذي قام نيابة عنه باإجراء التعامل، اأو ال�شخ�س الذي يمار�س ال�شيطرة النهائية الفعالة على �شخ�س اعتباري 

اأو اإدارته.

الو�سائط: اأية اأم�ال اأو اأية اأداة ت�شتخدم اأو يق�شد ا�شتخدامها باأي وجه ب�ش�رة كلية اأو جزئية لرتكاب اأي جريمة 

اأو اأكثر من الجرائم الأ�شلية.

الحجز التحفظي: الحظر الم�ؤقت على نقل الأم�ال اأو متح�شالت الجريمة اأو تح�يلها اأو تبديلها اأو الت�شرف 

فيها اأو تحريكها اأو و�شع اليد عليها اأو حجزها ب�ش�رة م�ؤقتة ا�شتنادًا اإلى اأمر �شادر من المحكمة المخت�شة اأو 

الجهة المخت�شة.

الم�سادرة: التجريد والحرمان الدائم من الأم�ال اأو متح�شالت الجريمة اأو ال��شائط الم�شتخدمة في الجريمة 

بناء على حكم ق�شائي �شادر عن المحكمة المخت�شة.

ال�شلطة  في  عليا  وظائف  اأو  عامة  �شيا�شية  منا�شب  يت�لى  �شخ�س  اأي  للمخاطر:  �سيا�سياً  المعر�س  ال�سخ�س 

ال�طنية اأو في اأية دولة اأخرى اأو روؤ�شاء الم�ؤ�ش�شات اأو الهيئات اأو الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية اأو ال�شلطات 

التابعة لل�شلطة اأو تابعة لأية دولة اأخرى اأو �شبق اأن ت�لى هذه المهام اأحد اأفراد اأ�شرة هذا ال�شخ�س.

م�ستحق الدفع من ح�ساب الُم�سدر: الح�شابات النظيرة التي ي�شتخدمها طرف ثالث ب�ش�رة مبا�شرة لإجراء 

الأعمال بالنيابة عنه.

خدمة تحويل الأموال اأو القيمة: تنفيذ الأعمال المتعلقة بقب�ل النقد اأو ال�شيكات اأو اأية اأدوات نقدية اأخرى اأو 

اأية و�شائل م�شتخدمة في تخزين القيمة، وت�شديد المبلغ المقابل نقدًا اأو باأي �شكل اآخر اإلى الم�شتفيد، من خالل 

المخاطبات اأو الر�شائل اأو التح�يل اأو من خالل نظام مقا�شة ترتبط به خدمة تح�يل الأم�ال اأو القيمة.

الت�سليم المراقب: الأ�شل�ب الذي يمكن من خالله التحقق من جرائم التهريب واإثباتها بجميع و�شائل الإثبات، 

ول ي�شترط اأن يك�ن الأ�شا�س في ذلك حجـز ب�شائع �شمن النطاق الجمركي اأو خارجه، ول يمنع من تحقق جرائم 
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اأية  دون  وتخلي�شها  عليهـا  الك�شف  جرى  قد  يك�ن  اأن  جمركيه  بيانات  بها  قدمت  التي  الب�شائع  ب�شاأن  التهريب 

مالحظة اأو تحفظ من الدائرة ي�شير اإلى جريمة التهريب.

العملية ال�سرية: طريقة التحقيق التي ي�شترك فيها م�ظف ال�شبط الق�شائي المكلف بتنفيذ القان�ن والذي يحمل 

الق�شائي، وفي جميع  ال�شبط  اأو مخبر يعمل بت�جيه من ماأم�ر  اأو ي�شطلع بدور م�ؤقت  اأو م�شتعارة  ه�ية �شرية 

الحالت ي�شكل اأداة للح�ش�ل على الأدلة اأو المعل�مات الأخرى المتعلقة بالجريمة.

ويعمل  الزمن  لفترة من  تق�م  اأكثر،  اأو  اأ�شخا�س  ثالثة  اأية مجم�عة منظمة من  المنظمة:  الجنائية  الجماعة 

اأفرادها باتفاق بهدف ارتكاب اأي جريمة اأو اأكثر، من اأجل الح�ش�ل على منافع مالية اأو مادية اأيًا كان ن�عها، 

�ش�اء ب�ش�رة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.

التحويل البرقي: اأية عملية يجري تنفيذها بالنيابة عن ال�شخ�س )�ش�اء كان طبيعيًا اأو اعتباريًا( من خالل م�ؤ�ش�شة 

مالية عن طريق و�شيلة اإلكترونية بهدف ت�فير مبلغ من المال ل�شالح �شخ�س م�شتفيد في م�ؤ�ش�شة مالية اأخرى.

اخت�شا�شاته. وفق  الأم�ال  غ�شل  عمليات  مكافحة  به  من�ط  حك�مي  جهاز  كل  المخت�سة:   ال�سلطة 

ال�سلطة الم�سرفة: هي ال�شلطة التي تعهد اإليها الق�انين بالرقابة والإ�شراف على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال 

والمهن غير المالية.

الف�صل الثاني

جريمة غ�صل الأموال

مادة )2(

تعريف جريمة غ�صل الأموال

يعد مرتكبًا لجريمة غ�شل الأم�ال كل من اأتى اأيًا من الأفعال التالية:   .1

ا�شتبدال اأو تح�يل الأم�ال من قبل اأي �شخ�س، وه� يعلم باأن هذه الأم�ال ت�شكل متح�شالت جريمة  اأ ( 

لغر�س اإخفاء اأو تم�يه الأ�شل غير الم�شروع لهذه الأم�ال، اأو لم�شاعدة �شخ�س مت�رط في ارتكاب 

الجريمة الأ�شلية على الإفالت من التبعات القان�نية المترتبة على اأفعاله.

اإخفاء اأو تم�يه الطبيعة الحقيقية اأو الم�شدر اأو الم�قع اأو الت�شرف اأو الحركة اأو الملكية اأو الحق�ق  ب ( 

المتعلقة بالأم�ال من قبل اأي �شخ�س يعلم اأن هذه الأم�ال ت�شكل متح�شالت جريمة.

تملك الأم�ال اأو حيازتها اأو ا�شتخدامها من قبل اأي �شخ�س وه� يعلم في وقت ال�شتالم اأن هذه  ت ( 

الأم�ال هي متح�شالت جريمة.

ال�شتراك اأو الم�شاعدة اأو التحري�س اأو التاآمر اأو تقديم الم�ش�رة اأو الن�شح اأو الت�شهيل اأو الت�اط�ؤ  ث ( 

اأو الت�شتر اأو ال�شروع في ارتكاب اأي من الأفعال المن�ش��س عليها في هذه المادة.

اأ�شا�شية لزمة للجريمة من الظروف ال�اقعية  اأو الهدف باعتبارهم عنا�شر  اأو النية  ي�شتخل�س العلم   .2

المالحــق
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اإدانة  الح�ش�ل على  ي�شترط  والذي ل  للمتح�شالت،  الم�شتتر  الم�شدر  اإثبات  اأجل  والم��ش�عية، من 

الجريمة الأ�شلية.

داخل  الجرائم  هذه  وقعت  �ش�اء  الأ�شلية  الجرائم  من  اأي  من  المتح�شلة  الأم�ال  غ�شل  جريمة  تعد   .3

اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية اأو خارجها، �شريطة اأن يك�ن الفعل مجرما بم�جب القان�ن ال�شاري في البلد 

الذي وقعت فيه الجريمة، كما وت�شري جريمة غ�شل الأم�ال على الأ�شخا�س الذين اقترف�ا اأيًا من تلك 

الجرائم.

