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      خالصة وافية  - ثانياً  
    مصر    

صر يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم ملمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد

كــــانون  ٩عــــت مصــــر علــــى اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفســــاد (االتفاقيــــة) يف  وقَّ
 ٣٠٧ق عليها السيد رئيس مجهوريـة مصـر العربيـة بـالقرار رقـم      وصدَّ .٢٠٠٣ول/ديسمرب األ

بتــاريخ  ٦ ت يف اجلريــدة الرمسيــة العــدد  َرِشــوُن ،٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١١يف  ٢٠٠٤لســنة 
تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمـم   وأودعت مصر صكَّ .٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨

  .٢٠٠٥رباير شباط/ف ٢٥املتحدة يف 
الربملـان   وقـوانني  الدسـتور  هـي  املصـري  للقـانون  األساسـية  واملصادر. املدين القانون وتطبِّق مصر

 ،من عدد من القوانني اًأحكام الفساد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار نالدويل. ويتضمَّ والقانون
 إىل باإلضافة ،ري املشروعوقانون الكسب غ اجلنائية اإلجراءات وقانون العقوبات قانون سيما ال

 قانون مكافحة غسل األموال.

ة التصــديق عليهــا ونشــرها يكــون هلــا يف مصــر ذات قــوَّ ة معاهــدة يــتمُّأيَّــ وجتــدر اإلشــارة إيل أنَّ
يقتضـي تنفيـذها فـرض عقوبـة أو إجـراء      الـيت  وتكون أحكامها، باسـتثناء تلـك    .القانون املصري
  من الدستور). ١٥١/١ل تشريعي (املادة تدخُّ إىلجة للتطبيق الذايت دون حا قسري، قابلةً

لدى مصر العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفساد منها: هيئة الرقابة اإلدارية، عـدد  
ــات املتخصِّ  ــن النياب ــة      م ــدل، اإلدارة العام ــوزارة الع ــة ل صــة، إدارة الكســب غــري املشــروع التابع

بعـة لـوزارة الداخليـة ووحـدة مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل         ملكافحة جرائم األموال العامـة التا 
  تنسيقية ملكافحة الفساد. وطنيةً اإلرهاب. كما أنشأت مصر جلنةً

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون   - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٢  
    )  ٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

 مكــرَّراً ١٠٧ع املصــري مبوجــب قــانون العقوبــات رشــوة املوظــف العــام (املــادة    م املشــرِّجــرَّ
الوعـد أو العـرض    م من قام هبذا الفعل ولـو مل يلـقَ  كما جرَّ .)١٠٥-١٠٣معطوفة على املواد 

  ).مكرَّراً ١٠٩قبوالً لدى املوظف العام (املادة 
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فعل يصدر مـن املوظـف العمـومي بطلـب      من قانون العقوبات كلَّ ١٠٥-١٠٣مت املواد جرَّ
  .عنهأو وعداً ألداء عمل من أعمال وظيفته أو االمتناع  عطيةً ذََخأل أو بِقَ أولغريه  أولنفسه 

الوسـيط مـن    أوالراشـي   ىعفَـ ُي ،ومع ذلك .رة للمرتشيب الراشي والوسيط بالعقوبة املقرَّعاقَُي
 ).مكرَّراً) ١٠٧ا (املادة (اعترف هب أوخرب السلطات باجلرمية أالعقوبة إذا 

مــوظفي املؤسســات الدوليــة م القــانون املصــري رشــوة املــوظفني العمــوميني األجانــب و مل جيــرِّ
  العمومية.  

ه لوعـد  ن عرضَـ فعل يصدر من اجلاين يتضمَّ ع املصري مبوجب قانون العقوبات كلَّم املشرِّجرَّ
املزعــوم  أونفــوذه احلقيقــي  شــخص آخــر لدفعــه الســتغالل أو عطيــة علــى موظــف عــام أو أيِّ

م مـن قـام   رَّع املصـري جـ  كما أن املشرِّ .)مكرَّراً ١٠٦معطوفة على املادة  مكرَّراً ١٠٧(املادة 
 ).مكرَّراً ١٠٩هذا الوعد أو العرض قبوالً (املادة  هبذا الفعل ولو مل يلَق

و للغـري أو األخـذ   للـنفس أ  طلـب من قانون العقوبات فعل قبول أو  مكرَّراً ١٠٦مت املادة جرَّ
 ة بغـري حـق مـن أيِّ   لوعد أو عطية الستغالل نفوذ حقيقي أو مزعوم هبدف احلصول علـى مزيَّـ  

 أو شخصاً آخر. وسواء كان اجلاين موظفاً عموميا نوع

 ١٠٧ مصــر الوعــد بالرشــوة يف القطــاع اخلــاص أو عرضــها أو منحهــا مبوجــب املــادة مــت جرَّ
ع املشـرِّ  "أ" مـن قـانون العقوبـات. كمـا أنَّ     مكـرَّراً  ١٠٦و ١٠٦معطوفة على املـادتني   مكرَّراً

  ).مكرَّراً ١٠٩الوعد أو العرض قبوالً (املادة  م من قام هبذا الفعل ولو مل يلَقاملصري جرَّ
 ١٠٦و ١٠٦مصـر طلـب أو قبـول الرشـوة يف القطـاع اخلـاص مبوجـب املـادتني         مـت  جرَّكما 
  "أ" من قانون العقوبات. مكرَّراً

    
    )  ٢٤و ٢٣سل األموال؛ اإلخفاء (املادتان غ    

) مـن قـانون مكافحـة غسـل     ٢مبوجـب املـادة (   اإلجراميةع املصري غسل العائدات م املشرِّجرَّ
  .٢٠١٤لسنة  ٣٦وآخرها القرار بقانون رقم  ،وتعديالته ٢٠٠٢لسنة  ٨٠األموال رقم 
 جرميــةً ،القــانون املصــريمبوجــب  ،ل جنايــة أو جنحــةفعــل يشــكِّ ع املصــري كــلَّاعتــرب املشــرِّ

 يفداخل البالد أو خارجها، مـىت كـان معاقبـاً عليـه      َبِكجلرمية غسل األموال، سواء ارُت أصليةً
) بنـــد "ج" مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال). كمـــا مل يســـتثن ١كــال البلـــدين (املـــادة ( 

 األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي من املالحقة جبرم غسل األموال.
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ع املصري املشاركة يف ارتكـاب جرميـة غسـل األمـوال والتعـاون والتـآمر علـى        م املشرِّرَّكما ج
ارتكاهبــا واملســاعدة والتشــجيع علــى ذلــك وتســهيله، وذلــك مبوجــب األحكــام العامــة املتعلقــة 

). ٤٥و ٤٤و ٤٣و ٤١و ٤٠باالشتراك اجلرمي واملنصوص عليها يف قـانون العقوبـات (املـواد    
 ٤٠ املـادة  يفها تندرج ضمن أفعال املساعدة املنصـوص عليهـا   اء املشورة، فإنَّا بالنسبة إلسدأمَّ

مـن قـانون مكافحـة     ١٤مـت املـادة   ". كمـا جرَّ أخرىطريقة  بأيِّ"ساعدهم  إىلواليت أشارت 
  غسل األموال الشروع يف ارتكاب جرمية غسل األموال.

مــن جنايــة أو جنحــة، كجرميــة   ةلاألشــياء املســروقة أو املتحصَّــ إخفــاءم قــانون العقوبــات جــرَّ
  من قانون العقوبات. مكرَّراً) ٤٤ة وذلك يف املادة (مستقلَّ

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

 التبديـد  ْيي صراحةً فعلَـ ها ال تغطِّغري أنَّ ،) من قانون العقوبات االختالس١١٢مت املادة (جرَّ
والـذي   مكـرَّراً ) ١١٦املـادة (  علـى نـص  ن ميكن جترميهما بنـاًء  ْيهذين الفعلَ غري أنَّ .والتسريب

يعمــل هبــا  الــيتعمــداً بــأموال أو مصــاحل اجلهــة  اإلضــرارجــاء شــامالً حبيــث عاقــب علــى فعــل  
صل هبا حبكم عملـه أو بـأموال الغـري أو مصـاحلهم املعهـود هبـا إىل تلـك        املوظف العمومي أو يتَّ

م فعـل تسـهيل االخـتالس    ) والـيت جتـرِّ  ١١٣أحكـام املـادة (  إىل ه ميكـن االسـتناد   جلهة. كمـا أنَّـ  ا
  للغري لتغطية فعل "التسريب".

  استغالل الوظائف. إساءة) من قانون العقوبات ١١٥مت املادة (جرَّ
 ١٩٧٥لســنة  ٦٢للكســب غــري املشــروع (القــانون رقــم  ع املصــري قانونــاً خاصــاأفــرد املشــرِّ

م مبوجبــه هــذا الفعــل. وال مينــع انقضــاء الــدعوى اجلنائيــة   أن الكســب غــري املشــروع) جــرَّ بشــ
  ).١٨الكسب غري املشروع (املادة  بالوفاة من ردِّ

) مـن قـانون   ٣٤١ع املصـري االخـتالس يف القطـاع اخلـاص وذلـك مبوجـب املـادة (       املشرِّ مجرَّ
مـن قـانون    مكـرَّراً ) ١١٣ع املصـري املـادة (  العقوبات واملتعلقة خبيانة األمانة. كما أفـرد املشـرِّ  

 أوشـركات املسـامهة    إحـدى عضو جملس إدارة  أول رئيس َبمن ِقاالختالس وقع  إذاالعقوبات 
  عامل هبا. أومدير 

    
    ) ٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

علـى   أوالشـهادة   أداءعلـى عـدم    كـره شـاهداً  أ) من قـانون العقوبـات مـن    ٣٠٠تعاقب املادة (
ة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب. ي حــاالت اســتخدام القــوَّ، وهــذه املــادة تغطِّــلشــهادة زوراًا
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ة أو عرضـها أو منحهـا للتحـريض علـى     ة غري مستحقَّ) على الوعد مبزي٢٩٨َّق املادة (طبَُّت كما
) حـول االشـتراك   ٤٠وميكن البناء على املادة ( اإلدالء بشهادة زور يف حال حصلت الشهادة.

) ٢٩٦( م شهادة الـزور يف جنايـة أو علـى املـادة    ) واليت جتر٢٩٤ِّرمي، معطوفة على املادة (اجل
كانـت   إذا ض علـى الشـهادة زوراً  م شهادة الزور يف جنحة أو خمالفة، ملعاقبة من حـرَّ واليت جترِّ

) حـول االشـتراك   ٤٠على هذا التحريض. كما ميكن البناء علـى املـادة (   الشهادة حصلت بناًء
تقـدمي معلومـات غـري     م إخفـاء أدلـة اجلرميـة أو   ) والـيت جتـرِّ  ١٤٥رمي، معطوفـة علـى املـادة (   اجل

ة غـري  ة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد مبزيَّـ     استخدم القـوَّ  ملعاقبة من ،صحيحة حوهلا
ة أو عرضها أو منحها للتحريض على تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكـاب أفعـال   مستحقَّ

  مة وفقاً لالتفاقية.رَّجم
ة أو العنــف أو مــن اســتعمل القــوَّ  ) مــن قــانون العقوبــات كــلَّ /أمكــرَّراً ١٣٧مــت املــادة (جرَّ

ف خبدمة عامة ليحملـه بغـري حـق علـى أداء عمـل مـن       التهديد مع موظف عام أو شخص مكلَّ
  أعمال وظيفته أو على االمتناع عنه.

    
    )٢٦ة مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املاد    

فيمـا يتعلـق بـاجلرائم    التشريعات املصرية على املسؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة     مل تنصَّ
مـن قـانون مكافحـة     ١٦بالنسبة جلرمية غسـل األمـوال (املـادة    املنصوص عليها يف االتفاقية سوى 

ــاء علــى نــصِّ    ــادة ( غســل األمــوال). وميكــن البن ــر   ١٧٤امل ــانون املــدين لتقري ولية ؤمســ) مــن الق
  املدنية عن األعمال غري املشروعة لتابعه. يالشخص االعتبار

ة قـوانني  يف عـدَّ  االعتبـاري للشـخص   اإلداريـة علـى املسـؤولية    ع املصـري قـد نـصَّ   املشرِّ كما أنَّ
  جلرائم الفساد. هذه املسؤولية ال متتدُّ أنَّ إالَّ

باملسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات     رة،مسؤولية الشـخص االعتبـاري، مـىت مـا كانـت مقـرَّ       ال متسُّ
  الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.

