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متوا�صلة  لجهود  متوجة  الف�صاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  جاءت   

والتي  1996م،  في  ال�صادر  الف�صاد  لمكافحة  الأممية  التفاقية  اإقرار  منذ 

تقارب  والفعاليات  والموؤتمرات  وال�صكوك  القرارات  من  بالعديد  تمثلت 

الع�صرين مجتمعة، وذلك ح�صبما جاء في مقدمة القرار وديباجة التفاقية.

الجمعية  قبل  من  الف�صاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  اعتماد  تم   

وقعت  وقد  عام2003،  31/اأكتوبر  في  وذلك   58/4 رقم  القرار  في  العامة 

عليها )140( دولة من بينها)21( دولة عربية، ويبلغ عدد الدول المن�صمة 

اإلى التفاقية )180( دولة.

النفاذ في  الف�صاد حيز  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية   هذا وقد دخلت 

�صك  اأول  الف�صاد  مكافحة  اتفاقية  وتعد  لعام2005م،  )دي�صمبر(  منت�صف 

عالمي حقيقي لمكافحة الف�صاد و�صامل اأكثر من التفاقيات ال�صابقة، حيث 

اأنها الأكثر �صمول لمكافحة الف�صاد فمن حيث نطاق الدول الأطراف، فاإنها  

لم تخ�ص�ض بمنطقة معينة اأو م�صتوى اإقليمي محدد كما هو الحال في بع�ض 

التفاقيات ال�صابقة، ومن حيث نطاق الأحكام فهي تغطي مجموعة وا�صعة 

المحلي والأجنبي والختال�ض،  النطاق  الر�صوة على  فيها  بما  الجرائم،  من 

التفاقية  تت�صمن  ذلك  على  عالوة  الأموال،  وغ�صيل  بالنفوذ،  والمتاجرة 

والنزاهة  ال�صفافية  وتعزيز  الف�صاد،  ومعاقبة  ك�صف  تغطي  اأحكاما 

يمكن  الف�صاد  لمكافحة  كثيرة  بنود  على  تحتوي  كما  التقنية،  والم�صاعدة 

تبنيها على الم�صتوى الوطني، وت�صاعد على زيادة التعاون الدولي في مجال 

مكافحة الف�صاد، وتعزيز الآليات التنفيذية.

 الجدير بالذكر اأن التفاقية و�صعت على اأولوياتها الأعمال التي تقوم بها 

المنظمات الدولية  والإقليمية الأخرى في هذا الميدان بما في ذلك اأن�صطة 

التعاون  ومنظمة  الأفريقي،  والتحاد  الأوروبي،  والتحاد  اأوروبا،  مجل�ض 

ومجل�ض  الأمريكية،  الدول  ومنظمة  القت�صادي،  الميدان  في  والتنمية 

وجامعة  للجمارك،  العالمية  المنظمة  با�صم  المعروف  الجمركي  التعاون 

الدول العربية، كما ت�صمنت ال�صكوك المتعددة الأطراف لمنع الف�صاد التي 

اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في 29 مار�ض1996، واتفاقية مكافحة 

في   الأوروبي  الدول  موظفي  اأو  الأوروبية،  الجماعات  موظفي  بين  الف�صاد 

الأجانب  العموميين  الموظفين  ر�صوة  مكافحة  واتفاقية  مايو1997،   26

لمجل�ض  الوزارية  اللجنة  اعتمدتها  التي  الدولية  التجارية  المعامالت  في 

التي  الف�صاد  ب�صاأن  المدني  القانون  واتفاقية  يناير1997،   27 في  اأوروبا 

واتفاقية   ،1999 نوفمبر   4 في  اأوروبا  لمجل�ض  الوزارية  اللجنة  اعتمدتها 

التحاد الأفريقي في12يونيو 2003، والتي رحبت جميعها بدخول اتفاقية 

من  �صبتمبر  في  النفاذ  حيز  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم 

الأمم  اتفاقية  ومراقبة  مظلة  تحت  جميعها  اندمجت  والتي  عام2003، 

المتحدة لمكافحة الف�صاد.

