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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، املغرب، 

  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
        استرداد املوجودات

  هة  موج٢٠١١َّأكتوبر / تشرين األول٧خة  شفوية مؤرَّرةمذكِّ    
الفرع املعين بالفساد إىل ) فيينا(من البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة 

     األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةمبكتب ةاالقتصاديواجلرائم 
اهتـا   األمـم املتحـدة يف فيينـا أطيـب حتيّ           الدائمة جلمهورية مصر العربية لدى     البعثةُ هتدي  

 األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،    مبكتب الفرع املعين بالفساد واجلرائم االقتصاديةإىل 
بعـة يف تنفيـذ طلبـات    رة من حكومة مصر بشأن املمارسـات املتّ   ه مذكّ ّيويشرفها أن حتيل إليه ط    

  ).انظر املرفق(ية من جرائم الفساد لة بشأن استرداد املوجودات املتأّت املتباَدالقانونيةاملساعدة 
رة ضــمن وثــائق الــدورة الرابعــة ملــؤمتر  الدائمــة مــن األمانــة تعمــيم املــذكّوترجــو البعثــةُ  

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املزمع عقـدها يف مـراكش بـاملغرب،             الدول األطراف يف ا   
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ٢٤يف الفترة من 

 الدائمة جلمهورية مصر العربية لدى األمـم املتحـدة هـذه الفرصـة لتعـرب           وتغتنم البعثةُ   
ــصادية مبكتــب األمــ   داًجمــدَّ م املتحــدة املعــين باملخــدرات   للفــرع املعــين بالفــساد واجلــرائم االقت

  .واجلرمية عن أمسى آيات تقديرها

                                                         
  * CAC/COSP/2011/1. 
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  هة  املوج٢٠١١َّأكتوبر / تشرين األول٧خة  الشفوية املؤرَّرةاملذكِّمرفق     
الفرع املعين بالفساد  إىل )فيينا(من البعثة الدائمة ملصر لدى األمم املتحدة 

      درات واجلرمية األمم املتحدة املعين باملخمبكتب واجلرائم االقتصادية
  ]بالعربية: األصل[

    
بشأن لة  املتباَدالقانونيةبعة يف تنفيذ طلبات املساعدة  املمارسات املتَّعنرة مذكِّ    

    ية من جرائم الفساد املتأتِّاألموالاسترداد 
ضارة يف اجملتمعات، حيث هتـّدد      الثار  اآل  يترتَّب عليها نطاق واسع من      جرائم الفساد  إنَّ  
ــرِّ وُتاســتقرارها ــانون     ع ــستدامة وســيادة الق ــة امل ــة والتنمي ــيم العدال ــة وق ض املؤســسات الدميقراطي

  .للخطر
 بـسائر أشـكال اجلرميـة املنظمـة واجلـرائم االقتـصادية، مبـا                قويةً  للفساد صالتٍ  كما أنَّ   

  .فيها غسل األموال
ة منـه كمـا أنـه        القانوين ملكافحة الفساد يف مصر منوذجاً متكـامالً للوقايـ          عترب اإلطارُ وُي  

 صــور الفــساد املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، مثــل جرميــة   كــلِّعتــرب منوذجــاً لتجــرمي ومعاقبــة  ُي
ــسبة للموظــف    ــام، باإلضــافة إىل اجلــرائم   العمــوميالرشــوة ســواء بالن  أو يف إطــار القطــاع الع

ادة قة بالرشوة كعرض الرشوة وعـرض الوسـاطة يف الرشـوة، واسـتغالل النفـوذ، واالسـتف                امللَح
  .وتبديده وكذا غسل األموالالعام من الرشوة، واختالس املال 

إىل  وليهــا مــصر ملكافحــة الفــساد فقــد حرصــت علــى أن تنــضمَّ  ونظــراً لألمهيــة الــيت تُ   
 صـك قـانوين دويل ملكافحـة     منها إجيـادَ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اليت كان اهلدفُ     

 الـسيد    قـرارُ  َرَدَص من مصدر غري مشروع إىل بلداهنا األصـلية، فَـ          يةالفساد وإعادة األموال املتأتّ   
ــة رقــم   ــة   ٢٠٠٤ لــسنة ٣٠٧رئــيس اجلمهوري ــة لالتفاقي ــة مــصر العربي  بــشأن انــضمام مجهوري

، كمــا قامــت مبراجعــة القــوانني ذات الــصلة لكــي ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٩عــة يف املوقَّ
  . والتزاماتنه االتفاقية من أحكامتتواءم مع ما تتضمَّ

 هي التدابري الوقائية والتجرمي والتعاون الـدويل        ، على أربعة حماور   زت االتفاقيةُ وقد ركَّ   
  .واسترداد املوجودات