    
    )  ٢٧املشاركة والشروع (املادة     

) مـــن قـــانون العقوبـــات االشـــتراك اجلرمـــي (املشـــاركة، ٤٢) و(٤١(و) ٤٠مـــت املـــواد (جرَّ
 اجملرَّمـــةطريقـــة)، وتنطبـــق هـــذه املـــواد علـــى األفعـــال   املســـاعدة بـــأيِّ التحـــريض، االتفـــاق،

  لالتفاقية.  وفقاً



 

6V.15-03750 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13

ــانون العقوبــات هــو أنَّ   ــه  مــواد اجلنايــات معاقــبٌ  يفالشــروع  األصــل حبســب ق ــع  يفعلي مجي
الشـروع غـري    مـواد اجلـنح أنَّ   يفاألصـل   نَّأو .)٤٦خاص (املـادة   بنصٍّ ثينما اسُت األحوال إالَّ

ــه إالَّ ــة، ). بالنســبة للجــرائم املنصــوص عليهــا يف اال ٤٧خــاص (املــادة  بــنصٍّ معاقــب علي تفاقي
القطـاع   يفة هـذه اجلـرائم معاقـب عليـه، باسـتثناء الشـروع يف جـرائم الرشـوة         الشروع يف كافَّ

  القطاع اخلاص وإكراه شخص لإلدالء بشهادة زور. يفاخلاص واختالس املمتلكات 
د العزم علـى ارتكـاب اجلرميـة واألعمـال التحضـريية      جمرَّ األصل حبسب قانون العقوبات هو أنَّ

  ).٤٥ب عليها (املادة عاقَُم لذلك غري
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القوانني (املادتان     
د، مع مراعـاة  السجن املؤبَّ إىلتتراوح عقوبات اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية من الغرامة 

حيـث  الحقة القضائية هلذه اجلـرائم،  أمام امل ل احلصانات عائقاًمدى خطورة اجلرمية. وال تشكِّ
أعضـاء احلكومـة    لـبعض فئـات املـوظفني العمـوميني، علمـاً بـأنَّ       إجرائيـةً  ع حصانةًاملشرِّ ىأعط

  واجلهاز اإلداري للدولة ليس هلم حصانة مميزة.
  تعتمد مصر مبدأ شرعية املالحقة.

اإلفراج حتت شـرط عـن كـل    جيوز اإلفراج إىل حني احملاكمة بكفالة أو بغري كفالة. كما جيوز 
ة العقوبــة دة للحريـة إذا كــان قـد أمضــى يف السـجن ثالثــة أربـاع مــدَّ    حمكـوم عليــه بعقوبـة مقيِّــ  

  ) من قانون السجون.٥٢املادة (احملكوم هبا عليه وذلك بناًء على 
عنــها إذا  تــاًأن تطلــب وقــف العامــل عــن أعمــال وظيفتــه أو إبعــاده مؤقَّ  اإلداريــةجيــوز للرقابــة 

  .ت املصلحة العامة ذلك، وذلك بقرار من رئيس اجمللس التنفيذياقتض
م عليـه بعقوبـة   حكَـ أهلية الشخص الذي ُي إسقاط) من قانون العقوبات على ٢٥ت املادة (نصَّ

ــول   ــة للقب ــة  أيِّ يفجنائي ــة يفخدم ــا أنَّ .احلكوم ــادة ( كم ــة   ١٥امل ــة املدني ــانون اخلدم ــن ق ) م
الوظيفـة العامـة مـن شـأهنا منـع مـن سـبق         يفن عـيَّ ُي ملـن  اًوضعت شـروط  ٢٠١٥لسنة  ١٨ رقم

ــة مقيِّــ     ــة أو بعقوب ــة جنائي ــه بعقوب ــة احلكــم علي ــة خملَّــ  يفدة للحري ــة جرمي  ،ة بالشــرف أو األمان
ق العديـد مــن  طبَّــوُت املرافـق العامـة.   يفمــن االلتحـاق باخلدمــة   ،هإليـه اعتبـارُ   دَّيكـن قــد رُ  مل مـا 

 ،وفقـاً لالتفاقيـة   ،مـة خاص املـدانني بارتكـاب أفعـال جمرَّ   إلسـقاط األهليـة عـن األشـ     التشريعات
 ١٥٩ ســيما القــانون رقــم للدولــة، ال ي منصــب يف منشــأة مملوكــة كليــا أو جزئيــا للقيــام بتــولِّ

ولية ؤبشأن شركات املسامهة وشركات التوصية باألسهم والشـركات ذات املسـ   ١٩٨١ لسنة
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العـام   األعمـال بشـأن شـركات قطـاع     ١٩٩١ة لسـن  ٢٠٣) والقانون رقم ٨٩احملدودة (املادة 
  ).٤٤و ٤و ١(املواد 

ة من ممارسـة صـالحياهتا التأديبيـة جتـاه املسـتخدمني      ال متنع العقوبات اجلزائية السلطات املختصَّ
  املدنيني.

كمـا لـديها بـرامج لرعايـة      ،لدى مصـر بـرامج إلعـادة تأهيـل املسـجونني خـالل فتـرة سـجنهم        
  إعادة إدماجهم يف اجملتمع.املسجونني املفرج عنهم و

يف عمليـات التحقيـق،    اًم عونـ من املالحقة القضائية ملن يقدِّ ال متنح التشريعات املصرية حصانةً
دها القـانون  للحـاالت الـيت حـدَّ    هم من العقاب مبوجب حكم قضائي ووفقاًاملتَّ يفقط تعف ماإنَّ
) مــن ١٧قــانون العقوبــات واملــادة ((ب) مــن  مكــرَّراً) ١١٨واملــادة ( مكــرَّراً) ١٠٧املــادة ((

  قانون غسل األموال).
  التشريعات املصرية على محاية األشخاص الذين يتعاونون مع العدالة. ال تنصُّ

