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نبذة عن اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد
جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد متوجة لجهود متوا�صلة
منذ �إقرار االتفاقية الأممية لمكافحة الف�ساد ال�صادر في 1996م ،والتي
تمثلت بالعديد من القرارات وال�صكوك والم�ؤتمرات والفعاليات تقارب
الع�شرين مجتمعة ،وذلك ح�سبما جاء في مقدمة القرار وديباجة االتفاقية.
تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد من قبل الجمعية
العامة في القرار رقم  58/4وذلك في �/31أكتوبر عام ،2003وقد وقعت
عليها ( )140دولة من بينها( )21دولة عربية ،ويبلغ عدد الدول المن�ضمة
�إلى االتفاقية ( )180دولة.
هذا وقد دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد حيز النفاذ في
منت�صف (دي�سمبر) لعام2005م ،وتعد اتفاقية مكافحة الف�ساد �أول �صك
عالمي حقيقي لمكافحة الف�ساد و�شامل �أكثر من االتفاقيات ال�سابقة ،حيث
�أنها الأكثر �شموال لمكافحة الف�ساد فمن حيث نطاق الدول الأطراف ،ف�إنها
لم تخ�ص�ص بمنطقة معينة �أو م�ستوى �إقليمي محدد كما هو الحال في بع�ض
االتفاقيات ال�سابقة ،ومن حيث نطاق الأحكام فهي تغطي مجموعة وا�سعة
من الجرائم ،بما فيها الر�شوة على النطاق المحلي والأجنبي واالختال�س،
والمتاجرة بالنفوذ ،وغ�سيل الأموال ،عالوة على ذلك تت�ضمن االتفاقية
�أحكاما تغطي ك�شف ومعاقبة الف�ساد ،وتعزيز ال�شفافية والنزاهة
والم�ساعدة التقنية ،كما تحتوي على بنود كثيرة لمكافحة الف�ساد يمكن
تبنيها على الم�ستوى الوطني ،وت�ساعد على زيادة التعاون الدولي في مجال
مكافحة الف�ساد ،وتعزيز الآليات التنفيذية.
الجدير بالذكر �أن االتفاقية و�ضعت على �أولوياتها الأعمال التي تقوم بها
المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى في هذا الميدان بما في ذلك �أن�شطة
مجل�س �أوروبا ،واالتحاد الأوروبي ،واالتحاد الأفريقي ،ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقت�صادي ،ومنظمة الدول الأمريكية ،ومجل�س
التعاون الجمركي المعروف با�سم المنظمة العالمية للجمارك ،وجامعة
الدول العربية ،كما ت�ضمنت ال�صكوك المتعددة الأطراف لمنع الف�ساد التي
اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية في  29مار�س ،1996واتفاقية مكافحة
الف�ساد بين موظفي الجماعات الأوروبية� ،أو موظفي الدول الأوروبي في
 26مايو ،1997واتفاقية مكافحة ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب
في المعامالت التجارية الدولية التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجل�س
�أوروبا في  27يناير ،1997واتفاقية القانون المدني ب�ش�أن الف�ساد التي
اعتمدتها اللجنة الوزارية لمجل�س �أوروبا في  4نوفمبر  ،1999واتفاقية
االتحاد الأفريقي في12يونيو  ،2003والتي رحبت جميعها بدخول اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيز النفاذ في �سبتمبر من
عام ،2003والتي اندمجت جميعها تحت مظلة ومراقبة اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�ساد.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد �أ�صبحت
هي الم�صدر الأ�سا�سي لقواعد مكافحة الف�ساد ،واحتلت المرتبة الأولى
بعدما كان العرف الدولي يحتل هذه المرتبة.
ومن �أهم الخ�صائ�ص وال�سمات العامة التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد �أنها تحترم �صون ال�سيادة الوطنية والقانون الداخلي للدول الأطراف،
حيث ن�صت الفقرة( )1من المادة( )4من االتفاقية على �أن(:ت�ؤدي الدول
الأطراف التزاماتها بمقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يت�سق مع مبد�أي
ت�ساوي الدول في ال�سيادة و�سالمة �أرا�ضيها ،ومع مبد�أ عدم التدخل في
ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى).
