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    خالصة وافية  -ثانيًا  
     مصر    

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

كانون األول/ديســمرب   ٩وقَّعت مصــر على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد (االتفاقية) يف 
ــبتمرب  ١١يف  ٢٠٠٤لســنة  ٣٠٧  بالقرار رقم رئيس اجلمهوريةق عليها دَّوصــ ٢٠٠٣ أيلول/س
وأودعت مصــــر  ٢٠٠٥شــــباط/فرباير  ٨  بتاريخ ٦  ونشــــرت يف اجلريدة الرمسية العدد ٢٠٠٤

 .٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٥صك تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 

يف الســنة الرابعة من الدورة األوىل واســُتعرض تنفيذ مصــر للفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية 
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٦لالســــــتعراض، وقد ُنشــــــرت اخلالصــــــة الوافية لذلك االســــــتعراض يف 

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

 ١٥١ص الفقرة األوىل من املادة واعتمدت مصــــر مبدأ التنفيذ املباشــــر لالتفاقيات الدولية إذ تن
  .من الدستور على أن "املعاهدات تكون هلا قوة القانون بعد نشرها وفقًا ألحكام الدستور"

الســــيما  ،ويشــــمل اإلطار القانوين الوطين ملنع ومكافحة الفســــاد أحكامًا من عدد من القوانني
اليت تربمها اجلهات العامة  ) وقانون التعاقدات٨١/٢٠١٦قانون اخلدمة املدنية (القانون رقم 

وقانون الكســــب غري  اجلنائية اإلجراءات وقانون ) وقانون العقوبات١٨٢/٢٠١٨(القانون رقم 
كما أنَّ مصر طرف يف عدد من االتفاقيات  املشروع باإلضافة إىل قانون مكافحة غسل األموال.

 الدولية املعنية بالتعاون الدويل ومكافحة ومنع اجلرمية.

وتتعاون الســلطات املصــرية على الصــعيد الدويل من خالل آليات وشــبكات خمتلفة، مبا يف ذلك 
ملايل ملنطقة الشــــــرق األوســــــط ومشال  يا وجمموعة إأجمموعة العمل ا لوحدات  يغمونتفريق

  (اإلنتربول). اجلنائية للشرطة الدولية املنظمةالتحريات املالية و
املعنية مبنع ومكافحة الفســــاد منها: هيئة الرقابة اإلدارية  ولدى مصــــر العديد من اجلهات واألجهزة

سبات  والنيابة العامة وهيئة النيابة اإلدارية وما يتبعهما من نيابات متخصصة واجلهاز املركزي للمحا
وإدارة الكســــــب غري املشــــــروع التابعة لوزارة العدل واإلدارة العامة ملكافحة جرائم األموال العامة 

واملجلس القومي للمدفوعات. وتؤدي النيابة  الداخلية ووحدة مكافحة غســـل األموال التابعة لوزارة
مصــر كذلك جلنة وطنية تنســيقية ملكافحة  أتالعامة دورًا رئيســيًّا يف جمال التعاون الدويل. وقد أنشــ

ـــترداد  الفســـاد وجلنة وطنية تنســـيقية يف جمال مكافحة غســـل األموال كما أنشـــأت جلنة قومية الس
 ال واألصول واملوجودات يف اخلارج برئاسة النائب العام.األمو
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  الفصل الثاين: التدابري الوقائية  - ٢  
  

  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

    )٦و  ٥  (املادتان
. وتركز االســتراتيجية على ٢٠١٨-٢٠١٤اســتراتيجية وطنية ملكافحة الفســاد للفترة مصــر اعتمدت 

املجاالت ذات األولوية وتتناول توصــــيات دورة اســــتعراض التنفيذ األوىل واألحكام اإللزامية األخرى 
د لالتفاقية. وتشتمل االستراتيجية الوطنية على خطة تنفيذ مفصلة مصحوبة بإطار للرصد والتقييم وإعدا

التقارير. كما أن مبادئ احلكم الرشـــــيد وســـــيادة القانون ومكافحة الفســـــاد مكفولة يف الدســـــتور. 
 ٢٠٢٢-٢٠١٩  جية وطنية جديدة ملكافحة الفســاد للفترةياســترات ٢٠١٨اعتمدت مصــر يف عام   وقد

دة تبين على أســــــاس التقدم الذي مت إحرازه خالل فترة االســــــتراتيجية األوىل، وحتدد التحديات اجلدي
وتؤكد على احلاجة إىل حتقيق املخرجات اليت مل يتم الوفاء هبا خالل فترة االســـــتراتيجية األوىل. وتقوم 
جلنة التنسيق الوطنية ملنع ومكافحة الفساد، اليت يرأسها مكتب رئيس الوزراء حتت إشراف هيئة الرقابة 

  سات ملنع الفساد.وتطوير ممار اإلدارية، بتنسيق اإلشراف على االستراتيجية وتنفيذها
واللجنة التنســـيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســـاد مســـؤولة، بني أمور أخرى، عن إجراء تقييمات 
ها مع  ها وتوافق مدى مالءمت يد  حد حة الفســـــــاد لت كاف قة مبنع وم ية للقوانني واللوائح املتعل دور

قترحات والتوصــيات االتفاقيات الدولية اليت صــدقت عليها مصــر. كما أهنا مســؤولة عن تقدمي امل
ومشاريع القوانني يف هذا املجال إىل الوزارات واهليئات ذات الصلة. ويتم تقدمي التوصيات اخلاصة 
بالتعديالت التشــريعية إىل اللجنة العليا لإلصــالح التشــريعي. وتدعم اللجنة العليا أمانة تقنية تتألف 

  قانونية. من سلطات قضائية وأكادمييني لتقدمي التوجيه واملشورة ال
ملكافحة الفســــــاد يف مصــــــر. وترأس هيئة الرقابة اإلدارية اللجنة الفرعية  منفردةوال توجد وكالة 

التابعة للجنة التنســـيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســـاد، واليت تشـــرف على مجيع أنشـــطة مكافحة 
ؤون املالية العامة الفساد يف مصر. واجلهاز املركزي للمحاسبات هو هيئة رقابة مستقلة إلدارة الش

وظائف وقائية لتنظيم املؤســـســـات املالية والقطاع هلا وحتديد املخالفات. وتوجد ســـلطات أخرى 
ية، ال ،اخلاص والتنظيم اإلداري بة اإلدار قا ئة الر خلارجية. وتتمتع هي ها وزارة ا يضــــــمن  يتمبا في

اســتقالهلا القانون، بتفويض واســع ملنع الفســاد، مبا يف ذلك دراســة أوجه القصــور يف أماكن العمل 
واإلنتاج والتحقيق فيها، ومراقبة تنفيذ القوانني. كما تدير اهليئة األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد، 

  .شامًال اتقنيًّ اتعليميًّ ًااليت تقدم منهج
اللجنة التنســـيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســـاد، اليت هي مكلفة بضـــمان  ويتم التنســـيق من خالل