ره وآلياتـه يف جمـال مكافحـة        َو صُـ  بكـلِّ لـدويل   ا إىل تعزيـز التعـاون       وقد دعت االتفاقيـةُ     
  . املتبادلةالقانونية واملساعدة  مثل تسليم اجملرمني والتعاون يف جمال إنفاذ القانون،الفساد
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ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٥مت للنيابـة العامـة عقـب ثـورة          دِّد البالغات اليت قُـ    ونظراً لتعدُّ   
 مــسؤولني يف  يف آالف البالغــات ضــدَّ العامــة املــصرية التحقيــقَ  فقــد باشــرت النيابــةُ ،٢٠١١

ــا      ــال الع ــى امل ــق باالســتيالء عل ــشأن اهتامــات تتعل ــسابق ب ــه   النظــام ال ــسهيل االســتيالء علي م وت
 الدولـة الـسابق     حملاكمة اجلنائية وعلـى رأسـهم رئـيسُ       ا إىل ا   منهم  كبرياً  وأحالت عدداً  ح،والترّب

  . كبري من الوزراء السابقنيوجناله وعٌد
ــِع َوعالقــاِت أولئــك األشــخاص ب ونظــراً لتــشعُّ   يهم مناصــبهم م نفــوذهم أثنــاء تــولّ ظَ

يـة مـن جـرائم فـساد خـارج الـبالد إىل             من حتويل أمـوال طائلـة متأتّ      نوا   فقد متكَّ  ،السيادية سابقاً 
 العامـة اسـتناداً إىل نـصوص         فقـد سـارعت النيابـةُ      ومـن مثّ  . دول أخرى، مما أعاق سـبل التنميـة       

 ملختلـف دول العـامل   القانونيـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل توجيه طلبات املساعدة         
 ، ماليـة مـن عدمـه       مبـالغَ  ةَلوا إليها أيَّـ   مون املذكورون قد حوَّ   َهما إذا كان املتَّ    ببيان   مطاِلبةً إيَّاها 

  .ظ عليها ورّدها إىل مجهورية مصر العربيةويف احلالة األوىل جتميد تلك األموال والتحفُّ
    

 عدداً كبرياً من الصعوبات املوضوعية والصعوبات اإلجرائية        وقد واجهت تلك الطلباتُ     
  :ا فيما يليواليت نبّينه

    
    الصعوبات املوضوعية  - أوال  

مـة   املقدَّ القانونيـة ردا علـى طلبـات املـساعدة        . حتديد موقع املال بالدولة املطلوب منـها        -١
عــة علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة مــن الــسلطات القــضائية يف مجهوريــة مــصر العربيــة للــدول املوقِّ

ــساد اســتناداً    ــت بالكــشف عــن أرصــدة     أحكــام تلــك االتف إىل ملكافحــة الف ــة، حيــث طالب اقي
 قـضائية  سرهم واليت صدرت أحكـامٌ املتهمني يف جرائم فساد من أركان النظام السابق وأفراد أُ      

 موقـع   الـدول مـن الـسلطات القـضائية املـصرية حتديـدَ         ظ على أمواهلم، فقد طلبت بعضُ     بالتحفّ
ات املطلـوب جتميـدها أو البنـوك        املال املطلوب جتميده بالدولة املطلـوب منـها أو أرقـام احلـساب            

عــة هبــا تلـك األمــوال بالدولــة املطلــوب منـها، وذلــك علــى الــرغم مــن   واملؤسـسات املاليــة املودَ 
ــة املطلــوب منــها مــالٌ   ن الطلبــات طلــَبتــضمُّ  مملــوك للمتــهم  حتديــد مــا إذا كــان لــدى الدول

  املطلـوبُ ت الدولـةُ ه وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد ظلّـ          إالّ أنّـ  . املطلوب جتميد أمواله مـن عدمـه      
ه داخـل   منها على تصميمها بتكليف الدولة الطالبة ذاهتـا بتحديـد مكـان املـال املطلـوب جتميـدُ                 

 والفقـرتني الفـرعيتني    ٣١عترب خمالفاً لنص املـادة      املؤسسات املالية يف الدولة املطلوب منها، مما يُ       
لعائـدات اإلجراميـة واقتفـاء       من االتفاقيـة بـشأن حتديـد ا        ٤٦ من املادة    ٣من الفقرة   ) ي(و) ز(

  .أثرها
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همني املطلوب جتميد أمـواهلم      أرقام حسابات املتَّ    الدول إرسالَ  كذلك اشترطت بعضُ    
ا املالية على الرغم من وضوح الطلب بشأن تكليفها هبـذا البحـث وعلـى الـرغم                 لدى مؤسساهت 