اأ�صبحت  الف�صاد  المتحدة لمكافحة  الأمم  اتفاقية  اأن  اإلى  الإ�صارة   وتجدر 

الأولى  المرتبة  واحتلت  الف�صاد،  مكافحة  لقواعد  الأ�صا�صي  الم�صدر  هي 

بعدما كان العرف الدولي يحتل هذه المرتبة.

لمكافحة  المتحدة  الأمم  لتفاقية  العامة  وال�صمات  الخ�صائ�ض  اأهم  ومن   

الف�صاد اأنها تحترم �صون ال�صيادة الوطنية والقانون الداخلي للدول الأطراف، 

حيث ن�صت الفقرة)1( من المادة)4( من التفاقية على اأن:)توؤدي الدول 

مبداأي  مع  يت�صق  نحو  على  التفاقية  هذه  بمقت�صى  التزاماتها  الأطراف 

في  التدخل  عدم  مبداأ  ومع  اأرا�صيها،  و�صالمة  ال�صيادة  في  الدول  ت�صاوي 

ال�صوؤون الداخلية للدول الأخرى(.

 واحتراما لمبداأ ال�صيادة الوطنية فاإنه ل يجوز ممار�صة اأي من الخت�صا�صات 

القانونية اأو الق�صائية داخل الولية الق�صائية لدولة من الدول الأطراف اإل 

وفقا للمبادئ القانونية والق�صائية لتلك الدولة وذلك بمقت�صى الفقرة)2( 

المادة)4( والتي ن�صت على: )لي�ض في هذه التفاقية ما يبيح للدولة  من 

واأداء  الق�صائية،  الولية  بممار�صة  اأخرى  دولة  اإقليم  في  تقوم  اأن  الطرف 

اأداوؤها ح�صرا ب�صلطات تلك الدولة الأخرى بمقت�صى  الوظائف التي يناط 

قانونها الداخلي(.

م�صتويات  ثالث  هناك  اأن  يالحظ  التفاقيات  واأحكام  ن�صو�ض  وبا�صتقراء 

لالأحكام والتدابير الواردة في التفاقية، حيث اأن بع�ض هذه الأحكام يجب 

وهناك  التفاقية،  على  الت�صديق  فور  بها  تلتزم  اأن  الأطراف  الدول  على 

يكون  اأن  ي�صترط  ل  اأنه  اإل  تنفيذها  الأطراف  الدول  تلتزم  اأخرى  اأحكام 

الدول  تنظر  اختيارية  اأحكام  هناك  واأخيرا  الت�صديق،  بعد  فورا  التنفيذ 

الأطراف تنفيذها بمح�ض اإرادتها ول ترتب اأي م�صوؤولية قانونية في حال 

عدم القيام بها.

على  التفاقية  في  الأطراف  الدول  موؤتمر  وافق  عام2009م،  نوفمبر  وفي 

تطوعي  اأ�صا�ض  على  قامت  التفاقية،  لتنفيذ  ا�صتعرا�ض  من  اآلية  وجود 

فقط، وقرر الموؤتمر اأن اآليات المراجعة �صتنفذ على مرحلتين ت�صتغرق كل 

مرحلة خم�ض �صنوات، وكل مرحلة �صتغطي ق�صايا محددة ومحدودة ومواد 

من التفاقية، وتقت�صي المراجعة من  البلد المتطوع جمع قائمة مرجعية 

الأخرى  البلدان  من  الخبراء  فريق  قبل  من  تقييمها  يتم  الذاتي،  بالتقييم 

الموقعة، ثم يتم توحيد نتائج المراجعة في التقرير الخا�ض بالبلد المعني 

المراجعة  فريق  ويتولى  والتحديات،  الإنجازات  على  ال�صوء  ي�صلط  الذي 

توحيد نتائج المراجعة في التقرير الخا�ض بالبلد المعني، ويتم بعد ذلك 

و�صع ال�صيغة النهائية بالتعاون مع البلد قيد المراجعة، والذي يملك القرار 

النهائي في ن�صر التقرير من عدمه.
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اليوم الدويل ملكافحة الف�ساد