مقاربة مصــرية موحدة يف جمال منع الفســاد. كما تتابع اللجنة تنفيذ االتفاقية وغريها من الصــكوك 
الدولية ذات الصلة. ويتم دعم اللجنة الفرعية للجنة التنسيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفساد من قبل 

  اإلدارية.  ن اخلرباء الوطنيني لتقدمي املشورة واقتراح اإلصالحات على هيئة الرقابةفريق م
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وتشــارك مصــر يف املبادرات واملنظمات اإلقليمية والدولية اليت تســاعد يف منع الفســاد، مبا يف ذلك 
ف)؛ فريقيا (مينافاتأيلي: جمموعة إيغمونت؛ جمموعة العمل املايل ملنطقة الشــرق األوســط ومشال  ما

  واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد.
باســم وعنوان  ٢٠١٤ حزيران/يونيه ١٢يف  اوقد أبلغت وزارة اخلارجية املصــرية األمني العام رمسيًّ

  سلطاهتا اليت قد تساعد الدول األطراف األخرى يف وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد. 
    

ني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظف    
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

كافة املســائل املتعلقة بالتعيني والترقية والتفويض واملكافآت وغريها  ٨١/٢٠١٦ينظم القانون رقم 
من اجلوانب التشـــــغيلية للخدمات العامة. كما يتيح لألشـــــخاص عملية للطعن يف أي قرار إداري 

امة من الدســــتور على مبدأ أن التعيينات يف اخلدمات الع ١٤يتعلق بشــــروط اخلدمة. وتنص املادة 
جيب أن تســـتند إىل اجلدارة، دون حماباة أو تدخل آخر. ويتم التوظيف من خالل عملية تنافســـية، 
يشــــرف عليها جملس اخلدمة املدنية، مبا يف ذلك إدارة الفحص واملقابلة. ويتم التعيني على أســــاس 

للتجديد بناًء على نتائج مراجعات األداء املنتظمة. وقد تؤدي مراجعات األداء اليت  قابلةمدة حمددة 
تقل عن املســـتوى املقبول ملدة عامني متتاليني إىل التناوب أو اإلهناء، مبا يف ذلك املناصـــب القيادية 

  ).٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٢٨و ٢٧ املادتان(
ــــــواء عند التعيني العام أو على مســــــتوى الوحدة وتوجد برامج تدريبية ملوظفي اخلدمة العامة ، س

). ولدى مجيع الوزارات إدارات تدريب مســؤولة عن ٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٨و ٧ادتان (امل
رفع مســـتوى التدريب واملمارســـة يف أداء العمل واكتســـاب املهارات واخلربات فيما يتعلق باألداء 

االمتثال للوائح  ًاطة هبا. وتضــمن هذه اإلدارات أيضــوالوعي بالواجبات واملهام واملســؤوليات املنو
ــــــكال الفســــــاد، وزيادة الوعي هبذه املخاطر.  والتوجيهات اليت حتكم العمل، ومكافحة مجيع أش

  حتديد املناصب اليت تعترب عرضة للفساد وختضع للتناوب املنتظم كما ينص عليه القانون. ويتم
معايري تأهيل وإلغاء أهلية املرشــــحني للمناصــــب العامة وما يليها)  ٢٠٠يف الدســــتور (املادة ترد و

املنتخبة، اليت تشــمل أيضــًا معايري األهلية للترشــح للرئاســة والربملان. وترد معايري ملختلف املناصــب 
، ٤٦/٢٠١٤الوطنيــة واإلداريــة واملحليــة املنتخبــة يف خمتلف القوانني، مبــا يف ذلــك القــانون رقم 

. وحيكم القانون ٨١/٢٠١٦، والقانون رقم ٤٣/١٩٧٩قانون رقم ، وال٢٢/٢٠١٤والقانون رقم 
، كما مت تعديله، األحزاب الســياســية، وينظم التربعات احلزبية، ومتطلبات حفظ ٤٠/١٩٧٧رقم 

 ٤٥/٢٠١٤الدفاتر، وتدابري التدقيق والرقابة الدورية. وينظم قانون ممارســة احلقوق الســياســية رقم 
 أنهمن ة، ويتضمن متطلبات مسك الدفاتر والتسجيل، على الرغم متويل املرشحني للمناصب العام

  .ةاملاحنات اجله ال يتيح للجمهور العام معرفة هوية
ــــلوك املوظفني العموميني، ويدخل حتت  ــــلوك عامة، وهي وثيقة إدارية لتوجيه س وتوجد مدونة س

سؤولني العموميني وتوفر تدابري تأديبية لعدم االمتثال نطاقها  حكامها، مبا يف ذلك الفصل من ألمجيع امل
 ٢٠١٨  ). وقد مت حتديث هذه املدونة يف عام٨١/٢٠١٦من القانون رقم  ٦٨-٥٧الوظيفة (املواد 

وهي اآلن يف املرحلة األخرية من النشـــــر والتوزيع، مع وجود تطوير لربامج التدريب وتنفيذها. وقد مت 
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ون معينني، مبا يف ذلك أولئك املرشــحتطبيق نظام لضــمان اإلفصــاح عن األصــول من قبل مســؤولني 
ملادة اخلوض االنتخابات يف الربملان ( مدونات قواعد ســــــلوك ٥(  ٥٢نظر ا ) أدناه). وجيري تطوير 

أجل األداء الصحيح   للموظفني العموميني يف وزارات وقطاعات حمددة. وهي تشمل معايري السلوك من
ــليم والشــريف للوظائف واألنظمة العامة اليت تســه ل اإلبالغ عن قيام املوظفني العموميني بأعمال والس

الفساد إىل السلطات املختصة. وقد وضعت مدونات لقواعد السلوك لبعض اهليئات املتخصصة، مبا يف 
ذلك النيابة العامة والنيابة اإلدارية والطب الشــــــرعي واخلدمة اخلارجية والبنك املركزي. ومينع القانون 

إعداد اللوائح التنفيذية  ًاللموظفني العموميني وينظمه. ويتم حاليتضـــارب املصـــاحل  ١٠٦/٢٠١٣رقم 
هلذا التشريع، اليت ستوفر إرشادات تشغيلية حول منع تضارب املصاحل واإلبالغ عنها، على الرغم من 

  احلظر.   وجود حاالت إجراءات تأديبية ناجتة عن هذا
املدنية بالســلطات املعنية عن أعمال وقد مت إنشــاء عدد من األنظمة لتســهيل إبالغ موظفي اخلدمة 

الفســاد من خالل اخلطوط الســاخنة أو املواقع اإللكترونية أو الشــبكات االجتماعية أو الفاكس أو 
للجمهور أو املكاتب املخصـــصـــة لتلقي الشـــكاوى  أرقام اهلواتف املحمولة اليت هي متاحة عمومًا