مادة )3(

الجرائم الأ�صلية

يعد ماًل غير م�شروع ومحال لجريمة غ�شل الأم�ال كل مال متح�شل من اأي من الجرائم المبينة اأدناه: 

الم�شاركة في جماعة اإجرامية وجماعة ن�شب منظمة.  .1

التجار في الب�شر وتهريب المهاجرين.  .2

ال�شتغالل الجن�شي لالأطفال والن�شاء.  .3

التجار غير الم�شروع في العقاقير المخدرة والم�ؤثرات العقلية.  .4

التجار غير الم�شروع في الأ�شلحة والذخائر.  .5

التجار غير الم�شروع في الب�شائع الم�شروقة وغيرها.  .6

الر�ش�ة والختال�س.  .7

الحتيال.  .8

تزوير العملة وال�ثائق الر�شمية.  .9

التزوير، والعتداء على الملكية الفكرية.  .10

الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام قان�ن البيئة.  .11

القتل اأو الإيذاء البليغ.  .12

الخطف اأو الحتجاز اأو اأخذ الرهائن.  .13

ال�شط� وال�شرقة.  .14

التهريب.  .15

البتزاز اأو التهديد اأو الته�يل.  .16

التزوير.  .17

القر�شنة ب�شتى اأن�اعها.  .18

التالعب في اأ�ش�اق المال.  .19

الك�شب غير الم�شروع.  .20
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ال�صفافية والتزامات الموؤ�ص�صات المالية والأعمال والمهن غير المالية

مادة )4(

ال�صفافية

ل يج�ز تاأ�شي�س اأي م�شرف في اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية اإذا لم يكن له وج�د مادي في هذه الأرا�شي واإذا   .1

لم يكن تابعًا لمجم�عة مالية منظمة خا�شعة لالإ�شراف الفعال من قبل الجهات الرقابية المخت�شة.

ولي�س  الم�شجلة  الم�شارف  مع  عمل  عالقات  في  ال�شتمرار  اأو  الدخ�ل  المالية  للم�ؤ�ش�شات  يج�ز  ل   .2

لها وج�د مادي ول تتبع مجم�عة مالية منظمة وخا�شعة لالإ�شراف الفعال من قبل الجهات الرقابية 

المخت�شة.

ل يج�ز للم�ؤ�ش�شات المالية الدخ�ل اأو ال�شتمرار في عالقات عمل مع م�ؤ�ش�شات مالية متلقية في دولة   .3

مادي  وج�د  لها  لي�س  اأرا�س  في  م�شجلة  م�شارف  قبل  من  ح�شاباتها  با�شتخدام  �شمحت  اإذا  اأجنبية 

الرقابية  الجهات  قبل  من  والناجع  الفعال  لالإ�شراف  وخا�شعة  منظمة  مالية  مجم�عة  تتبع  ول  فيها 

المخت�شة.

مادة )5(

على ال�صلطات المخت�صة اللتزام بالآتي: 

وهيكلية  النتفاع  بحق  يتعلق  فيما  وتحديثها  عليها  والمحافظة  ودقيقة  كافية  بمعل�مات  الحتفاظ   .1

ال�شيطرة الخا�شة بالأ�شخا�س العتباريين التي اأ�ش�شت في اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية.

اإطالع ال�حدة والجهات القائمة على تنفيذ القان�ن على المعل�مات الم�شار اإليها في الفقرة )1( من   .2

هذه المادة على وجه ال�شرعة في حالت ال�شتباه والتحقيق.

مادة )6(

التعرف على العمالء

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية القيام بما يلي:

التعرف على عمالئها )الطبيعيين اأو العتباريين( والم�شتفيد الحقيقي والتحقق من ه�ياتهم من خالل   .1 

ال�ثائق اأو البيانات اأو الم�شتندات وذلك في الحالت التالية: 

ن�ش�ء عالقة العمل. اأ ( 

تنفيذ اأية عملية من وقت اإلى اآخر، وذلك حين يبدي العميل رغبته في تنفيذ: ب ( 

بهذا  تعليمات§ ت�شدر  بم�جب  اللجنة  تحددها  التي  القيمة  تتجاوز  اأو  قيمتها  ت�شل  عملية  •	

المالحــق
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ال�شاأن �ش�اء اأجريت كعملية واحدة اأو عدة عمليات يبدو اأنها مت�شلة مع بع�شها البع�س،واإذا 

تتم  حالما  العميل  ه�ية  على  التعرف  يتم  اإجرائها،  وقت  في  معروف  غير  العملية  مبلغ  كان 

معرفة المبلغ اأو ال��ش�ل اإلى الحد المطل�ب.

دوليًا. اأو  محليًا  الأم�ال  تح�يل  •	
ال�شك في �شحة اأو كفاية البيانات المتعلقة بتحديد ه�ية العميل التي تم الح�ش�ل عليها م�شبقًا.  ت ( 

ال�شتباه في غ�شل الأم�ال. ث ( 

جمع المعل�مات المتعلقة بالغر�س المت�قع والطبيعة المق�ش�دة لعالقة العمل.  .2

بذل العناية ال�اجبة والمت�ا�شلة فيما يتعلق بعالقة العمل ودرا�شة العمليات التي يجري تنفيذها ب�شكل   .3

دقيق للتاأكد من اأنها تت�افق مع المعل�مات التي ت�جد بح�زتها ح�ل عمالئها ون�شاطاتهم التجارية وملف 

المخاطرة الخا�س بهم، وعند الحاجة م�شادر اأم�الهم وفقًا للقان�ن.

اتخاذ تدابير محددة وكافية للتعامل مع خطر غ�شل الأم�ال ب�ش�رة محددة، في حالة اإن�شاء عالقات   .4

عمل اأو تنفيذ العمليات مع العميل الذي لي�س له وج�د مادي لأغرا�س التعرف على ه�يته.

�شخ�س  الحقيقي  الم�شتفيد  اأو  العميل  كان  اإذا  ما  لتحديد  المخاطر  لإدارة  المالئمة  الأنظمة  ت�فير   .5

معر�س �شيا�شيًا للمخاطر، فاإن كان الأمر كذلك، يجب: 

الح�ش�ل على الم�شادقة من الإدارة العليا في الم�ؤ�ش�شة قبل اإقامة عالقة عمل مع العميل. اأ ( 

اتخاذ جميع الإجراءات المعق�لة للتعرف على م�شدر الثروة والأم�ال. ب ( 

تاأمين المزيد من الرقابة المت�ا�شلة على عالقة العمل. ت ( 

6. بالن�شبة للعالقات القائمة عبر الحدود مع الم�شارف المرا�شلة، تق�م الم�ؤ�ش�شات المالية بما يلي: 

التعرف على والتحقق من الم�ؤ�ش�شات المتلقية التي تقيم معها عالقات م�شرفية. اأ ( 

جمع المعل�مات ح�ل طبيعة الن�شاطات التي تنفذها الم�ؤ�ش�شة المتلقية. ب ( 

المعل�مات  اإلى  بال�شتناد  له،  تخ�شع  الذي  الإ�شراف  وطبيعة  المتلقية  الم�ؤ�ش�شة  �شمعة  تقييم  ت ( 

المن�ش�رة.

الح�ش�ل على الم�شادقة من الإدارة العليا قبل اإقامة العالقة الم�شرفية مع الم�ؤ�ش�شة المتلقية.  ث ( 

تقييم ال�ش�ابط التي تنفذها الم�ؤ�ش�شة المتلقية فيما يتعلق بمكافحة غ�شل الأم�ال. ج ( 

في حالة الدفع من ح�شاب الُم�شدر، التاأكد من اأن الم�ؤ�ش�شة المتلقية قد تحققت من ه�ية العميل  ح ( 

المعل�مات  تقديم  اإلى جانب قدرتها على  الدائمة على عمالئها  بالرقابة  المتعلقة  الآليات  وتنفذ 

التعريفية ذات العالقة عند طلبها.

اإذا لم ت�شتطع الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية ال�فاء بالتزامها ببذل العناية ال�اجبة   .7

المت�ا�شلة المبينة في الفقرات )1 – 5( من هذه المادة، فلي�س لها اأن تقيم عالقة عمل اأو ت�شتمر فيها، 

وعليها عند ال�شرورة رفع تقرير اإلى ال�حدة بم�جب هذا القان�ن.
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مادة )7(

على النح� المبين في التعرف على العمالء المن�ش��س عليه في المادة )6( من هذا القان�ن: 

على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الآخرين الذين يتعامل�ن في ال�شفقات ذات القيمة   .1

العالية التعرف على عمالئهم، وذلك عند ا�شتالم دفعة نقدية تحدد قيمتها بتعليمات ت�شدرها اللجنة.