دول  جميع  على  توؤثر  جدا  معقدة  واقت�صادية  و�صيا�صية  اجتماعية  ظاهرة  الف�صاد  يعتبر 

اأنه يوؤثر على عمل الموؤ�ص�صات  العالم دون ا�صتثناء لما له من نتائج وخيمة على المجتمعات حيث 

بالطرق  مكافحته  يتطلب  والذي  النمو،  �صعف  في  وي�صهم  القت�صادية  التنمية  ويوؤخر  الديمقراطية 

ال�صليمة حتى ل يوؤدي اإلى تعطيل واإعاقة جهود التطوير.

لالأمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  الف�صاد،  مكافحة  مجال  في  حثيثة  دولية  جهود  ونتيجة  المنطلق  هذا  ومن 

المتحدة في اأكتوبر من العام 2003 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�صاد، وخ�ص�صت يوم التا�صع من دي�صمبر 

من كل عام ليكون يوما دوليا لمكافحة الف�صاد؛ من اأجل اإذكاء الوعي بم�صكلة الف�صاد وبدور التفاقية في مكافحته 

ومنعه.

الهمم، وتوحيد  الوعي، و�صحذ  زيادة  اأجل  الف�صاد، من  للمهتمين بمكافحة  ي�صكل فر�صة مميزة  اليوم  فاإن هذا  عليه 

حول  التنمية  جهود  اأمام  الخطورة  بالغ  عائقا  وي�صّكل  والب�صرية  المالية  الطاقات  يهدر  الذي  الف�صاد  �صد  الكلمة 

العالم، وياأتي �صعار هذا اليوم للعام 2016 بعنوان )متحدون على مكافحة الف�صاد لتحقيق التنمية وال�صالم والأمن( 

في اإ�صارة وا�صحة ومبا�صرة اإلى دور الف�صاد في اإعاقة عجلة التنمية، وتهديد ال�صالم والأمن في الدول، حيث تركز 

التي تحول دون تحقيق  العوائق  اأكبر  الف�صاد باعتباره واحدا من  2016 على  للعام  الم�صتركة  الدولية  الحملة 

الأهداف الإنمائية الم�صتدامة.

اإن محاربة الف�صاد هو مطلب عالمي لأن الف�صاد يتواجد في البلدان الغنية والفقيرة على حد �صواء، وت�صير 

الف�صاد،  المتحدة لمكافحة  الأمم  اتفاقية  المجتمعات على نحو مبا�صر، وتعتبر  اأنه يهدد  اإلى  الأدلة 

اأداة قوية بيد الحكومات والمنظمات الدولية لمكافحة الف�صاد العالمي.

فاإن  ولذلك  والأمن.  وال�صالم  التنمية  جهود  اإنجاح  في  الأداة  هذه  ت�صتخدم  اأن  ويجب 

الحكومات والقطاع الخا�ض والمنظمات غير الحكومية وو�صائل الإعالم والمواطنين 

الدولية  المنا�صبة  هذه  لإحياء  اليوم  معا  يتحدون  العالم  اأنحاء  جميع  في 

تتوقف  ل  اأن  يجب  والتي  الف�صاد  �صد  الحملة  هذه  اأهمية  واإبراز 

عند يوم التا�صع من دي�صمبر.  