اجلهاز اإلداري. وقد أنشأ املرسوم الرئاسي املوجودة يف مجيع اهليئات التنظيمية ويف بعض وحدات 
للشــكاوى يف مجيع أحناء مصــر لتلقي مجيع الشــكاوى احلكومية  ًاموحد ًانظام ٣١٤/٢٠١٧رقم 

. وما زال هذا النظام يف طور التنفيذ. وقد مت اقتراح اوفحصــــــها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًّ
  .قانون حلماية األشخاص املبلغني

استقالل القضاء وحيظر أي حماولة للتدخل يف املسائل القضائية. وتعد النيابة العامة  ويكفل الدستور
جزءًا ال يتجزأ من القضاء. ويتوىل جملس القضاء األعلى، الذي يتألف من كبار القضاة، اإلشراف 
على مجيع شؤون القضاء. وحيدد قانون السلطة القضائية إجراءات التعيني والترقية والنقل وشروط 

سًا تأديبيًّ شأ جمل ساءلة. وحتظر  ااخلدمات، باإلضافة إىل أنه أن ضمان امل مؤلفًا بالكامل من القضاة ل
(قانون السلطة القضائية) إقالة القضاة. وينص هذا القانون  ٤٦/١٩٧٢من القانون رقم  ٦٧املادة 
علق مبمارسة النشاط على العديد من القواعد اليت جيب على القضاة اتباعها، مبا يف ذلك ما يت ًاأيض

الســـياســـي، ومنع تضـــارب املصـــاحل والعمل بكرامة. ويشـــرف وزير العدل على التعيني وشـــروط 
ي يشرف على املساءلة اخلدمة ومساءلة هيئة االدعاء يف املسائل البسيطة، يف حني أن املجلس التأديب

عزل القضـــــــاة من  يف األمور األكثر خطورة. وعلى الرغم من أنه جيوز ملجلس القضـــــــاء األعلى
مناصــبهم بســبب عدم الكفاءة املهنية، إال أن هذه القرارات تســتند إىل ســلســلة من املعايري وختضــع 

اعتماد مدونة قواعد الســـلوك من  ٢٠١٦أبريل نيســـان/ ٢٨لعدة درجات من املراجعة. وقد مت يف 
ريب يف النيابة العامة وهو قبل النائب العام للنيابة العامة. كما مت إنشــاء معهد للبحث اجلنائي والتد

 زاهة واألخالق. مبا يف ذلك يف جمال الن مسؤول عن التدريب الدوري لوكالء النيابة
  

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
شريعات املشتريات  ١٨٢/٢٠١٨القانون رقم  وألغىللمشتريات.  اال مركزيًّ ًاتعتمد مصر نظام ت

ــابقة، وهو مصــمم لتعزيز الشــفافية واإلنصــاف يف املشــتريات احلكومية واملنافســة وفق ملعايري  ًاالس
موضـــوعية. وقد مت إنشـــاء بوابة إلكترونية حكومية للمشـــتريات احلكومية لضـــمان الشـــفافية يف 
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يف الصــحف وعرب اإلنترنت، وتتضــمن املعايري  ًااملنافســة. ويتم اإلعالن عن طلبات املناقصــات علن
ــــــارية يف عملية تقدمي العطاءات. ويتم تقدمي  ذات الصــــــلة اليت جيب تقدميها واملواعيد النهائية الس
ــــــلطة  العطاءات يف مظروفني مغلقني أحدمها للعرض الفين واآلخر للعرض املايل. وُيطلب من الس

صـــــدر تقريرًا شـــــامًال عن العملية أن ُت للبت جيبجلنة لفتح العطاءات وجلنة  املختصـــــة تشـــــكيل
  تدريب خاص.وحصوهلم على  موظفي املشترياتدى لمعينة مؤهالت ُيشترط توافر والنتائج. و

يدو قد يز كان الع يه مصــــــري إذا  ثل عن مليون جن ية يف جلنة ، فيجب وجود مم ملال عن وزارة ا
من إدارة الفتوى و عضــوجود  ًاأيضــ ، فيجبعن مليوين جنيه مصــريأما إذا كان يزيد القرارات، 

مة للخدمات احلكومية عا ئة ال ية، من خالل اهلي ملال لدولة. وتقوم وزارة ا بالتفتيش على  ،مبجلس ا
باإلضــــافة إىل ذلك، مت واملراجعة املحلية وتنظر يف الطعون يف قرارات الشــــراء. والعقود احلكومية 

بسلطة  ًاوتتمتع حماكم جملس الدولة أيض. إنشاء مكتب شكاوى خاص فيما يتعلق بعمليات الشراء
  النظر يف نزاعات الشراء وتسويتها. 

ـــتريات ذات املصـــدر الوحيد  ـــتريات.  ١٠ويف الوقت احلايل، تشـــكل املش يف املائة من إمجايل املش
  وباإلضافة إىل ذلك، ال يتعني على الشركات اململوكة للدولة اتباع العديد من القواعد احلالية. 

ترنت على املوقع وحيدد الدستور عملية مراجعة واعتماد موازنة الدولة السنوية، اليت يتم نشرها عرب اإلن
اإلرشــــــادات ا ، تصــــــدر الوزارة ســــــنوي٥٣/١٩٧٣ًّاإللكتروين لوزارة املالية. ومبوجب القانون رقم 

والبيانات ذات الصـــلة إلعداد املوازنة بعد وقت قصـــري من بداية كل ســـنة مالية. ويتم تقدمي مشـــروع 
ــــــال  املوازنة إىل جملس الوزراء للموافقة عليه وبعد ذلك إىل الرئيس. وبعد املوافقة الداخلية، يتم إرس

  مشروع املوازنة إىل جملس الشعب ملزيد من النقاش وجلسات االستماع واالعتماد النهائي.
، بصـــــيغته املعدلة، بشـــــأن املحاســـــبة احلكومية، أنظمة الرقابة ١٢٧/١٩٨١وحيكم القانون رقم 

ســــابات اخلتامية جلميع اهليئات الداخلية، ونشــــر وحتليل النتائج اليت تنشــــرها اإلدارات املالية، واحل
اإلدارية للدولة. وعلى الرغم من أن كل ســـــلطة إدارية أنشـــــأت هيئات رقابة داخلية، فإن وزارة 
شامل عن اإلشراف املايل واإلشراف على املوازنات العامة لتنفيذ املوازنات  املالية مسؤولة بشكل 

ــــــلطات اإلدارية من خالل وحدات التفتيش املايل  التابعة هلا. وتعد وزارة املالية تقارير من قبل الس
صلة  حماسـبة مالية شـهرية وفصـلية وسـنوية مبا يتوافق مع معايري املحاسـبة الدولية والقرارات ذات ال

  الصادرة عن اجلهاز املركزي للمحاسبات.
سي وكتاب  ستندية، واالحتفاظ بكتاب رئي سبة احلكومي يف مصر باتباع دورة م وُيلزم نظام املحا