    
    )  ٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

ني. غالتشريعات املصـرية علـى محايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا وال علـى محايـة املـبلِّ          ال تنصُّ
  ة ملكافحة الفساد مشروع قانون حول هذه احلماية.  يت اللجنة الوطنية التنسيقوقد أعدَّ

    
    )  ٤٠و ٣١ية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّ    

لت مصـادرة األشـياء املضـبوطة الـيت حتصَّـ      إمكانية) من قانون العقوبات على ٣٠املادة ( تنصَّ
لت أو اليت مـن شـأهنا أن   عِموكذلك األسلحة واآلالت املضبوطة اليت اسُتمن جناية أو جنحة، 

  ل فيها.ستعَمُت
ــ ــة أو       أمَّ ــدات اجلرمي ــها قيمــة العائ ــادل قيمت ــد وحجــز ومصــادرة ممتلكــات تع ا بالنســبة لتجمي

والكسـب   األمـوال ممكنة يف حاالت غسل  فإهناالعائدات اجلرمية،  إليهالت وِّاملمتلكات اليت ُح
  روع فضالً عن جرائم اختالس األموال العامة.غري املش
علـى هـذا األمـر بالنسـبة جلـرائم الرشـوة (يف القطـاعني العـام          ع املصـري مل يـنصَّ  املشـرِّ  غري أنَّ

  واخلاص) واملتاجرة بالنفوذ واختالس األموال اخلاصة.



 

8V.15-03750 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13

ــرادات أو امل  إع املصــري علــى املشــرِّ كمــا مل يــنصَّ ــة جتميــد وحجــز ومصــادرة اإلي ــافع مكاني ن
مـن اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة،       املتحصَّـلة يـة مـن العائـدات اإلجراميـة     األخرى املتأتِّ

  باستثناء جرمية غسل األموال.
بغية البحث عن اجلـرائم   يواسعة ملأمور الضبط القضائ منح قانون اإلجراءات اجلنائية سلطاٍت
) ٢٠٨الــدعوى. كمــا مســح يف املــادة ( تلــزم للتحقيــق يف ومرتكبيهــا ومجــع االســتدالالت الــيت

خــاذ طلــب النيابــة العامــة، أن تــأمر باتِّعلــى ة، بنــاًء (أ) منــه للمحكمــة اجلنائيــة املختصَّــ مكــرَّراً
ف فيهــا أو إدارهتــا، وذلــك يف ذلــك منعــه مــن التصــرُّ هم مبــا يفظيــة علــى أمــوال املــتَّتــدابري حتفُّ

حالـة االسـتعجال    ب العام عنـد الضـرورة أو يف  العديد من اجلرائم تشمل جرائم الفساد. وللنائ
  خاذ هذه التدابري.تاً باتِّأن يأمر مؤقَّ
) مـن قـانون   ٥ى وحدة مكافحة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، بنـاًء علـى املـادة (       كما تتولَّ

 يفا يرد إليها من إخطـارات ومعلومـات   والفحص عمَّ يمكافحة غسل األموال، أعمال التحرِّ
ن غسـل األمـوال   الت جرميـة أصـلية أو تتضـمَّ   ل متحصِّـ ها تشـكِّ أنَّ يشتبه يف اليت شأن العمليات

  ظية.خاذ التدابري التحفُّأو متويل اإلرهاب، وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتِّ
وترتكـز هـذه اآلليـة بشـكل      ،ظ عليهـا األمـوال املـتحفَّ   إدارةالتشريعات املصرية على آلية  تنصُّ

ــى أحكــا  ــة     أساســي عل ــانون املــدين. كمــا توجــد إدارة عام ــا يف الق ــة املنصــوص عليه  م الوكال
ــتحفَّ ــوال املـ ــا متَّلألمـ ــاؤها ظ عليهـ ــام    إنشـ ــام عـ ــرار مـــن النائـــب العـ ــافة ١٩٩٩بقـ  إىل باإلضـ

األمــوال املصــادرة يف  وإدارةالكســب غــري املشــروع   إدارةظ عليهــا يف األمــوال املــتحفَّ وحــدة
  وزارة املالية.

ــكِّ ــرِّال تشـ ــة    ل السـ ــات اجلنائيـ ــام بالتحقيقـ ــام القيـ ــاً أمـ ــرفية عائقـ ــث أنَّـــ  .ية املصـ ــاً  ،هحيـ وفقـ
الع ميكن حملكمة اسـتئناف القـاهرة األمـر بـاالطِّ    من قانون البنك املركزي،  ٩٨و ٩٧ لمادتنيل

ة بيانــات أو معلومــات مصــرفية، بنــاًء علــى طلــب مــن النيابــة العامــة، إذا   أو احلصــول علــى أيَّــ
جناية أو جنحة قامـت الـدالئل اجلديـة علـى وقوعهـا. ويكـون        قيقة يفاقتضى ذلك كشف احل
الع أو احلصـول علـى   بـاالطِّ  ضـه مـن احملـامني العـامني أن يـأمر مباشـرةً      للنائب العام أو مـن يفوِّ 

عــدد مــن اجلــرائم منــها   املعلومــات املصــرفية إذا اقتضــى ذلــك كشــف احلقيقــة يف   البيانــات أو
  األموال.  جرمية غسل
ن املصــدر املشــروع للعائــدات اإلجراميــة لتشــريعات املصــرية بــإلزام اجلــاين بــأن يبــيِّ ال تســمح ا

مـن قـانون الكسـب     ٢املـادة  استثناًء كما هو احلال بالنسبة جلرمية الكسـب غـري املشـروع (    إالَّ
  غري املشروع).
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    )  ٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
مـواد   يف تنقضـي الـدعوى اجلنائيـة    ت اجلنائيـة علـى أنَّ  ) مـن قـانون اإلجـراءا   ١٥ت املـادة ( نصَّ

ة تقــادم ســنوات. بــذلك تكــون مــدَّ  ٣ مبضــيعشــر ســنني، وىف مــواد اجلــنح   مبضــياجلنايــات 
ة اجلـرائم املنصـوص عليهـا وفقـاً لالتفاقيـة هـي عشـر سـنوات مـن يـوم وقـوع            الدعوى يف كافَّـ 