دور اجلهاز يف جمال تنفيذ اتفاقية

 الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
اأتى ان�صمام ال�صلطنة اإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الف�صاد من منطلق حر�ض الحكومة الر�صيدة على م�صاركة 

النزاهة  بتعزيز  ال�صلة  ذات  الجهود  في  الدولي  المجتمع 

تحقيق  في  ي�صاهم  بما  قيمها  وتج�صيد  الف�صاد،  ومكافحة 

التي  للت�صريعات  وا�صتكمال  البالد،  في  ال�صاملة  التنمية 

تعزز هذه المبادئ ومنها النظام الأ�صا�صي للدولة، وقانون 

المال  حماية  وقانون  للدولة،  والإدارية  المالية  الرقابة 

العماني،  الجزاء  وقانون  الم�صالح،  ت�صارب  وتجنب  العام 

وقانون مكافحة غ�صل الأموال وتمويل الإرهاب.

للدولة  والإدارية  المالية  الرقابة  جهاز  حر�ض  وقد 

ومتابعة  الف�صاد،  ومنع  مكافحة  هيئة  بمهمة  تكليفه  منذ 

من  الف�صاد  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  وتنفيذ 

تحقيق  �صاأنه  من  ما  بكل  القيام  على  المخت�صة  الجهات 

هذا الدور على الوجه الأكمل والنهو�ض به بما يتنا�صب مع 

�صمعة ومكانة ال�صلطنة في المجتمع الدولي.

ال�صلطنة  قامت  فقد  التفاقية  متطلبات  على  وبناء 

لحكم  اإعمال  الت�صال  و�صخ�ض  الت�صال  جهة  بت�صمية 

كما  التفاقية،  تنفيذ  ا�صتعرا�ض  اآلية  من    )17( المادة 

للمادة  اإعمال   خبيرا  ع�صر  خم�صة  عدد  بت�صمية  قامت 

الم�صائل  في  الخبرة  ذوي  من  المذكور،  النظام  من   )21(

الق�صائية والقانونية والمالية والإدارية، يمثلون عدد من 

الجهات الحكومية المعنية، وهي: مجل�ض ال�صوؤون الإدارية 

للق�صاء، والدعاء العام، و�صرطة عمان ال�صلطانية، ووزارة 

ووزارة  الخارجية،  ووزارة  الداخلية،  ووزارة  العدل، 

كما  الجهاز،  من  خبراء  اإلى  بالإ�صافة  القانونية،  ال�صوؤون 

تدار�ض  في  للم�صاركة  الخبراء  فريق  عمل  اآلية  و�صع  تم 

�صوء  في  الف�صاد  مكافحة  مجال  في  النافذة  الت�صريعات 

نتائج ا�صتعرا�ض تنفيذ ال�صلطنة لالتفاقية.

ُتعنى  التفاقية  تنفيذ  ا�صتعرا�ض  اآلية  اأن  بالذكر  جدير 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  لتفاقية  الدول  تنفيذ  بمدى 

الف�صاد.

ا�صتعرا�ض  في  المتمثلة  التفاقية  لمتطلبات  وا�صتيفاًء 

ل�صتعرا�ض  ال�صلطنة  خبراء  فريق  قام  ف�صولها  تنفيذ 

تنفيذ التفاقية باإنجاز قائمة التقييم الذاتي المرجعية 

ال�صاملة للف�صلين الثالث والرابع )التجريم واإنفاذ القانون 

لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من  الدولي(  والتعاون 

الف�صاد، وموافاة اأمانة موؤتمر الدول الأطراف بها.

