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الهدف من الدراسة:
منذ بدايات العقد الول من القرن الحادي والعشرين ،حدث تطورا كبيرا في الجهود الدولية الساعية إلى
مكافحة الفساد الالي والداري وغسيل الموال واسترداد الموال التحصلة عن ممارسات الفساد الحكومي
والداري  .وقد نتج عن تلك الجهود إب رام العديد من التفاقيات الدولية والقليمية العنية بتعزيز وتفعيل
التع اون ال دولى ف ي تل ك الج الت ،وم ن بي ن تل ك التفاقي ات وأهمه ا  " :اتفاقي ــة الم ــم التح ــدة لكافح ــة
الفساد" )وسوف يشار إليها في هذه الدراسة باسم "التفاقية"( التي أعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة
للم م التح دة رق م  58/4ال ؤرخ  31اكت وبر/تش رين الول  . 2003وق ــد انض ــمت إل ــى تل ــك التفاقي ــة ح ــتى
آواخر العام  2013عدد  165دولة ،من بينها جمهورية مصر العربيةـ التي انضمت اليها بموجب قرار رئيــس
الجمهوريـ ــة رقـ ــم  307الصـ ــادر  11سـ ــبتمبر/أيلـ ــول  ، 2004وقـ ــد وافـ ــق مجلـ ــس الشـ ــعب علـ ــى هـ ــذا القـ ــرار
بجلس ــته النعق ــد ي ــوم  20ديس ــمبر/ك ــانون أول  2004ونش ــر ه ــذا القـ ـرار ف ــي الجري ــدة الرس ــمية بالع ــدد 6
الصادر بتاريخ  8فبراير/شباط .2007
وقد حظي موضوع مكافحة الفساد واسترداد الموال النهوبة عن طريق ممارسات الفساد الحكومي والداري
باهتمام شديد في مصر إثر إندلع ثورة يناير  2011ضد نظام الرئيس الخلوع حسني مبارك الذي استمر نحو
 30عام ا واتس م بالس تبداد السياس•ي والفس اد ال الي والداري وش يوع انتهاك ات حق وق النس ان وحري اته
الساس ية عل ى نط اق واس ع .حي ث تفج رت م ع ث ورة الش عب آم ال عظ ام بش أن اس ترداد الم وال الطائل ة
النهوبة عن طريق الفساد الحكومي والداري ،سواء تلك الموال التي مازالت بالداخل ،أو تلك التي تم تهريبها
إلى الخارج عن طريق مافيا الفساد ،بالضافة الى مليارات الدولرات التي قام أركان النظام السابق بتهريبها
قبل سقوطه عام  2011والتي تتراوح التقديرات بشأنها ما بين العشرات والئات من مليارات الدولرات).(1
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ول ش ــك أن ه ــذا الم ــر ال ــذي يس ــتدعي النظ ــر بجدي ــة ش ــديدة ف ــي كاف ــة الحل ــول المكن ــة لس ــترداد أم ــوال
الشــعب النهوبــة مــن أجــل إعــادة اســتخدامها لصــالح تحقيــق التنميــة الســتدامة ،وعــدم منــح الفاســدون
ƒ
الفرصة للتمتع بأموال السحت التي نهبوها ƒ
ظلما وعدوانا من رغيف خبز الفقراء وعرقهم .
وي أتي ف ي مفدم ة الحل ول الطروح ة م ن أج ل مكافح ة الفس اد واس ترداد الم وال النهوب ة ،ض رورة تفعي ل
نصوص اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد .والتي نصت في الادة  3/1منها على" :تنطبق هـذه التفاقيــة،
وفقا لحكامهـا ،علـى منـع الفسـاد والتحــري عنــه وملحق ــة مرتكـبيه ،وعلـى تجميــد وحجـز وإرجــاع العــائدات
’
الجرمة وفقا لهذه التفاقية"
التأتية من الفعال
هذه الدراسة البحثية الوجزة ،هي محاولة بسيطة لتقديم إجابة صحيحة على سؤال محوري واحد يتعلق
بموض وع اس ترداد الموال النهوب ة وم ا يرتب ط ب ه من أس ئلة فرعي ة ،والسؤال الح وري ه و :مــا هــي اللمــح
الرئيسـ ــية للتنظي ـ ــم الـ ــدولي لسـ ــألة اسـ ــترداد المـ ــوال والعـ ــائدات الجراميـ ــة بمـ ــوجب اتفاقيـ ــة مكافحـ ــة
الفس ــاد؟ وإل ــى أي م ــدى يتف ــق و/أو يتن ــاقض الط ــار الق ــانوني ال ــوطني الن ــاظم لكافح ــة الفس ــاد واس ــترداد
الموال النهوبة في جمهورية مصر العربية ،مع العــايير الدوليــة الــواردة فـي اتفاقيــة مكافحــة الفســاد؟ ومـا
هــي أســباب الفجــوة الوجــودة بيــن التنظيميــن الــدولي والــوطني ،وكيــف يمكــن علج هــذه الفجــوة لتحقيــق
مكافح ـ ــة فعال ـ ــة لج ـ ــرائم الفس ـ ــاد واتق ـ ــاء آثاره ـ ــا ال ـ ــدمرة للتنميـ ـ ــة والديمقراطي ـ ــة والص ـ ــلح السياس›ي
والدستوري التي يجب أن تشهده البلد بعد ثورة يناير .2011؟
أما الس ئلة الفرعي ة الرتبط ة بالسؤال الحوري ،فأهمه ا ما يدور من نقاش مجتمعي واسع النط اق حول
أربعة مسائل رئيسية هي:
 .1ما هي القيم الالية الحقيقة أو التقديرية للموال النهوبة عن طريق الفساد خلل فترة حكم الرئيس الخلوع
مبارك؟ وما هي ملمح الخطة الوطنية التي تنتهجها الحكومات الصرية التعاقبة منذ ثورة  2011لسترداد
تلك الموال  ،سواء كانت مهربة إلى الخارج أو ل ت زال موجودة في الداخل؟ وهل ارتكزت تلك الخطة حال
وجودها على معايير وآليات وقواعد التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات الجرامية البينة تفصيل في
التفاقية الدولية لكافحة الفساد التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية؟
 .2لاذا فشلت جهود الحكومات التعاقبة منذ ثورة  2011في استرداد الموال النهوبة والهربة إلى الخارج؟ وهل
يوج ــد تخ ــاذل ف ــي موق ــف ال ــدول الجنبي ــة إزاء إرج ــاع الم ــوال النهوب ــة ال ــتي ¢هرب ــت إليه ــا وذل ــك بالخالف ــة
للتزاماتهــا الدوليــة بمــوجب انضــمامها إلــى التفاقيــة الدوليــة لكافحــة الفســاد؟ أم أن مــرد هــذا الفشــل
بالساس إنما يرجع إلى سوء إدارة هذا اللف من جانب تلك الحكومات التعاقبة؟ـ
 .3هل يمكن تفسير اخفاق الحكومات التعاقبة في استرداد الموال إلى وجود قصور حقيقي في الطار التش ريعي
الناظم لكافحة جرائم الفساد واسترداد الموال النهوبة؟ بما في ذلك ضعف أداء الليات الوطنية الخاصة
بالرقابة والحاسبة والكاشفة والقصور الواضح في وظائفها بشأن مكافحة الفساد؟
ƒ
وأخيرا ،هل يمكن القول باطمئنان ،في ضوء العلومات التوافرة ،بأن الفشل الحكومي في اســترداد المـوال
النهوبـ ــة إنمـ ــا يرجـ ــع إلـ ــى السـ ــباب التقدمـ ــة جميعهـ ــا بالضـ ــافة إلـ ــى غيـ ــاب واضـ ــح للرادة السياسـ ــية لتلـ ــك
الحكومات من أجل استرداد الموال النهوبة الخفية في الداخل أو الهربة إلى الخارج؟
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ولتحقي ق الغ رض م ن ه ذه الدراس ة س وف يت م تقس يمها حس ب الش كاليات ال تي تطرحه ا والس ئلة ال تي
تعالجها وفي حدود ما هو متاح في ضوء الهدف من الدراسة إلى خلفية عامة و ثلثة محاور رئيسية على
النحو التالي:
خلفي ــة عام ــة :ا للتعري ف بالتفاقي ة الدولي ة لكافح ة الفس اد وأه م الب ادئ والحك ام ال تي ترتك ز عليه ا،
وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال منع الفساد والتحري عنه وملحق ة مرتكبيه و تجميد وحجز
واسترداد العائدات التأتية من الفعال ®
الجرمة وفقا لهذه التفاقية.
الح ــور الول :النه ج الوق ائي لن ع ج رائم الفس اد قب ل وقوعه ا ...دراس ة ف ي أس باب الفج وة بي ن التنظي م
الق انوني لكافح ة الفساد في مصر وبين اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد وبيان كيفية معالجة تلك
الفجوة.
الح ــور الثــاني :تجري م أفع ال الفس اد ...دراس ة ف ي أس باب الفج وة بي ن التش ريع ال وطني وبي ن اتفاقي ة الم م
التحدة لكافحة الفساد,
الحور الثالث :تلفي الثار الدمرة للفساد..دراسة في أسباب الفجوة بين التشريع الوطني وبين اتفاقية المم
التحدة لكافحة الفساد
خلفية عامة:
التعريف بالتفاقية الدولية لكافحة الفساد
)الحكام والبادئ  ،الوقاية والعقاب  ،تلفي آثار الفساد(
أكد المين العام السابق للمم التحدة كوفي أنان على أن " :الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من
الثار الضارة في الجتمعات .فهو يقوض الديمقراطيةـ وسيادة القانون ،ويؤدي إلى انتهاكات حقوق
النسان وتشويه السواق وتدهو ر نوعية الحياة ،ويتيح ازدهار الجريمة النظمةـ والرهاب ،وغير ذلك من
التهديدات لزدهار المن البشري").(2
والواقع أن الفساد ظاهرة خبيثة ومدمرة تعاني منها جميع بلدان العامل بدرجات متفاوتة ،إل أن آثارها في
بلدان العالم النامي ،ومنها جمهورية مصر العربية ،أكثر ما تكون تدميرا وتخريبا؛ حيث يضر الفساد بفقراء
الوطن ضررا كبيرا على نحو ما كشفت عنه ثورة يناير  2011وماصاحبها من تداعيات واشكاليات خطيرة
متصلة بمكافحة الفساد  .فالموال العامة للدولة مخصصة بحسب الصل لتحقيق التنمية
الجتمعية الستدامة والقضاء على الفقر والجوع والرض ،ولكن إذ بالفساد ينهب تلك الموال نهبا منظما
ومنهجي ا ،ليقوم بتهريبها إلى الخارج أو اخفائها في الداخل ،بما يقوض من قدرة الحكومة على تقديم
الخدمات النسانية الساسية للمواطنين ،وذلك في ظل سياسات سلطوية وإجراءات وتدابير وممارسات
إدارية  ،تتسم بالظلم الجتماعي والنحياز الكامل لصالح كبار السئولين في الدولة وجهازها الداري ورجال
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العمال الثرياء في القطاع الخاص التعاون مع أجهزة الدولة ،المر الذي يؤدي إلى تدهور شديد في الداء
القتصادي للدولة وزيادة حدة الفقر.
وتكتسب "التفاقية" أهمية بالغة من كونها توفر إطارا دوليا قويا لتحقيق التعاون الفعال بين الدول
الطراف في مجال مكافحة جرائم الفساد واسترداد الموال النهوبة عن طريق ارتكاب تلك الجرائم ؛ حيث
تشتمل على مجموعة شاملة من العايير والتدابير والقواعد التي يمكن أن تطبقها جميع الدول من أجل
تعزيز تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد ،وهي تطالب الدول ،بل تلزمها ،باتخاذ تدابير وقائية
وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص .كما تطالب الدول العضاء بإعادة الموال
النهوبة التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد إلى البلد الذي ºنهبت منه ظلما وعدوانا.
تتألف ديباجة "التفاقية" من ) (14فقرة تنطلق من قاعدة أساسية جوهرها  :شعور الدول الطراف في
التفاقية بالقلق إزاء خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرارـ الجتمعينـ الدولي
والوطني .وتشير الفقرة الثانيةـ من ديباجة التفاقية إلى وعي الدول الطراف بالخاطر الناتجةـ عن
الصلت القائمة بين الفساد وسائرـ أشكال الجريمة ،وخصوصا الجريمة النظمةـ والجريمة القتصادية،
بما فيها غسل الموال .وقد أكدت الفقرة الرابعة من ديباجة التفاقية على أن الفساد لم يعد "شأنا
محليا" بل يعتبر ظاهرة عابرة للوطنية تمس كل الجتمعات والقتصاديات ،مما يجعل التعاون الدولي على
منعه ومكافحته أمرا ضروريا.
وتحتوى "التفاقية" على عدد ) (71مادة قانونية موزعة على ثمانية فصول رئيسية .وبتحليلـ نصوص
ƒ
التفاقية يتبين لنا أنها انتهجت ƒ
نهجا شامل ومتعدد الجوانب من أجل منع جريمة الفساد ومكافحتها
ƒ
بفعالية ،يتخذ هذا النهج شكل ƒ
متدرجا من القاعدة إلى القمة وذلك على النحو التالي:
هرميا
النهج الوقائي :وقد خصصت التفاقية الفصل الول )الواد  (14 --5لبيان التدابير الوقائية التي تستهدف
منع جرائم الفساد قبل وقوعها .ويحتل النهج الوقائي قاعدة الهرم العني بمنع الفساد ومكافحته وملحقة
مرتكبيه واسترداد الموال النهوبة .وجوهر هذا النهج يتمثل في التزام الدول الطراف بتبني سياسات
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ومفاهيم وممارسات مكافحة الفساد ،وضمان وجود وفعالية هيئة أو هيئات وطنية وقائية لكافحة الفساد
قبل وقوعه ،وضرورة إتباع نظام للتوظيف والترقية والحالة للتعاقد في القطاع العام يتسم بالكفاءة
والشفافية والنزاهة ،وتبني مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين ،ونظام للمشتريات العمومية وإدارة
الموال العمومية يتسم بالنزاهة والشفافية ،وضمان مشاركة الجتمع في مكافحة الفساد،واتخاذ التدابير
اللزمة لنع غسيل الموال ،واتخاذ كافة التدابير اللزمة لضمان استقلل الجهاز القضائي وأجهزة النيابة
العامة ،وكذا التدابير اللزمة لكافحة الفساد في القطاع الخاص.

-

-

-

"النهج العقابي" :خصص الفصل الثالث من التفاقية )الواد  (42- 15للنصوص التي يرتكز عليها النهج
العقابي الذي اعتمدته "التفاقية" لكافحة الفساد وتلفي آثاره الضارة  ،ويعتمد هذا النهج على عدة محاور
هي:
تجريم الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره التي تشمل :رشوة الوظفين العموميين الجانب وموظفي
الؤسسات الدولية العمومية؛ اختلس المتلكات او تبديدها أو تسريبها من قبل موظف عمومي؛ التاجرة
بالنفوذ؛ إساءة استغلل الوظائف؛ الثراء غير الشروع ،الرشوة في القطاع الخاص؛ اختلس المتلكات في
القطاع الخاص؛غسل العائدات الجرامية؛ الخفاء؛ إعاقة سير العدالة .اتخاذ ما يلزم من تدابير لتقرير
مسئولية الشخصيات العتبارية عن الشاركة في الفعال الجرمة بموجب التفاقية ،واتخاذ ما يلزم من
تدابير وإجراءات لتذليل العقبات التي قد تنشأ من تطبيق قوانين سرية الحسابات الصرفية.
ضمان التعاون بين السلطات العمومية داخل الدولة فيما يتعلق بتنسيق الجهود الرامية لكافحة جرائم
الفساد والعاقبة عليها ،وكذلك ضمان تعاون السلطات العمومية العنية بمكافحة الفساد مع القطاع
الخاص من أجل تحقيق ذات الغرض.
ملحقة مرتكبي جرائم الفساد ومقاضاتهم وفرض الجزاء العادل عليهم ،وتعويض الضرار الناتجة عن
الفساد.
حماية الشهود والخبراء والضحايا والبلغين.
اتخاذ ما يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة العائدات الجرامية والمتلكات والدوات والعدات التي
استخدمت أو كانت معدة للستخدام في ارتكاب جرائم الفساد
"التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموال"  :أكدت "التفاقية" في الواد )(62- 43
الوزعة على الفصول (6 ، 5 ،4) :من التفاقية على استحالة مكافحة الفساد باعتباره ظاهرة كونية دون
وجود تعاون فعال وجدي بين الدول الطراف في مكافحة الفساد على الستويين الوطني والدولي ،حيث تلتزم
الدول الطراف بالتعاون فيما بينها من أجل تبادل الساعدة التقنية والخبرات والعلومات التعلقة بالفساد،
وخاصة التعاون في التحقيقات والجراءات التعلقة بالسائل الدنية والدارية ذات الصلة بالفساد ،وكذلك
التعاون في الجراءات القضائية التعلقة بالجرائم الواردة في التفاقية ،وتعاون الدول في نقل الشخاص
الحكوم عليهم في جرائم الفساد لقضاء فترة العقوبة أو اكمالها ،والتعاون في مجال نقل الجراءات الجنائية
الخاصة بالفعال الجرمة بموجب التفاقية ،والتعاون في انفاذ القانون ،والتعاون في مجال تنفيذ أساليب
التحري الخاصة السموح بها قانونا للكشف عن جرائم الفساد ،في مجال تسليم الجرمين من مرتكبي
جرائم الفساد .وا سترداد الوجودات التحصلة من جرائم الفساد ،والتعاون في مجال تبادل العلومات
والساعدة التقنية والتدريب.
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ونظرا لهمية النهج الشامل الذي انتهجته "التفاقية" لنع ومكافحة الفساد ،لذا سوف نتناول فيما
يلي دراسة اللمح الرئيسية للتنظيمـ القانوني الصري لكافحة الفساد ،بغرض معرفة مظاهر وأسباب
الفجوة الوجودة بينه وبين التنظيمـ الشامل الوارد في "التفاقية" ،وذلك في ثلثة محاور متتاليةـ تتفق
ونهج التفاقية:

الحور الول:
النهج الوقائي لنع جرائم الفساد قبل وقوعها
)دراسة في أسباب الفجوة بين التشريع الصري وبين اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد (
من الس لم به أن ج رائم الفساد ،مث ل غيره ا من الج رائم ،تزده ر ف ي ال بيئات الواتي ة لمارس ة السلوكيات
الش روعة ،وتتس م تل ك ال بيئات بعناص ر رئيس ية أبرزه ا :ش يوع الس تبداد السياس•ي ،وغي اب العدال ة
الجتماعية ،وتدني مستوى العيشة بسبب زيادة معدلت الفقر والجهل والرض ،وانحسار حكم القانون،
وضعف بنية العدالة القضائية ،وانحسار القيم والضوابط الجتماعية التي تحكم السلوك العام والخاص
ف ي الجتم ع .ل ــذا ف ــإن الوقاي ــة م ــن الفس ــاد تحت ــل أهمي ــة قص ــوى ف ــي مج ــال خل ــق ال ــبيئة الواتي ــة لنع ــه
ومكافحته ،من خلل حصار مسببات الفساد وردعها ،وتشجيع قيم النزاهة والشافية والحاسبة ،وإلــزام
الواطنين وكافة قطاعات الدولة بمعاييرـ ارشادية للسلوك تحدد القيم التي يتعين الحتكام إليها .
ونظرا لهمية النهج الوقائي في مجال منع الفساد ومكافحته ،فقد خصصت اتفاقية المم التحدة لكافحة
الفس اد الفص ل الث اني )الواد  ( 14 - 5لبي ان الت دابير الوقائي ة ال تي يتعي ن عل ى ال دول اتخاذه ا لن ع ج رائم
الفساد قبل وقوعها ،وتتنوع هذه التدابير على النحو التالي:
 .1تدابير وسياسات وممارسات وقائية لنع الفساد قبل وقوعه من خلل التزام الدول بوضع وتنفيذ أو ترسيخ
سياسات فعالة منسقة لكافحة الفساد ،وإنشاء هيئات وطنية لنع الفساد تعزز مشاركة الجتمع وتجسد
مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والمتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والساءلة ،منصوص
عليها في الواد ) 5و  6و  10و  (13من التفاقية.
 .2التدابير الوقائية والنظم التي تساعد على تحقيق الشفافية في القطاع العام )الواد (9-7
 .3تدابير تتعلق بالوقاية من الفساد في الجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة )الادة (11
 .4التدابير الوقائية في القطاع الخاص )الادة (12
 .5تدابير منع غسيل الموال )الادة (14
وس وف نت اول بايج از غي ر مخ ل موق ف التنظي م الق انوني الص ري م ن الوض وعات الخم س الس الف بيانه ا
وذلك على النحو التالي:
الوضوع الول:
موقف التنظيم القانوني في مصر من التدابير والسياسات
والمارساتـ الوقائيةـ النصوص عليها في الواد ) 5و  6و  10و  (13من التفاقية
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اس ºتهل الفص ل الول بن ص ال ادة ) (5ال تي قض ت ب أن -1" :تق وم ك ل دول ة ط رف ،وفق ا للمب ادئ الساس ية
لنظامها القانونى ،بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لكافحة الفساد ،تعزز مشاركة الجتمع
وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والمتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والساءلة -2.
تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد -3.تسعى كل دولة طرف إلى
إج راء تقييم دورى للصكوك القانونية والتدابير الدارية ذات الصلة ،بغية تقرير مدى كفايتها لنع الفساد
ومكافحته".
وم ن اله م الش ارة هن ا إل ى أن ال ادة ) (5م ن التفاقي ة إنم ا تل زم الدول ة بممارس ات وتفعي ل أدوار ،ل بس ن
تشريعات ولوائح ،فهي ل تتحدث عن تدابير تشريعية ينبغي على الدولة اتخاذها لكافحة ج رائم الفساد،
ولك ن تل زم ال دول الط راف ب أن تض ع وأن ترس خ ع ددا ك بيرا م ن الت دابير والج راءات العملي ة والسياس ات
الواقية من الفساد .ومعنــى ذلــك ،أن الــدول الطــرف ملزمــة وفقــا للمــادة ) (5مــن التفاقيــة بوضــع وتنفيــذ
خطــط واســتراتيجيات وطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ،كمــا تلــتزم بــإجراء مراجعــات دوريــة للتنظيــم القــانوني
الوطني وللتدابيرـ والجراءات الدارية ةالتعلقة بالوقاية من الفساد بغيةـ تقرير مـدى كفايتهــا لنــع الفســاد
ومكافحته.
وم ا يؤك د ه ذا الفه م أن ال ادة ) (5تعت بر بمثاب ة تمهي د للم ادة ) (6م ن التفاقي ة العنون ة "هيئة أو هيئات
مكافحة الفساد الوقائية" ،وتنص الادة ) (6في فقرتها الولى على التزام الدول الط راف" :بكفالة وجود هيئة
أو هيئات ،حسب القتضاء ،تتولى منع الفساد ،بوسائل مثل) :أ( تنفيذ السياسات الشار إليها فى الادة ) (٥
م ن ه ذه التفاقي ة ،والش راف عل ى تنفي ذ تل ك السياس ات وتنس يقه ،عن د القتض اء) .ب( زي ادة الع ارف
التعلقة بمنع الفساد وتعميمها".
كما أن الفقرة الثانية من الادة ) (6من التفاقية شددت على ضرورة أن تقوم كل دولة طرف ،بمنــح الهيئة
أو الهيئات الشـ ــار إليهـ ــا فـ ــى الفقـ ــرة ) ( ١مـ ــا يلـ ــزم مـ ــن السـ ــتقللية ،لتمكيـ ــن تلـ ــك الهيئة أو الهيئات مـ ــن
الضطلع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثيرـ ل مسوغ له .وينبغى توفير ما يلزم من موارد ماديــة
وموظفين متخصصين ،وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلء الوظفون من تدريب للضطلع بوظائفهم.
وبناء على ما تقدم ،ترتب الادتان )  (5و ) (6من التفاقية التزامات معينة تقع على عاتق الحكومة الص رية
واجب اتخاذ ما يلزم من تدابير واج راءات تشريعية وإدارية لتنفيذ وتفعيل تلك اللتزامات على أرض الواقع
لضمان منع الفساد ومكافحته) (3أسوة بما فعلت العديد من دول العالم) ،(4وهذه اللتزامات هي:
 4( 3جاء 4الكم 4العام 4للتزامات 4الدول 4بوجب 4تصديقها 4على 4التفاقية 4ف 4الادة 4(65) 4العنونة" 4تنفيذ 4التفاقية" 4،حيث 4نصت 4على 4-1" 4:تتخذ 4كل 4دولة 4طرف 4، 4وفقا
للمبادئ 4الساسية 4لقانونا 4الداخلي 4،ما 4يلزم 4من 4تدابي 4با 4فيها 4التدابي 4التشريعية 4والدارية 4،لضمان 4تنفيذ 4التزاماتا 4بقتضى 4هذه 4التفاقية 4-2 4.يوز 4لكل 4دولة 4طرف 4أن
تعتمد 4تدابر 4أكثر 4صرامة 4أو 4شدة 4من 4التدابي 4النصوص 4عليها 4ف 4هذه 4التفاقية 4من 4أجل 4منع 4الفساد 4ومكافحته" 4
 (4ومن بعض أمثلة الخطط الوطنية واللجان المستقلة لمكافحة الفساد في الدول المختلفة:
 أرمنيا 4:استاتيجية 4مكافحة 4الفساد 4وخطة 4عمل 4لتنفيذها؛ البل 4السود 4:خطة 4اصلح 4الدارة 4العمومية؛ 4 نيجييا 4:خطة 4عمل 4لتعزيز 4نزاهة 4القضاء 4وقدرته 4ف 4ولية 4لجوس؛ 4رومانيا 4:الستاتية 4الوطنية 4لكافحة 4الفساد2007- 2005 4 أفغانستان 4:لنة 4مكافحة 4الفساد 4الداري بنجالديش 4:استاتيجية 4مكافحة 4الفساد 4وخطة 4العمل 4على 4تنفيذها 4. بوتسونا 4:مديرية 4مكافحة 4الفساد 4والرية 4القتصادية 4. -بوركانوفاسو 4:اليئة 4العليا 4لتنسيق 4مكافحة 4الفساد 4.
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وض ع خط ة وطني ة لن ع الفس اد ومك افحته ،م ع ض رورة أن ترتك ز تل ك الخط ة عل ى تعزي ز مش اركة
)(1
الجتم ع وتجس د مب ادئ س يادة الق انون وحس ن إدارة الش ؤون والمتلك ات العمومي ة والنزاه ة والش فافية
والساءلة.
مراجعة دورية للتدابير التشريعية والدارية ذات الصلة بالوقاية من الفساد بغية تقرير مدى كفايتها
)(2
لنع الفساد ومكافحته.
كفالة وجود هيئة أو هيئات وقائية مستقلة وذات موارد مالية وبشرية كافية لداء أنشطتها في مجال
)(3
منع الفساد بوسائل متعددة منها على سبيل الثال :إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفسا ،إج راء
تقييم دورى للتشريعات والتدابير الدارية  ،زيادة العارف التعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
والسؤال الن حول:
مــا هــو مــدى توافــق وانســجام التنظيــم القــانوني الصــري مــع مقتضــيات الــادتين ) (5و ) (6مــن "التفاقيــة"،
وهل توجد فجوة في هذا الطار ،وما هي أسباب تلك الفجوة وكيفية علجها؟ الجواب هو:
أول:
غياب خطة وطنية لنع الفساد ومكافحته
يمك ن الق ول بوج ود فج وة حقيق ة عل ى الس تويين التش ريعي والعمل ي فيم ا يتعل ق ب التزام الحكوم ة الص رية
بوضع خطة وطنية لنع الفساد ومكافحته ترتكز على تعزيز مشاركة الجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون
وحس ن إدارة الش ؤون والمتلك ات العمومي ة والنزاه ة والش فافية والس اءلة  ،وفق ا لقتض يات ال ادة ) (5م ن
اتفاقية مكافحة الفساد ،:حيــث ينــبئ الواقع العاش بأن السياسات والمارسات الحكومية التي كانت سائدة
قبل ثورة يناير  2011فيما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ،ما ت زال كما لم تتغير إل بشكل طفيف ومحدود ل
ينسجم مع تطلعات الشعب وآمالة التي تفجرت مع الثورة ،حيث تعكس تلك السياسات والمارسات مناخ من
ع دم الش فافية وغي اب الفص اح فيم ا يتعل ق بالفس اد ومخ اطره عل ى الجتم ع ،كم ا يغي ب منط ق الس اءلة
والحاس بة كمرتك ز أساس•ي لي خط ة وطنية ف ي ه ذا الط ار .وي دعم م ن تل ك السياس ات والمارس ات ويعمقه ا
غياب وجود تشريع وطني يلزم الدولة بمختلف كياناتها ومؤسساتها باحترام حق الواطنين في الحصول على
العلومات والشاركة في منع الفساد وفقا لبادئ الشفافية والفصاح والساءلة القانونية.
والجدير بالتأكيد عليه أن مشاركة الجتمع في منع الفساد ومكافحته ،يتطلب من الحكومة والجهاز الداري
للدولة وكافة السئولين عن الدارات العليا في القطاعين العام والخاص؛ ممارســة أقص›ى قــدر مـن الشــفافية

كرواتيا 4:مكتب 4منع 4الفساد 4والرية 4النظمة 4. أثيوبيا 4:لنة 4القواعد 4الخلقية 4ومكافحة 4الفساد 4.فرنسا 4:الدائرة 4الركزية 4لكافحة 4الفساد 4.جورجيا 4:مكتب 4مكافحة 4الفساد 4. الردن 4:اللجنة 4العليا 4لكافحة 4الفساد 4: جنوب 4أفريقيا 4:لستاتيجية 4وطنية 4+ 4لنة 4لكافة 4الفساد 4+ 4قواني 4لنع 4الحتكار 4وتنظيم 4النافسة 4ومنع 4تارب 4الصال 4وتدعيم 4النزاهة 4والشفافية كما 4توجد 4لان 4وطنية 4لنع 4الفساد 4ف 4كل 4من 4: 4باكستان 4،وماليزيا 4،وسنغافورة 4،وايطاليا 4،وروسيا 4،وهونج 4كونج 4والكسيك 4راجع في ذلك تفصيل :الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية المم المتحدة لمكافحة الفساد ،من اصدارات مكت&ب الم&م المتح&دة المعن&ي بالنخ&درات والجريم&ة،

نيويورك  2006صفحة  233ومابعدها
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والفصــاح ،وعنــدما يتحقــق ذلــك تزيــد مشــاركة الــواطنين فــى الشــئون العامــة وانخراطه ـم فــى النقــاش العــام
حول مختلف السياسات والفعاليات ومن ذلك سياسات وفعليات منع الفساد ومكافحته.
ويشير مفهوم "الشفافية" أول ما يشير ،إلى حرية الوصول إلى العلومات التعلقة بظاهرة الفساد التجذرة في
الجتم ع الص ري وفق ا للبيان ات والعلوم ات التداول ة) ،(5وم ا يقاب ل ذل ك م ن الل تزام بالفص اح ع ن ه ذه
العلوم ات .وم ن الناحي ة السياس ية تعن ي "الش فافية" ال تزام الحكوم ة بتنفي ذ منظوم ة م ن السياس ات و
الج راءات العملي ة ال تى تمك ن الن اس م ن ملحظ ة وتقيي م ومحاس بة تص رفات الس ئولين السياس يين وكب ار
م وظفي الجه از الداري للدول ة .ومس ئولو الدارات العلي ا ف ي القط اعين الع ام والخ اص .وم ن الناحي ة الالي ة ،
عرف "صندوق النقد الدولى" معنى الشفافية بأنها إطلع الجمهور على هيكل القطاع العام ووظائفه والبيانات
التى تستند إليها السياسات الالية العامة وحسابات القطاع العام والتوقعات الخاصة بالالية العامة.
م ن ث م يتعي ن عل ى الحكوم ة الص رية ،إعم ال لقتض يات ال ادة ) (5م ن اتفاقي ة مكافح ة الفس اد ،أن تعم ل
جاه دة عل ى تنفي ذ وتفعي ل مجموع ة م ن اللي ات والقي م والف اهيم والسياس ات ال تي تش كل ال بيئة الواتي ة
لتحقيق الشفافية في الجتمع ،ومنها :الفصل بين الســلطات الثلثـ التشــريعية والتنفيذيــة والقضــائية ،قيــام
شــراكة حقيقيــة بيــن الحكومــة والــواطن ممثلــة بمؤسســات الجتمــع الــدنى ،ســيادة القــانون ،بالضــافة إلــى
تش ـ ــريع وق ـ ــوانين تس ـ ــاعد ال ـ ــواطنين وهيئات الجتم ـ ــع ال ـ ــدنى عل ـ ــى ممارس ـ ــة أش ـ ــكال الس ـ ــاءلة والحاس ـ ــبة
للمسئولين العموميين.
أن توافر العلومات والبيانات التعلقة بالفساد ومخاطره ،يؤدى إلى تحقيق الشفافية ،وتطبيق الشفافية
يعزز القدرة على الحاسبة والساءلة بما يساهم في منع الفساد ومكافحته) .(6وهذا ما تؤكده عليه الادة )1
 (0من التفاقية العنونة "ابلغ الناس"(7) .
 4( 5وفقا 4لا 4جاء 4ف 4التقرير 4الثان 4للجنة 4الشفافية 4والنزاهة 4ف 4مصر 4التابعة 4لوزارة 4التنمية 4الدارية 4،فإن 4مصر 4تتل 4الرتبة 4105 4من 4عدد 4180 4دولة 4طبقا 4لؤشر 4الفساد
الذي 4وضعته 4منظمة 4الشفافية 4الدولية 4.
راجع 4ف 4ذلك 4:التقرير 4الثان 4للجنة 4الشفافية 4والنزاهة 4،عام.2008 4
6

( ومن 4الستقر 4عليه 4أن" 4العايي 4الدولية 4لقياس 4مستوى 4تقيق 4الشفافية" 4ف 4بلد 4ما 4تتضمن 4مموعة 4من 4الليات 4تساعد 4حال 4تنفيذها 4ف 4جذب 4الس تثمارات 4الجنبية 4وبالتال 4إنعاش

السوق 4،وماصرة 4الروتي 4،وماربة 4الفساد 4،وتعزيز 4الدور 4الرق اب 4للمؤسسات 4التخصصة وللمجتمع 4وبالتال 4زيادة 4الثقة 4العامة 4ف 4العاملي 4وف 4النظم 4والؤسسات 4الرسية 4للدولة 4،وهذه
الليات 4هي 4:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تصميم 4الجراءات 4والتعليمات 4الكومية 4ف 4شكل 4قواعد 4قانونية 4مكتوبة 4ومنشورة.
 4وضع 4قواعد 4واضحة 4للنشر 4والفصاح 4تدد 4فيها 4:العلومات 4الت 4يب 4توفيها 4،الواعيد 4الت 4يب نشرها 4فيها 4،السئولية 4القانونية 4عن 4عدم 4نشرها.
أن 4توفر 4الؤسسات 4الكومية 4معلومات 4كافية 4لفهم 4عملها 4وتسهيل 4مراقبة 4أدائها.
أن 4توفر 4الؤسسات 4الكومية 4البيانات 4الت 4يتاجها 4الواطن 4والقطاع 4الاص.
أن 4تكون 4نصوص 4القواني 4واللوائح 4والتعليمات 4واللجراءات 4ف 4متناول 4الواطن.
توفي 4البيانات 4الساسية 4عن 4الداء 4القتصادى 4ف 4وقت 4سريع 4وملئم.
توفي 4البيانات 4الرئيسية 4التعلقة 4بالالية 4العامة 4بشكل 4مفصل 4ودقيق 4وسريع.
إتاحة 4وتوفي 4نصوص 4الدراسات 4والبحوث 4الت 4تقوم 4الدوائر 4الكومية 4بإعدادها.
أن 4تقوم 4الدوائر 4الكومية 4بشكل 4دورى 4وكلما 4دعت 4الاجة 4بوضع 4نصوص 4السياسات 4الت 4تتبناها 4ف 4متناول 4المهور.

راجع 4ف 4ذلك 4:د 4.على 4الصاوي 4،ماهية 4الساءلة 4والشفافية 4ودورها 4ف 4تعزيز 4التنمية 4النسانية 4،ورقة 4للنقاش 4مقدمة 4ضمن 4أوراق 4: 4الؤتر 4الثالث 4للجمعية 4القتصادية 4العمانية 4،مسقط21 4
مارس 42009 4ص5 4
7

( 4تنص 4الادة 410 4من 4التفاقية 4على 4أن" 4:تتخذ 4كل 4دولة 4طرف 4،وفقا 4للمبادئ 4الساسية 4لقانونا 4الداخلى 4ومع 4مراعاة 4ضرورة 4مكافحة 4الفساد 4،ما 4قد 4يلزم 4من 4تدابي 4لتعزيز 4الشفافية 4ف

إدارتا 4العمومية 4،با 4ف 4ذلك 4ما 4يتعلق 4بكيفية 4تنظيمها 4واشتغالا 4وعمليات 4اتاذ 4القرارات 4فيها 4،عند 4القتضاء 4.ويوز 4أن 4تشمل 4هذه 4التدابي 4ما 4يلى:
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وبالخالفة لقتضيات الادتين )  5و  (10من التفاقية ،تشير العلومــات والبيانــات التداولــة إلـى أن منظومـة
الفسـاد الكليــة فـي مصـر ،لــم يطـرأ عليهــا أي تغييــر يختلــف عمــا كـانت عليــه قبــل ثــورة ينــاير  2011فقضــايا
الفساد الكبرى التي تم الكشف عنها خلل السنوات الثلثـ الخيرة ل تزال في أغلبها بمنــأي عــن الحســاب
والساءلة القانونية ،ول يزال مرتكبوها ينعمون بالثروات النهوبة من الدولة ) .(8أما جرائم الفســاد ذاتهــا
)الصــغرى والكــبرى( فإنهــا فــي حالــة تمــدد واســتفحال ƒـ
يوم ا بعــد يــوم فــي ظــل غيــاب خطــة وطنيــة جــادة لنــع
جـ ــرائم الفسـ ــاد ومكافحتهـ ــا .حيـ ــث تسـ ــود مختلـ ــف أشـ ــكال وممارسـ ــات الفسـ ــاد الحكـ ــومي والداري وفـ ــي
القطاعين العام والخاص ،ويتم ذلك كله في ظل غيـاب منـاخ مـن الشـفافية والفصــاح والحاســبة ،ولكـن
يظل من أخطر الثار القتصــادية للفسـاد غيـاب العدالــة فـى توزيــع الــدخل القـومى ،وترســيخ التنميــة غيــر
التوازنة ،وضعف سلطةـ القانون.
إن مقتضيات الادتين ) (5و ) (10من التفاقية تفرض على الحكومة الصرية ضرورة وضع خطة وطنية لنع
الفساد ومكافحته تتضمن العديد من التــدابير التشــريعية والداريــة والسياســية .ويمكــن اجمـال أهـم تلــك
التــدابير فيمــا يلــي  ،مــع الخــذ فــي العتبــار ضــرورة تــوافر الرادة السياســية للســلطة الحاكمــة تجــاه تنفيــذ
وتفعيل تلك التدابيرـ على الستوي الفعلي:
 .1الس راع في إصدار وتفعيل النظومة التشريعية والدارية الخاصة بالفصاح عن البيانات وتداول
العلومات وقياس ال رأى العام ،وقواعد حوكمة الدارة والؤسسات العامة ومختلف الشركات في القطاعين
العام والخاص ،والرقابة على أعمالها.
 .2تفعيل النظام الديمقراطي بمؤسساته النتخبة في انتخابات حرة ونزيهة كآلية قعالة لنع ومكافحة
الفساد قي الجتمع.
 .3وضع استراتيجية وطنية واضحة ومعلومة للجميع للقضاء تدريجيا على مسببات الفساد والبيئة
الحاضنة له ،والتي تشمل :انتشار الفقر والجهل،و غياب الرادة السياسية لكافحة الفساد ،وعدم اللتزام
بمب دأ الفص ل بي ن الس لطات  ،ض عف الخ دمات والؤسس ات العام ة ال تى تخ دم ال واطنين ،ت دنى روات ب
العاملين فى القطاع العام ،غياب حرية العلم ،ضعف دور مؤسسات الجتمع الدنى والؤسسات العنية
بمحاربة الفساد.
 .4تجميع كل القوانين الصرية التعلقة بمنع ومكافحة الفساد فى منظومة واحدة .والعمل على أن
تك ون الص ياغة الفني ة للق وانين الجدي دة واض حة ومحكم ة ومس تندة إل ى مع ايير الش فافية ،ومتفق ه م ع
العايير الواردة في اتفاقية مكافحة الفساد.

)أ( 4اعتماد 4إج راءات 4أو 4ل وائح 4تكن 4عامة 4الناس 4من 4الصول 4،عند 4القتضاء 4،على 4معلومات 4عن 4كيفية 4تنظيم 4إدارتا 4العمومية 4واشتغالا 4وعمليات 4اتاذ 4الق رارات 4فيها 4،وعن 4الق رارات
والصكوك 4القانونية 4الت  4تم 4عامة 4الناس 4،مع 4إيلء 4الراعاة 4الواجبة 4لصون 4حرمتهم 4وبياناتم 4الشخصية 4.
)ب( 4تبسيط 4الجراءات 4الدارية 4،عند 4القتضاء 4،من 4أجل 4تيسي 4وصول 4الناس 4إل 4السلطات 4الختصة 4الت 4تتخذ 4القرارات.
) 4ج(نشر 4معلومات 4يكن 4أن 4تضم 4تقارير 4دورية 4عن 4ماطر 4الفساد 4ف 4إدارتا 4العمومية".