ض سبة احلكومية واإلشراف املايل. ويتم تطبيق هذا النظام إ ستخدامه يف أداء أعمال املحا ايف جيب ا
يف مجيع اجلهات احلكومية، مبا يف ذلك وحدات اجلهاز اإلداري للدولة ووحدات احلكم املحلي 
. واهليئات االقتصـادية العامة وهيئات اخلدمات والصـناديق واحلسـابات اخلاصـة والوحدات اخلاصـة

ـــــة، وفق ـــــس ـــــيف بكل مؤس لالئحة احلفظ  ًاوعند امتالء الدفاتر، يتم االحتفاظ هبا يف غرفة األرش
  احلكومية، أو يتم حتويلها إىل شكل إلكتروين. 
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    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
من الدســــتور: "املعلومات والبيانات  ٦٨احلق يف الوصــــول إىل املعلومات منصــــوص عليه يف املادة  نَّإ

واإلحصاءات والوثائق الرمسية مملوكة للشعب. واإلفصاح عنها من مصادرها املختلفة حق تكفله الدولة 
وابط احلصول عليها لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفريها وإتاحتها للمواطنني بشفافية، وينظم القانون ض

الرغم من عدم   وإتاحتها وســــــريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها." وعلى
القوانني اخلاصة بقطاعات   وجود قانون حمدد حيكم الوصول إىل املعلومات، فإن مصر لديها العديد من
مت إعداد   رار يف احلكومة. وقدمعينة واليت تعزز الشـــــفافية يف توفري املعلومات حول عمليات صـــــنع الق

مشروع قانون بشأن الوصول إىل املعلومات وتقدميه إىل اللجنة العليا لإلصالح التشريعي ملراجعته قبل 
  لعرضه على جملس النواب إلصداره. ًامناقشته من قبل جملس الوزراء متهيد

ــــــري ة. كما متنع وحيظر القانون املصــــــري على املوظفني العموميني اإلفصـــــــاح عن معلومات س
(ب) من قانون العقوبات املوظفني العموميني من الكشف عن أسرار الدفاع، بينما حتظر   ٨٠  املادة
  نشر معلومات كاذبة. ًامكرر ١٠٢  املادة

وقد أنشــأت بعض الوزارات، مثل وزارة املالية ووزارة االتصــاالت، بوابات للعمالء عرب اإلنترنت 
ا ووظائفها عرب اإلنترنت. وقد قامت وزارة التخطيط واملتابعة تنشــــــر املعلومات املتعلقة بعملياهت

واإلصالح اإلداري بالتنسيق مع العديد من الوزارات لتبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية للسماح 
بالدفع اإللكتروين للعديد من اخلدمات العامة. وســتســتمر عملية الرقمنة هذه يف ظل االســتراتيجية 

ــــــاد. الوطنية احلالية ملكا باإلضــــــافة إىل ذلك، تقدم الوزارات واملحافظات واجلامعات وفحة الفس
تقارير دورية عن خماطر الفســاد إىل األمانة الفنية للجنة التنســيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســاد يف 
هيئة الرقابة اإلدارية بشـــأن متابعة تنفيذ االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســـاد. ويتم على أســـاس 

  مراجعة املؤسسات وترتيبها من حيث خماطر الفساد والتدابري املتخذة ملعاجلتها.  سنوي
من الدســــتور،  ١٣٥ن املادة وفيما يتعلق مبشــــاركة املجتمع يف عمليات صــــنع القرار العام، ُتمكِّ

سائل اليت ختدم  شريعات أو امل شاريع الت سائل م شأن م ستماع ب سات ا شعب من عقد جل جملس ال
ة، وتدعو الشــهود واخلرباء ذوي الصــلة إىل تقدمي معلومات أو شــهادات. ويشــارك املصــلحة العام

يف عملية صــنع القرار العام من خالل ورش العمل املجتمعية  ًااملواطنون وأصــحاب املصــلحة أيضــ
  والدراسات االستقصائية على املواقع اإللكترونية واالجتماعات مع املجتمع املحلي.

تنفيذ االســتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســاد ممثلني عن املجتمع املدين صــياغة وعملية وقد تضــمنت 
سيني. كما ُبذلت جهود مكثفة لزيادة الوعي ومتكني اجلمهور من  صلحة رئي صحاب م صفهم أ بو

الســلبية على  املســامهة يف مكافحة الفســاد من خالل محالت وســائل اإلعالم العامة اليت ُتظهر آثاره
ح املجتمع و ية التواصـــل مع الســـلطات التنظيمية ومكافحة الفســـاد لإلبالغ عن أعمال كيفتوضـــِّ

ــاخنة وبوابات اإلنترنت للمواطنني  ــاء العديد من اخلطوط الس ــياق إنش ــاد. وقد مت يف هذا الس الفس
إىل دمج  ًاغ. وهتدف االستراتيجية أيضلإلبالغ عن الفساد، مبا يتضمن عدم الكشف عن هوية املبلِّ

 مناهج مكافحة الفساد يف مجيع مستويات التعليم. 
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    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
من قانون العمل املوظفني بأداء واجباهتم بدقة وصـــــــدق على النحو الذي حيدده  ٥٦تلزم املادة 

دد القانون، وأنظمة العمل، وعقود العمل الفردية واجلماعية، إلجناز هذه الواجبات يف الوقت املح
ــــــعة من  ٥٧وممارســـــــة العناية الواجبة. وحتظر املادة  على املوظفني املشـــــــاركة يف جمموعة واس

  السلوكيات، مبا يف ذلك انتهاك السرية وقبول اهلدايا دون موافقة صاحب العمل.
وقد وضـــعت اللجنة التنســـيقية الوطنية ملنع ومكافحة الفســـاد، بالتعاون مع مجعية شـــباب األعمال 
املصــريني، مدونة قواعد ســلوك ملوظفي القطاع اخلاص. وقد أصــدرت هيئة الرقابة املالية املصــرية 
شركات يف مصر"، الذي يقدم إرشادات حول أفضل املمارسات  "دليل أنظمة ومعايري حوكمة ال

جمال احلوكمة الرشيدة والشفافية خلدمة مجيع أصحاب املصلحة يف الشركة. كما يتضمن ميثاق يف 
  زاهة للقطاع اخلاص. الن

على املوظفني العموميني تويل منصــــــب أو وظيفة يف  ١٠٦/٢٠١٣من القانون رقم  ١٥وحتظر املادة 
إلشرافهم أو ممارسة نشاط  القطاع اخلاص مع شركة أو كيان تابع أو يرتبط بعملهم السابق أو خاضع

مهين خاص يتعلق بالكيان الذي ترأســوه أو التعامل معه ملدة ســتة أشــهر بعد تركهم اخلدمة العامة، إال 
االستثمار يف   من ًابعد احلصول على موافقة جلنة منع الفساد. كذلك، ُيمنع املوظف العام السابق أيض

اص به أو تقدمي املشـــورة للشـــركات اليت كانت املجاالت اليت كانت ضـــمن ملف اخلدمات العامة اخل
  اخلدمة.   تابعة أو خاضعة للرقابة من قبل الكيان الذي ترأسه املوظف العام خالل فترة