واحتراما لمبد�أ ال�سيادة الوطنية ف�إنه ال يجوز ممار�سة �أي من االخت�صا�صات
القانونية �أو الق�ضائية داخل الوالية الق�ضائية لدولة من الدول الأطراف �إال
وفقا للمبادئ القانونية والق�ضائية لتلك الدولة وذلك بمقت�ضى الفقرة()2
من المادة( )4والتي ن�صت على( :لي�س في هذه االتفاقية ما يبيح للدولة
الطرف �أن تقوم في �إقليم دولة �أخرى بممار�سة الوالية الق�ضائية ،و�أداء
الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح�صرا ب�سلطات تلك الدولة الأخرى بمقت�ضى
قانونها الداخلي).
وبا�ستقراء ن�صو�ص و�أحكام االتفاقيات يالحظ �أن هناك ثالث م�ستويات
للأحكام والتدابير الواردة في االتفاقية ،حيث �أن بع�ض هذه الأحكام يجب
على الدول الأطراف �أن تلتزم بها فور الت�صديق على االتفاقية ،وهناك
�أحكام �أخرى تلتزم الدول الأطراف تنفيذها �إال �أنه ال ي�شترط �أن يكون
التنفيذ فورا بعد الت�صديق ،و�أخيرا هناك �أحكام اختيارية تنظر الدول
الأطراف تنفيذها بمح�ض �إرادتها وال ترتب �أي م�س�ؤولية قانونية في حال
عدم القيام بها.
وفي نوفمبر عام2009م ،وافق م�ؤتمر الدول الأطراف في االتفاقية على
وجود �آلية من ا�ستعرا�ض لتنفيذ االتفاقية ،قامت على �أ�سا�س تطوعي
فقط ،وقرر الم�ؤتمر �أن �آليات المراجعة �ستنفذ على مرحلتين ت�ستغرق كل
مرحلة خم�س �سنوات ،وكل مرحلة �ستغطي ق�ضايا محددة ومحدودة ومواد
من االتفاقية ،وتقت�ضي المراجعة من البلد المتطوع جمع قائمة مرجعية
بالتقييم الذاتي ،يتم تقييمها من قبل فريق الخبراء من البلدان الأخرى
الموقعة ،ثم يتم توحيد نتائج المراجعة في التقرير الخا�ص بالبلد المعني
الذي ي�سلط ال�ضوء على الإنجازات والتحديات ،ويتولى فريق المراجعة
توحيد نتائج المراجعة في التقرير الخا�ص بالبلد المعني ،ويتم بعد ذلك
و�ضع ال�صيغة النهائية بالتعاون مع البلد قيد المراجعة ،والذي يملك القرار
النهائي في ن�شر التقرير من عدمه.

يعتبر الف�ساد ظاهرة اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية معقدة جدا ت�ؤثر على جميع دول
العالم دون ا�ستثناء لما له من نتائج وخيمة على المجتمعات حيث �أنه ي�ؤثر على عمل الم�ؤ�س�سات
الديمقراطية وي�ؤخر التنمية االقت�صادية وي�سهم في �ضعف النمو ،والذي يتطلب مكافحته بالطرق
ال�سليمة حتى ال ي�ؤدي �إلى تعطيل و�إعاقة جهود التطوير.
ومن هذا المنطلق ونتيجة جهود دولية حثيثة في مجال مكافحة الف�ساد ،اعتمدت الجمعية العامة للأمم
المتحدة في �أكتوبر من العام  2003اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،وخ�ص�صت يوم التا�سع من دي�سمبر
من كل عام ليكون يوما دوليا لمكافحة الف�ساد؛ من �أجل �إذكاء الوعي بم�شكلة الف�ساد وبدور االتفاقية في مكافحته
ومنعه.