القطــاع اخلــاص  يفالس املمتلكــات القطــاع اخلــاص واخــت يفاجلرميــة، باســتثناء جــرائم الرشــوة 
  ة تقادم الدعوى هي ثالث سنوات.وإكراه شخص لإلدالء بشهادة زور حيث مدَّ

أو بــإجراءات  اجلنــائيأو احملاكمــة وكــذلك بــاألمر  هــاماالتِّة بــإجراء التحقيــق أو وتنقطــع املــدَّ
  .رمسيهبا بوجه  َرخِطهم أو إذا أُمواجهة املتَّ يفت خذَاالستدالل إذا اتُّ

بالنســبة جلــرائم اخــتالس املــال العــام،  إالَّة التقــادم مــن يــوم وقــوع اجلرميــة ويبــدأ احتســاب مــدَّ
ة احتساب مـدَّ  يبدأ حيثالشركات املسامهة  يفوإساءة استغالل الوظيفة واختالس املمتلكات 

 هذه اجلرائم من تاريخ انتـهاء خدمـة املوظـف العـام أو زوال صـفته، مـا مل يكـن قـد         يفالتقادم 
 التحقيق قبل ذلك. يف ُبِدَئ

بعني االعتبار حكم إدانة سـبق أن صـدر حبـق    جواز أن يؤخذ التشريعات املصرية على  مل تنصَّ
  اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

، باسـتثناء جـرائم   ٤٢أنشأت مصر اختصاصها فيما يتعلق مبعظم احلاالت املشار إليها يف املادة 
إقامتـه املعتـاد يف إقليمهـا     ل شخص عـدمي اجلنسـية يوجـد حمـلُّ    َببة يف اخلارج من ِقرتكَالفساد املُ

صــريح يف  مواطنيهــا. كمــا ال يوجــد نــصٌّ  مصــر أو ضــدَّ ب ضــدَّرتكَــوجــرائم الفســاد الــيت تُ 
سـيما يف حالـة مل يكـن هنـاك      س مبدأ احملاكمة يف حالة عـدم التسـليم، ال  التشريع املصري ُيكرِّ

  م.جرَّوالية قضائية ملصر على الفعل املُ
    

    )  ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
يفســدان  أو التــدليس الغــشَّ خ قاعــدة أنَّ) يرسِّــ١٢٥(املــادة  نصــا عامــا املــدينن القــانون تضــمَّ
طلــب القضــاء  يففات القانونيــة وهــى قاعــدة قانونيــة عامــة تســتند إليهــا اجلهــة اإلداريــة  التصــرُّ

  ببطالن التعاقدات الناجتة عن جرائم فساد.
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 ،كمــا أجــازت التشــريعات املصــرية التعــويض عــن أفعــال الفســاد الــيت أصــابت الغــري بالضــرر   
ــة     ال ــد العام ــى القواع ــاًء عل ــل      ســيما بن ــن العم ــويض ع ــيت أجــازت التع ــدين وال ــانون امل يف الق
  ).١٦٣  املشروع (املادة  غري
    

    )  ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
هــا هيئــة الرقابــة أبرَز لعــلَّ ،لــدى مصــر العديــد مــن اجلهــات واألجهــزة املعنيــة مبكافحــة الفســاد

ة أشكال الرقابة اإلدارية واملالية وضبط اجلـرائم اجلنائيـة   متارس كافَّ ةوهي هيئة مستقلَّ .اإلدارية
وهـى املنـوط هبـا مكافحـة الفسـاد       .اليت تقع مـن املـوظفني أثنـاء مباشـرهتم لواجبـات وظـائفهم      

الرقابة اإلدارية اختصاصها يف اجلهاز احلكومي وفروعه واهليئـات العامـة    هيئة . وتباشراإلداري
ــ أجهــزة القطــاع اخلــاص الــيت تباشــر أعمــاالً  اخلاصــة وواملؤسســات  ة. لــدى اهليئــة املــوارد  عامَّ

  مبا يف ذلك املوارد املالية والتقنية والبشرية. ،الكافية ألداء مهامها
ــات املتخصِّ    ــد مــن النياب ــا اختصاصــات هامَّــ   كمــا أنشــأت مصــر العدي ــيت هل ة يف جمــال صــة وال

ون املاليـة  ؤالعامة العليا ونيابة الشـ  األموالونيابة منها: نيابة أمن الدولة العليا  ،مكافحة الفساد
 هيئة النيابة اإلدارية. إىل باإلضافةوالتجارية 

هــذه األجهــزة إدارة الكســب غــري املشــروع التابعــة لــوزارة العــدل واإلدارة العامــة   إىليضــاف 
ومتويـل   ملكافحة جرائم األموال العامة التابعة لوزارة الداخلية ووحـدة مكافحـة غسـل األمـوال    

  اإلرهاب. كما أنشأت مصر جلنة وطنية تنسيقية ملكافحة الفساد.
) من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة   ٢٦وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، ألزمت املادة (

عملـهم بوقـوع جرميـة مـا      تأديـة  أثناءفني خبدمة عامة يف حالة علموا املوظفني العموميني واملكلَّ
) مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال      ٧النيابة العامة. كمـا ألزمـت املـادة (    نها فوراًغوا عأن يبلِّ

ة بإبالغ الوحدة مبا يتـوافر لـديها مـن معلومـات بشـأن جـرائم غسـل األمـوال.         اجلهات املختصَّ
  .اإلرهابجمال مكافحة غسل األموال ومتويل  يفكما أنشأت مصر اللجنة الوطنية التنسيقية 

) مـن قـانون   ٨عـاون بـني السـلطات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص، ألزمـت املـادة (        وفيما يتعلق بالت
مكافحة غسل األموال املؤسسات املالية وأصحاب املهن واألعمال غـري املاليـة بإخطـار وحـدة     

ل أهنــا تشــكِّ يفيشــتبه  الــيتمــن العمليــات  أيٍّعــن  اإلرهــابمكافحــة غســل األمــوال ومتويــل  
 .إرهابن غسل األموال أو متويل مَّالت جرمية أصلية أو تتضمتحصِّ
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ي ومنـها خطـوط سـاخنة لتلقِّـ     ،والبالغـات  ىي الشـكاو يوجد عدد من اخلطوط السـاخنة لتلقِّـ  
ل األجهزة الرقابية ومنها اخلط السـاخن هليئـة الرقابـة اإلداريـة واخلـط السـاخن       َبالبالغات من ِق

  إلدارة األموال العامة.  
    