تسجيل الشركات التجارية وشركات  ٧/٢٠١٧والقانون رقم  ١٥٩/١٩٨١وحيكم القانون رقم 
نية متكاملة لتسهيل عمليات التسجيل االستثمار، على التوايل. وتدير وزارة االستثمار بوابة إلكترو

وتسجيل مالكي األسهم واملسامهني. ويف احلاالت اليت تكون فيها الشركة مسجلة بواسطة شركة 
سجيل  ضافية مطلوبة لت شركة األم كذلك، على الرغم من وجود تدابري إ سجل ال تابعة، جيب أن ت

 ١٧/١٩٩٩قانون التجارة رقم من  ٢٩إىل  ٢١املالكني املســــتفيدين بشــــكل كاف. وتنص املواد 
على الدفاتر التجارية اليت يتعني على كيانات القطاع اخلاص االحتفاظ هبا حبكم نشـــاطها التجاري 

  ملدة مخس سنوات، مبا يف ذلك البيانات املالية للشركة، وكذلك اخلصوم واألصول.
انات املالية. وجيب أن متتثل وتوجه اللوائح الصادرة عن السلطات الضريبية ووزارة املالية إعداد البي

البيانات املالية للشـــــركات العامة ملعايري املحاســـــبة الدولية وأن يعدها حماســـــب مرخص (القانون 
  ).١٥٩/١٩٨١ رقم

صراحًة إمكانية اخلصم الضريب الرشوة جرمية لكون  ي للنفقات اليت تشكل رشاوىوال متنع مصر 
 وتعديالته.  ١٩٣٧لسنة  ٥٨يعاقب عليها قانون العقوبات املصري رقم 

  
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

يتكون النظام القانوين املصــري ملكافحة غســل األموال بشــكل أســاســي من قانون مكافحة غســل 
نة  ٨٠قانون رقم الاألموال ( ــــــ مات  ٢٠٠٢لس كذلك التعلي ية، و يذ ته التنف ته) والئح عديال وت

املصــــري ووحدة مكافحة غســــل األموال وغريها من  واملنشــــورات الصــــادرة عن البنك املركزي
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الســــلطات الرقابية، مبا يف ذلك تلك املنطبقة على البنوك وشــــركات الصــــرافة وشــــركات حتويل 
  األموال وشركات التأمني واألعمال واملهن غري املالية.

أصـــحاب املهن وحتدد الالئحة التنفيذية الســـلطات الرقابية املختصـــة بالرقابة على املؤســـســـات املالية و
واألعمال غري املالية واليت تشــمل: املصــرف املركزي بالنســبة للبنوك وشــركات الصــرافة واجلهات اليت 
تباشـــر حتويل األموال؛ اهليئة العامة للرقابة املالية بالنســـبة لشـــركات التأمني والشـــركات اليت تتعامل يف 

الصـــــغر؛ الوزارات املختصـــــة املتناهي التمويل األوراق املالية، والتأجري التمويلي، والتمويل العقاري، و
بالنســبة لســماســرة العقارات وجتار املعادن النفيســة واألحجار الكرمية وأندية القمار؛ وزارة االتصــاالت 
ـــــبة للهيئة القومية للربيد فيما يتعلق باخلدمات املالية اليت تقدمها؛ نقابة املحامني؛ نقابة  واملعلومات بالنس

ة للمحاســبني؛ ووحدة مكافحة غســل األموال بالنســبة ألية مؤســســة مالية أخرى أو التجاريني بالنســب
  جهة من أصحاب املهن واألعمال غري املالية اليت ال ختضع للسلطات الرقابية املذكورة.

وقد ُأنشـــئت وحدة املعلومات املالية (وحدة مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب) وباشـــرت 
تتوىل تلقي وحتليل اإلخطارات حول العمليات املشبوهة وإحالة نتائج ، وهي ٢٠٠٢عملها يف سنة 

  .٢٠٠٤يف سنة  إيغمونتحتليلها إىل النيابة العامة. وقد انضمت الوحدة إىل جمموعة 
ــــل األموال وتتبادل  ــــؤولة عن مكافحة غس ــــلطات الرقابية واملعنية بإنفاذ القانون املس وتتعاون الس

  الصعيدين املحلي والدويل.املعلومات على 
بإنشاء جلنة وطنية تنسيقية يف جمال مكافحة  ٢٠٠٥لسنة  ٦٣وقد صدر قرار رئيس جملس الوزراء رقم 

غســل األموال هتدف إىل التنســيق يف نطاق اجلهود الوطنية اليت تبذل يف مكافحة غســل األموال ومتويل 
  العالقة.  للوائح واألنظمة ذاتاإلرهاب، واإلسهام يف كل ما يتطلبه تنفيذ القوانني وا

مشــروع التقييم الوطين ملخاطر  وضــعاإلرهاب من مكافحة غســل األموال ومتويل  وحدة نتهتاو
اللجنة الوطنية التنســيقية يف جمال مكافحة غســل األموال  اعتمدتهاإلرهاب وغســل األموال ومتويل 

  اجلهات املعنية. بالتنسيق مع ذلكاإلرهاب وومتويل 
ولالمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال، جيب أن يكون لدى مجيع املؤسسات املالية واألعمال 

: حتديد هوية الزبائن واملهن غري املالية املحددة أنظمة داخلية خاصة مبكافحة غسل األموال تتضمن
العناية الواجبة املعززة على الزبائن تدابري واملالكني املنتفعني، واملراقبة املســتمرة للمعامالت، وتطبيق 

املخاطر العالية، وحفظ السجالت واإلبالغ عن ذات ذوي املخاطر العالية واحلسابات واملعامالت 
  أدناه). ٥٢املعامالت املشبوهة (انظر املادة 

ــــــنة و و"قواعد التعرف على هوية  ٢٠١١تغطي "قواعد التعرف على هوية العمالء يف البنوك" لس
واملحدثة بقواعد التعرف  ٢٠١٢العمالء يف اجلهات اليت تباشـــــر نشـــــاط حتويل األموال" لســـــنة 

الصــادرة عن وحدة مكافحة غســل األموال بشــكل كاٍف التزامات البنوك واجلهات  ٢٠١٩ لســنة
 يذها لعمليات التحويالت اإللكترونية.األخرى عند تنف

عن النقد واألدوات القابلة للتداول حلاملها، عند الدخول إىل البلد أو  اإلقراروتعتمد مصــــــر نظام 
ملادة  عادهلا (ا ما ي مة عشــــــرة آالف دوالر أمريكي أو  جاوزت القي غادرته، إذا  قانون  ١٢م من 

البنك املركزي واجلهاز املصــريف والنقد).  من قانون ١٢٦و ١١٦مكافحة غســل األموال واملادتني 
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الكاذب تشــــــمل الغرامة  اإلقرارو اإلقراركما تنص التشــــــريعات على عقوبات يف حاالت عدم 
  واحلبس والضبط واملصادرة.
فريقيا أن مصر أمة إىل جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال وُتظهر تقارير املتابعة املقدَّ

