
1 
 

 يف جمال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد  سلطنة عمانبيان جبهود 

إىل   عمان سوووولطنةاملوافقة على انضووووماس ب 64/2013املرسوووووس السوووولطان   ق    منانطالقًا

متابعة  قرا  جملس الوز اء املوقر بشوو ن إسووناد واسووتنادًا إىل اتفاقية األم  املتحدة ملكافحة الفسوواد  

مهاس هيئة مكافحة ومنع الفساد  فقد  اجلهاز وتنفيذ اتفاقية األم  املتحدة ملكافحة الفساد وتول   

مبا و  حتقيق هذا الدو  على الوجه األكملأن يسه  يف   القياس بكل ما من ش نه  عكف اجلهاز على

 إطا  تنفيذ يف  وتمع احملل  واإلقليم  والدول يف اجمل سووووووولطنة عمانيتناسوووووووة مع اعة ومكانة 

 اآلت :االتفاقية فقد قاس بعدة إجراءات تتمثل يف  متطلبات

خالل   املتحدة ملكافحة الفسووووووادتنفيذ اتفاقية األم  من اسووووووتعرا   سوووووولطنة عمان انتهت

-2011الفرتة ) خاللدو ة االسوووووووووتعرا  األوىل امتدت ؛ وقد دو ت  االسوووووووووتعرا  األوىل والثانية

لقانون(  الثالث )التجري  وإنفاذ ا نيالفصل واد مل سلطنة عمان استعرا  تنفيذ   وتضمنت   (2015

مشلت   (2021-2017خالل الفرتة ) دو ة االسووووووووووووووووووووتعرا  الثانيةأما   الرابع )التعاون الدول (و

ملواد الفصوووووولني الثان  )التدابا الوقاوية(  وااامس )اسوووووورتداد   سوووووولطنة عمانتنفيذ اسووووووتعرا  

عدد من التجا ب  سوووووووولطنة عمانتضوووووووومنت اااليووووووووة الوافية لتقرير اسووووووووتعرا   و؛ املوجودات(

حيث أشوووووووووادت الوفود املشوووووووووا كة يف عملية   الناجحة فيما يتعلق بالفصووووووووول الثان  من االتفاقية

االسوووووووتعرا  بالوروووووووع التشوووووووريع  لسووووووولطنة عمان من حيث توافقه مع  البية متطلبات أحكاس  

وتزامنًا مع اإلجراءات املطلوبة لتنفيذ  .تقرير االسوووووووووووووووووووووتعرا االتفاقية مما انعكس إجيابًا على 

بعض   يووووود ت  مراجعة املنظومة التشوووووريعية لسووووولطنة عمان مقتضووووويات االتفاقية والل تتطلة 

مكافحة  سل األموال ومتويل اإل هاب الصاد  باملرسوس السلطان   قانونوه :  ذات الصلة القوانني

  وقانون الشووووووركات 7/2018 ق  السوووووولطان  باملرسوووووووس الصوووووواد    وقانون اجلزاء 30/2016 ق  

 . 18/2019التجا ية الصاد  باملرسوس السلطان   ق  

د اسوووووووووووووة تعديل قانون ااية املال العاس و نة تضوووووووووووووا ب  جملس الوز اء املوقر أقر كما 

احلكومية   الشفافية واإلجراءات بهدف تعزيز  112/2011باملرسوس السلطان   ق     املصاحل الصاد   
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بالتنسيق مع اجلهات املختصة      جهاز الرقابة املالية واإلدا ية للدولة  ويقوس املتخذة ملكافحة الفساد 

 حول التعديالت الل سيت  إدخاهلا على القانون السا ي حتقيقًا للمزيد من احلماية للمال العاس.

حدات  وللمو فني املدنيني يف  مدونة قواعد السوووووووووووووووولو  الو يف قاس اجلهاز بإعداد كما 

  ويووود ت؛ ( من اتفاقية األم  املتحدة ملكافحة الفسووواد8ك  املادة ) حلإعمااًل  اجلهاز اإلدا ي للدولة

احتوت املدونة على عدد        حيث  -آنذا  - اادمة املدنية       جملس ويس من  7/2019القرا   ق  ب 

بوواألحكوواس العووامووة والواجبووات العووامووة وواجبووات املو ف وإقرا  الووذمووة    املتعلقووةمن املواد القووانونيووة 

  وتسري املدونةء املهاس الو يفية  وطريقة استخداس التقنية عند أداواحلفا  على املال العاس املالية 