    سات اجليِّدة التجارب الناجحة واملمار  - ٢- ٢  
، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            إمجاالً

  الثالث من االتفاقية:
 ١٠٥جناز العمل (املـادة  إة مبالغ على سبيل املكافأة بعد جترمي تقاضى املوظف العام أيَّ  •  

  ؛من قانون العقوبات)
رد  دوناجلنائية بالوفاة يف قضايا الكسـب غـري املشـروع    عدم حؤول انقضاء الدعوى   •  

بشـأن الكسـب    ١٩٧٥لسـنة   ٦٢من القـانون رقـم    ١٨الكسب غري املشروع (املادة 
 ؛غري املشروع)

واخـتالس املـال العـام،    الرشوة واستغالل النفـوذ  ة التقادم على دعاوى عدم سريان مدَّ  •  
مـن تـاريخ    إالَّالشـركات املسـامهة    يفوإساءة استغالل الوظيفـة واخـتالس املمتلكـات    

التحقيـق قبـل ذلـك     يف ُبدَئانتهاء خدمة املوظف العام أو زوال صفته، ما مل يكن قد 
  ؛)٢٠١٥لسنة  ٦املعّدلة بقانون رقم  من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٥(املادة 

هم املــتَّأمــوال زوج  يفجــواز تنفيــذ احلكــم بــالرد يف جــرائم العــدوان علــى املــال العــام    •  
مـن اجلرميـة احملكـوم     ةلهم وأهنـا متحصَّـ  ر، إذا ثبت أهنا آلت إليهم من املتَّوأوالده القصَّ
انقضاء الـدعوى اجلنائيـة بالوفـاة ال حيـول دون القضـاء بـالرد يف جـرائم         فيها. كما أنَّ

 جديـةً  هلـم وكـل مـن أفـاد فائـدةً      ىمواجهة الورثـة واملوصـ   يفالعدوان على املال العام 
أمـــوال كـــل منـــهم بقـــدر مـــا اســـتفاد.   يفاجلرميـــة ليكـــون احلكـــم بـــالرد نافـــذاً  مـــن 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). مكرَّراً ٢٠٨  (املادة

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  من شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  
ــة    جتــرمي رشــوة املــوظفني    •   ــة العمومي العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدولي

  )؛١٦من املادة  ١(الفقرة 
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ــة      •   النظــر يف جتــرمي ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدولي
 )؛١٦من املادة  ٢العمومية (الفقرة 

 ):٣٣و ٣٢غني (املادتان بالنسبة حلماية الشهود واملبلِّ  •  

الة للشـهود واخلـرباء الـذين ُيـْدلون بشـهادة      بري املناسبة لتوفري محاية فعَّاختاذ التدا  -  
وكــذلك ألقــارهبم وســائر األشــخاص     ،مــة وفقــاً لالتفاقيــة  تتعلــق بأفعــال جمرَّ 
انتقـام أو ترهيـب حمتمـل. وجيـب أن      عند االقتضاء، من أيِّ ،الوثيقي الصلة هبم

ــدابري علــى الضــحايا إذا كــانوا شــهوداً    ــذين وعلــى املــتَّ تســري هــذه الت همني ال
 م وفقاً لالتفاقية؛مون عوناً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمرَّيقدِّ

الالزمــة لكــي تتــيح إمكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضــحايا    اإلجــراءاتاختــاذ   -  
وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة املتخـذة ضـد      

 و ال ميسُّ حبقوق الدفاع؛اة، على حناجلن

 غ هلـا أليِّ معاملـة ال مسـوِّ   النظر يف اختاذ تدابري مناسـبة لتـوفري احلمايـة مـن أيِّ      -  
 ة بـأيِّ ة وألسـباب وجيهـة، بـإبالغ السـلطات املختصَّـ     شخص يقـوم، حبسـن نيَّـ   
 ؛مة وفقاً لالتفاقيةوقائع تتعلق بأفعال جمرَّ

جتميـد وحجـز ومصـادرة ممتلكـات تعـادل قيمتـها        اعتماد التـدابري الالزمـة للـتمكني مـن      •  
ية من جرائم الرشوة (يف القطاعني العام واخلـاص) واملتـاجرة   قيمة العائدات اجلرمية املتأتِّ

 تلك العائدات؛ إليهالت وِّبالنفوذ واختالس األموال اخلاصة، أو املمتلكات اليت ُح

ــد وحجــز وم      •   ــن جتمي ــتمكني م ــة لل ــدابري الالزم ــاد الت ــافع   اعتم ــرادات أو املن صــادرة اإلي
  رائم املنصوص عليها يف االتفاقية؛ية من اجلية من العائدات اإلجرامية املتأتِّاألخرى املتأتِّ

صرحياً ُيكّرس مبدأ احملاكمة يف حالـة   كي تنظر يف تضمني تشريعاهتا نصا ع مصرشجَُّت  •  
 عدم التسليم.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

ه غـري أنَّـ  م مسألة التعاون القضائي الـدويل  عام ينظِّ اك يف القانون الوضعي املصري نصٌّليس هن
ة وجوهــه وأبرزهــا: مــه بكافَّــم مــن النيابــة العامــة هبــذا الشــأن، ينظِّيوجــد مشــروع قــانون مقــدَّ

املساعدات القضائية، وتسليم اجملرمني، ونقل احملكوم عليهم، ونقل اإلجـراءات اجلنائيـة. وهـذا    
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قيد الدراسة بقطاع التشريع بـوزارة العـدل متهيـداً لعرضـه علـى جملـس        ملشروع مطروح حالياا
  النواب القادم يف أول دور انعقاد له.