عليه ف�إن هذا اليوم ي�شكل فر�صة مميزة للمهتمين بمكافحة الف�ساد ،من �أجل زيادة الوعي ،و�شحذ الهمم ،وتوحيد
الكلمة �ضد الف�ساد الذي يهدر الطاقات المالية والب�شرية وي�ش ّكل عائقا بالغ الخطورة �أمام جهود التنمية حول
العالم ،وي�أتي �شعار هذا اليوم للعام  2016بعنوان (متحدون على مكافحة الف�ساد لتحقيق التنمية وال�سالم والأمن)
في �إ�شارة وا�ضحة ومبا�شرة �إلى دور الف�ساد في �إعاقة عجلة التنمية ،وتهديد ال�سالم والأمن في الدول ،حيث تركز
الحملة الدولية الم�شتركة للعام  2016على الف�ساد باعتباره واحدا من �أكبر العوائق التي تحول دون تحقيق
الأهداف الإنمائية الم�ستدامة.
�إن محاربة الف�ساد هو مطلب عالمي لأن الف�ساد يتواجد في البلدان الغنية والفقيرة على حد �سواء ،وت�شير
الأدلة �إلى �أنه يهدد المجتمعات على نحو مبا�شر ،وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد،
�أداة قوية بيد الحكومات والمنظمات الدولية لمكافحة الف�ساد العالمي.
ويجب �أن ت�ستخدم هذه الأداة في �إنجاح جهود التنمية وال�سالم والأمن .ولذلك ف�إن
الحكومات والقطاع الخا�ص والمنظمات غير الحكومية وو�سائل الإعالم والمواطنين
في جميع �أنحاء العالم يتحدون معا اليوم لإحياء هذه المنا�سبة الدولية
و�إبراز �أهمية هذه الحملة �ضد الف�ساد والتي يجب �أن ال تتوقف
عند يوم التا�سع من دي�سمبر.

دور اجلهاز يف جمال تنفيذ اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
�أتى ان�ضمام ال�سلطنة �إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد من منطلق حر�ص الحكومة الر�شيدة على م�شاركة
المجتمع الدولي في الجهود ذات ال�صلة بتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد ،وتج�سيد قيمها بما ي�ساهم في تحقيق
التنمية ال�شاملة في البالد ،وا�ستكماال للت�شريعات التي
تعزز هذه المبادئ ومنها النظام الأ�سا�سي للدولة ،وقانون
الرقابة المالية والإدارية للدولة ،وقانون حماية المال
العام وتجنب ت�ضارب الم�صالح ،وقانون الجزاء العماني،
وقانون مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد حر�ص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
منذ تكليفه بمهمة هيئة مكافحة ومنع الف�ساد ،ومتابعة
وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد من
الجهات المخت�صة على القيام بكل ما من �ش�أنه تحقيق
هذا الدور على الوجه الأكمل والنهو�ض به بما يتنا�سب مع
�سمعة ومكانة ال�سلطنة في المجتمع الدولي.
وبناء على متطلبات االتفاقية فقد قامت ال�سلطنة
بت�سمية جهة االت�صال و�شخ�ص االت�صال �إعماال لحكم
المادة ( )17من �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية ،كما
قامت بت�سمية عدد خم�سة ع�شر خبيرا �إعماال للمادة
( )21من النظام المذكور ،من ذوي الخبرة في الم�سائل
الق�ضائية والقانونية والمالية والإدارية ،يمثلون عدد من
الجهات الحكومية المعنية ،وهي :مجل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء ،واالدعاء العام ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،ووزارة
العدل ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الخارجية ،ووزارة
ال�ش�ؤون القانونية ،بالإ�ضافة �إلى خبراء من الجهاز ،كما
تم و�ضع �آلية عمل فريق الخبراء للم�شاركة في تدار�س
الت�شريعات النافذة في مجال مكافحة الف�ساد في �ضوء
نتائج ا�ستعرا�ض تنفيذ ال�سلطنة لالتفاقية.