  يف وحدات اجلهاز اإلدا ي للدولة باسووووووتثناء من تصوووووود  هل  مدونات  املو فني املدنيني مجيععلى 

 .اية وفًقا للقوانني واألنظمة املعمول بهاسلو  و يفية خ

الوطنية  ااطة إعدادقاس اجلهاز ب املشوووووا  إليها( من االتفاقية 5قتضووووويات املادة )وإعمااًل مل

اسووووووتطالس ود اسووووووة التجا ب اإلقليمية والدولية يف جمال    حيث مت ؛2030-2022لتعزيز النزاهة 

االسوورتاتيجيات الوطنية  واالسوورتشوواد بإيوودا ات املنظمات الدولية املختصووة  لتكون مبثابة اإلطا       

فر جهود القطاعني العاس واااص  العاس الذي يوجه دو  احلكومة واجملتمع يف سوووووبيل تنسووووويق وتظا 

إىل   هذه ااطة حيث تهدف  تعمل على الرقابة واملسووووووووووووووووووووواءلة لالفراد اجملتمع وكافة اجلهات أو

 وه :   ةيالرويسحتقيق عدد من األهداف 

 .لفساد وفق منظومة تشريعية فاعلةتعزيز النزاهة ومكافحة ا -1

 .لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنسيق اجلهود وتفعيل التعاون الداخل  -2

 .تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد يف اجملتمع -3

 . ن اإلقليم  والدول  يف جماالت النزاهة ومكافحة الفسادوتعزيز التعا -4

 

على آلية لتنفيذ دو  اجلهات ذات العالقة ومبا حيقق الوع  والنزاهة يف            وحتتوي ااطة  

ة لتعزيز النزاهة  حيدد دو  كل جهة من تلك اجلهات يف سوووووووووووووووبيل املشوووووووووووووووا كة الفاعل واجملتمع 

 .ومكافحة الفساد
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مسوووووووووولك الذي حدده املشوووووووووورس يف قانون الرقابة املالية واإلدا ية للدولة الصوووووووووواد  ووفقًا لل

نة تضوا ب املصواحل املشوا  إليه    وقانون ااية املال العاس و  111/2011باملرسووس السولطان   ق    

األفعال الل تعد  روووومنيف عدد من املخالفات الل تند ج بإعمال اختصووووايوووواته اجلهاز  يقوس فإن 

من اتفاقية األم    مبوجة نصوووووص الفصوووول الثالث  التجري  وإنفاذ القانون   من قضووووايا الفسوووواد 

حيث يقوس  ؛ وجة القوانني السووا ية يف سوولطنة عمانكذلك مب   واجملرمةاملتحدة ملكافحة الفسوواد

داخل  بالتنسوويق من شووبهات وفق تنظي   ت   يوودهيبشوو ن ما بعة اإلجراءات القانونية اجلهاز مبتا

 .الوطين للمعلومات املالية املركزو العاسمع االدعاء 

قاس اجلهاز باسووتحداع عدد من الدواور يف هيكله التنظيم  تلبيًة ملتطلبات االتفاقية كما 

وداورة    داورة التوايووووووووووول واالعالسو   اتداورة إقرا ات الذمة املالية  وداورة الشوووووووووووكاو  والبالوه : 

 .الدولية املنظمات

ثقافة اجملتمع يف ااية    فع مسوووووتويات النزاهة وتعزيزويسوووووعى اجلهاز ثطى حثيثة إىل 

  وتربية النشء على قي  النزاهة وااية املال العاس  املال العاس وترسووووووووووووية أسووووووووووووس الرقابة الذاتية 

لتقدي   املتنوعة عدًدا من القنواتيتيح اجلهاز ؛ حيث والشووووووووووووووووووووراكة اجملتمعية يف احلفا  عليه

  ومنها نافذة الشووووووكاو  والبال ات باملوقع الوا دة من اجملتمع مبختلف فئاته البال ات والشووووووكاو 

إىل جانة الربيد والفاكس أو احلضووووووو     اهلواتف الذكية  يفوتطبيق اجلهاز  للجهاز اإللكرتون  

 .  افظاتاحمل يفأفرعه ملقر اجلهاز أو أحد 

التعاون مع مؤسووسووات الدولة يف جمال مكافحة الفسوواد من   اجلهاز على تعزيز وحريووًا من   

فقد ويووووول إىل حتقيق النتاور املرجوة  تبادل ااربات واملعلومات ذات االهتماس املشوووورت  للل خال