على وكالء و�شما�شرة العقارات التعرف على ه�ية الأطراف عندما يجرون عمليات تتعلق ب�شراء اأو بيع العقارات.  .2

مادة )8(

 التحويالت البرقية

البرقية  التح�يالت  ذلك  في  بما  التح�يالت  اإجراء  ن�شاطاتها  تت�شمن  التي  المالية  الم�ؤ�ش�شات  على   .1

والإلكترونية والهاتفية الح�ش�ل على، والتحقق مما يلي: 

ال�شم الكامل. اأ ( 

رقم الح�شاب. ب ( 

العن�ان. ت ( 

رقم اله�ية ال�طنية اأو اأية وثيقة معتمدة قان�نا اأو تاريخ ومكان ال�لدة في حال تعذر الح�ش�ل على  ث ( 

العن�ان.

عند ال�شرورة يت�جب الح�ش�ل على ا�شم الم�ؤ�ش�شة المالية الخا�شة بمن�شاأ هذه التح�يالت. ج ( 

يجب اأن تحت�ي الر�شالة اأو نم�ذج الدفعة المرفقة مع التح�يل على المعل�مات الم�شار اإليها في البن�د  ح ( 

)اأ-ج( من هذه المادة واإذا لم ي�جد رقم ح�شاب، يجب اأن يرفق رقم اإ�شارة محدد مع التح�يل.

ت�شدر �شلطة النقد التعليمات المتعلقة بالح�الت المالية.  .2

مادة )9(

 العناية الخا�صة

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اأن ت�لي اهتماما خا�شًا بالآتي:  .1

جميع العمليات المعقدة والكبيرة على نح� غير عادي وجميع اأنماط العمليات غير العادية، والتي   اأ ( 

لي�س لها هدف اقت�شادي اأو قان�ني وا�شح وظاهر.

المعايير  تطبق  ل  دول  في  اعتباريين  اأو  طبيعيين  اأ�شخا�س  مع  المنفذة  المالية  العمليات  جميع  ب ( 

الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غ�شل الأم�ال اأو ل تطبقها على ال�جه المطل�ب.

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية اإعداد تقرير خطي يت�شمن المعل�مات المحددة   .2

المتعلقة بالعمليات على ال�جه الم�شار اإليه في البندين )اأ( و )ب( من الفقرة )1( من هذه المادة وه�ية 

كافة الأطراف المعنية. ويتعين الحتفاظ بهذا التقرير كما ه� محدد في المادة )10( من هذا القان�ن، 

كما يجب تقديمه عند طلبه من قبل ال�حدة وال�شلطة الم�شرفة وال�شلطات المخت�شة الأخرى.

المالحــق
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مادة )10( 

حفظ ال�صجالت

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية الحتفاظ بجميع ال�شجالت والم�شتندات لمدة ل تقل 

عن ع�شر �شن�ات من تاريخ ال�شروع اأو انتهاء المعاملة المالية اأو انتهاء عالقة العمل، وذلك باإي�شاح العمليات 

المالية وال�شفقات التجارية والنقدية �ش�اء كانت محلية اأو خارجية، وكذلك الحتفاظ بملفات الح�شابات 

والمرا�شالت التجارية و�ش�ر وثائق اله�يات ال�شخ�شية.

مادة )11( 

التدابير الداخلية

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية اإعداد وتنفيذ برامج لمنع غ�شل الأم�ال، وتت�شمن   .1

هذه البرامج ما يلي: 

ال�شيا�شات والإجراءات وال�ش�ابط الداخلية، بما فيها الإجراءات الإدارية المالئمة لالمتثال لها  اأ ( 

واإجراءات الإ�شراف المنا�شبة ل�شمان تنفيذ اأعلى المعايير عند ت�ظيف الم�ظفين.

التدريب المت�ا�شل للم�شئ�لين والم�ظفين لم�شاعدتهم على التعرف على العمليات والأفعال التي قد  ب ( 

ترتبط بغ�شل الأم�ال، وتثقيفهم ح�ل الإجراءات التي يت�جب عليهم اإتباعها في مثل هذه الحالت.

الترتيبات الداخلية لمراجعة الح�شابات من اأجل التحقق من اللتزام بالإجراءات المتخذة لإنفاذ  ت ( 

هذا القان�ن والمتثال لها ونجاعتها.

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية اأن تعين م�ظفًا على الم�شت�ى الإداري لمراقبة   .2

المتثال لالإجراءات المذك�رة وكي يت�لى الم�ش�ؤولية عن تنفيذ اأحكام هذا القان�ن داخل الم�ؤ�ش�شة.

قبل  من  اتخاذها  ال�اجب  الإجراءات  ومدى  ن�ع  اللجنة  تعليمات  بم�جب  تقرر  اأن  الم�شرفة  لل�شلطة   .3

الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية لتطبيق اأحكام هذه المادة.

مادة )12(

الم�ؤ�ش�شات  وفروع  التابعة  ال�شركات  على  القان�ن  هذا  من   )11،10،9،8،7،6( الم�اد  اأحكام  ت�شري   .1

المالية العاملة خارج اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية بما ل يتعار�س مع الت�شريعات ال�شارية في تلك الدول.

اأو �شركات تابعة في دول تحظر ت�شريعاتها تطبيق اأحكام هذا  على الم�ؤ�ش�شات المالية التي لها فروع   .2

القان�ن اأن تعلم ال�شلطة الم�شرفة بذلك.

مادة )13( 

التزامات ال�صلطات الم�صرفة

تت�لى ال�شلطة الم�شرفة وال�شلطة المخت�شة الإ�شراف على امتثال الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن   .1
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غير المالية لالأحكام المن�ش��س عليها في الم�اد )12،11،10،9،8،7،6،5،4( والف�شل ال�شاد�س من 

هذا القان�ن والل�ائح والتعليمات ال�شادرة بهذا الخ�ش��س.

بما ل يتعار�س مع اأحكام هذا القان�ن، تت�لى ال�شلطة الم�شرفة القيام بما يلي:   .2

و�شع الإجراءات ال�شرورية الالزمة لمتالك اأو اإدارة اأو الم�شاركة ب�ش�رة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة  اأ ( 

في اإدارة اأو تنظيم اأو ت�شغيل م�ؤ�ش�شة مالية اأو الأعمال والمهن غير المالية .

الم�اد  في  المحددة  لل�اجبات  امتثالها  ل�شمان  عليها  والإ�شراف  المالية  الم�ؤ�ش�شات  تنظيم  ب ( 

)12،11،10،9،8،7،6،5،4( والف�شل ال�شاد�س من هذا القان�ن، بما في ذلك اإجراء المعاينة الميدانية.

المتثال  في  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  لم�شاعدة  التعليمات  اإ�شدار  ت ( 

لاللتزامات المحددة في الم�اد )12،11،10،9،8،7،6،5،4( والف�شل ال�شاد�س من هذا القان�ن.

التعاون مع ال�شلطات المخت�شة الأخرى وتبادل المعل�مات معها، وتقديم الم�شاعدة في التحقيقات  ث ( 

واإقامة الدعاوى الق�شائية والإجراءات المتعلقة بجريمة غ�شل الأم�ال والجرائم الأ�شلية.

اأو الأهداف التي ت�شعها اللجنة ب�شاأن الإبالغ عن  رفع م�شت�ى التعاون الداخلي بم�جب المعايير  ج ( 

يجري  التي  تلك  اإلى  بالإ�شافة  القائمة  والدولية  ال�طنية  المعايير  وفق  الم�شب�هة،  المعامالت 

اإنفاذها في الم�شتقبل.

التاأكد من اأن الم�ؤ�ش�شات المالية وفروعها في الخارج و�شركاتها التابعة تنفذ الإجراءات المن�ش��س  ح ( 

عليها في هذا القان�ن اإلى الحد الذي تجيزه ت�شريعات تلك الدول.