 4( 48جاء 4ف 4التقرير 4الثالث 4للجنة 4الشفافية 4والنزاهة 4ف 4مصر 4الصادر 4عام 42010  4ما 4يلي " 4:الحقائق الصارخة التى تكشف عنها الجهات الرقابية والمسوح الميدانية
من شيوع الهمال والفساد الدارى وانتشار الرشوة ،وحافزها الساس&&ى قص&&ور المس&اءلة وغي&اب الحس&اب وتض&&ارب الختصاص&ات ،إذ يف&&رز الجه&&از الدارى

للدولة كل عام ما يزيد على  70ألف قضية مختلفة تحفظ منها  40ألفا cويحكم فى أقل من ألفين .وطالب ب&إغلق الب&واب الخلفي&ة للتعيين&ات ،لم&&ن انته&ت
خدمتهم بالستقالة أو الفصل من الخدمة أو غيرهم&ا م&ن أس&باب انته&اء الخدم&ة .ودع&ا التقري&&ر إل&ى العم&ل عل&ى س&رعة إص&&دار ق&&انون لتنظي&م الفص&اح وت&داول

المعلومات الذى يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة"
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 .5تفعي ل أدوار هيئات الرقاي ة الوطني ة العني ة بمن ع الفس اد وض مان اس تقللها بم ا يح ول دون
التدخل في أعمالها على نحو ما يحدث مع الجهاز الركزي للمحاسيات في مصر وغيره من الهيئات الرقابية
الخرى).(9
 .6إنشاء هيئة أو هيئات وطنية مستقلة لنع الفساد ،تتولى الش راف على تنفيذ الخطط الوطنية في
مجال منع الفساد ومكافحته.
 .7تعزي ز وتفعي ل مش اركة ال واطنين ومختل ف مؤسس ات الجتم ع ال دني ف ي من ع الفس اد ومك افحته،
وذلك بفتح قن وات حوار دائم ة مع الواطنين ،وتوعي ة الواطنين بمخ اطر الفساد على الجتمع ،وتحوي ل
قضايا الفساد إلى قضايا رأي عام وتشجيع الجمهور على شجب وإدانة الفساد والكشف والبلغ عنه .وذلك
إعمال لقتضيات الادة ) (13من التفاقية العنونة "مشاركة الجتمع" التي تنص على -1" :تتخــذ كــل دولــة
ƒ
طرف تدابير مناسبة ،ضمن حــدود إمكاناتهــا ووفقــا للمبــادئ الساســية لقانونهــا الــداخلى ،لتشــجيع أفــراد
وجماعات ل ينتمون إلى القطاع العام ،مثل الجتمع الهلى والنظماتـ غير الحكومية ومنظمات الجتمع
الحلى ،على الشاركة النشطة فى منع الفساد ومحــاربته ،ولذكــاء وعــى النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد
وأسبابه وجسامته وما يمثلــه مــن خطــر .وينبغــى تــدعيم هــذه الشــاركة بتــدابير مثــل":أ"تعزيــز الشــفافية فــى
ƒ
عملي ـ ــات اتخ ـ ــاذ الق ـ ــرار وتش ـ ــجيع إس ـ ــهام الن ـ ــاس فيه ـ ــا".ب" ض ـ ــمان تيس ـ ــر حص ـ ــول الن ـ ــاس فعلي ـ ــا عل ـ ــى
العلومـات".ج" القيـام بأنشــطة إعلميــة تسـهم فـى عــدم التسـامح مـع الفسـاد ،وكـذلك برامـج توعيــة عامـة
تشمل الناهج الدرسيةـ والجامعية".د" احترام وتعزيزـ وحماية حرية التماس العلومات التعلقــة بالفسـاد
وتلقيها ونشرها وتعميمها .ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينـة ،شــريطة أن تقتصــر هـذه القيـود علـى
ما ينص عليه القانون وما هو ضرورى "١":لراعاة حقـوق الخريـن أو ســمعتهم "2" .لحمايــة المـن الــوطنى
أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلقهم.
****
ثانيا :
غياب وجود هيئة أو هيئات وطنية مستقلة لنع الفساد ومكافحته،
ل شك في وجود بعض الهيئات الوطنية العنية بمنع الفساد ومكافحته ،وقد استندت الحكومة الص رية
على وجودها للتأكيد على التزامها بتنفيذ التزامها الوارد في الادة ) (6من اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص
على التزام الدول الط راف" :بكفالة وجود هيئة أو هيئات ،حســب القتضــاء ،تتــولى منــع الفســاد ،بوســائل
مث ــل) :أ( تنفي ــذ السياس ــات الش ــار إليه ــا ف ــى ال ــادة ) ( ٥م ــن ه ــذه التفاقي ــة ،والشـ ـراف عل ــى تنفي ــذ تل ــك
السياسات وتنسيقه ،عند القتضاء) .ب( زيادة العارف التعلقة بمنع الفساد وتعميمها".
ومن أهم تلك الهيئات نذكر،
 .1لجنة الشفاقية والنزاهة:
ف ي الع ام  2007أص در وزي ر التنمي ة الداري ة ف ي مص ر الق راري ال وزاري رق م  86لس نة  2007بإنش اء "لجن ة
الشفافية والنزاهة"  ،وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها وزير التنمية الدارية من عدد  8أشخاص ،وتم توسيع
 4( 4 9هناك 4أزمة 4حالية 4بي 4رئيس 4جهاز 4الركزي 4للمحاسبات 4وبي 4الدارة 4العنية 4بالتحقيق 4ف 4جرائم 4الفساد 4بسبب 4عدم 4قيامها 4بالتحقيق 4ف 4البلغات
القدمة 4من 4الهاز 4الركزي 4للمحاسبات 4حول 4جرائم 4الفساد 4.
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العضوية في عام  2008إلى  15شخصا  .كلهم معينون وتم اختيار عضوين فيها بمعرفة الوزير ليكونا ممثلين
عن الجتمع الدني بشخصيهما .أما بقية العضاء فهم ممن يتبعون الحكومة في أعمالهم إما بشكل قانوني أو
سياس•ي) .( 10وق د أك دت "لجن ة الش فافية والنزاه ة" ف ي تقريره ا الول الص ادر ف ي ف براير  2007عل ى أن إنش اء
اللجنة جاء تنفيذالقتضيات الادة ) (6من اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد التي حثت الدول الط راف
على منظومتها الوطنية للنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية تتولى
منع الفساد من خلل الشراف على تنفيذ السياسات الشار إليها في التفاقية).(11
وقد أشارت اللجنة في تقريرها الول لعام  2007إلى أنه " :من غير الطلــوب خلـق جهــة رقابيــة جديـدة إذ أن
النظومــة الوطنيــة تــذخر بالعديــد مــن الجهــات الــتى تقــوم بــدور طيــب وهــو أمــر محمــود وتــوجه دولــى إذ أن
وج ــود جه ــة واح ــدة ق ــد ي ــؤدى ال ــى تض ــخمها كم ــا ل ي ــوفر الض ــوابط الناس ــبة للرؤي ــة بمنـ ــاظير متع ــددة
مختلفة".(12).
وق د أوردت "لجن ة الش فافية والنزاه ة" بي ان بالجه ات الرقابي ة الوج ود بالفع ل ف ي جمهوري ة مص ر العربي ة
وعددها  26هيئة ،وهي:
)(1
الجهات الرقابية ذات الدور الصيل وعددها ) (10وهي:
القانون النظم لها
 قانون العقوبات – الكتاب الثاني-الجرائمالضرة بالموال العامة
 القانو ن رق م  ٤٦لسنة١٩٧٢بشأن السلطةالقضائية
قانون رقم  ٩٥لسنة  ١٩٨٠حماية القيم

الدور
أصيل –
تحقيق

م
1

الجهة الرقابية
النيابة العامة

2

أصيل –
جهاز الكسب غير
تحقيق
الشروع
الجهاز الركزي
أصيل – رقابي رئيس
قانون الجهاز الركز ى للمحاسبا ت الصادر
الجمهورية
بالقانون رقم  ١٤٤لسنة  ١٩٨٨وتعديلته
أصيل – رقابي رئيس الوزراء
هيئة الرقابة الدارية القانون  ٥٤لسنة ١٩٦٤
مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحث الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال القانون رقم  ٦١لسنة  ١٩٦٤بإصدار قانون
وزارة الداخلية
أصيل –
تحقيق
هيئة الشرطة
العامة
وزارة العدل
أصيل –
وحدة غسيل الموال
تحقيق
يل – وزارة العدل
القانون  ١١٧لسنة  ١٩٥٨بإعادة تنظيم النيابة أص
النيابة الدارية
تحقيق
الدارية والحاكمات التأديبية

3
4
5
6
7

التبعية
وزارة العدل

وزارة العدل

 4( 4 10راج ع 4ف 4ذل ك 4:التعلي ق 4الق دم 4إل 4ال ؤتر 4الث الث 4لل دول 4الط راف 4باتفاقي ة 4مكافح ة 4الفس اد 4،الدوح ة 4– 4قط ر 4- 4نوفم ب 42009  4م ن 4لتح الف 4الص ري 4لكافح ة
الفساد 4:الكتب 4العرب 4للقانون 4،النظمة 4الفرومصرية 4لقوق 4النسان 4) 4اهرو( 4حركة 4مصريون 4ضد 4الفساد 4،مركز 4مبادرون 4لدعم 4التنمية 4و 4التعليم 4الدن 4،مؤسسة 4العدالة
النتقالية 4،مؤسسة 4قضايا 4الرأة
 4( 411راجع 4ف 4ذلك 4:النقرير 4الول 4للجنة 4الشفافية 4والنزاهة 4الصادر 4ف 4فباير 4، 42007 4وزارة 4التنمية 4الدارية 4،ص.7 4
 4( 412راجع 4ف 4ذلك 4:النقرير 4الول 4للجنة 4الشفافية 4والنزاهة 4الصادر 4ف 4فباير 4، 42007 4وزارة 4التنمية 4الدارية 4،ص.7 4
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 8قط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة الق انون رق م  ٦١لس نة  ١٩٦٤بإص دار ق انون مكم
تحقيق
هيئة الشرطة
التخصصة
 هيئة الخ دمات الحكومي ة :ق انون رق م  ٨٩أصيل – رقابي 9آليات وزارة الالية
لس نة ١٩٩٨بش أن تنظي م الناقص ات و
الزايدات
 قرار رئيس الجمهورية  ٢١٢٦لسنة ١٩٧١ التف تيش ال الي والداري ق انون رق م ١٢٧لسنة  ١٩٨١بشان الحاسبة الحكومية
 ق انون رق م  ٥٣لس نة  ١٩٧٣بش أن الوازن ةالعامة.
 الراق ب ال الي :ق انون رق م  ٥٣لس نة ١٩٧٣بشأن الوازنة العامة
 ق انون رق م  ١٢٧لس نة  ١٩٨١بش أنالحاسبة الحكومية
القانون رقم  ١٠٠لسنة  ١٩٧١وتعديلته
 10الخابرات العامة

ل–

وزارة الداخلية
وزارة الالية

)(2
الجهات الرقابية ذات الدور الكمل وعددها ) (11وهي:
م
1

الجهة الرقابية
الجهاز الركزي للتعبة و
الحصاء
مركز معلومات مجلس
الوزراء
البنك الركزي

القانون النظم لها
قرار رئيس الجمهورية رقم  ٢٩١٥لسنة ١٩٦٤
بإنشاء الجهاز الركزي للتعبئة العامة والحصاء.
قرار رقم  ١٨٦٤لسنة  - ١٩٧٤قرار  ٨٨لسنة
 - ١٩٨٥قرار  ١٠٤٩لسنة ١٩٧
قرار جمهوري لسنة رقم  ٦٤لسنة ٢٠٠٤

4

جهاز حماية النافسة

5

جهاز حماية الستهلك

6
7
8

القانون  ٣لسنة  ٢٠٠٥بإصدار قانون حماية
النافسة و منع المارسات الحتكارية
القانون  ٦٧لسنة  ٢٠٠٦بإصدار قانون حماية
الستهلك

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
الرقابة الصحية  -الواصفات القياسية
آليات وزارة الصحة
القانون  ١٩لسنة ١٩٩٨
حهاز تنظيم التصالت

2
3

 9آليات وزارة التجارة
والصناعة
 10آليات وزارة السكان

الواصفات القياسية -الرقابة الصناعية –
الغش التجاري
جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء.
14

الدور
معلومات

التبعية

رقابي -
تنظيمي
تنظيمي

وزارة التجارة

تنظيمي

وزارة التجارة

تنظيمي

وزارة الكهرباء
وزارة الصحة
وزارة
التصالت
وزارة التجارة

تنظيمي

السكان

 11آليات وزارة الستثمار

هيئة س وق
ال هيئة
ال
الستثمار

الرقابة علي التامين :القانون  ١٠لسنة ١٩٨١

)(3
الجهات النيابية والقضائية والجتمعية وعددها ) (5وهي :
الجهة الرقابية
م
 1الجالس النيابية النتخبة
 2المجالس المحلية
3

4

5

القانون النظم لها

قانون الدارة الحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة  ١٩٧٩وتعديلته
ق انون العقوب ات – الكت اب الث اني  -الج رائم
الحاكم الجنائية
الض رة ب الموال العامة -الق انون رق م  ٤٦لسنة
 ١٩٧٢بشأن السلطة القضائية
قانون مجلس الدولة رقم  ٤٧لسنة ١٩٧١
مجلس الدولة
ق انون رق م  ٨٩لس نة  ١٩٩٨بش أن تنظي م
الناقص ات و الزاي دات الق انون  ١١٧لس نة
 ١٩٥٨بإعادة تنظيم النيابة الدارية والحاكمات
التأديبية
المجلس القومي لحقوق القانون  ٦٧لسنة  ٢٠٠٦بإصدار قانون حماية
الستهلك
النسان