ُ
جدير بالذكر �أن �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية تعنى
بمدى تنفيذ الدول التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد.
وا�ستيفاء لمتطلبات االتفاقية المتمثلة في ا�ستعرا�ض
ً
تنفيذ ف�صولها قام فريق خبراء ال�سلطنة ال�ستعرا�ض
تنفيذ االتفاقية ب�إنجاز قائمة التقييم الذاتي المرجعية
ال�شاملة للف�صلين الثالث والرابع (التجريم و�إنفاذ القانون
والتعاون الدولي) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الف�ساد ،وموافاة �أمانة م�ؤتمر الدول الأطراف بها.
عقب ذلك ا�ست�ضافة ال�سلطنة لأعمال برنامج الزيارة
ال ُقط ِرية خالل الفترة من � 30-28إبريل عام 2015م
ال�ستعرا�ض تنفيذ ال�سلطنة للف�صلين الثالث والرابع
(التجريم و�إنفاذ القانون والتعاون الدولي) من اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد بم�شاركة وفد من مكتب

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ب�صفته
ممثل �أمانة م�ؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�ساد ،بالإ�ضافة �إلى خبراء من
المملكة العربية ال�سعودية وجمهورية كيريباتي ب�صفتهما
الدولتين المعنيتين با�ستعرا�ض تنفيذ ال�سلطنة لالتفاقية
بموجب البند الرابع من �آلية ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية،
والذي ق�ضى ب�أن تقوم با�ستعرا�ض كل دولة طرف في
االتفاقية دولتان �أخريان من الدول الأطراف� -إلى جانب
فريق خبراء ال�سلطنة ال�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية.
وقد �أ�شادت الوفود الم�شاركة في عملية اال�ستعرا�ض
بالو�ضع الت�شريعي لل�سلطنة من حيث توافقه مع غالبية
متطلبات �أحكام االتفاقية والذي �سينعك�س �إيجاب ًا على
تقرير اال�ستعرا�ض.
وفي �إطار تنفيذ ال�سلطنة اللتزاماتها ب�ش�أن االتفاقية
قام خبراء ال�سلطنة خالل الفترة من  10-8يونيو 2015م
بزيارة قطرية لجمهورية النم�سا ال�ستعرا�ض تنفيذ دولة
فل�سطين للف�صل الثالث من االتفاقية (التجريم و�إنفاذ
القانون) بجانب دولة ميكرونيزيا التي �ستقوم با�ستعرا�ض
تنفيذ الف�صل الرابع (التعاون الدولي).
ونتيجة لال�ستعرا�ض قامت ال�سلطنة بتنفيذ العديد من
متطلبات االتفاقية منها ان�ضمام ال�سلطنة �إلى اتفاقية
مكافحة ر�شوة الموظفين العموميين الأجانب في
المعامالت التجارية الدولية ،وكذلك مخاطبة الجهات
المخت�صة بالتعديالت الالزمة لموائمة ت�شريعاتها وفقا
لمتطلبات االتفاقية.
وبالإ�ضافة �إلى دور ال�سلطنة في مجال ا�ستعرا�ض تنفيذ
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد ،فيتم العمل
في العديد من الم�سارات ذات ال�صلة بمكافحة الف�ساد،
فعلى الم�ستوى التنظيمي �أ�صدر الجهاز القرار رقم
( )2014/110ب�إجراء بع�ض التعديالت في التق�سيمات
الإدارية للهيكل التنظيمي وتعديل اخت�صا�صات بع�ض
الوحدات ،حيث �أن�شئت (دائرة المنظمات الدولية) والتي
تتمثل �أهدافها في تنفيذ ومتابعة االلتزامات الواردة في
االتفاقيات التي تكون ال�سلطنة طرف ًا فيها والمتعلقة
بالتدقيق وحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،والتعاون مع
الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا
المجال ،و(دائرة �إقرارات الذمة المالية) والتي تتمثل
�أهدافها في تنفيذ الإجراءات الخا�صة ب�إقرارات الذمة
المالية على الفئات الم�شمولة بها ،والتحري عن م�صادر
الثروات الم�شكوك فيها ،كما �أ�صدر الجهاز م�ؤخر ًا القرار
رقم ( )2016 /44ب�إجراء تعديالت على التق�سيم
الإداري بمكتب الرئي�س حيث �أُن�شئت دائرة(التوعيةوتعزيز

النزاهة) والتي تخت�ص بالإ�شراف على برامج ن�شر
الوعي ب�أهداف الجهاز ،و�أهمية المال العام ،وبمفهوم
الف�ساد ،وتعزيز عالقات الجهاز بالأفراد وم�ؤ�س�سات
المجتمع المدني ،ومتابعة تنفيذ الن�شاطات الإعالمية
التي تت�ضمنها اال�ستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد.