اإبالغ ال�حدة وعلى وجه ال�شرعة عن اأية معل�مات ح�ل العمليات اأو ال�قائع الم�شتبه بها على اأنها  خ ( 

تت�شمن جريمة غ�شل اأم�ال.

الحتفاظ ببيانات اإح�شائية ب�شاأن التدابير المتخذة والعق�بات المفرو�شة في �شياق تنفيذ اأحكام  د ( 

هذه المادة.

مادة )14( 

الإبالغ

على الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية، وبما ل يتعار�س مع الفقرات )3،4،5( من هذه   .1

المادة التي ت�شتبه اأو كانت ت�شتند اإلى اأ�ش�س معق�لة لال�شتباه في اأن الأم�ال تمثل متح�شالت جريمة، اأو 

كان لديها علم ب�اقعة اأو ن�شاط قد ي�شكل م�ؤ�شرًا على جريمة غ�شل الأم�ال، اأن تقدم تقارير بذلك على 

وجه ال�شرعة اإلى ال�حدة، وفقا للتعليمات التي ت�شدرها ال�حدة بهذا ال�شاأن.

2.  ت�شري الفقرة )1( من هذه المادة على محاولت اإبرام المعامالت.

يعفى المحام�ن من واجب الإبالغ عن المعل�مات التي يت�شلم�نها من اأو يح�شل�ن عليها عن م�كليهم   .3

خالل تحديد ال��شع القان�ني لم�كليهم اأو تاأدية مهمتهم في الدفاع عن اأو تمثيل ه�ؤلء الم�كلين في اأو 

ب�شاأن اإجراءات التقا�شي، بما في ذلك ال�شت�شارات ح�ل ال�شروع في هذه الإجراءات اأو تحا�شيها، �ش�اء 

المالحــق
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تم ا�شتالم هذه المعل�مات اأو الح�ش�ل عليها قبل اأو اأثناء اأو بعد تلك الإجراءات.

على تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والتجار الذين يتعامل�ن في ال�شفقات ذات القيمة   .4

العالية اإبالغ ال�حدة عن اأية عمليات م�شب�هة بم�جب الفقرة )1( من هذه المادة وذلك عند دخ�لهم في 

اأية عملية نقدية تعادل اأو تتجاوز القيمة التي تحددها اللجنة بم�جب تعليمات ت�شدرها بهذا ال�شاأن.

على وكالء و�شما�شرة العقارات اإبالغ ال�حدة عن العمليات الم�شتبه بها بما يتفق مع الفقرة )1( من   .5

هذه المادة عند اإنجاز عمليات لح�شاب عمالئهم ل�شراء اأو بيع العقارات.

مادة )15(

اأنها  في  ي�شتبه  التي  العمليات  تنفيذ  عن  المتناع  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  على 

تت�شمن جريمة غ�شل الأم�ال حتى تبلغ ال�حدة عن ال�شتباه بها.

مادة )16( 

الإف�صاح عن المعلومات

م�ظفيها  اأو  م�شئ�ليها  اأو  مديريها  اأو  المالية،  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  على  يحظر   .1

اأو باأنه تم رفع تقرير يتعلق  اأي طرف ثالث باأنه جرى تقديم معل�مات لل�حدة  اأو  الإف�شاح لعمالئهم 

بال�شتباه في جريمة غ�شل اأم�ال اأو اأنه يجري اأو تم اأو �شيتم رفعه لل�حدة اأو باأنه تم اإجراء تحقيق ح�ل 

غ�شل الأم�ال اأو �شيتم اإجراوؤه.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة يج�ز الإف�شاح اأو اإجراء الت�شالت المتعلقة بال�شتباه   .2

في جريمة غ�شل الأم�ال بين المديرين والم�ش�ؤولين والم�ظفين في الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن 

غير المالية والم�شت�شارين القان�نيين وال�شلطات المخت�شة المعنية.

مادة )17( 

الإعفاء من الم�صوؤولية

الم�شرفية  ال�شرية  انتهاك  بخ�ش��س  اإدارية  اأو  تاأديبية  اأو  مدنية  اأو  جنائية  اإجراءات  اأية  اتخاذ  يج�ز  ل 

اأو  اأو م�شئ�ليها  اأو مديريها  التعاقدية �شد الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية  اأو  اأو المهنية 

م�ظفيها الذين رفع�ا وبح�شن نية تقارير اأو قدم�ا معل�مات بما يتفق مع اأحكام هذا القان�ن.

مادة )18(

ل يج�ز رفع ق�شية جزائية ب�شاأن جريمة غ�شل اأم�ال �شد الم�ؤ�ش�شات المالية اأو الأعمال والمهن غير المالية 

اأو مديريها اأو م�ش�ؤوليها اأو م�ظفيها فيما يتعلق بتنفيذ معاملة م�شب�هة تم الإبالغ وبح�شن نية عن ال�شبهات 

المثارة ح�لها بما يتفق مع الم�اد )14( و )15( من هذا القان�ن.
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اللجنة الوطنية لمكافحة غ�صل الأموال

مادة )19(

 اإن�صاء اللجنة

تن�شاأ بم�جب اأحكام هذا القان�ن لجنة ت�شمى )اللجنة ال�طنية لمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال( بقرار   .1

من رئي�س ال�شلطة ال�طنية وت�شم في ع�ش�يتها: 

محافظ �شلطة النقد اأو نائب محافظ �شلطة النقد في حال غيابه - رئي�شًا اأ ( 

ممثل وزارة المالية - ع�ش�ًا ب ( 

ممثل وزارة العدل - ع�ش�ًا  ت ( 

ممثل وزارة الداخلية - ع�ش�ًا ث ( 

ممثل عن وزارة القت�شاد ال�طني - ع�ش�ًا ج ( 

مدير دائرة مراقبة الم�شارف - ع�ش�ًا ح ( 

ممثل هيئة �ش�ق راأ�س المال - ع�ش�ًا خ ( 

خبير قان�ني - ع�ش�ًا د ( 

خبير اقت�شادي ومالي - ع�ش�ًا ذ ( 

مادة )20( 

اخت�صا�صات اللجنة

تخت�س اللجنة بما يلي: 

و�شع ال�شيا�شات العامة لمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال.  .1

و�شع ال�شيا�شات التي ت�جه عمل ال�حدة وت�شمن ا�شتقاللية عملها.  .2

التن�شيق مع ال�شلطة المخت�شة ل�شمان تفعيل ال�شيا�شات والإجراءات الالزمة لتدفق المعل�مات ب�شه�له   .3

بين ال�حدة وال�شلطات المخت�شة.

التعاون مع ال�شلطة الم�شرفة للتاأكد من تطبيق الجهات التي تخ�شع لرقابتها لأحكام هذا القان�ن.  .4

م�اكبة التط�رات الدولية والإقليمية لمكافحة غ�شل الأم�ال.  .5

تمثيل ال�شلطة ال�طنية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال.  .6

التن�شيق مع ال�شلطات المخت�شة لإعداد التقارير الدورية التي ت�شدر ب�شاأنها تعليمات من اللجنة.  .7

رفع التقارير الدورية والم�ش�رة المتعلقة بمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال لرئي�س ال�شلطة ال�طنية ومجل�س   .8

ال�زراء كل ثالثة اأ�شهر.

المالحــق
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الم�افقة على الم�ازنة المقدمة من مدير ال�حدة ومراقبة تنفيذها.  .9

الطالع على معل�مات محددة لدى ال�حدة لأغرا�س التاأكد من �شالمة عملها.  .10

ال�شتعانة بمن تراه منا�شبا من ذوي الخبرة والخت�شا�س.  .11

للتجديد مرة واحدة،  اللجنة لمدة خم�س �شن�ات قابلة  اللجنة مدير ال�حدة بتن�شيب من رئي�س  تعين   .12

وتعين اللجنة م�ظفي ال�حدة من ذوي الخبرة والخت�شا�س.