ــسّرية املعــامالت       مــن اســتحالة إجــراء هــذا البحــث علــى الــسلطات القــضائية املــصرية نظــراً ل
. يـات  املطلـوب منـها إجـراء التحرّ   املصرفية ولكون تلك احلسابات يف دولة أخرى وهي الدولةُ    

م  األطـراف بـأن تقـدِّ      لـزم الـدولَ    من االتفاقية الـيت تُ     ٤٦ املادة   من ١ الفقرة    لنص وذلك خمالفٌ 
  . املتبادلةالقانونية قدر ممكن من املساعدة لبعضها البعض أكَرب

 الـدليل    الدول من مجهورية مـصر العربيـة تقـدميَ         طلبت بعضُ . الربط بني اجلرمية واملال     ‐٢
هم ح أو جــرائم فــساد وأمــوال املــتَّالتــربُّ مــن يس أو املتــأّتعلــى وجــود ارتبــاط بــني املــال املخــتلَ

ع املـال مـن   د تلـك اجلـرائم وصـعوبة تتبُّـ       ب وتعقُّـ   نظـراً لتـشعُّ     بالغـةً   صـعوبةً  ميثِّـلُ وهو ما   . لديها
 من املؤسسات املاليـة يف الدولـة املطلـوب منـها، خاصـة يف               وقت اختالسه حىت وصوله إىل أيٍّ     

 الـيت تكـشَّفت    يف آالف جـرائم الفـساد        امـة التحقيـقَ    الع باشـر فيـه النيابـةُ     الوقت احلـايل الـذي تُ     
 املـادة  مـن ) ٣(من الفقـرة  ) ج( الفقرة الفرعية    وذلك خيالف نصَّ  . عقب إسقاط النظام السابق   

 املساعدة لتنفيذ عمليات احلجز والتجميـد بـصرف النظـر عـن             االتفاقية اليت جتيز طلبَ   من   ٤٦
 مـن  ٣الفقـرة  مـن  ) ز ( الفرعيـة ّصت الفقـرةُ كوهنا من العائدات اإلجرامية من عدمـه، حيـث نـ        

 فقـد   املادة على طلـب حتديـد العائـدات اإلجراميـة واقتفـاء أثرهـا ألغـراض إثباتيـة ومـن مثّ              تلك
 بني طلب احلجز والتجميد بوجه عام وطلب حتديد العائدات اإلجراميـة             الفارقَ االتفاقيةُبيَّنت  

  .بوجه خاص
  املطلـوب منـها علـى أيِّ   إذا ما عثرت الدولةُ. عليهاعدم اإلفصاح عن األموال املعثور       ‐٣

ــتَّ أمــوال باســم أيٍّ  ــد أمــواهلم   مــن امل ــْتهمني املطلــوب جتمي ــسلطات القــضائية   طلَبَوجََّه هــا لل
 العثـور عليهـا ممـا    املصرية مبزيد من املعلومات واالستيضاحات دون اإلفصاح عن املبالغ الـيت متّ    

 املــصرية تقــدير مــدى أمهيــة االســتجابة لطلبــات املعلومــات  ر معــه علــى النيابــة العامــةقــد يتعــذّ
 لـزم الـدولَ    مـن االتفاقيـة الـيت تُ       ٤٦ من املـادة     ٨ الفقرة   واإليضاحات تلك، وذلك خيالف نصَّ    

  .ة السّرية املصرفية املتبادلة حبجَّالقانونية املساعدة  تقدَمي ترفَضبأالَّاألطراف 
 أكـرب   يظـلُّ . خطار السلطات القضائية املـصرية    التحقيق يف جرائم غسل األموال دون إ        ‐٤

 املصرية هو قيام الدول املطلوب منها يف حالة عثورهـا          القضائيةَ ه السلطاتِ اجَوعائق موضوعي يُ  
على أموال بفتح حتقيق بشأن جرائم غسل األموال اليت تقع على أراضيها دون إبـالغ الـسلطات                 

فـإذا  . ة واإليضاحات بشأن اجلرائم املنسوبة للمتهم     األدلّاملصرية، بل إهنا تطالبنا بتقدمي املزيد من        
، بدالً من االسـتجابة للطلـب وإمـدادنا         َعمدتدة للطلب   منا إليها املستندات القاطعة واملؤيِّ    ما قدَّ 

م علـى جرميـة غـسل       َه تلك األدلـة واملـستندات يف حماكمـة املـتَّ          إىل استخدام باملعلومات املطلوبة،   
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 مـن املـادة   ٢٦ الفقـرة  ا، وذلـك خيـالف نـصَّ   مة منَّ على طلبات اإلنابة املقدَّدِّ بالرومل تقم األموال  
ية الطلـب مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر يف أمـر اإلرجـاء أو                   ر الدولة متلقِّ  اُوَش بوجوب تَ  ٤٦