الدور
أصيل رقابة
رقابة شعبية

التبعية

أصيل -
عقابي
عق ابي _
استش اري –
رقابي

رقابة مدنية

تقييم في ضوء أحكام التفاقية:
الواق ع أن "لجنة الشفافية والنزاهة" التابع ة لوزارة التنمي ة الدارية ،تخ الف من حيث تشكيلها وتكوينه ا
ووظائفها ،ما نصت عليه الادة ) (6في فقرتها الثانية التي تنص على أن تلتزم الدول الطرف بمنح الهيئة أو
الهيئات الشار إليها فى الفقرة ) (١ما يلزم مـن الســتقللية ،لتمكيــن تلـك الهيئة أو الهيئات مـن الضــطلع
بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثيرـ ل مسوغ له .وينبغى توفير ما يلزم من مـوارد ماديــة ومـوظفين
متخصصين ،وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلء الوظفون من تدريب للضطلع بوظائفهم.
فالؤكد أن هذه اللجنة تفتقد شرط الستقلل لكونها هيئة وزارية تابعة لحدى وزارات الدولة وهي :وزارة
التنمية الدارية كما يرأسها وزير الدولة للتنمية الدارية ،الذي يقوم بتعيين أعضائها دون توافر ضمانات
حقيقة لتمثيل الشركاء الحقيقين في مجال منع ومكافحة الفساد داخل هذه اللجنة.
كما أن لجنة "الشفافية والنزاهة" تفتقد إلى الصلحيات والسلطات التي تقتضيها ممارسة الدوار النصوص
عليها في ال ادة  6/1من اتفاقية مكافحة الفساد ،والتي تتمثل أساسا في منع الفساد من خلل ممارسات
السياس ات النص وص عليه ا ف ي التفاقي ة ،وم ن الب ديهي أن تفتق د أي لجن ة وزاري ة ص لحيات وأدوار تل زم
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الحكومة وغيرها من القطاعات الرئيسية في الدولة ،ولعل هذا المر تحديدا  ،هو الذي دعي اللجنة ذاتها لن
تقرر في التوصية رقم ) (1الواردة في الفصل السادس من التقرير الثاني لها الصادر في أغسطس  2008ما
يلي " :السعي في اتخاذ الخطوات اللزمة نحو تشكيل لجنة وطنية للشفافية والنزاهةـ تضــم كافــة الشــركاء
ƒ
طبقا للمادة  6من اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد تتبع رئيس مجلس الوزراء "...
أم ــا يالنس بة للس رد ال ذي أوردت ه " لجن ة الش فافية والنزاه ة" بش أن الهيئات الرقابي ة الوج ودة ف ي مص ر،
والقول بعدم الحاجة لخلق جهة رقابية جديدة ،فمردود على ذلك بأمرين:
المــر )الول(  :إن هذا التعداد الخاص بالهيئات الرقابية وإن كان صحيحا من حيث البدأ ،إل أنه ل ينفي
الحاجة في جمهورية مصر العربي ة بالضافة إلى وجود تلك الجه ات الرقابي ة إلى ضرورة إنشاء هيئة أو
هيئات وطني ة مس تقلة جدي دة لن ع الفس اد ومك افحته ،تض طلع بممارس ة الدوار والسياس ات ال واردة ف ي
اتفاقية مكافحة الفساد.
المر "الثاني"  :أن الجهات الرقابية الوجود حاليات في مصر ،رغم أهميتها غير النكورة ،إل أن أحداث ثورة
يناير  2011وتداعياتها الستمرة حتى الن ،كشفت عن افتقاد تلك الجهــات إلــى الســتقلل الحقيقــي الـذي
يمنع تدخل أي سلطة من سلطات الدولة فـي أعمالهــا أو التــأثير سـ ƒـلبا علـى أدوارهــا وقراراتهــا التعلقــة بمنـع
الفســاد ومك ــافحته ف ــي مؤسس ــات الدول ــة  ،كمــا كشــفت  ƒـ
أيض ا ع ــن احتي ــاج حقيق ــي إل ــى إج ـراء اص ــلحات
جوهري ــة داخ ــل الجه ــات الرقابي ــة ف ــي مص ــر بغي ــة ت ــدعيم الس ــتقلل والنزاه ــة وتعزي ــز الدوار والص ــلحيات
وفقا لبادئ الشفافية والفصاح والساءلة الوراردة في التفاقية.
 .2اللجنة الوطنية التنسيقية لكافحة الفساد:
بتاري خ  3نوفم بر  2010ص در ق رار رئي س مجل س ال وزراء رق م  2890لس نة  2010بإنش اء "اللجن ة الوطني ة
التنسيقية لكافحة الفساد" ،وجاء في ديباجة الق رار أن تأسيس هذه اللجنة يأتي في إطار تنفيذ مقتضــيات
قرار رئيس الجمهورية رقم  307لسنة  2004بانضمام مصر إلى اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد.
وتتك ــون اللجن ــة ال تي برأس ها وزي ر الع دل حس ب ن ص ال ادة الول ى م ن الق رار ،وزي ر الش ئون القانوني ة
والج الس النيابي ة ،الن ائب الع ام ،وممثلي ن ع ن :وزارة الداخلي ة ،وزارة الخارجي ة  ،وزارة الدول ة للتنمي ة
الداري ة  ،وزارة الع دل ،النياب ة العام ة  ،الخ ابرات العام ة ،هيئة الرقاب ة الداري ة  ،الجه از الرك زي
للمحاسبات ،هيئة النيابة الدارية ،وحدة مكافحة غسيل الموال.
وتختــص اللجنــة طبق ا للم ادة الثاني ة م ن الق رار :بالعم ل عل ى تفعي ل النف اذ الفعل ي لحك ام اتفاقي ة الم م
التحدة لكافحة الفساد ،والتفاقيات القليمية والثنائية الخرى ذات الصلة ،والتنسيق بين الجهات العنية
به ذا الش أن .وص ناعة رؤي ة مص رية موح دة يت م التع بير عنه ا ف ي الحاف ل الدولي ة تعك س البع اد القانوني ة
والمنية والسياسية التصلة بالوضوع .كما تختص كذلك بمتابعة تنفيذ مصر للتزاماتها الدولية الناشئة
عن اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد .وإج راء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والق رارات ذات الصلة
بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه ،وذلك بغية تقرير مدى كفايتها ومن توافقها نصوص التفاقية ,وكذلك
العمل على تعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الوجودات ومتحصلت
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الج رائم النص وص عليه ا ف ي التفاقي ة .وأخي را ،تخت ص اللجن ة بالتوعي ة الجتمعي ة ونش ر الع ارف التعلق ة
بمخاطر وأضرار الفساد ،وإعداد برامج التدريب للقائمين على إدارة العدالة الجنائية وانفاذ القانون.
ورغ م أن ص لحيات وأدوار ه ذه اللجن ة تتف ق إل ى ح د ك بير م ع مقتض يات ال ادة  6/2م ن اتفاقي ة مكافح ة
الفساد،إل أنها تفتقد إلى شرط الستقللية ،حيث تتشكل برئاسة وزير العدل وعضوية مسئوليين في الدولة
بحكم وظائقهم ،كما ل تمثل مختلف قطاعات الجتمع الدني العنية بمنع الفساد ومكافحته ،كما ل تتوافر
إية معلومات بشأن وجودها الفعلي من عدمه ،وذلك قد يرجع إلى إندلع ثورة يناير .2011
 .3الفوضية الوطنية لكافحة الفساد:
نصت عليها الادة  204من دستور مصر لسنة  2012الصادر في عهد الرئيس العزول محمد مرس•ي بقولها:
" تخت ــص الفوض ــية الوطني ــة لكافح ــة الفس ــاد بالعم ــل عل ــى محارب ــة الفس ــاد ومعالج ــة تض ــارب الص ــالح،
ونش ــر قي ــم النزاه ــة والش ــفافية وتحدي ــد معاييره ــا ،وو ض ــع السـ ــتراتيجية الوطني ــة الخاص ــة ب ــذلك كل ــه،
وضــمان تنفيــذها بالتنســيق مــع الهيئات الســتقلة الخــرى ،والش ـراف علــى الجهــزة العنيــة الــتي يحــددها
القانون"
واليزة الرئيسية للمادة  204من دستور  2012أنها كانت تضفى الطابع الدستوري على "الفوضية الوطنية
لكافحة الفساد" من حيث النشاء والصلحيات والدوار ،كما تؤكد على استقللها إزاء السلطات الخري،
وإلى ضرورة التنسيق بين جميع السلطات الختصة فيما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة
والش فافية ومن ع تض ارب الص الح .كم ا يعط ي للجن ة ص لحيات وأدوار تتف ق بش كل يك اد يك ون متط ابق م ع
مقتضيات الادتين ) (5و) (6من اتفاقية مكافحة الفساد.
ولكن مما يؤسف له ،أنه لم يصدر ،خلل سريان دستور  ، 2012القانون النش•ئ والنظم لعمل الفوضية
الوطنية لكافحة الفساد ،وبالتالي لم تدخل حيز الوجود الفعلي ،وربما يرجع ذلك بسبب تطور الحداث
السياس ية ف ي مص ر إث ر الحتجاج ات الش عبية عل ى سياس ة الرئي س محم د مرس•ي وجماع ة "الخ وان
السلمين" ،والتي انته ت بع زل الرئيس•ي مرس•ي عن الحكم بعد احتجاج ات  30ي ونيه  2013واسعة النط اق،
وتعطيل العمل بدستور  2012ثم صدور الدستور الجديد في مطلع .2014
 .4إلغاء الفوضية الوطنيةـ لكافحة الفساد في دستور  2014واستبدالها بنص الادة  218من الدستور:
ألغى دستور مصر الجديد الصادر في مطلع العام  2014النص الخاص بالفوضية الوطنية لكافحة الفساد،
واستعاض عن ذلك بالادة ) (218من الدستور الجديد التي تقض•ي بأن" :تلــتزم الدولــة بمكافحــة الفســاد،
ويح ــدد الق ــانون الهيئات الس ــتقلة والجه ــزة الرقابي ــة الختص ــة ب ــذلك .وتل ــتزم الهيئات والجه ــزة الرقابي ــة
الختصــة بالتنســيق فيمــا بينهــا فــي مكافحــة الفســاد ،وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية ،ضــمانا لحســن أداء
الوظيفة العامة والحفاظ على الال العام ،ووضع ومتابعةـ تنفيذ الستراتيجيةـ الوطنية لكافحة الفســاد
بالشاركة مع غيرها من الهيئات والجهزة العنية ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وهناك عدة ق راءات حقوقية ،وليست ق راءة واحدة ،للمادة  218من الدستور الجديد ،وذلك فيما يتعلق
بموقفها من إنشاء هيئة وطنية معنية بمنع الفساد؛ ولكن مجمل هذه الق راءات تؤكد على بعض الجوانب
اليجابي ة للم ادة  218م ن الدس تور ،حي ث أك دت ال تزام الدول ة ،بمقتض•ى ه ذا الدس تور وطبق ا لحك امه،
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بمكافحة الفساد والوقاية منه ،وضرورة وجود هيئة أو هيئات وطنية تختص بهذا المر على ان تنسق على
وج ه الس تقلل م ع غيره ا م ن الهيئات الخ ري م ن أج ل من ع الفس اد ومح اربته ،وتعزيـ ــز قيـ ــم النزاهـ ــة
والشـ ــفافية ،ضـ ــمانا لحسـ ــن أداء الوظيفـ ــة العامـ ــة والحفـ ــاظ علـ ــى الـ ــال العـ ــام ،كمـ ــا ألزمـ ــت الهيئة أو
الهيئات العنيةـ بمكافحة الفساد بوضع ومتابعةـ تنفيذ الستراتيجيةـ الوطنية لكافحــة الفســاد بالشــاركة
مع غيرهــا مـن الهيئات والجهـزة العنيــة ،وهــذا كلــه يتفــق ومقتضــيات الـادتين ) (5و ) (6مـن اتفاقيــة المـم
التحدة لكافحة الفساد.
هذا ما اتفقت عليه الق راءات الحقوقية بشأن الادة  218من الدستور الجديد ،أما ما اختلفت بشأنه فهو
تفسير إحالة الدستور للقانون أمر تحديد الهيئات والجهزة الرقابية الختصة بمنع الفساد ومكافحته ،وهل
هـ ــذا يتضـ ــمن تكليـ ــف للمشـ ــرع العـ ــادي بضـ ــرورة إنشـ ــاء هيئة مسـ ــتقلة أو أكـ ــثر ،بالضـ ــافة إلـ ــى الهيئات
الرقابي ــة الوج ــودة بالفع ــل ،معني ــة بمن ــع الفس ــاد ع ــبر تنفي ــذ السياس ــات النص ــوص عليه ــا ف ــي اتفاقي ــة
مكافحــة الفســاد؟ أم أن الشــرع العــادي ســيكتفي بمــا هــو موجــود بالفعــل مــن هيئات رقابي ــة مــع تع ــديل
اختصاصاتها وأدوارها بما يتفق مع حكم الادة  218من الدستور الجديد.؟
الواقع أن الخلف السابق يتجاوز حدود ما هو نظري إلى ما هو عملي ،حيث جرت العادة في بلدان العالم
الن امي ،ومنه ا جمهوري ة مص ر العربي ة ،عل ى أن الحال ة إل ى الق وانين بش أن تنظي م مس ألة م ا ،تك ون غالب ا
بمثابة القاطرة التي تستخدمها السلطة الحاكمة للفتئات على الحقوق والحريات العامة والنتقاص منها.
ومــن ثــم ف ــإن هن ــاك مخ ــاوف حقيقي ــة ،كمــا أن هن ــاك آم ــال مشــروعة ترتب ــط بالــادة  218مــن الدس ــتور،
وترن ــو الم ــال باتج ــاه أن تح ــذو الس ــلطات العام ــة ص ــوب تفعي ــل ال ــادة  218م ــن أج ــل إنش ــاء هيئة وطني ــة
مسـ ــتقلة لنـ ــع ومكافحـ ــة الفسـ ــاد وفقـ ــا لقتضـ ــيات الـ ــادة  218مـ ــن الدسـ ــتور الـ ــتي تنسـ ــجم مـ ــع أحكـ ــام
التفاقيــة ،باســتثناء واحــد ،هــو عــدم النــص فــي صــلب هــذه الــادة علــى أن ترتكــز أعمــال الهيئة الختصــة
بمنع الفساد على مبدأ الشاركة الجتمعية في الجهود الوطتية الرامية لنع الفساد ومكافحته.
الوضوع الثاني:
موقف التنظيمـ القانوني في مصر من التدابيرـ الوقائيةـ
التي تساعد على تحقيق الشفافية في القطاع العام )الواد  9 -7من التفاقية(
نصت اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد في الواد )  (9 - 7على مجموعة من التدابير الوقائية الخاصة
بمنع ومكافحة الفساد بالقطاع العام ،وتشمل :أن يتم ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام في
الدول ة يق وم عل ى مب ادئ الكف اءة والش فافية ومع ايير موض وعية مث ل الج دارة والنص اف والهلي ة ويق دم
للموظفين أجور كافية ومنصفه وتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لنتخاب شاغلي الناصب العمومية
ومنع تضارب الصالح العامة مع مصالح الوظفين الخاصة.
والواقع أن التنظيم القانوني الصري يتضمن عددا من القوانين العنية بمعالجة السائل النصوص عليها
في التفاقية ومنها :قانون نظام العاملين الدنيين بالدولة رقم  47لسنة  1978وقانون العمل رقم  12لسنة
 2003وقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972وقانون الوظائف القيادية رقم  5لسنة  1991إلى جانب
لوائح العاملين بالشركات وكذلك قانون كادر العلمين .
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وما يعي ب التنظي م الق انوني الن اظم لن ع الفس اد ف ي القط اع الع ام ف ي مص ري ،أن ه يتجاه ل الواق ع الع اش
ويهم ل النظ ر إل ى و/أو معالج ة مس ببات الفس اد الستش ري ف ي الجتم ع الص ري ،ونحص ر الج ال هن ا عل ى
الش ارة إل ى أربع ة م ن الس ببات الرئيس ية لستش راء ظ اهرة الفس اد ف ي مص ر ،وهــي :ت ــدني مســتوى الجــور
الخاصــة بــالوظفين والعــاملين فــي الدولــة والقطــاع العــام بمــا يســاهم فــي خلــق بيئة مواتيــة لمارســة جــرائم
الفســاد ،وعــدم تفعيــل قــانون عــام وشــامل لتضــارب الصــالح ،ومســألة مدونــة ســلوك الــوظفين وتنظيــم
الشتريات العامة.
 .1تــدني مســتوي الجــور :بعد جدل طويل واحتجاجات واسعة النطاق ،إصدر رئيس الحكومة الص رية الق رار
 22لسنة  2014بشأن تطبيق الحد الدنى للجور على العاملين الدنيين في الدولة) ،(13كما أصدر الق رار 63
لسنة  2014بشأن الحد القص•ى لجور العاملين في الدولة).(14
ول ش ك أن الح د الدن ى لج ور الع املين ،وه و مبل غ  1200جني ه مص ري ش هريا ،يعت بر ح دا منخفض ا ل
يستجيب للزيادة السريعة في السعار بسبب زيادة معدلت التضخم ،كما أن هذا الق رار جاء قاصرا على
العاملين في جهاز الدولة دون غيرهم ،وهو المر الذي أدى إلى اندلع العديد من الحتجاجات والض رابات
العمالية واسعة النطاق ) (15وذلك مع بداية تنفيذ الق رار في مطلع يناير  .2014شارك في تلك الحتجاجات
اللف من عمال القطاع الخاص ومن العاملين فى القطاع العام والهيئات العامة بالدولة ،وذلك للمطالبة
بشمولهم بالحد الدنى للجور أسوة بالعاملين الدنيين فى جهاز الدولة البيروقراطى.
والفارقــة فــي قــرار مجلــس الــوزراء أنــه اســتهدف العــاملين فــي الدولــة مــن الخاضــعين لقــانونى  ١٤٧لســنة
 ١٩٧٨و  ١١٥لســنة  ١٩٨٣الخــاص بالعــاملين الــدنيين فــى الدولــة ،وهــم الشــريحة الــتى اســتثناها القضــاء
الدارى مــن حكمــه الشــهير فــى  ٢٠١٠بــإلزام الحكومــة بوضــع حــد أدنــى للجــور تطبيقــا لــا ورد فــى قــانون
العملـ الوحد رقـم  ١٢لســنة  ، ٢٠٠٣والـذى يشــمل جميــع العــاملين فـى القطــاعين العــام والخـاص ،وينــص
عل ــى ض ــرورة إق ــرار ح ــد أدن ــى للج ــر م ــن خلل الجل ــس الق ــومى للج ــور ،وال ــذى يض ــمن تم ــثيل للحكوم ــة
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يادة 4الجور 4الشاملة 4اعتبارا 4من 4يناير
( ينص 4القرار 4رقم 422 4لسنة 4 2014 4بشأن 4تطبيق 4الد 4الدن 4للجور 4على 4العاملي 4الدنيي 4،على 4أن 4:نصت 4الادة 4الول 4من 4الق رار 4على 4ز
J
 4، 2014ودخول 4العاملي 4الدنيي 4العيني 4على 4درجات 4دائمة 4،والتعاقد 4معهم 4ببند 4الكافاة 4الشاملة 4بتمويل 4من 4الزانة 4العامة 4بالوزارات 4والصال 4والجهزة 4،الت 4لا 4موازنة 4خاصة 4با
واليئات 4الدمية 4،ووحدات 4الدارة 4اللية 4غي 4الخاطبي 4بقواني 4أو 4لوائح 4خاصة 4بالفرق 4بي 4قيمة 4نسبة 4ال 4%400  4من 4الرتبات 4الساسية 4لم 4ف 431 4ديسمب 4،2013 4والتوسط 4الشهري
لقيمة 4ما 4يصلون 4عليه 4سنويJا 4من 4الكافآت 4والبدلت 4النقدية 4القررة 4لوظائفهم 4،أيJا 4كان 4مصدر 4تويلها 4بفئات 4مقطوعة 4بلف 4حصة 4الدولة 4ف 4الزايا 4التأمينية.وأشارت 4الادة 4الثانية 4للق رار
إل 4أن 4الزيادة 4القررة 4سيتم 4صرفها 4مع 4راتب 4يناير 4،تت 4مسمى» 4علوة 4الد 4الدن« 4على 4بند 45 4مزايا 4نقدية 4بالباب 4الول 4أجور 4،على 4أن 4تتم 4مراعاة 4أن 4يكون 4صرف 4علوة 4الد 4الدن
للعاملي 4،الذين 4يصلون 4على 4مكافآت 4دورية 4أو 4سنوية 4أو 4ح وافز 4،أو 4مقابل 4الهود 4غي 4العادية 4أو 4بدلت 4،أو 4غي 4ذلك 4بالباب 4الول 4أجور 4،وتعويضات 4العاملي 4أو 4أي 4أب واب 4أخرى
بالوازنة 4يقل 4إجاليها 4عن 4نسبة 4ال 4%400 4من 4مرتباتم 4الساسية 4ف 4ديسمب.2013 4
وأكدت 4الادة 4الثانية 4من 4الق رار 4ضرورة 4أل 4يؤخذ 4ف 4العتبار 4عند 4حساب 4الفروق 4،ما 4هو 4مقرر 4للعاملي 4من 4مكافآت 4جذب 4عمالة 4وبدلت 4تفرغ 4،ورواتب 4القامة 4ف 4الناطق 4النائية
وبدلت 4ظروف 4وماطر 4الوظيفة 4،وقيمة 4أي 4مزايا 4عينية 4،على 4أن 4تظل 4تصرف 4هذه 4الكافآت 4والبدلت 4والزايا 4لستحقيها 4وف Jق ا 4للقواعد 4النظمة 4لا.وشددت 4الادة 4الثانية 4على 4أن 4يتم
استمرار 4صرف 4علوة 4الد 4الدن 4للعاملي 4الاليي 4،أو 4من 4يتم 4تعيينه 4ف 4السنوات 4الالية 4التالية 4بذات 4النسبة 4والفئة 4للجر 4الساسي 4ف 431 4ديسمب.2013 4
ونصت 4الادة 4الثالثة 4على 4خصم 4تكاليف 4العلوة 4القررة 4،على 4اعتمادات 4الباب 4الول 4بوازنة 4الوحدة 4الدارية 4للسنة 4الالية 42014 - 2013 4على 4بند 4، 45/8 4على 4أن 4ت واف 4وزارة 4الالية 4ف
موعد 4غايته 4الول 4من 4أبريل 4 2014 4بوقف 4الصرف 4الفعلي 4واحتياجات 4الهات 4النصوص 4عليها 4ف 4الادة 4الول 4من 4هذا 4القرار 4،لتعزيز 4الباب 4الول 4بعد 4استنفاد 4وفوراته 4السموح 4با 4،ف
حدود 4ما 4ل 4ياوز 4قيمة 4العلوة 4وبراعاة 4عدم 4استخدام 4العتمادات 4الت 4ستخصص 4لذه 4العلوة 4،ووفوراتا 4ف 4أي 4غرض 4آخر 4بلف 4الغرض 4الخصصة 4من 4أجله.
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ال اري 4.واس تثن 4الق رار 4الص ادر 4بتاري خ 420/1/2014 4بالري دة 4الرس ية 4برق م 463 4لس نة 4، 2014 4م ن 4تط بيق 4ال د 4القص ي 4،الع املي 4بيئات 4التمثي ل 4الدبلوماس ي 4والقنص لي 4والتج اري
وغيهم 4من 4يثلون 4مصر 4أثناء 4مدة 4عملهم 4ف 4الارج 4،والعاملي 4باليئات 4ذات 4الطبيعة 4الاصة 4الت 4يصدر 4بتحديدها 4قرار 4من 4رئيس 4ملس 4الوزراء.