رضــــــية أوجه القصــــــور املحددة يف تقرير التقييم املعد من قبل البنك الدويل ة ُمقد عاجلت بطريق
  ، مبا فيها تلك املتعلقة باإلجراءات الوقائية والرقابة.٢٠٠٩ لعام
تســـاهم مصـــر بنشـــاط يف تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة غســـل األموال و

شاركتها الفاعلة يف  سيما من خالل م شرق األوسط ومشال ال فريقيا أجمموعة العمل املايل ملنطقة ال
  .إيغمونتويف جمموعة 

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

مشـــاركة أصـــحاب املصـــلحة على نطاق واســـع يف اعتماد االســـتراتيجية الوطنية الثانية   •  
  )؛١٣و ٥) (املادتان ٢٠٢٢-٢٠١٩ملكافحة الفساد (

اص مبصر، بالتشاور مع املجتمع املدين واألوساط اخلر إدراك الفساد وضع وتنفيذ مؤش  •  
  )؛١٣و ٦األكادميية وعامة اجلمهور (املادتان 

، الذي يعامل أموال األحزاب السياسية على أهنا ٤٠/١٩٧٧من القانون رقم  ١٤املادة   •  
 )؛٧"أموال عامة" ألغراض قانون العقوبات (املادة 

تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل املتعلق مبكافحة غســل تســاهم مصــر بنشــاط يف   •  
ســــيما من خالل مشــــاركتها الفاعلة يف جمموعة العمل املايل ملنطقة الشــــرق  األموال ال

  ).١٤(املادة يغمونت فريقيا ويف جمموعة إأاألوسط ومشال 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  يلي:ُيوَصى بأن تقوم مصر مبا 

مواصلة تعزيز اإلبالغ الكمي عن التقدم املحرز يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد   •  
  )؛٥  كجزء من اآللية الشاملة للرصد والتقييم والرقابة (املادة ٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة 

للمرشحني ملناصب اجلهات اليت تساهم يف التربع  هوية معرفةلتعزيز النظر يف اختاذ تدابري   •  
  )؛٧(املادة  اجلهات تلك شفافية وتعزيز منتخبة ولألحزاب السياسية

االســتمرار يف وضــع وتنفيذ برامج تدريبية تتصــل مبدونة قواعد الســلوك املعدلة للموظفني   •  
  )؛٨(املادة  ٢٠١٨العموميني، اليت اكتملت يف عام 

التنفيذية الالزمة لضـــــمان تفعيل القانون مواصـــــلة اختاذ التدابري الالزمة إلصـــــدار اللوائح   •  
  )؛٨بشأن منع تضارب املصاحل (املادة  ١٠٦/٢٠١٣ رقم
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ساد، يف اختاذ تدابري لوضع وتنفيذ   •   ستراتيجية الوطنية ملكافحة الف سياق اال ستمرار، يف  اال
ــــــخاص  ــــــأن محاية املبلغني الداخليني عن املخالفات وغريهم من األش القانون املقترح بش

  )؛٨ني (املادة املبلغ
مواصــلة اختاذ التدابري الالزمة لوضــع اللمســات األخرية على مشــروع قانون الوصــول إىل   •  

  )؛١٠املعلومات العامة واعتماده (املادة 
  )).٤(  ١٢ي للنفقات اليت تشكل رشاوى (املادة عدم السماح صراحًة باخلصم الضريب  •  

    
    املوجوداتالفصل اخلامس: استرداد   -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     

    )٥٩و ٥٦و  ٥١  (املواد
ـــــترداد  ـــــاعدة القانونية املتبادلة أو اس ـــــألة املس ليس هناك يف القانون املصـــــري نص عام ينظم مس

تفصــــيلي بالرغم من وجود عدد من النصــــوص القانونية اليت تطرقت للتعاون املوجودات بشــــكل 
القضائي الدويل ونصت على أن التعاون يف هذا املجال يتم يف إطار القواعد اليت تقررها االتفاقيات 

من قانون مكافحة غســـل األموال). وجتدر اإلشـــارة  ١٨الدولية أو وفقًا ملبدأ املعاملة باملثل (املادة 
ن أية معاهدة يتم التصــــديق عليها ونشــــرها يكون هلا يف مصــــر ذات قوة القانون املصــــري، إىل أ

وتكون أحكامها، باستثناء تلك الذي يقتضي تنفيذها فرض عقوبة أو إجراء قسري، قابلة للتطبيق 
لدى مصــر مشــروع أنَّ كما  من الدســتور). ١٥١/١الذايت دون حاجة إىل تدخل تشــريعي (املادة 

 عداد.اون القضائي يف املواد اجلنائية يف طور اإلقانون للتع

 ،وهذا املكتب له عدة اختصــاصــات .ومت إنشــاء مكتب التعاون الدويل امللحق مبكتب النائب العام
ومن بينها إعداد طلبات املساعدة القضائية اليت يتم إرساهلا إىل السلطات األجنبية من خالل قطاع 

 ،ت يف تنفيذ الطلبات الواردة منها بعد العرض على النائب العامالتعاون الدويل بوزارة العدل والب
  ومن ضمن تلك الطلبات طلبات استرداد املوجودات. 

سترداد املوجودات حىت اآلن، كما أهنا قامت بإرسال العديد  ومل ترفض مصر مطلقًا طلبًا يتعلق با
  من الطلبات السترداد املوجودات استنادًا إىل االتفاقية.

لسلطات املصرية بإرسال املعلومات بشكل تلقائي، وخاصة يف قضايا غسل األموال. وقد وتقوم ا
ــــــل األموال على  مذكرة تفاهم مع نظرياهتا من الوحدات األجنبية  ٢٧وقَّعت وحدة مكافحة غس

قائيًّ بادل املعلومات تل مبا يف ذلك ت عاون،  بالت عديد من اُتعىن  بإبرام ال مة  عا بة ال يا قامت الن . كما 
شر مع نظائرها مذ شأن التعاون املبا ضمن اتفاقية الرياض  لدىكرات التفاهم ب الدول األخرى. وتت

حول التعاون اخلاص. وتتبادل  العربية للتعاون القضـــائي ومعاهدات أخرى مصـــر طرف فيها مواد
  واإلنتربول.  إيغمونتالسلطات أيضًا املعلومات تلقائيًّا من خالل جمموعة 
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وقد أبرمت مصر العديد من اتفاقيات التعاون الدويل الثنائية واملتعددة األطراف يف جماالت مكافحة 
  اجلرمية وتعقب املجرمني والعائدات اإلجرامية. 