ااربات  املعلومووات و تبوووادل الوطين للمعلومووات املوواليوووة  ل   مع املركزبرنووامر تعووواون   اجلهوووازوقع 

 .  ماس املشرت  اجملاالت ذات االهتواملها ات يف

أهمية بالغة للجانة اااص ب نشوووووووووووووووووووطة وفعاليات التوعية وتعزيز النزاهة   يول  اجلهاز و

 والل تتلخص يف اآلت :عديد من األنشطة ه للخالل تنفيذوتتمثل مظاهر ذلك من 
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  الندواتكمن أنشوووووووطة توعوية متنوعة تتضووووووو توعوية سووووووونوية عداد وتنفيذ خطة إعالميةإ -1

بهدف التوعية وتعزيز النزاهة ونشووووووووووووووووور املعا ف للمجتمع حول ااية املال العاس   التوعوية

النزاهة بالعديد من اجلهات املشوووووووووووومولة برقابة اجلهاز واملؤسووووووووووووسووووووووووووات التعليمية   وتعزيز 

 .اجملتمع املدن  مبختلف حمافظات سلطنة عمانومؤسسات 

حف احمللية وحسوووووووابات ومكافحة الفسووووووواد يف الصووووووونشووووووور املفاهي  املتعلقة بتعزيز النزاهة  -2

ت  بثه يف خمتلف ياالسووووووووووووتمرا  يف إنتاج برنامر  نزاهة   والذي والتوايوووووووووووول االجتماع   

يف إنتاج الربنامر اإلذاع   الرقابة   كذلك القنوات التلفزيونية واإلذاعية  واالسووووووووووووووووتمرا 

 مسؤولية اجلميع   والذي يبث يف إذاعة سلطنة عمان.

الذي يصادف التاسع من    ليوس الدول  ملكافحة الفسادافعالية  مشا كة اجملتمع احملل  يف  -3

يف حسابات اجلهاز     االت التوعوية  والتفاعلمن خالل نشر املق وذلك ديسمرب من كل عاس  

حول دو  اجلهاز يف تنفيذ اتفاقية  ةتلفزيوني تقا ير وبثعلى مواقع التوايوووووووول االجتماع   

 األم  املتحدة ملكافحة الفساد.

؛  سوويدًا للتوجيهات السووامية  2020 اجلهاز بإيوودا  ونشوور ملخص اجملتمع لعاس كما قاس

برتسووية مباد   -حفظه اهلل و عاه-يوواحة اجلاللة السوولطان هيث  بن طا ع املعظ  والنا حضوورة مل

أهداف  أهدافه مبا يتوافق مع الشووفافية والنزاهة واملسوواءلة واحملاسووبة  وسووعيًا من اجلهاز لتحقيق   

املتضووووووووومنة تطوير منظومة  قابة شوووووووووفافة ونزيهة فاعلة ومسوووووووووتقلة  وحتقيقًا   2040 ؤية عمان 

مبا خيدس العملية التنموية يف   ملتطلبات ااطة اامسووووية العاشوووورة لتعزيز الشووووفافية واإلفصووووا    

 .سلطنة عمان

املشوووووووووووووووا كة يف االجتماعات  وعلى الصوووووووووووووووعيد اإلقليم  والدول  فإن اجلهاز حيرص على 

ومكافحة الفسوووووووواد ااية النزاهة  جمالعمل اإلقليمية والدولية الل تعقد يف واملؤمترات وو ش ال

األم  املتحدة ملكافحة الفسوووووووووووووووووووووواد واالتفاقية العربية  اتفاقية كدو ات مؤمتر الدول األطراف يف 

واألنشوووووطة الل تعقد على مسوووووتو  جملس التعاون لدول االير  جتماعاتالا  وملكافحة الفسووووواد
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   لدول االير العربيةاملعنية مبكافحة الفساد بدول جملس التعاون   اللجنة الوزا ية العربية وه :

األجهزة املسوووووؤولة عن ااية النزاهة ومكافحة ب الوكالء والنوابأيوووووحاب السوووووعادة  واجتماعات 

الفسووووووووووووووواد بدول جملس التعاون لدول االير العربية  واجتماعات جلنة املختصوووووووووووووووني باألجهزة  

 ن.ة النزاهة ومكافحة الفساد بدول جملس التعاواملسؤولة عن ااي

ذات الصووووووولة بتعزيز النزاهة   املؤشووووووورات الدولية وحتليل  و يووووووود تابعةكما يقوس اجلهاز مب

 .ومكافحة الفساد وأهمها مؤشر مد كات الفساد الذي يصد  بشكل سنوي