 4احتجاجا 4عماليJا 4ف 421 4مافظة 4متلفة 4،بينها 411 4ف 4القاهرة 4و  48بالسويس 4،و  45بالقصر 4،و  44بالنوفية 4والقليوبية 4وأس وان
 4( 415شهد 4شهر 4 4يناير 42014 4عدد55 4 4
J
والدقهلية 4،وف Jقا 4للمركز 4الصري 4للحقوق 4القتصادية 4والجتماعية 4.
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وأصــحاب العمــال والعمــال ،وقــد نــص الحكــم القضــائى الــذى فجــر الجــدل حــول شــروط ومعــايير وضــع
الح ــد الدن ــى للج ــور وإمكاني ــة تط ــبيقه عل ــى ع ــدم خض ــوع الع ــاملين ف ــى الدول ــة له ــذا الق ــانون ،إذ تتح ــدد
أجــورهم طبقــا لجــدول مرفــق بالقــانون رقــم  ،١٤٧فــإذا بحكومــة الببلوى عنــدما تقــرر أخي ـرا وبعــد طــول
أخــذ ورد خاصــة بعــد ثــورة ينــاير ،أن تنفــذ الحــد الدنــى للجــور فإنهــا تضــع حــدا أدنــى للجــر لــذات الفئة
ولها فقط دون غيرهاـ التى لم ينص الحكم القضائى على شمولها بالحد الدنى.
إن هذا الفارقة ل تعني أن العاملين فى الدولة ل يستحقون حدا أدنى للجر إذ إن الختللت والتشوهات
الداري ة والالي ة تس د الف اق ف ى الجه از الدارى للدول ة ،فيكف ى أن الج ور الساس ية للع املين ال دنيين ق د
ظلت ثابتة كقيمة مطلقة لم تتغير منذ  ١٩٨٤وتمت الستعاضة عن هذا بزيادة بنود الجر غير الساس•ى من
علوات ومكافآت وبدلت وصلت إلى  ٪ ٩٠من الدخل الكلى فى بعض الحالت ،وغنى عن القول أن هناك
فسيفساء للجور من إدارة حكومية لخرى بل معيار واضح وبدون توفر معلومات لدى وزارة الالية حول
هذه التباينات غير البررة فى أغلب الحوال ،ولكن ل يمكن بحال أن يقتصر الحد الدنى على الجهاز الدارى
للدول ة وأن يغف ل القتصاد كك ل بش قيه الع ام والخاص ،ول يمكن أن يتم تحدي د الح د الدن ى بق رار من
مجل س ال وزراء دون ص دور ق انون بع د ط ول تب احث وتف اوض بي ن ممثل ى الص الح الختلف ة ف ى ش تى
القطاعات ،ل القطاع الملوك للدولة فحسب.
إن الشكلة الحقيقية التي تجابه الحكومة الصرية ل تتمثل فى عدم توفر الوارد الالية الكافية لزيادات فى
أجور موظفى الدولة تحت اسم الحد الدنى وفقط ،بل تتمثل من الصل فى صدور ق رار وزارى بالحد الدنى
للجور بدل من إصدار قانون يحدد الطر التى يمكن من خللها التوصل لحد أدنى للجر بما يضمن تمثيل
الص الح ،وبم ا يض من رب ط الح د الدن ى بإنتاجي ة العام ل وبالس تثمار ف ى زيادته ا ف ى الس تقبل م ن خلل
التعلي م والت دريب اله ى والرعاي ة الص حية والتأمين ات الجتماعي ة ،وبتنافس ية القتص اد الص رى ،وبالح د
الدنى العيش•ى القبول للفرد والسرة ،وكلها مسائل بالغة التعقيد والتركيب ول توجد حلول سهلة لها فى بلد
فقير كمصر ،يعم فيه الفساد وتغيب الخطط الوطنية للتنمية والقضاء على الفساد.
 .2ع ــدم وج ــود تنظي ــم ق ــانوني متكام ــل لن ــع تض ــارب الص ــالح :حي ث تع اني مص ر فض ل ع ن غي اب الش فافية
والفص اح  ،ع دم وج ود ق انون ع ام وش امل يمن ع "تض ارب الص الح" ف ي كاف ة مؤسس ات وهيئات وأجه زة
الدولة ،فضل عن القطاعين العام والخاص .فعلي الرغم من صدور قانون "منع تضارب الصالح" بتاريخ
 17/11/2013عن رئيس الجمهورية الؤقت عدلي منصور إل ان هذا القانون ،رغم العديد من اليجابيات
التي يشتمل عليها  ،إل أنه محدود النطاق حيث يطبق وفقط على الشتغلين بالعمل الوظيفي العام دون
غيرهم ،كما أن نصوصه الخاصة بالتجريم تفتقد الدقة والتحديد ،كما أنه لم يدخل حيز النفاذ الفعلي
لقياس مدى تأثيره على منع الفساد في القطاع الحكومي .
ويه دف ه ذا الق انون حس بما ج اء ف ي ال ذكرة التفس يرية ل ه إل ى" :تقريــر قاعــدة عام ــة تنطبــق عل ــى جمي ــع
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
الشــتغلين بالعمــل الــوظيفى العــام ،تحظــر كــل أشــكال تضــارب الصــالح حظ ـرا مطلقــا ومؤثمــا ،خصوصــا
بعدما ثارت قبل ثورة  25يناير العديد من الشــبهات وحـالت تعــارض الصــالح جعلــت الـرأى العــام يطــالب
بســرعة تلفــى هــذه الشــاكل ".و طــالبت الــذكرة بأن يكون هذا القانون "علــى أولويــة الجنــدة التشــريعية،
إلى جانب حزمة تشريعاتـ أخرى تحقق التوافق مع اتفاقية المم التحدة لحاربة الفساد".
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وطبقا للمادة )/1أ( من القانون يعتبر من قبيل تضارب الصالح تلك " :الحالــة الــتى يتــأثر فيهــا حيــاد قـ ــرار
السئول بسـبب مصــلحة شخصــية ماديـة أو معنويــة تهمــه شخصــيا أو أحـد أقــاربه حـتى الدرجــة الرابعــة أو
ش ــركائهم ف ــى عم ــل معي ــن أو مــن تربطه ــم به ــم مص ــالح مش ــتركة ،أو حي ــن يت ــأثر أداؤه للمس ــئولية باعتب ــارات
شخصية مباشرة أو غير مباشرة" .
وتنص الفقرة )ج( من الادة ) (1على أن الخاطبين بأحكام هذا القانون هم (1) :السئولون :ذوى الناصب
العامة من الحافظين ورؤساء الهيئات العامة والستقلة والجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى
الجهاز الدارى للدولة ،والستشارون الفنيون ومساعدو الوزراء ومعاونوهم ،دون اشتراط أن يكون على رأس
جهة أو هيئة معينة ( 2) .شاغلو الناصب النيابية :كل من يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية البرلان ،والجالس
الحلية ،واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لداء خدمة عامة (3) .الفئات الخرى :التى يصدر بها
قرار من رئيس الجمهورية.
وتتض من ال ادة الثاني ة واجب ات ومحظ ورات يتعي ن عل ى الس ئولين الخ ذ به ا ،وج اء نص ها :يتعي ن عل ى
õ
الخاطبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للصول
القررة ،كما يجب عليهم التيقن من أن الوارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة
والشفافية .كما يتعين عليه م مراع اة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم ،ويحظ ر عليه م منح أى ممي زات لى
جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك ،كما يحظ ر عليه م أى تص رف ينتج عنه تع ارض مباش ر أو غي ر مباش ر مع
طبيعة العمل الكلفين به ،سواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتمل.
وتتضمن الادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة التى ستعمل على منع تضارب الصالح ،وجاء نصها" :تنشأ
لجنة مستقلة تسمى )اللجنــة العليــا لنــع تعــارض الصــالح( وتحدد الادة الرابعة من القانون اختصاصات
اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الخص:
 رقابة سياسات مكافحة تعارض الصالح. تلقى الشكاوى التعلقة بحالت تعارض الصالح. وضع أسس التعاون مع النظمات والجهات الدولية العنية بمنع تعارض الصالح. إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لنع تعارض الصالح والوقاية منه،وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص التفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
 وتخت ص ه ذه اللجن ة بمتابع ة وتنفي ذ أحك ام ه ذا الق انون واق تراح الت دابير اللزم ة لن ع تع ارضالصالح بناء على التقارير التى تعدها المانة الفنية الشكلة لهذا الغرض".
وتتض من بقي ة م واد الق انون،من ال ادة الخامس ة وح تى ال ادة التاس عة عش رة ،الحظ ورات ال تى يج ب أن
õ
يتجنبها السئولون أو الخاطبون بأحكام هذا القانون ،وهي على النحو التالي:
الادة
مادة )(5

مادة )(6

الحظورات
õ
õ
öيحظر على الخاطبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس
إدارة الش ركات الخاض عة لحك ام ق انون ش ركات الس اهمة وش ركات التوص ية بالس هم
والشركات ذات السئولية الحدودة بالقانون رقم  159لسنة .1981
õ
إذا ك ان أى م ن الخ اط بين بأحك ام ه ذا الق انون وق ت تعيين ه أو ترش يحه ش اغل لح د
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الناصب الشار إليها فى الادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلل شهر
م ن تاري خ تعيين ه أو ترش يحه ،ويمتن ع علي ه خلل ه ذه ال دة القي ام بأعم ال الدارة أو
التصرف ،كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه أو ترشيحه حتى
تمام استقالته.
مادة )(7

مع مراعاة نص الادة  10من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم  17لسنة  ،1999يحظر
õ
على الخاطبين بأحكام هذا القانون الشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم
مناصبهم التنفيذية أو النيابية.

مادة )(8

إذا كان أى من الخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو
ترشيحه فى أحد الجالس النيابية مالكا لى نشاط تجارى أو مشاركا فيه ،وجب عليه اتخاذ
الج راءات اللزم ة لفص ل ملكيت ه لتل ك الص ول أو النش طة أو مش اركته فيه ا ع ن إدارت ه
وذلك خلل شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مع عدم الخلل بالفقرة السابقة إذا كان النشاط التجارى لى من الخاطبين بأحكام هذا
القانون يرتبط بالجهة التى جرى تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة ،وجب
عليه تصفية هذا النشاط خلل شهرين من تاريخ تعيينه أو ترشيحه ،ويحظر عليه الدخول
فى أى معاملت خلل مدة التصفية.

مادة )(9

يحظ ر عل ى الخ اطبين بأحك ام ه ذا الق انون ش راء أس هم أو س ندات ف ى ش ركات أو أنش طة
تجارية أو زيادة حصته فيها أو الضاربة بالبورصة.

مادة )(10

إذا كان أى من الخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو
ترشيحه فى أحد الجالس النيابية مالكا لى أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية،
وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع فى تلك السهم أو السندات خلل شهر من تاريخ
تعيينه أو ترشيحه.

مادة )(11

م ع ع دم الخلل بن ص ال ادة  3م ن الق انون رق م  62لس نة  1975ف ى ش أن الكس ب غي ر
الشروع ،يجــب علــى الخــاطبين بأحكــام هــذا الق ــانون التقــدم للجنــة النصــوص عليهــا فــى
ال ــادة  4م ــن ه ــذا الق ــانون بكاف ــة تع ــاملتهم الالي ــة أو التجاري ــة الس ــابقة عل ــى تعيينه ــم ف ــى
مناصــبهم أو ترشــيحهم لحــد الناصــب النيابيــة بصــرف النظــر عــن طبيعــة الــدخل الــتى قــد
تدره هذه التعاملت .كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشــأن معــاملت
ماليــة أو تجاريــة قــد يقــوم بهــا أى مــن أقــاربهم حــتى الدرجــة الرابعــة فــى مجــالت أو أنشــطة
تتصل بطبيعة العمل فى الجهة العينين أو النتخبين فيها.

مادة )(12

يحظ ر عل ى أى م ن الخ اطبين بأحك ام ه ذا الق انون أن يرتب ط ب أى مش اركة أو أعم ال م ع
جهات أو أف راد كان لهم تعاملت سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لدة
ثلث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
يحظ ر عل ى الخ اطبين بأحكام ه ذا الق انون تق ديم خ دمات استشارية م ن أى ن وع حتى ل و

مادة )(13
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كانت دون مقابل مالى ،ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لراكز أو جهات
حكومية بشرط إخطار اللجنة النصوص عليها فى الادة ) (4من هذا القانون بطبيعة هذه
الخدمات والقابل الالى الحدد نظير تقديمها.
مادة )(14

مادة ):(15

õ
يحظ ر عل ى الخ اطب بأحك ام ه ذا الق انون اق تراض مب الغ مالي ة أو اس تخدام تس هيلت
ائتمانية ،كما يحظر عليه ش راء أى من الصول العقارية بالجال إل وفقا لعدلت وشروط
العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأى ميزة أضافية.
يحظر على الخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من
جهات أو أشخاص ل ترتبط بعلقة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم أو ترشيحهم فيها.

مادة )(16

يحظر على الخاطب بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون حصل عليها بحكم عمله
أو صفته النيابية بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
يحظر على الخاطب بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو
كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.

مادة )(18

يحظر على الخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام الال العام أو المتلكات أو الخدمات
العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق العمال والهام الكلفين بها.
يحظ ر عل ى الخ اطبين بأحك ام ه ذا الق انون بع د انته اء الهم ة الكلفي ن به ا أو زوال ص فتهم
النيابي ة ،العم ل ل دى أى جه ة أو مؤسس ة ذات ص لة مباش رة بالجه ة ال تى ج رى تعيينه م
للعمل فيها.

مادة )(17

مادة )(19

والطل ــوب ه ــو تفعي ــل ق ــانون تض ــارب الص ــالح فيم ــا يتعل ــق بجمي ــع الش ــتغلين بالعم ــل ال ــوظيفي الع ــام،
ومعالج ــة أي ــة ثغ ــور تظه ــر ف ــي التط ــبيق لض ــمان فعالي ــة من ــع الفس ــاد ف ــي القط ــاع الحك ــومي .م ــع ض ــرورة
واصدار تشريع بمنع تضارب الصالح في باقي قطاعات الدولة ،
.3

كم ا أن ال ادة ) (8م ن اتفاقي ة مكافح ة الفس اد تح ث ال دول الط راف عل ى أن تض ع م دونات س لوك
للم وظفين العم وميين به دف تعزي ز النزاه ة والمان ة والس ئولية وضمان الداء الص حيح والش رف للوظ ائف
العام ة وقد دعت التفاقية في إطار ذلك الدول الط راف أن تأخذ في العتبار بالبادرات ذات الصلة التي
اتخذتها النظمات القليمية والقاليمية والتعددة الط راف ومنها الدونة الدولية لقواعد سلوك الوظفين
العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة  51/59الؤرخ  12كانون الول /ديسمبر . 1996
والواقع أن قانون منع التضاربـ الصالح يعالج في حالة تفعيله العديد من الظواهر السلبية التي تكرس
ظ ــاهرة تض ــارب الص ــالح ل ــدى كب ــار ال ــوظفين الحك ــوميين ،ولك ــن الم ــر يحت ــاج إل ــى مدون ــة س ــلوك عام ــة
تتضمن العايير الرشادية لا يتعينـ أن يقوم به الوظف العام في إطار تعامله مع الوظيفة العامة.

.4

وفيما يخص الشتريات العمومية وإدارة الموال العمومية فقد نصت التفاقية على انه يتم تنظيمها على
نح و يق وم عل ى الش فافية والتن افس وعل ى مع ايير الوض وعية ف ي اتخ اذ الق رارات وذل ك ف ي مج ال إج راء
الناقصات وعقود الشتراء واقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك نظام فعال للطعن ضمانا
لوجود سبل قانونية للتظلم والنتصاف من الق رارات التخذة بالخالفة للقواعد والج راءات واتخاذ تدابير
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لتعزي ز الش فافية والس ائلة ف ي إدارة الموال العام ة .وفي ه ذا الط ار يتضمن التنظي م الق انوني العدي د من
التشريعات التي تنظم الشتريات العامة ،وهي:
 .1قانون الحاسبة الحكومية رقم  127لسنة  1981والعدل بالقانون رقم  139لسنة  2006والذي يضع قواعد
تلتزم بها الجهات الدارية في تنفيذ الوازنة العامة للدولة وتأشيرتها وتسجيل وتبويب العمليات الالية التي
تجريها وقواع د الرقاب ة الالي ة قبل الص رف ونظ م الضبط ال داخلي و إظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها
الراكز الالية والحسابات الختامية لهذه الجهات بحيث تعطى صورة حقيقة لها .
 .2القانون رقم  87لسنة  2005والعدل للقانون رقم  53لسنة  1973بشأن الوزانة العامة والذي قد حقق
ق درا ك بيرا م ن الش فافية حي ث ق د ج اء متوافق ا م ع دلي ل إحص اءات الالي ة العام ة الص ادر ع ن ص ندوق
النقد الدولى عام . 2001
 .5قانون الناقصات والزايدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة .1998
وطبقا لا جاء في التقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الدارية  ،يوجد بعــض أوجــه
القص ــور ال ــتي تح ــول دون تفعي ــل الرقاب ــة الش ــعبية والبرلاني ــة للموازن ــة وه ــى ع ــدم وج ــود ق ــدر ك ــاف م ــن
الشــفافية فــي مرحلــة وضــع الســس الرئيســية للموازنــة وافتقــار إعــداد الوازنــة للمرونــة فل يســمح بــإجراء
تعديلتـ في الوازنة الجديدة إل بقدر طفيف ل يسـمح بإيجـاد بـدائل قـد تكـون أكفـأ وأصـلح  .وذلك فضل
عن وجود صلحيات لرئيس الوزراء أو وزير الالية بحرية النقل من باب إلي باب مما يجعل اعتماد مجلس
الشعب للموازنة ليس محل احترام .