ويف حالة عدم  .وميكن ملصر أن تتعاون يف جمال استرداد املوجودات بغض النظر عن وجود معاهدة
ناد إىل مبدأ املعاملة باملثل. وتتاح يف ســـياق هذا التعاون نفس يتم االســـت ،وجود معاهدة أو اتفاقية
تدابري واإل قة بتتبع جمموعة ال ها تلك املتعل مبا في ية،  لداخل ية ا حة يف اإلجراءات اجلنائ تا جراءات امل

وجتميد وحجز ومصــــــادرة املمتلكات. وتطبق مصــــــر أحكام االتفاقية مباشــــــرة يف احلاالت اليت 
 تفاق ذي صلة.ينطبق عليها أيُّ ا  ال
  

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
    )٥٨و ٥٢  (املادتان

ختضـــع املؤســـســـات املالية واألعمال واملهن غري املالية املحددة ملتطلبات مكافحة غســـل األموال، 
قانون مكافحة غســـــــل األموال (املواد  قًا ل  ٢٢والئحته التنفيذية (املواد  )١١-٧و ١وذلك وف

ف والتحقق من ) وتشمل هذه املتطلبات معايري احليطة الواجبة جتاه العمالء مبا فيها التعر٤٠ُّ-٢٩و
، والتحقق من هوية املالكني املنتفعني، واملراقبة املســـــتمرة للمعامالت، وحفظ الســـــجالت العمالء

وحتديث البيانات بصـــفة دورية ومســـتمرة واإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة إىل وحدة املعلومات 
املالية (وحدة مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب). كما مشلت املتطلبات تقييم خماطر غســـل 

ــــــبة إلدارة تلك املخاطر وتطبيق األمو العناية الواجبة املعززة على  تدابريال واختاذ إجراءات مناس
املخاطر العالية مبا فيها حســـــــابات  اتالزبائن ذوي املخاطر العالية واحلســـــــابات واملعامالت ذ

  منهم. وقد قامتنياألجانب واملحليني ذوي املخاطر وأفراد أسرهم واملقربني األشخاص السياسي
وحدة مكافحة غسل األموال بإصدار قواعد التعرف على هوية العمالء وتعميمها على املؤسسات 
املالية مبا فيها البنوك وشـــــركات الصـــــرافة وشـــــركات األوراق املالية وشـــــركات حتويل األموال 

لة حول نظم إدارة خماطر غســــــل األموال مبا فيها نت هذه القواعد تعليمات مفصــــــَّ ضــــــمَّ  كما
  احلسابات واملعامالت اليت جيب إيالؤها عناية خاصة.األشخاص و

كما أنَّ إجراءات الترخيص للمصــارف املنصــوص عليها يف قانون البنك املركزي واجلهاز املصــريف 
"قواعد التعرف على هوية العمالء ظر والنقد والئحته التنفيذية متنع من إنشــاء مصــارف ومهية. وحت

سلة مع مصرف يف البنوك" الصادرة عن الوحدة امل صارف من الدخول أو االستمرار يف عالقة مرا
  م خدمات مراسلة ملصرف ومهي.ومهي أو مع مصرف يقدِّ

سنة  ٦٢ويطلب القانون رقم  شروع من عدد من األشخاص ١٩٧٥ل شأن الكسب غري امل مبن  ،ب
ــــــلطة العامة، وســــــائر العاملني يف اجلهاز اإلداري يف الدولة  ونفيهم القائم عدا فئات بأعباء الس

تقدمي إقرار عن ذمتهم املالية وذمة زوجاهتم وأوالدهم القصــر كل مخس ســنوات  ،املســتوى الثالث
وعند انتهاء اخلدمة. ويتوىل فحص إقرارات الذمة املالية عدد من اهليئات، حبسب الشخص اخلاضع 

اإلدارية تنفيذ  لإلقرار، تعاوهنا إدارة الكســــــب غري املشــــــروع يف وزارة العدل. كما تتوىل الرقابة
تكلفها به إدارة الكســب غري املشــروع من حبث بيانات حاالت الكســب غري املشــروع. ونص  ما

القانون على عقوبات جنائية (احلبس و/أو الغرامة) يف حالة عدم تقدمي اإلقرار أو تقدمي بيانات غري 
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ن دون إمكانية من القانو ١٧صــــــحيحة. وال حتول ســــــرية اإلقرارات املنصــــــوص عليها يف املادة 
املعلومات ذات الصلة مع السلطات األجنبية املختصة بناء على طلب مساعدة قضائية  التشارك يف

الطبيعة اليدوية لنظام اإلقرار عن الذمة املالية من  ُتصــــعِّبمتبادلة متعلقة بتحقيق جنائي خارجي. و
  ة ومراجعة فعالة.ومن إجراء رقاب مةإمكانية االستفادة القصوى من املعلومات املقدَّ

الذين هلم مصــــلحة يف حســــاب مايل يف بلد أجنيب أو  ،وال تلزم مصــــر املوظفني العموميني املعنيني
 بأن يبلغوا السلطات عن تلك العالقة. ،سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب

  
التعاون الدويل تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
)، ١٦٣  متنح القواعد العامة يف القانون املدين حول املســـؤولية التقصـــريية والتعويض عن الضـــرر (املادة

يف الشروع يف إجراءات لتحديد احلق للطرف املتضرر، سواٌء أكان اعتباريًّا أم طبيعيًّا، وحمليًّا أم أجنبيًّا، 
  األجنبية.  هذا احلق الدول ملكية املمتلكات أو رفع دعوى للتعويض يف املحاكم املحلية. وال يستثين

ويتيح قـــانون اإلجراءات اجلنـــائيـــة ملن حلقـــه ضــــــرر من اجلرميـــة أن يـــدعي حبقوقـــه املـــدنيـــة 
من نفس  ١٠٢ا أوجبت املادة )، وذلك ينطبق أيضــــًا على الدول األجنبية. كم٧٦و  ٢٧  (املادتني

  القانون رد األشياء اليت وقعت عليها اجلرمية أو املتحصلة منها إىل من فقد حيازهتا باجلرمية.
وال تســـمح التشـــريعات املصـــرية بتنفيذ أحكام املصـــادرة األجنبية باســـتثناء تلك الصـــادرة من اجلهات 

األموال املتحصـــلة من جرائم غســـل األموال أو عائداهتا القضـــائية األجنبية املختصـــة واملتعلقة مبصـــادرة 
غري أنه جيوز للســلطات املصــرية املختصــة أن حتصــل  ،) من قانون مكافحة غســل األموال)٢٠(املادة (

  ) من قانون مكافحة غسل األموال).١٤على أمر مصادرة داخلي بناًء على طلب أجنيب (املادة (
  رة غري املبنية على إدانة.وال تسمح التشريعات املصرية باملصاد

كما ال تنص التشـــريعات املصـــرية على إمكانية جتميد أو حجز املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو 
  حجز أجنيب.