    
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٤تسليم اجملرمني (املادة     
يم اجملـرمني بشـكل تفصـيلي    م مسـألة تسـل  عام ينظِّ ليس هناك يف القانون الوضعي املصري نصٌّ

ت ونصَّـ  ،الـدويل  القضـائي قـت للتعـاون   من وجود عدد من النصوص القانونية اليت تطرَّبالرغم 
 رهـا االتفاقيـات الدوليـة أو وفقـاً    تقرِّ الـيت إطـار القواعـد    يف التعاون يف هـذا اجملـال يـتمُّ    على أنَّ

  ألموال).من قانون مكافحة غسل ا ١٨ملبدأ املعاملة باملثل (املادة 
ىل إُتحـال   مثَّ ،ىل قطاع التعاون يف وزارة العدل (السلطة املركزية)إترد طلبات التسليم ، عمليا

 ويعـود للنائـب العـام القـرار النـهائي باملوافقـة علـى الطلـب أو رفضـه، علمـاً بـأنَّ            .النيابة العامة
  قراره يقبل الطعن.

، ٢٠١٤لسـنة   ١٤٠بـالقرار بقـانون رقـم     عمـالً  ذلك، ميكن لرئيس اجلمهوريـة،  إىل باإلضافة
همني ونقـل احملكـوم علـيهم مـىت اقتضـت مصـلحة الدولـة العليـا ذلـك،          املوافقة على تسـليم املـتَّ  

  وذلك بناًء على عرض النائب العام وبعد موافقة جملس الوزراء.
 ال ميكن ملصر أن توافق على طلب تسليم شخص بغياب شرط ازدواجية التجرمي.

ة اجلرائم املنصـوص عليهـا يف   كافَّ بوجود معاهدة وتعترب تسليم اجملرمني مشروطاً ال جتعل مصر
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة املباشــر ألحكــام  علــى التطبيــقبنــاًء  للتســليم االتفاقيــة خاضــعةً

 ال تعترب أيـا مـن هـذه اجلـرائم    القوانني املصرية  من الدستور)، علماً بأنَّ ١٥١/١الفساد (املادة 
  ة حبس مفروضة لقبول طلب التسليم.على مدَّ وال تنصُّ جرماً سياسيا
 بعض االتفاقيات الثنائية بـني مصـر ودول أخـرى يف جمـال تسـليم اجملـرمني تـنصُّ        بالرغم من أنَّ
فريـق   أنَّ إالَّيف التعامـل مـع طلبـات التسـليم،      اإلسراعاليت من شأهنا  اإلجراءاتعلى عدد من 
  ن من الوقوف على مدى فاعلية وسهولة وسرعة هذه اإلجراءات.اخلرباء مل يتمكَّ

 مناسـبةً  خـذ تـدابريَ  ميكن ملصر أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمهـا، أو تتَّ 
بعـض االتفاقيـات الثنائيـة    أخرى لضمان حضوره إجراءات التسـليم، وذلـك بنـاًء علـى أحكـام      

  املوضوع. حول تسليم اجملرمني واليت عاجلت هذا
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تعتـرف مصـر مببـدأ "إمَّـا التسـليم      و .)مـن الدسـتور   ٦٢ال تقوم مصر بتسـليم مواطنيهـا (املـادة    
  م بقانون تشريعي.ه غري منظَّوإمَّا احملاكمة"، لكنَّ

إذا كانـت هنـاك معاهـدة ثنائيـة أو      األجنبيـة اسـتثنائيا   اجلنائيـة  العقوبـات  إنفـاذ  يف النظـر  وميكن
  م ذلك.دة األطراف تنظِّمتعدِّ

 علـى  تنطبـق  وهـي  العادلـة،  للمعاملة ضمانات حيتوي الدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية على
  .التسليم إجراءات
التشــريعات املصــرية وال االتفاقيـات الثنائيــة حــول تســليم اجملـرمني بــني مصــر والــدول    ال تـنصُّ 

  بأمور مالية.اجلرم يتعلق  د أنَّمكانية رفض طلبات التسليم جملرَّإاألخرى على 
كمـا أهنـا طـرف يف     ،أبرمت مصر جمموعة كبرية من االتفاقيات الثنائية يف جمال تسليم اجملرمني

  دة األطراف ذات الصلة.العديد من االتفاقيات املتعدِّ
    

    )٤٧و ٤٥نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املادتان     
يف جمـال نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم       واإلقليميـة نائيـة  أبرمت مصر عدداً من االتفاقيـات الث 

  لالتفاقية. مة وفقاًجمرَّ ميكن أن ترعى نقل األشخاص الذين حيكم عليهم الرتكاهبم أفعاالً
    

    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة املساعدة     
املتبادلــة  م مســألة املســاعدة القانونيــةعــام يــنظِّ لــيس هنــاك يف القــانون الوضــعي املصــري نــصٌّ 

 يقـت للتعـاون القضـائ   من وجود عدد من النصـوص القانونيـة الـيت تطرَّ   بشكل تفصيلي بالرغم 
رهـا االتفاقيـات   تقرِّ إطـار القواعـد الـيت    يف التعـاون يف هـذا اجملـال يـتمُّ     ت علـى أنَّ الدويل ونصَّـ 

مــوال)، وهــذا مــن قــانون مكافحــة غســل األ  ١٨ملبــدأ املعاملــة باملثــل (املــادة   الدوليــة أو وفقــاً
  نه هذه االتفاقيات من شروط خاصة بازدواجية التجرمي.ينسحب على ما قد تتضمَّ

مبهام السلطة املركزية املشار إليها إىل قطاع التعـاون الـدويل بـوزارة     َدهُِعه ىل أنَّإأشارت مصر 
 إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك. مَّالعدل، وَت

أو تقدميـه   علـي تقـدمي الطلـب كتابـةً     ق يف هذا الشـأن تـنصُّ  طبَّاليت ُتمعظم االتفاقيات والتدابري 
، وبلغة الدولـة الطالبـة، مرفقـاً بـه ترمجـة      يف حالة االستعجال، مع ضرورة تأكيده كتابةً شفاهةً

ليزية/الفرنسـية. ويف حالـة عـدم وجـود     نكطبق األصل بلغة الدولـة املطلـوب إليهـا أو باللغـة اإل    
ليزيـة بالنسـبة   نكاقتضاء تقدمي الطلـب باللغـة العربيـة أو باللغـة اإل     الطالبة، يتمُّاتفاقية مع الدولة 