الوضوع الثالث:
التدابير التي تتعلق بالوقايةـ من الفساد
في الجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة )الادة (11
رغ م ال تراث الك بير للقض اء الص ري ف ي مج ال ال دفاع ع ن الحق وق والحري ات العام ة ،ورغ م الض مانات
الدستورية والقانونية التي تضمن استقلل القضاء ونزاهته ،ووجود العديد من القوانين التي تراقب أداء
القضاة ورجال النيابة العامة ومعاونيهم،إل أن ملبسات وتداعيات التحقيقات والحاكمات التي جرت بعد
ثورة يناير  2011للمتهمي ن في قضايا الفساد الكبرى وانتهاكات حقوق النسان الجسيمة .قــد كشــفت عــن
أوجـ ــه قصـ ــور شـ ــديدة أثـ ــارت العديـ ــد مـ ــن الخـ ــاوف الشـ ــروعة بشـ ــأن اسـ ــتقلل القضـ ــاء إزاء السـ ــلطة
الننفيذيــة ،ومخــاطر أخــرى بشــأن احتمــالت تســيس القضــاء ،ولكــن ترتبــط الخــاوف التعلقــة باســتقلل
القض ــاء أك ــثر وأك ــثر بش ــأن رج ــال النياب ــة العام ــة ودور ه ــم ف ــي التحقيق ــات ال ــتي ج ــرت ف ــي قض ــايا الفس ــاد
الكبرى وانتهاكات حقوق النسان الجسيمة.
إن المر يحتاج إلى خطة وطنية لعالجة أوجه القصور في النظام القضائي على نحو يدعم من فعالية منع
الفساد ومكافحته ،وبقض•ي على ظاهرة الفلت من العقوبة.
الوضوع الرابع
التدابيرـ التي تتعلق بالوقاية
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من الفساد في القطاع الخاص )الادة (12
ل تقتص ر الخ اوف بش أن الفس اد عل ى القط اع الع ام فق ط ،ب ل تمت د إل ى القط اع الخ اص أيض ا ،ول ذلك
نصت الادة  12من التفاقية على مجموعة من التدابير الوقائية لنع الفساد في القطاع الخاص وذلك من
خلل تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة ووضع مدونات قواعد
س لوك لض مان ممارس ة النش آت التجاري ة وجمي ع اله ن ذات الص لة أنش طتها عل ى وج ه منض بط وتعزي ز
الشفافية بينه ا وكذلك من ع تض ارب الصالح بي ن مقتضيات الوظيفة العام ة واعتب ارات العم ل في القطاع
الخاص وذلك بفرض قيود ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الوظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية
أو على عمل الوظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم عندما تكون لتلك النشطة
أو ذل ك العم ل ص لة مباش رة بالوظ ائف ال تي تولوه ا أو اش رفوا عليه ا أثن اء م دة خ دمتهم وع دم الس ماح
باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي .
وتعتبر ظاهرة التزاوج غير الشرعي بين كبار رجال العمال في القطاع الخاص وبين السلطة العامة خلل فترة
حكم الرئيس الخلوع محمد حسني مبارك من ضمن السببات الرئيسية لستش راء الفساد في مصر  ،وقد
تجسدت أبرز مظاهر هذه الظاهرة في تقلد كبار رجال العمال من أصحاب الشركات والصانع والشروعات
التجاري ة الخاص ة للمناص ب الوزاري ة والواق ع السياس ية الهام ة ف ي الح زب السياس•ي الح اكم ،الم ر ال ذي
سهل من رواج العمال الخاصة بهم وحصولهم على ثروات طائلة نتيجة المتيازات الهائلة والعمال الكثيرة
التي أسندت إليهم بطرق غير مشروعة بسبب اقترابهم من و/أو تزاوجهم مع السلطة السياسية ،والمثلــة
على ذلك كثيرة ،حيث تكشفت بعد ثورة ينــاير  2011العديــد مـن قضـايا الفسـاد الكــبرى الــتي شــارك فيهـا
كبار رجـال الدولـة مـع شــريحة رجـال العمــال الــذين تقلـدوا مناصـب وزايــة و /أو مناصـب قياديــة كـبرى فـي
الحـ ــزب السياس›ي الحـ ــاكم ،ول تـ ــزال معظـ ــم هـ ــذه القضـ ــايا مفتوحـ ــة ويخش›ى مـ ــن افلت مرتكبوهـ ــا مـ ــن
العقاب.
كما نجد أن الشرع الصري قد منع الوظف العام من العمل بالقطاع الخاص قبل مرور خمسة سنوات
على تركة الخدمة ولكن هذا النع يأتى من الناحية النظرية فقط ولكن من الناحية العملية فليس هناك
من يمتثل إليه فنجد معظم الوظفين العموميين فور تركهم الخدمة يلتحقون بالعمل بالقطاع الخاص ول
يوجد من يمنعهم على الرغم من خطورة ذلك نظ را لهمية العلومات التي يعلمونها والتي من المكن أن
يس تخدمونها لص الح العم ل الجدي د والخط ر م ن ذل ك القي ادات المني ة وال ذين يعمل ون ف ور تقاع دهم
بوظائف أمنية ذات صلة بشركات القطاع الخاص ،ولذلك فيجب أحكام الرقابة في هذا الشأن من قبل
الجهات العنية وفرض عقوبات مدنية وجنائية على الخالفين.
الوضوع الخامس:
موقف التنظيمـ القانوني في مصر من التدابيرـ الخاصة
بمنع غسيل الموال النصوصـ عليها في الادة  14من التفاقية
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ونظر لهمية وشيوع جريمة غسل الموال على الستوى الدولي قد وضعت التفاقية محل الدراسة تدابير
وقائي ة لن ع وقوعه ا وذل ك ب أن تق وم ك ل دول ة بإنش اء نظ ام داخل ي للرقاب ة والش راف عل ى الص ارف
والؤسسات الالية غير الصرفية بما في ذلك الشخاص العتبارية التي تقدم خدمات في مجال إحالة الموال
أو ك ل م اله قيم ة م ع السترش اد بالب ادرات ذات الص لة ال تي اتخ ذتها الؤسس ات القليمي ة والقاليمي ة
والتعددة الطراف ضد غسل الموال وتنمية وتعزيز التعاون العالمي والقليمي .
وقد جرم الشرع الصري جريمة غسل الموال التحصلة عن ج رائم الفساد وغيرها من الج رائم النصوص
عليها في القانون رقم  80لسنة  2008بإصدار قانون مكافحة غسل الموال العدل بالقانون رقم  78لسنة
 . 3003وقد عرفت الادة ) 1ب( من القانون غسل الموال بكونه " :كل سلوك ينطـوى علـى اكتسـاب أمـوال
أو حيازتها أو التصــرف فيهــا أو إدارتهـا أو حفظهـا أو اسـتبدالها أو إيـداعها أو ضـمانها أو اســتثمارها أو نقلهـا
أو تحويلها أو التلعب فى قيمتها إذا كانت متحصلةـ من جريمةـ مـن الجـرائم النصــوص عليهــا فـى الـادة )(2
مــن هــذا القــانون مــع العلــم بــذلك  ،مــتى كــان القصــد مــن هــذا الســلوك إخفــاء الــال أو تمــويه طــبيعته أو
مص ــدره أو مك ــانه أو ص ــاحبه أو ص ــاحب الح ــق في ــه أو تغيي ــر حقيقت ــه أو الحيلول ــة دون اكتش ــاف ذل ــك أو
عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمةـ التحصل منها الال "
وتشمل قائمةـ الموال التي يتعين مكافحة غسـلها ،وفقـا لنــص الـادة ) 1أ( مـن القـانون ":العملة الوطنية
والعملت الجنبية والوراق الالي ة والوراق التجارية ،وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ،
وجميع الحقوق التعلقة بأى منها  ،والصكوك والحررات الثبتة لكل ما تقدم" .
أم ا الؤسس ات الالي ة الخاطب ة بأحك ام ه ذا الق انون  ،وال تي يتعي ن عليه ا ع دم ارتك اب أي ا م ن الفع ال
الحظورة في القانون ،فتشمل حسب مقتضيات الادة ) 1ج( من القانون:
 .1البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الجنبية العاملة فى مصر .
 .2شركات الصرافة والجهات الخرى الرخص لها بالتعامل فى النقد الجنبى .
 .3الجهات التى تباشر نشاط تحويل الموال .
 .4الجهات العاملة فى مجال الوراق الالية .
 .5الجهات العاملة فى مجال تلق ى الموال .
 .6صندوق توفير البريد .
 .7الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى .
 .8الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى .
 .9الجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
 .10الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال
التأمين .
 .11الجهات الخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء* .
أما التحصلت التي جرم القانون غسلها فهي بحسب نص الادة ) 1د(  :الموال الناتجة أو العائدة بطريق
مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الج رائم النصوص عليها فى الادة ) (2من هذا القانون  .وقد
نصت الادة ) (2من القانون على أن" :يحظــر غسـل المـوال التحصــلة مـن جـرائم زراعــة وتصـنيع النباتــات
والج ــواهر وال ــواد الخ ــدرة وجلبه ــا وتص ــديرها والتج ــار فيه ــا  ،وجـ ـرائم اختط ــاف وس ــائل النق ــل واحتج ــاز
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الش ــخاص  ،والج ــرائم ال ــتى يك ــون الره ــاب  -ب ــالتعريف ال ــوارد ف ــى ال ــادة )  ( 86م ــن ق ــانون العقوب ــات  -أو
تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها  ،وجرائم استيراد السلحة والــذخائر والفرقعــات والتجــار
فيها وصنعها بغيرـ ترخيص  ،والجرائم النصوصـ عليها فى البواب الول والثانى والثالث والرابع والخــامس
عش ــر والس ــادس عش ــر م ــن الكت ــاب الث ــانى م ــن ق ــانون العقوب ــات  ،وجـ ـرائم س ــرقة الم ــوال واغتص ــابها،
وجـ ــرائم النصـ ــب وخيانـ ــة المانـ ــة  ،و جـ ــرائم التـ ــدليس والغـ ــش  ،وج ـ ـرائم الفجـ ــور والـ ــدعارة  ،والجـ ــرائم
الواقعــة علــى الثــار  ،والجــرائم البيئيــة التعلقــة بــالواد والنفايــات الخطــرة  ،والج ـرائم النظمــة الــتى يشــار
ƒ
ƒ
إليهــا فــى التفاقيــات الدوليــة الــتى تكــون مصــر طرفــا فيهــا  ،بشــرط أن يكــون معاقبــا عليهــا فــى كل القــانونين
الصرى والجنبى"  .وقد تمت اضافة عبارة " وجرائم النصب وخيانة المانـة ،وجـرائم التـدليس و الغـش "
بموجب القانون رقم  78لسنة ." 2003
وق د نص ت ال ادة ) (3م ن الق اون عل ى أن تنش أ بالبن ك الرك زى الص رى وح دة مس تقلة ذات ط ابع خ اص
لكافحة غسل الموال تمثل فيها الجهات العنية ،وتتولى الختصاصات النصوص عليها فى هذا القانون .
وتخت ــص الوحــدة وفقــا للم ــادة ) (4بتلق ــى الخط ــارات الــواردة مــن الؤسس ــات الالي ــة ع ــن العملي ــات ال ــتى
يشــتبه فــى أنهــا تتضــمن غســل المــوال  .وعلــى الوحــدة إنشــاء قاعــدة بيانــات لــا يتــوفر لــديها مــن معلومــات
وأن تضــع الوســائل الكفيلــة بإتاحتهــا للســلطات القضــائية وغيرهــا مــن الجهــات الختصــة بتطــبيق أحكــام
ه ــذا الق ــانون  ،وك ــذلك تب ــادل ه ــذه العلوم ــات والتنس ــيق م ــع جه ــات الرقاب ــة ف ــى الدول ــة  ،وم ــع الجه ــات
ƒ
ƒ
الختصة فى الدول الجنبية والنظماتـ الدولية تطبيقا لحكام التفاقيات الدولية الــتى تكــون مصـر طرفــا
ƒ
فيها أو تطبيقا لبدأ العاملة بالثل .
وطبق ا للم ادة ) (5تتولى الوح دة أعم ال التح رى والفح ص عم ا ي رد إليه ا م ن إخط ارات ومعلوم ات ف ى ش أن
العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الموال وتقوم بإبلغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من
قيام دلئل على ارتكاب جريمة من الج رائم النصوص عليها فى هذا القانون  .وللوحدة أن تطلب من النيابة
العام ة إتخاذ الت دابير التحفظية عل ى النح و ال بين ف ى الواد  208مك ررا )أ( و  208مك ررا )ب( و  208مك ررا
)ج( من قانون الجراءات الجنائية  .وتسرى على جريمة غسل الموال أحكام الفقرة الخيرة من الادة الثالثة
من القانون رقم  205لسنة  1990فى شأن سرية الحسابات بالبنوك الضافة بالقانون رقم  97لسنة . 1992
ويمقت ض ال ادة ) (6يك ون للع املين بالوح دة ال ذين يص در بتحدي دهم ق رار من وزي ر الع دل بناء عل ى طل ب
محافظ البنك الركزى الصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الج رائم النصوص عليها فى هذا
القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
كما تنص الادة ) (7على أن تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والنظمة الختلفة بالرقابة على الؤسسات
الالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك الؤسسات بالنظمة والقواعد القررة قانونا
لكافحة غسل الموال بما فى ذلك الخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الموال  .كما تلتزم
الؤسسات الالية بإخطار الوحدة عن العمليات الالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال الشار إليها فى
الادة ) (4من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والوضاع
القانوني ة للعملء والس تفيدين الحقيقيي ن م ن الش خاص الط بيعيين  ،والش خاص العتباري ة ،وذل ك م ن
خلل وسائل إثبات رسمية أو عرفيةمقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف .ول يجوز لها فتح حسابات أو ربط
ودائع أوقبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية ).الادة .(8
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وبالنس ــبة للعقوب ــات الفروض ــة عل ــى جريم ــة غس ــل الم ــوال ،تن ص ال ادة ) (13عل ى أن" :م ع ع دم الخلل
بأيةعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ،يعاقب على الج رائم البينة فىالواد التالية
بالعقوبات النصوص عليها فيها  .كما تنص الادة ) (14على أن" :يعاقب بالسجن مدة ل تجاوز سبع سنوات
وبغرام ة تع ادل مثل ى الم وال مح ل الجريم ة  ،ك ل م ن ارتك ب أو ش رع ف ى ارتك اب جريم ة غس ل الم وال
النصوص عليها فى الادة ) (2من هذا القانون  .ويحكم فى جميع الحوال بمصادرة الموال الضبوطة  ،أو
بغرامةإضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية  .وتنص
الادة ) ( 15على أن" :يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لتقل عن خمسة آلف جنيه ول تجاوز عش رين ألف
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخال ف أيا من أحكام الواد )  ( 11،9،8من هذا القانون .
وتقض•ي الادة ) (16بإنه ":فى الحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب السئول عن
الدارة الفعلي ة للش خص العتب ارى الخ الف ب ذات العقوب ات الق ررة ع ن الفع ال ال تى ترتك ب بالخالف ة
لحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلله بواجبات وظيفته  .ويكون
الش خص العتب ارى مس ئول بالتض امن ع ن الوف اء بم ا يحك م ب ه م ن عقوب ات مالي ة وتعويض ات إذا كانت
الجريمة التى وقعت بالخالفة لحكام هذاالقانون قد ارتكبت من أحد العاملين به بإسمه ولصالحه .
وتن ص ال ادة ) (17عل ى أن":ف ى حال ة تع دد الجن اة ف ى جريم ة غس ل الموال ،إذا ب ادر أح دهم ب إبلغ أى م ن
السلطات الختصة بالستدلل أو التحقيق ،بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لى من هذه السلطات
بها  ،أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الموال محل الجريمة ،تقض•ى
الحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط -باعفاء الجانى البلغ من عقوبتى السجن والغرامةالقررتين فى
الفق رة الول ى م ن ال ادة ) (14م ن ه ذا الق انون  ،دون غيرهم ا م ن العقوب ات التكميلي ة الق ررة ف ى الفق رة
الثانية من الادة ذاتها).(16
ووضع القانون قواعد محددة للتعاون مع الــدول بخصــوص تتبــع وملحقــة جريمــة غســيل المـوال ،حيث
تن ص ال ادة ) (18عل ى أن " :تتب ادل الجه ات القض ائية الص رية م ع الجه ات القض ائية الجنبي ة التع اون
القضائي فى مجال جرائم غسل الموال  ،وذلك بالنسبة الى الساعدات والنابات القضائية وتسليم التهمين
والحكوم عليهم والشياء  ،وذلك كله وفق القواعد التى تقررها التفاقيات الثنائية أوالتعددة الط راف التى
تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لبدأ العاملة بالثل  .وتنص الادة ) (19على أن يكون للجهات الشار اليها فى
الادة )  ( 18من هذاالقانون أن تطلب  -على وجه الخصوص – اتخاذ الج راءات القانونية اللزمة لتعقب
أوتجمي د الم وال موض وع ج رائم غس ل الم وال أو عائداته ا أو الحج ز عليه ا  ،وذل ك كل ه م ع ع دم الخلل
بحقوق الغير حسن النية  .وبمقتض الادة ) : (20يجوز للجهات القضائية الصرية الختصة أن تأمر بتنفيذ
الحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الجنبية الختصة بمصادرة الموال التحصلة من
ج رائم غس ل الم وال وعائداته ا  ،وذل ك كل ه وف ق القواع د والج راءات ال تى تتض منها التفاقي ات الثنائي ة
أومتعددة الط راف التى تكون مصر طرفا فيها  .كما يجوز إب رام اتفاقي ات ثنائية أومتعددة الط راف تنظم
التصرف فى حصيلة الموال الحكوم نهائيا بمصادرتها – فى ج رائم غسل الموال من جهات قضائية مص رية
أو أجنبية – تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف التفاقية وفقا للحكام التى تنص عليها .
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ويتضح من العرضـ السابق أن التشريع الصري قد جاء متفقا مـع التفاقيــة الاثلــة فـي هــذا الشــأن حيـث
قد جرم تلـك الفعــال فـي القــانون رقــم  80لســنة  2002التعلــق بمكافحــة غسـل المـوال بــل أنــه قـد أضـاف
صور أخرى لذلك الفعل الجرم .

الحور الثاني:
تجريم أشكال الفساد ...
الفجوة بين التشريع الوطني وبين اتفاقية مكافحة الفساد
نتناول )أول( اللمح الرئيسة لنهج "التفاقية الدولية لكافحة الفساد" في تجريم أفعال الفساد ،ثم نبحث
)ثانيا( في التنظيم القانوني الصري الخاص بتجريم أفعال الفساد بغرض بيان مدى توافقه مع الحكام
الواردة في التفاقية ،وذلك على النحو التالي:
أول:
اللمح الساسية لتجريمـ أفعال الفساد في التفاقية
بقراءة نصوص اتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بتجريم أبرز أشكال وأفعال الفساد ،يتضح لنا أنها تفرض
على الدول نوعين من اللتزامات فيما يتعلق بتجريم أفعال الفساد ،وهي:
التزام ــات اجباري ــة :بتجري م بع ض أفع ال الفس اد ذات الخط ورة النص وص عليه ا ف ي التفاقي ة وه ي ج رائم:
رشوة الوظفيين العموميين الوطنيين )الادة  ، (15اختلس المتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل موظف
عم ومي )ال ادة  ،(17غس يل الع ائدات الجرامي ة )ال ادة  ، (23اعاق ة س ير العدال ة )ال ادة  . (25ف اللحظ
أن"التفاقية" عندما تتحدث في الادة ) (15عن تجريم فعل رشوة الوظف العام تستعمل صيغة إلزامية
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منض بطة عل ى النح و الت الي" :تعتم ــد كــل دولــة طــرف مــا يل ــزم مــن ت ــدابير تش ــريعية وت ــدابير أخــرى لتجري ــم
الفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا "....... :
وهي نفس الصيغة اللزامية الستعملة في الواد ) (17و) (23و  (25من التفاقية فيما يتعلق بج رائم الفساد
التالي ة عل ى الت والي :اختلس المتلك ات أو تبدي دها أو تس ريبها م ن قب ل موظ ف عم ومي ،غس يل الع ائدات
الجرامية ،اعاقة سير العدالة .
وق د جعل ت ال ادة ) (26م ن اتفاقي ة مكافح ة الفس اد ،إق ــرار مس ــئولية الش ــخاص العتباري ــة ع ــن ج ــرائم
الفساد في صلب التشريعات الوطنية،من اللتزامات الجبارية التي يتعينـ على الــدول الطـراف القيــام بهــا
لضــمان منــع ومكافحــة الفســاد) .(17والعل ة م ن اق رار ه ذا الب دأ أن ج رائم الفس اد ،وخاص ة الك برى منه ا،
ك ثيرا م ا ترتك ب بواس طة الهيئات العتباري ة ،مث ل الش ركات أو الؤسس ات أو النظم ات الخيري ة ،أو تح ت
غطائه ا ،وه ذا يقتض•ي إق رار مب دأ مس ئولية تل ك الهيئات جنائي ا ع ن أفع ال الفس اد ال تي ترتكبه ا ،وتوقي ع
ج زاءات جنائية تتفق وطبيعة تلك الهيئات وتتناسب مع خطورة الج رائم التي ترتكبها .وكل دولة طرف في
التفاقية ملزمة بمقتض•ى الادة ) (26بإقرار مبدأ مسئولية الهيئات العتبارية وفقا للقوانين الوطنية العمول
بها في الدولة.
التزام ــات اختياري ــة :وهن اك أفع ال أخ رى للفس اد تل زم التفاقي ة ال دول الط راف عل ى النظ ر ف ي تجريمه ا،
فاللتزام هنا  ،وهو التزام بالنظر في مسألة تجريم بعض أفعال الفساد وفقا للقوانين الوطنية السائدة ،ولها
أي ال دول أن تج رم تل ك الفع ال أو ل تجريمه ا .وه ذه الفع ال ه ي :رش وة ال وظفيين العم وميين الج انب
وم وظفي الؤسس ات الدولي ة )ال ادة  ،(16الت اجرة ب النفوذ )ال ادة  ، (18اس اءة اس تغلل الوظ ائف العام ة
)الادة  ،(19الث راء غير الشروع )الادة  ، (20الرشوة في القطاع الخاص )الادة  ،(21اختلس المتلكات في
القطاع الخاص )الادة  ، (22الخفاء )الادة .(21
اللحقة والقاضـاة والجـزاءات  :لضمان فعالية تجريم أفعال الفساد ومعاقبة مرتكبيها ،ألزمت الادة )(30
من التفاقية الدول الطراف بمراعاة التالي:
 .1أن تفرض على جرائم الفساد عقوبات تراعى فيها جسامة تلك الجرائم.
 .2ض مان الفعالي ة القص وى لج راءات التحقي ق واللحق ة ومقاض اة الت ورطين ف ي أفع ال الفس اد م ن
الوظفيين العموميين فى الفعال الجرمة وفقا لهذه التفاقية.
 .3إيلء العتبار الواجب لحقوق الدفاع الخاصة بمرتكبي جرائم الفساد.
 .4الخذ بعين العتبار جسامة جرائم الفساد الرتكبة لدى النظر فى إمكانية الف راج البكر أو الشروط عن
الشخاص الدانين بارتكاب تلك الجرائم
 .5إرساء إج راءات تجيز للسلطة الختصة ،عند القتضاء ،تنحية الوظف العمومى التهم بارتكاب فعل
مجرم وفقا لهذه التفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله ،مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة.
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 .6النظ ر ف ي اتخ اذ إج راءات لس قاط الهلي ة ،ب أمر قض ائى أو ب أى وس يلة مناس بة أخ رى ،ولف ترة زمني ة
يحددها قانونها الداخلى ،عن الشخاص الدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه التفاقية ،للقيام بما
يلى»:أ« تولى منصب عمومى».ب« تولى منصب فى منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
 .7تشجيع إعادة إدماج الشخاص الدانين بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه التفاقية فى مجتمعاتهم.
حمايــة الشــهود والخــبراء والض ــحايا والبلغيــن :طبق ا لقتض يات ال ادة ) (32م ن اتفاقي ة مكافح ة الفس اد،
تلتزم الدول الطراف توفير حماية فعالة للشهود والضحايا في ج رائم الفساد ،وذلك ضمن حدود المكانيات
التاحة لها .ويجوز أن يشمل ذلك  :الحماية الجسدية ،تغيير أماكن اقامتهم داخل البلد أو نقلهم خارجه،
ترتيبات خاصة لتوفير الدلة ،التفاق مع دول اخرى بشأن تغيير أماكن اقامة الشهود .كما تنص الادة )(33
م ن التفاقي ة عل ى أن ه يتعي ن عل ى ال دول الط راف أن تنظ ر ف ي اتخ اذ ت دابير مناس بة لت وفير الحماي ة لي
شخص يقدم بلغ للسلطات الختصة عن ارتكاب جرائم الفساد.
ثانيا:
موقف التشريع الصري من تجريم الفساد
)ملمح التوافق وظواهر التعارض والصدام مع اتفاقية مكافحة الفساد(
ملمــح التوافــق والنســجام مــع نصــوص التفاقيــة  :لم ينظر الشرع الصري إلى الفساد باعتباره جريمة
مس تقلة ب ذاتها ،ب ل اعت بره بمثاب ة س لوك ع ام ممك ن أن يتجل ى ف ي العدي د م ن ص ور الس لوك والفع ال
الجرامية التي يرتكبها أشخاص يتقلدون منصبا عام ا في الدولة .لــذلك ،حــرص الشــرع الصــري علــى وضــع
آليات قانونيةـ خاصة بتجريمـ أهم جرائم الفساد سواء في القطاع العام أو داخل القطاع الخاص.
وقد ربط الشرع بين تجريم أهم أفعال الفساد وبين الوظيفة العامة وفق نهج يتفق مع مقتضيات التفاقية
الدولي ة لكافح ة الفس اد ،حي ث نظ ر إل ى ه ذه الوظيف ة نظ رة س مو وتق ديس واح ترام ،وج رم العدي د م ن
الفعال التي تمس جوهر ونزاهة الوظيفة العامة التي تعتبر حق أساس•ي ودستوري للمجتمع ،لذلك جعل
الشرع الصري الج رائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة ضمن إطار الج رائم الضرة بالصلحة العامة التي
خص ص له ا كتاب ا مس تقل ه و )الكت اب الث اني( م ن ق انون العقوب ات رق م  58لس نة  1937وتع ديلته .وأه م
جرائم الفساد التي تناولها الشرع الصري بالتجريم والعقاب الشدد ،هي على النحو التالي:
أول:جريمة الرشوة في القطاع العام والخاص
وقوامها اتجار الوظف العام في أعمال وظيفته ،وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابل نظير قيامه بعمل
من أعمال هذه الوظيفة أو امتناعه عنه .وقد وضع الشرع الصري تعريف ا للمرتش•ي ضمنه الادة ) (103من
ق انون العقوب ات ال تي نص ت عل ى أن :كــل موظ ــف عم ــومي طلــب لنفســه أو لغي ــره أو قب ــل أو أخــذ وعــدا أو
عطية لداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن الؤبد وبغرامة ل تقل عن ألف جنيــه
ول تزيد على ما أعطى أو وعد به".
و يع د ف ي حك م ال وظفين  :الس تخدمون ف ى الص الح التابع ة للحكوم ة أو الوض وعة تح ت رقابته ا ،أعض اء
الج الس النيابي ة العام ة أو الحلي ة س واء أكانوا منتخ بين أو معيني ن ،الحكم ون أو الخ براء ووكلء الديان ة
والص فون والح راس القض ائيون ،ك ل ش خص مكل ف بخدم ة عمومي ة،أعضاء مج الس إدارة وم ديرو
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ومستخدمو الؤسسات والشركات والجمعيات والنظمات والنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة
تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ).الادة 111عقوبات (
وقد تناول الشرع جريمة الرشوة بالتجريم والعقاب في الواد من  103وحتى  111من قانون العقوبات ،وأهم
جرائم الرشوة النصوص عليها في قانون العقوبات هي:
1
2
3
4
5
6