اإعداد الل�ائح الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن ورفعها لمجل�س ال�زراء لإ�شدارها.  .13

اإ�شدار التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن.  .14

مادة )21(

 اجتماعات اللجنة

مدة الع�ش�ية في اللجنة اأربع �شن�ات قابلة للتجديد لمرة واحدة.  .1

تجتمع اللجنة اأربعة اجتماعات �شن�ية على الأقل وتعد مح�شرًا لجتماعاتها ويك�ن اجتماعها �شحيحا   .2

بح�ش�ر الأغلبية المطلقة )الن�شف+1( لعدد اأع�شائها، وت�شدر اللجنة نظامها الداخلي الذي ي��شح 

الآلية الالزمة لعملها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واآلية الت�ش�يت واتخاذ القرارات.

حق  له  يك�ن  اأن  دون  اللجنة  رئي�س  من  دع�ة  على  بناًء  اللجنة  اجتماعات  ح�ش�ر  ال�حدة  لمدير   .3

الت�ش�يت.

مادة )22( 

�صالحيات رئي�س اللجنة

يت�لى رئي�س اللجنة المهام التالية: 

دع�ة اللجنة لالنعقاد.  .1

تمثيل اللجنة في المحافل الدولية والت�قيع عنها.  .2

تن�شيب تعيين مدير ال�حدة اإلى اللجنة.  .3

الف�صل الخام�س

وحدة المتابعة المالية

مادة )23(

المتابعة  )وحدة  ت�شمى  الأم�ال  غ�شل  جريمة  لمكافحة  م�شتقلة  وحدة  القان�ن  هذا  اأحكام  بم�جب  تن�شاأ 

المالية( ت�شكل مركز معل�مات وطني ومقرها �شلطة النقد وتت�لى الخت�شا�شات التالية: 
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ا�شتالم وطلب المعل�مات المتعلقة بالعمليات التي ي�شتبه باأنها تت�شمن عمليات غ�شل اأم�ال من الجهات   .1

الخا�شعة لأحكام هذا القان�ن.

تحليل المعل�مات الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة.  .2

تعميم المعل�مات ونتائج تحليل المعل�مات المتعلقة بمتح�شالت الجرائم الم�شتبه باأنها تت�شمن عمليات   .3

غ�شل اأم�ال وفقا لأحكام هذا القان�ن.

مادة )24(

خرى التدخل في اأعمالها اأو محاولة 
ُ
تمار�س ال�حدة اأعمالها ب�ش�رة م�شتقلة ول يج�ز للجنة اأو اأية جهة اأ  .1

التاأثير على قراراتها.

تم�ل ال�حدة من قبل �شلطة النقد بناء على الم�ازنات الم�افق عليها من اللجنة لفترة مرحلية ل تتجاوز   .2

ثالث �شن�ات على اأن تخ�ش�س لل�حدة م�ازنة �شن�ية تدرج في الم�ازنة العامة.

مادة )25(

التقارير

يعد مدير ال�حدة التقارير التالية : 

�شن�يا  تقريرا  وكذلك  القان�ن،   اأحكام هذا  بم�جب  ال�شادرة  والنظم  الل�ائح  تحددها  دورية  تقارير   .1

يقدم للجنة عن ن�شاطات ال�حدة والأن�شطة المتعلقة بعمليات غ�شل الأم�ال، ويتم ن�شر التقرير ال�شن�ي 

بال�شيغة التي تعتمدها اللجنة.

ي�شدر مدير ال�حدة تقريرًا اإح�شائيا عن اتجاهات واآليات واأ�شاليب وحالت مكافحة غ�شل الأم�ال.  .2

مادة )26( 

اإف�صاء المعلومات

يحظر على اأع�شاء اللجنة ومدير وم�ظفي ال�حدة اإف�شاء اأو الإف�شاح عن اأية معل�مات اآلت اإليهم بحكم   .1

عملهم في اللجنة اأو ال�حدة حتى بعد انتهاء عملهم.

ت�شري اأحكام الفقرة )1( من هذه المادة على الأ�شخا�س الذين تمكن�ا من الح�ش�ل على اأية معل�مات   .2

�ش�اء بطريق مبا�شر اأو غير مبا�شر بحكم ات�شالهم مع اللجنة اأو ال�حدة.

مادة )27(

تلتزم ال�شلطة المخت�شة باإن�شاء دوائر اأو اأق�شام بما ل يتعار�س مع ق�انينها المتبعة تك�ن مهمتها التن�شيق 

مع ال�حدة لتزويدها بالمعل�مات المتعلقة بالعمليات التي ي�شتبه باأنها تت�شمن عمليات غ�شل الأم�ال وفق 

اآليات ت�شعها اللجنة.

المالحــق
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مادة )28( 

ا�صتخدام المعلومات

يحظر ا�شتخدام اأية معل�مات يتم الح�ش�ل عليها بم�جب اأحكام هذا القان�ن اإل تنفيذا لأحكامه.

مادة )29( 

طلب المعلومات

هذا  للمادة )14( من  وفقا  بالإبالغ  الملزمة  الجهات  اأو  المخت�شة  ال�شلطة  على  ال�حدة،  على طلب  بناء 

القان�ن تزويد اأو اإطالع ال�حدة على اأية معل�مات اإ�شافية تتعلق بمهامها بم�جب اأحكام هذا القان�ن خالل 

خم�شة اأيام من تاريخ تقديم الطلب.

مادة )30(

تلتزم ال�حدة باإبالغ ال�شلطة الم�شرفة عن اأية م�ؤ�ش�شة مالية اأو اإحدى الأعمال والمهن غير المالية التي ل 

تلتزم باأحكام هذا القان�ن.

مادة )31( 

�صالحيات الوحدة

على ال�حدة في حال ت�فرت اأ�ش�س معق�لة لال�شتباه باأن العملية تت�شمن جريمة غ�شل الأم�ال القيام بما يلي: 

وقف تنفيذ العملية المالية لمدة ل تزيد على ثالثة اأيام عمل فقط.  .1

رفع التقارير عن العمليات التي ي�شتبه باأنها تت�شمن جريمة غ�شل اأم�ال اإلى النائب العام خالل المدة   .2

الم�شار اإليها في الفقرة )1( في هذه المادة الذي يقرر اتخاذ الإجراءات الحترازية الالزمة.

ورد  بما  الإثبات  في  ر�شميا وحجة  المادة  الفقرة )2( من هذه  في  اإليه  الم�شار  ال�حدة  تقرير  يعتبر   .3

فيه.

مادة )32(

 �صالحيات النائب العام

للنائب العام �شالحية تمديد وقف تنفيذ العملية لمدة اأخرى ل تزيد عن �شبعة اأيام عمل.

مادة )33(

للنائب العام وبناء على قرار �شادر من المحكمة المخت�شة �شالحية: 

مراقبة الح�شابات الم�شرفية والح�شابات المماثلة الأخرى.  .1
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ال��ش�ل اإلى اأنظمة و�شبكات الحا�ش�ب واأجهزة الحا�ش�ب الرئي�شية.  .2

الإخ�شاع للمراقبة اأو تعّقب الت�شالت.  .3

الت�شجيل الم�شم�ع والمرئي اأو ت�ش�ير الأفعال وال�شل�ك اأو المحادثات.  .4

اعترا�س وحجز المرا�شالت.  .5

اإلقاء الحجز التحفظي على الأم�ال وال��شائط المرتبطة بجريمة غ�شل الأم�ال لمدة ل تزيد على خم�شة   .6

ع�شر ي�مًا.

مادة )34( 

الإعفاء من الم�صوؤولية

يعفى من الم�ش�ؤولية الجزائية اأو المدنية اأو الم�ش�ؤولية الإدارية كل من يكلف ر�شميًا في اأعمال التحقيق وجمع 

الأدلة المتعلقة بجريمة غ�شل الأم�ال اأو تعقب متح�شالتها.

الف�صل ال�صاد�س

الإف�صاح عن الأموال

مادة )35(

يلتزم اأي �شخ�س يدخل اإلى اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية بالإف�شاح عن ما بح�زته من العملة اأو ال�شندات القابلة 

اأو تتجاوز  اأو الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي تعادل قيمتها  اأو النق�د الإلكترونية  للتداول لحاملها 

القيمة المحددة من اللجنة بم�جب تعليمات ت�شدرها بهذا ال�شاأن.