  للدول غري الناطقة بالعربية.
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التجــرمي.  معاهــدة وبغيــاب ازدواجيــة وجــود عــن النظــر املســاعدة بغــض تقــدِّم ميكــن ملصــر أن
ــة امل   ــاح يف ســياق املســاعدة القانوني ــدابري واإل  وتت ــة نفــس جمموعــة الت ات املتاحــة يف جــراءتبادل

ق نفـس األحكـام علـى طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        طبَّـ اإلجراءات اجلنائية الداخليـة. وتُ 
  املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

رمسـي معلومـات ذات صـلة مبسـائل جنائيـة إىل       طلـب  يودون تلقِّ ملصر أن ترسل تلقائياميكن 
  أخرى. بلدان

ئتمار بواسطة الفيديو م إجراء التحقيقات عن طريق االقواعد قانونية متكاملة تنظِّ ال يوجد حاليا
  م هذه اإلمكانية.هناك مشروعات قوانني حتت الدراسة تنظِّ أنَّ الَّإ

بـأمور ماليـة مـن أسـباب رفـض تقـدمي        صـالً متَّ اجلرم يعترب أيضاً د أنَّية املصرفية وجمرَّالسرِّ دَُّعال ُت
 .ونية املتبادلةاملساعدة القان

ليس لدى مصـر إجـراءات حمليـة لتنظـيم نقـل واسـتقبال األشـخاص احملتجـزين أو الـذين يقضـون           
  بالسجن. حكماً

ية الطلـب ومضـمونه علـى أسـاس التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة.        متتثل مصر لطلب احلفاظ علـى سـرِّ  
ونية املتبادلة متاشياً مع أحكـام  ر املساعدة القانميكن أيضاً ملصر، وبناًء على نفس األساس، أن توفِّ

مة من الـدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة     من االتفاقية عند التعامل مع الطلبات املقدَّ ٤٦املادة 
  الفساد واليت ليس لديها مع مصر اتفاقية حول هذا املوضوع.

  .ونية املتبادلةدة األطراف حول املساعدة القانتعدِّاملأبرمت مصر العديد من االتفاقيات الثنائية و
    

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

يوجد عدد من قنوات االتصـال املباشـر بـني سـلطات إنفـاذ القـانون املصـرية ونظريهتـا بالـدول          
من خالل قنوات التعاون الـدويل   التعاون مع الدول األخرى فيما يتعلق باجلرائم األخرى ويتمُّ

ــة (قطــاع األمــن الــوطين)، و   ــوزارة الداخلي ــوزارة   إب نتربــول القــاهرة، وإدارة التعــاون الــدويل ب
  رهاب.ووحدة غسل األموال ومتويل اإلمكتب التعاون الدويل مبكتب النائب العام العدل و

م الـدويل. وُتسـتخدَ  واسعة من األدوات لالتصـال والتحليـل علـى الصـعيد      ولدى مصر جمموعةٌ
التابعــة  I-24/7ية آمنــة مثــل قاعــدة بيانــات  علــى قنــوات ســرِّ قنــوات االتصــال املعتــادة، عــالوةً 

  ).ESWلإلنتربول ومثل موقع إيغمونت اآلمن (



 

16V.15-03750 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.13

دة األطـراف بشـأن التعـاون املباشـر مـع األجهـزة       أبرمت مصر اتفاقات وترتيبـات ثنائيـة ومتعـدِّ   
قامــت النيابــة العامــة بــإبرام العديــد مــن دول األطــراف األخــرى. واملعنيــة بإنفــاذ القــانون يف الــ

رات التفاهم بشأن التعاون املباشر وفتح قنوات التواصل مع نظائرها من الدول األخـرى،  مذكِّ
رة تفـاهم  مـذكِّ  ١٩بـالتوقيع علـى    مكافحة غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب   كما قامت وحدة 

عترب مصر هـذه االتفاقيـة مبثابـة األسـاس للتعـاون املتبـادل       مع نظرياهتا من الوحدات األجنبية. وت
  يف جمال إنفاذ القانون بشأن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية.

  .م التحقيقات املشتركةليس لدى مصر تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات تنظِّ
لتـدابري الـواردة   وفيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد، ميكـن اختـاذ ا     

يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة يف معـرض تطبيـق أسـاليب التحقيـق اخلاصـة، مبـا يف ذلـك مراقبـة          
االتصاالت وتسجيل األحاديـث، وذلـك بعـد احلصـول علـى إذن بـذلك مـن قاضـي التحقيـق.          

  ية يف قضايا فساد.كما ميكن ملصر استخدام أسلوب التسليم املراقب والعمليات السرِّ
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل            إمجاالً

  :الرابع من االتفاقية
لتسليم اجملرمني، سواء باستخدام االتفاقية كأسـاس قـانوين أو    مرنةً تعتمد مصر مقاربةً  •  

  )؛٧-٥ ت، الفقرا٤٤رمني (املادة بغياب معاهدة لتسليم اجمل
، ٤٦ميكن ملصر أن تقدِّم املساعدة القانونية املتبادلـة بغيـاب ازدواجيـة التجـرمي (املـادة        •  

  ).٩الفقرة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  ميكن أن تزيد اخلطوات التالية من تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة:

عـاون الـدويل، مبـا فيهـا     تم بشـكل تفصـيلي مسـائل ال   ريع خـاص يـنظِّ  قرار تشإالنظر يف   •  
  ؛تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة ْيَتمسأل

م بغـرض  ة القانونيـة املتبادلـة الـيت تقـدَّ    ضافية لتعزيز املساعدجراءات الالزمة اإلاختاذ اإل  •  
ألحكـام   املوجـودات، وفقـاً   استبانة عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء أثرهـا واسـترداد  

 ؛الفصل اخلامس من هذه االتفاقية
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عتماد إجراءات حملية لتنظيم نقل واستقبال األشـخاص احملتجـزين أو   االنظر يف إمكانية   •  
 )؛١٢إىل  ١٠، الفقرات ٤٦بالسجن (املادة  الذين يقضون حكماً

 ؛)٤٧ م نقل اإلجراءات اجلنائية (املادةقرار تشريع ينظِّإالنظر يف   •  

دة األطراف جتيز للسلطات املعنيـة أن  النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّ    •  
  ).٤٩تنشئ هيئات حتقيق مشتركة (املادة 

 