الادة  103و  103مكرر والادة 104
جريمة رشوة الوظف العام
جريم ة رش وة الس تخدمين ف ي الش روعات الخاص ة )القط اع الادة  106والادة  106مكرر
الخاص(
الادة 105
جريمة الكافأة اللحقة
 105مكرر
جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة
الادة  109مكرر ثانيا
جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة
الادة  106مكرر
جريمة استغلل النفوذ

ثاني ــا :ج ــرائم اختلس ال ــال الع ــام والع ــدوان علي ــه والغ ــدر ،وجريم ــة اختلل أم ــوال الش ــركات الس ــاهمة
)قطاع خاص(
حيث خصص الشرع الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات )الواد  119 112مكررا( لبيان
جرائم اختلس الال العام والعدوان عليه والغدر .وذلك على النحو التالي:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

جريمة اختلس الال العام
جريمة اختلس أموال الشركات الساهمة
جريمة الغدر
جريمة التربح
جريمة الخلل بتوزيع السلع
جريمة الضرار العمدي بالموال أو الصالح العامة
الخلل بتنفيذ بعض اللتزامات التعاقدية
تخريب الوظف الال العام أو الال العهود به إليه
جريمة استخدام العمال سخرة

الادة  112والادة :113
الادة  113مكرر:
الادة :114
الادة :115
الادة :116
الادة  116مكرر :
الادة  116ج
الادة  117مكرر
الادة :117

ثالثا :جرائم تجاوز الوظفون حدود وظائفهم وتقصيرهمـ في أداء الواجبات التعلقة بها
نص الشرع على هذه الجرائم في الباب الخامس من الكتاب الثاني )الواد  ،(125 120وهي تضم العديد من
الجرائم التي يتجاوز فيها الوظفين حدود وظائفهم ،وهي على النحو التالي ذكره:
1
2

جريمة التوسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به
جريمة امتناع القاض•ي عن الحكم أو إصدار حكم بغير حق
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الادة 120
ال ادة  121وال ادة

3
4
5
6

7

جريمة المتناع عن تنفيذ أمر أو حكم قضائي
جريمة ترك العمل امتناع عمدا عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة
جريمة الض رار أو تعطيل سهولة الزايدات التعلقة بالحكومة عن طريق
الغش
يع اقب بالعقوب ات الق ررة لش هادة ل زور ك ل ش خص كل ف م ن س لطة
قض ائية بعم ل الخ برة أو الترجم ة ف ى دع وى مدني ة أو تجاري ة أو جنائي ة
فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
م ن أك ره ش اهدا عل ى ع دم أداء الش هادة أو عل ى الش هادة زورا يع اقب
بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الحوال القررة فى الواد السابقة

:122
الادة  123مكرر
الادة 124
الادة 125
299
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رابعا  :غسل العائدات الجرامية  :نحيل إلى ما سبق ذكره في الحور الول الخاص بالتدابيرـ الوقائيةـ
خامسا :الخفاء -:
تأتى ه ذه الجريم ة مشابهه ومتداخله مع جريم ة غسل الموال وذلك لك ون الركن ال ادي لهم ا يك اد يك ون
واحد ،وقد فطنت التفاقية لهذا التداخل ولذلك تم النص فى بداية الادة  24منها على أن يكون تطبيق
ه ذه ال ادة دون الس اس بأحك ام ال ادة  23الخاص ة بجريم ة غس ل الم وال .وق د اعت برت التفاقي ة ه ذه
الجريم ة مس تقلة عن الجريم ة الصلية ال تي نتج عنه ا المتلك ات غي ر الشروعة ويتضح ذلك بإش تراطها أن
يكون فعل الخفاء غير مقترن بالشاركة في الجريمة الصلية وبذلك فأن إعفاء أو الحكم بالبراءة في الجريمة
الصلية ليعنى إفلت مرتكب جريمة الخفاء من العقاب كما أن مدة التقادم سوف تبدأ من تاريخ زوال
الخفاء وليس له علقة بالجريمة الصلية .
وقد جرم الشرع الصرى هذا الفعــل بالــادة رقــم  44مكـرر ) (1مـن قـانون العقوبــات الــتي تنــص علـى" :كـل
مــن اخفــى اشــياء مســروقة او متحصــلة مــن جنايــة او جنحــة مــع علمــة بــذلك يعــاقب بــالحبس مــع الشــغل
مدة لتزيد على سنتين .واذا كان الجانى يعلــم ان الشــياء الــتى يخفيهــا متحصــلة مـن جريمــة عقوبتهــا اشــد
حكم عليه بالعقوبةـ القررة لهذة الجريمة .
أمــا عــن ملمــح التعــارض والتصــادم بيــن التشــريع الصــري واتفاقيــة مكافحــة الفســاد  ،فتنحصــر فــي ثلثــة
أمور رئيسية على النحو التالي:
 .1الخل ل ف ي إج راءات التحقي ق والتح ري عن ج رائم الفس اد ،حيث كش ف ت داعيات الح داث إث ر ث ورة ين اير
 2011عن أن أغلب قضايا الفساد الكبرى التي تورط فيها عادة كبار السئولين في الدولة ورجال العمال
الثرياء ،عادة ما يحدث تراخي وإهمال وتباطؤ شديد في إجراءات التحقيق والتحري وجمع الدلة  ،على نحو
يقلص من قدرة أجهزة النيابة العامة على جمع الدلة والستماع إلى الشهود  .كما تخضع ق رارات الحالة
الصادرة من النائب العام في مثل تلك القضايا الكبرى لواءمات سياسية.
 .2ع دم وج ود نظ ام ق انوني وطن ي متكام ل وفع ال لحماي ة الش هود والض حايا والخ براء والبلغي ن ع ن ج رائم
الفساد .والجــدير بالــذكر أن لجنــة الشــفافية والنزاهــة ،كــانت قــد قــدمت توصــية فــي تقريرهــا الثــالث عــام
 2010أشــارت فيهــا إلــى ضـرورة خلـق آليــات جديــدة لسـد الثغــرات فــي التشــريعات التعلقــة بحمايــة الشـهود
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والبلغيــن بمــا يتماش›ىـ مــع خطــورة وقــائع الفســاد فــي مصــر ،وبمــا يشــجع الــواطنين علــى رصــد الخالفــات
والبلغ عنها دون خوف من عقاب أو احساس بالخطر.
كما اقترحت اللجن ة كذلك انش اء نظ ام "المبودسمان" وهي آلي ة تلقي شكاوى الواطنين التعلق ة بج رائم
الفساد والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات العنية بمنع الفساد ومكافحته.
 .3ع دم الق رار ف ي التش ريع ال وطني ،بمب دأ مس ئولية الشخص يات العتباري ة عن ج رائم الفس اد ال تي ترتكبه ا،
حيث أن الشرع الصري ل يعترف بالسئولية الجنائية للشخاص العتبارية ال بالنسبة لجرائم محددة مثل
بعض الج رائم التى تقع بالخالفة لقانون الش ركات أو لقانون حماية ال بيئة  .ولذلك يتعين إج راء الت دابير
التشريعية اللزمة حتى يتوافق التشريع الصري مع مواد التفاقية وذلك فضل علي أهمية التوسع في توقيع
الج زاء الجنائي على تلك الشخاص العتبارية حتى ل يتخذ منها الشخاص الطبيعي ة درعا لحم ايتهم من
تلك السئولية بقيامهم بارتكاب الجرائم الواردة بالتفاقية تحت مسمى هذه الشخصيات .
الحور الثالث:
تلفي الثار الدمرة للفساد
الفجوة بين التشريع الوطني وبين اتفاقية مكافحة الفساد
مما ل شك فيه أن تلفي الثار الدمرة لج رائم الفساد ل يقتصر وحسب على معاقبة الجرمين التورطين في
ارتكاب ج رائم الفساد ،ولكن المر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير التشريعية وتدابير أخرى إدارية بغرض
جبر الضرار الادية والعنية التي أصبت الجتمع جراء ارتكاب تلك الجرائم.
وقد انتهجت اتفاقية مكافحة الفساد نهجا علجيا شامل يستهدف  ،بقدر المكان ،محو آثار الفساد  ،يرتكز
على ثلثة عناصر رئيسية ،هي :معاقبة الجن اة من مرتكبي ج رائم الفساد بعقوب ات رادعة تتناسب ودرجة
جسامة الجرائم التي ارتكبوها ،وضمان تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم منعا لظاهرة الفلت من العقاب،
واسترداد الموال وغيرها من الوجودات التحصلة عن طريق الفساد ،و تعويض الضرار العنوية الترتبة على
جرائم الفساد.
الوضوع الول:
معاقبة الجناة من مرتكبي جرائم الفساد
بعقوبات رادعة تتناسب ودرجة جسامة الجرائم التي ارتكبوها
تل زم ال ادة ) (30م ن اتفاقي ة الم م التح دة لكافح ة الفس اد ك ل دول ة ط رف باتخ ــاذ م ــا يل ــزم م ــن ت ــدابير
واجراءات ،وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية ،بملحقة مرتكــبي جـرائم الفســاد والتحقيــق معهــم
وإحالتهم للقضاء لحاكمتهم عن تلـك الجــرائم  ،وضــمان انفـاذ الحكـام الصـادرة فـي حـق التهميــن ƒـ
منع ا مـن
إفلتهم من العقاب.
وتعتبر ملحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم جنائيا وتأديبيا ،من أهم وسائل مكافحة الفساد التي
تساهم في الحد منه فيما إذا أ حسن العمل بها والخذ بالسباب التي تصلح لتجنب نتائجها السلبية الخطيرة
على الوظيفة العامة وحقوق النسان .وتعتمد فاعلية هذه الوسيلة على:
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 -1استيعاب النصوص العقابية الوطنية تجريم اكبر قدر ممكن من أفعال الفساد.
 -2كفاءة الجهزة المنية والقضائية القائمة على ملحقة جرائم الفساد ،وقدرتها على جمع الدلة الكافية
لدانة التهمين بارتكاب تلك الجرائم ،واحالتهم إلى الحاكم الختصة .وكفاءة القضاء واستقلليته
وحياده ومنع التأثير عليه أو التدخل في اعماله.
 -3عدم تدخل رجال السلطة التنفيذية في اعمال اللحقة القضائية لرتكبي جرائم الفساد ،مهما كانت
مبررات التدخل وأسبابه ،سواء أكان التدخل بالتأثير على القضاء أو على الحققين أو على رؤسائهم
الداريين .
والجدير بالذكر أن محاكمة التورطين في جرائم الفساد أمام قضاء عادل ومنصف ومشهود له بالكفاءة
والستقلل ،يعتبر شرطا لزما لسترداد الموال الهربة إلى الخارج وفقا لحكام اتفاقية مكافحة الفساد،
وكذلك طبقا لحكام التشريعات الوطنية العمول بها في أغلب دول العالم ،وخاصة الدول التي هربت إليها
الموال النهوبة عن طريق الفساد خلل نظام الرئيس الخلوع محمد حسني مبارك.
ورغم العتقاد السائد لدى الرأي العام الوطني بتورط أركان النظام السابق وكبار موظفي الدولة والعديد
من رجال العمال ،في ارتكاب جرائم فساد كبرى أسفرت عن إهدار مليارات الدولرات من الموال العامة
) ،(18وبأن قضايا الفساد العلن عنها رسميا ،هي مجرد عينة بسيطة لا ارتكبه الكبار من جرائم فساد
ƒ
ƒ
شديدا في اتخاذ
خلل سنوات حكم الرئيس الخلوع مبارك ،إل أن أجهزة التحقيق قد أخفقت اخفاقا
ما يلزم من إجراءات بشأن جمع الدلة الكافية لدانة التورطين في جرائم الفساد ،ولعل هذا الخفاق
يرجع في جزء كبيره منه إلى كون معظم جرائم فساد الكبار ارتكبت تحت ستار سياس›ي /قانوني،
وبطرق وأساليب ملتوية ومتخفية ،وهو ما كان يتطلب أساليب خاصة للتحري والتنقيب والبحث عن
الدلة تتسم بالدقة والحترافيةـ والكفاءة ،وهي أمور تفتقدها بشدة أجهزة التحقيق في مصر .مما أدى
إلى صدور أحكام بالبراءة في أغلب تلك القضايا بعد محاكمات جنائية اتسمت بالبطء والتراخيـ الشديد،
ووصمت من بعض الدوائر بأنها أحكام مسيسة.
ومما ل شك فيه أن غياب الحاكمات العادلةـ والنصفة والستقلة لرتكبيـ جرائم الفساد الكبرى خلل
فترة حكم النظام السابق ،و/أو بطء إجراءات الحاكمات أو تسيس الحكام الصادرة عنها ،من شأنه أن
يقض›ي على المال العقودة على استرداد الموال الهربة في الخارج ،كما يكرس من ظاهرة الفلت من
العقاب في الجتمع الصري ،وما يترتب عليها من شيوع قيم عدم النزاهةـ وانعدام السئولية والستهتار
بحكم القانون لغياب الردع بمعنهاـ العام والخاص.
الوضوع الثاني:
استرداد الموال وغيرها من الوجودات التحصلة عن طريق الفساد
هناك ضرر مباشر يلحق بالجتمع من ج راء ارتكاب ج رائم الفساد ،يتمثل في الموال العامة التي يتحصل
عليها الجرم نتيجة لفعله الجرامي ،ولجبر ذلك الضرر لبد من إعادة تلك الموال إلى بلد النشأ  .لذلك
 ( 18تشمل 4قائمة 4التورطي 4ف 4قضايا 4الفساد 4الكبى 4:الرئيس 4السابق 4ممد 4حسن 4مبارك 4ونليه 4علء 4وجال 4مبارك 4،وشقيق 4زوجته 4مني 4ثابت 4،ووالد 4زوجة 4علء 4مبارك
الدعو 4مدي 4راسخ 4،وبعض 4الوزارء 4وكبار 4رجال 4الدولة 4منهم 4:صفوت 4الش ريف 4،أنس 4الفقي 4،فتحي 4سرور 4،أحد 4الغرب) 4وزير 4السكان 4السبق( 4وزهي 4جرانة) 4وزير
السياحة 4السبق( 4وسامح 4فهمي 4وزير 4البتول 4السبق 4،والعديد 4من 4رجال 4العمال 4أشهرهم 4أحد 4عز 4وهشام 4الاذق 4وحسي 4السجوان 4وغيهم 4.
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نصت الادة ) (3من اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد على مبدأ إرجاع العائدات التأتية من الفعال
الجرمة وفقا للتفاقية  ،كما نصت في الادة رقم  31منها على" ضرورة مصادره العائدات الجرامية التأتية
من أفعال مجرمة أو المتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات" ويقصد بذلك نزع ملكية الموال التي
تحص ل عليه ا الج رم م ن إح دى ج رائم الفس اد ونق ل ملكيته ا إل ى الدول ة وذل ك مث ل الموال ال تي اختلس ها
الوظف أو مبلغ الرش وة الذي حصل عليها ،وكذلك أيضا نزع ملكية ممتلك ات الجرم والتي تعادل قيمتها
قيم ة م ا تحص ل علي ه م ن ع ائدات إجرامي ة وذل ك إذا م ا تص رف ه ذا الخي ر ف ي تل ك الع ائدات كمص ادرة
س يارته الخاص ة ومج وهراته وعق اراته ،كم ا نص ت أيض ا تل ك ال ادة عل ى" مص ادرة المتلك ات أو الع دات أو
الدوات الخرى التي استخدمت أو كانت معدة للستخدام في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه التفاقية" .
وق د توس عت التفاقي ة ف ي ن ص ال ادة  31س الفة ال ذكر لحاول ة محاص رة الع ائدات الجرامي ة ومص ادرتها
ومنع أي تلعب قد يحدث لتغير صورتها وتضليل الوصول إليها ولكن يعيب عليها إنها قد نصت على إمكانية
مصادرة النافع التحصلة من تلك العائدات على الرغم من استحالت ذلك من الناحية الواقعية والقانونية
انا لم تكن تلك النافع ذات طابع مادى .
ولم يكتفي واضعي اتفاقية المم التحدة لكافحة الفساد على ذلك بالنسبة لعلج الضرر الادي للجريمة
)باس ترداد الوج ودات( ب ل ق د خصص وا الفص ل الخ امس منه ا ل ذلك الش أن واس تهلوه بالتأكي د عل ى أن
استرداد الوجودات هو مبدأ أساس•ي في هذه التفاقية وعلى الدول الط راف أن توفر أكبر قدر من التعاون
والساعدة في هذا الجال،كما ضمنوه آليات استرداد تلك الوجودات وطرف التعاون الدولي في هذا الشأن.

الوضع في مصر:
في أعقاب ثورة يناير  2011تدوالت الصادر أرقام متباينة بشأن حجم الموال الهربة إلى الخارج والناتجة
ع ن ج رائم الفس اد ال تي ارتكب ت خلل ف ترة حك م الرئي س الخل وع حس ني مب ارك ،فق د أش ارت التق ارير
الصادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي إلى أن حجم الموال الهربة من مصر أكثر من  143مليار
دولر ،وتوجد تلك الموال في الرياض ،والدوحة ،ودبي ،ولندن ،ومدريد ،وبنما ،وسويس را ،في حين ذكرت
صحيفة الهرام الصرية أن قيمة الموال السروقة تبلغ  225مليار دولر.
وفيمــا يتعلــق بــالجهود الرســمية لســترداد المــوال الهربــة إلــى الخــارج ،فقد سارعت الحكوم ة الص رية في
أعق اب الث ورة إل ى تش كيل لجن ة قض ائية لس ترداد الم وال الهرب ة إل ى الخ ارج ،وذل ك ف ي عه د الجل س
العسكري ،برئاسة الستشار عاصم الجوهري ،رئيس جهاز الكسب غير الشروع السبق .وقد أقامت تلك
اللجنة قاعدة بيانات خاصة بكل العلومات والستندات التي حصلت عليها ،والخاصة بإجراءات التحقيق
مع الرئيس السابق مبارك وأف راد عائلته وعدد من السئولين السابقين وبعض رجال العمال .ولكن أعمال
ه ذه اللجن ة ل م تس فر ع ن ش•ئ ح تى الن .وخلل ف ترة حك م الرئي س الع زول محم د مرس•ي ،تق دم "ح زب
الوسط" ذو التوجه السلمي بمشروع قانون لجلس الشورى من أجل تشكيل لجنة جديدة تئول إليها كل
الصلحيات والختصاصات الخولة للجان العاملة في مجال استرداد الموال ،ولكن هذا الشروع تم رفضه،
مما دفع الدكتور محمد محسوب ،وزير الدولة للشئون القانونية والجالس النيابية السابق للستقالة.
وعلــى الســتوى الشــعبي :تشكلت العدي د من اللج ان الشعبية بغ رض استرداد الموال الهرب ة إلى الخارج،
نذكر من بينها على سبيل الثال:
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اللجنة القانونية لسترداد الموال بالخارج برئاس ة الدكتور حسام عيس•ى ،أستاذ القانون الدولي
العام بجامعة عين شمس ،ووزير التعليم السابق.
البادرة الشعبية لسترداد أموال مصر النهوبة برئاسة العلمي معتز صلح الدين .وقد تكللت جهود
البادرة الشعبية لسترداد الموال بتجميد أموال بعض رموز النظام السابق ،وتفاوضت مع بعض
الس ئولين المريكيي ن والبريط انيين لتحري ك مل ف اس ترداد الم وال ،وذل ك بالتنس يق م ع اللجن ة
القضائية التي شكلها الجلس العسكري.
الجموعة الصرية لستعادة ثروة مصر وأمينها العام الدكتور محمد محسوب.

وف ي ال وقت ال ذي نجح ت في ه الجه ود التونس ية الرس مية والشعبية ف ي اس تعادة بع ض الموال الهرب ة إل ى
الخارج والناتجة عن جرائم فساد نظام بن على)( 19؛ فقد تعثرت كافة الجهود الرسمية في استرداد جزء ولو
بسيط من الموال الهربة إلى الخارج حتى الن ،فكل ما توصل إليه الجانب الصري هو تجميد جزء من
أموال السئولين السابقين في الخارج فقط ،حيــث تــم ،علــى ســبيل الثــال ،تجميــد أصــول وأمــوال خاصــة
بمبارك وأسرته في كل من بريطانيا وسويسرا ،تبلغ قيمتهاـ نحو  700مليون فرنك سويسري.
ويمكن إجمال أهم السباب الرئيسة وراء اخفاق الجهود الرسمية الصرية في استرداد الموال الهربة إلى
الخارج فيما يلي:
-1

حالة عدم الستقرار السياس•ي والصراع على السلطة التي تشهدها مصر منذ إندلع ثورة يناير  2011وحتى
الن وعدم إدراك الحكومات التعاقبة أهمية ملف استرداد الموال الهربة في الخارج). (20

-2

إن إج راءات اس ترداد الم وال الهرب ة إل ى الخ ارج تحت اج إل ى ص دور أحك ام قض ائية بات ة وقاطع ة بإدان ة
التورطين في ارتكابها .ومع حملة البراءات التي حصل عليها مسئولو النظام السابق ،وتخوف الدول التي بها
الموال من إصدار أحكام سياسية ،وليست قضائية ،كل هذه المور أعاقت عملية استرداد الموال ،حيث
أعلنت سويسرا أنها لن تعيد الموال إلى مصر ،في ظل حالة عدم الستقرار السياس•ي للدولة.