الزيارة  برنامج  لأعمال  ال�صلطنة  ا�صت�صافة  ذلك  عقب 

2015م   عام  اإبريل   30-28 من  الفترة  خالل  الُقطِرية 

والرابع  الثالث  للف�صلين  ال�صلطنة  تنفيذ  ل�صتعرا�ض 

اتفاقية  من  الدولي(  والتعاون  القانون  واإنفاذ  )التجريم 

الأمم  المتحدة  لمكافحة  الف�صاد بم�صاركة وفد من مكتب

ب�صفته  والجريمة،  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم 

الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  الدول  موؤتمر  اأمانة  ممثل 

من  خبراء  اإلى  بالإ�صافة  الف�صاد،  لمكافحة  المتحدة 

المملكة العربية ال�صعودية وجمهورية كيريباتي ب�صفتهما 

الدولتين المعنيتين با�صتعرا�ض تنفيذ ال�صلطنة لالتفاقية 

بموجب البند الرابع من اآلية ا�صتعرا�ض تنفيذ التفاقية، 

في  طرف  دولة  كل  با�صتعرا�ض  تقوم  باأن  ق�صى  والذي 

التفاقية دولتان اأخريان من الدول الأطراف- اإلى جانب 

فريق خبراء ال�صلطنة ل�صتعرا�ض تنفيذ التفاقية.

ال�صتعرا�ض  عملية  في  الم�صاركة  الوفود  اأ�صادت  وقد 

غالبية  مع  توافقه  حيث  من  لل�صلطنة  الت�صريعي  بالو�صع 

على  اإيجابًا  �صينعك�ض  والذي  التفاقية  اأحكام  متطلبات 

تقرير ال�صتعرا�ض.

التفاقية  ب�صاأن  للتزاماتها  ال�صلطنة  تنفيذ  اإطار  وفي 

قام خبراء ال�صلطنة خالل الفترة من 8-10 يونيو 2015م 

بزيارة قطرية لجمهورية النم�صا ل�صتعرا�ض تنفيذ دولة 

واإنفاذ  )التجريم  التفاقية  من  الثالث  للف�صل  فل�صطين 

القانون( بجانب دولة ميكرونيزيا التي �صتقوم با�صتعرا�ض 

تنفيذ الف�صل الرابع )التعاون الدولي(. 

من  العديد  بتنفيذ  ال�صلطنة  قامت  لال�صتعرا�ض  ونتيجة 

اتفاقية  اإلى  ال�صلطنة  ان�صمام  منها  التفاقية  متطلبات 

في  الأجانب  العموميين  الموظفين  ر�صوة  مكافحة 

الجهات  مخاطبة  وكذلك  الدولية،  التجارية  المعامالت 

وفقا  ت�صريعاتها  لموائمة  الالزمة  بالتعديالت  المخت�صة 

لمتطلبات التفاقية.

تنفيذ  ا�صتعرا�ض  مجال  في  ال�صلطنة  دور  اإلى  وبالإ�صافة 

العمل  فيتم  الف�صاد،  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية 

الف�صاد،  بمكافحة  ال�صلة  ذات  الم�صارات  من  العديد  في 

رقم  القرار  الجهاز  اأ�صدر  التنظيمي  الم�صتوى  فعلى 

التق�صيمات  في  التعديالت  بع�ض  باإجراء   )2014/110(

بع�ض  اخت�صا�صات  وتعديل  التنظيمي  للهيكل  الإدارية 

الوحدات، حيث اأن�صئت )دائرة المنظمات الدولية( والتي 

الواردة في  اأهدافها في تنفيذ ومتابعة اللتزامات  تتمثل 

والمتعلقة  فيها  طرفًا  ال�صلطنة  تكون  التي  التفاقيات 

بالتدقيق وحماية النزاهة ومكافحة الف�صاد، والتعاون مع 

هذا  في  العاملة  والدولية  الإقليمية  والمنظمات  الهيئات 

تتمثل  والتي  المالية(  الذمة  اإقرارات  و)دائرة  المجال، 

الذمة  باإقرارات  الخا�صة  الإجراءات  تنفيذ  في  اأهدافها 

م�صادر  عن  والتحري  بها،  الم�صمولة  الفئات  على  المالية 

القرار  موؤخرًا  الجهاز  اأ�صدر  كما  فيها،  الم�صكوك  الثروات 

رقم     )44/   2016(    باإجراء تعديالت   على   التق�صيم 

الإداري بمكتب الرئي�ض حيث اأُن�صئت دائرة)التوعيةوتعزيز 

 