  . وفقاً لشروط الدولة املطلوب منهاالقانونيةالرفض وإمكان تقدمي املساعدة 
 الـدول املطلـوب منـها إىل         بعـضُ  جلـأت . بعة لإلفصاح عن األموال   بطء اإلجراءات املتَّ    ‐٥

ق مـن  ة لـديها يف التحقُّـ   املختـصَّ  السلطةُبدأت  مثَّ،الًي عن األرصدة املطلوب جتميدها أوَّ    التحرِّ
ــواردة أمســاؤهم يف طلــب املــساعدة    ســالمة األدلّــ ة واملــسار القــضائي واحملاكمــة لألشــخاص ال

هم يف إضـاعة الوقـت      اا سـ  محاكم باسـتمارة طلـب جتميـد األرصـدة، ممَّـ          م لل القضائية قبل التقدُّ  
  . نقلها خارج تلك الدولةحتول دونظ على تلك األموال بالسرعة الكافية اليت وعدم التحفُّ

بـدأ  ي  سياسـيا بالتجميـد مثّ     صدر قـراراً  ر االحتاد األورويب الـسريع الـذي يُـ         خيتلف عن مسا   وهذا
  .والتجميدي عن األرصدة فوراً بالتحرِّ

اختالف املقاطعات داخل الدولة الواحدة ومطالبتنا مبخاطبة مجيع تلـك املقاطعـات كـل                -٦
  .على حدة

    
    الصعوبات اإلجرائية  - ثانيا  

 طلبـات جتميــد  مبـا أنَّ . همني املطلـوب جتميـد أمــواهلم  اخـتالف طريقـة كتابـة أمســاء املـتَّ      ‐١
  مائـةً َبلَـغَ سرهم باللغة العربيـة     همني وأفراد أُ  أمساء املتَّ  من    كبرياً  عدداً تَنضمَّاألموال ومصادرهتا تَ  

 امساً، فقد ظهرت أوىل املشكالت اليت واجهتنا بشأن طريقـة كتابـة االسـم حيـث              وثالثنيَ ومثانيةً
 طالبتنـا بـأن تكـون    الً يف املـستندات الرمسيـة ومـن مثّ    بعض الدول تقوم بكتابـة اسـم العائلـة أوَّ          إنَّ

  .فق مع النظام القانوين لديهاسم تتَّ كتابة االطريقةُ
 األمسـاء    بعض األمساء، حيث ميكن كتابـةُ      إعادة ترمجة  الدول   لبت بعضُ كذلك فقد طَ    

العربية نفسها بعّدة طـرق أو بـأحرف خمتلفـة يف مخـس لغـات أساسـية أخـرى، هـي اإلنكليزيـة                      
 على تصميمها على كتابـة      لّتظ خمتلف الدول     أنَّ إالّ. والفرنسية واألملانية واإلسبانية والصينية   

  . بتصحيح االسموطالبتنة االسم بأحرف معيَّ
 ترتيــب  الــدول إعــادةَ حيــث طلبــت بعــُض.تنظــيم أوراق الطلبــات ومرفقاهتــا وترتيبــها   -٢

  . ترتيبهار عليها إعادةُبة ويتعذَّمت إليها غري مرتَّلِّ األوراق ُسعية أنَّاملرفقات مدَّ
 الدول على ترمجـة الطلبـات إىل لغتـها احملليـة ولـيس إىل               عُض ب أصرَّت .ترمجة الطلبات   -٣

 .اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو األملانية
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ــرِْد. عــدم ورود ردود  ‐٤ ــاً، وذلــك     وٌدُد ُرمل َت ــدول ال ســلباً وال إجياب ــد مــن ال  مــن العدي
بعـضها الـبعض بـأكرب       لـزم الـدول األطـراف بـأن متـدَّ          من االتفاقيـة الـيت تُ      ٥١ املادة   خيالف نصَّ 

 ٤٦ املـادة     مـن  ٢٣ الفقـرة    قدر ممكن من العون واملساعدة يف جمال استرداد املوجـودات ونـصَّ           
  . رفض املساعدة القانونية املتبادلة أسباَببدَيلزم الدول األطراف بأن ُتمن االتفاقية اليت ُت

 ضيِّ بعـد مُـ     ُتعـادُ  ةالقانونيـ املـساعدة   طلبـات     أوراقُ كانـت . ر يف جتهيـز الطلبـات     التأخُّ  -٥
  .سة أوراق الطلب ووضعها يف ملفهَرة عدم فَفترة طويلة حبجَّ

 