مادة )36(

تت�لى دائرة الجمارك من خالل الأمن الجمركي ب�شبط اأو حجز جزء من اأو كامل المبلغ الذي لم يعلن عنه 

من العملة اأو ال�شندات القابلة للتداول لحاملها اإذا تبين لها اأنها تت�شمن جريمة غ�شل اأم�ال اأو عند الإعالن 

اأو الإف�شاح الكاذب ب�شاأنها، وعليها تمكين ال�حدة من اأية معل�مات تطلبها.

الف�صل ال�صابع

العقوبات

مادة )37(

اأو اأي قان�ن اآخر، يعاقب مرتكب جريمة غ�شل  دون الإخالل باأية عق�بة اأ�شد ين�س عليها قان�ن العق�بات 

المالحــق
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الأم�ال بالعق�بات التالية: 

اإذا ارتكب جريمة غ�شل الأم�ال وتك�ن ناجمة عن جريمة اأ�شلية تمثل جناية يعاقب عليها بال�شجن لمدة   .1

ل تقل عن ثالث �شن�ات ول تتجاوز خم�س ع�شرة �شنة اأو بغرامة ل تقل عن ع�شرة اآلف دينار ول تزيد 

على مئة األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا اأو بكلتا هاتين العق�بتين.

اأ�شلية تمثل جنحة يعاقب بالحب�س لمدة ل  اإذا ارتكب جريمة غ�شل الأم�ال وتك�ن ناجمة عن جريمة   .2

تقل عن �شنة واحدة ول تتجاوز ثالث �شن�ات اأو غرامة ل تقل عن خم�شة اآلف دينار اأردني ول تزيد على 

خم�شين األف دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة قان�نا اأو بكلتا هاتين العق�بتين.

يعاقب كل من �شرع بارتكاب جريمة غ�شل الأم�ال اأو �شاعد اأو حر�س اأو �شهل اأو ت�شاور ح�ل ارتكاب هذه   .3

الجريمة بن�شف العق�بة التي يعاقب بها الفاعل الأ�شلي.

مادة )38(

يعفى من العق�بة المقررة في هذا القان�ن كل من بادر من الجناة باإبالغ ال�حدة عن جريمة غ�شل الأم�ال 

اأن  اأو اأي من ال�شلطات المخت�شة، فاإذا ح�شل الإبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لالإعفاء،  قبل علمها بها 

يك�ن من �شان الإبالغ �شبط باقي الجناة اأو الأم�ال محل الجريمة.

مادة )39(

يعاقب ال�شخ�س العتباري في الأح�ال التي يرتكب فيها جريمة غ�شل الأم�ال ودون الإخالل بم�ش�ؤولية   .1

على  تزيد  ول  اأردني  دينار  اآلف  ع�شرة   )10،000( عن  تقل  ل  بغرامة  له  التابع  الطبيعي  ال�شخ�س 

)200،000( مائتي األف دينار اأردني وما يعادلها من العمالت المتداولة.

اأحكام  بم�جب  المقررة  بالعق�بة  المخالف  العتباري  لل�شخ�س  الفعلية  الإدارة  عن  الم�شئ�ل  يعاقب   .2

وقعت  قد  الجريمة  كانت  اأو  بها  تبين علمه  اإذا  القان�ن  المادة )37( من هذا  الفقرتين )1، 2( من 

ب�شبب اإخالله ب�اجبات وظيفته.

يك�ن ال�شخ�س العتباري م�شئ�ل بالت�شامن عن ال�فاء بما يحكم به من غرامات وتع�ي�شات اإذا كانت   .3

الجريمة التي وقعت مخالفة لأحكام هذا القان�ن قد ارتكبت من اأحد العاملين با�شمه ول�شالحه.

مادة )40(

اإ�شافة لما ورد في اأحكام المادتين )39،37( من هذا القان�ن يحكم بالم�شادرة العينية على ما يلي:   .1

الأم�ال التي ت�شكل متح�شالت الجريمة، بما فيها الأم�ال المختلطة بهذه المتح�شالت اأو الم�شتقة  اأ ( 

من اأو المتبادلة مع هذه المتح�شالت، اأو الأم�ال التي تعادل قيمتها تلك المتح�شالت.

الأم�ال التي ت�شكل م��ش�ع الجريمة. ب ( 

الأم�ال التي ت�شكل دخاًل اأو منافع اأخرى يتح�شل عليها من هذه الأم�ال، اأو متح�شالت الجريمة. ت ( 
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ال��شائط. ث ( 

اأي طرف ترى  اإلى  تم تح�يلها  والتي  المادة  – ث( من هذه  )اأ  البن�د  اإليها في  الم�شار  الأم�ال  ج ( 

المحكمة اأن مالك هذه الأم�ال ح�شل عليها عن طريق دفع �شعر عادل اأو مقابل ت�فير الخدمات 

التي تعادل قيمتها اأو على اأي اأ�شا�س م�شروع باأنه لم يكن يعلم بم�شدرها غير الم�شروع.

يحق للمحكمة الحكم بم�شادرة الأم�ال الم�شار اإليها في الفقرة )1( من هذه المادة والتي تع�د ملكيتها   .2

ب�ش�رة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة اإلى �شخ�س مدان بجريمة غ�شل الأم�ال اأو بجريمة اأ�شلية، والتي جرى 

ا�شتمالكها خالل فترة ل تتجاوز ع�شر �شن�ات قبل اتهامه بالجريمة، وذلك اإذا قامت اأ�شباب معق�لة 

ت�شير اإلى اأن هذه الأم�ال ت�شكل متح�شالت من الجريمة التي اأدين بها ال�شخ�س وعجز ذلك ال�شخ�س 

لت ب�ش�رة قان�نية. عن اإثبات اأن تلك الأم�ال ح�شّ

اإذا كان ال�شخ�س المدان بجريمة غ�شل الأم�ال فارًا اأو مت�فيًا، للمحكمة الحكم بم�شادرة الأم�ال اإذا   .3

ت��شلت اإلى اأدلة كافية ت�شير اإلى اأن الأم�ال المذك�رة ت�شكل متح�شالت جريمة على ال�جه المحدد في 

هذا القان�ن.

يجب على المحكمة اأن تحدد في حكمها التفا�شيل الالزمة لالأم�ال المراد م�شادرتها وتعيين م�قعها.  .4

مادة )41(

للمحكمة اإلغاء اأثر اأي �شند قان�ني يح�ل دون م�شادرة الأم�ال بم�جب اأحكام المادة )40( من هذا القان�ن 

ويتم ت�شديد المبلغ المدف�ع فعليا للطرف المالك ذو النية الح�شنة.

مادة )42(

وت�شري  ال�طنية  ال�شلطة  حق  من  الم�شادرة  الأم�ال  ت�شبح  ذلك،  خالف  على  القان�ن  هذا  ين�س  لم  ما 

ب�شاأنها الق�انين ال�شارية.

مادة )43(

القان�ن  هذا  من   )29،16،15،14،11،10،9،8،7،6،5،4،35( الم�اد  اأحكام  يخالف  من  كل  يعاقب   .1

بالحب�س مدة ل تقل عن �شنه ول تزيد على ثالث �شن�ات اأو بغرامة ل تقل عن )5.000( خم�شة اآلف 

دينارا ً اأردنيا ً ول تزيد على )100.000( مائة األف دينارا اأردنيا اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة اأو بكلتا 

هاتين العق�بتين.

اإدانتهم بالمخالفة لأحكام الم�اد المن�ش��س عليها في الفقرة  للمحكمة منع الأ�شخا�س الذين تثبت   .2

)1( من هذه المادة بالحرمان الم�ؤقت اأو الدائم من ممار�شة عمله.