( 19

لقد 4أسفرت 4الهود 4التونسية 4عن 4استجاع 4جزء 4قليل 4من 4الموال 4والنقولت 4الهربة 4إل 4الارج 4،حيث 4نحت 4تونس 4ف 4استداد 4نو 429  4مليون 4دولر 4من 4حساب

مصرف 4بلبنان 4كان 4على 4ذمة 4ليلى 4الطرابلسى 4،زوجة 4الرئيس 4الخلوع 4بن 4على 4. 4كما 4استعادت 4السلطات 4التونسية 4يت ا 4Jفاخرا 4Jكان 4متج زا 4Jبأحد 4ال وانئ 4اليطالية 4،وقد
كان 4ملوكا 4Jلبن 4شقيق 4الرئيس 4التونسي 4السابق 4،ويقدر 4ثنه 4بأكثر 4من 4مليون 4يورو 4.كما 4نحت 4تونس 4ف 4تميد 4أرصدة 4وعقارات 4تابعة 4لعائلة 4بن 4على 4بدول 4أوروبية 4من
خلل 4سفاراتا 4ف 4الارج 4.فعلى 4الرغم 4من 4العراقيل 4الشديدة 4التعلقة 4بعملية 4استداد 4الموال 4،فإن 4تونس 4نحت 4ف 4إعادة 4جزء 4من 4أموالا 4.ويكن 4إرجاع 4ذلك 4لعدد 4من
السباب 4،يأت 4ف 4مقدمتها 4ما 4يلي 4-:الرادة 4السياسية 4الاضرة 4لدى 4قادة 4الدولة 4التونسية 4،السعي 4التونسي 4الثيث 4لتطبيق 4اتفاقية 4المم 4التحدة 4لكافحة 4الفساد،
وتفعيل 4أحكامها 4التعلقة 4بإجراءات 4الصادرة 4،واستجاع 4الموال 4،وكذلك 4من 4خلل 4وضع 4استاتيجية 4وطنية 4لكافحة 4الفساد 4،وإنشاء 4هيئة 4وطنية 4،ما 4يعل 4اتفاقية 4المم
التحدة 4لكافحة 4الفساد 4وسيلة 4أساسية 4لدعم 4تلك 4الصلحات 4،تفعيل 4الهود 4غي 4الكومية 4ف 4سبيل 4استداد 4الم وال 4،والتمثلة 4ف 4مساعي 4المعية 4التونسية 4للشفافية
الالية 4،وإفساح 4الال 4أمام 4مشاركة 4التمع 4الدن 4ف 4عملية 4الصلح 4،وتفعيل 4جهود 4مكافحة 4الفساد 4،اعتماد 4الهود 4الدبلوماسية 4لستداد 4الم وال 4من 4خلل 4وزارة
الارجية 4،وذلك 4بإرسال 4النابات 4القضائية 4من 4أجل 4تقيق 4نتائج 4أفضل 4.ما 4استفادت 4تونس 4من 4تدخل 4المم 4التحدة 4،حيث 4تمل 4مركز 4حكم 4القانون 4التابع 4للمم
التحدة 4نفقات 4قضية 4استداد 4الموال 4التونسية 4من 4لبنان 4،وذلك 4وفق ا 4Jلتصريات 4الامي 4الاص 4لدى 4المم 4التحدة 4،الكلف 4باستداد 4الم وال 4النهوبة 4من 4دول 4الربيع
العرب 4،على 4بن 4فطيس 4الرى.
 4( 420ف 4٢٦ 4اغسطس 4 ٢٠١٣ 4صرح 4مصدر 4قضائي 4بكتب 4التعاون 4الدول 4،إن 4السلطات 4السويس رية 4قررت 4وقف 4وتميد 4الج راءات 4القانونية 4الاصة 4بقانون 4استداد
الموال 4الصرية 4الهربة 4من 4قبل 4رموز 4النظام 4السابق 4،والودعة 4لدى 4بنوك 4سويس را 4،والتحصلة 4من 4ج رائم 4فساد 4,والسمى 4بقانون" 4مبارك" 4,وذلك 4على 4خلفية 4الحداث
الت 4تشهدها 4البلد 4عقب 43  4يولية 4الاضي.والدير 4بالذكر 4أن 4الم وال 4النهوبة 4ف 4سويس را 4والمدة 4لديها 4,تقدر 4ببلغ 4700  4مليون 4فرانك 4سويسري 4,أي 4760 4مليون
دولر 4أمريكي 4,أي 4أكثر 4من6 4مليار 4جنيه 4مصري.
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ضعف الخبرة القانونية التعلقة بعملية استرداد الموال الهربة إلى الخارج  ،فضل عن ضعف التنسيق على
الستوى الوطني بين اللجان الختلفة الشكلة لهذه السألة).(21

-4

عدم مشاركة مؤسسات الجتمع الدني والجاليات الصرية الوجودة في الدول الجنبية الهربة إليها الموال
النهوبة  ،في الجهود الرامية إلى استرداد الموال).(22

-5

غياب الرادة السياسية الحقيقية .وهو ما آثار مخاوف وتساؤلت مشروعة لدى قطاعات واسعة من ال رأي
الع ام بشأن احتمالي ة تستر النظ ام السياس•ي على ج رائم النظ ام السابق وأعوانه والتغاض•ي عن اس تعادة
الموال التي نهبوها وهربوها للخارج ،بما يؤدى إلى إهدار ثروات الشعب ،ومما يعزز من هذه الخاوف ،أن
التشريعات الوطنية ونصوص اتفاقية مكافحة الفساد تضع قواعد وآليات ومعايير )موضوعية وإجرائية(
واضحة يمكن تنفيذها بيس ،بما يضمن استرداد الموال النهوبة والهربة إلى الخارج.
والسؤال الن :ما هي الوسائل والجراءات والسياسات المكن تنفيذها لسترداد الموال الصريةـ النهوبــة
والهربة إلى الخارج ؟
في مقام الجابة ،يمكن القول أن نجاح الجهود الرسمية في مصر في استرداد الموال الهربة إلى الخارج ،رهين
باتخاذ مجموعة متنوعة ومتكاملة من التدابير والسياسات ،أهمها:

-1

تش ــكيل لجن ــة وطني ــة لن ــع ومكافح ــة الفس ــاد :وذل ك طبق ا للم ادة ) (218م ن الدس تور الجدي د) (23عل ى أن
تضم اللجنة في تشكيلها كافة التخصصات الرتبطة بج رائم الفساد )رجال قانون ومال وبنوك وأمن( وأن
يعهد إليها مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرسمية والشعبية الرامية إلى استرداد الموال النهوبة والهربة إلى
الخارج وإعادة استخدامها في خدمة قضايا التنمية الجتمعية والقضاء على الفقر.

-2

البحث والتحري والتنقيــب عـن المـوال الهربــة إلـى الخـارج :فهذه الموال تم بالفعل تهريبها واستثمارها في
البنوك الجنبية بطرق وأساليب متخفية وملتوية كما تم تبيضها بمعرفة متخصصين في هذا الجال ،مما
يصعب من عملية رصد تلك الموال وتعقبها .وهو المر الذي يتطلب من جهات التحقيق والرقابة في مصر
باعتبارها دولة النش أ بالنس بة لهذه الموال ،أن تباش ر تلك الهم ة بأعلى درجة من الحترافي ة والكفاءة،
وذلك بالتنسيق مع جهات التحقيق والرقابة النظيرة لها في الدول الجنبية التي هربت إليها الموال الص رية
النهوبة ،وعليها أن تضع في الحسبان أن المر قد يستغرق الكثير من الجهد والوقت.

 4( 4 21اعتف 4رئيس 4مكتب 4التعاون 4الدول 4بالنيابة 4العامة 4،بأن 4سبب 4التأخر 4ف 4استداد 4الم وال 4الهربة 4، 4وخاصة 4ف 4سويس را 4،يرجع 4إل":عدم وجود خبرة سابقة لدى
الجهزة الرقابية في هذا المجال .ومن ثم فهي تعمل في حدود المتاح".
( 22أسفرت 4الهود 4الشعبية 4ف 4تونس 4عن 4تميد 4بعض 4أرصدة 4بن 4على 4ف 4أوروبا 4.وقد 4تثلت 4الهود 4على 4الستوى 4الشعب 4ف 4إنشاء 4المعية 4التونسية 4الالية 4،وهي 4منظمة
غي 4حكومية 4تسعى 4لستعادة 4الموال 4الهربة 4ف 4الارج 4.وقد 4ت 4إنشاؤها 4ف 412 4مارس 42011 4من 4أجل 4استعمال 4كل 4السبل 4القانونية 4والسياسية 4للمطالبة 4بإرجاع 4تلك
الم وال 4،وذلك 4بانب 4دور 4الاليات 4التونسية 4ف 4الارج 4،خاصة 4ف 4فرنسا 4وبلجيكا 4،حيث 4سارعت 4تلك 4الاليات 4إل 4تقدي 4بلغات 4إل 4الدعي 4العام 4ف 4كل 4دولة
أوربية.
 4(23تقضي 4الادة 4218 4بأن"  4:تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ،ويح&دد الق&انون الهيئات المس&&تقلة والجه&&زة الرقابي&ة المختص&ة ب&ذلك .وتل&&تزم الهيئات والجه&&زة
الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ،ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ،ووضع
ومتابعة تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والجهزة المعنية ،وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
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إن التحدي الكبر للجهود الصرية الرامية لسترداد الموال النهوبة يتمثل في المتثال للشروط والوضاع
القانونية الطلوبة في كل دولة ،بالضافة إلى ربط اجراءات البحث والتحري عن الموال بج رائم الفساد التي
يتم التحقيق بشأنها لضمان قبول طلبات الساعدة القانونية في هذا الطار.
والج دير بال ذكر ،أن العدي د م ن البل دان الجنبي ة ال تي هرب ت الم وال الص رية إليه ا ،ل ديها أدل ة وقواع د
خاص ة باس ترداد الم وال غي ر الش رعية .م ن ذل ك عل ى س بيل الث ال دلي ل التع اون م ع ال دول ال تى تط الب
باستعادة »الصول غير الشروعة« ،الصادر عن حكومة الملكة التحدة ،حيث حدد الدليل أربع خطوات
رئيسية لستعادة الصول غير الشروعة ،الخطوة الولى :هى »تتبع الصول« وهــى مهمـة تقـوم بهـا الخــابرات
ƒ
الاليــة ،الــتي تهتــم بتحديــد »نــوع وموقــع وقيمــة الصــول« ،وقــد خصصــت الملكــة التحــدة »فرقــا خاصــة
وظيفتهـ ــا الولـ ــى تقـ ــديم السـ ــاعدة فـ ــى الـ ــوقت الناس ـ ــب للشـ ــركاء ال ـ ــدوليين فـ ــى إطـ ــار اس ـ ــتعادة الصـ ــول
السروقة«.
ويمكن لجهات التحقيق في مصر أن تنسق جهودها مع أجهزة التحري والبحث البريطانية من أجل تحديد
قيمة الصول الصرية الهربة وأماكنها ،ثم يأتى دور النيابة العامة فى جمع الدلة الجنائية حسب القانون
البريطانى ،وذلك كخطوة ثانية ،ومن ثم يتعين على النيابة العامة في مصر أن تقدم إلى نظيرتها في بريطانيا
طلب للمساعدة القانونية فى التحقيقات الجارية بشأن الصول غير الشرعية التحصلة عن ارتكاب ج رائم
فساد في مصر .ويمكن في هذه الحالة )كخطوة ثالثة( فرض الحراسة القضائية على الصول )وهو يشبه
التجميد( ،وهدفه منع تبديد »الصول غير الشروعة« ،والرحلة الثانية هى الصادرة .وذلك تمهيدا لتخاذ
الخطوة الرابعة الرامية لستعادة الصول ،وتلك الخطوة هى الكثر دقة وخطورة فى العملية كلها ،حيث
تعتم د بش كل رئيس•ى عل ى اتفاقي ة الم م التح دة لكافح ة الفس اد) ،(UNCACفف ى حال ة أن تك ون الص ول
عائدة لج رائم مدرجة فى التفاقية ،تتم إعادة الموال »مقابل أقل النفقات العقولة .أما إذا كانت القضية
غير مدرجة فى التفاقية ،ففى هذه الحالة »يمكن إبرام اتفاق لتقاسم الصول مع الملكة التحدة «.
وفي نفس الطار ،هناك أنظمة قانونية لسترداد الموال الهربة في كل من فرنسا وايطاليا والانيا والوليات
التحدة واليابان ،وغيره م من ال دول تنطل ق جميعه ا من نقط ة بداي ة واحدة هي ضرورة قيام دولة منشأ
الموال الهربة وهي مصر في هذه الحالة باتخاذ ما يلزم من اج راءات للتحري والبحث أن الموال الهربة
التحصلة عن جرائم الفساد الدرجة في التفاقية  ،وتقديم طلب الساعدة القانونية في هذا الطار.
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إجــراء تحقيقــات قضــائية نزيــه ومســتقلة ومحايــدة لجميــع ج ـرائم الفســاد التي ارتكب ت خلل ف ترة حكم
الرئيس السابق محمد حسني مبارك ،وتعقب الموال الهربة وتحديد قيمها وأماكنها ،واتخاذ كافة الج راءات
التحفظية إزاء تجميد ومصادرة الموال الوجود في مصر ،مع ضمان الحاكمة العادلة والستقلة لجميع
الت ورطين ف ي قض ايا الفس اد دون الت أثير عل ى أعم ال الس لطة القض ائية .وذل ك باعتب ار أن إص دار أحك ام
قضائية بإدانة التوطين في قضايا الفساد مقدمة لزمة وضرورة لستعادة الموال الهربة).(24
 4( 4 24أوصى 4البيان 4التامي 4للمنتدى 4العرب 4الثان 4لستداد 4الموال 4النهوبة 4بدينة 4مراكش 4الغربية 4الصادر 4ف 4٣١ 4أكتوبر 4،٢٠١٣ 4بضرورة 4العمل 4على 4ماسبة 4السؤولي
الفاسدين 4السابقي 4الذين 4تورطوا 4ف 4نب 4الموال 4ف 4دول 4الربيع 4العرب 4،وعدم 4تكي 4هؤلء 4السؤولي 4من 4الفلت 4من 4العقاب 4ف 4القضايا 4الرتبطة 4بتهريب 4هذه 4الم وال
للخارج 4،ويعد 4ذلك 4بثابة 4خطوة 4إيابية 4على 4الطريق 4العقد 4والشاق 4لستداد 4هذه 4الموال 4والصول 4والت 4قدرها 4البعض 4بئات 4الليارات 4من 4الدولرات.
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 -4نفعيل الجهود والبادرات الشعبيةـ ودور الجاليات الصرية التواجدة في الدول التي هربت الموال إليهــا ،
وممارسة الضغوط الشعبيةـ في هذا الطار.
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ممارس ة الض غط الدبلوماس ية عل ى ال دول ال تي ل ديها ودائع مس روقة .حي ث أن ه ذه ال دول ق د تماط ل ف ي
إع ادة تل ك الم وال لكونه ا تس هم بش كل ك بير ف ي دوران عجل ة أنظمته ا البنكي ة ،وبالت الي س يكون إرجاعه ا
خسارة لؤسساتها الالية .

 -6سرعة تفعيل البادرة الخاصة بإنشاء الحكمة العربية لسترداد الموال النهوبة والهربة للخارج ،التي طرحتها
مصر على مؤتمر وزراء العدل العرب في العام  .2013وتكتسب هذه البادرة أهميتها من كون نسبة كبيرة من
الموال الهربة موجودة في بنوك الرياض وقطر ودبي ولبنا حسب ما تشير العلومات التداولة.
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انضمام مصر إلى الجهود البذولة في إطار "مبادرة استعادة الصول النهوبة"  ،التي اطلقت بالتعاون الشترك
بين البنك الدولي والمم التحدة ،بغرض التدريب والساعدة الفنية للحكومات في مجال استرداد الموال،
والتي تساعد على توثيق العلقات بين الدول التي نهبت أموالها والدول التي تأويها عن طريق لقاءات بين
الجهزة العنية بهذه الدول.
أمــا بالنســبة لســترداد المــوال النهوبــة والوجــودة داخــل مصــر ،فباســتثناء مــا يــتردد عــن اســترداد بعــض
الموال من كبار السئولين أثناء التحقيق معهــم ومحــاكمتهم ،ال أن المـوال السـتردة تمثــل قيمــة ضـئيلة.
كم ــا أن الح ــاكم الدني ــة ترف ــض دع ــاوى اس ــترداد الم ــوال النهوب ــة بواس ــطة كب ــار الس ــئولين ع ــن طري ــق
الفساد لعدم توافر شرطي الصفة والصلحة بالنسبة لرافعي هذه الدعاوى).(25
الوضوع الثالث:
تعويض الضرار العنوية الترتبةـ على ارتكاب جرائم الفساد
ان من أخطر الض رار الترتبة على ارتكاب ج رائم الفساد ،وافلت مرتكبيها من العقاب بما يعنيه ذلك من
عدم استرداد الموال النهوبة  ،من شأنه تشويه صورة النزاهة العامة وفقدان الثقة لدى عموم الواطنين،
وانهيار الخوف من الحاسبة والساءلة ،خاصة عندما ترتكب تلك الج رائم بواسطة من يمثلون رأس النظام
وأعوانه .كما يتولد عن ذلك شعور سلبي مدمر يتمثل في شيوع اللمبالة لدى أف راد الجتمع وخاصة بين
الشباب وعدم رغبتهم في سلوك الطريق القويم للنهوض بمستوى الجتمع في شتى الجالت .
وإذا كانت الحكومة الصرية ،ترغب في علج الضرار العنوية الترتبة على ج رائم الفساد ،وعليها أن ترغب في
ذلك ،يلزم قيامها باتخاذ ما يلزم من تدابير وإج راءات من أجل :ضمان معاقبة مرتكبي ج رائم الفساد خلل
الس نوات الفائت ة بعقوب ات رادع ة تتناس ب م ع م ا ارتكب وه م ن ج رم مم ا يعي د الثق ة ف ي نزاه ة الس لطات
الحاكمة وسيادة القانون وحيدة القضاء واستقلله.
ودعا 4البيان 4كذلك 4الدول 4الت 4تتفظ 4بالموال 4النهوبة 4من 4الدول 4العربية 4بتحمل 4السؤولية 4الخلقية 4لعادتا 4،قائل 4:إن 4استداد 4الم وال 4يبعث 4برسالة 4قوية 4للمستقبل
ولن 4يتمكن 4السياسيون 4أو 4السؤولون 4الفاسدون 4الكبار 4من 4الفلت 4من 4العقاب 4،لدى 4استخدام 4الفساد 4لتحقيق 4مصال 4شخصية"
 4( 25رفضت 4الدائرة 4الرابعة 4مدن 4بحكمة 4جنوب 4القاهرة 4بزينهم 4ف 423 4فباير 42014 4الدعوى 4القضائية 4الطالبة 4باستداد 4ما 4ت 4الستيلء 4عليه 4من 4أموال 4دون 4وجه 4حق
من 4قبل 4الرئيس 4الخلوع 4حسن 4مبارك 4ورموز 4نظامه 4،لرفعها 4من 4غي 4ذي 4صفة 4،كما 4قضت 4بعدم 4قبول 4التدخل 4النضمامي 4لرفعها 4من 4غي 4ذي 4صفة.وكان 4أكثر 4من80  4
مدعي Jا 4بالق 4الدن 4،بينهم 4عدد 4من 4منظمات 4حقوق 4النسان 4،أقاموا 4دعاوى 4ضد 4كل 4من 4:حسن 4مبارك 4ونليه 4جال 4وعلء 4،وحبيب 4العادل 4وزير 4الداخلية 4السبق،
وزكريا 4عزمي 4رئيس 4دي وان 4رئيس 4المهورية 4السابق 4،وصفوت 4الش ريف 4رئيس 4ملس 4الشورى 4السابق 4،وأحد 4عز 4أمي 4التنظيم 4السابق 4بالزب 4الوطن 4النحل 4،وممد
إبراهيم 4سليمان 4وزير 4السكان 4السبق.
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