حيث تتاح يف  ،على طلب أجنيب وميكن للسلطات املصرية املختصة جتميد أو حجز املمتلكات بناًء
جراءات املتاحة يف اإلجراءات اجلنائية لتدابري واإلســــياق املســــاعدة القانونية املتبادلة نفس جمموعة ا

وقانون مكافحة غســـــــل  اجلنائية اإلجراءات مبا فيها قانون ،الداخلية. وتنص عدة قوانني وطنية
على حجز أو مصــادرة املمتلكات اليت ُيحصــل عليها من اجلرائم املتصــلة بالفســاد أو اليت  ،األموال

  تستخدم يف هذه اجلرائم.
وتنص التشريعات املصرية على آلية للحفاظ على املمتلكات من أجل مصادرهتا وترتكز هذه اآللية 

ـــــي على أحكام القانون املدين. كما توجد إدارة عامة لألموال  ـــــاس ـــــكل أس املتحفظ عليها مت بش
دارة إباإلضــــافة إىل وحدة األموال املتحفظ عليها يف  ١٩٩٩نشــــاؤها بقرار من النائب العام عام إ

  الكسب غري املشروع. وميكن استخدام هذه اآلليات يف إطار التعاون الدويل السترداد املوجودات.
إذا مل تتلق معلومات كافية  ،املؤقتة وللنيابة العامة الســــلطة التقديرية لرفض التعاون أو إلغاء التدابري

 أو يف حينها من الدولة الطالبة.
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    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
 ،املبدأ العام وفقًا للتشــريعات املصــرية هو أن املمتلكات املصــادرة تؤول ملكيتها إىل اخلزينة العامة

من قانون  ١٠٢ادرة. غري أن املادة يوجد حكم يف القانون ينص على إرجاع األموال املصــــــ وال
اليت وقعت عليها اجلرمية  ،ت صـــراحًة على وجوب رد األشـــياء املضـــبوطةاإلجراءات اجلنائية نصـــَّ 

إىل من فقد حيازهتا باجلرمية. وبذلك قضـــت حمكمة اجلنايات يف حكم صـــادر  ،املتحصـــلة منها أو
 تقم مبصــــــادرة املبلغ املايل أهنا ملإىل حيث أشــــــارت املحكمة يف أســــــباب حكمها  ،٢٠١٧  عام

 ،مصــــــدره وأنه مت االســــــتيالء عليه من حســــــاب إحدى الوزارات األجنبيةاملتحفظ عليه لثبوت 
  مصدره مرة أخرى.إىل إعادة املبلغ  توأوجب

من قانون مكافحة  ١٤من قانون العقوبات واملادة  ٣٠وحفظت التشـــريعات املصـــرية، الســـيما املادة 
ضبط   سنة النية عنداحلمن قانون اإلجراءات اجلنائية حقوق األطراف الثالثة  ١٠٤غسل األموال واملادة 

 املوجودات.  ومصادرة العائدات اجلرمية. وهذه املواد تنطبق أيضًا يف إطار التعاون الدويل السترداد
وعندما ُيتَّخذ قرار بإرجاع املوجودات، تكون ســياســة مصــر هي إرجاع املوجودات دون اقتطاع 
ية لتغطية التكاليف يف نطاق املعقول، على النحو  نائ ــــــتث ناء احلاالت االس ــــــتث أيِّ جزء منها، باس
املنصــوص عنه يف االتفاقيات الســارية. ومل حتدث حىت اآلن أيُّ حاالت قامت فيها مصــر باقتطاع 

  النفقات املتعلقة باسترداد املوجودات.
ــــــل األموال على ٢٠وتنص املادة  أنه جيوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة  من قانون مكافحة غس

يف جرائم غســـل األموال  ،مبصـــادرهتا ااألطراف تنظم التصـــرف يف حصـــيلة األموال املحكوم هنائيًّ
جهات قضائية مصرية أو أجنبية، تتضمن قواعد توزيع تلك احلصيلة بني أطراف االتفاقية وفقًا  من

 لألحكام اليت تنص عليها.
ومل تكن هناك أيُّ قضايا تنطوي على تقاسم  ،أيَّ اتفاقات تتعلق بتقاسم املوجوداتومل تربم مصر 

 للموجودات حىت تارخيه.
وتنطبق أحكام االتفاقية مباشـــرة يف احلاالت اليت ال ينطبق فيها أيُّ اتفاق ذي صـــلة. ويكون تنفيذ 

  وفقًا للمادة نفسها. ٥٧الطلب الوارد من دولة طرف طبقًا للمادة 
  فرض مصر أيَّ شروط على إرجاع املوجودات. وال ت

  اجلنائية. طلبوا ذلك خالل اإلجراءاتإذا كما تسمح التشريعات املصرية بتعويض ضحايا اجلرمية 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٢-٣  
  ُيوَصى بأن تقوم مصر مبا يلي:

ـــائل التعاون الدويل،   •   ـــكل تفصـــيلي مس ـــريع خاص ينظم بش مواصـــلة جهودها إلقرار تش
 )؛٥١  فيها املساعدة القانونية املتبادلة السترداد املوجودات مبا يتوافق مع االتفاقية (املادة  مبا

تعزيز تدابري إقرار الذمة املالية اخلاصـــــــة باملوظفني العموميني املحددين، وكذلك الرقابة   •  
ــــــبيــل املثــال ،ليــة وعمليــة املراجعــة من خاللالــداخ تغطيــة األزواج وليس فقط  ،على س

 )؛٥٢من املادة  ٥الزوجات واعتماد نظام لتقدمي اإلقرارات بشكل إلكتروين (الفقرة 
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املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب  النظر يف إلزام  •  
أخرى على ذلك احلســاب بأن يبلغوا الســلطات املعنية عن تلك أو ســلطة توقيع أو ســلطة 

 )؛٥٢من املادة  ٦الفقرة ( العالقة

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف   •  
 ؛)٥٤  (أ) من املادة  ١دولة أخرى ومتعلق جبرائم منصوص عليها يف هذه االتفاقية (الفقرة 

بارتكاب فعل املكتســبة  املمتلكاتالنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســماح مبصــادرة   •  
م أو ارتبطت به، دون إدانة جنائية، يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب جمرَّ

 )؛٥٤(ج) من املادة  ١الوفاة أو الفرار أو الغياب أو يف حاالت أخرى مناسبة (الفقرة 

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء   •  
على أمر جتميد أو حجز أجنيب يوفر أساسًا معقوًال لالعتقاد بأن هناك أسبابًا كافية الختاذ 
تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ســــــتخضــــــع يف هناية املطاف ألمر مصــــــادرة 

 ).٥٤من املادة (أ)  ٢  (الفقرة
    

  االتفاقية تنفيذ حتسني أجل من ُحدِّدت اليت ،من املساعدة التقنية االحتياجات  -٣-٣  
  )؛٥١بناء قدرات أعضاء النيابة العامة العاملني يف جمال استرداد املوجودات (املادة   •  
من الدول اليت هلا نظام قانوين  إرجاع املوجودات والتصــرف فيهامقارنة حول  تشــريعات  •  

مماثل باإلضـــــافة إىل بناء القدرات من خالل عدد من ورش العمل توضـــــح أنظمة قانونية 
  ).٥٧مماثلة هلا سوابق جيدة يف هذا املجال (املادة 

  