مادة )44(

عن  يلتزم  ل  والذي  القان�ن،  هذا  من  ال�شاد�س  والف�شل  الثالث  الف�شل  م�اد  اأحكام  يخالف  من  كل   .1

المالحــق
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ولل�شلطة  اإدارية،  الج�شيم بالمتثال لهذه اللتزامات يعد مرتكبا لمخالفة  الإهمال  اأو بدافع من  عمد 

الم�شرفة حال اكت�شافها لهذه المخالفة من قبل الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ 

الإجراءات وفر�س واحد اأو اأكثر من العق�بات التالية: 

التنبيه بالمتثال لتعليمات محددة. اأ ( 

التي  التدابير  ح�ل  المالية  غير  والمهن  والأعمال  المالية  الم�ؤ�ش�شات  قبل  من  دورية  تقارير  رفع  ب ( 

تنفذها اأو ت�شير هذه التقارير اإلى المتثال للتعليمات المحددة.

الإنذارات الخطية. ت ( 

فر�س غرامة ل تقل قيمتها عن )1000( األف دينار اأردني ول تزيد على )50.000( خم�شين األف  ث ( 

دينار اأردني اأو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

حرمان الأفراد من الت�ظيف في الم�ؤ�ش�شات المالية والأعمال والمهن غير المالية. ج ( 

ا�شتبدال اأو تقييد ال�شالحيات الممن�حة للمديرين اأو الروؤ�شاء اأو المالكين الم�شيطرين، بما في  ح ( 

ذلك تعيين مدير خا�س.

فر�س تعليق اأو تقييد اأو �شحب الترخي�س ومنع ال�شتمرار في العمل اأو المهنة. خ ( 

لأغرا�س اإطالع الجمه�ر، يج�ز ن�شر المعل�مات ح�ل الإجراءات المتخذة بم�جب الفقرة )1( من هذه   .2

المادة.

الف�صل الثامن

الأحكام الختامية

مادة )45(

لل�حدة تبادل المعل�مات مع ال�حدات النظيرة بناًء على التفاقيات التي ت�قعها منظمة التحرير الفل�شطينية 

بهذا الخ�ش��س وبما ل يتعار�س مع الق�انين ال�شارية في اأرا�شي ال�شلطة ال�طنية.

مادة )46(

يج�ز  ول  القان�ن  اأحكام هذا  تنفيذ  اأمام  الم�شرفية  ال�شرية  اأحكام  تح�ل  ل  القان�ن  لأحكام هذا  تنفيذًا 

التذرع باأحكامها بعدم اإف�شاء اأو اإبراز اأية معل�مات تتعلق بمكافحة جريمة غ�شل الأم�ال با�شتثناء ما ورد في 

الفقرة )3( من المادة )14( من هذا القان�ن.

مادة )47(

ي�شدر مجل�س ال�زراء الل�ائح الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القان�ن بتن�شيب من اللجنة ال�طنية خالل �شنة 

من تاريخ �شدور هذا القان�ن.
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مادة )48(

يلغى كل ما يتعار�س مع اأحكام هذا القان�ن.

مادة )49(

يعر�س هذا القرار بقان�ن على المجل�س الت�شريعي في اأول جل�شة يعقدها لإقراره.

مادة )50(

على الجهات المخت�شة كافة، كل فيما يخ�شه، تنفيذ اأحكام هذا القرار بقان�ن، ويعمل به من تاريخ �شدوره، 

وين�شر في الجريدة الر�شمية.

�شدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 25 / 10 / 2007 ميالدية

الم�افق: 14 / �ش�ال/ 1428 هجرية

محم�د عبا�س

رئي�س اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفل�شطينية

رئي�س ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية

المالحــق
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الملحق رقم )1(

كل من يتخذ عمال له واحدًا اأو اأكثر من الن�شاطات اأو العمليات المبينة اأدناه لم�شلحة عميل اأو بالنيابة عنه: 

قب�ل ال�دائع والأم�ال الأخرى الم�شتحقة الأداء من الجمه�ر.  .1

الإقرا�س.  .2

التاأجير التم�يلي.  .3

تح�يل الأم�ال اأو القيمة.  .4

اإ�شدار واإدارة و�شائط ال�شداد.  .5

ال�شمانات واللتزامات المالية.  .6

التعامل بما يلي:   .7

اأدوات الدين ق�شيرة الأجل. اأ ( 

العملة الأجنبية. ب ( 

تبادل العمالت، واأ�شعار الفائدة والأدوات المالية المرتبطة بم�ؤ�شرات اأ�ش�اق الأ�شهم. ث ( الأوراق  ت ( 

المالية القابلة للتح�يل.

هيئة تنظيم ب�ر�شة التعامل بالعق�د الآجلة. ج ( 

الم�شاركة في اإ�شدارات الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الإ�شدارات.   .8

اإدارة المحافظ الفردية والجماعية.  .9

اإيداع النقد اأو الأوراق المالية ال�شائلة واإدارتها بالنيابة عن اأ�شخا�س اآخرين.  .10

غير ذلك من ا�شتثمار الأم�ال اأو النق�د واإدارتها وتنظيمها بالنيابة عن اأ�شخا�س اآخرين.  .11

التاأمين والكتتاب في التاأمين على الحياة وغيره من ال�شتثمارات في قطاع التاأمين.  .12

تبديل النق�د والعمالت.  .13

اأية ن�شاطات اأو عمليات اأخرى تحددها اللجنة.  .14

اأو  الن�شاطات  من  اأي  بممار�شة  اعتبارية  �شخ�س  اأو  طبيعي  �شخ�س  قيام  حال  في  تقرر  اأن  للجنة  ويج�ز 

العمليات المذك�رة اأعاله ب�ش�رة عر�شية اأو محدودة جدا وبال�شتناد اإلى معايير كمية وقطعية تق�شي باأن 

خطر غ�شل الأم�ال �شئيل بعد �شريان اأحكام هذا القان�ن ب�ش�رة كلية اأو جزئية على ذلك ال�شخ�س الطبيعي 

والعتباري.
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الملحق رقم )2(

الأعمال والمهن غير المالية: 

وكالء العقارات و�شما�شرة العقارات.  .1

تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة.  .2

التجار الآخرون الذين يتعامل�ن في ال�شفقات ذات القيمة العالية، بمن فيهم تجار الآثار.  .3

لح�شاب. فيها  والم�شاركة  وتنفيذها  المعامالت  باإعداد  يق�م�ن  عندما  والمحا�شب�ن  المحام�ن   .4 

عمالئهم وذلك فيما يتعلق بالن�شاطات التالية: 

�شراء العقارات وبيعها. اأ ( 

اإدارة اأم�ال العمالء واأوراقهم المالية والأ�ش�ل الأخرى. ب ( 

اإدارة الح�شابات الم�شرفية اأو المدخرات اأو الأوراق المالية. ت ( 

تنظيم الم�شاهمات في تاأ�شي�س ال�شركات اأو ت�شغيلها اأو اإدارتها. ث ( 

اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو اإدارة الأ�شخا�س العتباريين اأو الترتيبات القان�نية و�شراء هيئات الأعمال. ج ( 

م�ردو الخدمات المتعلقة بالئتمان وال�شركات، والتي ل يغطيها هذا القان�ن والذين يقدم�ن الخدمات   .5

التالية لأطراف اأخرى على اأ�شا�س تجاري: 

العمل ك�كيل تاأ�شي�س لالأ�شخا�س العتباريين. اأ ( 

العمل، اأو الترتيب ل�شخ�س اآخر للعمل، كمدير اأو �شكرتير �شركة، اأو �شريك في �شركة اأ�شخا�س، اأو  ب ( 

في وظيفة مماثلة ذات �شلة ب�شخ�شيات اعتبارية اأخرى.

�شركة  اأو  لل�شركة  اإداري  عن�ان  اأو  مرا�شالت  اأو  محل  اأو  تجاري  عن�ان  اأو  م�شجل،  مقر  ت�فير  ت ( 

الأ�شخا�س اأو اأي �شخ�شية اعتبارية اأخرى اأو ترتيب اآخر.