وفي المجال التوعوي يعمل الجهاز على تنفيذ العديد من
الأن�شطة التوعوية ،وتتمثل في تنفيذ برنامج (الرقابة
م�س�ؤولية الجميع) وهو برنامج �إذاعي �إ�سبوعي بالتعاون
مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون� ،إلى جانب ا�ست�ضافة
المخت�صين من الجهاز في البرنامج التلفزيوني (من عمان)،
بالإ�ضافة �إلى تنفيذ ندوات توعوية للجهات الخا�ضعة
لرقابة الجهاز وللم�ؤ�س�سات التعليمية تجاوزت ()154
ندوة ،والم�شاركة في المهرجانات المحلية ،بالإ�ضافة
�إلى ا�ستحداث نافذة �إلكترونية تخت�ص بمجال تعزيز
النزاهة ومكافحة الف�ساد في الموقع الإلكتروني للجهاز،
كما ي�شارك الجهاز في الجهود التي تبذل في اليوم الدولي
لمكافحة الف�ساد والذي ي�صادف التا�سع من دي�سمبر من كل
عام من خالل كتابة المقاالت في ال�صحف المحلية.
وفي مجال الم�شاركات الإقليمية والدولية واال�ستفادة من
التجارب الدولية فيحر�ص الجهاز على الم�شاركة الفاعلة
في االجتماعات والم�ؤتمرات الدولية ،ال �سيما الم�شاركة
في اجتماعات م�ؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الف�ساد والذي يعقد كل عامين ويح�ضره
�أكثر من  200دولة ومنظمة دولية ،حيث كان �آخرها الدورة
ال�ساد�سة لم�ؤتمر الدول الأطراف في االتفاقية ،المنعقد
في مدينة �سان بطر�سبورغ بجمهورية رو�سيا االتحادية
عام  ،2015كما يقوم الجهاز با�ست�شراف التجارب الدولية،
حيث تم الوقوف على تجربة عدد من الدول الرائدة
في هذا الجانب ،بالإ�ضافة �إلى الح�صول على الممار�سات
الدولية والمبادئ التوجيهية في مجال مكافحة الف�ساد
ويتم درا�ستها وتحليلها لال�ستفادة منها �سواء على م�ستوى
القوانين �أو الممار�سات.
وقد تم االنتهاء من �إعداد م�شروع اال�ستراتيجية الوطنية
لحماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ،وم�سودة مدونة �سلوك
الموظفين العموميين.
وتجدر الإ�شارة �إلى ح�صول الجهاز على المركز الأول
في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة في فئة منع
ومكافحة الف�ساد في الخدمة العامة في العام  2013وذلك
عن �إقليم غرب �آ�سيا من خالل نافذة البالغات ،وتعتبر
الجائزة من �أهم الجوائز على الم�ستوى الدولي.
تصميم:
أصيلة الوائلية

ميكنكم تقدمي الشكاوى والبالغات بإحدى الطرق اآلتية:
نافذة البالغات عبر املوقع اإللكتروني للجهاز:
www.sai.gov.om

البريد اإللكتروني:
community@sai.gov.om

تطبيقات الهواتف الذكية:
SAIAPP
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