ن�صر  برامج  على  بالإ�صراف  تخت�ض  والتي  النزاهة( 

وبمفهوم  العام،  المال  واأهمية  الجهاز،  باأهداف  الوعي 

وموؤ�ص�صات  بالأفراد  الجهاز  عالقات  وتعزيز  الف�صاد، 

الإعالمية  الن�صاطات  تنفيذ  ومتابعة  المدني،  المجتمع 

النزاهة  لتعزيز  الوطنية  ال�صتراتيجية  تت�صمنها  التي 

ومكافحة الف�صاد.

وفي المجال التوعوي يعمل الجهاز على تنفيذ العديد من 

)الرقابة  برنامج  تنفيذ  في  وتتمثل  التوعوية،  الأن�صطة 

بالتعاون  اإ�صبوعي  اإذاعي  برنامج  وهو  الجميع(  م�صوؤولية 

مع الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون، اإلى جانب ا�صت�صافة 

المخت�صين من الجهاز في البرنامج التلفزيوني )من عمان(، 

الخا�صعة  للجهات  توعوية  ندوات  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة 

 )154( تجاوزت  التعليمية  وللموؤ�ص�صات  الجهاز  لرقابة 

بالإ�صافة  المحلية،  المهرجانات  في  والم�صاركة  ندوة، 

تعزيز  بمجال  تخت�ض  اإلكترونية  نافذة  ا�صتحداث  اإلى 

للجهاز،  الإلكتروني  الموقع  في  الف�صاد  ومكافحة  النزاهة 

كما ي�صارك الجهاز في الجهود التي تبذل في اليوم الدولي 

لمكافحة الف�صاد والذي ي�صادف التا�صع من دي�صمبر من كل 

عام من خالل كتابة المقالت في ال�صحف المحلية.

وفي مجال الم�صاركات الإقليمية والدولية وال�صتفادة من 

التجارب الدولية فيحر�ض الجهاز على الم�صاركة الفاعلة 

الم�صاركة  �صيما  ل  الدولية،  والموؤتمرات  الجتماعات  في 

الأمم  اتفاقية  في  الأطراف  الدول  موؤتمر  اجتماعات  في 

المتحدة لمكافحة الف�صاد والذي يعقد كل عامين ويح�صره 

اأكثر من 200 دولة ومنظمة دولية، حيث كان اآخرها الدورة 

ال�صاد�صة لموؤتمر الدول الأطراف في التفاقية، المنعقد 

التحادية  رو�صيا  بجمهورية  بطر�صبورغ  �صان  مدينة  في 

عام 2015، كما يقوم الجهاز با�صت�صراف التجارب الدولية، 

الرائدة  الدول  من  عدد  تجربة  على  الوقوف  تم  حيث 

الممار�صات  على  الح�صول  اإلى  بالإ�صافة  الجانب،  هذا  في 

الف�صاد  مكافحة  مجال  في  التوجيهية  والمبادئ  الدولية 

م�صتوى  �صواء على  منها  درا�صتها وتحليلها لال�صتفادة  ويتم 

القوانين اأو الممار�صات. 

وقد تم النتهاء من اإعداد م�صروع ال�صتراتيجية الوطنية 

لحماية النزاهة ومكافحة الف�صاد، وم�صودة مدونة �صلوك 

الموظفين العموميين.

الأول  المركز  على  الجهاز  ح�صول  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

منع  فئة  في  العامة  للخدمة  المتحدة  الأمم  جائزة  في 

ومكافحة الف�صاد في الخدمة العامة في العام 2013 وذلك 

وتعتبر  البالغات،  نافذة  خالل  من  اآ�صيا  غرب  اإقليم  عن 

الجائزة من اأهم الجوائز على الم�صتوى الدولي.    

ال�سادر بتاريخ 2013/11/20