العمل، اأو الترتيب ل�شخ�س اآخر للعمل، كاأمين على اأمانة �شريحة. ث ( 

العمل، اأو الترتيب ل�شخ�س اآخر للعمل، كم�شاهم مر�شح عن �شخ�س اآخر. ج ( 

المالحــق
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م�صادر ومراجع ذات عالقة

اأول: قوانين ذات عالقة

القان�ن الأ�شا�شي المعدل ل�شنة 2003. 1

قان�ن النتخابات رقم 9 لعام 2005. 2 والتعديالت الالحقة

قرار بقان�ن ب�شاأن قان�ن النتخابات الرئا�شية والت�شريعية ل�شنة 2007. 3

 ) 4 .9( رقم  التنفيذية  ولئحته   ،2000 ل�شنة   )1( رقم  الأهلية  والهيئات  الخيرية  الجمعيات  قان�ن 

ل�شنة 2003.

قان�ن انتخاب مجال�س الهيئات المحلية رقم )10( ل�شنة 2005. 5 والتعديالت الالحقة

القان�ن المعدل لقان�ن ال�شلطة الق�شائية رقم )15( ل�شنة 2005. 6

قان�ن ت�شكيل المحاكم النظامية رقم )5( ل�شنة 2001. 7 وتعديالته الالحقة

قان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998. 8 وتعديالته الالحقة

قان�ن التقاعد العام رقم )7( ل�شنة 2005. 9

قان�ن العق�بات رقم )16( ل�شنة 1960. 10

قان�ن الإجراءات الجزائية رقم )3( ل�شنة 2001. 11 وتعديالته الالحقة

بتاريخ  الت�شريعي  المجل�س  في  المخت�شة  اللجنة  اإلى  المحال  والإعالم  ال�شحافة  قان�ن  م�شروع  12 .

.2005/4/25

قان�ن رقم )9( ل�شنة 1995. 13 ب�شاأن المطب�عات والن�شر

قرار بقان�ن مكافحة غ�شل الأم�ال ل�شنة 2007. 14

قان�ن رقم )9( ل�شنة 1998. 15 م ب�شاأن الل�ازم العامة

قان�ن رقم )6( ل�شنة 1999. 16 ب�شاأن العطاءات لالأ�شغال الحك�مية

قان�ن رقم )7( ل�شنة 1998. 17 م ب�شاأن تنظيم الم�ازنة العامة وال�شئ�ن المالية

قان�ن الدين العام رقم )24( ل�شنة 2005. 18

قانـ�ن �شريبـة الدخـل رقم )17( ل�شنة 2004. 19

قان�ن الخدمة في ق�ى الأمن الفل�شطينية رقم )8( ل�شنة 2005. 20

قان�ن التاأمين والمعا�شات لق�ى الأمن الفل�شطيني رقم )16( ل�شنة 2004. 21
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. قان�ن المخابرات العامة رقم )17( ل�شنة 2005. 22

قان�ن الك�شب غير الم�شروع رقم )1( ل�شنة 2005. 23

قان�ن دي�ان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( ل�شنة 2004. 24

قان�ن واجبات وحق�ق اأع�شاء المجل�س الت�شريعي رقم )10( ل�شنة 2004. 25

قان�ن الم�شارف رقم )2( ل�شنة 2002. 26

ثانيا:  اتفاقيات ذات عالقة

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�شاد ل�شنة 2005

2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال�طنية ل�شنة 2003

3. التفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1999م

4. اتفاقية الريا�س للتعاون الق�شائي 1983م

ثالثا: مرا�صيم رئا�صية ذات عالقة

مر�ش�م رئا�شي رقم )15( ل�شنة 2002 بتاريخ 2002/10/27. 1 بت�شكيل لجنة النتخابات المركزية 

وتعيين د. حنا نا�شر رئي�شًا للجنة و د. علي الجرباوي  اأمينًا عامًا للجنة.

مر�ش�م رئا�شي رقم )17( ل�شنة 2005. 2 ب�شاأن اإن�شاء دي�ان الرقابة المالية والإدارية ليحل محل هيئة 

الرقابة العامة المن�شاأة بالقرار رقم )22( ل�شنة 1994 والقان�ن رقم )17( ل�شنة 1995.

رابعا: قرارات ذات عالقة

قرار مجل�س ال�زراء رقم )123( ل�شنة 2005. 1 باإعادة ت�شكيل لجنة العطاءات المركزية.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )43( ل�شنة 2005. 2 بالنظام المالي لل�زارات والم�ؤ�ش�شات العامة

قرار رقم )10/11/8( بتاريخ 2006/6/13. 3 ب�شاأن اآلية التعاقد مع الم�ردين لل�زارات والم�ؤ�ش�شات 

الحك�مية الر�شمية.

وح�شر  �شبط  ب�شاأن   4 .2005/01/17 بتاريخ  )57/06/م.و/اأ.ق(  رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

التح�يالت الخارجية لل�زارات والم�ؤ�ش�شات الحك�مية من خالل وزارة المالية.

وح�شر  �شبط  ب�شاأن   5 .2005/01/31 بتاريخ  )58/02/م.و/اأ.ق(  رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

التح�يالت الخارجية المقدمة لالأجهزة الأمنية من خالل مجل�س ال�زراء.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )335( ل�شنة 2005. 6 بنظام ت�ظيف الخبراء و�شغل ال�ظائف للقيام باأعمال 
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ب�شفة م�ؤقتة اأو عار�شة اأو م��شمية.

( ل�شنة  الالئحة التنفيذية لقان�ن الخدمة المدنية رقم )4( ل�شنة 1998 المعدل بالقان�ن رقم )4. 7

.2005

قرار مجل�س ال�زراء رقم )170( ل�شنة 2004 بتاريخ 19 /2004/7. 8 باإلحاق دوائر الرقابة المالية 

والتدقيق المالي في ال�زارات والم�ؤ�ش�شات العامة ب�زارة المالية.

الإ�شالح  برنامج  باإقرار   9 .2004/9/27 بتاريخ   )43( رقم  الجل�شة  في  ال�زراء  مجل�س  قرار 

الفل�شطيني 2004- 2005.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )59/02/م.و/اأ.ق( بتاريخ 2005/2/15. 10 بالم�شادقة على الن�شمام اإلى 

المبادرة الر�شيدة لخدمة التنمية في الدول العربية.

للبترول،  العامة  والهيئة  للتبغ،  العامة  الهيئة  ب�شم   11 .2003 ل�شنة   )3( رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

واللجنة العليا للتم�يل وال�شتثمار اإلى وزارة المالية. 

قرار مجل�س ال�زراء رقم )60( ل�شنة 2005. 12 بتنظيم عمل دائرة ال�شكاوى في رئا�شة مجل�س ال�زراء 

ووحدات ال�شكاوى في ال�زارات.

قرار مجل�س ال�زراء رقم )138( ل�شنة 2004 بتاريخ 2004/5/3. 13 بمعالجة التعيينات والترقيات في 

الدوائر الحك�مية.

ال�ظيفي  ال��شف  ب�شاأن   14 .2004/5/10 بتاريخ   2004 ل�شنة   )144( رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار   

للمنا�شب العليا في ال�زارات.

قرار مجل�س ال�زراء رقم بتاريخ 2004/12/24. 15 ب�شاأن التاأكيد على مبداأ الف�شل بين ال�شلطات.

والم�ؤ�ش�شات  الدول  مع  التفاقيات  ت�قيع  ب�شاأن  م  16 .2005 ل�شنة   )81( رقم  ال�زراء  مجل�س  قرار 

الدولية.

 خام�صًا: مراجع ذات عالقة

�ش�زان روز اأكرمان، ترجمة ف�ؤاد �ش�رجي، الف�شاد والحكم، األهلية للن�شر والت�زيع، عمان، الردن،  1 .

طبعة اأولى 2003م 

واأوراق،  اأبحاث  مجم�عة  الف�شاد،  م�اجهة  في  العربي  النزاهة  نظام  الدولية،  ال�شفافية  منظمة  2 .

تحرير واإ�شدار المركز اللبناني للدرا�شات، بيروت.

عبد المنعم �شليمان، ظاهرة الف�شاد، درا�شة في مدى م�ائمة الت�شريعات العربية لأحكام اتفاقية  3 .

.)UNDP(المم المتحدة لمكافحة الف�شاد، ن�شر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي






