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  مقّدمة -أوالً 

من االتفاقية لكي يضطلع جبملة  ٦٣أُنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عمال باملادة  - ١
 .واستعراض تنفيذهاأمور منها التشجيع على تنفيذ االتفاقية 

تشرين  ١٣إىل  ٩من االتفاقية، أنشأ املؤمتر يف دورته الثالثة، املعقودة يف الدوحة من  ٦٣من املادة  ٧وعمال بالفقرة  - ٢
من االتفاقية،  ٤من املادة  ١بالفقرة  ا عمالً ، آلية استعراض تنفيذ االتفاقية. وقد أُنشئت هذه اآللية أيضً ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 

ص على أن تؤدي الدول األطراف التزاماا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي املساواة يف السيادة والسالمة اليت تن
 .اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدّخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

 .ول األطراف يف تنفيذ االتفاقيةعملية حكومية دولية هدفها العام تقدمي املساعدة إىل الدهي وآلية االستعراض  - ٣

 .تستند عملية االستعراض إىل اإلطار املرجعي آللية االستعراضو  - ٤

 العملية - ثانيا

 إىل قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملة الواردة من ُعمان يستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية من جانب - ٥
وإىل نتائج احلوار البّناء الذي  من االطار املرجعي آللية االستعراض، ٢٧للفقرة  ات تكميلية مقدمة وفقاً م، وأي معلو ُعمان

املؤمترات اهلاتفية ورسائل الربيد االلكرتوين وغريها من وسائل احلوار  بواسطة السعودية وكرييبايت مناحلكوميني ُأجري بني اخلرباء 
ن محد البوسعيدي، من بخليل  قضاء: فضيلة الشيخ الدكتور/: من ُعمان: من جملس الشؤون االدارية للومبشاركة، املباشر

مساعد املدعي سعيد بن حممد الكلباين،  مساعد املدعي العام/ ناصر بن عبد اهللا الريامي، االدعاء العام: مساعد املدعي العام/
أمحد بن سعيد الشكيلي، من جهاز الرقابة املالية واالدارية للدولة: خبري أّول رقابة/ حممد بن مخيس احلجري، خبري أّول  العام/

عبد اهللا بن خلفان  /عبد اهللا بن ناصر الندايب، املراقب األّول/ عبد اجلليل بن ماجد الفارسي، املراقب األّول /رقابة الشيخ
طانية: املقّدم/ خليفة بن حامد الفرعي، من وزارة اخلارجية: الوزير املفّوض/ يوسف بن عبد اهللا العربي، من شرطة ُعمان السل

من وزارة الشؤون العفيفي، من وزارة العدل: املستشار الدكتور/ حممد بن سليمان الراشدي، الدكتور/ ابراهيم بن حيىي العربي، 
سين، املستشار مساعد أّول/ أمحد بن علي بين عرابة، من وزارة الداخلية: القانونية: املستشار مساعد أّول/ أمحد بن خليفة احلو 

من وزارة الداخلية: املستشار القانوين/ ظافر خرسان، املستشار القانوين/ من السعودية: الفاضل/ طالل بن أمحد السعدي؛ 
لوطنية ملكافحة الفساد: املستشار القانوين/ اهليئة ا من هيئة التحقيق واالدعاء العام: احملقق/ علي القرين، من ،تركي التميمي

ومن األمانة: السيد بدر البّنا ؛ من كرييبايت: من مكتب النائب العام: مديرة النيابة العامة/ بولني بياتو ؛لفرحييعبد اهللا ا
 .ة تانيا سانتوتشيوالسيد

 .٢٠١٥أيّار/مايو  ١ اىلنيسان/أبريل  ٢٧من  ُعمانمبوافقة اىل مسقط زيارة ُقطرية ى القيام بجر  - ٦
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  الخالصة الوافية - ثالثا

في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة  سلطنة ُعمانمقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي ل  -١
  لمكافحة الفساد

 تاريخ )٦٤/٢٠١٣رقم ( مبوجب املرسوم السلطاين )االتفاقية(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  اىل سلطنة ُعمان انضمت
 ٢٠١٣نوفمرب /ثاينتشرين ال ٢٤بتاريخ  )١٠٣٥(نشر يف اجلريدة الرمسية العدد الذي  ٢٠١٣نوفمرب /ثاينتشرين ال ٢٠

  .٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٩ االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يفانضمامها اىل صك  ُعمانوأودعت 

على القوانني واملراسيم السلطانية اليت يصدرها جاللة السلطان واليت تستند إىل النظام األساسي  ويرتكز النظام القانوين الُعماين
 ، أما اللوائحبعد إقرارها من جملس ُعمان (جملس الدولة وجملس الشورى) يتم إصدار القوانني مبوجب مراسيم سلطانية للدولة.

   جمال اختصاصها.من وحدات اجلهاز االداري للدولة كل يف والقرارات فتصدر

من عدد من القوانني السيما قانون اجلزاء  أحكاًما الفساد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار املدين. ويتضمن وتطبق ُعمان القانون
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل باالضافة اىل قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل وقانون اإلجراءات اجلزائية و 

  .اإلرهاب

، تكون للمعاهدات واالتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جاللة السلطان وتعترب جزًء من لقانون الدويلل بالنسبةو 
  ) من النظام األساسي للدولة.٨٠و ٧٦قانون البالد طبقاً للمادتني (

. وتتبع اإلجراءات علياكمة الاحملستئنافية، وتعلوها مجيعًا وتنقسم احملاكم نوعيا إىل حماكم جنائية ومدنية بدرجتيها االبتدائية واال
  اجلنائية نظاماً ااميا وتتكون من مرحليت التحقيق واحملاكمة.

إدارة االدعاء و  الرقابة املالية واالدارية للدولةجهاز ولدى ُعمان العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفساد لعل أبرزها 
وادارة مكافحة اجلرائم االقتصادية يف االدارة العامة  مان السلطانيةشرطة عُ يف وحدة التحريات املالية ، رائم األموال العامةالعام جل

  للتحريات والتحقيقات اجلنائية يف شرطة ُعمان السلطانية.

  الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -٢

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  -١-٢

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد 
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خر ؤ او ليمتنع عنه او لي تهقبول موظف رشوًة ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيف زاءقانون اجلمن  )١٥٥املادة (جرمت 
  ه، دون ان تغطي هذه املادة التماس الرشوة.اجراء

متناع عن عمل كان واجبا نايف لواجباته الوظيفيه او لالطلب أو قبول موظف رشوًة ليعمل عمل م) ١٥٦املادة (جرمت و 
  ، مما يغطي الرشوة غري املباشرة.الراشي والوسيط اذا ارتكبو هذه االفعال) ١٥٦) و(١٥٥ة املادتني (تتناول عقوبو عليه. 

  .بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي رشوةالوظف املقبول ) ١٥٧املادة (جرمت و 

  رفض الرشوة.) من قانون اجلزاء رشوة املوظف يف حالة ١٥٨وجرمت املادة (

  .وال ارتشائهم رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميةالتشريعات الُعمانية  رممل جتو 

 عملـــه أو منصبـــه باستغـــالل ) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيام موظف عمومي٧وجرمت املادة (
. وتنطبق هذه املادة على متميزة معاملة أو منفعة، على احلصول لغريه ليسهل نفوذه استغالل أو لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق

وجيرم الراشي يف هذه احلالة بناًء على حالة التماس أو قبول الرشوة لكي يستغل ذلك املوظف نفوذه وان كان مفرتضاً. 
ومل تغطي التشريعات الُعمانية رشوة وارتشاء  العرض.رفض يف حالة حىت ) التحريضمن قانون اجلزاء () ٩٣ة (ملادأحكام ا

  أشخاصاً من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم.

  .رم ُعمان الرشوة يف القطاع اخلاصمل جتو 

  ) ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (المادتان 

. كما جّرمت ) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب٢العائدات اإلجرامية مبوجب املادة (جرمت ُعمان غسل 
  ) من نفس القانون.٥خمتلف أوجه املشاركة اجلرمية باالضافة اىل الشروع بارتكاب هذه اجلرمية مبوجب املادة (

 خمالفة كلشي فعل كلالقانون " من )١(املادة  تشمل اجلرائم األصلية حسبما حدداحيث  واعتمدت ُعمان املنهج الشامل
  .جرمية عائدات على ولصاحل من مرتكبه ميكن ُعمان ىف للقانون

قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ضاعف ُعمان. و خارج  رتكبةاجلرائم املصراحًة تشمل اجلرائم األصلية مل و 
  الغسل الذايت. العقوبة يف حالة
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كجرمية مستقلة وذلك يف يف حالة مل يكن هناك اتفاق سابق،، النامجة عن جناية أو جنحةاخفاء األشياء  زاءوجرم قانون اجل
) ويالحق من اخفى املتحصالت اجلرمية كمتدخل فرعي ٩٥أّما يف حالة وجود اتفاق سابق، فتطبق املادة ( ) منه.٩٧املادة (

  يف اجلرم األصلى.

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ثراء غير المشروع (المواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإل

قانون ) من ٧فعل اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه حبكم وظيفته. وتطّبق املادة ( زاءقانون اجل) من ١٥٩املادة (جرمت 
  يف حالة قيام املوظف العمومي بتبديد هذه األموال. محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل

 عملـــه أو منصبـــه باستغـــالل ) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيام موظف عمومي٧وجرمت املادة (
 الرتكاب وظيفته سلطات وظف باستغـــاللاملقيام زاء اجل قانونمن ) ١٦١جرمت املادة (كما  .لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق

  . الوظيفة بواجبات هلا دخل ال شخصية جرمية

  .ُعمان اإلثراء غري املشروع رممل جتو 

غري أن هذه املادة ال تغطي  ) من قانون اجلزاء٢٩٦(ة وجرمت ُعمان اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص مبوجب املاد
  .األموال غري املنقولة

  )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة 

البدنيــة أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو  م القــوةافعل استخـــد) من قانون اجلزاء ١٨٤املادة (جرمت 
  .عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو التدخل فـي اإلدالء بالشهادة أو تقدمي أدلة متعلقة جبرمية

ه أو مبناسبة قيامه ا أو أثناء قيامه بوظيفتفعل ضرب املوظف أو معاملته بالعنف ) من قانون اجلزاء ١٧٢وجرمت املادة (
إذا وقع االعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو املنتمني للسلطات األمنية . كما شّددت العقوبة بسبب انتمائه إليها

  .والعسكرية

استخدام التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ وبالرغم من غياب نص خاص جيّرم 
أي ديد ) من قانون اجلزاء واليت جتّرم ٢٨٧، غري أن هذه األفعال تقع حتت طائلة النص العام للمادة (نون مهامه الرمسيةالقا

شخص باحلاق االذى بذاته أو بالنيل من مسعته أو االضرار مباله أو سبيل معيشته، أو باحلاق مثل هذه الضرر بشخص يهمه 
  . يفرض عليه القانون به واغفال عمل خيوله القانون القيام به أمره، بقصد محله على القيام بفعل ال

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (المادة 
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على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية  ُعمانية تنص التشريعات المل
 واد). وميكن البناء على املومتويل االرهاب من قانون مكافحة غسل األموال ٥سوى بالنسبة جلرمية غسل األموال (املادة 

ولية الشخص االعتبارى املدنية إذا كان الفعل الضار قد ؤ لتقرير مس ةاملدنياملعامالت من قانون ) ١٩٦و ( )١٧٦و ( )٤٩(
  .صدر من التابع فـي حال تأدية وظيفته أو بسببها

قد نص على املسؤولية االدارية للشخص االعتبارى يف عدة قوانني اال أن هذه املسؤولية تبدو  ُعماينكما وأن املشرع ال
دون أن متتد جلرائم  )محاية املستهلكقانون قانون الشركات التجارية و حمصورة يف حاالت خمالفة القوانني ذات الصلة (

 الفساد.

ال ختضع التشريعات الُعمانية الشخصيات  ،ة غسل األموالبالنسبة جلرميباستثناء العقوبات اجلنائية املنصوص عليها و 
  االعتبارية لعقوبات فّعالة ومتناسبة ورادعة عند املشاركة يف األفعال ارمة وفقاً لالتفاقية.

  ) ٢٧المشاركة والشروع (المادة 

منه.  ٨٧و  ٨٦ ادتنيروع يف املمنه وموضوع الش ٩٦اىل  ٩٣ عاجل قانون اجلزاء موضوع املشاركة اجلرمية وذلك يف املواد
يُعاقب على الشروع يف اجلنح إال يف األحوال اليت ينص عليها القانون. وهذا   ويُعاقب على الشروع يف اجلنايات، لكن ال

اختالس املمتلكات أو املنصوص عليها يف االتفاقية واّرمة يف ُعمان (رائم عدد من اجلحيول دون معاقبة الشروع بارتكاب 
  ).إعاقة سري العدالةو اإلخفاء و إساءة استغالل الوظائف و  املتاجرة بالنفوذو  تبديدها أو تسريبها

  وال يعاقب القانون الُعماين على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.

  ) ٣٧و ٣٠المالحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان 

سجناً، مع مراعاة  اىل عشر سنواتترتاوح بني ثالثة أشهٍر نصوص عليها يف االتفاقية رائم املاجلاعتمدت ُعمان عقوبات على 
  هذا باالضافة للغرامة والعزل من الوظيفة واملصادرة بالنسبة لعدد من هذه اجلرائم.مدى خطورة اجلرمية. 

  حقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم.وال يبدو أن احلصانات تشكل عائقاً أمام املال

 دور اجلرم املشهود اختاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو جملس الدولة أو عضو جملس الشورى أثناء حالة غري يف جيوز وال
) ٥٨(املادة ( االنعقاد دور غري يف هذا الس من رئيس اإلذن ويصدر املختص، الس من السنوي إال بإذن سابق االنعقاد
اختاذ اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي اال كما ال جيوز ) من النظام األساسي للدولة).  ٢٣مكرر (

جيـوز اختـاذ وال  من قانون السلطة القضائية). ٨٨(املادة  باذن من جملس الشؤون االدارية، بناًء على طلب من املدعي العام
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 بناءً اجلهاز بإذن من رئيس  لية واإلدارية للدولة إالاملو رفـع الدعـوى العموميـة على عضـو جهاز الرقابة اإجـراءات التحقيـق أ
  من قانون الرقابة املالية واالدارية للدولة). ١٧(املادة  دعي العامملعلى طلب من ا

  .)قانون اإلجراءات اجلزائيةمن  ٤(املادة  وتعتمد ُعمان مبدأ شرعية املالحقة

 وثائق حبجز أو شخصى كن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أن اإلفراج إىل حني احملاكمة ممكن بضمانومي
وجيوز اإلفراج  األموال. على الواقعة اجلرائم ىف وجوبيا املاىل الضمان تقدمي ويكون ماىل. ضمان بتقدمي أو الرمسية املتهم

بعد أداء االلتزامات املالية احملكوم و  العقوبة مدة ثلثى السجن ىف أمضى للحرية إذا مقيدةاملشروط عن كل حمكوم عليه بعقوبة 
  ا. الوفاء عليه املستحيل من يكن مل ما ا وذلك

وجيوز وقف املوظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. كما أن كل موظف ُحيبس احتياطيا يعترب موقوفًا عن 
  عمله مدَة حبسه.

العمومية، مبا فيها الوظائف يف املنشآت اململوكة من ويتضمن قانون اجلزاء عقوبة العزل واحلرمان من احلق يف تويل الوظائف 
  ).١٥٤و ٥١و ٥٠الدولة (املواد 

يف  زائيةج عقوباتمن قانون اخلدمة املدنية، وذلك باإلضافة إىل  ١١٦ – ١١٤ تأديبية مبوجب املواد عقوباتوجيوز توقيع 
  قضايا الفساد.

(الرعاية  الق سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف جمتمعامطوليس لدى ُعمان برامج خمصصة ملتابعة األشخاص املدانني بعد ا
نص كما   شاركون يف عدد من الربامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خالل فرتة سجنهم.، غري أن هؤالء األشخاص يالالحقة)

  بعد انقضاء مدة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته. كوم عليهاحملرد االعتبار إىل  علىجلزائية قانون اإلجراءات ا

، وإن كان جيوز أن تهمتخفيف عقوبوال ل ومل تعتمد ُعمان تدابري ملنح مرتكيب اجلرائم املتعاونني حصانة من املالحقة القضائية
حيث ميكن لألشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن فقط وة وغسل األموال يؤخذ هذا التعاون يف االعتبار يف قضايا الرش

من قانون اجلزاء بالنسبة للراشى  ١٥٥احلكم بالدعوى (املادة  إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل العقاب يستفيدوا من اإلعفاء من
يف ). و ومتويل االرهاب موالغسل األمكافحة قانون  من ٣٨ السلطات (املادة و قبل علمأ والوسيط يف جرمية الرشوة)

حاالت غسل األموال، إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية وأدى إىل مصادرة الوسائل وعائدات اجلرمية أو القبض 
ومتويل  غسل األموالمكافحة قانون  من ٣٨ (املادة على أي من اجلناة تقضي احملكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن

  ).االرهاب

 .املتعاونني مع العدالة رتكيب اجلرائممل دابري لتوفري محاية فّعالةُعمان تتتخذ مل 



 
 
 

 
 
 

٨

من العقوبة األشخاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين يف اخلارج  اعفاءلتوفري إمكانية ُخمصصة إبرام اتفاقات  ُعمانوميكن ل
  .ضمن الضوابط القانونية املعمول ا

  )٣٣و ٣٢ان حماية الشهود والمبلغين (المادت

  .دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقيةُعمان تتتخذ مل 

  .باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالتوتسمح ُعمان 

  .إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاصومل تقم ُعمان ب

بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات التشريع الُعماين سمح ي وال
 .اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

  وال تنص التشريعات الُعمانية على محاية قانونية للمبلغني.

  ) ٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان 

) من قانون اجلزاء على إمكانية مصادرة األشياء اليت حتصلت من اجلرمية أو اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة ٥٢صت املادة (ن
وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل إدانة. الالستخدام يف ارتكا .  

 ٨(املادتان ومتويل االرهاب ال وقانون مكافحة غسل األمو  )١٠٣-٧٦ املوادال سيما ( زائيةوينص قانون اإلجراءات اجل
لغرض ) على جمموعة واسعة من تدابري التحقيق املتاحة للتعرف على عائدات اجلرمية وأدواا وتتبعها وجتميدها ٢٠و

  مصادرا.

قانون ) من ١٠١بعض االجراءات والنصوص التشريعية املتعلقة بادارة األشياء املضبوطة حيث نصت املادة ( ُعمانلدى 
، كما نصت وضع األشياء املضبوطة حتت احلراسة واختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليها ة على جوازاالجراءات اجلزائي

الشىء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق  على جواز بيعقانون ) من نفس ال١٠٣املادة (
هناك اجراءات درة، فهو من اختصاص املديرية العامة لتنفيذ ومتابعة االحكام و أما بالنسبة للتصرف يف االشياء املصا .قيمته

  .يف االدعاء العام الدارة االموال الناجتة عن اجلرمية حيث يوجد حساب خاص بذلك لدى املؤسسات املصرفية
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 تنص ومل  .املخلوطةواملبّدلة و احملّولة لعائدات اإمكانية حجز ومصادرة مما يتيح  وتسمح ُعمان باملصادرة على أساس القيمة
، اال بالنسبة جلرمية غسل العائداتتلك اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من  إمكانية حجز ومصادرة ُعمان صراحًة على

  .األموال

سبة زائية). أما بالنقانون االجراءات اجلمن  ٨٨(املادة  وميكن طلب إتاحة السجالت املالية أو التجارية أو حجزها
، فامكانية طلب اتاحتها مقصورة على وحدة التحريات املالية يف اطار حتليلها لالبالغات عن العمليات سجالت املصرفيةلل

 لتقريــرأن يشكل جلنة  ، بناًء لطلب من جهة حكومية،املركـــــزي لبنكاملشبوهة املتعلقة جبرائم غسل األموال. كما ميكن ل
من االتفاقية  ٣١، وهذه الآللية ال تبدو مناسبة الستيفاء متطلبات املادة اإلجراء اختاذ أوية املصرف املعلومات عن اإلفصاح
  بفاعلية.

حول مشروعية مصدر اإلثبات  وضع عبء) من قانون مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب على ٣٥ونصت املادة (
  .عاتق املتهمغسل األموال على فيما يتعلق جبرمية األموال موضوع املصادرة 

على محاية حقوق ) ٣٧و ٣٦ومتويل االرهاب (املادتني وقانون مكافحة غسل األموال ) ٥٢اجلزاء (املادة وينص قانون 
  األطراف الثالثة احلسنة النية.

تشكل عائقًا أمام القيام بالتحقيقات  ،املركـــزي البنـــك إىليُقدم  لطلب، اليت ميكن رفعها تبعًا ويبدو أن السرية املصرفية
  الفّعالة، باستثناء فيما يتعلق جبرائم غسل األموال.اجلنائية 

  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان 

على انقضاء الدعوى العمومية يف اجلنايات مبضي عشر سنني، ويف اجلنح  زائية) من قانون االجراءات اجل١٦تنص املادة (
إعاقة و اإلخفاء و إساءة استغالل الوظائف و  املتاجرة بالنفوذو  اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها( ث سننيمبضي ثال

 ائم، ويف املخالفات مبضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع اجلرمية. وال يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى يف جر )سري العدالة
أو زوال صفته. كما املوظف انتهاء خدمة يف القطاع العام إال من تاريخ واساءة استعمال الوظائف االختالس الرشوة و 

قانون مكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب جرائـــم غســـل األمـــوال مــن األحكــام املقــررة ) من ٣٦استثنت املادة (
  .النقضــاء الدعـــوى العمومية

يطبق ذلك و  ت،االستدالالمجع بإجراءات  وأائي ز باألمر اجلكذلك و احملاكمة و تنقطع املدة بإجراءات التحقيق أو االام أو 
  .يف حال إفالت املتهم من يد العدالةأيضاً 



 
 
 

 
 
 

١٠

فعال أن أجنيب بشأائية الصادرة عن قضاء ز ) من قانون اجلزاء على أنه جيوز االستناد إىل األحكام اجل١٣كما نصت املادة (
  تكرار.و اجلنح، مبا يف ذلك لتطبيق أحكام الأنايات مانية باجلتصفها الشريعة العُ 

  )٤٢الوالية القضائية (المادة 

، باستثناء جرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُعمان أو ضد ٤٢القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة تها لواليختضع ُعمان 
  مواطنيها.

  ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان 

) من قانون ٤١اختذت ُعمان بعض التدابري اليت تتناول أفعال الفساد خالل مرحلة ترسية املناقصة حيث نصت املادة (
حبماية املال العام املتعلق  ١١٢/٢٠١١إذا انطوى على خمالفة ألحكام املرسوم السلطاين رقم املناقصات على استبعاد العطاء 

 ال ينص التشريع الُعماينعواقب الفساد خارج مرحلة الرتسية كما  ام تتناول. وليس هناك من أحكوجتنب تضارب املصاحل
لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي على امكانية اعتبار الفساد عامًال إل

  إجراء انتصايف آخر. 

 أماماالدعاء باحلقوق املدنية جتاه املتهم املتضرر من اجلرمية على إمكانية  قانون االجراءات اجلزائية) من ٢٠املادة (ونصت 
  االبتدائي. التحقيق أثناء يطالب حبقه العمومية. كما جيوز له أن الدعوى تنظر اليت احملكمة

  ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد 

بالقيام  جهاز الرقابة املالية واالدارية للدولةتسعى ُعمان النشاء هيئة مستقلة متخصصة مبكافحة ومنع الفساد وقد كّلف 
جهات حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفساد كل يف جمال عّدة توجد حاليًا مبهمة هذه اهليئة. باالضافة اىل ذلك، 

مان شرطة عُ يف وحدة التحريات املالية ، العام جلرائم األموال العامة إدارة االدعاء: اختصاصه، ومن بني تلك اجلهات
وادارة مكافحة اجلرائم االقتصادية يف االدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية يف شرطة ُعمان السلطانية. كما  السلطانية

  مت انشاء دوائر متخصصة لقضايا املال العام يف احملاكم.

كما يبدو أن هذه السلطات .املكون من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة تعمل بفعاليةويبدو أن اهليكل 
  مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد واالستقاللية. 

 شهد شخص على كل ئيةزا) من قانون اإلجراءات اجل٢٨وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، توجب املادة (
. كما املوظفني العمومينيعنها. وهذه املادة هي نص عام ينطبق أيضاً على بالغ اإلب يبادر أن بوقوعها علم أو ميةجر  ارتكاب
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خالفات امل عن فوراً  االبالغاملسؤول احلكومي على  انون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل) من ق٥توجب املادة (
الرقابة املالية واالدارية للدولة الرقابة املالية واإلدارية للدولة اجلهات اخلاضعة لرقابة جهاز . كما يلزم قانون باملال العام املتعلقة
يف حالة ما إذا كانت املخالفة تشكل شبهة أو جرمية أيضًا  خالفة مالية أو إدارية وإبالغ االدعاء العامعن أية  اجلهاز إبالغ

  ).٢٤و ٢٣(املادتني جنائية 

 ) من قانون االجراءات اجلزائية.٧٣ة ملزمة باالستجابة لطلبات االدعاء العام استناداً اىل املادة (مجيع السلطات العمومي

 شركات الصرافةفيها املصارف و  عدداً من كيانات القطاع اخلاص، مباومتويل االرهاب غسل األموال مكافحة كما ألزم قانون 
علومات املاملالية عن أية عملية مشبوهة، باإلضافة إىل تقدمي  تحريات، بإبالغ وحدة الواحملاسبني وشركات التأمني واحملامني

  الوحدة أيضاً يف أنشطة تدريب وتوعية موجهة إىل كيانات القطاع اخلاص.تقوم تطلبها الوحدة. و البيانات واملستندات اليت و 

ارتكاب جرمية أو علموا بوقوعها  اشهدو ) من قانون اإلجراءات اجلزائية التزام أديب على األشخاص ممن ٢٨تتضمن املادة (
املبادرة باإلبالغ، دون النص هذه املادة على عقوبة يف حالة عدم االبالغ. كما أشارت السلطات اىل أنه جيري العمل على 

 تكرمي من يتعاونون يف اإلبالغ ويساعدون سلطات التحقيق.

  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة   -٢-٢

  ا يلي املعامل البارزة من التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية:إمجاًال، فيم

 ؛)١٥من املادة  (ب)بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي (الفقرة  رشوةال العام وظفاملقبول جترمي صراحًة  •

يف القطاع واساءة استعمال الوظائف االختالس الرشوة و  ائمعدم سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية يف جر  •
 ،)٢٩(املادة  أو زوال صفتهاملوظف انتهاء خدمة العام إال من تاريخ 

 ).٣٨تعاون جّيد بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد (املادة  •

  التحديات التي تواجه التنفيذ   -٣-٢

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد: من شأن اخلطوات التالية أن تعزّ 

من  (ب)(الفقرة  او ليمتنع عنه تهليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفللرشوة  التماس موظف عمومي جترمي •
 ؛)١٥املادة 
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النظر يف و  )١٦من املادة  ١مؤسسة دولية عمومية (الفقرة يف جترمي رشوة موظف عمومي أجنيب أو موظف  •
 ؛)١٦من املادة  ٢(الفقرة  باالرتشاء هؤالء األشخاصجترمي قيام 

(أ)  تنيالفرعي تني(الفقر  رشوة وارتشاء أشخاصًا من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم النظر يف جترمي •
 ؛)١٨(ب) من املادة و

 ؛)٢٠(املادة  اإلثراء غري املشروعالنظر يف جترمي  •

 ؛)٢١(املادة  أو قبوهلا هاطلبأو النظر يف جترمي الوعد بالرشوة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحها  •

لكي تشمل يف اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص على أن تعيد النظر يف تشريعاا املتعلقة ب ُتَشجع ُعمان •
 ؛)٢٢(املادة  التجرمي اختالس األموال غري املنقولة

من املادة (ج)  ٢ (الفقرة الفرعية ُعمانخارج  املرتكبةاجلرائم تشمل اجلرائم األصلية على أن النص صراحًة  •
 ؛)٢٣

استخدام التهديد أو جيّرم من قانون اجلزاء، ُتَشجع ُعمان أن تعتمد نصًا خاصًا  ٢٨٧بالرغم من وجود املادة  •
) من ب(الفقرة الفرعية ( ن مهامه الرمسيةالرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ القانو 

 ؛)٢٥املادة 

عن املشاركة يف األفعال اجلنائية واالدارية ر مسؤولية الشخصيات االعتبارية يتقر ُتَشجع ُعمان أن تنظر يف  •
 ؛)٢٦من املادة  ٢و ١تني (الفقر  تفاقيةالاّرمة وفقاً ل

 ورادعة، عند املشاركة يف األفعال ارمة وفقًا لالتفاقية إخضاع الشخصيات االعتبارية لعقوبات فعالة ومتناسبة •
 ؛)٢٦من املادة  ٤ة (الفقر  (مبا يتخطى جرمية غسل األموال)

إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال فساد يف  عزيزإجراءات إضافية لت ُتَشجع ُعمان أن تتخذ •
 ؛)٣٠من املادة  ١٠جمتمعام (الفقرة 

 ؛)٣١من املادة  ٣املصادرة (الفقرة أو تحسني تنظيم إدارة املمتلكات امدة أو احملجوزة اضافية لري اختاذ تداب •

(مبا يتخطى  النص صراحًة على إمكانية حجز ومصادرة اإليرادات واملنافع املتحصلة من العائدات اإلجرامية •
 ؛)٣١من املادة  ٦(الفقرة  جرمية غسل األموال)

 ٣١املادتني صرفية ألغراض املأو سلطاا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت  ُعمان ل حماكمويخت •
 ؛)٣١من املادة  ٧(الفقرة  (مبا يتخطى جرمية غسل األموال) من االتفاقية ٥٥و
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إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة أو  قد تـََود ُعَمان أن تتيح •
 ؛)٣١من املادة  ٨(الفقرة  (مبا يتخطى جرمية غسل األموال) متلكات األخرى اخلاضعة للمصادرةللم

وكذلك ، دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقيةاختاذ ت •
 الضحايا إذا كانوا شهوداً . وجيب أن تشمل هذه التدابري ألقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م

 )؛٣٢من املادة  ٤و ٢و ١(الفقرات 

 )؛٣٢من املادة  ٣(الفقرة  إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاصالنظر يف  •

اجلنائية إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اتاحة  •
 )؛٣٢من املادة  ٥(الفقرة  املتخذة ضد اجلناة

النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري احلماية من أي معاملة ال مسوغ هلا ألي شخص يقوم باإلبالغ عن  •
 ؛)٣٣الفساد (املادة 

أو فسخ عقد أو لغاء ، ميكن أن تشمل اعتبار الفساد عامًال إلتتناول عواقب الفساداضافية  تدابرياختاذ  •
 )؛٣٤(املادة  سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر

وفقاً  ةجمّرمأفعاٍل األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب تعاون لتشجيع تدابري مناسبة اختاذ  •
ختفيف اتاحة امكانية يف ، والنظر ٣٧ملادة من ا ١ ةلفقر مبا يتوافق مع ا ، غري الرشوة وغسل األموال،لالتفاقية

من  ٣ ة(الفقر  هلؤالء األشخاصإمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية و  )٣٧من املادة  ٢ ة(الفقر ة عقوبال
 ؛)٣٧املادة 

لوثيقي وكذلك ألقارم وسائر األشخاص ارتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالة، دابري لتوفري محاية فّعالة ملاختاذ ت •
 )؛٣٧من املادة  ٤(الفقرة  الصلة م

لتشجيع التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، مبا هو  دابرياختاذ ت •
 )؛٣٩من املادة  ١أبعد من موجبات مكافحة غسيل األموال (الفقرة 

تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد مكان ُتَشجع ُعمان على اختاذ مزيد من االجراءات ل •
 )؛٣٩من املادة  ٢عن الفساد (الفقرة بالغ اإلإقامتهم املعتاد يف إقليمها على 

، (مبا يتخطى جرمية غسل األموال) تفاقيةال، يف حال القيام بتحقيقات جنائية يف أفعال جمّرمة وفقًا لضمان •
 ؛)٤٠السرية املصرفية (املادة أحكام يت قد تنشأ عن تطبيق وجود آليات مناسبة لتذليل العقبات ال

 أو ضد مواطنيها ُعمانجرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُختضع لواليتها القضائية  أنُتَشجع ُعمان أن تنظر يف  •
 .)(د)٢(أ) و٢ات (الفقر 
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  التي ُحددت من أجِل تحسين تنفيذ االتفاقية المساعدة التقنيةاالحتياجات من   -٤-٢

 )؛٢٠(املادة  إلثراء غري املشروعبالنسبة ل ملّخص للممارسات اجليدة/الدروس املستخلصة •

 )؛٢٠(املادة  اإلثراء غري املشروعلتجرمي  تشريع منوذجي •

 ).٣٣و ٣٢(املادتني  املبلغنيو  شريع منوذجي حلماية الشهودت •

 

  الفصل الرابع: التعاون الدولي   -٣

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض   -١-٣

  ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد  تسليم المجرمين؛ نقل األشخاص المحكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات الجنائية

معاهدات و قانون تسليم ارمني، أي ماين، عدة أسس، مبا يف ذلك التشريع العُ اىل مان د نظام تسليم ارمني يف عُ يستن
بتسليم  ةتعلقماتفاقيات وترتيبات إقليمية وثنائية ة مان عداملعاملة باملثل وااملة الدولية. أبرمت عُ  دأيمبتسليم ارمني و 

يف املسائل ، مخس وأربعني تسليمًا ٢٠١٤، خالل عام مانعُ ونّفذت  للتسليم. عترب االتفاقية أساساً أّا تو كما ارمني  
 اجلنائية.

(املادة  تسليمخاضعاً للرم كي تعترب اجلل على األقلّ  سنة دةملعقوبة احلبس تجرمي و ال يةجاازدو شرط مان ق عُ طبّ ت وبشكل عام،
للتسليم  اً شرطتجرمي ال يةجامبدأ ازدو جتعل مان الدولية ال قانون تسليم ارمني). ومع ذلك، فإن بعض اتفاقات عُ  من ٢
  التفاق مع مصر).كما هو احلال بالنسبة ل(

  االتفاقية. املنصوص عليها يف رائممل جتّرم كافة اجل مانعُ د كون حمدو  تسليموان اطار ال

تسليم على قد تقوم بالمان عقوبة الدنيا، فإن عُ ال شرطجرائم ال تستويف  ها، مبا فيعّدة جرائم يلتمس بشأنالتسليم  إذا كانو 
  لتسليم.لقابلة الجلرائم من أجل ا حماكمة الشخص املطلوب فقطيتّم شرط أن 

مان، أو إذا كانت اجلرمية الشخص املطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي يف عُ  م إذا كانيتسلبالمان عُ تقوم ال و 
قانون تسليم  من ٣تسليم لغرض سياسي (املادة الطابع سياسي، أو إذا كان  ذاتأو  ةسياسياملطلوب من أجلها التسليم 

  ارمني).
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قانون  من ٣مانيني (املادة عدم تسليم املواطنني العُ  أمبدو ل عدم تسليم مواطنيها. مان األسباب اإللزامية للرفض، مثق عُ طبّ وت
معاهدة تسليم ارمني مع اهلند). كما من  ٦املادة اتفاقات ثنائية (على سبيل املثال،  ميكن استثنائه مبوجب تسليم ارمني)

الشخص املطلوب تسليمه كان مان أو إذا  قد ارتكب يف عُ  مية أو أحد األفعال املكونة هلاسيتم رفض التسليم إذا كانت اجلر 
  مان.يف عُ  قانونيةال يتمّتع باحلصانة ضد االجراءات

من النظام  ١٧مييز على أساس العرق (املادة حالة الت باستثناء، منصوص عليه طلبلالتمييزي ل غرضالاملبين على الرفض  وان
الية متعلق مبسائل يطلبات على أساس أن اجلرم الأسباب الرفض ال تشمل رفض ان . عالوة على ذلك، األساسي للدولة)

  قانون تسليم ارمني).من  ٣(املادة 

ماين التسليم غري ممكن ألن الشخص املطلوب تسليمه هو عُ  كان  ماين مبدأ التسليم أو احملاكمة إذااعتمد النظام القانوين العُ و 
يف حال  اً فرض شروطكما أا ال تواطنيها  ملشروط املتسليم بالمان ال تعرتف عُ و ). زاءمن قانون اجل ١٠اجلنسية (املادة 

  .يهاطناو املوافقة على تسليم أحد م

  قانون تسليم ارمني). من ٩شهرين (املادة ال تسليمه علىللشخص املطلوب مّدة احلبس االحتياطي  تزيدال جيوز أن و 

ىل باالضافة اعادلة. العاملة على معايري احلماية اليت تؤّمنها امل ساسي للدولةمن القانون األ ٣٥و ٢٤إىل  ٢٢ واداملوتنص 
أن تكون شريعة الدولة  مان، شرطيف عُ وجدوا و  رميةنطبق على األشخاص الذين ارتكبوا جتمانية التشريعات العُ ان ذلك، 

من  ١٢(املادة  قد طُلب أو قُبل تسليميكون الوأن ال لسجن ملدة ثالث سنوات ت فيها اجلرمية تعاقب عليها بابكِ رتُ االيت 
  ).زاءقانون اجل

يف احلاالت اإلسراع يف استالم طلبات تسليم ارمني  خبصوصحكم أساسي  على قانون تسليم ارمنيمن  ٤املادة وتنص 
املتعّلقة على الشروط القانون نفس من  ١٢و  ١١ادتني املوتنص  .عن طريق اهلاتف والتلكس والفاكس املستعجلة

 ةلباالبلدان طقبل  ، تعهدات خمتلفة منما تشمله، يف مجلة الشروط طلبات تسليم ارمني. وتشمل هذهلثباتية اإل املتطلباتب
أية ب طلوباملشخص الأو معاقبة  كمةحما  عدموضمانات الدفاع، و حماكمة عادلة الشخص املطلوب التسليم بشأن منح 
  .دولة ثالثةإىل  هم، وعدم تسليهجرمية سابقة لتسليم

بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم، منها: اتفاقية نقل احملكوم عليهم والرتتيبات عمان طرف يف العديد من االتفاقيات ان 
  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.و للحرية بني دول جملس التعاون اخلليجي  سالبةبعقوبات 

  )٤٦(المادة المساعدة القانونية المتبادلة 
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ال يوجد قانون منفصل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف ُعمان، بل يتم تنظيم هذه املسألة من خالل األحكام الواردة يف 
 مبدأيعلى  بناءً ، باإلضافة إىل أحكام االتفاقيات والرتتيبات الثنائية واملتعددة األطراف حيز التنفيذ. و احملّليةتشريعاا 

وتعترب ، كما املساعدة القانونية املتبادلة ة ترعىوثنائي ةمان عدة معاهدات إقليميعُ وأبرمت  لة باملثل وااملة الدولية.املعام
  لمساعدة القانونية املتبادلة.ل اً االتفاقية أساس

لمساعدة القانونية املتبادلة يف لا طلبً ، مخسة عشر ٢٠١٥يونيو وحزيران/ ٢٠١٤، خالل كانون الثاين/يناير مانعُ وتلّقت 
 كانت يف طور اإلجناز وقت املراجعة.  ٣ومنها  ١٢تنفيذ املسائل اجلنائية، ومت 

العديد من أشكال املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية املتبادلة من فيها مان طرف التفاقات الدولية اليت عُ اتغطي و 
الام األدلّة اليت يستند اليها اومساع الشهود واخلرباء والضحايا، أو تبادل  نيأجل إجراء التحقيقات، مثل استجواب املتهم

املساعدة  ال توجد عقبات واضحة لتوفريو . ضبط املوادلتفتيش و املتعّلقة باوامللفات ووثائق أخرى، باإلضافة إىل اإلجراءات 
جلسات عقد  من مانعُ الوطنية ال متنع  تشريعاتلكما ان اأشخاص اعتباريني.شمل عن اجلرائم اليت ت القانونية املتبادلة

  الفيديو. االئتمار بواسطة لشهود أو اخلرباء عن طريقلاستماع 

ذات مان الدولية اتفاقيات عُ ال سيما وان  املساعدة القانونية املتبادلةفيما خيّص  أساسياً شرطا  تليس تجرميال يةجاازدو وان 
االتفاق مع تركيا (املرسوم السلطاين رقم ويعترب . طلب املساعدة التجرمي كسبب لرفضانتفاء ازدواجية  عموماً ال تذكر الصلة 
  ب). ١الفقرة  ٣٢) هو استثناء (املادة ١٠٢/٢٠٠٨

الثنائية واملتعددة  اايالتفاق النظر يف الطلبات، وفقاً  عندمرن بشكٍل  احمللّيةتطبيق أحكام تشريعاا  قاربمان تعُ أن يبدو و 
رائم املتعلقة باجلترفض املساعدة  المان املعاملة باملثل وااملة الدولية. وعالوة على ذلك، فإن عُ  دأيبمب وعمالً األطراف، 

اللتزاماا  فقاً ذلك و غري قسرية، و ينما ينطوي الطلب على اجراءات حلغياب ازدواجية التجرمي، تفاقية املنصوص عليها يف اال
مان عُ  من قبل لمساعدة القانونية املتبادلةل أي طلب كما مل يتّم رفضق املباشر لالتفاقية.  لتطبيلمبوجب املعاهدات الدولية و 

  .تجرميال يةجاازدو عدم توافر  على أساس

أو املصرفية ملساعدة القانونية املتبادلة حبجة السرية ايتم رفض طلبات  ماين احمللي واالتفاقات الدولية، الللقانون العُ  وفقاً و 
على هذه األسس. وعالوة على ذلك، فإن  لمساعدة القانونية املتبادلةلمان أي طلب عُ مل ترفض  كما  ةشروط اخلصوصي

د أن اجلرم ينطوي ملساعدة القانونية املتبادلة رّ ارفض طلبات امكانية على  ال تنصّ فيها مان طرف عُ  االتفاقات الدولية اليت
  طلب على هذا األساس.تم رفض أي ،كما وأنه مل يعلى مسائل مالية أيضاً 

ملساعدة اتتلقى وزارة الشؤون اخلارجية طلبات  واّمناملساعدة القانونية املتبادلة. معنية باسلطة مركزية أية  مانعُ يس لدى ل
 يتمّ أن  إىل السلطات املعنية، مبا يف ذلك النيابة العامة ووزارة العدل والشرطة. وميكن أيضاً  قوم باحالتهاالقانونية املتبادلة وت
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من جهة مانية آلية لضمان التعاون املباشر بني السلطات العُ  أية ال توجدو . اجلهاتطلبات مباشرة من قبل هذه الاستالم 
  نرتبول.من خالل قنوات األ من جهة أخرى االّ والية قضائية أجنبية التابعة لإنفاذ القانون هيئات والسلطات القضائية و 

ثنائية أو التفاقات االعلى أساس قائمة  تكونأن ماين، و لقانون العُ ا معلقانونية املتبادلة ملساعدة ااطلبات وجيب أن تتوافق 
توى وشكل باحمل املتعّلقة تطلباتاملهذه االتفاقيات  تتضمن عموماً و . أو ااملة الدولية تعددة األطراف أو املعاملة باملثلامل

  ، كما مت ابالغ األمم املتحدة.العربيةة مة باللغد مان الطلبات املقوتقبل عُ  الطلبات.

  استجابت بشكل إجيايب هلذه الطلبات.قد ، و روابط الفيديولسماع أقوال الشهود من خالل  مان أكثر من طلبت عُ تلقّ و 

 ملساعدة القانونيةاملتعلقة بامان ات عُ يتفاقال ، وفقاً ةجاري اتاملساعدة بسبب وجود حتقيق أو إجراءأن ترجئ مان عُ وميكن ل
مان التفاقات عُ  فقاً ذلك ، و ارجائهااملتبادلة. وتعقد املشاورات على سبيل املمارسة قبل أن يتم رفض تقدمي املساعدة أو 

  لالتفاقيات الدولية ذات الصلة. املعلومات بصورة تلقائية وفقاً ميكن تبادل الدولية. وعالوة على ذلك، 

  .على ذلك  مثال حالةميقدقد ّمت تمان الدولية و ملعاهدات عُ  نقل اإلجراءات اجلنائية ممكن وفقاً وان 

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة

يف  مان مع نظرياا األجنبية من خالل جمموعة متنوعة من القنواتتتعاون سلطات إنفاذ القانون واألجهزة القضائية يف عُ 
ل من التعاون يف جمال إنفاذ القانون مع البلدان األخرى يف املقام األوّ ويتم الثنائية والدولية املختلفة. والرتتيبات إطار اآلليات 

حّىت ولو يف جمال إنفاذ القانون،  أساس للتعاون املتبادلكمان هذه االتفاقية  التعاون الدويل واالنرتبول. وتعترب عُ قنوات خالل 
  يف تطبيقه على هذا األساس. ة جتربةأي لديهاكن مل ي

تبادل املعلومات والتنسيق مع اجلهات  املاليةاالستخبارات وحدة  من ب قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابيتطلّ و 
أساس املعاملة  مان الدولية أو الثنائية، أو علىألحكام اتفاقيات عُ  ذات العالقة يف الدول األجنبية واملنظمات الدولية وفقاً 

  ).٧باملثل (املادة 

هيئات و إجراء حتقيقات مشرتكة على أساس االتفاقات الدولية، مبا يف ذلك قواعد التعاون املشرتك بني النيابة العامة وميكن 
  التحقيق واالدعاء العام لس التعاون اخلليجي.

 اائية واتفاقاز لقانون اإلجراءات اجل أساليب التحري اخلاصة على الصعيد الدويل، وفقاً  تطبيقعلى  ةمان قادر عُ كما وان 
  الدولية.

  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  -٢-٣



 
 
 

 
 
 

١٨

، وفقا التعاون الدويل النظر يف طلبات عندمرن بشكٍل  احمللّيةتطبيق أحكام تشريعاا  قاربمان تعُ أن يبدو  •
املة الدولية مببدأي وعمالً الثنائية واملتعددة األطراف،  االتفاقااملعاملة باملثل وا.  

  التحديات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد: من شأن اخلطوات التالية أن تعزّ 

 ؛التجرمي يةجاازدو  ومبدأ الدنيا سجنالة مدّ ناًء على با تفاقية قابلة لتسليم مرتكبيهاالأن مجيع جرائم ضمان  •

 ؛اعتماد تدابري لتعجيل إجراءات التسليم وتبسيط متطلبات اإلثبات يف القانون واملمارسة •

 زاء؛من قانون اجل ١٢املادة  منسنوات  ٣عتبة السجن ملدة ازالة  •

 ؛للطلب، من بني أسباب رفض التسليم استنادا إىل الغرض التمييزي اضافة التمييز على أساس العرق •

تقدمي املساعدة يف التحقيقات  من أجلكافية   لمساعدة القانونية املتيادلة تبدواألسس القانونية لأن يف حني  •
ملساعدة القانونية املتبادلة ملزيد خاّصة بامان تشريعات أن تعتمد عُ يُنصح واملالحقات واإلجراءات القضائية، 

 ة؛لباطلللدول اأيضاً القانوين  الوضوحمن 

 ة؛سلطباسم هذه الملساعدة القانونية املتبادلة وإخطار األمم املتحدة امركزية لتنسيق  سلطة إنشاء •

 غريواضحة وفعالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب ودون تأخري  اجراءات وضع •
دليل وإجراءات أو مبادئ  يف اعتماد مانعُ تنظر أن ويُنصح لتواصل مع السلطات األجنبية. ومن أجل امربر 

اخلطوات الواجب اتباعها من قبل السلطات بشكل مفّصل  تبّني و املساعدة القانونية املتبادلة ب تتعّلقتوجيهية 
 ؛يف تنفيذ وتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر زمنية واجب اتباعها

أي مواعيد  االعتبارعني  القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب، مع األخذ يفتنفيذ طلبات املساعدة  ضمان •
وينبغي إدراج اإلجراءات ذات الصلة يف املبادئ التوجيهية أو دليل املساعدة القانونية كما ائية مطلوبة؛  

 ؛عتمادهالذي يتم ااملتبادلة 

تقوم أن اال أنه يُنصح ، ارجائهاقدمي املساعدة أو مشاورات قبل رفض ته يتّم يف الواقع اجراء على الرغم من أن •
 ة.الداخلياجراءاا  يف قانوا أوذلك تحديد بمان عُ 

  



 
 
 

 
 
 

١٩

 تنفيذ االتفاقية -رابعا

 التصديق على االتفاقية - ألف

نشر يف الذي  ٢٠١٣نوفمرب  ٢٠ تاريخ )٦٤/٢٠١٣رقم ( مبوجب املرسوم السلطايناالتفاقية  اىل ُعمان انضمت - ٧
االتفاقية لدى األمني العام انضمامها اىل صك  ُعمان وأودعت ٢٠١٣نوفمرب  ٢٤بتاريخ  )١٠٣٥(اجلريدة الرمسية العدد 

 (Depositary Notification C.N.13.2014.TREATIES-XVIII.14١). ٢٠١٤ كانون الثاين  ٩ لألمم املتحدة يف

 ُعمان النظام القانوني في -باء

القانوين يف ُعمان على حكم وسيادة القانون، والذي كفله النظام األساسي للدولة الذي نص يف املادة يقوم النظام  - ٨
) منه على أن "سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقوق واحلريات"، ٥٩(

السلطانية اليت يصدرها جاللة السلطان واليت تستند إىل النظام األساسي  ويرتكز النظام القانوين الُعماين على القوانني واملراسيم
 للدولة.

)، وقد أكد على نظام ١٠١/٩٦مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( ١٩٩٦) عام للدولة (الدستور النظام األساسي َصَدرَ  - ٩
منية، كما نص على واالجتماعية والثقافية واألصادية احلكم يف الدولة واملبادئ املوجهة لسياستها، كاملبادئ السياسية واالقت

احلقوق واحلريات والواجبات العامة والتأكيد على توثيق ُعَرى التعاون وأواصر الصداقة مع مجيع الدول والشعوب. كما نّظم 
 املبادئ اليت حتكم عمل سلطات الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية).

، أما مان (جملس الدولة وجملس الشورى)بعد إقرارها من جملس عُ  سلطانية يتم إصدار القوانني مبوجب مراسيم -١٠
 من وحدات اجلهاز االداري للدولة كل يف جمال اختصاصها. والقرارات فتصدر اللوائح

وتعترب تكون للمعاهدات واالتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها من جاللة السلطان : القانون الدويل -١١
  ساسي للدولة.) من النظام األ٨٠و ٧٦للمادتني ( بالد طبقامن قانون ال جزءً 

 تنفيذ مواد مختارة - جيم

                                                 
١ https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2014/CN.13.2014-Eng.pdf 



 
 
 

 
 
 

٢٠

 القانون وإنفاذالتجريم : الفصل الثالث

  
 تقديم الرشوة لشاغلي المناصب العامة - ١٥المادة 

 (أ) الفقرة
 التالية، عندما ترتكب عمدا:تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال 

(أ) وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل 
املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى 

 .أداء واجباته الرمسية

 ١٥ المادة الفقرة (أ) من تنفيذباستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٢

  مانيقانون الجزاء العُ 

راتب يتقاضاه من خزانة يعد موظفا باملعىن املقصود يف هذا القانون كل شخص عينه جاللة السلطان او احلكومه لقاء : )١٥٤( ةالماد
 .الدوله وكل شخص ندب او انتخب الداء خدمه عامه ببدل او لغري بدل

ويعترب يف حكم املوظف كل من يعمل يف احدى املؤسسات او اجلمعيات اخلاصه ذات النفع العام او يف احدى الشركات او املؤسسات 
 .رأس ماهلا او مواردها املاليه باي صفه كانت اخلاصه اذا كانت احدى وحدات اجلهاز االداري للدوله تساهم يف

كل موظف قبل رشوة لنفسه او لغريه ماال او هدية او وعدا او اي منفعه اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفة : )١٥٥( ةالماد
اعطى له او وعد به  او ليمتنع عنه او ليوخر اجراءة يعاقب بالسجن من ثالث اشهر اىل ثالث سنوات وبغرامه تساوي على االقل ما

  ى.ذا اخرب السلطه قبل احلكم بالدعو وبعزله من الوظيفه مدة يقدرها القاضي ويعفى الراشي او الوسيط ا
يعاقب املوظف بالسجن حىت عشر سنوات اذا قبل الرشوه او طلبها ليعمل عمل منايف لواجباته الوظيفيه او لألمتناع  ):١٥٦(ة الماد

 .م الوظيفه وبغرامه تساوي على االقل قيمة الرشوه وبعزله من الوظيفه مؤبداعن عمل كان واجبا عليه حبك
  .تتناول العقوبه ايضا الراشي والوسيط كما انه تتناول وكالء الدعاوى اذا ارتكبو هذه االفعال

  يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر اىل سنتني اذا حاول رشوة موظف فرفضها. ):١٥٨(ة الماد

ُعمان أن الراشي يعاقب بذات العقوبة املقررة للمرتشي وهو ما أستقرت عليه أحكام احملكمة العليا وأوضحت  -١٣
 باعتبار عدم الفصل بني عمل الراشي واملرتشي (مرفق أحكام احملكمة العليا).

  جزائي عليا ٢٠٠٧/ ٣٤٩،٣٥٠الطعنان رقما 



 
 
 

 
 
 

٢١

ال يلزم يف املوظف املرتشي أن يكون وحده املختص جبميع العمل املتعلق بالرشوة.كفاية أن يكون  .توافرها .جناية الرشوة
  له نصيب من االختصاص به ولو بإبداء رأي استشاري.

ال يلزم يف املوظف املرتشي أن يكون وحده املختص جبميع العمل املتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون العمل املطلوب 
ني عدة موظفني ـ كما هي احلال يف هذه الدعوى ـ حبيث يكون للموظف املرتشي نصيب من إجراؤه مشرتكًا ب

ذلك أن حسن سري إدارة  ،االختصاص به ولو بإبداء رأي استشاري وأن يكون قد اجتر بنصيبه يف هذا االختصاص
 ١٥٦د نصت املادة وق ،العمل يقتضي توزيع كل مسألة على عدة أشخاص فيختص كل منهم بالقيام بشيء معني منها

من قانون اجلزاء على جترمي املوظف جبناية الرشوة " إذا قبل الرشوة أو طلبها ليعمل عمًال منافيًا لواجبات الوظيفة أو 
. "وكلمة " عمل " جاءت يف هذه املادة مطلقة فهي ال تتقيد بقدر .االمتناع عن عمل كان واجبًا عليه حبكم الوظيفة

ص منه بشرط أن يكون العمل من أعمال الوظيفة، وملا كان اعرتاف الطاعن األول بأنه من العمل وال بنوع خمصو 
ومعاملة توقيعه عقود بيع األراضي تبدأ منه  ،موظف وحبكم طبيعة عمله فهو خيتص جبزء من عمل الوظيفة اليت ميارسها

لوب العتبــاره موظفاً عاماً يؤدي وظيفة بإدخال البيانات يف احلاسوب وتنتهي عنده بتسجيل املعاملة وهذا هو القدر املط
ومن مث فإن القول بأنه ال خيتص بعمل الوظيفة املتعلقة بالرشوة قول ال سند له يف القانون  ،عامة تدخل يف اختصاصه

 والنعي به على احلكم املطعون فيه مبخالفة القانون بعيد عن الصواب.

  :التحقيقات واملالحقات القضائيةعن عدد التالية اإلحصاءات اىل  ُعمانكما أشارت  -١٤

  

  حمل التحقيقات  مت احلفظ  العام
  االمجايل  احيلت للمحاكمة

احملكوم فيها   متداولة
  باالدانة

احملكوم فيها 
  بالرباءة

٦٩  ٣  ١٦  ٠  ٠  ٥٠  ٢٠١٢  
٧٥  ٢  ٨  ٤  ١٢  ٤٩  ٢٠١٣  
٢٣  ٠  ١  ٢  ٨  ١٢  ٢٠١٤  

 

 ١٥ المادةالفقرة (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

فيعاقب رفض الرشوة. أما يف حالة قبوهلا، ) من قانون اجلزاء رشوة املوظف يف حالة ل١٥٨جرمت املادة ( -١٥
مما يغطي الرشوة  ،ايضا الراشي والوسيطتتناول العقوبه ) واليت تنص على أن ١٥٦) أو املادة (١٥٥الراشي بناًء على املادة (

 .غري املباشرة



 
 
 

 
 
 

٢٢

 

 الوطنيينالموظفين العموميين رشوة  - ١٥المادة 
 (ب) الفقرة

 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزيـة غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه (ب) 

كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته أو لصاحل شخص أو  
 .الرمسية

 ١٥ المادةالفقرة (ب) من تنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٦

  مانيقانون الجزاء العُ 

يعد موظفا باملعىن املقصود يف هذا القانون كل شخص عينه جاللة السلطان او احلكومه لقاء راتب يتقاضاه من خزانة : )١٥٤( ةالماد
 .الدوله وكل شخص ندب او انتخب الداء خدمه عامه ببدل او لغري بدل

ذات النفع العام او يف احدى الشركات او املؤسسات ويعترب يف حكم املوظف كل من يعمل يف احدى املؤسسات او اجلمعيات اخلاصه 
 .اخلاصه اذا كانت احدى وحدات اجلهاز االداري للدوله تساهم يف رأس ماهلا او مواردها املاليه باي صفه كانت

وظيفة  كل موظف قبل رشوة لنفسه او لغريه ماال او هدية او وعدا او اي منفعه اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال: )١٥٥( ةالماد
او ليمتنع عنه او ليوخر اجراءة يعاقب بالسجن من ثالث اشهر اىل ثالث سنوات وبغرامه تساوي على االقل ما اعطى له او وعد به 

  ى.وبعزله من الوظيفه مدة يقدرها القاضي ويعفى الراشي او الوسيط اذا اخرب السلطه قبل احلكم بالدعو 
شر سنوات اذا قبل الرشوه او طلبها ليعمل عمل منايف لواجباته الوظيفيه او لألمتناع يعاقب املوظف بالسجن حىت ع ):١٥٦(ة الماد

 .عن عمل كان واجبا عليه حبكم الوظيفه وبغرامه تساوي على االقل قيمة الرشوه وبعزله من الوظيفه مؤبدا
  .فعالتتناول العقوبه ايضا الراشي والوسيط كما انه تتناول وكالء الدعاوى اذا ارتكبو هذه اال

إذا قبل املوظف الرشوة، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي، يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر حىت ثالث سنوات  ):١٥٧(ة الماد
  .وبغرامة تساوي قيمة الرشوة اليت قبلها

اذا اساء استعمال  يعاقب املوظف بالسجن من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات او بغرامه من عشرون  اىل مائة ):١٦٠(ة الماد
  .وظيفته رد نفع الغري

  
  قانون حماية المال العام

حيظر على اي مسؤول حكومي استغالل منصبه أو عمله لتحقيق منفعه له او لغريه او استغالل نفوذه ليسهل لغريه  :)٧المادة (
  .احلصول على منفعه او معامله متميزة

  .تصرف يؤدي اىل املساس باملال العام او تبديدهكما حيظر على املسؤول احلكومي من ابرام اي 



 
 
 

 
 
 

٢٣

 ن.) من هذا القانو ٧يعاقب بالسجن مده ال تقل عن سنه وال تزيد على ثالث سنوات كل من خالف حكم املادة ( :)١٦( ةالماد

  كما ذكرت ُعمان أن مشروع قانون اجلزاء جّرم طالب الرشوة ولو مل تعط له. -١٧

 :احكام قضائيه عدة يف هذا اجلانب وقد ارست احملكمه العليا مبادئ منها مت اصدار أنه اىل ُعمانأشارت  -١٨

) قبول الموظف او طلبه الرشوه الداء عمل منافى لواجبات ٢٠٠٥/  ٥٠٢, ٥٠١, ٥٠٠الطعون ارقام (
الوظيفه او االمتناع عن عمل كان واجبا عليه من االعمال التي يطلب من الموظف ادؤها تعتبر داخلة في 

 .ةلرشو جناية ا
مناٍف لواجبات الوظيفة أو االمتناع عن عمل  ٍل قبول املوظف أو طلبه الرشوة الّداء عم.أركاا .جناية الرشوة -

ال يشرتط أن تكون داخلة يف نطاق الوظيفة مباشرة وال  .األعمال اليت يطلب إىل املوظف أداؤها .كان واجباً عليه
يسمح له بتنفيذ  ن يكون للمرتشي نصيب من االختصاصأ .كفاية  .أن يكون طالب الرشوة هو وحده املختص

 ن يؤثر على من بيده اختاذ القرار.أالغرض من طلب الرشوة ولو كان يف صورة إبداء رأي استشاري حيتمل 
يتوافر مبجرد علم املرتشي عند طلب أو قبول املال أو اهلدية أو الوعد أو أي  .القصد اجلنائي يف جرمية الرشوة -

 .خرى أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو لإلخالل بواجباامنفعة أ
 استخالص القصد من الظروف واملالبسات اليت صاحبت العمل أو االمتناع أو اإلخالل بواجبات الوظيفة.

 شروطها..مساءلة الراشي -
 رشوة.

اإلخبار بعد علم السلطات .مؤداه .اإلخبار عن اجلرمية وجهل السلطات ا .شرطه .إعفاء الراشى أو الوسيط -
  بوقوع الرشوة يضحى عدمي األثر يف اإلعفاء عن العقاب.

) من الفصل الثاين من الباب الثاين من قانون اجلزاء أن املشرع أراد محاية الوظيفة ١مفاد نصوص مواد البند ( -
اف بواجباا وأعماهلا وقصد مبا وضعه من نصوص يف خصوص جرمية العامة من أي إخالل أو عبث أو إحنر 

الرشوة أن تتسع الستيعاب كل عبث ميس األعمال اليت يقوم ا املوظف وكل تصرف ينتسب إىل هذه األعمال 
وحيد من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل أن جتري على سند قومي أي أا تشمل أمانة املوظف 

دم االجتار فيها أو استغالهلا فكل إحنراف عن واجب الوظيفة أو االمتناع عن القيام به إمنا يقع يف نطاق ذاا وع
التجرمي مبقتضى تلك النصوص فمن مث إذا قبل املوظف أو طلب الرشوة ليعمل عمًال منافيًا لواجبات الوظيفة أو 

شاء. وال يشرتط يف جرمية الرشوة أن تكون األعمال االمتناع عن عمل كان واجبًا عليه حبكم الوظيفة كان فعله ارت
ن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ أاليت يطلب من املوظف أداؤها داخلة يف نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفي 

ن يكون طالب الرشوة هو وحده املختص بالقيام جبميع العمل املتصل أالغرض من طلب الرشوة كما ال يلزم 
ن يكون له فيه نصيب من االختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض أن يكون له به عالقة أو أ بالرشوة بل يكفي

املقصود من الرشوة وليس من الضروري أن يتخذ نصيب املوظف من االختصاص صورة اختاذ القرار وإمنا يكفي أن 



 
 
 

 
 
 

٢٤

ن يؤثر على من بيده أحيتمل يكون دوره جمرد املشاركة يف حتضري هذا القرار ولو كان يف صورة إبداء رأي استشاري 
.............وترأس بصفته هذه .ن الطاعن كان وكيل وزارةأملا كان ذلك وكان الثابت من األوراق  ،اختاذ القرار

م حمل الدعوى وكان مؤدى ٥١/١٩٩٢و  ٨٢/٩٤اللجنة الداخلية للمناقصات اليت قررت إسناد املناقصتني رقمي 
الطاعن وإن كان مل يكن هو وحده املختص جبميع العمل املتصل بالرشوة ذلك على حنو ما استخلص احلكم أن 

إال أن له نصيبًا من االختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منهما ومن مث فإن منعى الطاعن بأنه مل يكن خمتصاً 
  بإرساء املناقصات يكون يف غري حمله.

 
ند طلب أو قبول املال أو اهلدية أو الوعد أو أي القصد اجلنائي يف جرمية الرشوة يتوافر مبجرد علم املرتشي ع -

منفعة أخرى أنه يفعل ذلك لقاء القيام بعمل أو االمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو لإلخالل بواجبات 
نه مثن إلجتاره بوظيفته أو استغالهلا ويستنتج هذا الركن من الظروف واملالبسات اليت صاحبت العمل أو أالوظيفة و 
................... .ن املبلغ املقدم من شركةأأو اإلخالل بواجبات الوظيفة وكان احلكم قد دلل على االمتناع 

................. كان تنفيذًا لالتفاق املربم بني الطاعن واملتهم الرابع لألخري ................. وشركة.وشركة
اجلنائي ومن مث فإن ما يثريه الطاعن بشأن عدم بيان وهو ما يتحقق به معىن االجتار بالوظيفة ويتوافر به القصد 

  .أركان اجلرمية وختلف القصد اجلنائي على غري سند من الواقع أو القانون
 
ال يشرتط يف الراِشي باعتباره فاعًال آخر مع املوظف املرتشي أية صفة خاصة كما ال يلزم أن يكون الراشي هو  -

ناع أو اإلخالل الذي يطلبه من املوظف فقد يكون العمل ملصلحة نفسه صاحب املصلحة يف العمل أو االمت
والراِشي ليس فاعًال رئيسيًا يف جرمية الرشوة بل يعترب جمرد فاعل آخر الزم وضروري لقيام جرمية الرشوة ألن  ،غريه

ف قبول أو االجتار بالوظيفة ال يقع منه وجيب إلدانة الراِشي أن تتحقق واقعة الرشوة أي جيب أن يقع من موظ
من ذلك ال  يءطلب الرشوة لقاء القيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو اإلخالل بواجب وظيفي فإذا مل حيدث ش

ويكفي حتقق الواقعة بصرف النظر عن قيام أو عدم قيام مسؤولية املوظف املرتشي فقد ال  .جيوز معاقبة الراشي
 .فسها شئ وقيام مسؤولية املوظف اجلنائية عنها شئ آخريعاقب إلنتفاء القصد اجلنائي مثًال فواقعة الرشوة ن

وقد يتمثل  ،وجيب مسامهة الراشي بفعل مادي يتمثل يف االعطاء أو الوعد إذ ال بد من سلوك يصدر عن الراشي
هذا السلوك يف وعد من جانب الراشي يقابله قبول بذلك من جانب املوظف أم إعطاء من جانب الراشي بناء 

ملا ال يلزم  .وظف وال أمهية لنوع العطية اليت كانت حمًال لإلعطاء أو الوعد وال إلمسها وال لقيمتهاعلى طلب من امل
أن يكون اإلعطاء أو الوعد باإلعطاء صرحيًا فقد يتخذ شكل هدية كما ال يلزم أن تسلم العطية على املوظف 

ءلة الراشي أن يتوافر لديه القصد اجلنائي بأن ويلزم لقيام مسا .املرتشي فيستوي أن يتسلمها بنفسه أو بواسطة غريه
تتجه إرادة الراشي إىل اإلعطاء أو الوعد وهو عامل بكافة عناصر اجلرمية وإجتاه إرادته على محل املوظف على أداء 
العمل الوظيفي أو االمتناع عنه وينتفي القصد اجلنائي إذا كان الراشي جيهل صفة املوظف الذي توجه إليه بالوعد 



 
 
 

 
 
 

٢٥

  .باإلعطاء أو كان جيهل اختصاصه بالعمل الوظيفي مقابل الرشوة أو
 
يفرتض يف اإلخبار عن جرمية الرشوة وقوع هذه اجلرمية وجهل السلطات ذات الصالحية ا فاجلرمية اليت ال  -

زالت يف طي الكتمان هي اليت يؤدي اإلخبار عنها إىل متكني السلطات من كشفها ومن ضبط مرتكبيها فإذا  
ن العقاب. ملا كان ذلك وكان البني من مكون عدمي األثر يف اإلعفاء يت السلطات تعلم بوقوعها فإن اإلخبار كان

مطالعة األوراق أن الطاعن مل خيرب السلطات باجلرمية إال بعد اكتشاف احلقائق ومواجهته ا وبعد احلصول على 
................ بقوله على اليمني أمام احملكمة " ...املستندات بعد تفتيش مكتبه وهذا ما أكده احملقق الرائد

  وأنا أقول أنه جاء تعاونه بعد اكتشاف احلقائق " فإنه ال يعفي من العقاب ومن مث يتعني رد هذا النعي.
 

جريمة الرشوه تتحقق بمجرد قبول الموظف الرشوه وال  :جزائي عليا٤٩٩/٢٠٠٥ إلى ٤٨٨الطعون أرقام 
  .الرشوه وعلى تنفيذ موضوع االتفاقتتوقف على تمام 

  
ن يكون للمرتشي نصيب من االختصاص ولو كان يف صورة إبداء رأي أ ،كفاية  ،أركاا ،جناية الرشوة -

  ن يؤثر على من بيده اختاذ القرار.أاستشاري حيتمل 
الرشوة قيام إعفاء الراشى أو الوسيط. شرطه. اإلخبار عن اجلرمية وجهل السلطات ا وأن يكون موضوع  -

املوظف بعمل شرعي أو اإلمتناع عنه. مؤداه. إذا كان املطلوب القيام بعمل غري شرعي. ال يعفى الراشي أو 
  الوسيط من العقوبة. علة ذلك.

 ،جناية الرشوة مل يعلق القانون حتريكها على شكوى وال تنقضي بالتقادم إال بعد مضي املدة اليت يقررها القانون -
 قانون جهاز الرقابة املالية للدولة على إلتزام جهة اإلدارة بإبالغ اجلهات املعنية خالل مدة معينة. النص يف ،مؤداه
  أثره.

  ال يتوقف متام الرشوة على تنفيذ موضوع االتفاق. ،أثره،تتحقق مبجرد قبول املوظف الرشوة ،جرمية الرشوة -
قرار الذي حيقق مصلحة الراشي ولو كان يف صورة يكفي أن يكون للموظف دور أو جمرد املشاركة يف حتضري ال -

 إبداء 
اإلعفاء يف املادة  ألن النص جاء على ،إعفاء املتهم من العقاب ال يطال اجلناية حىت إذا حتققت شروط اإلعفاء -
فعة ماًال أو هدية أو وعداً أو أي من ،قبل الرشوة لنفسه أو لغريه ،من قانون اجلزاء كاآليت : (( كل موظف )١٥٥(

يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل  ،أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته أو ليمتنع عنه، أو ليؤخر إجراءه
وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي، ويعفى الراشي أو  ،ثالث سنوات وبغرامة تساوي ما أعطي له أو وعد به

ه املادة أنه لكي يعفى الراشي أو الوسيط من العقاب الوسيط إذا أخرب السلطة قبل احلكم بالدعوى)). ومؤدى هذ
جيب أن يكون موضوع الرشوة قيام املوظف بعمل شرعي أو ليمتنع عنه باإلضافة إىل إبالغ الوسيط أو الراشي 



 
 
 

 
 
 

٢٦

وملا كان املطلوب من املتهم األول القيام  ،باجلرمية بكل تفاصيلها إىل السلطة املختصة قبل احلكم يف الدعوى
وقد اختذت صورة االمتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو صورة اإلخالل  ،شرعي ليكون مقابله رشوة بعمل غري

من قانون  )١٥٦(بواجبات الوظيفة فإن املشرّع شدد العقوبة يف هذه احلالة ورفعها إىل مستوى اجلناية يف املادة 
أو طلبها ليعمل عمًال منافياً  ،ل الرشوةاجلزاء اليت نصت على (( يعاقب املوظف بالسجن حىت عشر سنوات إذا قب

لواجبات الوظيفة أو االمتناع عن عمل كان واجبًا عليه حبكم الوظيفة وبغرامة تساوي على األقل قيمة الرشوة 
وبعزله عن الوظيفة مؤبدًا تتناول العقوبة أيضًا الراشي والوسيط كما أا تتناول وكالء الدعاوى إذا ارتكبوا هذه 

يف حالة هذه اجلناية مل ينص على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخرب  ،، ويالحظ أن املشرّعاألفعال ))
ولذلك فإن الوسيط يف جناية الرشوة يطاله العقاب املنصوص عليه فيها  ،السلطات باجلرمية قبل احلكم يف الدعوى

 لطات املختصة.ولو كشف اجلرمية وتفاصيلها قبل احلكم يف الدعوى وأخرب ا الس
جناية الرشوة مل يعلق القانون حتريكها على شكوى وال تنقضي إال مبوجب القانون وال تسقط بالتقادم إال بعد  -

من قانون جهاز الرقابة املالية للدولة  )٢٢(مضي املدة اليت يقررها القانون للجنايات واجلنح واملخالفات، أما املادة 
قصد ا أنه يف  قدضع قيدًا على حتريك الدعوى اجلزائية و تفهي مل  ٥٥/٢٠٠٠الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

حالة اكتشاف اجلهاز لشبهة أو جرمية يوجه خطابًا إىل إدارة الدولة املعنية بإبالغ اجلهات األمنية أو القضائية 
فإن املقصود من هذا التوجيه تنظيم العالقة بني جهاز الرقابة املالية للدولة وجهة اإلدارة وال شأن له وموافاته بذلك 

 باإلجراءات السابقة على التحقيق.
جرمية الرشوة تتحقق مبجرد قبول املوظف الرشوة ألن القبول قد حقق معىن االجتار يف الوظيفة والعبث مبقتضياا  -

 لرشوة على تنفيذ موضوع االتفاق.ولذلك ال يتوقف متام ا
 )٢مرفق رقم (

  :اىل اإلحصاءات التالية عن عدد التحقيقات واملالحقات القضائية ُعمان كما أشارت -١٩

  
  االمجايل  احيلت للمحاكمة  حمل التحقيقات  مت احلفظ  العام

احملكوم فيها   متداولة
  باالدانة

احملكوم فيها 
  بالرباءة

٢٥  ١  ١٦  ٠  ٠  ٨  ٢٠١٢  
١٤٤  ١٣  ١٠٣  ٣  ٠  ٢٥  ٢٠١٣  
٢٠  ١  ٦  ٩  ٢  ٢  ٢٠١٤  
  
 



 
 
 

 
 
 

٢٧

 ١٥ المادةالفقرة (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

طلب أو قبول موظف رشوًة ليعمل عمل منايف لواجباته الوظيفيه او  زاءقانون اجل) من ١٥٦املادة (جرمت  -٢٠
قبول موظف رشوًة ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفة او  )١٥٥املادة (جرمت كما متناع عن عمل كان واجبا عليه.  لال

 .الراشي والوسيط يضاً أتجرمي تناول الوي ه، دون ان تغطي هذه املادة التماس الرشوة.ليمتنع عنه او ليوخر اجراء

 .بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي رشوةالوظف املقبول ) ١٥٧املادة (جرمت كما  -٢١

ليقوم بعمل للرشوة  التماس موظف عمومي جتّرمأن  الفقرة قيد االستعراض، على ُعمانلكي تستويف متطلبات  -٢٢
  .او ليمتنع عنه تهشرعي من اعمال وظيف

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج) 

 .بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي رشوةالالعام وظف املقبول صراحًة جترمي  -٢٣

  
   رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية - ١٦المادة 

   ١ الفقرة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنيب أو 

ل مباشر أو غري مباشر، سواء موظف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشك
لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما 
لدى أداء واجباته الرمسية، من أجل احلصول على منفعة جتارية أو أي مزية غري مستحقة أخرى أو االحتفاظ ا فيما 

 .ارية الدوليةيتعلق بتصريف األعمال التج
   

 ١٦ المادةمن  ١الفقرة تنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

حكام أل قدما يف جترمي هذه االفعال طبقاً  ةماضي ُعمان نأتلك الصورة و مل جيرم  يلاان التشريع الُعماين احل -٢٤
 جملس الوزراء يف جلستة رقم كما أسند،  االتفاقيه العربيه ملكافحة الفسادو  اتفاقية االمم املتحده ملكافحة الفساد

حكام اتفاقيه االمم أتدارس التشريعات الوطنيه النافذه وموائمتها مع مهمة  ٢٠١٤مايو  ٢٠ ) املنعقده يف١٥/٢٠١٤(
بالتنسيق مع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة  اىل جهاز الرقابه املاليه واالداريه للدوله املتحده ملكافحة الفساد

 رمية االقليمية والدولية.اجل



 
 
 

 
 
 

٢٨

جتدر االشارة اىل أن ُعمان اآلن بصدد دراسة االنظمام اىل اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني العموميني  -٢٥
 االجانب يف املعامالت التجارية الدولية.

 ١٦ المادةمن  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية  ةرشو ال يوجد نص نظامي يف التشريع العماين جيّرم  -٢٦
   العمومية.

يف موظف عمومي أجنيب أو موظف رشوة لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن جتّرم  -٢٧
 .مؤسسة دولية عمومية

  
  العموميةرشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية  - ١٦المادة 

   ٢الفقرة 
تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومي أجنيب أو 
موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا، بشكل مباشر أو غري مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غري مستحقــة، سواء 

أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لصاحل املوظــف نفســه أو لصاحل شخص 
  .لدى أداء واجباته الرمسية

  
 ١٦ المادةمن  ٢الفقرة تنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

  اىل جواا السابق. ُعمانحالت أ -٢٨

 ١٦ المادةمن  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 مؤسسة دولية عموميةيف قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف ال يوجد نص نظامي يف التشريع العماين جيّرم  -٢٩
 بالتماس رشوة أو قبوهلا.

قيام موظف عمومي أجنيب أو لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر يف جترمي  -٣٠
 وهلا.بالتماس رشوة أو قب مؤسسة دولية عموميةيف موظف 

 

  اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها - ١٧المادة 



 
 
 

 
 
 

٢٩

، لصاحله هو أو تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومــي عمـداً 
أو أي لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية 

  .أشياء أخرى ذات قيمة عهد ا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر
  

 ١٧ المادةتنفيذ باستعراض ذات الصلة لمعلومات ا (أ) ملخص

 اىل أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض وأحالت اىل النص التايل: ُعمانأشارت  -٣١

  مانيقانون الجزاء العُ 
او حفظه حلكم  ،او جبايته ،إليه ادارته من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات اذا اختلس ما أوكل يعاقب املوظف بالسجن: )١٥٩( ةالماد

  .ويعاقب ايضا بغرامه اقلها قيمة ما اختلس ،الوظيفه من االشياء او االموال العائده للدوله او لألهلني
حىت عشر سنوات وبغرامه تساوي ثالثة  استعمال التزوير او التحريف فيعاقب املوظف املختلس بالسجنبواذا حصل االختالس 
  .اضعاف القيمه املختلسه

 إمهال عن تسبب وإذا .مائة إىل رياالت مخسة من بالغرامة يعاقب وظيفته بواجبات القيام قصد عن أمهل موظف كل :)١٦٢( المــادة
  .سنة إىل شهر من بالسجن الفاعل يعاقب الدولة مبصاحل ضرر املوظف

  
  العام وتجنب تضارب المصالحقانون حماية المال 

يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعىن املوضح قرين كل منها ما مل يقتض سياق النص معىن  ):١المادة (
 :آخر

الشركات اليت تساهم فيها املال العام: كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو إلحدى وحدات اجلهاز اإلداري ا أو 
%)، واألموال اخلاصة اليت تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات، كأموال الوقف والزكاة، وأموال األيتام ٤٠احلكومة بنسبة تزيد على (

  .والقصر
اري للدولة املسؤول احلكومي: كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتوىل عمال بصفة دائمة أو مؤقتة يف إحدى وحدات اجلهاز اإلد

مبقابل أو بدون مقابل، ويعترب يف حكم املسؤول احلكومي أعضاء جملس عمان، وممثلو احلكومة يف الشركات، والعاملون بالشركات 
  .%) من رأمساهلا٤٠اململوكة للحكومة بالكامل أو تلك اليت تساهم فيها بنسبة تزيد على (

  .أيا كانت صورته، وسواء كان بصفة مباشرة أو غري مباشرة املنفعة: املقابل الذي حيصل عليه املسؤول احلكومي،
 لغريه ليسهل نفوذه استغالل أو لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو منصبـــه استغـــالل حكومـــي مســـؤول أي على حيظــــر :)٧المادة (
  .تبديده أو العام باملال املساس إىل يؤدي تصرف أي إبرام احلكومي املسؤول على حيظر كما .متميزة معاملة أو ،منفعة على احلصول

  .) من هذا القانون٧يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات كل من خالف حكم املادة ( ):١٦لمادة (ا

 كما أحالت ُعمان اىل األمثلة التالية: -٣٢

  ٤٠٣/٤٢٠٠ رقم نالطع
  اختالس، تزوير



 
 
 

 
 
 

٣٠

مستحقة للخزانة العامة من آخرين وإختالسها لنفسه. يتوفر به جناية اإلختالس باستعمال  ثبوت تسلم الطاعن مبالغ
  التزوير. مؤداه: ال أثر لكون األموال املسلمة مل تدخل اخلزانة قبل اإلختالس، على قيام اجلرمية.

الغ املستحقة عليهم يف ملا كان احلكم املطعون فيه قد أثبت يف حق املتهم (الطاعن) أنه تسلم من بعض الناس املب
القضايا املبينة بالكشف املرفق باألوراق فاختلس لنفسه هذه املبالغ اليت سلمت إليه بسبب وظيفته بناًء على تكليف من 
ضابط مركز الشرطة وكان الطاعن مبا وقع منه مجلة يكون قد أثبت يف األوراق ـ الواجب عليه أن يدون ا صحة املبالغ 

ك األشخاص إلمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه ـ واقعة مزورة يف صورة واقعة صحيحة وهذا من طرق املتحصلة من أولئ
التزوير املعاقب عليها قانونًا فإن احلكم يكون قد دلل على أركان جناية االختالس باستعمال التزوير وكون أن األموال 

  قيام اجلناية. املسلمة إليه مل تدخل اخلزانة قبل أن خيتلسها ال تأثري له يف
  

  ٥٩/٢٠٠٣الطعن رقم  في ١٣٢قرار رقم 
  (تعريف)  موظف

  ليشمل املوظفني يف الشركات اليت تشارك الدولة يف رأمساهلا. قبل تعديلها من قانون اجلزاء)١٥٤( يتسع نص املادةال 
  

  جزائي عليا ٣٠٦/٨٢٠٠رقم الطعن 
  اختالس، موظف عام

 اجلهاز اإلداري للدولة أو كل من يعمل يف من قانون اجلزاء. ١٥٤حكم املادة جناية االختالس. توافرها. املوظف يف 
واملؤسسات اخلاصة إذا كانت إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة تساهم يف رأمساهلا أو مواردها  الشركات إحدى

أثره.اعتبار العامل فيه يف رأمساهلا.البنك الوطين العماين شركة مسامهة ُعمانّية عامة تساهم الدولة  .املالّية بأية صفة كانت
  يف حكم النص املذكور.موظفاَ 

) والذي ٦٩٨م واملنشور باجلريدة الرمسّية رقم (٢٧/٦/٢٠٠١) بتاريخ ٧٢/٢٠٠١بصدور املرسوم السلطاين رقم (
وظف كل من ) من قانون اجلزاء الُعماين فقرة جديدة نصها : " أنه يعترب يف حكم امل١٥٤مبوجبه أضيفت إىل املادة (

يعمل يف إحدى املؤسسات أو اجلهات اخلاصة ذات النفع العام أو يف إحدى الشركات واملؤسسات اخلاصة إذا كانت 
ومن مث فقد أدخل التعديل  إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة تساهم يف رأمساهلا أو مواردها املالّية بأية صفة كانت"

وملا كان  ،عمل يف إحدى املؤسسات أو الشركات إذا كانت الدولة تساهم فيهاآنف البيان يف تعريف املوظف كل من ي
وملا كان الثابت  ،البنك الوطين العماين (املدعي باحلق املدين) هو شركة مسامهة ُعمانّية عامة تساهم الدولة يف رأمساهلا

% من رأمسال البنك ومن مث يكون ٢٨أن اهليئات العامة املسامهة يف رأمسال البنك املدعي باحلق املدين متتلك أكثر من 
املتهم موظفًا عامًا واملال ماًال عامًا حسبما سلف بيانه األمر الذي تقضي معه احملكمة برفض هذا الدفع وباختصاص 

املاثلة... " ملا كان ذلك فإن الشارع قد توسع يف تعريف املوظف العام حبسب التعديل الذي طرأ احملكمة بنظر اجلناية 
) من قانون اجلزاء سابقة الذكر يشمل أشخاصًا ليسوا يف األصل موظفني مت تعيينهم من قبل جاللة ١٥٤على املادة (



 
 
 

 
 
 

٣١

 ،و انتخبوا ألداء خدمة عامة ببدل أو بغري بدلالسلطان أو احلكومة لقاء راتب يتقاضونه من خزانة الدولة أو ندبوا أ
ومن هنا برزت أمهّية التفرقة ملدلول املوظف العام كجهة إداريّة من أجهزة الدولة وصلته القانونّية ا من حيث حتديد 

يّة تركز أغلب حقوقه والتزاماته اليت تربط بينهما وخضوعه لسلطتها التأديبّية مما يعين أن النظريّة اإلداريّة نظريّة عضو 
اهتمامها على الوضع القانوين للموظف يف داخل اجلهاز اإلداري وبني نظرة قانون اجلزاء الذي يقيم نظريّته على أساس 
خمتلف فهو يهدف إىل محاية ونزاهة الوظيفة العامة ومحاية أموال الدولة اليت تودع يف املؤسسات والشركات اخلاصة لكون 

تصاصات الدولة يف إدارة هذا املال ولذلك كانت العلة يف تقدير احلماية املغلظة له عند املوظف فيها ميارس بعض اخ
 ،االعتداء عليه واختالسه وذلك بتوقيع العقوبة املسددة املقررة للموظف العام الذي يعمل أصًال باجلهاز اإلداري للدولة

لى سند من أنه ال يعمل باجلهاز اإلداري للدولة ملا كان ذلك فإن القول بعدم إضفاء صفة املوظف العام على الطاعن ع
قول غري صحيح وال يعدو أن يكون حماولة لتعطيل نص تشريعي  - وأن عمله بالبنك املدعي وهو شركة مسامهة عامة  -

 .باجتهاد غري سائغ وال مقبول

  :اىل اإلحصاءات التالية عن عدد التحقيقات واملالحقات القضائية ُعمانكما أشارت  -٣٣

  

  مالعا
متداولة 

  التحقيقات
مت 

  حفظها

احملالة 
للمحاكمة 

  التأديبية

  احيلت للمحاكمة اجلنائية

  متداولة  االمجايل
  باجللسات

احملكوم 
فيها 
  باالدانة

احملكوم 
فيها 
  بالرباءة

١٤  ١  ٦  ١  ٠  ٦  ٠  ٢٠١٢  
١٠  ٢  ١  ٢  ٠  ٤  ١  ٢٠١٣  
٢  ٠  ٠  ١  ٠  ١  ١  ٢٠١٤  

  
  

 قضايا األموال العامةاحصائيات جرائم االختالس لدى ادارة 

  
 اجراءات االدعاء العام

قيد 
التحقيق 
 والدراسة

 الوصف القانوين

نوع 
 اجلرمية

 قضايا احلفظ / أمر جزائي / االحالة الدارة أخرى

عدم  جناية جنحة
 االختصاص

احملالة اىل 
 احملكمة

لعدم صحة 
 الواقعة

لعدم 
 األمهية

لعدم 
تقدمي 
 الشكوى

ضد 
 جمهول

لعدم  
كفاية 
 األدلة

لعدم قيام 
 اجلرمية

 ١١  ١٢  ٢  ٣  ٣   ١ ١  ٢  ٠ ١٢  ٠   ٢٠١٢  



 
 
 

 
 
 

٣٢

 ٢٠١٣  ٨  ٣  ٣  ٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٠  ٥ ٠ 

 ٢٠١٤  ٣  ٣  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢ ٢ 

  

 ١٧ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

فعل اختالس موظف عمومي ملا أوكل اليه حبكم وظيفته. وتطّبق املادة  زاءقانون اجل) من ١٥٩املادة (جرمت  -٣٤
  يف حالة قيام املوظف العمومي بتبديد هذه األموال. قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل) من ٧(

  
  النفوذالمتاجرة ب - ١٨المادة 

  (أ) الفرعية الفقرة
  تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 

وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر (أ) 
على استغالل نفوذه الفعلي أو املفرتض دف احلصول أو غري مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص 

من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو 
   .لصاحل أي شخص آخر

  
  ١٨ المادةالفقرة الفرعية (أ) من  (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ

من قانون اجلزاء (التحريض)  ٩٣وأحالت اىل املادة اىل أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض  ُعمانأشارت  -٣٥
 لتجرمي هذا السلوك.وجتنب تضارب املصاحل  قانون محاية املال العام) من ١٦) و(٧معطوفة على املادتني (

  مانيقانون الجزاء العُ 
 حرض أو تنفـيذها فـي مباشرة ساهم أو اجلرمية تؤلف اليت العناصر أحد الوجود حيز إىل أبرز من كل للجرمية فاعال يعد: )٩٣( ةالماد
  .عليها

  .جرمية ارتكاب على كانت، وسيلة بأي محله، حماولة أو الغري محل هو التحريض
  .٤و ٣و ٢ فقراا فـي )٩٦( املادة فـي احملددة بالنسبة العقوبة خففت نتيجة، إىل التحريض يفض مل إذا
  

  حماية المال العام وتجنب تضارب المصالحقانون 
 لغريه ليسهل نفوذه استغالل أو لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو منصبـــه استغـــالل حكومـــي مســـؤول أي على حيظــــر ):٧( المــادة
  .تبديده أو العام باملال املساس إىل يؤدي تصرف أي إبرام احلكومي املسؤول على حيظر كما. متميزة معاملة أو منفعة، على احلصول

  



 
 
 

 
 
 

٣٣

 هذا من )٧( املادة حكم خالـــف من كـــل سنـــوات ثـــالث على تزيـــد وال سنـــة عن تقـــل ال مـــدة بالسجـــن يعاقـــب ):١٦( المــادة
 .القانون

  :والسابق ذكرها اىل األمثلة التالية ُعمانأشارت كما  -٣٦

 .٢٠٠٧/ ١١/ ٢٥جزائي عليا  ٢٠٠٧/ ٣٥٠ ،٣٤٩الطعنان رقما  -
 .٣/١/٢٠٠٦م، بتاريخ ٥٠٢/٢٠٠٥، ٥٠١، ٥٠٠الطعون أرقام  -

 

 ١٨ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 منصبـــه باستغـــالل ) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيام موظف عمومي٧جرمت املادة ( -٣٧
. وتنطبق متميزة معاملة أو منفعة، على احلصول لغريه ليسهل نفوذه استغالل أو لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو

وجيرم الراشي يف هذه هذه املادة على حالة التماس أو قبول الرشوة لكي يستغل ذلك املوظف نفوذه وان كان مفرتضاً. 
ومل تغطي التشريعات  العرض.رفض يف حالة حىت ) التحريضقانون اجلزاء ( من) ٩٣ة (احلالة بناًء على أحكام املاد

  الُعمانية رشوة أشخاصاً من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم.

رشوة أشخاصًا من غري املوظفني يف جترمي لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر  -٣٨
 بنفوذهم.العموميني للمتاجرة 

  
  النفوذ المتاجرة ب - ١٨المادة 

  (ب) الفرعية الفقرة
  :تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 

غري مستحقة قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية (ب) 
لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يستغل ذلك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفرتض دف 

  . احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة
  

  ١٨ المادةالفقرة الفرعية (ب) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) ١٨أحكام هذه الفقرة (ب) من املادة (أن حيث اىل أا ملتزمة باملادة قيد االستعراض  ُعمانأشارت  -٣٩
تعكس صورة من صور الرشوة، وهي خاصة بتجرمي املرتشي يف فعل الرشوة، ومن النصوص اليت جرمت الرشوة ونصت 

موظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل يعاقب ال) قانون اجلزاء العماين على (١٥٦على معاقبة املرتشي املادة (



 
 
 

 
 
 

٣٤

الرشوة أو طلبها ليعمل عمال منافيا لواجبات الوظيفة أو لالمتناع عن عمل كان واجبا عليه بحكم وظيفته وبغرامة 
 ).تساوي على األقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبدا

) من ١٦٠( كما نصت املادةكما جرمت بعض النصوص جرمية إساءة استعمال الوظيفة لنفع الغري وذلك   -٤٠
قانون اجلزاء العماين على (يعاقب املوظف بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات أو بغرامة من عشرين  إىل مئة 

 ).إذا اساء استعمال وظيفته رد نفع الغري أو لألضرار به

حظر استغالل املنصب الوظيفي وأكد على ذلك وفصله قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل عندما  -٤١
) منه (حيظر على أي مسئول حكومي استغالل منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو ٧لنفع النفس أو الغري، يف املادة (

) من نفس القانون قد نصت ١٦لغريه أو استغالل نفوذه ليسهل لغريه احلصول على منفعة أو معاملة متميزة)، واملادة (
) من هذا ٧مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات كل من خالف حكم املادة (على (يعاقب بالسجن 

وجتنب تضارب املصاحل  ) من قانون محاية املال العام٧كما اورد املشرع العماين (مصطلح النفوذ) يف املادة (  .القانون
 بشكل عام حبيث يشمل النفوذ الفعلي واملفرتض.

املال العام وجتنب تضارب املصاحل على (حيظر على املسئول احلكومي  ) من قانون محاية٨ونصت املادة ( -٤٢
القيام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل ألي شركة أو مؤسسة يتصل نشاطها جبهة عمله، ويعترب من أعمال الوساطة 

) من نفس ١٥ادة (احملظورة قيامه مبساعدة غريه بقصد تسهيل حصول الشركة أو املؤسسة على موافقة من احلكومة) وامل
 كل من خالف أحكام املواد القانون قد نصت على (يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني

 .)من هذا القانون ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٥، ٤

  :السابق ذكرها اىل األمثلة التالية ُعمانأشارت كما  -٤٣
 م٣/١/٢٠٠٦م، بتاريخ ٥٠٢/٢٠٠٥، ٥٠١، ٥٠٠الطعون أرقام  -
 م١٠/١/٢٠٠٦م بتاريخ ٤٩٩/٢٠٠٥ــ  ٤٨٨الطعون أرقام  -

 

 ١٨ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 منصبـــه باستغـــالل ) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيام موظف عمومي٧جرمت املادة ( -٤٤
. وتنطبق متميزة معاملة أو منفعة، على احلصول لغريه ليسهل نفوذه استغالل أو لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو

ومل تغطي التشريعات هذه املادة على حالة التماس أو قبول الرشوة لكي يستغل ذلك املوظف نفوذه وان كان مفرتضاً. 
  الُعمانية ارتشاء أشخاصاً من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم.



 
 
 

 
 
 

٣٥

ارتشاء أشخاصاً من غري املوظفني يف جترمي متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر  لكي تستويف -٤٥
 العموميني للمتاجرة بنفوذهم.

  
  إساءة استغالل الوظائف - ١٩المادة 

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم تعمد موظف عمومي إساءة 
استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غري 

  . مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانني
  

  ١٩ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٤٦

  مانيقانون الجزاء العُ 

اذا اساء استعمال  يعاقب املوظف بالسجن من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات او بغرامه من عشرون  اىل مائة ):١٦٠(ة الماد
  ...لألضرار به أو وظيفته رد نفع الغري

 جرمية الرتكاب وظيفته سلطات استغل إذا ، مائيت جتاوز ال بغرامة أو سنوات ثالث حىت بالسجن املوظف يعاقب ):١٦١المادة (
  .ارتكبها اليت الشخصية للجرمية قانونا عليه املنصوص للعقاب أيضا املوظف هذا ويتعرض. الوظيفة بواجبات هلا دخل ال شخصية
ثالث سنوات أو بغرامة من عشرين إىل مائيت  إذا افشى بدون سبب شرعي سرا يعاقب املوظف بالسجن حىت ): ١٦٤المادة (

  .يعلمه حبكم وظيفته
  

  قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح
حيظر على أي مسئول حكومي استغالل منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغريه أو استغالل نفوذه ليسهل لغريه  :)٧لمادة (ا

  .على منفعة أو معاملة متميزةاحلصول 
) حيكم بعزل املسئول احلكومي من منصبه أو عمله ومبصادرة كافة ١٧ ،١٦ ،١٥يف مجيع االحوال الواردة يف املواد ( :)١٥المادة (

  .األموال اليت تلقاها باملخالفة ألحكام هذا القانون
 .) من هذا القانون٧سنوات كل من خالف حكم املادة (يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث  :)١٦المادة (

  السابق ذكرها :اىل األمثلة التالية ُعمانكما أشارت  -٤٧

 .٤/١١/٢٠٠٨جزائي عليا بتاريخ  ٣٠٦/٢٠٠٨الطعن رقم  -
 .٣/١/٢٠٠٦م، بتاريخ ٥٠٢/٢٠٠٥، ٥٠١، ٥٠٠الطعون أرقام  -
 .٢٠٠٣/  ٥٩الطعن رقم  يف ١٣٢رقم ) قرار ٨٤املبدأ القضائي رقم ( -



 
 
 

 
 
 

٣٦

 .١/٢/٢٠٠٥جزائى عليا جلسة  ٤٠٣/٢٠٠٤الطعن رقم  -

 اىل اإلحصاءات التالية عن عدد التحقيقات واملالحقات القضائية: ُعمان كما أشارت -٤٨

  

  العام
متداولة 
  التحقيقات

  مت حفظها
احملالة 

للمحاكمة 
  التأديبية

  احيلت للمحاكمة اجلنائية

  متداولة  االمجايل
  باجللسات

احملكوم 
فيها 
  باالدانة

احملكوم 
فيها 
  بالرباءة

٣٢  ١  ١١  ٠  ٠  ٢٠  ٠  ٢٠١٢  
١٨٠  ٥  ٧٤  ٠  ٠  ١٠١  ٠  ٢٠١٣  
٧٧  ٢  ١٨  ١٠  ٠  ٣٣  ١٤  ٢٠١٤  

  

 ١٩ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 منصبـــه باستغـــالل ) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيام موظف عمومي٧جرمت املادة ( -٤٩
 سلطات وظف باستغـــاللاملقيام زاء اجل قانونمن ) ١٦١جرمت املادة (كما  .لغريه أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه أو

  . الوظيفة بواجبات هلا دخل ال شخصية جرمية الرتكاب وظيفته

  
  اإلثراء غير المشروع - ٢٠المادة 

القانوين، يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية  تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها
وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر مشــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة 

  .معقولة قياساً إىل دخله املشروع
  

  ٢٠ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ومع انه ال يوجد نص صريح جيرم تعمد موظف  - ا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض اىل أ ُعمانأشارت  -٥٠
قرار من جملس الوزراء بتكليف جهاز الرقابة املالية  عمومي االثراء غري املشروع إال انه سوف يعاجل ذلك يف اطار



 
 
 

 
 
 

٣٧

بالتنسيق مع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات  فاقيةواإلدارية للدولة مبراجعة التشريعات الوطنية وموائمتها مع احكام االت
 وقد أحالت اىل النصوص التالية: - مكافحة اجلرمية االقليمية والدولية 

  
  قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

للدولة، وفقا للنموذج الذي يعده هلذا يلتزم املسئول احلكومي بتقدمي إقرار بذمته املالية إىل جهاز الرقابة املالية واإلدارية ): ١٢(ة الماد
الغرض يتضمن بيانا جبميع األموال املنقولة والعقارية اململوكة له وألزواجه وأوالده القصر ومصدر هذه امللكية وذلك بناء على طلب 

وز االطالع عليها إال مبوافقة رئيس جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة كلما استدعت الضرورة ذلك وتكون هذه االقرارات سرية وال جي
  .رئيس اجلهاز

 ،١٠، ٩، ٨، ٥، ٤يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني كل من خالف أحكام املواد ( :)١٥المادة (
  .) من هذا القانون١٢
  

  قانون الحدمة المدنية
 املنقولة األموال جبميع بيانات يتضمن إقرارا يقدم أن - قانونا املخولة اجلهة من طلب على بناء - املوظف على ):١٠٥( المـــادة
 وأن القصر، واألوالد الزوجة تشمل واليت أسرته أفراد من فرد أي باسم أو بامسه سواء حيازته فـي تكون اليت أو ميتلكها اليت والعقارية
 .حيازته أو ملكيته مصادر أو إليها املشار األموال ا حاز أو متلك اليت الطرق عن يكشف

 ) منوذج اقرار الذمة املالية للمسئول احلكومي.١٠١/٢٠١٢وقد أصدر رئيس اجلهاز القرار رقم ( -٥١

 ٢٠ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ال يوجد نص نظامي يف التشريع العماين جيّرم اإلثراء غري املشروع. -٥٢

 اإلثراء غري املشروع. يف جترميلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر  -٥٣

  

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من (هـ)  

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني تنفيذ احلكم  ُعمانأشارت  -٥٤
   قيد االستعراض على حنو أفضل:

 ملّخص للممارسات اجليدة/الدروس املستخلصة -
 تشريع منوذجي -

  أي شكل من أشكال هذه املساعدة التقنية يف املاضي.  ُعمان تتلق مل -٥٥



 
 
 

 
 
 

٣٨

  
  القطاع الخاصالرشوة في  - ٢١المادة 

  (أ) الفقرة الفرعية
 التالية، عندما ترتكب عمداً تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال 

  :أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية
وعد أي شخص يدير كيانا تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو (أ) 

كي يقوم ذلك منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، ل
  . بواجباته الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما يشكل إخالالً 

  
  ٢١ المادةالفقرة الفرعية (أ) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 ٧/٧٤قانون اجلزاء العماين الصادر باملرسوم السلطاين رقم يف قد جّرم  ُعماينال املشرعأشارت ُعمان اىل أن  -٥٦
على ، عترب فـي حكم املوظفاىل أنه ي ) من االتفاقية، مع االشارة١٥رشوة املوظفني وأحالت اىل اجابتها على املادة (

كل من يعمل فـي إحدى املؤسسات أو اجلمعيات اخلاصة ذات   "، قانون اجلزاء) من ١٥٤( النحو الذي حددته املادة
ت اخلاصة إذا كانت إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة تساهم فـي النفع العام أو فـي إحدى الشركات أو املؤسسا

 ".رأس ماهلا أو مواردها املالية بأية صفة كانت

انه صدر قرار من جملس الوزراء بتكليف جهاز الرقابة املالية واالدارية للدولة مبوائمة التشريعات الوطنية كما  -٥٧
اختذت اجراءات من قبل اجلهة املختصة (جهاز الرقابة املالية واالدارية و  مع احكام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد

 .)بالتنسيق مع اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة اجلرمية االقليمية والدولية للدولة

بعض املسؤولني العاملني بالشركات اليت تساهم فيها الدولة اىل القضاء  حماكمة وجتدر االشارة اىل انه مت -٥٨
 .حكام قضائية ضدهم باالدانة وهناك تدابري رقابية على تلك الشركاتأمهم باالرتشاء وصدرت لقيا

 ٢١ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .رم ُعمان الوعد بالرشوة يف القطاع اخلاص أو عرضها أو منحهامل جت -٥٩

الوعد بالرشوة يف القطاع اخلاص  يف جترميلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر  -٦٠
 .أو عرضها أو منحها

  
  القطاع الخاصفي الرشوة  - ٢١المادة 



 
 
 

 
 
 

٣٩

  )لفقرة الفرعية (با
التالية، عندما ترتكب عمدا تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال 

  :أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية
(ب) التماس أي شخص يدير كيانًا تابعًا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري 

الشخص بفعل ما، مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك 
  . مما يشكل إخالًال بواجباته

  
  ٢١ المادةالفقرة الفرعية (ب) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  .اىل جواا السابق ُعمانأحالت  -٦١

 ٢١ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 قبوهلا.الرشوة يف القطاع اخلاص أو  طلبرم ُعمان مل جت -٦٢

الرشوة يف القطاع اخلاص أو  طلب يف جترميلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر  -٦٣
 قبوهلا.

  
  في القطاع الخاصالممتلكات اختالس  - ٢٢المادة 

لتجرمي تعمد شخص يدير كيانا تابعا تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى 
للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مايل أو جتاري، اختالس أي ممتلكات أو أموال 

  . أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد ا إليه حبكم موقعه
  

  ٢٢ ذ المادة(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفي

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٦٤

  مانيقانون الجزاء العُ 
  :يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل سنتني وبالغرامة من عشرة رياالت إىل ثالمثائة، بناء على شكوى املتضرر): ٢٩٦(ة الماد

منقــول آخــر على وجه اإلعــارة أو الوديعـــة أو الوكالــة أو اإلجـــارة أو الرهـــن فأقـــدم بـــأي وجــه كــان كل من سلــم إليه نقــد أو أي  -١
 .على كتمــه أو اختالســه أو تبديــده أو إتالفه قصدا ملنفعة نفسه أو منفعة غريه أو إضرارا بغريه



 
 
 

 
 
 

٤٠

ر فتصرف به بأي وجه كان بقصد عرقلة التدبري القضائي أو مقاومة كل من حجز لديه بقرار قضائي مال أو أي شيء منقول آخ -٢
   .احلجز أو قرار التنفـيذ

 ٢٢ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

غري أن هذه املادة  ) من قانون اجلزاء٢٩٦(ة جرمت ُعمان اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص مبوجب املاد -٦٥
  على عدد من األحكام القضائية ذات الصلة. املستعرِضونكما اطلع   .ال تغطي األموال غري املنقولة

لكي اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص ُعمان أن تعيد النظر يف تشريعاا املتعلقة بُيَشجع املستعرِضون  -٦٦
 تشمل يف التجرمي اختالس األموال غري املنقولة.

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

  )١(أ) ( ١ الفرعية الفقرة
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي وفقًا  تعتمد كل دولة طرف،

  : األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 
مصدر تلك املمتلكات إبدال املمتلكات أو إحالتها، مـع العلم بأا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه ) ١(أ) (

   .غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته
  

  ٢٣ المادة) من ١(أ) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٦٧

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
  :يعد مرتكبا جلرمية غسل األموال كل شخص يقوم عمـــدا بأحــد األفعــال اآلتية: )٢المــادة (

اجلرمية مع أنه يعلــم بأـــا متحصـلـــة بطريقـة مباشــرة أو غيــر مباشــرة استبدال أو حتويل األموال أو نقلها أو إجـراء معاملة بعائدات  -١
مـن جرميــة أو مــن فعــل أو أفعال تشكل اشرتاكا فـي جرمية، وذلك دف متويه أو إخفاء طبيعة ومصدر تلك العائدات أو مساعدة 

رتكب اجلرمية املتحصل منها األموال أو مساعدة أي شخـص أو أشخاص مشرتكني فـي جرمية أو عرقلة التوصل إىل شخص ا
 .شخص فـي التهرب من العقوبة القانونية املقررة ألفعاله

متويه أو إخفاء طبيعة ومصدر ومكان وحركة وملكية عائدات اجلرمية واحلقوق املتعلقة ا واملرتتبة عليها، مع أنه يعلم بأا متحصلة  -٢
 .ة أو من فعـل أو أفعال تشكل اشرتاكا فـي جرميةبطريقة مباشرة أو غري مباشرة من جرمي

اكتساب أو متلك أو استالم أو إدارة أو استثمار أو ضمان أو استخدام عائدات اجلرمية أو حيازا أو االحتفاظ ا مع أنه يعلم  -٣
  ة.أو أفعال تشكل اشرتاكا فـي جرمي بأا متحصلة بطريقة مباشرة أو غري مباشــرة من جرمية أو من فعل

  



 
 
 

 
 
 

٤١

ص الن سياقض يقت مل ما منها، كل قرين املبني املعىن التالية والعبارات للكلمات يكون القانون، هذا أحكام تطبيق ىف ):١( المادة
  :آخر معىن

 ومجيع معنوى أو مادى منقول أو عقار من مالية قيمة ذى وكل والتجارية املالية واألوراق األجنبية والعمالت الوطنية العملة: األموال
  .والرقمية كرتونيةاال  فيها مبا كلهاش كان أيا تقدم ما لكل املثبتة واحملررات كوكصوال منها بأى املتعلقة احلقوق

  .رةشمبا غري أو رةشمبا ورةصب جرمية من عليها لصاملتح األموال: اجلرمية عائدات

  :القضائيةاىل اإلحصاءات التالية عن عدد التحقيقات واملالحقات  ُعمان كما أشارت -٦٨

  
  االمجايل  احيلت للمحاكمة  حمل التحقيقات  مت احلفظ  العام

احملكوم فيها   متداولة
  باالدانة

احملكوم فيها 
  بالرباءة

٨  ٠  ١  ٠  ٣  ٤  ٢٠١٢  
٢٥  ٠  ٠  ٠  ٥  ٢٠  ٢٠١٣  
٢٧  ١  ٠  ٠  ٠  ٢٦  ٢٠١٤  

  
 احصائيات جرائم غسل األموال لدى ادارة قضايا األموال العامة

  
 العام اجراءات االدعاء

قيد 
التحقيق 
 والدراسة

 الوصف القانوين

نوع 
 اجلرمية

 قضايا احلفظ / أمر جزائي / االحالة الدارة أخرى

عدم  جناية جنحة
 االختصاص

احملالة اىل 
 احملكمة

لعدم صحة 
 الواقعة

لعدم 
 األمهية

لعدم 
تقدمي 
 الشكوى

ضد 
 جمهول

لعدم  
كفاية 
 األدلة

لعدم قيام 
 اجلرمية

 ٢٤  ٠  ٦  ٣  ١٣  ٠ ١  ٠ ١ ١ ٠   ٢٠١٢  

 ٢٠١٣  ٢٤  ١  ٧ ٥  ١١ ٠  ٠ ٠ ١ ٠ ٠ 

٢٠١٤  ٨  ٢ ٣  ٠  ٢ ٠  ١ ٠  ٠  ٢ ٣ 

  

 ٢٣ المادة) من ١(أ) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 بالفقرة قيد االستعراض. ُعمانتلتزم  -٦٩

  



 
 
 

 
 
 

٤٢

   غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 
  )٢(أ) ( ١ الفقرة الفرعية

للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي وفقًا  تعتمد كل دولة طرف،
  : األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 

حركتها أو إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيها أو  )٢(أ) (
  .ملكيتها أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية

  
  ٢٣ المادة) من ٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

صور السلوك املادي اليت أوردا هذه  جيرم قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاباىل أن  ُعمانأشارت  -٧٠
 ه واملذكور نصها سابقاً.من ٢فقرة  ٢املادة يف  الفقرة

 ٢٣ المادة) من ٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 بالفقرة قيد االستعراض. ُعمانتلتزم  -٧١

  
   ةالعائدات اإلجراميغسل  - ٢٣المادة 

  )١(ب) ( ١الفقرة الفرعية 
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي وفقًا  تعتمد كل دولة طرف،

  : األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 
  :ورهناً باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين (ب)

  .استالمها، بأا عائدات إجراميةاكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم، وقت ) ١(
  

  ٢٣ المادة) من ١(ب) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

صور السلوك املادي اليت أوردا هذه  جيرم مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابقانون اىل أن  ُعمانأشارت  -٧٢
 نصها سابقاً.ه واملذكور من ٣فقرة  ٢املادة يف  الفقرة

 ٢٣ المادة) من ١(ب) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 بالفقرة قيد االستعراض. ُعمانتلتزم  -٧٣



 
 
 

 
 
 

٤٣

  
  ةيمإلجراعائدات االغسل  - ٢٣المادة 

  )٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية 
للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي وفقًا  تعتمد كل دولة طرف،

  األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 
  ورهناً باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين: (ب)

ارتكابه، والشروع يف ارتكابه هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر على وفقًا  املشاركة يف ارتكاب أي فعل جمّرم )٢(
  .واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

  
  ٢٣ المادة) من ٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٧٤

  افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقانون مك
يعترب فاعال أصليا كل شخــص شرع أو اشرتك بالتحريض أو املساعدة أو االتفاق على ارتكاب جرمية غسل األموال أو : )٥المــادة (

مسؤولة عن تلك اجلرمية إذا متويل اإلرهاب، وتكون املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة للربح 
  .ارتكبت بامسها أو حلساا

  
  قانون الجزاء العماني

يعد فاعال للجرمية كل من ابرز اىل حيز الوجود احد العناصر اليت تؤلف اجلرمية أو ساهم مباشرة يف تنفيذها أو حرض  ):٩٣المادة (
  ...عليها

اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد  ):٩٤المادة (
، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة هلا يف القانون، كما لو  منهم فعال أو اكثر من االفعال املكونة هلا، يعتربون مجيعا شركاء فيها

  كان فاعًال مستقًال...
  :يعد متدخال فرعيا يف جناية أو جنحة كل شخص قام باحد االفعال التالية ):٩٥ة(الماد

 .أو شدد عزميته أو ارشده اىل ارتكاا ،ساعد الفاعل على يئة الوسائل أو امتام ارتكاب اجلرمية -١
تصريف االشياء النامجة عنها، أو اتفق مع الفاعل أو احد املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية، وساهم يف اخفاء معاملها أو ختبئة أو  -٢

  ...اخفاء واحد أو اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة
) ال يعد متدخال يف اجلرمية من اخفى شخصا أو ٩٥من املادة ( ٣و٢ فيما خال احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني ):٩٧( المادة

، أو اخفى أو صرف االشياء املغتصبة بافعال جرمية مع علمه ساعده على التواري عن االنظار، بعد ان علم بانه قد ارتكب جرمية
 .ل يعد فاعال اصليا جلرمية مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثالثة اشهر اىل سنتنيببامرها، 



 
 
 

 
 
 

٤٤

 ٢٣ المادة) من ٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

وذلك مبوجب  غسل األموال باالضافة اىل الشروع بارتكاب جرميةخمتلف أوجه املشاركة اجلرمية جرمت ُعمان  -٧٥
  .قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب) من ٥املادة (

  
  :اإلجراميةعائدات الل غس - ٢٣المادة 

  (أ) ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة:  ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

  من هذه املادة على أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة  (أ)
  

  ٢٣ المادة(أ) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ومتويل  قانون مكافحة غسل األموال اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث اعتمد ُعمانأشارت  -٧٦
تتمثل اجلرائم األصلية جلرمية غسل األموال حسبما حددا املادة اذ املنهج الشامل عند جترميه غسل األموال  اإلرهاب

 ".جرمية عائدات على ولصاحل من مرتكبه ميكن ُعمان ىف للقانون خمالفة كلشي فعل كله "من )١(

 ٢٣ المادة(أ) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

تشمل اجلرائم األصلية حسبما حيث  تلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض اذ أا اعتمدت املنهج الشامل -٧٧
 عائدات على ولصاحل من مرتكبه ميكن ُعمان ىف للقانون خمالفة كلشي فعل كلالقانون " من )١(حددا املادة 

  .جرمية

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

  )ب( ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة ١تنفيذ أو تطبيق الفقرة ألغراض 

هلذه وفقًا  تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة من األفعال اّرمة) ب(
  االتفاقية.

  
  ٢٣ المادة(ب) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

٤٥

 اىل جواا السابق. ُعمان حالتأ -٧٨

 ٢٣ المادة(ب) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

تشمل اجلرائم األصلية حسبما حيث  تلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض اذ أا اعتمدت املنهج الشامل -٧٩
 عائدات على ولصاحل من مرتكبه ميكن ُعمان ىف للقانون خمالفة كلشي فعل كلالقانون " من )١(حددا املادة 

  .جرمية

  
  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 

   (ج) ٢الفقرة الفرعية 
  من هذه املادة: ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 

ألغراض الفقرة الفرعية (ب) أعاله، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف  (ج)
وخارجها. غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم أصلية إال إذا كان السلوك املعنية 

ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعترب فعال إجراميا 
  .تُنفذ أو ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف اليت

   
  ٢٣ المادة(ج) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

قانون مكافحة غسل األموال من  )١(املادة اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث عرفت  ُعمانأشارت  -٨٠
 على ولصاحل من مرتكبه ميكن ُعمان ىف للقانون خمالفة كلشي فعل كلاألصلية على أا "اجلرمية ومتويل اإلرهاب 

يكفي "، ومل يتطلب هذا القانون أن ترتكب اجلرمية االصلية داخل الوالية القضائية للسلطنة، وبالتايل جرمية عائدات
شأا أن تشكل جرمية مبوجب القانون الُعماين  لتطبيق أحكام هذه املادة أن تكون اجلرمية األصلية املرتكبة يف اخلارج من

 لو وقعت حملياً.

 .كما أنه يوجد نص عام يف قانون اجلزاء يتعلق مبعيار الصالحية الشاملة -٨١

   قانون الجزاء العماني
اقرتف فـي اخلارج جناية أو جنحة معاقبا عليها  ،فاعال كان أو حمرضا أو متدخال ،تطبق الشريعة العمانية على كل أجنيب ):١٢( المــادة

  .ووجد بعد اقرتافها فـي األراضي العمانية ،) من هذا القانون١١و ١٠و ٨فـي الشريعة العمانية وغري منصوص عليها فـي املواد (
  :يشرتط فـي هذه احلالة

  .سجن تبلغ الثالث سنواتأن تكون شريعة الدولة اليت اقرتفت اجلرمية فـي أراضيها تعاقب عليها بعقوبة  -١
  .أن ال يكون اسرتداد األجنيب قد طلب أو قبل -٢



 
 
 

 
 
 

٤٦

وفـي حالة احلكم عليه أن ال يكون نفذ العقوبة أو سقطت اجلرمية أو العقوبة بعفو  ،أن ال يكون األجنيب قد حوكم ائيا فـي اخلارج -٣
  .عام أو خاص أو مبرور الزمن

 .فللقاضي العماين أن يراعي هذا االختالف ملصلحة املدعى عليه ،اجلرمية إذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان

 ٢٣ المادة(ج) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 ُعمان.خارج  املرتكبةاجلرائم صراحًة تشمل اجلرائم األصلية مل  -٨٢

صراحًة اجلرائم األصلية لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنص صراحًة على أن  -٨٣
 .ُعمانخارج  املرتكبةاجلرائم تشمل 

 

  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 
  )(د ٢الفقرة الفرعية 

  من هذه املادة: ١تطبيق الفقرة ألغراض تنفيذ أو 
األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها الـُمْنفذة هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات تزّود كل دولة طرف  )(د

   .ُتدخل على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا
  
  ٢٣ المادة(د) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

 ملا جاء يف املادة حمل النقاش.وفقاً  انسخ من قوانينه زويدبت قامتأا ب ُعمانأفادت  -٨٤

 ٢٣ المادة(د) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

وذلك مبوجب الكتاب الصادر  قيد االستعراضبتزويد نسخ من قوانينها وفقًا ملا جاء يف املادة  قامت ُعمان -٨٥
نيسان/أبريل  ٢٣تاريخ  UNODC-2015RA15الوفد الدائم للسلطنة لدى منظمة األمم املتحدة يف فيينا عن 

٢٠١٥. 

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج)  

 قيد االستعراض.بتزويد نسخ من قوانينها وفقاً ملا جاء يف املادة  قامت ُعمان -٨٦

  



 
 
 

 
 
 

٤٧

  غسل العائدات اإلجرامية - ٢٣المادة 
  )ه( ٢الفقرة الفرعية 

  من هذه املادة: ١تطبيق الفقرة ألغراض تنفيذ أو 
من هذه املادة ال تسري على األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم  ١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة  )(ه

  .األصلي، إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك
  
  ٢٣ المادة(ه) من  ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

يف هذا الصدد بتجرمي غسل األموال ولو وقع من الشخص مل يكتف املشرع الُعماين أن  اىل ُعمانأشارت  - ٨٧
) من املادة ٥، بل ذهب اىل مضاعفة عقوبة اجلاين يف هذه احلالة، وذلك مبوجب الفقرة (الذي ارتكب اجلرمية األصلية

  .قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب) من ٣٠(

  
  ٧٩/٢٠١٠مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون 

  :اآلتية تالاحلا ىف القانون هذا من) ٢٩، ٢٨، ٢٧( املواد ىف عليهاص و صاملن العقوبات اعفتض :)٣٠المــادة (
  .ريكاش أو فاعال كان سواء األموال، غسل جرمية حمل األموال منها لةصاملتح ليةصاأل اجلرمية ىف مسامها اجلاىن كان إذا -٥

 ٢٣ المادة(ه) من  ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

العقوبة يف قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض حيث ضاعف  -٨٨
  الغسل الذايت. حالة

  
  اإلخفاء - ٢٤المادة 

من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري  ٢٣دون مساس بأحكام املادة 
 ،هلذه االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائموفقًا  مةرّ اب أي من األفعال ا، عقب ارتكأخرى لتجرمي القيام عمداً 

بإخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ ا عندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من 
  .هلذه االتفاقيةوفقاً  األفعال اّرمة

  
  ٢٤ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 



 
 
 

 
 
 

٤٨

تلك احلالة  اجلزاء يف قانون ُعماينعاجل املشرع الاىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث  ُعمانأشارت  -٨٩
 منه.) ٢الفقرة ( ٩٥ املادةوذلك يف 

  مانيقانون الجزاء العُ 
  :يعد متدخال فرعيا فـي جناية أو جنحة كل شخص قام بأحد األفعال التالية): ٩٥(ة الماد

معاملها أو ختبئة أو تصريف األشياء النامجة عنها، أو إخفاء اتفق مع الفاعل أو أحد املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية، وساهم فـي إخفاء  -٢
  .واحد أو أكثر من مرتكبيها من وجه العدالة

  
) ال يعد متدخال يف اجلرمية من اخفى شخصا أو ٩٥من املادة ( ٣و٢ فيما خال احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني ):٩٧( المادة

ساعده على التواري عن االنظار، بعد ان علم بانه قد ارتكب جرمية، أو اخفى أو صرف االشياء املغتصبة بافعال جرمية مع علمه بامرها، 
 .ل يعد فاعال اصليا جلرمية مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثالثة اشهر اىل سنتنيب

  

 ٢٤ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 ةيف حال، جناية أو جنحةالنامجة عن اخفاء األشياء  زاءحيث جّرم قانون اجلتلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض  -٩٠
فتطبق املادة أّما يف حالة وجود اتفاق سابق،  ) منه.٩٧كجرمية مستقلة وذلك يف املادة (مل يكن هناك اتفاق سابق،

 يف اجلرم األصلى. يالحق من اخفى املتحصالت اجلرمية كمتدخل فرعي ) و ٩٥(

  
  إعاقة سير العدالة - ٢٥المادة 

  الفقرة الفرعية (أ)
  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً: 

الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على استخدام القوة البدنية أو التهديد أو (أ) 
وفقاً  اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة

  .هلذه االتفاقية
  

  ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (أ) من (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٩١

  مانيقانون الجزاء العُ 
يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من عشرة رياالت إىل مخسمائة أو بإحدامها فقط كل ): ١٨٤(ة الماد

فجزم بالباطل أو أنكر احلق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية اليت يسأل عنها.  ،وأقسم اليمنيشخص دعي ألداء الشهادة أمام القضاء 



 
 
 

 
 
 

٤٩

إذا أديت شهادة الزور فـي أثناء حتقيق جنائي أو حماكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على األكثر. وإذا ترتب على 
فتكون عقوبة  ،أما إذا نفذ حكم اإلعدام ،لزور بالسجن عشر سنوات على األقلشهادة الزور احلكم على املتهم باإلعدام فـيعاقب شاهد ا

شاهد الزور اإلعدام أو السجن املطلق. إذا أديت الشهادة بدون ميني فتخفض عقوبة السجن املؤقت إىل نصفها وختفف عقوبتا اإلعدام 
  .والسجن املطلق إىل السجن عشر سنوات

عليهـــا فـي هذه املـــادة كل من استخـــدم القــوة البدنيــة أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة  ويعاقب بذات العقوبــة املنصـــوص
ص أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو التدخل فـي اإلدالء بالشهادة أو تقدمي أدلة متعلقة جبرمية من اجلرائم املنصو 

  .ونعليها فـي هذا القان
يعاقــب شاهــد الـزور بالسجــن من ستة أشهر إىل سنة وبالغرامــة من عشــرة ريــاالت إىل مائيت  إذا أديت الشهادة بعد  :)١٨٥المــادة (

 .اليمني أمام جهة غري قضائية

 ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (أ) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

فعل ، ٢٠٠٩) من قانون اجلزاء، املعّدلة عام ١٨٤املادة (جرمت  حيثتلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض  -٩٢
م القــوة البدنيــة أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء ااستخـــد

 .تقدمي أدلة متعلقة جبرمية بشهادة زور أو التدخل فـي اإلدالء بالشهادة أو

  
  إعاقة سير العدالة - ٢٥المادة 

  الفقرة الفرعية (ب)
   :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً 

قضائي أو معين بإنفاذ القانون استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف ) ب(
هلذه االتفاقية. وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميس حبق الدول وفقًا  مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة

  .األطراف يف أن تكون لديها تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني
  

  ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (ب) من  (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -٩٣

  مانيقانون الجزاء العُ 
  .وظائفها ممارسة من القائمة السلطات منع بقصد القوة استعمل من كل األقل على سنوات ثالث بالسجن يعاقب): ١٢٨المادة (

كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عمال شرعيا يقوم به أحد املوظفـني، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إىل ): ١٧١(ة الماد
شهر وبالغرامة حىت عشرين رياال. إذا وقعت املقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص، يعاقب عليها بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث 

  .ة  عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعا لنتيجة اجلرمسنوات وبالغرامة حىت مخسمائ



 
 
 

 
 
 

٥٠

كل من ضرب موظفا أو عامله بالعنف أثناء قيامه بوظيفته أو مبناسبة قيامه ا أو بسبب انتمائه إليها يعاقب بالسجن  :)١٧٢لمــادة (ا
أو املنتمني للسلطات األمنية والعسكرية تكون العقوبة من ثالثة أشهر إىل سنتني. وإذا وقع االعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية 

 السجن ستة أشهر إىل ثالث سنوات والغرامة حىت مخسمائة.  
وإذا كان االعتداء من اخلطورة حبيث يستوجب عقابا أشد من العقوبات املنصوص عليها فـي هذه املادة، رفعت العقوبة وفقا للمادة 

  ن.القانو ) من هذا ١١٤(
يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر اىل ثالث سنوات وبالغرامة من عشرة رياالت اىل مخسمائة كل من أقدم الجتالب نفع  ):٢٨٧المادة (

  ه:غري مشروع له أو لغري 
 .علـى اغتــصاب تـوقيع أو أية كتابة تتضـمن تعهدا أو ابراء بواسطة التهديد -١
مسعته أو االضرار مباله أو سبيل معيشته، أو باحلاق مثل هذه الضرر على ديد شخص آخر باحلاق االذى بذاته أو بالنيل من  -٢

جتري املالحقة  وال. يفرض عليه القانون به واغفال عمل خيوله القانون القيام به بشخص يهمه أمره، بقصد محله على القيام بفعل ال
 .يف هذه احلالة اال بناء على شكوى الفريق املتضرر

  .مس سنوات اذا كان الفاعل حامال سالحا وهدد به املعتدى عليهتقل عقوبة السجن عن اخل ال

 ٢٥ المادةالفقرة الفرعية (ب) من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

أثناء قيامه بوظيفته أو مبناسبة فعل ضرب املوظف أو معاملته بالعنف ) من قانون اجلزاء ١٧٢جرمت املادة ( -٩٤
إذا وقع االعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو املنتمني . كما شّددت العقوبة قيامه ا أو بسبب انتمائه إليها

 .للسلطات األمنية والعسكرية

استخدام التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو وبالرغم من غياب نص خاص جيّرم  -٩٥
) من قانون اجلزاء ٢٨٧ت طائلة النص العام للمادة (، غري أن هذه األفعال تقع حتمعين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية

شخص باحلاق االذى بذاته أو بالنيل من مسعته أو االضرار مباله أو سبيل معيشته، أو باحلاق مثل أي ديد واليت جتّرم 
ون يفرض عليه القانون به واغفال عمل خيوله القان هذه الضرر بشخص يهمه أمره، بقصد محله على القيام بفعل ال

 .القيام به

استخدام جيّرم تعتمد نصاً خاصاً ُعمان أن ُيَشجع املستعرِضون من قانون اجلزاء،  ٢٨٧بالرغم من وجود املادة  -٩٦
 .التهديد أو الرتهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية
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  ٢و  ١ تينالفقر 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية عن  - ١

 .هلذه االتفاقيةوفقاً  املشاركة يف األفعال اّرمة



 
 
 

 
 
 

٥١

   مدنية أو إدارية.رهناً باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتبارية جنائية أو  - ٢
  
  ٢٦ المادةمن  ٢و  ١ تينالفقر (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

قانون  يفجزائيًا الشخصيات االعتبارية بالنسبة جلرمية غسل األموال جّرم  التشريع الُعماينفادت ُعمان اىل أن أ -٩٧
  وقانون اجلزاء العماين. مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

  افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقانون مك
 أو األموال غسل جرمية ارتكاب على االتفاق أو املساعدة أو بالتحريض اشرتك أو شرع شخــص كل أصليا فاعال يعترب): ٥( المــادة

 إذا اجلرمية تلك عن مسؤولة للربح اهلادفة غري واهليئات واجلمعيات املالية غري واملهن واألعمال املالية املؤسسات وتكون اإلرهاب، متويل
  .حلساا أو بامسها ارتكبت

تعاقب املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واجلمعيات واهليئات غيـر اهلادفـــة للربح اليت تثبـــت مسؤوليتهـا وفقا : )٣٣المــادة (
) عشرة آالف ريـــال وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال حمل جرميـة ١٠٠٠٠() من هذا القــانون بغــرامــــة ال تقـــل عن ٥ألحكام املادة (

غســـل األموال أو متويل اإلرهاب، وتأمر احملكمة فـي احلكم الصادر باإلدانة بنشر احلكم على نفقـــة الشخـــص املعنوي من خالل 
املعنــوي أو وقــف نشاطـه ملــدة ال تزيــد على سنة، أو احلرمان من  الصحافة املكتوبة، وجيـوز للمحكمـة أن تقضي بإلغـاء رخصـة الشخــص

أو احلظر الدائم أو املؤقت عن ممارسة أي نشاط مهين أو اجتماعي إذا  ،مزاولة النشاط وغلق املؤسسة بصفة ائية أو مؤقتة ملدة حمددة
شرة، أو الوضع حتت الرقابة القضائية ملدة حمددة، أو حظـر تــــداول ارتكبت اجلرمية أثناء ممارسته أو بسببه سواء بصفة مباشرة أو غري مبا

آليل األوراق املاليـــة فـي األسواق املالية سواء بصفة ائية أو لفرتة زمنية حمددة، أو حظـر إصـدار شيكـات أو استخدام بطاقات الصرف ا
   .اخلاصة به ملـدة زمنية حمددة

هاتني  مخسة آالف  أو بإحدى) ٥٠٠٠( على وبغرامة ال تزيد ،ستة أشهر) ٦( على ة ال تزيديعاقب بالسجن مد): ٣٤( املـــادة
باملصادرة، أو بإلغـاء رخصــة الشخـــص  من هـــذا القانــون وجيــوز للمحكمة أن تقضي )٤٠( حكم املــــادة العقوبتني كل من خالف

سنة، أو احلرمان من مزاولة النشاط، وغلق املؤسسة بصفة ائية أو ملدة حمددة، أو احلظر  على أو وقف نشاطــه ملــدة ال تزيد املعنـــوي
  .أو حلسابه نشاط إذا ارتكبت املخالفة باسم الشخص املعنوي الدائم أو املؤقت عن ممارسة أي

  
  قانون الجزاء العماني 

  .اجلرمية هذه مثل الرتكاب خصيصا أعد أو اجلنحة أو اجلناية نوع من جرمية فـيه ارتكبت حمل كل بإقفال احلكم ميكن ):٥٥( المــادة
 أدين إذا شهادة نيل على أو السلطة قبول على معلق عمل أي أو حرفة أو مهنة أو فن مزاولة من شخص أي مبنع احلكم أيضا وميكن
 .العمل لذلك املالزمة للفروض أو املهنة لواجبات خرقا اقرتفت جبنحة أو جبناية

 .الواحدة السنة على تزيد وال األسبــوع عن تقــل ال ملــدة احملــل إقفــال يكــون احلسنــة، النيــة ذي املالـك حبــق االحتفــاظ مع
 ملدى تكون أو التكرار حال فـي املدة وتضاعف .السابقة الفقرة فـي عليها املنصوص للمدة مماثلة ملدة العمل مزاولة من املنع ويكون
  .ذلك على خاص نص ورود حال فـي احلياة

 :اآلتية املدنية باإللزامات يقضي أن اجلزائي للقاضي ميكن ):٥٦( المــادة
  .الرد -١



 
 
 

 
 
 

٥٢

 .التعويض -٢
 .املتضرر ملصلحة املصادرة -٣
 .النفقات -٤

  
  )٢٩/٢٠١٣(مرسوم سلطاني رقم  مدنيــةلت امعامـاللقانــون ا

  ):٤٩( مـــادةلا
ـدود التـي يقررهـا حلالطبيعيـة وذلك فـي ا اإلنسـان لصفـة زمــاالم منهـا كــان ما الإ قـــوقحلا جبميـع عتبـاريالا شخـصيتمتـع ال -١

  : القانــون، فيكون له
 .ستقلةذمة مالية م   - أ

 .القانون يعينها اليت أو إنشائه سنددود اليت يعينها حلأهلية فـي ا  - ب
 .ضيحق التقا  - ج
 فـي شاطارج وهلا نخلـي اف سياليت يكون مركزها الرئي والشركات إدارته، مركز فيه يوجد الذي كانملا موطنه ربويعت ستقل،موطن م  - د

 .ليةحملا اإلدارة فيه توجد الذي كانملا ينالعما للقانون سبةإدارا بالن مركز ربيعت عمان سلطنة
  .إرادته عن ريالتعب فـي ثلهمي من عتباريالا شخصيكون لل -٢
  
  ):١٧٦( مـــادةلا

  .ضبالتعوي مميز ريغ كان ولو فاعله يلزم ريبالغ ضراركل إ -١
 .التعدي فيشرتط بالتسبب كـــان وإذا يتعـد، لــم وإن التعويض لـزم باشـرةملبا ضرارإذا كـان اإل  -٢
  
  ):١٩٦( مـــادةلا

 :هب كومحملا ضالتعويء بأدا تلزم أنرا رب م رأت إذا ضرورملا طلـــب على بنــاء للمحكمــة ذلـك ومع غيـره، فعـل عن أحد ســأل يال -١
 قام أنه أثبت إذا إال اجلسمية أو العقلية حالته أو صرهق بسبب الرقابة إىل حاجـة فـي شخصمن وجبـت عليه قانونـا أو اتفاقـا رقابة   - أ

 العناية. من ينبغي مبا الواجب ذا قام ولو واقعا بد ال كان ضررال أن أو الرقابة، بواجب
 قد ضار يكن حرا فـي اختياره إذا كان الفعل الملولو  وتوجيهــه رقابتــه فـي فعليـة سلطــة ضـراروقـع منــه اإلمن كانــت له علــى مــن   - ب

 سببها.تأدية وظيفته أو ب حال فـي التابع من صدر
  به. عليه احملكوم على دفع مبا يرجع ض أنن أدى التعويمل -٢

  

 ٢٦ المادةمن  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها  ُعمانية تنص التشريعات المل -٩٨
). وميكن ومتويل االرهاب من قانون مكافحة غسل األموال ٥يف االتفاقية سوى بالنسبة جلرمية غسل األموال (املادة 



 
 
 

 
 
 

٥٣

إذا   ولية الشخص االعتبارى املدنيةؤ تقرير مسل ةاملدنياملعامالت ون من قان) ١٩٦و( )١٧٦و( )٤٩( وادالبناء على امل
 .كان الفعل الضار قد صدر من التابع فـي حال تأدية وظيفته أو بسببها

قد نص على املسؤولية االدارية للشخص االعتبارى يف عدة قوانني اال أن هذه  ُعماينكما وأن املشرع ال -٩٩
دون  )محاية املستهلكقانون قانون الشركات التجارية و (املسؤولية تبدو حمصورة يف حاالت خمالفة القوانني ذات الصلة 

 أن متتد جلرائم الفساد.

عن املشاركة يف واالدارية اجلنائية مسؤولية الشخصيات االعتبارية  ريتقر تنظر يف ُعمان أن ُيَشجع املستعرِضون  -١٠٠
 .تفاقيةالاألفعال اّرمة وفقاً ل
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  ٣ الفقرة
   .ال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم

  
  ٢٦ المادةمن  ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

مسئولية  مل ينص على أن ُعمايناملشرع الاىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض حيث أن  ُعمانأشارت  -١٠١
أحالت اىل كما  .لشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرماجلنائية لسئولية املس ب، مىت كانت تنطبق، متالشخص االعتباري

 النص التايل:

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يعاقب كل من أخل من رؤساء وأعضاء جمالس إدارة املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واجلمعيات واهليئات : )٣٢المــادة (

مستخدميها ممن يتصرفون مبقتضى هذه الصفات بأي من  غري اهلادفة للربـــح أو مالكيها أو ممثليها املفوضني عنها أو موظفيها أو
) سنتني ٢) ثالثة أشهر وال تزيد على (٣االلتزامات املنصوص عليها فـي مواد الفصل الرابع من هذا القانون بالسجن ملدة ال تقل عن (

 .أو بإحدى هاتني العقوبتني ،) عشرة آالف ١٠٠٠٠) ألف  وال تزيد على (١٠٠٠وبغرامة ال تقل عن (

 ٢٦ المادةمن  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بالبند قيد االستعراض حيث ال متس مسؤولية الشخص االعتباري، مىت ما كانت مقررة، باملسؤولية  ُعمانتلتزم  -١٠٢
 اجلنائية للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت اجلرائم.
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٥٤

  ٤ الفقرة
هلذه املادة وفقًا  تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية اليت تلقى عليها املسؤولية

  . لعقوبات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها العقوبات النقدية
  
  ٢٦ المادةمن  ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

) ٥٦) و(٥٥واىل املادتني ( قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب) من ٣٣املادة ( اىل ُعمانحالت أ -١٠٣
 باالضافة اىل النص التايل: السابق ذكرها.من قانون اجلزاء الُعماين 

  قانون الجزاء العماني 
  :هي اإلضافـية أو الفرعية العقوبات ):٤٦( المــادة

  ة.اإلقام منع -
  .األجنيب طرد -
  .املدنية احلقوق من احلرمان -
  .املصادرة -
  .األعمال أحد مزاولة ومنع اإلقفال -

 ٢٦ المادةمن  ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ال ختضع التشريعات الُعمانية  ،جلرمية غسل األموال بالنسبةباستثناء العقوبات اجلنائية املنصوص عليها  -١٠٤
 الشخصيات االعتبارية لعقوبات فّعالة ومتناسبة ورادعة عند املشاركة يف األفعال ارمة وفقاً لالتفاقية.

فـي حال تأدية وظيفته  هالفعل الضار لتابعميكن احلكم على الشخص االعتبارى بالتعويض عن بالرغم من أنه  -١٠٥
) من قانون اجلزاء، ٥٦بناًء على نص املادة ( ،جيوز للقاضي اجلزائي الرجوع على الشخصية االعتباريةكما   ،أو بسببها

ترقى هذه العقوبات لدرجة ال ، وإلزامها بااللتزامات املدنية وهي: الرد والتعويض واملصادرة ملصلحة املتضرر والنفقات
 .ومتناسبة ورادعةّعالة اعتبارها ف

تعاقب املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واجلمعيات واهليئات غيـر بالنسبة لغسل األموال، ف أما -١٠٦
) عشرة آالف ريـــال وال تزيد ١٠٠٠٠بغــرامــــة ال تقـــل عن (عن جرمية غسل أموال اهلادفـــة للربح اليت تثبـــت مسؤوليتهـا 

رميـة، وتأمر احملكمة بنشر احلكم على نفقـــة الشخـــص املعنوي، وجيـوز للمحكمـة أن اجلة األموال حمل على ما يعادل قيم
تقضي بإلغـاء رخصـة الشخــص املعنــوي أو وقــف نشاطـه ملــدة ال تزيــد على سنة، أو احلرمان من مزاولة النشاط وغلق 

أو املؤقت عن ممارسة أي نشاط مهين أو اجتماعي، أو حظـر تــــداول املؤسسة بصفة ائية أو مؤقتة، أو احلظر الدائم 
 .األوراق املاليـــة فـي األسواق املالية، أو حظـر إصـدار شيكـات أو استخدام بطاقات الصرف اآليل اخلاصة به
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فعالة الشخصيات االعتبارية لعقوبات لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن ختضع  -١٠٧
  جرمية غسل األموال).ا يتخطى (مب ومتناسبة ورادعة، عند املشاركة يف األفعال ارمة وفقاً لالتفاقية

  
  والشروعالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ١ الفقرة
لقانوا الداخلي، املشاركة بأي وفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  كطرف متواطئ أو مساعد أو حمّرض مثالً، يف فعل جمّرمصفة،  
  
  ٢٧ المادةمن  ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

حيث أن القانون العماين نظم مسؤولية الشريك على حنو اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض  ُعمانأشارت  -١٠٨
 وأحالت اىل النصوص التالية:يستغرق كافة صور االشرتاك 

  قانون الجزاء العماني
يعد فاعال للجرمية كل من ابرز اىل حيز الوجود احد العناصر اليت تؤلف اجلرمية أو ساهم مباشرة يف تنفيذها أو حرض  ):٩٣المادة (

  ...عليها
اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد  ):٩٤المادة (

، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة هلا يف القانون، كما لو  منهم فعال أو اكثر من االفعال املكونة هلا، يعتربون مجيعا شركاء فيها
  ًال...كان فاعًال مستق

  :يعد متدخال فرعيا يف جناية أو جنحة كل شخص قام باحد االفعال التالية ):٩٥المادة(
  .أو شدد عزميته أو ارشده اىل ارتكاا ،ساعد الفاعل على يئة الوسائل أو امتام ارتكاب اجلرمية -١
معاملها أو ختبئة أو تصريف االشياء النامجة عنها، أو اتفق مع الفاعل أو احد املتدخلني قبل ارتكاب اجلرمية، وساهم يف اخفاء  -٢

  ...اخفاء واحد أو اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة
  املتدخل الذي لوال مساعدته ما ارتكبت اجلرمية يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل.. ):٩٦المادة (

) ال يعد متدخال يف اجلرمية من اخفى شخصا أو ٩٥من املادة ( ٣و٢ فيما خال احلاالت املنصوص عليها يف الفقرتني ):٩٧( المادة
ساعده على التواري عن االنظار، بعد ان علم بانه قد ارتكب جرمية، أو اخفى أو صرف االشياء املغتصبة بافعال جرمية مع علمه 

  .ل يعد فاعال اصليا جلرمية مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثالثة اشهر اىل سنتنيببامرها، 
  

  افحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقانون مك
يعترب فاعال أصليا كل شخــص شرع أو اشرتك بالتحريض أو املساعدة أو االتفاق على ارتكاب جرمية غسل األموال أو : )٥المــادة (

للربح مسؤولة عن تلك اجلرمية إذا متويل اإلرهاب، وتكون املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة 
 .ارتكبت بامسها أو حلساا
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 ٢٧ المادةمن  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

اىل  ٩٣ عاجل قانون اجلزاء موضوع املشاركة اجلرمية وذلك يف املواد حيثتلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض  -١٠٩
 .منه ٩٦

  
  والشروعالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ٢ الفقرة
لقانوا الداخلي، أي وفقًا  جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،

  . هلذه االتفاقيةوفقاً  شروع يف ارتكاب فعل جمّرم
  

  ٢٧ المادةمن  ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ب على الشروع فيها، ية أو ارتكاب أي جنحة معاقايف ارتكاب أي جن  على الشروعُعماينعاقب املشرع ال -١١٠
 يكون الشروع يف ارتكاب أية جرمية من اجلرائم املنصوص علüها يف تلك ُعماينال زاءإنه مبوجب قانون اجلوعلى هذا ف

اجلنحة املعاقب على الشروع يف ية أو ا، معاقًبا علüه، شريطة أن تأخذ وصف اجلنُعمايناالتفاقية واملؤمثة مبوجب القانون ال
 إتياا.

  قانون الجزاء العماني
  ...كل حماولة الرتكاب جناية تعترب كاجلناية نفسها اذا مل حيل دون امتامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل  ):٨٦المادة (
  .يف احلاالت املنصوص عليها صراحةى حماولة اجلنحة اال يعاقب علال  ):٨٧المادة (

  .يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر اىل سنتني اذا حاول رشوة موظف فرفضها ):١٥٨( المادة
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معاقبة   نص التجرمي  رقم املادة يف االتفاقية
  الشروع

  
  )٢٣املادة (

  (غسل العائدات اجلرمية)

  غسل األموال:
عليها مبوجب املادة ، املعاقب ٧٩/٢٠١٠) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٢املادة (

)٢٧.(  
  يعاقب

  )٢٧املادة (
  (املشاركة والشروع)

  االختالس:
  يعاقب  ) من قانون اجلزاء العماين٩٦) واملادة (٨٦املادة (

  )١٥املادة (
(رشو املوظفني العموميني 

  الوطنيني)

  الرشوة:
  يعاقب  ) من قانون اجلزاء العماين١٥٨) و(١٥٦( تنياملاد

  
  )١٧املادة (

املمتلكات أو  (اختالس
  تبديدها أو تسريبها)

  االختالس:
  ) من قانون اجلزاء العماين١٥٩املادة (

(يف الفقرة األوىل من املادة املشار إليها صنف املشرع هذه اجلرمية على أا جنحة وذلك بالنظر للحد األدىن 
يضع احلد األدىن وبالتايل فإن للجرمية، إال أنه يف الفقرة الثانية رفع العقوبة لتصل إىل عشر سنوات دون أن 

  تصنيف اجلرمية يف هذه احلالة يأخذ تصنيف الفقرة األوىل)

  ال يعاقب

  إمهال القيام بواجبات الوظيفة:
  ) من قانون اجلزاء العماين.١٦٢املادة (
عليهما ، املعاقب ١١٢/٢٠١١) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل رقم ٩) واملادة (٥املادة (

  ).١٦) من ذات القانون، املعاقب عليها مبوجب املادة (٧) من ذات القانون، واملادة (١٥مبوجب املادة (

  ال يعاقب

  إفشاء األسرار:
  ) من قانون اجلزاء العماين.١٦٤املادة (

  ال يعاقب

  )١٩املادة (
(إساءة استغالل 

  الوظائف)

  إساءة استعمال الوظيفة:
  ) من قانون اجلزاء العماين.١٦١() واملادة ١٦٠املادة(
  ).١٦املعاقب عليها مبوجب املادة (- املشار إليه–)من قانون محاية املال العام.. ٧املادة(

  ال يعاقب

  )٢٠املادة (
  (اإلثراء غري املشروع)

  اإلثراء:
املعاقب ، ١١٢/٢٠١١) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل رقم ١٢) واملادة (١٠املادة (

  ).١٧) من ذات القانون، املعاقب عليها مبوجب املادة (١١)، واملادة (١٥عليهما مبوجب املادة (
  ال يعاقب

  )٢٣املادة (
(غسل العائدات 

  اإلجرامية)

  غسل األموال:
، املعاقب عليها مبوجب املادة ٧٩/٢٠١٠) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٥املادة (

  )٢٨) من ذات القانون، املعاقب عليها مبوجب املادة (٤واملادة ()، ٣٣(
  عاقبي

  )٢٤املادة (
  (اإلخفاء)

  االشرتاك يف اجلرمية (اإلخفاء):
  ) من قانون اجلزاء العماين٩٧املادة (

  ال يعاقب

  )٢٥املادة (
  (اعاقة سري العدالة)

  

  مقاومة املوظفني:
  من قانون اجلزاء العماين. )١٧٣) واملادة (١٧٢) واملادة (١٧١املادة (

  ال يعاقب

  ال يعاقب  يف شهادة الزور:
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 ٢٧ المادةمن  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

منه. ويُعاقب على الشروع يف اجلنايات، لكن  ٨٧و ٨٦ ادتنياجلزاء موضوع الشروع يف امل عاجل قانون -١١١
عدد يُعاقب على الشروع يف اجلنح إال يف األحوال اليت ينص عليها القانون. وهذا حيول دون معاقبة الشروع بارتكاب   ال

 املتاجرة بالنفوذو  املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها اختالساملنصوص عليها يف االتفاقية واّرمة يف ُعمان (رائم من اجل
   ).إعاقة سري العدالةو اإلخفاء و إساءة استغالل الوظائف و 

  
  والشروعالمشاركة  - ٢٧المادة 

  ٣ الفقرة
لقانوا الداخلي، اإلعداد الرتكاب وفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  فعل جمّرم
  

  ٢٧ المادةمن  ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

قد شكلت جلنة بناًء لقرار جملس الوزراء لكي تقوم مبوائمة التشريعات الوطنية مع أحكام اىل أنه  ُعمانأشارت  -١١٢
 .رتكاب فعل جمرم وفقا ملا نصت عليه االتفاقيةاالتفاقية، وستقوم اللجنة بالنظر يف جترمي اإلعداد ال

 

 ٢٧ المادةمن  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

  ) من قانون اجلزاء العماين١٨٤املادة (
  الرشوة:
  ) من قانون اجلزاء العماين١٥٨املادة (

  ال يعاقب

  )٢٦املادة (
(مسؤولية الشخصية 

  اإلعتبارية)

، املعاقب عليها مبوجب املادة ٧٩/٢٠١٠) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٥املادة (
)٣٣.(  

  ) من قانون اجلزاء العماين١٥٦املادة (
  ال يعاقب

  )٣١املادة (
(التجميد واحلجز 

  واملصادرة)

  إساءة األمانة:
  ال يعاقب  ) من قانون اجلزاء العماين.٢/٢٩٦املادة (
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  ال يعاقب القانون الُعماين على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية. -١١٣

 

  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي - ٢٨المادة 
 املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنًا لفعل جمّرمميكن االستدالل من املالبسات الوقائعية 

  .هلذه االتفاقيةوفقاً 
  

  ٢٨ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

االستدالل من ب ُعمانأشارت ُعمان اىل أنه كما هي احلال بالنسبة جلميع اجلرائم، يسمح القانون للقاضي يف  -١١٤
وذلك  املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركناً لفعل جمّرم وفقاً هلذه االتفاقية

 ) من قانون االجراءات اجلزائية. ٢١٥بناًء على املادة (

  جراءات الجزائيةقانون اال
 حكمه يبىن أن له جيوز ال ذلـك ومع حريته، بكامل لديـه تكونــت الىت القناعــة حســب الدعــوى ىف القاضــى حيكـــم ):٢١٥المادة (

  .الشخصية معلوماته على أو اجللسة ىف أمامه اخلصوم على يطرح مل دليل أى على
  

  قانون الجزاء العماني 
 :هي التجرمي شروط ):٧٨( المــادة
 .جرميا وصفا الفعل يعطي نص وجود -١
 .مادي وفعل إرادة من اجلرمية عناصر توافر -٢
 .اجلرمي الطابع الفعل عن تنفـي مربرة أسباب وجود عدم -٣

 )األعذار أو الظروف( اجلرمية ظروف أو )الغلط أو العته أو اجلنون( إرادته أو )القصر( عليه املدعى لسن عائدة أسبابا هناك أن على
  .الباب هذا من الثالث الفصل فـي املبينة لألحكام وفقا حبقه العقوبة ختفـيض إىل أو عليه املدعى معاقبة عدم إىل تؤدي

  
 :هو للجرمية املعنوي العنصر :)٧٩( المــادة

 :املقصودة اجلرائم فـي: أوالً  
 .اجلرمية النية .١
 .الدافع :اخلاص نص عليها يرد اليت احلاالت فـي .٢

 .خلطأا: املقصودة غري اجلرائم فـي: ثانياً 
  

 .القانوين النص به عرفها الذي النحو على اجلرمية ارتكاب إرادة هي اجلرمية النية:)٨٠( المــادة
 .مغلوطة بصورة إياها بفهمه أو اجلزائية للشريعة جبهله حيتج أن ألحد ميكن وال
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 ٢٨ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 الىت القناعــة ســبحب الدعــوى ىف كمحي يالقاضــü جراءات اجلزائية على أنقانون اال ) من٢١٥نّصت املادة ( -١١٥
  .حريته بكامل لديـه تكونــت

  
  التقادم - ٢٩المادة 

حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوا الداخلي، عند االقتضاء، فرتة تقادم طويلة تبدأ فيها اإلجراءات القضائية بشأن أي 
حال إفالت اجلاين املزعوم من يد هلذه االتفاقية، وحتدد فرتة تقادم أطول أو تعّلق العمل بالتقادم يف وفقًا  فعل جمرم

   .العدالة
  

  ٢٩ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١١٦

  قانون الجزاء العماني
  ).٥٣( املادة فـي عليها املنصوص واملصادرة اإلقامة منع باستثناء العقوبات، تنفـيذ دون حيول الزمن مرور إن ):٧٠المادة (
 :اآليت للرتتيب وفقا العقوبات على الزمن مير ):٧١المادة (

 :اجلناية فـي: أوالً 
. أخرى إرهابية عقوبة أية على سنوات عشر وبانقضاء سنة، وعشرين مخس بانقضاء املطلق والسجن اإلعدام عقوبة على الزمن مير

 احلكم كان إذا التنفـيذ من عليه احملكوم متلص يوم ومن غيابيا كان إذا بالعقوبة القاضي احلكم صدور تاريخ من الزمن مرور مدة وتسري
 .الزمن مرور أحكام تطبيق ألجل اجلديدة العقوبة تؤخذ قانوين، سبب ألي العقوبة ختفـيض حال فـي. وجاهياً 

  :اجلنحة فـي: ثانياً 
 إىل تبليغه تاريخ ومن ،وجاهياً  كان إذا ا الصادر احلكم انربام تاريخ من اعتبارا سنوات مخس بانقضاء التأديبية العقوبات على الزمن مير

 .غيابياً  كان إذا عليه احملكوم
 :القباحة فـي: ثالثاً 
 .التأديبية العقوبات فـي املتبعة للقاعدة ووفقا سنتني بانقضاء التكديرية العقوبات على الزمن مير

 ألي السجن تركه تاريخ من اعتبارا العقوبات أنواع كافة على الزمن مرور مدة فتحسب موقوفا عليه احملكوم كان إذا): ٧٢المادة (
 .كان سبب

 :تكن مل كأا السابقة مروره فرتة وتعترب والتكديرية التأديبية العقوبات خص فـيما الزمن مرور ينقطع): ٧٣المادة (
  .التنفـيذ بغية عمل بأي السلطة قامت أو عليه احملكوم حضر إذا -١
  .منها أهم أو ،العقوبة أوجبت اليت للجرمية معادلة أخرى جرمية عليه احملكوم ارتكب إذا أو -٢



 
 
 

 
 
 

٦١

   .ضعفها من أكثر إىل الزمن مرور مدة تطول أن األحوال مطلق فـي ميكن ال أنه على
  

  ئيةالجزااالجراءات قانون 
 يف سنواتشر وع املطلق، السجن وأ باإلعدام فيها حيكم اليت اجلنايات يف سنة رينضي عشمب العمومية الدعوى تنقضي ):١٦المادة (

 عليهاصوص املن اجلرائم عدا فيما اجلرمية، وقوع يوم من كله وذلك ،املخالفات يف ةوسن اجلنح، يف سنوات وثالث اجلنايات، من غريها
  .فتهص زوال وأ املوظف خدمة انتهاء تاريخ من املدة فتبدأ اجلزاء، قانون من) ١٦١) اىل (١٥٥من ( املواد يف
  .كان سبب ألي العمومية الدعوى ا يضتنق اليت املدة سريان يوقفال  ):١٧( مادةال
 وأ اجلزائي باألمر وكذلك احملاكمة وأ اماال أو التحقيق بإجراءات العمومية الدعوى ا يضتنق اليت املدة تنقطع): ١٨( مادةال

 يوم من ابتداء جديد من املدة وتسري مسي،ر  بوجه ا اخطر أ إذا أو املتهم مواجهة يف تتخذ اليتالالت ستداال مجع بإجراءات
 .نقطاعاال

  .إجراء آخر تاريخ من يبدأ سرياا نفإ املدة تقطع اليت اإلجراءات تعددت وإذا
  

 قانون مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب
تستثنــى جرائـــم غســـل األمـــوال ومتويــل اإلرهـــاب مــن األحكــام املقــررة النقضــاء الدعـــوى العمومية وحيكم فـي مجيع  ):٣٦( المـــادة

األحوال مبصادرة األموال حمل جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فـي حالة تعذر ضبطها أو فـي حالة 
 .لتصرف فيها إىل الغري حسن النيةا

  

 ٢٩ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

على انقضاء الدعوى  زائية) من قانون االجراءات اجل١٦تنص املادة ( حيثتلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض  -١١٧
 تبديدها أو تسريبها اختالس املمتلكات أو( العمومية يف اجلنايات مبضي عشر سنني، ويف اجلنح مبضي ثالث سنني

، ويف املخالفات مبضي سنة واحدة، وذلك من )إعاقة سري العدالةو اإلخفاء و إساءة استغالل الوظائف و  املتاجرة بالنفوذو 
يف القطاع واساءة استعمال الوظائف االختالس الرشوة و  ائميوم وقوع اجلرمية. وال يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى يف جر 

 أو زوال صفته.املوظف انتهاء خدمة خ العام إال من تاري

 ت،االستدالالمجع بإجراءات  وأائي ز باألمر اجلكذلك تنقطع املدة بإجراءات التحقيق أو االام أو احملاكمة و و  -١١٨
 .يف حال إفالت املتهم من يد العدالةيطبق ذلك أيضاً و 

اإلرهاب جرائـــم غســـل األمـــوال مــن قانون مكافحة غسل األموال أو متويل ) من ٣٦كما استثنت املادة ( -١١٩
 .األحكــام املقــررة النقضــاء الدعـــوى العمومية

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج) 



 
 
 

 
 
 

٦٢

يف القطاع واساءة استعمال الوظائف االختالس الرشوة و  ائمعدم سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية يف جر  -١٢٠
 أو زوال صفته.املوظف انتهاء خدمة العام إال من تاريخ 

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات - ٣٠المادة 

  ١الفقرة 
   هلذه االتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك اجلرم.وفقاً  جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمّرم

  
  ٣٠ المادة من ١الفقرة  ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ) (أ

 اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٢١

  .) من قانون اجلزاء العماين١٥٨) إىل (١٥٥الرشوة: املواد من ( -

  قانون الجزاء العماني
وظيفة  كل موظف قبل رشوة لنفسه او لغريه ماال او هدية او وعدا او اي منفعه اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال: )١٥٥( ةالماد

او ليمتنع عنه او ليوخر اجراءة يعاقب بالسجن من ثالث اشهر اىل ثالث سنوات وبغرامه تساوي على االقل ما اعطى له او وعد به 
  ى.وبعزله من الوظيفه مدة يقدرها القاضي ويعفى الراشي او الوسيط اذا اخرب السلطه قبل احلكم بالدعو 

يعاقب املوظف بالسجن حىت عشر سنوات اذا قبل الرشوه او طلبها ليعمل عمل منايف لواجباته الوظيفيه او لألمتناع  ):١٥٦(ة الماد
 .عن عمل كان واجبا عليه حبكم الوظيفه وبغرامه تساوي على االقل قيمة الرشوه وبعزله من الوظيفه مؤبدا

  .الدعاوى اذا ارتكبو هذه االفعال تتناول العقوبه ايضا الراشي والوسيط كما انه تتناول وكالء
إذا قبل املوظف الرشوة، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي، يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر حىت ثالث سنوات  ):١٥٧(ة الماد

  .وبغرامة تساوي قيمة الرشوة اليت قبلها
  يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر اىل سنتني اذا حاول رشوة موظف فرفضها. ):١٥٨(ة الماد

  .) من قانون اجلزاء العماين١٥٩االختالس: املادة ( -

  قانون الجزاء العماني
حفظه حلكم إليه ادارته, او جبايته, او  يعاقب املوظف بالسجن من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات اذا اختلس ما أوكل: )١٥٩( ةالماد

  .الوظيفه من االشياء او االموال العائده للدوله او لألهلني, ويعاقب ايضا بغرامه اقلها قيمة ما اختلس
استعمال التزوير او التحريف فيعاقب املوظف املختلس بالسجن حىت عشر سنوات وبغرامه تساوي ثالثة اضعاف بواذا حصل االختالس 

 .القيمه املختلسه



 
 
 

 
 
 

٦٣

) من قانون اجلزاء العماين، ١٦١)، (١٦٠لوظيفة / استغالل سلطات الوظيفة: املادتان (إساءة استعمال ا -
  .) من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل١٨واملادة (

  قانون الجزاء العماني
اذا اساء استعمال وظيفته  يعاقب املوظف بالسجن من ثالثة اشهر اىل ثالث سنوات او بغرامه من عشرون  اىل مائة ):١٦٠(ة الماد

  .رد نفع الغري
 جرمية الرتكاب وظيفته سلطات استغل إذا ، مائيت جتاوز ال بغرامة أو سنوات ثالث حىت بالسجن املوظف يعاقب ):١٦١المادة (
  .ارتكبها اليت الشخصية للجرمية قانونا عليه املنصوص للعقاب أيضا املوظف هذا ويتعرض ،الوظيفة بواجبات هلا دخل ال شخصية

  
  قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

 كافة ومبصادرة عمله أو منصبه من احلكومي املسؤول بعزل حيكم)، ١٧، ١٦، ١٥( املواد فـي الواردة األحوال مجيع فـي :)١٨( ةالماد
  .القانون هذا ألحكام باملخالفة تلقاها اليت األموال

  .من قانون اجلزاء العماين) ٩٤ة (املاد :(االشرتاك)املشاركة  -

  قانون الجزاء العماني
اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت اجلناية أو اجلنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد  ):٩٤المادة (

ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة املعينة هلا يف القانون، كما لو  ، منهم فعال أو اكثر من االفعال املكونة هلا، يعتربون مجيعا شركاء فيها
  كان فاعًال مستقًال...

 .) من قانون اجلزاء العماين٨٨) إىل (٨٥املواد من ( :الشروع (حماولة اجلرمية) -

  قانون الجزاء العماني
  ...كل حماولة الرتكاب جناية تعترب كاجلناية نفسها اذا مل حيل دون امتامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل  ):٨٦المادة (
  .يف احلاالت املنصوص عليها صراحةى حماولة اجلنحة اال يعاقب علال  ):٨٧المادة (

 
 العقوبات التالية باالضافة لعقوبة السجن:اىل  ُعمانكما أشارت  -١٢٢

أو مائيت  عماين يف حال استغالل  ،أو ما مت اختالسه ،على األقل ما أعطي له أو ما وعد بهتساوي :الغرامة -
  .الوظيفة

  .مدة يقدرها القاضي وقد يصل العزل إىل املؤبد :العزل من الوظيفة أو املنصب أو العمل -
  .مصادرة كافة األموال اليت حتصل عليها باملخالفة ألحكام القانون -
حيكم القاضي بعقوبة طرد األجنيب من األراضي العمانية يف حالة إدانته بأحد  : من األراضي العمانيةطرد األجنيب -

    .اجلرائم املذكورة أعاله وكانت العقوبة السجن ثالث سنوات أو أكثر



 
 
 

 
 
 

٦٤

 ٣٠ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 اىل عشر سنواتترتاوح بني ثالثة أشهٍر نصوص عليها يف االتفاقية رائم املاجلاعتمدت ُعمان عقوبات على  -١٢٣
هذا باالضافة للغرامة والعزل من الوظيفة واملصادرة بالنسبة لعدد من هذه سجناً، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية. 

  اجلرائم.

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات - ٣٠المادة 

  ٢الفقرة 
لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابري إلرساء أو إبقاء توازن مناسب وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، 
  . هلذه االتفاقية وفقاً  بعمليات حتقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة يف األفعال اّرمة

  
  ٣٠ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

يف حالة اشتباه ارتكاب أحد املسؤولني جلرمية ما، ولدواعي التحقيق ميكن للجهات أنه اىل  ُعمانأشارت  -١٢٤
مرسوم سلطاين يف شأن حتديد وقد صدر  .أن تطلب رفع احلصانة عنه من قبل اجلهة املفوضة بذلك ُعماناملختصة يف 

  .)٣/٢٠١٤مفهوم احلصانة ونطاق تطبيقها رقم (

  
  )٣/٢٠١٤مرسوم سلطاني في شأن تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها رقم (

 الدولة وأعضاء االس املنتخبني واملعينني، جمموعة يقصد باحلصانة اليت يقررها املشرع لبعض موظفي :)١( المادة
القيام بواجبات وظائفهم أو أداء اخلدمة العامة املوكولة  واالمتيازات املقررة هلم بصفام ال بأشخاصهم بغرض متكينهم من  الضمانات

  وليست امتيازا شخصيا بقصد إعفائهم من املسؤولية دون مسوغ. إليهم،
وأفعال  ألوىل من هذا املرسوم على ما يصدر عنهم من أقوالإليها يف املادة ا  يقتصر نطاق احلصانة املقررة للفئات املشار :)٢( المادة

  هلا مكانيا وزمانيا ووظيفيا. بسبب أو مبناسبة ممارسة اختصاصام، ويف احلدود املقررة
ا استغالهل املعني إساءة استغالل احلصانة املقررة له بصفته، كما حيظر عليه  حيظر على املوظف وعضو الس املنتخب أو :)٣( المادة

املوظف أو العضو االستجابة إىل طلب  ويف حالة خمالفة ما تقدم جيب على اجلهة أو الس التابع له  يف غري األغراض املقررة هلا،
اجلزائية وصوال إىل تربئة ساحته أو متهيدا  عنه واإلذن مبباشرة الدعوى العمومية واختاذ إجراءات املساءلة االدعاء العام بشأن رفع احلصانة

  اكمته.حمل
  

  النظام األساسي للدولة 



 
 
 

 
 
 

٦٥

اجلرم املشهود اختاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو جملس الدولة أو عضو جملس  حالة غري يف جيوز ال ):٢٣) مكرر (٥٨المادة (
  .االنعقاد دور غري يف هذا الس رئيس من اإلذن ويصدر املختص، الس من السنوي إال بإذن سابق االنعقاد دور الشورى أثناء

  
  قانون السلطة القضائية

يف غري حاالت التلبس باجلرمية، ال جيوز القاء القبض على القاضي أو حبسه احتياطيًا اال بعد احلصول على اذن من  ):٨٧المادة (
  جملس الشؤون االدارية.

 مدة األربع والعشرين لاالدارية خالويف حاالت التلبس جيب عند القاء القبض على القاضي أو حبسه رفع األمر اىل جملس الشؤون 
  ساعة التالية.

وللمجلس أن يقرر بعد مساع أقوال القاضي اما االفراج عنه بكفالة أو بغري كفالة واما استمرار حبسه ملدة حيددها، وله مع مراعاة 
  االجراء السابق جتديد هذه املدة.

ال جيوز اختاذ اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على القاضي اال باذن من جملس الشؤون االدارية، بناًء على  ):٨٨المادة (
  طلب من املدعي العام.

  
  قانون االدعاء العام

واجراءات رفعها اليت  تسري يف شأن أعضاء االدعاء العام، عدا معاوين االدعاء العام، األحكام املتعلقة باحلصانة القضائية ):٩المادة (
  ينص عليها قانون السلطة القضائية.

  
  قانون الرقابة المالية واالدارية للدولة

 حبسه أو )لية واإلدارية للدولةاملجهاز الرقابة ا(عضو  العضو على القبض إلقاء جيوز ال رميةباجل ست التلب حاالريفـي غ ):١٧المادة (
  س.بإذن من الرئي إال احتياطيا
 دعيملا من طلب على بناء سإذن من الرئيب إال ضـوجيـوز اختـاذ إجـراءات التحقيـق أو رفـع الدعـوى العموميـة على العال  ):١٨(المادة 

  .العام

 ٣٠ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 اجلرائم.ال يبدو أن احلصانات تشكل عائقاً أمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه  -١٢٥

اجلرم املشهود اختاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو جملس الدولة أو عضو جملس  حالة غري يف جيوز وال -١٢٦
 دور غري يف هذا الس من رئيس اإلذن ويصدر املختص، الس من السنوي إال بإذن سابق االنعقاد دور الشورى أثناء

اختاذ اجراءات التحقيق أو رفع الدعوى كما ال جيوز ) من النظام األساسي للدولة).  ٢٣) مكرر (٥٨(املادة ( االنعقاد
من قانون  ٨٨(املادة  العمومية على القاضي اال باذن من جملس الشؤون االدارية، بناًء على طلب من املدعي العام

ا معاوين االدعاء العام، األحكام املتعلقة باحلصانة تسري يف شأن أعضاء االدعاء العام، عدو  السلطة القضائية).
جيـوز اختـاذ وال ) من قانون االدعاء العام). ٩القضائية واجراءات رفعها اليت ينص عليها قانون السلطة القضائية (املادة (



 
 
 

 
 
 

٦٦

اجلهاز بإذن من رئيس  إاللية واإلدارية للدولة املإجـراءات التحقيـق أو رفـع الدعـوى العموميـة على عضـو جهاز الرقابة ا
  من قانون الرقابة املالية واالدارية للدولة). ١٧(املادة  دعي العامملعلى طلب من ا بناءً 

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٣الفقرة 
مبالحقة تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانوا الداخلي فيما يتعلق 

هلذه االتفاقية، من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت تُتخذ وفقًا  جمّرمة األشخاص الرتكام أفعاالً 
   .بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاا

  
  ٣٠ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

قانون اإلجراءات ) من ٤واملادة ( النظام األساسي للدولةمن  )٦٤أشارت ُعمان اىل أنه يتضح نص املادة ( -١٢٧
أنه ال جيوز بأي حال من األحوال التنازل عن الدعوى العمومية أو وقفها أو تعطيل سريها إال يف األحوال اليت  اجلزائية

يبينها القانون، فاألصل هو حتريك الدعوى العمومية ومباشرة إجراءاا متهيداً لرفعها للقضاء، ونظراً للحكمة اليت ابتغاها 
ضايا ليس هلا أمهية وغري ذي جدوى وقد يكون يف إحالتها ضرر على الفرد املشرع ومنها عدم إثقال كاهل القضاء بق

وأسرته واتمع، خاصة وأن هدف العقوبة ليس االنتقام والتشفي وإمنا اإلصالح والتهذيب والردع، ومن هذا املنطلق 
ية رغم وجود جرمية فقد أعطى املشرع للمدعي العام فقط، استثناء من األصل سلطة تقديرية يف حفظ الدعوى العموم

) من قانون اإلجراءات اجلزائية، إال أن ذلك مرهون بتحقق شروط ثالثة ١٢٥وكفاية أدلتها وفقا ملا نصت عليه املادة (
 وردت يف سياق النص وهي:

إذا وجد يف عدم أمهية اجلرمية ما يربر ذلك، أي انه بعد اكتمال التحقيق وإسباغ الوصف القانوين على الواقعة تبني  .١
أن إحالتها للمحكمة ليس ذي جدوى ومثال ذلك إذا كانت الواقعة تشكل جرمية إصدار شيك بدون رصيد وأن 
املدعي باحلق املدين تنازل عن دعواه فليس هناك جدوى أو أمهية يف أن يزج باملتهم إىل قفص االام، ومثال آخر 

 ويتضح أم دخلوا للسلطنة من أجل البحث قضايا دخول البالد بطريقة غري مشروعة فعندما يتم ضبط املتسللني
عن عمل يتم إخراجهم من البالد إداريًا وإعادم إىل بلدام بقرار إداري من السلطة التنفيذية وفقًا لقانون إقامة 

 األجانب ويف هذه احلالة أيضاً ليست هناك أمهية يف إحالة الدعوى للمحكمة.

يف هذه احلالة فان املدعي العام يوائم بني ظروف املتهم وظروف الواقعة إذا وجد يف ظروف الدعوى ما يربر ذلك، و  .٢
مما جيعل من إسدال الستار والتوقف عن مواصلة اإلجراءات مصلحة للمجتمع والفرد إذ انه وكما أسلفنا فان 

ص العقوبة هي إصالح وذيب فمثال إذا كان املتهم حدثًا على مقاعد الدراسة وارتكب جرمية سرقة من شخ



 
 
 

 
 
 

٦٧

وتنازل ذلك الشخص فان حفظ الدعوى لظروف املتهم وإعطائه الفرصة ليؤوب إىل جادة الصواب مع أخذ تعهد 
عليه بعدم العودة إىل مقارفة اجلرائم وتعهد ويل أمره برعايته أصوب من دفعه إىل احملاكمة واحلكم عليه بعقوبة قد 

 تدمر مستقبله.

جوده يشرتط لكي يستطيع املدعي العام أن يعمل سلطته التقديرية يف أن ال يوجد مدع باحلق املدين، ويف حالة و  .٣
  ) من قانون اإلجراءات أن يتنازل املدعي باحلق املدين طواعية عن حقه.١٢٥احلفظ وفقاً لنص املادة (

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن جمال تطبيق النص السالف ذكره حمدود وال يتم إعماله إال يف نوعية قليلة من  -١٢٨
ئم. وال يطبق إطالقًا على قضايا االعتداء على املال العام، أو جرائم الفساد بل إن هناك توجيه من املدعي العام اجلرا

 باختاذ اإلجراءات القانونية الصارمة يف مثل تلك اجلرائم.

  النصوص التالية: إىلُعمان حالت أ -١٢٩

  النظام األساسي للدولة
العمومية باسم اتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانني يتوىل االدعاء العام الدعوى ): ٦٤المادة (

  اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام...
  

  قانون اإلجراءات الجزائية
العمومية أو وقف أو خيتص االدعاء برفع الدعوى العمومية ومباشرا أمام احملكمة املختصة، وال جيوز التنازل عن الدعوى  :)٤المادة (

وجيوز لالدعاء العام يف اجلنح واملخالفات إذا رأى أن الدعوى صاحلة لرفعها بناًء على . تعطيل سريها إال يف األحوال املبينة يف القانون
  .االستدالالت اليت مجعت أن يكلف املتهم احلضور أمام احملكمة املختصة

  :اختصاصهم دوائر ىف القضائى الضبط مأمورو ):٣١( المادة
  .العام االدعاء أعضاء -١
  .شرطى رتبة من بدءا األخرى النظامية والرتب الشرطة ضباط -٢
  .جندى رتبة من بدءا األخرى النظامية والرتب العام األمن جهات ضباط -٣
  .ونوام الوالة -٤
  .الصفة هذه القوانني ختوله من كل -٥
 ىف تقع الىت اجلرائم إىل بالنسبة القضائية الضبطية صفة املوظفني بعض ختويل املختص الوزير مع باالتفاق العدل وزير من بقرار وجيوز
  .وظائفهم بأعمال متعلقة وتكون اختصاصهم دوائر

 املتهم عن باإلفراج ويأمر ائيا أو مؤقتـــا التحقيـــق حبفـــظ قــرارا يصــدر أن االبتدائــى التحقيـــق انتهــاء بعد العام لالدعاء ):١٢١( المــادة
 الوقائع كانت مىت وائيا ،كافية غري األدلة كانت أو جمهوال املتهم كان إذا مؤقتا احلفظ قرار ويكون .آخر لسبب مسجونا يكن مل ما

  .القانون عليها يعاقب ال أو صحيحة غري املتهم إىل املنسوبة
 يف اجلرمية أو عدم أمهية يف وجد أدلتها إذا وكفاية وجود جرمية ائياً رغم التحقيق حبفظ العام أن يصدر قراراً  للمدعي ):١٢٥المادة (

  .املدين باحلق مدع يوجد ما مل ذلك يربر ظروفها ما
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  .إعالنه تاريخ من أيام عشرة خالل التحقيق حفظ قرار من التظلم ورثتهما أو املدىن باحلق وللمدعى عليه للمجىن ):١٢٦( المــادة
 احملكمة وعلى ،املشورة غرفة ىف منعقدة األحوال حبسب املستأنفة اجلنح حمكمة أو اجلنايات حمكمة إىل التظلم يرفع ):١٢٧( المــادة

 وذلك ،عليها يطبق الذى القانون ونص هلا املكونة واألفعال اجلرمية بيان مع العام االدعاء إىل القضية تعيد أن احلفظ قرار إلغاء رأت إذا
  .املختصة احملكمة إىل إلحالتها
 سبق قد يكن مل ما لصدوره التاليـــة أشهــر الثالثـــة خـــالل احلفــظ قــرار يلغــى أن مقامــه يقــوم مــن أو العـــام للمدعـــى ):١٢٨( المــادة
  .منه التظلم

  
  قانون الرقابة المالية واإلدارية للدولة

 مع الـالزم التحقيــق إجـراء املخالفـة ا وقعـت اليت اجلهة من يطلب أن إدارية أو مالية خمالفة اكتشاف عند للجهـاز :)٢٣املادة (
 حالة فـي عليها وجيـب ،بذلك إخطارهـا فـور املطـلوب التحقيـق بإجـراء اجلهـة التحفظيـة وتلـتزم اإلجراءات واختـاذ عنهـا املســؤول املوظـف

 خالل بذلك اجلهاز موافاة مع بشأــا إجـراءاته الختـاذ العام االدعـاء إبالغ جنائيـة جرميـة أو شبهـة تشكـل املخالفـة كـانت إذا مـا
 ،املخالفــة ا وقعـت اليت واجلهــة اجلهــاز إعــالن التحقيــق حبفــظ قــرار إصـدار حالة فـي العام االدعاء وعلى ،اإلبالغ تاريخ من أسبوعني
  .الشأن هذا فـي املتبعة لإلجراءات وفقا احلفظ قرار من التظلم املعنية اجلهة أو وللجهــــاز

  .جنائية جرمية أو شبهة تشكل خمالفة بأي العام االدعاء إبالغ الرئيس على األحوال مجيع وفـي
  

  قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
 املادة فـي عليها املنصوص املعامالت شأن فـي ومعلومات بالغات من إليها يرد ملا والتحري التحليل بأعمال الوحدة تقـوم:)٨املادة (
 املاليـة غيـر واملهـن واألعمـال املاليـة املؤسسـات مــن مستنــدات أو بيانات أو معلومات أية تطلب أن ذلك سبيل فـي وهلا ،السابقة

  .املختصة واجلهات للربح اهلادفة غيــر واهليئـات واجلمعيـات
 متويل أو األموال غسل جرمييت من أي ارتكاب على دالئل قيام عند والتحري التحليل عنه يسفر مبا العام االدعاء بإبالغ الوحدة وتقوم

  .أخرى جرمية أية أو ،اإلرهاب
 لألحكام وفقا وذلك القانون هذا فـي عليها املنصوص اجلرائم شأن فـي التحفظية اإلجراءات اختاذ العام االدعاء من تطلب أن وللوحدة

 .اجلزائية اإلجراءات قانون فـي املقررة

 ٣٠ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

قانون اإلجراءات من  )٤(لمادة طبقًا ل شرعية املالحقةهو ُعمان أشارت السلطات الُعمانية أن املبدأ يف  -١٣٠
من نفس القانون على استثناءين متعلقني بعدم أمهية اجلرمية أو بظروفها. كما أّكدت  )١٢٥(، بينما نصت املادة اجلزائية

) حمدود وال يتم إعماله إال يف نوعية قليلة من اجلرائم. وال يطبق إطالقاً ١٢٥جمال تطبيق نص املادة ( السلطات اىل أن
  على قضايا االعتداء على املال العام أو جرائم الفساد.

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 



 
 
 

 
 
 

٦٩

  ٤الفقرة 
لقانوا الداخلي ومع إيالء وفقًا  هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة،وفقًا  يف حالة األفعال اّرمة

االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط املفروضة خبصوص قرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة أو 
   .ستئناف ضرورة حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقةاال

  
  ٣٠ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٣١

  ئيةجزااالجراءات القانون 
 ضرر ال أنه أو مربر، له يعد مل حبسه أن وجد مىت املتهم عن باإلفراج أمرا يصدر أن وقت أى ىف العام االدعاء لعضو :)٦٣( ةالماد
  .فراره خيشى وال سبيله إخالء من التحقيق على
 بضمان املتهم عن اإلفراج يكون األحوال مجيع وىف ،اختصاصها من عنه اإلفراج فيكون املختصة احملكمة إىل أحيل قد املتهم كان وإذا

  .األموال على الواقعة اجلرائم ىف وجوبيا املاىل الضمان تقدمي ويكون.ماىل ضمان بتقدمي أو الرمسية وثائقه حبجز أو شخصى
 أثنــاء احلضــور عن املتهــم ختلــف لعدم ضمانا املبلغ هذا ويكون ،اإلفراج أمر أصدر ملن املاىل الضمان مبلغ تقدير يكون :)٦٤( ةالماد

  .عليه تفرض الىت األخرى والواجبات احلكــم تنفيــذ مـن الفــرار وعــدم احملاكمــة أو التحقيــق
  .األحوال حسب احملكمة أو العـــام االدعـــاء خزانـــة بإيداعـــه ذلــك ويكـــون ،غيــره من أو املتهـــم من الضمــان مبلغ يدفع :)٦٥( ةالماد
 بغيـــر للدولــة ملكــا املالــى الضمان يصبح عليه املفروضة االلتزامات أحد تنفيذ عن مقبول عذر بغري املتهم ختلف إذا :)٦٦( ةالماد

  .باإلدانة حكم يصدر مل أو الدعوى حفظـت إذا بأكملــه الضمــان مبلــغ ويــرد .بذلــك حكــم إلـى حاجـــة
 قويت إذا احتياطيا وحبسه املتهم على بالقبض جديد أمر إصدار من العام االدعاء عضو مينع ال باإلفراج الصادر األمر :)٦٧( ةالماد
 فيكون احملكمة من صادرا اإلفراج أمر كان وإذا .ذلك تستدعى أسباب وجدت أو عليه املفروضة بالواجبات أخل أو ضده األدلة

  .العام االدعاء طلب على بناء احملكمة ذات من املتهم على بالقبض جديد أمر إصدار

يف حاالت إجراءات التحقيق جيب إبالغ املتهم مبا نسب اليه من أفعال جمرمة،  هأناىل  ُعمانأشارت كما  -١٣٢
وللمتهم احلق يف توكيل حمام للدفاع عنه، وللمتهم احلق يف التظلم من قرارات االدعاء العام أمام احملاكم املختصة، ويف 

وله حق الدفاع بكافة وسائل االثبات، وله حق االستئناف والطعن على أثناء احملاكمة جيب أن تكون حماكمته عالنية 
 .األحكام اجلزائية

 ٣٠ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 شخصى ميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أن اإلفراج إىل حني احملاكمة ممكن بضمان -١٣٣
  األموال. على الواقعة اجلرائم ىف وجوبيا املاىل الضمان تقدمي ويكون ماىل. ضمان بتقدمي أو الرمسية املتهم وثائق حبجز أو
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  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٥الفقرة 
تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبّكر أو املشروط عن 

  .األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم
  

  ٣٠ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٣٤

  ئيةجزااالجراءات القانون 
 حبيث العقوبة مدة ثلثى السجن ىف أمضى إذا للحرية مقيدة بعقوبة ائيا عليه حمكوم كل عن شرط حتت اإلفراج جيوز :)٣٠٩( ةالماد

 على خطر عنه اإلفراج ىف يكن مل ما وذلك بنفسه بتقومي الثقة إىل يدعو السجن ىف وجوده أثناء سلوكه وكان ،أشهر تسعة عن تقل ال
 .األقل على سنة عشرين السجن ىف عليه احملكوم أمضى إذا إال اإلفراج جيوز فال املطلق السجن هى العقوبة كانت وإذا .العام األمن

 إلغاء وجيوز .السجون قانون ىف عليها املنصوص واألحكام للشروط عليه ا احملكوم املدة باقى خالل شرط حتت عنه املفرج وخيضع
 العقوبة مدة باقى ليستوىف السجن إىل ويعاد ،أساسها على اإلفراج مت الىت الشروط من شرط بأى عنه املفرج أخل إذا شرط حتت اإلفراج
 العام املفتش من قرار بتشكيلها يصدر جلنة موافقة بعد السجون عام مدير من بقرار وإلغاؤه شرط حتت اإلفراج أمر ويصدر .ا احملكوم
  .واجلمارك للشرطة
 من يكن مل ما وذلك اجلرمية ىف ا احملكوم املالية بااللتزامات عليه احملكوم أوىف إذا إال شرط حتت اإلفراج جيوز ال :)٣١٠( ةالماد

 .ا الوفاء عليه املستحيل
 

 ٣٠ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بعد و  العقوبة مدة ثلثى السجن ىف أمضى للحرية إذا مقيدةجيوز اإلفراج املشروط عن كل حمكوم عليه بعقوبة  -١٣٥
  ا. الوفاء عليه املستحيل من يكن مل ما املالية احملكوم ا وذلكأداء االلتزامات 

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٦الفقرة 
تنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف إرساء إجراءات جتيز للسلطة املختصة، عند 

هلذه االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة وفقًا  املتهم بارتكاب فعل جمرماالقتضاء، تنحية املوظف العمومي 
  .مبدأ افرتاض الرباءة



 
 
 

 
 
 

٧١

  
  ٣٠ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  اىل أا ملتزمة بالفقرة قيد االستعراض وأحالت اىل النصوص التالية: ُعمانأشارت  -١٣٦

  الخدمة المدنيةقانون 
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع  لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف املوظف احملال للتحقيق عن العمل ):١١٠المادة (

 وىف هذه احلالة ،الوقف ألكثر من ثالثة أشهر إال بقرار من جملس املساءلة املختص وال جيوز أن متتد فرتة ،استمرار صرف راتبه الكامل
عوقب باإلنذار أو اخلصم من الراتب مبا ال  فإذا حفظ التحقيق أو برئ املوظف أو ،للمجلس أن يقـرر وقف صــرف نصـف راتبــهجيوز 

  ه.من راتب جياوز مخسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف
ويوقف صــرف نصف راتبه عن هذه  ،عن عمله مـدة حبســـه كل موظف حيبس احتياطيا على ذمة قضية يعترب موقوفا: )١١١المادة (

 .مل يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه فإذا حفظ التحقيق أو ،املدة
  

  قانون السلطة القضائية
يرتتب حتمًا على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولس الشؤون االدارية، اما من تلقاء ): ٩٠المادة (

  أثناء اجراءات التحقيق أو احملاكمة... من وزير العدل، وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته نفسه أو بناًء على طلب

 ٣٠ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

جيوز وقف املوظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. كما أن كل موظف ُحيبس احتياطيا يعترب  -١٣٧
  حبسه.موقوفاً عن عمله مدَة 

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  (أ) ٧ الفرعية الفقرة
تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ 

قانوا الداخلي، عن  إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية حيددها
  هلذه االتفاقية، للقيام مبا يلي:وفقاً  األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة

  .(أ) تويل منصب عمومي
  

  ٣٠ المادة (أ) من ٧الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

٧٢

من حرمان احملكوم عليه ممارسة حقوقه السلطات املختصة تتخذ اإلجراءات الالزمة اىل أن  أشارت ُعمان -١٣٨
املدنية وفقا لقانون اجلزاء العماين طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن مث فرتة موازية ملدة العقوبة املنفذة وفقا للحقوق املبينة يف 

نون قامن  ١٦٥كما وأنه يف بعض اجلرائم مثل الرشوة، حيكم بعزل املوظف من الوظيفة مؤبدًا (املادة  .ذات القانون
 )اجلزاء العماين

   اىل النصوص التالية: ُعمانأحالت  -١٣٩

  قانون الحدمة المدنية
  :يشرتط فيمن يعني ىف إحدى الوظائف الدائمة ما يأيت :)١٢المادة (

 .عماىن اجلنسية باستثناء من تقتضى احلاجة تعيينهم من غري العمانيني أن يكون  . أ
 .حسن السرية والسلوك أن يكون  . ب
ما مل يكن قد رد  ،بعقوبة ىف جرميــة خملـــة بالشــرف أو األمانة حكم ائى بالسجن ىف جنايـــة أو أال يكون قد صدر ضده  . ج

 .إليه اعتباره
رأت جلنة شؤون املوظفني من ظروف  ومع ذلك إذا كان احلكم عليه ألول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيني إذا

  .الوظيفة وطبيعتها مقتضياتالواقعة وأسباب احلكم أن ذلك ال يتعارض مع 
الفصل من اخلدمة ما مل يكن قد مضى على هذا القرار  أال يكون قد صدر ضده قرار مبعاقبته باإلحالة إىل التقاعد أو  . د

 .ثالث سنوات
 .مستوفيا اشرتاطات شغل الوظيفة احملددة ببطاقة وصفها أن يكون  . ه

العملية مىت   الوحدة االستثناء من شرط احلد األدىن ملدة اخلربةالضرورة بناء على طلب رئيس  وجيوز للمجلس إدا دعت
هذا الشرط إذا توافرت لدى املرشح لشغل الوظيفة  كما جيوز لس الوزراء االستثناء من  ،كانت هناك ندرة ىف هذه اخلربة

 .خربة علمية نادرة
 .قة الشخصيةوتثبت السن بشهادة امليالد أو بالبطا ،عن مثانية عشر عاما أال تقل سنه  . و
 .جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة أن  . ز
  .أن يكون الئقا طبيا للخدمة  . ح

  
  النظام األساسي للدولة

  :اآليت الدولة جملس لعضوية اختياره يتم فيمن يشرتط) ١( مكررا) ٥٨( املادة حبكم اإلخالل دون: )٢( مكــررا) ٥٨( مــادةال
 .اجلنسية عماين يكون أن -
 .تعيينه تاريخ فـي ميالدية سنة أربعني عن سنه تقل أال -
 .اعتباره إليه رد ولو األمانة أو بالشرف خملة جرمية فـي أو جناية بعقوبة ائيا عليه احلكم سبق قد يكون أال -
 .عسكرية أو أمنية جهة إىل منتسبا يكون أال -
 .قضائي حبكم عليه حمجورا يكون أال -
  عقلي مبرض مصابا يكون أال -
  



 
 
 

 
 
 

٧٣

  قانون الجزاء العماني
  .احلياة مدى حقوقه ممارسة من حيرم اإلرهابية املطلق السجن بعقوبة عليه حمكوم كل ):٥٠( المــادة

 طوال مث ومن عقوبته مدة تنفـيذ طوال املدنية حقوقه ممارسة من فـيحرم ،تأديبية أم كانت إرهابية املؤقت السجن بعقوبة عليه احملكوم أما
 حيرم ال .القانون ألحكام وفقا التنفـيذ بعد اعتباره استعاد إذا إال ،سنوات ثالث عن تقل ال أن على املنفذة العقوبة ملدة موازية فرتة

  .املدنية حقوقه من تكديرية بعقوبة عليه احملكوم
  

  :هي السابقة املادة مبقتضى عليه احملكوم منها حيرم اليت املدنية احلقوق إن ):٥١( المــادة
  .احلكومية الوظائف تويل فـي احلق -١
  .والنقابية الطائفـية الوظائف تويل فـي احلق -٢
  .االنتخاب حق -٣
  .اجلرائد وحترير ونشر ملكية حقوق -٤
  .فـيها التعليم وفـي ،اخلاصة أو الرمسية املدارس إدارة فـي احلق -٥
  .الفخرية واأللقاب األومسة محل فـي احلق -٦
  

املقصود يف هذا القانون كل شخص عينه جاللة السلطان او احلكومه لقاء راتب يتقاضاه من خزانة يعد موظفا باملعىن : )١٥٤( ةالماد
 .الدوله وكل شخص ندب او انتخب الداء خدمه عامه ببدل او لغري بدل

املؤسسات ويعترب يف حكم املوظف كل من يعمل يف احدى املؤسسات او اجلمعيات اخلاصه ذات النفع العام او يف احدى الشركات او 
 .اخلاصه اذا كانت احدى وحدات اجلهاز االداري للدوله تساهم يف رأس ماهلا او مواردها املاليه باي صفه كانت

 

 ٣٠ المادة (أ) من ٧الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .احلكوميةيتضمن قانون اجلزاء عقوبة العزل واحلرمان من احلق يف تويل الوظائف  - ١٤٠

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  (ب) ٧ الفرعية الفقرة
تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ 

قانوا الداخلي، عن إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفرتة زمنية حيددها 
  :هلذه االتفاقية، للقيام مبا يليوفقاً  األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة

  .تويل منصب يف منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة )ب(
  



 
 
 

 
 
 

٧٤

  ٣٠ المادة (ب) من ٧الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  .٣٠(أ) من املادة  ٧السابقة عن الفقرة إىل إجابتها  ُعمانأحالت  -١٤١

 ٣٠ المادة (ب) من ٧الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

يتضمن قانون اجلزاء عقوبة العزل واحلرمان من احلق يف تويل الوظائف  اذتلتزم ُعمان بالفقرة قيد االستعراض  -١٤٢
 )١٥٤و ٥١و ٥٠(املواد  الدولة، مبا فيها الوظائف يف املنشآت اململوكة من عموميةال

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ٨الفقرة 
  .من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياا التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني ١ال متس الفقرة 

  
  ٣٠ المادة من ٨الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 نائية مستقلة عن اجلرم اإلداري، إذا إن اجلرمية اجلُعماينهذه الفقرة منفذة يف التشريع الاىل أن  ُعمان أشارت -١٤٣
مبعىن أن السلطات العقابية تتخذ إجراءات توقيع العقوبات اجلزائية والسلطات املدنية (اجلهة اإلدارية) صالحية اختاذ 

 .املساءلة اإلدارية وتوقيع العقوبات اإلدارية

  اىل النصوص التالية: ُعمانأحالت  -١٤٤

  قانون الخدمة المدنية
 هذه عن راتبه نصف صرف ويوقف ،حبسه مدة عمله عن موقوفا يعترب قضية ذمة على احتياطيا حيبس موظف كل ):١١١( المـــادة

  .راتبه من أوقف ما له صرف بإدانته يقض مل أو التحقيق حفظ فإذا ،املدة
 ،املدة هذه عن الكامل راتبه من وحيرم ،سجنه مدة عمله عن موقوفا يعترب جزائي حلكم تنفيذا يسجن موظف كل ):١١٢( المـــادة
 مصدر هو راتبه وأن نفقتهم تلزمه ممن أحدا يعول املوظف أن ثبت وإذا) ١٤٩/و،  ١٤٠( املادتني حبكم اإلخالل دون وذلك

 راتبه نصف الالئحة حتددها اليت بالطريقة هلم الوحدة صرفت ،االجتماعية التنمية وزارة من شهادة مبوجب وذلك الوحيد معيشتهم
 للمادة وفقا عمله إىل عودته أو خدمته بإاء قرار يصدر أن إىل وذلك ،تعددهم حال فـي بالتساوي بينهم يقسم أن على ،الكامل

  /و).١٤٠(
 عمله عن موقوفا يعترب ،األمانة أو بالشرف خملة جرمية أو جناية فـي ائي غري جزائي حكم ضده يصدر موظف كل ):١١٣( المـــادة
  .راتبه من أوقف ما له صرف بإدانته يقض مل أو العقوبة ألغيت فإذا ،ائيا احلكم يصري حىت راتبه نصف صرف ويوقف



 
 
 

 
 
 

٧٥

 من ائي حكم صدور بعد إال االام ذا يتعلق فيما إداريا مساءلته جيوز فال ،جنائي اام للموظف وجه إذا ):١١٤( مـــادةال
 عند جيوز فال ،القاطعة حجيته اجلزائي للحكم ويكون .أركاا توافرت إذا اإلدارية املساءلة من بالرباءة احلكم مينع وال ،املختصة احملكمة
  .ضده بينة أية قبول أو أسبابه أو احلكم مناقشة اإلدارية املساءلة

 اإلدارية للمساءلة املركزي الس اختصاص من اجلزاء وتوقيع اإلدارية املساءلة تكون )١١٧( املـــادة حكم مراعاة مع ):١١٥( لمـــادةا
  .أخرى لوحدة اازاة أو املساءلة وقت تابعا املخالف املوظف كان ولو حىت املخالفة فيها وقعت اليت بالوحدة اإلدارية املساءلة جملس أو

  :هي املوظفني على توقيعها اجلائز العقوبات ):١١٦( المـــادة
 .اإلنذار - أ

 .السنة فـي أشهر ثالثة على تزيد ال ملدة الراتب من اخلصم  - ب
 .الدورية العالوة من احلرمان - ج
 .عالوة حدود فـي الراتب خفض - د
 وعالوات منها خفض اليت الدرجة فـي إليه وصل الذي الراتب استحقاقه مع مباشرة األدىن والدرجة الوظيفة إىل اخلفض - هـ

 .إليها خفض اليت الدرجة وبدالت
 منها خفض اليت الدرجة إىل الرتقية قبل يتقاضاه كــان الـذي الراتـب استحقاقـه مـع مباشـرة األدنـى والدرجـة الوظيفـة إىل اخلفـض - و

 .إليها خفض اليت الدرجة وبدالت وعالوات
 .التقاعد إىل اإلحالة - ز
  .اخلدمة من الفصل - ح

  
  :اآلتية األسباب ألحد املوظف خدمة تنتهي ):١٤٠( المـــادة

  .األمانة أو بالشرف خملة جرمية فـي بعقوبة أو جناية بعقوبة ائيا احلكم -و
 الواقعة ظروف من رأى إذا اخلدمة فـي املوظف إبقاء الوحدة لرئيس كان العقوبة تنفيذ وقف مع مرة ألول احلكم كان إذا ذلك ومع

 .املوظفني شؤون جلنة على العرض بعد وطبيعتها الوظيفة مقتضيات مع يتعارض ال ذلك أن احلكم وأسباب
  

  الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
 على تعرض بذلك مذكرة إعداد عليــه وجـــب جنائيـــة جرميـــة تشكـــــــل املوظف إىل املنسوبة املخالفة أن احملقق رأى إذا ):١٢٩( المــادة
 انتهى فإذا جنائيا، املوظف مع التحقيق ينتهــى أن إىل اإلدارى التحقيــــق يوقـــف احلالـــــة هـــذه وىف الشرطـــة، إلبالغ الوحـدة رئيــس

  .اجلزائية الدعوى ىف ائى حكم يصدر أن إىل اإلدارى التحقيق وقف استمر اجلزائية للمحاكمة املوظف إحالة إىل التحقيق
 املادة ىف عليها املنصوص األخرى األسباب من ألى اخلدمة إـــاء قــــرارات بإعــــداد املوظفيــــن شـــؤون وحـــدة تقــــوم ):١٥٠( المــادة

 من األكثر على أسبوع خالل يصدر وأن ،حتققه وتاريخ اخلدمة إاء سبب القرار يبني أن وجيب ،السبب حتقق فور القانون من )١٤٠(
  .السبب هذا حتقق تاريخ
 .السابقة املادة ىف عليها املنصوص األخرى اإلجراءات واختاذ خدمته إاء بقرار املوظف بإخطار املذكورة الوحدة وتقوم

 ٣٠ المادة من ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  
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من قانون  ١١٦ – ١١٤ تأديبية مبوجب املواد عقوباتجيوز توقيع تلتزم ُعمان بالفقرة قيد االستعراض حيث  -١٤٥
  يف قضايا الفساد. زائيةج عقوباتاخلدمة املدنية، وذلك باإلضافة إىل 

  
  المالحقة والمقاضاة واإلجراءات - ٣٠المادة 

  ١٠الفقرة 
االتفاقية يف هلذه وفقًا  تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة

  .جمتمعام
  

  ٣٠ المادة من ١٠الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

رد االعتبار للمتهم املدان بعد مرور السيما جلهة  هذه الفقرة منفذة يف التشريع الُعماينُعمان اىل أن  أشارت -١٤٦
  وأحالت اىل املواد التالية: ،جديد يف اتمعفرتة زمينة من تنفيذه العقوبة على حنو يسمح معه باخنراطه من 

  قانون اإلجراءات الجزائية
   .القانون هذا ألحكام وفقا األمانة أو بالشرف خملة جنحة أو جناية ىف عليه حمكوم لكل االعتبار يرد ):٣٣٣المادة (
 مىت املدة مبضى سقوطها أو عنها عفو صدور أو والتكميلية األصلية العقوبة تنفيذ متام بعد القانون حبكم االعتبار يرد ):٣٣٤المادة (

  .جنحة ىف كانت إذا سنوات وثالث جناية ىف العقوبة كانت إذا سنوات مخس مضت
  :اآلتية الشروط توافرت مىت ذلك طلب إذا االعتبار برد حكما تصدر أن املشورة غرفة ىف منعقدة اجلنايات حملكمة ):٣٣٥المادة (

  .املدة مبضى سقطت أو عنها عفو صدر أو نفذت قد ا احملكوم العقوبة تكون أن -١
 جنحة ىف كانت إذا وسنة جناية ىف العقوبة كانت إذا سنتان العفو صدور أو التنفيذ متام تاريخ من مضى قد يكون أن -٢

 .املدة مبضى العقوبة وسقوط للعود احلكم حالىت ىف املدد وتضاعف
 البيانات على الطلب يشتمل أن وجيب الطالب إقامة حمل له التابع العام االدعاء إىل بعريضة االعتبار رد طلب يقدم ):٣٣٦المادة (

   .احلني ذلك منذ فيها أقام الىت واألماكن عليه الصادر احلكم تاريخ فيها يبني وأن ،شخصيته لتعيني الالزمة
 ومدة عليه احلكم وقت من مكان كل ىف الطالب إقامة تاريخ من لالستيثاق الطلب بشأن حتقيقا العام االدعاء جيرى ):٣٣٧المادة (

 إىل ويرفعه الطلب إىل التحقيق ويضم ،املعلومات من الزما يراه ما كل مجع عام وبوجه ارتزاقه ومصادر سلوكه على للوقوف اإلقامة تلك
   :بالطلب ويرفق ،عليها بىن الىت األسباب ويبني رأيه فيه يدون بتقرير لتقدميه التاليني الشهرين خالل احملكمة
  .الطالب على الصادر احلكم صورة -١
  .السوابق صحيفة -٢
  .العقوبة تنفيذ فرتة خالل سلوكه عن تقرير -٣

 تكن مل ما لألفراد أو للدولة مالية التزامات من به عليه حكم ما كل عليه احملكوم يوىف أن االعتبار برد للحكم جيب ):٣٣٨المادة (
   .الوفاء معها يستطيع ال حالة ىف أنه عليه احملكوم أثبت أو انقضت قد االلتزامات هذه
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 املواد ىف عليها املنصوص الشروط حتققت إذا إال االعتبار برد احلكم جيوز فال أحكام عدة الطالب ضد صدرت إذا ):٣٣٩المادة (
   .األحكام أحدث إىل إسنادها املدة حساب ىف يراعى أن على ،منها حكم كل إىل بالنسبة السابقة

 الزما تراه ما كل واستيفاء ،والطالب العام االدعاء أقوال مساع هلا ويكون املشورة غرفة ىف منعقدة الطلب احملكمة تنظر ):٣٤٠المادة (
   .األقل على أيام بثمانية اجللسة قبل باحلضور الطالب إعالن ويكون ،املعلومات من

 الثقة إىل يدعو عليه احلكم صدور منذ الطالب سلوك أن رأت إذا به احملكمة حتكم االعتبار رد شروط توافرت مىت ):٣٤١المادة (
   .تأويله أو القانون تطبيق ىف خلطأ النقض بطريق إال احلكم ىف الطعن يقبل وال ،نفسه بتقومي

  جتديـــده جيـــوز فال عليـــه احملكـــوم سلـــوك إىل راجـــع بسبـــب االعتبـــار رد طلـــب رفــــض إذا ):٣٤٢المادة (
   .لذلك الالزمة الشروط توافرت مىت جتديده فيجوز األخرى األحوال ىف أما ،سنة مضى بعد إال

 قد احملكمة تكن مل أخرى أحكام ضده صدرت قد عليه احملكوم أن ظهر إذا االعتبار برد الصادر احلكم إلغاء جيوز ):٣٤٣المادة (
 االعتبار برد حكمت الىت احملكمة من احلالة هذه ىف احلكم ويصدر .قبله وقعت جرمية ىف االعتبار رد بعد عليه حكم إذا أو ا علمت

   .العام االدعاء طلب على بناء
   .واحدة مرة إال عليه للمحكوم االعتبار برد احلكم جيوز ال ):٣٤٤المادة (
 ،املدة مبضى فيه يسقط أو التدبيـــر فيه ينتهــى الــذى اليــوم من املــدة فتبدأ بتدبيــر معهــا قضـى قد العقوبة كانت إذا ):٣٤٥المادة (

 كان إذا أما .ائيا شرط حتت اإلفراج فيه يصبح الذى التاريخ من إال املدة تبدأ فال ،شرط حتت عليه احملكوم عن أفرج قد كان وإذا
   .احلكم صدور تاريخ من املدة فتبدأ العقوبة تنفيذ وقف مع احلكم

 من واحلرمان األهلية انعدام من عليه يرتتب ما وزوال املستقبل إىل بالنسبة باإلدانة احلكم حمو االعتبار رد على يرتتب ):٣٤٦(المادة 
 ،باإلدانة احلكم عنها صدر الىت احملكمة إىل االعتبار برد الصادر احلكم من صورة العام االدعاء ويرسل .اجلزائية اآلثار وسائر احلقوق

   .مبقتضاه للتأشري املختصة اجلهات وإىل
   .باإلدانة احلكم من هلم ترتتب الىت باحلقوق يتعلق فيما الغري على االعتبار برد االحتجاج جيوز ال ):٣٤٧المادة (
   :االعتبار رد طلب معها يقتضى سوابق التالية اجلرائم ىف الصادرة األحكام تعترب ال ):٣٤٨المادة (

  .اجلنح ىف األوىل السابقة -١
  .األمانة أو بالشرف املخلة غري اجلنح -٢
  .ذلك خالف على القانون نص إذا إال األحداث جرائم -٣
  .املخالفات -٤
   .السوابق من اعتبارها عدم على ا اخلاصة القوانني تنص الىت اجلرائم -٥

  
  قانون مسألة االحداث

اتمع بعد  اندمـاج احلدث اجلانح يف على يساعـد الالحقـة مبـادائــرة شـؤون األحـداث اختـاذ إجـراءات الرعايـة  تتوىل :)٢٦المادة (
 ،اجلنوح إىل سبيل التكيف مع أوضاعه اجلديدة مبا يكفل محايته من العودة يواجهها يف قد وتذليل الصعوبات اليت ،قضاء فرتة التدبري

  :وتتمثل هذه اإلجراءات يف
  .واالجتماعية للحدثزيارة األسرة لتهيئة الظروف األسرية  -أ 

  .مسـاعدة احلدث مبا حيقق تفاعله اإلجيايب مع احمليطني به  - ب 
   .يئــة الفــرص املنــاسبة الستكمــال تدريبه وتعليمه وإجياد مصدر دخل له على مساعدة احلدث -ج 
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  قانون السجون

ويكون هلا  ،نزالء يلحق ا عدد كاف من اخلرباء واألخصائينيتنشأ باإلدارة العامة للسجون إدارة للرعاية االجتماعية لل): ٣٥املادة (
  :وختتص هذه اإلدارة باآليت ،األمر ذلك السجون كلما اقتضى فـي أقسام

 .إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزالء فيما خيص فحص شخصيتهم وتصنيفهم فـي املسامهة -١
 .تنفيذ هذه الربامج وتعديلها وتأهيلهم واإلشراف على وضع برامج معاملة النزالء وتثقيفهم وتدريبهم فـي االشرتاك -٢
 .اتمع فـي يكونوا أعضاء صاحلني تأهيل النزالء لكي تساعد على إعداد البحوث االجتماعية والدراسات النفسية اليت -٣
 .للنزالء وحبث مشاكلهم الفردية وتقدمي املساعدات الالزمة حللها متابعة النشاط االجتماعي -٤
عمل مناسب قبل اإلفراج  ء وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا والتنسيق مع اجلهات املختصة لتسهيل حصوهلم علىإعداد النزال -٥

 .عنهم
  .التنسيق مع اجلهات املختصة لرعاية أسر النزالء اجتماعيا وماديا أثناء تنفيذ العقوبة -٦

 ٣٠ المادة من ١٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

الق سراحهم بغية إعادة إدماجهم يف طبرامج خمصصة ملتابعة األشخاص املدانني بعد ا ليس لدى ُعمان -١٤٧
شاركون يف عدد من الربامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خالل ، غري أن هؤالء األشخاص ي(الرعاية الالحقة) جمتمعام

بعد انقضاء مدة من الزمن من تاريخ  كوم عليهاحملرد االعتبار إىل  علىقانون اإلجراءات اجلزائية نص كما   فرتة سجنهم.
 انتهاء تنفيذ عقوبته.

إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال  عزيزلتأن تتخذ اجراءات اضافية  ُعمانُيَشجع املستعرِضون  -١٤٨
 جمّرمة وفقاً لالتفاقية يف جمتمعام.

  

  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 
  (أ) ١ الفرعية الفقرة

تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من 
  :مصادرة

  .هلذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائداتوفقاً  العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمّرمة (أ)
  

  ٣١ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  أحالت اىل النصوص التالية: و ُعماينهذه الفقرة منفذة يف التشريع الاىل أن  ُعمانأشارت  -١٤٩
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  النظام األساسي للدولة
  ... ):١١المادة (
  .بالقانون املبينة األحوال يف قضائي حبكم اخلاصة إال املصادرة عقوبة وال تكون حمظورة، لألموال العامة املصادرة

  
 قانون الجزاء العماني

ميكـــن للقاضي فـي حالـــة اإلدانـــة أن يقضــي مبصــادرة األشياء املضبوطة اليت استعملت أو كانت معدة الرتكاب اجلرمية ): ٥٢( املــادة
 .عنها، مع االحتفاظ حبق الغري صاحب النية احلسنةواألشياء املغتصبة بفعل هذه اجلرمية، أو الناجتة 

جيب فـي كل حال احلكم مبصادرة األشياء اليت كان صنعها أو اقتناؤها أو استعماهلا غري مشروع حبد ذاته وإن مل تكن ملكا ): ٥٣( املــادة
 .للمدعى عليه أو احملكوم عليه، حىت وإن مل تفض املالحقة إىل حكم

 يكن ما جتب مصادرته قد ضبط، مينح املدعى عليه أو احملكوم عليه مهلة لتسليمه حتت طائلة أداء ضعفـي قيمته إذا مل): ٥٤( املــادة
 .حسبما حيددها القاضي فـي حكمه تلقائيا أو مبعرفة خبري

  .وحتصل القيمة بالطريقة اليت حتصل ا الغرامة
من هذا القانــــون حيكم مبصـــــادرة املمتلكــــات أو املعدات أو أية أدوات  )٥٤) إىل (٥٢مع عدم اإلخالل باملواد من ( ):٣٢١( املــادة

استخدمت أو يراد استخدامها فـي جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية وعائدات تلك اجلرائم أو اإليرادات أو املنافع املتأتية من تلك 
 .العائدات

دمي السجالت املصرفـية أو املالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف وجيوز لكل من االدعاء العام واحملكمة إصدار أمر بتق
 .عن العائدات واملمتلكات املتأتية من جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية

ـا جزء من وقع فـي إقليمهـ -تؤول العائدات واملمتلكات املصادرة إىل خزانة الدولة. وجيوز بناء على طلب دولة أخرى ): ٣٢٢( املــادة
 .اقتسام هذه العائــدات أو املمتلكات مبوجب اتفاق أو ترتيبات جترى مع الدولة الطالبة -النشــاط اإلجرامــي للجماعــة املنظمـة 

 
  قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

املسؤول احلكومي من منصبه أو عمله ومبصادرة كافة ) حيكم بعزل ١٧ ،١٦ ،١٥( فـي مجيع األحوال الواردة فـي املواد): ١٨( املــادة
 .األموال اليت تلقاها باملخالفة ألحكام هذا القانون

  
 قانون مكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب

غسل األموال لالدعاء العام األمر باختاذ مجيع اإلجراءات التحفظية الالزمة مبا فـي ذلك ضبط وجتميد األموال حمل جرائم ): ٢٠( املـــادة
ومتويل اإلرهاب وعائداا وأية أدلة قد جتعل من املمكن حتديد تلك األموال والعائدات، وجيوز التظلم من ذلك األمر أمام حمكمة اجلنح 

 .املنعقدة بغرفة املشورة
 .وللمحكمة املختصة األمر بالتجميد إىل حني صدور حكم فـي موضوع الدعوى

اتفاقية مصدق عليها أو بشرط املعاملة باملثل  ُعمانالعام بناء على طلب من اجلهة املختصة بدولة أخرى تربطها بلالدعاء ): ٢٢( املـــادة
 .متويل اإلرهابو  أن يأمر بتعقب أو ضبط أو جتميد األموال والعائدات والوسائل املرتبطة جبرائم غسل األموال

) مخسة آالف  أو بإحدى هاتني ٥٠٠٠ة أشهر، وبغرامة ال تزيد على () ست٦يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على (): ٣٤( املـــادة
أو بإلغـاء رخصــة الشخـــص املعنـــوي  ،) من هـــذا القانــون وجيــوز للمحكمة أن تقضي باملصادرة٤٠العقوبتني كل من خالف حكم املــــادة (
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أو احلظر الدائم أو  ،وغلق املؤسسة بصفة ائية أو ملدة حمددة ،لة النشاطأو احلرمان من مزاو  ،أو وقف نشاطــه ملــدة ال تزيد على سنة
  .املؤقت عن ممارسة أي نشاط إذا ارتكبت املخالفة باسم الشخص املعنوي أو حلسابه

مة حكما مبصادرة تصدر احملك ،فـي حالة اإلدانة بارتكاب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو الشروع فـي ارتكاا): ٣٥( املـــادة
 :اآليت

األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب والوسائل املستخدمة فيها واإليرادات والعائدات األخرى املستمدة منها واليت  -١
جرميـــــة غســـل األمـــوال أو تــؤول إىل أي شخــص ما مل يثــبت أنه قــد حصــل عليهـا بطريقــة مشروعــة وأنه كـــان جيهــــل أن مصدرهــــا 

 .متويل اإلرهاب
عائدات اجلرمية واليت تؤول إىل شخص أدين فـي جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إىل زوجه أو أوالده أو أي شخص آخر  -٢

 .ما مل تثبت األطراف املعنية أا من مصدر مشروع
أينما وجدت ما مل تثبت األطراف املعنية أا  ،األموال أو متويل اإلرهاب األموال اليت أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جرمية غسل -٣

 .من مصدر مشروع
وعند اختالط األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب باألموال اليت مت احلصول عليها من مصادر مشروعة ينصب احلكم 

 .رهابباملصادرة على األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإل
األحوال تستثنــى جرائـــم غســـل األمـــوال ومتويــل اإلرهـــاب مــن األحكــام املقــررة النقضــاء الدعـــوى العمومية وحيكم فـي مجيع ): ٣٦( املـــادة

ها أو فـي حالة التصرف مبصادرة األموال حمل جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فـي حالة تعذر ضبط
 .فيها إىل الغري حسن النية

 

 .ان هنالك مواد اخرى يف القانون ذاته تناولت أحكام املصادرةاىل  ُعمانكما أشارت  -١٥٠

 

 ٣١ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

اليت حتصلت من اجلرمية أو اليت اسُتخدمت ) من قانون اجلزاء على إمكانية مصادرة األشياء ٥٢نصت املادة ( -١٥١
وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل إدانة. وتسمح ُعمان باملصادرة على اأو كانت معّدة لالستخدام يف ارتكا .

  أساس القيمة.

  
  والمصادرة التجميد والحجز - ٣١المادة 

  (ب) ١ الفرعية الفقرة
اق نظامها القانوين الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نط

  :مصادرة



 
 
 

 
 
 

٨١

 املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة لالستخدام يف ارتكاب أفعال جمّرمة )(ب
  . هلذه االتفاقيةوفقاً 

  
  ٣١ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ان هنالك مواد اخرى يف القوانني اخلاصه مثل قانون جواا السابق كما أشارت اىل إىل  ُعمانحالت أ -١٥٢
 .االسلحة والذخائر وغريه اليت تناولت مصادرة الوسائل املستخدمة

 ٣١ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

قانون اجلزاء على إمكانية مصادرة األشياء اليت حتصلت من اجلرمية أو اليت اسُتخدمت ) من ٥٢نصت املادة ( -١٥٣
وجيب أن تكون املصادرة مستندة إىل إدانة. وتسمح ُعمان باملصادرة على اأو كانت معّدة لالستخدام يف ارتكا .

  أساس القيمة.

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٢الفقرة 
من هذه املادة  ١طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء املشار إليها يف الفقرة تتخذ كل دولة 

  . أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف اية املطاف
 

  ٣١ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 أحالت اىل النصوص التالية:منفذة يف التشريع الُعماين و هذه الفقرة اىل أن  أشارت ُعمان -١٥٤

  قانون االجراءات الجزائية
ملأمور الضبط القضائى أن يضبط األشياء الىت حيتمل أن تكون قد استعملت ىف ارتكاب اجلرميــة أو نتجــت عـن ارتكاــا أو ): ٨٨(املــادة 

ويطلب منه إبداء  ،وتوصف هذه األشياء وتعرض على املتهم ،وكــل مــا يفيد ىف كشف احلقيقةحيتمــل أن تكــون قـد وقعــت عليهــا اجلرميــة 
وتوضع األشياء واألوراق املضبوطة ىف حرز مغلق خمتوم  ،مالحظاته عليها وحيرر بذلك حمضر يوقعه املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع

  .ويشار إىل املوضوع الذى حصل الضبط من أجله ،بضبطهاخبتم رمسى ويكتب على احلرز تاريخ احملضر احملرر 
 

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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تقـوم الوحدة بأعمال التحليل والتحري ملا يرد إليها من بالغات ومعلومات فـي شأن املعامالت املنصوص عليها فـي املادة ): ٨(املــادة 
ة معلومات أو بيانات أو مستنــدات مــن املؤسسـات املاليـة واألعمـال واملهـن غيـر املاليـة وهلا فـي سبيل ذلك أن تطلب أي ،السابقة

 .واجلمعيـات واهليئـات غيــر اهلادفة للربح واجلهات املختصة
موال أو متويل وتقوم الوحدة بإبالغ االدعاء العام مبا يسفر عنه التحليل والتحري عند قيام دالئل على ارتكاب أي من جرمييت غسل األ

 .أو أية جرمية أخرى ،اإلرهاب
وللوحدة أن تطلب من االدعاء العام اختاذ اإلجراءات التحفظية فـي شأن اجلرائم املنصوص عليها فـي هذا القانون وذلك وفقا لألحكام 

 .املقررة فـي قانون اإلجراءات اجلزائية
ءات التحفظية الالزمة مبا فـي ذلك ضبط وجتميد األموال حمل جرائم غسل األموال لالدعاء العام األمر باختاذ مجيع اإلجرا): ٢٠(املـــادة 

وجيوز التظلم من ذلك األمر أمام حمكمة اجلنح  ،ومتويل اإلرهاب وعائداا وأية أدلة قد جتعل من املمكن حتديد تلك األموال والعائدات
  .املنعقدة بغرفة املشورة

 .إىل حني صدور حكم فـي موضوع الدعوىوللمحكمة املختصة األمر بالتجميد 
اتفاقية مصدق عليها أو بشرط املعاملة باملثل  ُعمانلالدعاء العام بناء على طلب من اجلهة املختصة بدولة أخرى تربطها ب ):٢٢(املـــادة 

 .إلرهابمتويل او  الوسائل املرتبطة جبرائم غسل األموالو  أن يأمر بتعقب أو ضبط أو جتميد األموال والعائدات

 ٣١ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ومتويل االرهاب وقانون مكافحة غسل األموال  )١٠٣-٧٦ املوادال سيما ( زائيةينص قانون اإلجراءات اجل -١٥٥
) على جمموعة واسعة من تدابري التحقيق املتاحة للتعرف على عائدات اجلرمية وأدواا وتتبعها ٢٠و ٨(املادتان 
  مصادرا.لغرض وجتميدها 

  
   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٣الفقرة 
إدارة السلطات لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

  . من هذه املادة ٢و ١املختصة للممتلكات امدة أو احملجوزة أو املصادرة، املشمولة يف الفقرتني 
  

  ٣١ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 أحالت اىل النصوص التالية:هذه الفقرة منفذة يف التشريع الُعماين و اىل أن  أشارت ُعمان -١٥٦

  قانون االجراءات الجزائية
 ،األشياء الىت تضبط سواء عن طريق التفتيش أو عن طريق الضبط العرضى جيب إثباا ىف حمضر يوقع من القائم بالضبط): ٩٧( املــادة

لى األشياء ويتم التحفظ ع ،يبني أوصافها وكيفية ومكان وزمان ضبطها وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه واسم القائم بضبطها
  .املضبوطة طاملا كانت الزمة للتحقيق أو للفصل ىف الدعوى



 
 
 

 
 
 

٨٣

ولكل  ،جيوز رد األشياء الىت ضبطت أثناء التحقيق ما مل تكن الزمة للسري ىف الدعوى أو حمال للمصادرة أو متنازعا عليها): ٩٨(املــادة 
وله ىف حالة الرفض التظلم أمام حمكمة اجلنح  ،شخص يدعى حقه ىف األشياء املضبوطة أن يطلب إىل عضو االدعاء العام تسليمها إليه

  .وأن يطلب مساع أقواله أمامها ،منعقدة ىف غرفة املشورة
ضبوطات من األشياء الىت وقعت عليها اجلرمية أو وإذا كانت امل ،يكون رد األشياء إىل من كانت ىف حيازته وقت ضبطها): ٩٩(املــادة 

  .الىت نتجت عنها يكون ردها إىل من فقد حيازا باجلرمية ما مل يكن ملن ضبطت معه حق ىف حبسها مبقتضى القانون
وجيوز أن يصدر  ،عموميةيصدر األمر بالرد من االدعاء العام أو حمكمة اجلنح أو من احملكمة املختصة أثناء نظر الدعوى ال): ١٠٠(املــادة 

ولذوى  ،وال جيوز لعضو االدعاء العام األمر بالرد عند املنازعة أو وجود شك فيمن له احلق ىف تسلم األشياء .األمر بالرد ولو بغري طلب
  .الشأن رفع األمر إىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة ىف غرفة املشورة

وعلى احملكمة عند احلكم  .دعوى أن يفصل عضو االدعاء العام ىف مصري األشياء املضبوطةجيب عند صدور قرار حبفظ ال): ١٠١(املــادة 
وهلا أن تأمر بإحالة اخلصوم إىل احملكمة  ،ىف الدعوى العمومية أن تفصل ىف مصري األشياء املضبوطة إذا حصلت املطالبة بالرد أمامها

وىف هذه احلالة جيوز وضع األشياء املضبوطة حتت احلراسة واختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة  ،املدنية املختصة إذا رأت موجبا لذلك
  .عليها

األشياء املضبوطة الىت ال يطالب ا أصحاب احلق فيها خالل سنة من تاريخ انقضاء الدعــوى العموميــة جيــوز األمــر ): ١٠٢(املــادة 
ويسقط احلق ىف املطالبة به بعد مرور مخس  ،ى وحيتفــظ بثمنهــا ألصحــاب احلق فيها بعد خصم نفقات البيعببيعهــا بطريــق املــزاد العلنــ

  .سنوات
إذا كان الشىء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته جاز األمر ببيعه بطريق املزاد العلىن ): ١٠٣(املــادة 

) من ١٠٢ولصاحب احلق فيه أن يطالب به وفقا للمادة ( ،ت التحقيق وحيتفظ بثمن البيع بعد خصم نفقاتهإذا مسحت بذلك مقتضيا
  .هذا القانون

التصرف يف االشياء املصادرة من اختصاص املديرية العامة لتنفيذ ومتابعة االحكام  ُعمان اىل أن أشارتكما  -١٥٧
هناك اجراءات يف االدعاء العام الدارة االموال الناجتة عن ) قانون االجراءات اجلزائية. و ٢٨٥وفق ما نصت عليه املادة (

 .اجلرمية حيث يوجد حساب خاص بذلك لدى املؤسسات املصرفية

 ٣١ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المتعلقة المالحظات(ب) 

) ١٠١النصوص التشريعية املتعلقة بادارة األشياء املضبوطة حيث نصت املادة (و  االجراءات بعض ُعمانلدى  -١٥٨
وضع األشياء املضبوطة حتت احلراسة واختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة  ة على جوازقانون االجراءات اجلزائيمن 
الشىء املضبوط مما يتلف مبرور الزمن أو يستلزم  على جواز بيعقانون نفس ال) من ١٠٣املادة ( ، كما نصتعليها

تصرف يف االشياء املصادرة، فهو من اختصاص املديرية العامة لتنفيذ أما بالنسبة لل .حفظه نفقات تستغرق قيمته
ة عن اجلرمية حيث يوجد حساب خاص بذلك هناك اجراءات يف االدعاء العام الدارة االموال الناجتومتابعة االحكام و 

 .لدى املؤسسات املصرفية
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تحسني تنظيم اضافية لاختاذ تدابري لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض بشكل كامل، على ُعمان أن  -١٥٩
  املصادرة.أو إدارة املمتلكات امدة أو احملجوزة 

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٤الفقرة 
ُحّولت هذه العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو بدلت ا، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك املمتلكات،  إذا

  . بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة
  

  ٣١ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 أحالت اىل النصوص التالية:منفذة يف التشريع الُعماين و هذه الفقرة اىل أن  أشارت ُعمان -١٦٠

  قانون الجزاء العماني
إذا مل يكن ما جتب مصادرته قد ضبط، مينح املدعى عليه أو احملكوم عليه مهلة لتسليمه حتت طائلة أداء ضعفـي قيمته ): ٥٤( املــادة

 .حسبما حيددها القاضي فـي حكمه تلقائيا أو مبعرفة خبري
 

 مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب قانون
تصدر احملكمة حكما مبصادرة  ،فـي حالة اإلدانة بارتكاب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو الشروع فـي ارتكاا): ٣٥(املـــادة 

 :اآليت
والعائدات األخرى املستمدة منها واليت األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب والوسائل املستخدمة فيها واإليرادات  -١

األمـــوال أو  تــؤول إىل أي شخــص ما مل يثــبت أنه قــد حصــل عليهـا بطريقــة مشروعــة وأنه كـــان جيهــــل أن مصدرهــــا جرميـــــة غســـل
 .متويل اإلرهاب

متويل اإلرهاب أو إىل زوجه أو أوالده أو أي شخص آخر عائدات اجلرمية واليت تؤول إىل شخص أدين فـي جرمية غسل األموال أو  -٢
 .ما مل تثبت األطراف املعنية أا من مصدر مشروع

أينما وجدت ما مل تثبت األطراف املعنية أا  ،ألموال اليت أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهابا -٣
 .من مصدر مشروع

مية غسل األموال أو متويل اإلرهاب باألموال اليت مت احلصول عليها من مصادر مشروعة ينصب احلكم وعند اختالط األموال حمل جر 
  .باملصادرة على األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب

  أو أمثلة عن حاالت ذات صلة بتطبيق هذه املادة. إحصاءاتعدم توافر اىل  ُعمان فادتكما أ -١٦١

 ٣١ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المتعلقةالمالحظات (ب) 



 
 
 

 
 
 

٨٥

حجز ومصادرة املمتلكات اليت ُحولت العائدات  إمكانيةمما يتيح  تسمح ُعمان باملصادرة على أساس القيمة -١٦٢
 .اإلجرامية إليها أو بُدلت ا

 

   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 
  ٥الفقرة 

مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك املمتلكات إذا ُخلطت هذه العائدات اإلجرامية 
  .للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

  
  ٣١ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

قانون ) من ٣٥من املادة ( ٣أحالت اىل الفقرة الفقرة منفذة يف التشريع الُعماين و هذه اىل أن  ُعمانأشارت  -١٦٣
 ، والسابق ذكرها.مكافحة غسل األموال أو متويل اإلرهاب

  أو أمثلة عن حاالت ذات صلة بتطبيق هذه املادة. إحصاءاتعدم توافر اىل  ُعمان فادتكما أ -١٦٤

 ٣١ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

حجز ومصادرة املمتلكات اليت ُخلطت ا  إمكانيةمما يتيح  تسمح ُعمان باملصادرة على أساس القيمة -١٦٥
 .العائدات اإلجرامية يف حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٦الفقرة 
املادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريني على العائدات اإلجرامية، ُختضع أيضًا للتدابري املشار إليها يف هذه 

اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات اإلجرامية، أو من املمتلكات اليت ُحّولت تلك العائدات إليها أو 
  . بُّدلت ا، أو من املمتلكات اليت اختلطت ا تلك العائدات

  
  ٣١ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 أحالت اىل النصوص التالية:هذه الفقرة منفذة يف التشريع الُعماين و اىل أن  أشارت ُعمان -١٦٦

 قانون الجزاء العماني



 
 
 

 
 
 

٨٦

ميكـــن للقاضي فـي حالـــة اإلدانـــة أن يقضــي مبصــادرة األشياء املضبوطة اليت استعملت أو كانت معدة الرتكاب اجلرمية ): ٥٢( املــادة
 .، مع االحتفاظ حبق الغري صاحب النية احلسنةأو الناجتة عنهاواألشياء املغتصبة بفعل هذه اجلرمية، 

  
 قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

تصدر احملكمة حكما مبصادرة  ،فـي حالة اإلدانة بارتكاب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو الشروع فـي ارتكاا): ٣٥(ــادة املـ
 :اآليت

واليت  واإليرادات والعائدات األخرى املستمدة منهااألموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب والوسائل املستخدمة فيها  -١
وال أو ىل أي شخــص ما مل يثــبت أنه قــد حصــل عليهـا بطريقــة مشروعــة وأنه كـــان جيهــــل أن مصدرهــــا جرميـــــة غســـل األمـــتــؤول إ

 .متويل اإلرهاب
آخر  عائدات اجلرمية واليت تؤول إىل شخص أدين فـي جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إىل زوجه أو أوالده أو أي شخص -٢

 .ما مل تثبت األطراف املعنية أا من مصدر مشروع
أينما وجدت ما مل تثبت األطراف املعنية أا  ،ألموال اليت أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهابا -٣

 .من مصدر مشروع
اليت مت احلصول عليها من مصادر مشروعة ينصب احلكم وعند اختالط األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب باألموال 

  .باملصادرة على األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب
  

  ٣١ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

، اال اإلجراميةاإليرادات واملنافع املتحصلة من العائدات مل تنص ُعمان صراحة على إمكانية حجز ومصادرة  -١٦٧
 .بالنسبة جلرمية غسل األموال

 على إمكانية حجز ومصادرةلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنص صراحة  -١٦٨
  جرمية غسل األموال).ا يتخطى (مب اإليرادات واملنافع املتحصلة من العائدات اإلجرامية

  
  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٧ الفقرة
من هذه االتفاقية، ختول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاا املختصة األخرى أن تأمر  ٥٥ألغراض هذه املادة واملادة 

أو املالية أو التجارية أو حبجزها. وال جيوز للدولة الطرف أن ترفض االمتثال ألحكام هذه  صرفيةاملبإتاحة السجالت 
  .املصرفيةالفقرة حبجة السرية 

  
  ٣١ المادة من ٧الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

٨٧

 أحالت اىل النصوص التالية:هذه الفقرة منفذة يف التشريع الُعماين و اىل أن  أشارت ُعمان -١٦٩

 قانون الجزاء العماني
مبصـــــادرة املمتلكــــات أو املعدات أو أية أدوات ) من هذا القانــــون حيكم ٥٤) إىل (٥٢مع عدم اإلخالل باملواد من ( ):٣٢١( املــادة

استخدمت أو يراد استخدامها فـي جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية وعائدات تلك اجلرائم أو اإليرادات أو املنافع املتأتية من تلك 
 .العائدات

املالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف وجيوز لكل من االدعاء العام واحملكمة إصدار أمر بتقدمي السجالت املصرفـية أو 
 .عن العائدات واملمتلكات املتأتية من جرمية منظمة عرب احلدود الوطنية

  
  القانون المصرفي 

  :) ٢٤(  المـــادة
 مبوجب املعينيـن االستشاريني أو اخلاصني اخلرباء أو املستشارين أو واملستخدميـن املسؤولني ومجيـع احملافظني جملـس ألعضاء جيوز ال - أ

 من لغريهم ومت واجبام ألداء ضروريا اإلفشاء هذا كان إذا إال ملهامهم أدائهم أثناء عليها احلصول مت معلومات أية إفشاء ،القانون هذا
 شاها ما أو قضائية دعوى فـي للشهادة استدعاؤهم يتم عندما أو املركزي للبنك اآلخرين املعتمدين للممثلني أو املركزي البنك موظفي

 إىل أو ،للسلطنة أخـــرى قوانيـن تفرضها بالتزامات للوفاء الزما اإلفشاء هذا يكون عندما أو ،ُعمان قوانني مبوجب مشكلة حمكمة أمام
 فروعها أو عمان فـي املصارف أنشطة جوانب من جانب أي على اإلشراف عن مسؤولة أخـــرى رقابة جهات أو أجنبية مركزية بنوك

  .اخلارج فـي هلا املنتسبة واملؤسسات
  

  املصرفـية املعامالت سرية :٧٠المادة 
 إجراء أي اختاذ أو معلومات أية عن اإلفصاح مرخص مصرف من مباشرة يطلب أن شخص أي أو حكومية جهة ألية جيـوز ال  - أ

 عن اإلفصاح لتقريــر املركـــــزي البنك فـي جلنة وتشكـــل. املركـــزي البنـــك إىل احلـــاالت كـــل فـي الطلب هذا يقدم بل عميل بأي يتعلق
 عن لإلفصاح املرخص املصرف إبـالغ يتم الطلب قبول باإلمـكان أنه املركـزي البنك وجد وإذا. عدمه من اإلجراء اختاذ أو املعلومات

 بشأن املركزي البنك قرار ويكون. املركزي البنك تعليمات حتدده الذي واألسلوب بالطريقة اإلجراء ذلك اختاذ أو املعلومات تلك
 .ائيا قرارا اإلجراء اختاذ أو املعلومات عن اإلفصاح

 معلومات أية عن يفصح أن به مستخدم أو له مدير أو فيه مسؤول أو إدارته جملس فـي عضو أي أو مرخص ملصرف جيوز ال  -  ب
 املصرف وعلى. املركزي البنك تعليمات على وبناء ُعمان قوانني مبوجب مطلوبا اإلفصاح ذلك كان إذا إال للمصرف عميل بأي تتعلق

 .الفور على اإلفصاح بذلك علما عميله حييط أن األحوال كل فـي املرخص
 إال مرخص ملصرف عميل بأي املتعلقة املعلومات عن اإلفصاح يتم ال القانون هذا من) أ( ٧٠ املادة عليه نصت ما عدا فيما  - ج

 اخلاصة املعلومات باستخدام املصرف قيام على عامة موافقة يعطي أن املرخص املصرف لعميل جيوز أنه غري العميـل ذلك موافقة بعد
 .املصرف إشعارات فـي املصرفـية بأعماله

  .٧٠ املادة هذه بأحكام يتقيد أن املرخص املصرف فـي سابق مستخدم أو مدير أو مسؤول أو إدارة جملس عضو أي على  -  د
  

 قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
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 املادة ىف املنصوص عليها املعامالت ىف شأن بالغات ومعلومات من إليها يرد ملا والتحرى التحليل بأعمال الوحدة ): تقوم٨املادة (
 واجلمعيات املالية غري واملهن واألعمال املالية من املؤسسات مستندات أو بيانات أو معلومات أية تطلب أن ذلك وهلا ىف سبيل السابقة،
  .املختصة واجلهات للربح غري اهلادفة واهليئات
  باآليت: للربح اهلادفة واهليئات غري واجلمعيات املالية، غري واملهن واألعمال املالية املؤسسات تلتزم ):١٢املادة (

...  
  .اختصاصاا ملباشرة واملستندات الالزمة والبيانات املعلومات من تطلبه مبا مباشرة الوحدة إمداد -٨    

تلتزم املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  ،استثناء من األحكام املتعلقة بسرية املعامالت املصرفية والسرية املهنية): ١٤(املـــادة 
شتباه فـي أا تتعلق بعائدات اجلرميـة أو يشتبـه فـي صلتها أو واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة للربح بإبالغ الوحدة عن املعامالت فور اال

أم مل تتم ارتباطها باإلرهاب أو اجلرمية اإلرهابيـة أو تنظيـــم إرهايب أو أا تتضـــمن غسل أمـوال أو متويل إرهاب سواء متت هذه املعامالت 
  .ددها الالئحةوذلك وفقا للضوابط واإلجراءات اليت حت ،أو عند حماولة إجرائها

لــى اجلهـات الرقابيــة املختصـة إبـالغ الوحـدة بـما يـرد إليهـا مـن معلومـات بشـأن جرائـم غسل األموال ومتويل اإلرهاب وما ): ع١٩(املـــادة 
بإمداد الوحدة مبا تطلبه من البيانات واملعلومات  ،وتلتزم تلك اجلهات ،تتخذه من إجراءات بصددها وما يؤول إليه التصرف فيها

  .واإلحصاءات الالزمة ملباشرة اختصاصاا
  

  قانون االجراءات الجزائية
ملأمور الضبط القضائى أن يضبط األشياء الىت حيتمل أن تكون قد استعملت ىف ارتكاب اجلرميــة أو نتجــت عـن ارتكاــا أو ): ٨٨(املــادة 

، وتوصف هذه األشياء وتعرض على املتهم، ويطلب منه إبداء وكــل مــا يفيد ىف كشف احلقيقةحيتمــل أن تكــون قـد وقعــت عليهــا اجلرميــة 
ليها وحيرر بذلك حمضر يوقعه املتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع األشياء واألوراق املضبوطة ىف حرز مغلق خمتوم مالحظاته ع

   خبتم رمسى ويكتب على احلرز تاريخ احملضر احملرر بضبطها، ويشار إىل املوضوع الذى حصل الضبط من أجله.
 األمر ذلك خيالف من على وتسري بتقدميه، عليه أو اإلطالع ضبطه يرى لشيء احلائز يأمر أن القضائي الضبط ): ملأمور٩٤املادة (

 .هادةشال أداء عن متناعاال جلرمية املقررة األحكام
 

 ٣١ المادة من ٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

. أما زائية)االجراءات اجلقانون من  ٨٨(املادة  ميكن طلب إتاحة السجالت املالية أو التجارية أو حجزها -١٧٠
، فامكانية طلب اتاحتها مقصورة على وحدة التحريات املالية يف اطار حتليلها لالبالغات سجالت املصرفيةبالنسبة لل

أن  من جهة حكومية،، بناًء لطلب املركـــــزي لبنككما ميكن ل عن العمليات املشبوهة املتعلقة جبرائم غسل األموال.
، وهذه الآللية ال تبدو مناسبة الستيفاء متطلبات اإلجراء اختاذ أواملصرفية  املعلومات عن اإلفصاح رلتقريــيشكل جلنة 

  الفقرة قيد االستعراض بفاعلية.

ختول حماكمها أو سلطاا املختصة األخرى أن لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن  -١٧١
 جرمية غسل األموال).ا يتخطى (مب من االتفاقية ٥٥و ٣١املادتني صرفية ألغراض املتأمر بإتاحة السجالت 



 
 
 

 
 
 

٨٩

  
   التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 

  ٨ الفقرة
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع هلذه العائدات اإلجرامية املزعومة أو 

اخلاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام يتوافق مع املبادئ األساسية لقانوا الداخلي ومع طبيعة للممتلكات األخرى 
  .اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

  
  ٣١ المادة من ٨الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 النص التايل:اىل  ُعمانحالت أ -١٧٢

 االرهاب قانون مكافحة غسل االموال وتمويل
تصدر احملكمة حكما مبصادرة  ،فـي حالة اإلدانة بارتكاب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو الشروع فـي ارتكاا): ٣٥(املـــادة 

 :اآليت
اليت األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب والوسائل املستخدمة فيها واإليرادات والعائدات األخرى املستمدة منها و  -٤

جرميـــــة غســـل األمـــوال أو  ما مل يثــبت أنه قــد حصــل عليهـا بطريقــة مشروعــة وأنه كـــان جيهــــل أن مصدرهــــاتــؤول إىل أي شخــص 
 .متويل اإلرهاب

عائدات اجلرمية واليت تؤول إىل شخص أدين فـي جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إىل زوجه أو أوالده أو أي شخص آخر  -٥
 .ما مل تثبت األطراف املعنية أا من مصدر مشروع

ت األطراف املعنية أا ما مل تثبأينما وجدت  ،ألموال اليت أصبحت جزءا من أرصدة مرتكب جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهابا -٦
 .من مصدر مشروع

وعند اختالط األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب باألموال اليت مت احلصول عليها من مصادر مشروعة ينصب احلكم 
  .باملصادرة على األموال حمل جرمية غسل األموال أو متويل اإلرهاب

 ٣١ المادة من ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

حول اإلثبات  وضع عبء) من قانون مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب على ٣٥نصت املادة ( -١٧٣
 .غسل األموال على عاتق املتهمفيما يتعلق جبرمية موضوع املصادرة مشروعية مصدر األموال 

إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة أو  قد تـََود ُعَمان أن تتيح -١٧٤
  ، مبا يتخطى جرمية غسل األموال.للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة

  



 
 
 

 
 
 

٩٠

  التجميد والحجز والمصادرة - ٣١المادة 
  ٩الفقرة 

  .ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية
  

  ٣١ المادة من ٩الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل النصوص التالية: ُعماينهذه الفقرة من االتفاقية منفذة يف التشريع الاىل أن  ُعمانت أشار  -١٧٥

  قانون الجزاء العماني
مبصــادرة األشياء املضبوطة اليت استعملت أو كانت معدة الرتكاب اجلرمية ميكـــن للقاضي فـي حالـــة اإلدانـــة أن يقضــي ): ٥٢(املــادة 

 .مع االحتفاظ حبق الغري صاحب النية احلسنة ،أو الناجتة عنها ،واألشياء املغتصبة بفعل هذه اجلرمية
  

  قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
ومتويــل اإلرهـــاب مــن األحكــام املقــررة النقضــاء الدعـــوى العمومية وحيكم فـي مجيع األحوال  تستثنــى جرائـــم غســـل األمـــوال): ٣٦( املـــادة

مبصادرة األموال حمل جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فـي حالة تعذر ضبطها أو فـي حالة التصرف 
  .فيها إىل الغري حسن النية

يقع باطــــال كل عقـــد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديهم ما  ،مع عـدم اإلخالل حبقـــــوق الغيـر حسـن النية): ٣٧(املـــادة 
ائم غسل حيملهم على االعتقاد من أن الغرض من العقد هو احليلولة دون مصادرة الوسائل أو عائدات اجلرمية أو العائدات املتعلقة جبر 

  ب.يل اإلرهااألموال أو متو 

 ٣١ المادة من ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

على محاية ) ٣٧و ٣٦(املادتني ومتويل االرهاب وقانون مكافحة غسل األموال ) ٥٢(املادة اجلزاء ينص قانون  -١٧٦
  حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  ١الفقرة 
لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياا، لتوفري محاية فّعالة للشهود وفقاً  تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة

هلذه االتفاقية وكذلك ألقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة وفقًا  واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة
  .أو ترهيب حمتمل م عند االقتضاء، من أي انتقام

  
  ٣٢ المادة من ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

٩١

نظام مستقل حلماية الشهود إال انه توجد نصوص يف بعض القوانني  ُعمانيف ال يوجد ُعمان اىل أنه  أشارت -١٧٧
يعفـى من العقاب أنه ) اليت تنص على ١٨٦تقرر محاية قانونية للشهود على سبيل املثال قانون اجلزاء العماين املادة (

باحلرية أو الشرف  إذا كان الشاهد يتعرض حتما، إذا قال احلقيقة، إىل خطر جسيم له مساس املرتتب على شهادة الزور
) على ٥( املادةنص يف  قانون مكافحة االجتار بالبشر. كما أن أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إىل مثل هذا اخلطر

توفري احلماية الالزمة للمجين عليه او  -: جتتخذ عند التحقيق او احملاكمة يف جرمية االجتار بالبشر االجراءات التاليةأنه 
انضمت اىل االتفاقية العربية ملكافحة غسل االموال ومتويل  ُعمانجتدر االشارة اىل ان و  اجة اليها.الشاهد مىت كان حب

  ).٣٨) و(٣٧( االرهاب اليت قررت محاية للشهود مبوجب املواد

 ٣٢ة الماد من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود ُعمان تتتخذ مل  -١٧٨
  .لالتفاقية

دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء ت تتخذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن -١٧٩
  .الوثيقي الصلة موكذلك ألقارم وسائر األشخاص ، الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية

 

   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 
  (أ) ٢الفرعية الفقرة 

من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف  ١جيوز أن تشمل التدابري املتوّخاة يف الفقرة 
  حماكمة حسب األصول: 

، بتغيري ، بالقدر الالزم واملمكن عملياً ألولئك األشخاص، كالقيام مثالً (أ) إرساء إجراءات لتوفري احلماية اجلسدية 
أماكن إقامتهم والسماح، عند االقتضاء، بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على 

  . إفشائها
  

  ٣٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) واليت تنص (الدستور النظام األساسي للدولة) من ٢٢باالضافة اىل املادة ( اىل جواا السابق ُعمان حالتأ -١٨٠
املتهـم بريء حىت تـثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضروريـة ملمارسـة حـق الدفـاع وفقـا على أن 

  .املتهـم جسمانيـا أو معنوياللقانــون وحيـظر إيـذاء 



 
 
 

 
 
 

٩٢

 ٣٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً ُعمان تتتخذ مل  -١٨١
  .لالتفاقية

دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء ت تتخذ ُعمان أنلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -١٨٢
  .وكذلك ألقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م، الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقاً لالتفاقية

  
  حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  (ب) ٢ الفرعية الفقرة
 ذلك حقه يف من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا يف ١املتوّخاة يف الفقرة جيوز أن تشمل التدابري 
  حماكمة حسب األصول:

توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم على حنو يكفل سالمة أولئك األشخاص،   (ب)
االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل كالسماح مثًال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا 

  .املالئمة
  

  ٣٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

) من قواعد التعاون املشرتك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام ٩ان املادة (اىل  ُعمان شارتأ -١٨٣
عندما يتعني مساع اقوال شخص بصفة شاهد أنه " التعاون اجازت صراحًة هذا االجراء حيث نصت علىبدول جملس 

او خبري جيوز بناءا على طلب اجلهاز املختص الطالب عقد جلسة استماع باستخدام الوسائل التقنية احلديثة اذا تعذر 
 ."مثول الشخص املعين بنفسه

مساعدة قانونية بشأن مساع اقوال شهود من خالل وصالت الفيديو وقد سبق ان تلقت عمان اكثر من طلب  -١٨٤
  .وقد استجابت للطلب ومن هذه الطلبات طلب مقدم من سويسرا

 ٣٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالتتسمح ُعمان  -١٨٥

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 



 
 
 

 
 
 

٩٣

  ٣الفقرة 
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص املشار إليهم يف 

   ة.من هذه املاد ١الفقرة 
  

  ٣٢ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 ما حيول ُعمايناىل أا مل تربم اتفاقيات من هذا القبيل وإن كان ال يوجد يف النظام القانوين ال ُعمانأشارت  -١٨٦
اىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اليت قررت محاية الشهود  ُعمانانضمت كما   دون ذلك.

 .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاىل االتفاقية العربية و بشأن تغيري اماكن اقامتهم 

 ٣٢ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 .إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاصب مانمل تقم عُ  -١٨٧

إبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تنظر يف  -١٨٨
 .األشخاص

  
  ة الشهود والخبراء والضحاياحماي - ٣٢المادة 

  ٤الفقرة 
  .تسري أحكام هذه املادة أيضاً على الضحايا إذا كانوا شهوداً 

  
  ٣٢ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

مستقل حلماية الشهود إال انه توجد نصوص يف بعض القوانني نظام  ُعمانيف ال يوجد ُعمان اىل أنه  أشارت -١٨٩
 واليت تنص على التايل: قانون مكافحة االجتار بالبشر) من ٥ومنها املادة ( لضحايا إذا كانوا شهوداً لتقرر محاية قانونية 

  :تتخذ عند التحقيق او احملاكمة يف جرمية اإلجتار بالبشر اإلجراءات التالية
 .اين عليه حبقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوين واجلسدي والنفسي واإلجتماعيتعريف  -أ 

أحد مراكز التأهيل الطبية  -حبسب احلال  -عرض اين عليه إذا كان حباجة اىل رعاية معينة أو سكن على اجلهة املختصة ويودع  -ب 
  .املراكز املخصصة للسكىنأو النفسية أو دور الرعاية أو 

  .توفري احلماية الالزمة للمجين عليه أو الشاهد مىت كان حباجة إليها -ج



 
 
 

 
 
 

٩٤

إذا إقتضى ذلك التحقيق أو احملاكمة وذلك بناء على أمر من اإلدعاء العام أو  ُعمانالسماح للمجين عليه أو الشاهد بالبقاء يف  -د
 .احملكمة حبسب احلال

واليت  ،تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاانضمت اىل  ُعمانجتدر االشارة اىل ان و  -١٩٠
  .تضمنت محاية للضحايا إذا كانوا شهودا

  ٣٢ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

بأفعال جمّرمة وفقاً دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين يُْدلون بشهادة تتعلق ُعمان تتتخذ مل  -١٩١
  .لالتفاقية

دابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء ت تتخذ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن -١٩٢
. وجيب وكذلك ألقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م، الذين يُْدلون بشهادة تتعلق بأفعال جمّرمة وفقًا لالتفاقية

  الضحايا إذا كانوا شهوداً. التدابريأن تشمل هذه 

  
   حماية الشهود والخبراء والضحايا - ٣٢المادة 

  ٥الفقرة 
تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوا الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل 

  .ميس حبقوق الدفاعاملناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على حنو ال 
  

  ٣٢ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  حالت ُعمان اىل النص التايل:أ -١٩٣

  قانون االجراءات الجزائية
 يعترب ما منه صدر إذا إال منهم أحد جيوز إخراج سرية، وال كانت ولو احملاكمة جلسات حضور حق ووكالئهم للخصوم): ١٨١(املــادة 
  .اجللسة نظام أو يبة احملكمة إخالالً 

 ٣٢ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

بإمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من التشريع الُعماين سمح ي ال -١٩٤
 .اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة



 
 
 

 
 
 

٩٥

إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تتيح  -١٩٥
  .وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

 

  غينالمبلّ حماية  - ٣٣المادة 
الداخلي تدابري مناسبة لتوفري احلماية من أي معاملة ال تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين 

 مسوّغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جمّرمة
  . هلذه االتفاقيةوفقاً 

  
  ٣٣ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ويف إطار العمل على موائمة التشريعات الداخلية ذات الصلة لتتالءم مع متطلبات تنفيذ أنه اىل  ُعمانشارت أ -١٩٦
أصدر قرارا بتشكيل جلنة من اجلهات املعنية تعكف حاليا على مراجعة هذه  ُعماناالتفاقية فإن جملس الوزراء يف 

نها تلك املتعلقة حبماية املبلغني عن وفقا ملتطلبات اإلتفاقية ومن بي يف إدخال النصوص القانونية التشريعات والنظر
  .جرائم الفساد

 ٣٣ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 ال تنص التشريعات الُعمانية على محاية قانونية للمبلغني. -١٩٧

يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري  تنظر لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن -١٩٨
  ص يقوم باإلبالغ عن الفساد.احلماية من أي معاملة ال مسوغ هلا ألي شخ

 

 المساعدة التقنيةاالحتياجات من (ج) 

إىل أن شكل املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأا أن تساعد يف حتسني تنفيذ احلكم  ُعمانأشارت  -١٩٩
   قيد االستعراض على حنو أفضل:

  .املبلغنيو  الشهودحلماية  تشريع منوذجي -

  أي شكل من أشكال هذه املساعدة التقنية يف املاضي.  ُعمان تتلق مل -٢٠٠



 
 
 

 
 
 

٩٦

  
  عواقب أفعال الفساد - ٣٤المادة 

للمبادئ وفقًا  االعتبار الواجب ملا اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق حبسن نّية، تتخذ كل دولة طرف، مع إيالء
 األساسية لقانوا الداخلي، تدابري تتناول عواقب الفساد. ويف هذا السياق، جيوز للدول األطراف أن تعترب الفساد عامالً 

عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي  ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء أو فسخ
   .إجراء انتصايف آخر

  
  ٣٤ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 أن يبطل العقود اليت ختالف القوانني واألعراف، وفقاً للنصوص التالية:اىل أنه للقاض  ُعمان فادتأ -٢٠١

  وتمويل اإلرهابقانون مكافحة غسل األموال 
 ما لديهم كان أو أحدهم أو أطرافه علم رفصت أو عقد كل باطال يقع النية، حسن الغري حبقوق اإلخالل عدم مع ):٣٧المادة (
 غسل جبرائم املتعلقة العائدات أو اجلرمية عائدات أو الوسائل ادرةصم دون احليلولة هو العقد من ضالغر  أن من عتقادالا على حيملهم
  .اإلرهاب متويل أو األموال

  
  ٣٦/٢٠٠٨ر بالمرسوم السلطاني رقم قانون المناقصات الصاد

لس املناقصات أن يقرر حرمان املورد أو املقاول أو املكتب االستشاري من التعامل مع اجلهات اخلاضعة ألحكام هلذا  :)٩( المادة
 :القانون خالل فرتة حيددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك يف احلاالت اآلتية

 .إذا قدم بيانات أو معلومات ثبت عدم صحتها أ
 .لحصول على العقدإذا استعمل وسائل الغش ل ب
 .إذا قصر يف تنفيذ أي شرط أو التزام أساسي مبوجب عقد سابق مع أية جهة خاضعة ألحكام هذا القانون ت
 :على الس استبعاد العطاء بقرار مسبب يف أي من احلاالت اآلتية :)٤١المادة (

 .حبماية املال العام وجتنب تضارب املصاحلاملتعلق  ١١٢/٢٠١١إذا انطوى العطاء على خمالفة ألحكام املرسوم السلطاين رقم  -ح 

 ٣٤ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

) ٤١اختذت ُعمان بعض التدابري اليت تتناول أفعال الفساد خالل مرحلة ترسية املناقصة حيث نصت املادة ( -٢٠٢
املتعلق  ١١٢/٢٠١١إذا انطوى على خمالفة ألحكام املرسوم السلطاين رقم من قانون املناقصات على استبعاد العطاء 
كما ال   عواقب الفساد خارج مرحلة الرتسية وليس هناك من أحكام تتناول. حبماية املال العام وجتنب تضارب املصاحل

أو غري ذلك من  لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتيازعلى امكانية اعتبار الفساد عامًال إل نص التشريع الُعمايني
  الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر. 



 
 
 

 
 
 

٩٧

، تتناول عواقب الفسادًا اضافية تدابري لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تتخذ  -٢٠٣
و اختاذ لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أاعتبار الفساد عامًال إلميكن أن تشمل 

 أي إجراء انتصايف آخر. 

  
   الضررالتعويض عن  - ٣٥المادة 

ملبادئ قانوا الداخلي، لضمان حق الكيانات أو األشخاص الذين وفقًا  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،
على  أصام ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث ذلك الضرر، بغية احلصول

  .تعويض
  

  ٣٥ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

 رتب على املتسبب بالضرر التزام مدين يتمثل يف جرب الضرر بتعويض الطرف قانون اجلزاء اىل أن ُعمان فادتأ -٢٠٤
اىل  ُعمانكما أحالت .املتضرر مىت ما طلب ذلك ويعترب هذا حكم عام ميكن أن يشمل املتضررين من قضايا الفساد

 النص التايل:

  قانون الجزاء العماني
كل جرمية تلحق بالغري ضررا ماديا كان أو معنويا حيكم على فاعلها بالتعويض عند طلب املتضرر. ميكن للقاضي أن حيكم   ):٥٨المادة (

) وذلك من أصل التعويض املتوجب له وضمن ٥٢بناء على طلب املتضرر بتمليك هذا األخري األشياء القابلة للمصادرة مبوجب املادة (
  .حدود

 
  يةقانون االجراءات الجزائ

 يف العمومية الدعوى تنظر اليت احملكمة أمام املدين حبقه دعوى يرفع أن اجلرمية بسبب رشمبا يصخش أصابه ضرر من ): لكل٢٠(املــادة 
 منه يقبل وال املقررة، سومر ال سداد بعد وذلك العمومية، الدعوى يف ماً ضمن مدعياً  فهصبو  املرافعة باب يقفل أن إىل عليها كانت حالة أية

 كما العام، دعاءاال وضلع يقدمه بطلب بتدائياال التحقيق أثناء حبقه يطالب أن املدين باحلق للمدعى وجيوز. الطعن حمكمة أمام ذلك
 .بتدائياال التحقيق يف أو يرفعها اليت الدعوى يف املدين احلق عن املسؤول يدخل أن له جيوز
... 

 ٣٥ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

املتضرر على إمكانية  قانون االجراءات اجلزائية) من ٢٠املادة (نصت تلتزم ُعمان بالبند قيد االستعراض حيث  -٢٠٥
 يطالب حبقه العمومية. كما جيوز له أن الدعوى تنظر اليت احملكمة أماماالدعاء باحلقوق املدنية جتاه املتهم من اجلرمية 

  االبتدائي. التحقيق أثناء



 
 
 

 
 
 

٩٨

  
  السلطات المتخصصة - ٣٦المادة 

للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من تدابري لضمان وجود هيئة أو هيئات وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،
متخصصة أو أشخاص متخصصني يف مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. ومتنح تلك اهليئة أو اهليئات أو هؤالء 

للمبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وفقًا  األشخاص ما يلزم من االستقاللية،
وظائفهم بفعالية ودون أي تأثري ال مسوغ لـه. وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي تلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم 

  .من التدريب واملوارد املالية ألداء مهامهم
  

  ٣٦ ستعراض تنفيذ المادة(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة با
يونيو ١) بتاريخ ١٦/٢٠١٤قرار الصادر جبلسته رقم (مبوجب الأسند جملس الوزراء شارت ُعمان اىل أن أ -٢٠٦

كما مهمة متابعة وتنفيذ أحكام أتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل جهاز الرقابة املالية واالدارية للدولة،   ٢٠١٤
بادر اجلهاز باختاذ خطوات و  يتوىل اجلهاز مهمة اهليئة املقرتح إنشاؤها ملكافحة ومنع الفساد،أن قرار اإلسناد قضى بأن 

 منها:عملية 
 .حكام االتفاقيةأمع  مواءمتهافريق عمل حلصر التشريعات والقوانني ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية ودراسة  تشكيل .١
 .تطلبات االتفاقيةمل ذاً إنفابرئاسة اجلهاز  عضواً  ١٥ن من فريق خرباء مكوّ  تشكيل .٢
 إنشاء دائرة إقرارات الذمة املالية ودائرة املنظمات الدولية. .٣

  
  أما بالنسبة الختصاصات اجلهاز فهي: -٢٠٧

 الرقابة املالية بشقيها احملاسيب والقانوين. .١
 الرقابة اإلدارية. .٢
 رقابة األداء. .٣
 الرقابة على القرارات الصادرة يف شأن املخالفات املالية. .٤
 على االستثمارات وكافة حسابات اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز.الرقابة  .٥
 طلب وفحص اإلقرارات املالية للمسؤولني احلكوميني. .٦
 أي أعمال أخرى يكلف ا اجلهاز من قبل جاللة السلطان. .٧
وجتدر االشارة إىل أن اجلهاز بصدد انشاء إدارات ودوائر متخصصة ملكافحة الفساد، ودف إعداد أشخاص  -٢٠٨

 .صصني يف مكافحة الفساد متهيدا إلنشاء هيئة متخصصة يف هذا الشأنمتخ
توجد يف الوقت  أنه مت انشاء دوائر متخصصة لقضايا املال العام يف احملاكم كماومما يلزم التنويه إليه، إىل  -٢٠٩

 :الراهن جهات حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفساد كل يف جمال اختصاصه، ومن بني تلك اجلهات



 
 
 

 
 
 

٩٩

 .االدعاء العام جلرائم األموال العامةإدارة  -
 .مان السلطانيةشرطة عُ يف وحدة التحريات املالية  -
 .جهاز الرقابة املالية واالدارية للدولة -
 ادارة مكافحة اجلرائم االقتصادية يف االدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية يف شرطة ُعمان السلطانية. -

 تالية:اىل النصوص ال ُعمانكما أحالت  -٢١٠

 ).٩٩/٩٢قانون االدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (
  

  ) باستقالل االدعاء العام٢٥/٢٠١١المرسوم السلطاني رقم (
 يكون لالدعاء العام االستقالل االداري واملايل. ):١المادة (

  
  واإلدارية ومعاملتهم الماليةبإصدار الئحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية  ١٢/٢٠١٢القرار رقم 

  فية اختيار املوظفنيكي
  :يشرتط فيمن يعني يف إحدى الوظائف الدائمة باجلهاز استيفاء الشروط اآلتية: )١٨املادة (

  .أن يكون عماين اجلنسية باستثناء من تقتضي احلاجة تعيينهم من غري العمانيني -١
 .امليالد أو البطاقة الشخصيةأال تقل سنه عن مثانية عشر عاما ويثبت السن بشهادة  -٢
وجيوز للرئيس االستثناء من شرط احلد األدىن ملدة  ،أن يكون مستوفيا اشرتاطات شغل الوظيفة احملددة ببطاقة الوصف الوظيفي -٣

 .اخلربة العملية املطلوبة مىت كانت هناك ندرة يف تلك اخلربة او كفاءة متميزة
 .أن يكون حسن السرية والسلوك -٤
 .ا بسجل القوى العاملةان يكون مقيد -٥
 .أن يكون الئقا طبيا للخدمة -٦
 .أال يكون قد صدر ضده حكم ائي بالسجن يف جناية أو بعقوبة يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ولو رد إليه اعتباره -٧
 .أن جيتاز االمتحان واملقابلة املقررين لشغل الوظيفة -٨
  .التقاعد أو الفصل من اخلدمةأال يكون قد صدر ضده قرار مبعاقبته باإلحالة إىل  -٩

. ): تشكل بقرار من الرئيس جلنة أو أكثر الختيار املتقدمني لشغل الوظائف املعلن عنها وإجراء املقابالت الشخصية معهم٢٠املادة (
من أعضاء  وجيب على كل عضو. وتتوىل اللجنة دراسة طلبات التعيني واستبعاد الطلبات اليت مل يستوف أصحاا شروط شغل الوظيفة

وجيب . اللجنة تقييم كل متقدم بعد االنتهاء من اختباره أو مقابلته بدرجه حمدده وتدوينها يف االستمارة املعدة هلذا الغرض والتوقيع عليها
تنازليا  على هذه اللجنة بعد االنتهاء من إجراء االختبارات واملقابالت مع املتقدمني لشغل الوظيفة إعداد كشف بأمساء املتقدمني ترتب

  .وإعداد تقرير بنتائج أعماهلا ورفعه إىل اللجنة ،حبسب الدرجات اليت حصل عليها كل منهم
) من هذه الالئحة زوجا أو قريبا حىت الدرجة الرابعة ألحد ٢٠إذا كان احد أعضاء اللجنة املنصوص عليها يف املادة ( :)٢١املادة (

ويعد عدم اإلفصاح  ،التنحي عن االشرتاك يف إجراء االختبارات أو املقابلة معهاملتقدمني لشغل الوظيفة فيجب اإلفصاح عن ذلك و 



 
 
 

 
 
 

١٠٠

ويف هذه احلالة يكون قرار التعيني منعدما إذا ثبت وقوع غش أو تدليس من العضو أو تواطؤ  ،خمالفة تعرض العضو للمساءلة اإلدارية
  .بينه وبني املتقدم وكان من شأنه اختياره لشغل الوظيفة

يكون التعيني يف الوظائف من بني املرشحني لشغلها حبسب أسبقيتهم يف الرتتيب النهائي بكشف نتائج االختبارات  :)٢٢املادة (
فاألسبق قيدا يف سجل القوى  ،فاألسبق حصوال على املؤهل ،فاألقدم خترجا ،وعند التساوي يرجح األعلى مؤهال ،واملقابالت الشخصية
  .العاملة فاألكرب سنا

يوضع األعضاء واملوظفون املعينون ابتداء حتت االختبار ملدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل يتم خالهلا تقييم أدائهم  :)٣٠املادة (
  .تقييما شامال وفق النموذج املعد هلذا الغرض من قبل الدائرة املختصة

) من هذه ٣٠تتقرر صالحية العضو أو املوظف املعني للعمل من عدمه يف ضوء نتيجة تقييم أدائه وفقا حلكم املادة ( :)٣١املادة (
 ،ويعد املسؤول املباشر تقريرا مفصال عن العضو أو املوظف املوضوع حتت االختبار يضمنه توصياته على أن تكون مسببة ،الالئحة

   :ختصة إلحالته إىل اللجنة للنظر فيه والتوصية باختاذ أحد اإلجراءات اآلتيةوجيب عليه تسليم التقرير للدائرة امل
  .تثبيت العضو أو املوظف -١
 نقل العضو إىل وظيفة غري رقابية -٢
 إاء خدمته -٣
  

  تدريب املوظفني
التدريب حق وظيفي جلميع األعضاء واملوظفني يهدف إىل رفع كفاءم واالرتقاء مبستويام اإلدارية والفنية وللجهاز احلق  :) ٩٠املادة (

وعلى العضو أو املوظف واجب أداء  ،يف إجرائه وفقا ملتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب يف اجلهاز ويف حدود اإلمكانيات املتاحة
   .دف االرتقاء مبستواه العلمي والعملي التدريب وفقا للمخطط له

  
 )٢٠١١/١١١قانون الرقابة المالية واالدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (

  ): يتمتع اجلهاز بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واالداري ويتبع جاللة السلطان مباشرة.٢املادة (
  

  اإلرهابقانون مكافحة غسل األموال وتمويل 
 العام املفتش مساعد إلشراف وختضع املالية التحريـــات وحــدة تسمــى مستقلــة وحدة السلطانيــة عمـــان بشرطــة تنشأ ):٦المادة (
 عدد ا ويلحق ،واإلداري املايل ونظامها عملها ونظام مديرها بتسمية قرارا واجلمارك للشرطة العام املفتش ويصدر ،واجلمارك للشرطة
 .اختصاصاا ملباشرة الالزمة املالية االعتمادات املالية وزارة وتوفر ،واملوظفني الضباط من كاف

 

باالشارة اىل ما مت ذكره من نصوص كفلت لالجهزة املعنية الشخصية االاعتبارية واالستقالل االداري واملايل  -٢١١
كما تتمتع هذه األجهزة بعدد كاٍف من   تامة.وذلك بتخصيص موازنات خاصة ا وتتوىل شؤوا وعملها باستقاللية 

 .يةصام االقتئالعناصر ويتم تدريبهم على مكافحة اجلرا

 ٣٦ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٠١

جهاز الرقابة املالية واالدارية تسعى ُعمان النشاء هيئة مستقلة متخصصة مبكافحة ومنع الفساد وقد كّلف  -٢١٢
جهات حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفساد كل عّدة توجد بالقيام حالياً مبهمة هذه اهليئة. باالضافة اىل ذلك،  للدولة

شرطة يف وحدة التحريات املالية ، إدارة االدعاء العام جلرائم األموال العامة: يف جمال اختصاصه، ومن بني تلك اجلهات
وادارة مكافحة اجلرائم االقتصادية يف االدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية يف شرطة ُعمان  مان السلطانيةعُ 

 السلطانية. كما مت انشاء دوائر متخصصة لقضايا املال العام يف احملاكم.

أن هذه  كما يبدو.ويبدو أن اهليكل املكون من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة تعمل بفعالية -٢١٣
  السلطات مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد واالستقاللية. 

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ١الفقرة 
هلذه وفقًا  تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم

مفيدة إىل السلطات املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، وعلى توفري مساعدة فعلية االتفاقية على تقدمي معلومات 
  . حمددة للسلطات املختصة ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسرتداد تلك العائدات

  
  ٣٧ المادة من ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل املواد التالية: ُعماينهذا النص منفذ يف التشريع ال اىل أن ُعمانأشارت  -٢١٤

  قانون الجزاء العماني
 ،ماال أو هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ،قبل رشوة لنفسه او لغريه ،كل موظف  :)١٥٥املادة (

 ،يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة تساوي على األقل ما أعطي له أو وعد به ،أو ليؤخر إجراءه ،أو ليمتنع عنه
   .ويعفى الراشي أو الوسيط إذا أخرب السلطة قبل احلكم بالدعوى .وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي

للمحكمة ختفيف العقوبة عن املتهم الذي قدم عونا يف إجراءات التحقيق واحملاكمة بشأن أي من اجلرائم املنتظمة عرب  :)٣٢٠املادة (
 .احلدود الوطنية

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
طات مبعلومات عن اجلرمية وعن يعفى من العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون كل من بادر من اجلناة بإبالغ السل :)٣٨املادة (

فإذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية وأدى إىل مصادرة الوسائل وعائدات  ،األشخاص املشرتكني فيها وذلك قبل علمها ا
  .اجلرمية أو القبض على أي من اجلناة تقضي احملكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن

 .ذات صلة بتطبيق هذه املادةإحصاءات عدم توافر اىل  ُعمان فادتكما أ -٢١٥



 
 
 

 
 
 

١٠٢

 ٣٧ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

احلاالت اليت يتم فيها تشجيع األشخاص الذين يشاركون يف ارتكاب أفعال الفساد لإلبالغ عنه من تقتصر  -٢١٦
يتعاونون مع العدالة أن حيث ميكن لألشخاص الذين  الرشوة وغسل األموال.على جرمييت العقوبة  خالل إعفائهم من

من قانون اجلزاء بالنسبة  ١٥٥احلكم بالدعوى (املادة  إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل العقاب يستفيدوا من اإلعفاء من
ومتويل  غسل األموالمكافحة قانون  من ٣٨ السلطات (املادة و قبل علمأ للراشى والوسيط يف جرمية الرشوة)

األموال، إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية وأدى إىل مصادرة الوسائل حاالت غسل يف ). و االرهاب
مكافحة قانون  من ٣٨ (املادة وعائدات اجلرمية أو القبض على أي من اجلناة تقضي احملكمة بوقف تنفيذ عقوبة السجن

  ).ومتويل االرهاب غسل األموال

األشخاص تعاون لتشجيع تدابري مناسبة  تتخذأن  مانعُ لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على  -٢١٧
من  ١ ةلفقر مبا يتوافق مع ا ، غري الرشوة وغسل األموال،وفقاً لالتفاقية ةجمّرمأفعاٍل الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب 

 .٣٧املادة 

 

  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 
  ٢الفقرة 

يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونًا كبريًا يف عمليات تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، 
  . هلذه االتفاقيةوفقاً  التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم

  
  ٣٧ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 .٣٧من املادة ة عن الفقرة األوىل إىل إجابتها السابق ُعمانأحالت  -٢١٨

 ٣٧ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

، إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونًا كبريًا يف عمليات يتيح صراحةً ال يوجد يف التشريع الُعماين ما  -٢١٩
 .التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقاً لالتفاقية

عقوبة املتهم  ختفيفإمكانية اتاحة تنظر يف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن  -٢٢٠
  . الذي يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقاً لالتفاقية

  



 
 
 

 
 
 

١٠٣

  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 
  ٣ة الفقر 

للمبادئ األساسية لقانوا الداخلي، ألي وفقًا  إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية،تنظر كل دولة طرف يف 
   .هلذه االتفاقيةوفقاً  يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم كبرياً   شخص يقدم عوناً 

  
  ٣٧ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

ال يوجد يف التشريع الُعماين ما مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن يقدم عونًا يف عمليات التحقيق بشأن  -٢٢١
كما هو احلال يف املادة   االت حددها القانونح يفعفى املتهم من العقاب يفعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية، امنا فقط 

 ) من قانون اجلزاء العماين.١٥٥(

 ٣٧ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المتعلقةالمالحظات (ب) 

أو ال يوجد يف التشريع الُعماين ما مينح حصانة من املالحقة القضائية ملن يقدم عونًا يف عمليات التحقيق  -٢٢٢
 .لالتفاقية بشأن فعل جمرم وفقاً املالحقة 

تنظر يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن  -٢٢٣
  القضائية ألي شخص يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقاً لالتفاقية. 

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٤الفقرة 
هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه من  ٣٢جتري محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة 

  . اختالف احلال
  

  ٣٧ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 .ية الشهودا قانون حلمُعماينال يوجد يف التشريع ال -٢٢٤

 ٣٧ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 .ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالة فّعالةدابري لتوفري محاية ُعمان تتتخذ مل  -٢٢٥



 
 
 

 
 
 

١٠٤

رتكيب اجلرائم ملدابري لتوفري محاية فّعالة لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان اختاذ ت -٢٢٦
  .وكذلك ألقارم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة م ،املتعاونني مع العدالة

  
  القانونإنفاذ التعاون مع سلطات  - ٣٧المادة 

  ٥الفقرة 
على تقدمي عون كبري إىل  من هذه املادة، املوجود يف دولة طرف، قادراً  ١عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة 

وفقاً  السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، جيوز للدولتني الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات،
  . من هذه املادة ٣و  ٢إمكان قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني لقانوما الداخلي، بشأن 

  
  ٣٧ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

املعمول  ما مينع من إبرام مثل تلك االتفاقيات وفًقا للضوابط القانونية والدستورية ُعماينال يوجد يف التشريع ال -٢٢٧
 .ا يف ذلك الشأن

 اىل النص التايل:ُعمان أحالت  -٢٢٨

   قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وأحكام  ُعمانمبدأ التعاون الدويل يف شأن مكافحة جرائم غسل االموال ومتويل اإلرهاب مبا يتفق وقوانني  ُعمانتتبىن  :)٤٣املادة (

او تطبيقا ملبدأ املعاملة باملثل وذلك يف جماالت املساعدة القانونية والتعاون  ُعماناالتفاقيات الدولية أو الثنائية اليت تنظم إليها أو تربمها 
 .القضائي الدويل املشرتك

 ٣٧ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

األشخاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين يف اخلارج  اعفاءلتوفري إمكانية  ُخمصصةإبرام اتفاقات  ُعمانميكن ل -٢٢٩
  .من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول ا

  
  التعاون بين السلطات الوطنية - ٣٨المادة 

  (أ) الفرعية الفقرة
لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني سلطاا العمومية، وكذلك وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب 
  آخر. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون:



 
 
 

 
 
 

١٠٥

يثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من األفعال (أ) املبادرة بإبالغ السلطات األخرية، ح
   .من هذه االتفاقية ٢٣و ٢١و ١٥للمواد وفقاً  اّرمة

  
  ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (أ) من(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 اىل املواد التالية:وأحالت هذا النص منفذ يف التشريع الُعماين  أناىل  ُعمانشارت أ -٢٣٠

  قانون االجراءات الجزائية
 القضائى الضبط مأمورى أحد أو العام االدعاء بإبالغ يبادر أن بوقوعها علم أو جرمية ارتكاب شهد شخص كل على: )٢٨المــادة (

  عنها.
  

  قانون الجزاء
 بالتحقيق فيها أو مبالحقتها أو اجلرائم بالبحث عن مكلف موظف كل سنوات ثالث اىل شهر من بالسجن يعاقب ):١٨٠المادة (

 .الواجب ذا القيام عن جبرمية وامتنع فعلم تلقائيا
  .املتضرر على شكوى مالحقتها يتوقف أمر اليت اجلرائم املادة هذه حكم يف تدخل ال
  

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وان تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات  ،يتوفر لديها من بالغات ومعلوماتوعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات ملا .. .):٧املادة (

وغريها من اجلهات يف الدول األجنبية واملنظمات الدولية  ،ُعمانوكذلك تبادل املعلومات والتنسيق مع اجلهات املختصة يف  ،القضائية
على أن تستعمل املعلومات  ،أو تطبيقا ملبدأ املعاملة باملثل ،فا فيهاطر  ُعمانطبقا ألحكام االتفاقيات الدولية أو الثنائية اليت تكون 

  .ألغراض مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
   
  واإلدارية للدولة انون الرقابة الماليةق

الالزم مع املوظف  ): للجهاز عند اكتشاف خمالفة مالية أو إدارية أن يطلب من اجلهة اليت وقعت ا املخالفة إجراء التحقيق٢٣املادة (
املسؤول عنها واختاذ اإلجراءات التحفظية وتلتزم اجلهة بإجراء التحقيق املطلوب فور إخطارها بذلك، وجيب عليها يف حالة ما إذا كانت 

ن تاريخ املخالفة تشكل شبهة أو جرمية جنائية إبالغ االدعاء العام الختاذ إجراءاته بشأا مع موافاة اجلهاز بذلك خالل أسبوعني م
ية اإلبالغ وعلى االدعاء العام يف حالة إصدار قرار حبفظ التحقيق إعالن اجلهاز واجلهة اليت وقعت ا املخالفة، وللجهاز أو اجلهة املعن

ل شبهة ويف مجيع األحوال على الرئيس إبالغ االدعاء العام بأي خمالفة تشك .التظلم من قرار احلفظ وفقا لإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن
  .أو جرمية جنائية

): جيب على اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز إبالغه خالل أسبوع من تاريخ اكتشاف أي خمالفة مالية أو إدارية أو وقوع حادث ٢٤املادة (
  .رىيرتتب عليه خسارة مالية للدولة أو من شأنه أن يؤدي إىل ذلك دون إخالل مبا جيب عليها اختاذه من إجراءات قانونية أخ

): جيب على اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز موافاته بأوراق التحقيق يف شأن املخالفات املالية واإلدارية سواء مت كشفها مبعرفة ٢٥املادة (
اجلهاز أو مبعرفة تلك اجلهات فضال عن موافاته مبا تصدره من قرارات بنتيجة ما أسفر عنه حتقيقها وذلك خالل أسبوعني من تاريخ 



 
 
 

 
 
 

١٠٦

هذه القرارات، وللجهاز االعرتاض على هذه القرارات خالل ثالثني يوما على األكثر من تاريخ إبالغه ا، وإعادة األوراق صدور 
  .واملستندات إىل اجلهات املشار إليها الختاذ ما يلزم يف شأا

  انون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالحق
وأن يبلغ اجلهات املختصة فورا مبا يثبت لديه من  ،جيب على املسؤول احلكومي أن حيول دون إساءة استعمال املال العام :)٥املادة (

 .خمالفات تتعلق باملال العام

 ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (أ) منبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 أن بوقوعها علم أو جرمية ارتكاب شهد شخص على كل ئيةزا) من قانون اإلجراءات اجل٢٨توجب املادة ( -٢٣١
انون ) من ق٥. كما توجب املادة (املوظفني العمومينيعنها. وهذه املادة هي نص عام ينطبق أيضًا على بالغ اإلب يبادر

. كما باملال العام املتعلقةخالفات امل عن فوراً  االبالغاملسؤول احلكومي على  محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل
عن أية  اجلهاز إبالغالرقابة املالية واالدارية للدولة الرقابة املالية واإلدارية للدولة اجلهات اخلاضعة لرقابة جهاز يلزم قانون 

(املادتني يف حالة ما إذا كانت املخالفة تشكل شبهة أو جرمية جنائية أيضًا  خالفة مالية أو إدارية وإبالغ االدعاء العام
 ).٢٤و ٢٣

  
  التعاون بين السلطات الوطنية - ٣٨المادة 

  (ب) الفرعية الفقرة
لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني سلطاا العمومية، وكذلك وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب 
  آخر. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون:

  . السلطات األخرية، بناء على طلبهاتقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل (ب) 
  

  ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (ب) من(أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 بتها السابقة.ااىل اج ُعمانأحالت  -٢٣٢

  كما أشارت اىل النصوص التالية: -٢٣٣

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 املادة فـي عليها املنصوص املعامالت شأن فـي ومعلومات بالغات من إليها يرد ملا والتحري التحليل بأعمال الوحدة تقـوم): ٨املادة (
 املاليـة غيـر واملهـن واألعمـال املاليـة املؤسسـات مــن مستنــدات أو بيانات أو معلومات أية تطلب أن ذلك سبيل فـي وهلا ،السابقة

 .املختصة واجلهات للربح اهلادفة غيــر واهليئـات واجلمعيـات



 
 
 

 
 
 

١٠٧

 متويل أو األموال غسل جرمييت من أي ارتكاب على دالئل قيام عند والتحري التحليل عنه يسفر مبا العام االدعاء بإبالغ الوحدة وتقوم
 .أخرى جرمية أية أو ،اإلرهاب
 لألحكام وفقا وذلك القانون هذا فـي عليها املنصوص اجلرائم شأن فـي التحفظية اإلجراءات اختاذ العام االدعاء من تطلب أن وللوحدة

  .اجلزائية اإلجراءات قانون فـي املقررة
  

  قانون االجراءات الجزائية
والسفن  اجلوى وجماهلا اإلقليمية ومياهها مجيع أراضي السلطنة يف نافذة العام االدعاء عضو يصدرها اليت األوامر تكون :)٧٣المــادة (

  وجدت. أينما والطائرات الُعمانية
 
  واإلدارية للدولة انون الرقابة الماليةق
  :الية واإلدارية ما يأيتملخالفات امل من اربيعت ):٣١( مــادةلا

  .عمول ا فـي الدولةملاليـة واإلداريــة املواللوائـح والـقرارات واألنظمـة ا نـيعـدم التقيـد بأحكـام القوان .١
 ضرر ـاقحلإ أو هــازجلا لرقابــة ضعــةاخلهـات اجلة فـي االيملا قوقحلا من حق ضياع أو حق ريبغ مبالغ صرف عليه تبرت ي صرفكل ت .٢

 .ذلك ىلإ يؤدي أن شأنه من أو ائيةمناإل شروعاتملـــاز اجنـي إفـ تأخـر أو ــا
 فـي ساباتحلوتقارير مراقيب ا اليةمليزانيات والقوائم املي واالداخلـ التدقيـق وحـدات وتقاريــر تـاميـةخلا سـابـاتحلهـاز باجلعـدم موافـاة ا .٣

 .قررةملا واعيدملا
 سددة فـي القانون أو التقاعحملدة املل االة واإلدارية خاليملا خالفاتملا بشأن صادرةهاز باألحكام والقرارات اإلدارية الجلعدم إخطار ا .٤

 .حياهلا زمالال اختاذ عن
هات جلا تتخذه امبالية واإلدارية و ملخالفات املئحة باالفـي هـذا القانـون وال ـددحملوعـد املل االهـاز خجلغ االالتأخيـر دون مبـرر فـي إب .٥

 .بشأا صةختملا
هـا مما حيق هلم مراجعتهـا أو ري ت أو الـوثائـق أو غستنداملا أو األوراق أو ساباتحلا من أي مراجعة من هازجلا ضاء أعنيكمتعدم  .٦

 .هلم صحيحة ريغ تقدميها أو ستنداتملعلومات أو البيانات أو املع عليها طبقا للقـانون أو إخفاء االطالا
 .ررب  مري فـي الرد عليها بغريتعلقة بالرقابة أو التأخملكاتبات املحظات أو املالعدم الرد على التقارير وا .٧
  
 ـادةملمن ا) ٧، ٦( البنديـن أحكام خيالف من كل يعاقب آخر، قانون عليها يعاقب شدل بأي عقوبة أالمع عدم اإلخ ):٣٢( مــادةلا
 تزيد وال عماين  ) ألف١٠٠٠عن ( تقل ال وبغرامة سنة تزيد على الو  أشهــر ستــة تقـل عن المن هـذا القانـون بالسجـن مدة ) ٣١(

 .ني العقوبتني أو بإحدى هاتينألفي  عما )٢٠٠٠( على

 ٣٨ المادة الفقرة الفرعية (ب) منبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

) من قانون ٧٣استنادًا اىل املادة (طلبات االدعاء العام ملزمة باالستجابة لمجيع السلطات العمومية  -٢٣٤
 االجراءات اجلزائية.



 
 
 

 
 
 

١٠٨

 مواطن النجاح والممارسات الجيدة(ج) 

 تعاون جّيد بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد. -٢٣٥

  
  الخاصن السلطات الوطنية والقطاع التعاون بي - ٣٩المادة 

  ١ الفقرة
لقانوا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني السلطات الوطنية املعنية وفقًا  تتخذ كل دولة طرف،

بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا املؤسسات املالية، فيما يتصل باألمور املتعلقة بارتكاب أفعال 
   .هلذه االتفاقيةوفقاً  جمّرمة

  
  ٣٩ المادة من ١الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل النصوص التالية: ُعماينهذا النص منفذ يف التشريع الاىل أن  ُعمان أشارت -٢٣٦

  ٧٩/٢٠١٠قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
  :املالية واألعمال واملهن غري املالية، واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة للربح باآليتتلتزم املؤسسات  :)١٢المادة (

  .إمداد الوحدة مباشرة مبا تطلبه من املعلومات والبيانات واملستندات الالزمة ملباشرة اختصاصاا) ٨
 املالية غري واملهن واألعمال املالية املؤسسات تلتزم املهنية، والسرية رفيةصامل املعامالت بسرية املتعلقة األحكام من ستثناءا: )١٤المــادة (

 أو لتهاص ىف تبهشي أو اجلرمية بعائدات تتعلق أا ىف تباهشالا فور املعامالت عن الوحدة بإبالغ للربح اهلادفة غري واهليئات واجلمعيات
 تتم مل أم املعامالت هذه متت سواء إرهاب متويل أو أموال غسل منضتت أا أو إرهاىب تنظيم أو اإلرهابية اجلرمية أو باإلرهاب ارتباطها

  .الالئحة حتددها الىت واإلجراءات وابطضلل وفقا وذلك إجرائها، حماولة عند أو
  

  قانون االجراءات الجزائية
صالحيام القانونية على كل شخص أن يقدم ملأموري الضبط القضائي ما يطلبونه من مساعدات ممكنة أثناء مباشرم ): ٢٧المادة (

  يف القبض على املتهمني أو منعهم من الفرار أو احليلولة دون ارتكاب اجلرائم.
 القضائى الضبط مأمورى أحد أو العام االدعاء بإبالغ يبادر أن بوقوعها علم أو جرمية ارتكاب شهد شخص كل على: )٢٨المــادة (

  عنها.
  

 ٣٩ المادة من ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٠٩

فيها املصارف  عددًا من كيانات القطاع اخلاص، مباومتويل االرهاب غسل األموال مكافحة ألزم قانون  -٢٣٧
املالية عن أية عملية مشبوهة، باإلضافة  تحريات، بإبالغ وحدة الواحملاسبني وشركات التأمني واحملامني شركات الصرافةو 

الوحدة أيضاً يف أنشطة تدريب وتوعية موجهة إىل  تقوم تطلبها الوحدة. و اليت  البيانات واملستنداتعلومات و املإىل تقدمي 
 كيانات القطاع اخلاص.

لتشجيع التعاون بني السلطات  دابريلكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن تتخذ ت -٢٣٨
  من موجبات مكافحة غسيل األموال. الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، مبا هو أبعد

 

  ن السلطات الوطنية والقطاع الخاصالتعاون بي - ٣٩المادة 
  ٢الفقرة 

تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على 
  . هلذه االتفاقيةوفقاً  فعل جمّرمإبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب 

  
  ٣٩ المادة من ٢الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 وأحالت اىل النص التايل: هذا النص منفذ يف التشريع الُعماينُعمان اىل أن  أشارت -٢٣٩
  قانون االجراءات الجزائية

 القضائى الضبط مأمورى أحد أو العام االدعاء بإبالغ يبادر أن بوقوعها علم أو جرمية ارتكاب شهد شخص كل على: )٢٨المــادة (
   عنها.

 ٣٩ المادة من ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ارتكاب جرمية أو  ا) من قانون اإلجراءات اجلزائية التزام أديب على األشخاص ممن شهدو ٢٨تتضمن املادة ( -٢٤٠
كما أشارت السلطات اىل أنه جيري دون النص على عقوبة يف حالة عدم االبالغ،  علموا بوقوعها املبادرة باإلبالغ، 

 سلطات التحقيق. يساعدونيف اإلبالغ و  تعاونونالعمل على تكرمي من ي

تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين ُعمان على اختاذ مزيد من االجراءات ل املستعرِضون عج شَ يُ  -٢٤١
  عن الفساد.بالغ اإليوجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على 

  
  المصرفيةسرية ال - ٤٠المادة 



 
 
 

 
 
 

١١٠

هلذه االتفاقية، وجود آليات مناسبة وفقاً  تكفل كل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمّرمة
   .املصرفيةيف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ عن تطبيق قوانني السرية 

  
  ٤٠ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

من قانون  ٧٠ مبوجب نص املادة املصرفية عامالتمبدأ سرية املأقر  ُعمايناملشرع ال اىل أن ُعمانأشارت  -٢٤٢
اىل ُعمان أحالت كما   .يف أحوال معينة املصرفية، إال أنه أقر أيًضا نظاًما قانونيا للكشف عن سرية احلسابات املصريف

 النصوص التالية:

  المصرفيقانون 
  املصرفـية املعامالت سرية :٧٠المادة 

 إجراء أي اختاذ أو معلومات أية عن اإلفصاح مرخص مصرف من مباشرة يطلب أن شخص أي أو حكومية جهة ألية جيـوز ال  - أ
 عن اإلفصاح لتقريــر املركـــــزي البنك فـي جلنة وتشكـــل .املركـــزي البنـــك إىل احلـــاالت كـــل فـي الطلب هذا يقدم بل عميل بأي يتعلق

 عن لإلفصاح املرخص املصرف إبـالغ يتم الطلب قبول باإلمـكان أنه املركـزي البنك وجد وإذا .عدمه من اإلجراء اختاذ أو املعلومات
 بشأن املركزي البنك قرار ويكون .املركزي البنك تعليمات حتدده الذي واألسلوب بالطريقة اإلجراء ذلك اختاذ أو املعلومات تلك

 .ائيا قرارا اإلجراء اختاذ أو املعلومات عن اإلفصاح
 معلومات أية عن يفصح أن به مستخدم أو له مدير أو فيه مسؤول أو إدارته جملس فـي عضو أي أو مرخص ملصرف جيوز ال  -  ب

 املصرف وعلى .املركزي البنك تعليمات على وبناء ُعمان قوانني مبوجب مطلوبا اإلفصاح ذلك كان إذا إال للمصرف عميل بأي تتعلق
 .الفور على اإلفصاح بذلك علما عميله حييط أن األحوال كل فـي املرخص

 إال مرخص ملصرف عميل بأي املتعلقة املعلومات عن اإلفصاح يتم ال القانون هذا من) أ( ٧٠ املادة عليه نصت ما عدا فيما  - ج
 اخلاصة املعلومات باستخدام املصرف قيام على عامة موافقة يعطي أن املرخص املصرف لعميل جيوز أنه غري العميـل ذلك موافقة بعد

 .املصرف إشعارات فـي املصرفـية بأعماله
  .٧٠ املادة هذه بأحكام يتقيد أن املرخص املصرف فـي سابق مستخدم أو مدير أو مسؤول أو إدارة جملس عضو أي على  -  د
  

  ٧٩/٢٠١٠قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 املادة ىف املنصوص عليها املعامالت ىف شأن بالغات ومعلومات من إليها يرد ملا والتحرى التحليل بأعمال الوحدة ): تقوم٨املادة (

 واجلمعيات املالية غري واملهن واألعمال املالية من املؤسسات مستندات أو بيانات أو معلومات أية تطلب أن ذلك وهلا ىف سبيل السابقة،
  .املختصة واجلهات للربح غري اهلادفة واهليئات
  باآليت: للربح اهلادفة واهليئات غري واجلمعيات املالية، غري واملهن واألعمال املالية املؤسسات تلتزم ):١٢املادة (

...  
  .اختصاصاا ملباشرة واملستندات الالزمة والبيانات املعلومات من تطلبه مبا مباشرة الوحدة إمداد -٨    

 املالية غري واملهن واألعمال املالية املؤسسات تلتزم املهنية، والسرية رفيةصامل املعامالت بسرية املتعلقة األحكام من ستثناءا: )١٤المــادة (
 أو لتهاص ىف تبهشي أو اجلرمية بعائدات تتعلق أا ىف تباهشالا فور املعامالت عن الوحدة بإبالغ للربح اهلادفة غري واهليئات واجلمعيات



 
 
 

 
 
 

١١١

 تتم مل أم املعامالت هذه متت سواء إرهاب متويل أو أموال غسل منضتت أا أو إرهاىب تنظيم أو اإلرهابية اجلرمية أو باإلرهاب ارتباطها
  .الالئحة حتددها الىت واإلجراءات وابطضلل وفقا وذلك إجرائها، حماولة عند أو

 ٤٠ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

تشكل عائقًا أمام القيام  ،املركـــزي البنـــك إىليُقدم  لطلب، اليت ميكن رفعها تبعًا يبدو أن السرية املصرفية -٢٤٣
 الفّعالة، باستثناء فيما يتعلق جبرائم غسل األموال.بالتحقيقات اجلنائية 

تكفل، يف حال القيام بتحقيقات جنائية يف لكي تستويف متطلبات الفقرة قيد االستعراض، على ُعمان أن  -٢٤٤
، وجود آليات مناسبة لتذليل العقبات اليت قد تنشأ عن جرمية غسل األموال)ا يتخطى (مب تفاقيةالجمّرمة وفقًا ل أفعال

  السرية املصرفية.  أحكامتطبيق 

  
  ئيالجناالسجل  - ٤١المادة 

حسبما تراه جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يؤخذ بعني االعتبار، 
من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك  مناسباً 

   .هلذه االتفاقيةوفقاً  املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة بفعل جمّرم
  

  ٤١ (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
 وأحالت اىل النص التايل: النص منفذ يف التشريع الُعماين هذاُعمان اىل أن  أشارت -٢٤٥

  ء العمانيقانون الجزا
   مفعول االحكام االجنبيةيف :)١٣المـادة (

  :ان االحكام اجلزائية الصادرة عن قضاء اجنيب بشان افعال تصفها الشريعة العمانية باجلنايات او اجلنح ميكن االستناد اليها
ما دامت متفقة والشريعة العمانية، وتنفيذ الردود والتعويضات  ،فقدان االهلية وحرمان من احلقوق تقضي به من الجل تنفيذ ما -١

 .والنتائج املدنية االخرى
 .او ردود ونتائج مدنية اخرى ،الجل احلكم مبا نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان اهلية واسقاط حقوق -٢
 .ووقف التنفيذ ووقف احلكم النافذ، واعادة االعتبار ،واجتماع اجلرائم ،ارالجل تطبيق احكام الشريعة العمانية بشأن التكر  -٣

يتم تبادل صحف السوابق اجلرمية واألحكام وفق اآلليات املنصوص عليها يف ُعمان اىل أنه  أشارتكم  -٢٤٦
كما توجد إدارة   االتفاقيات النافذة حبسب األحوال (عن طريق وزارات العدل ـــ الشرطة العربية والدولية "اإلنرتبول").

للتعاون الدويل يف االدعاء العام، وتعىن بتبادل السوابق اجلنائية، وذلك من خالل التنسيق مع اجلهات املختصة يف 
  الدولة اليت حيمل اجلاين جنسيتها.



 
 
 

 
 
 

١١٢

 ٤١ة المادبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

جنيب أعن قضاء ائية الصادرة ز األحكام اجل) من قانون اجلزاء على أنه جيوز االستناد إىل ١٣نصت املادة ( -٢٤٧
   تكرار.، مبا يف ذلك لتطبيق أحكام الو اجلنحأمانية باجلنايات فعال تصفها الشريعة العُ أن أبش

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (أ) ١ الفقرة الفرعية
التفاقية يف هلذه اوفقًا  أفعال تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من

  احلالتني التاليتني:
  م يف إقليم تلك الدولة الطرف، أو(أ) عندما يُرتكب اجلر 

  
  ٤٢ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ  

يتبع االختصاص  ٣ يف املادة ُعماينال زائينظرًا ألن القانون اجلاىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٤٨
اإلقليمي هو أيًضا املبدأ املطبق على كافة القواعد الواردة يف القوانني اليت تعاجل اجلرائم اليت تقع يف نطاق تطبيق 

 .االتفاقية

 أحالت ُعمان اىل النصوص التالية:كما  -٢٤٩
  قانون الجزاء العماني

  ا.او االراضي اخلاضعة لسيطر ُعمانتطبيق الشريعة العمانية على مجيع اجلرائم املقرتفة يف اراضي ):٣( المادة
تشمل االراضي العمانية طبقة اهلواء اليت تغطيها، أي االقليم اجلوي العماين وتعترب يف حكم االراضي العمانية، الجل  ):٥( المادة

  :تطبيق الشريعة اجلزائية
 .اهلوائية العمانية حيثما وجدت السفن واملركبات -٣

 ٤٢ المادة (أ) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

من  ٣ها (املادة يُرتكب يف إقليماجلرائم اليت لواليتها القضائية  ختضعتأخذ ُعمان باالختصاص االقليمي حيث  -٢٥٠
 قانون اجلزاء).

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (ب) ١ الفرعية الفقرة



 
 
 

 
 
 

١١٣

التفاقية يف هلذه اوفقًا  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما جرمته من أفعال
  احلالتني التاليتني:

(ب) عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة 
  . اجلرمالطرف وقت ارتكاب 

  
  ٤٢ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 .جواا السابقإىل  ُعمانحالت أ -٢٥١

 ٤٢ المادة (ب) من ١الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

أو طائرة مسّجلة مبقتضى سفينة ترفع علمها منت لواليتها القضائية اجلرائم اليت يُرتكب على ُعمان ختضع  -٢٥٢
 من قانون اجلزاء). ٥ها (املادة قوانين

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (أ) ٢الفقرة الفرعية 
ها القضائية من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 
  يف احلاالت التالية:

   د أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛يُرتكب اجلرم ض(أ) عندما 
  

  ٤٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

اال يف حاالت استثنائية خترج عن اطار تطبيق  اىل أن هذه احلالة ال ختضع لواليتها القضائية ُعمانأشارت  -٢٥٣
تسري احكام الشريعة العمانية على كل " قانون اجلزاء العماينمن ) ٨( املادة االتفاقية مثل احلالة اليت نصت عليها

 ه".اسرتق عمانيا او تاجر به او استعبد (...) كان او حمرضا او متدخال شخص عماين او اجنيب فاعال

 ٤٢ المادة (أ) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المتعلقةالمالحظات (ب) 

 بأحكام الصالحية الشخصية السلبية. ُعمانال تأخذ  -٢٥٤

 .مواطنيهاجرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُختضع لواليتها القضائية  أنضون ُعمان أن تنظر يف ُيَشجع املستعرِ  -٢٥٥



 
 
 

 
 
 

١١٤

 

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (ب) ٢الفرعية  الفقرة
ها القضائية من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤بأحكام املادة  رهناً 

  يف احلاالت التالية:
ان إقامته املعتاد يف (ب) عندما يَرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية يوجد مك

  إقليمها؛
  

  ٤٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية ت الصلة باستعراض تنفيذ (أ) ملخص المعلومات ذا

  ُعمان اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:أشارت  -٢٥٦

  قانون الجزاء العماني
العمانية جرمية من نوع كان او حمرضا او متدخال، اقرتف خارج االراضي  فاعال تطبق الشريعة العمانية على كل عماين،): ١٠( المادة

  ...اجلناية او اجلنحة املعاقب عليها يف الشريعة العمانية

 ٤٢ المادة (ب) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

بأحكام الصالحية الشخصية االجيابية حيث تطبق الشريعة العمانية على كل عماين اقرتف خارج  ُعمانتأخذ  -٢٥٧
). مل زاءمن قانون اجل ١٠مانية (املادة و اجلنحة املعاقب عليها يف الشريعة العُ أاالراضي العمانية جرمية من نوع اجلناية 

أن السلطلت الُعمانية أشارت اىل أن هؤالء ري غ ُعمانيشمل هذا احلكم األشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف 
 ) من قانون اجلزاء.١٢األشخاص يعاملون معاملة األجنيب وميكن مالحقتهم بناًء على نص املادة (

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  )ج( ٢ الفرعية الفقرة
ها القضائية جرم من هذا القبيل لواليت من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي ٤رهنًا بأحكام املادة 
  يف احلاالت التالية:



 
 
 

 
 
 

١١٥

من هذه االتفاقية ويُرتكب  ٢٣' من املادة ٢(ب) ' ١للفقرة وفقًا  من األفعال اّرمة (ج) عندما يكون اجلرم واحداً 
ن هذه االتفاقية م ٢٣'من املادة ١' أو (ب) '٢' أو '١(أ) ' ١للفقــرة وفقًا  خارج إقليمها دف ارتكاب فعل جمّرم

  داخل إقليمها؛
  

  ٤٢ المادة (ج) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  ُعمان اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:أشارت  -٢٥٨

  قانون الجزاء العماني
  ة:العماني األراضي فـي مقرتفة اجلرمية تعد ):٤( المادة

 .فرعي أو أصلي مشرتك فعل أو ،متجزئة غري جرمية أفعال من فعل أو ،اجلرمية تؤلف اليت العناصر أحد األراضي هذه على مت إذا -١
  .فـيها حصوهلا متوقعا كان أو األراضي هذه فـي النتيجة حصلت إذا -٢

 ٤٢ المادة (ج) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 من قانون اجلزاء). ٤احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض (املادة لواليتها القضائية ُعمان ختضع  -٢٥٩

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  (د) ٢الفقرة الفرعية 
القضائية ها من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليت ٤رهنًا بأحكام املادة 
  يف احلاالت التالية:

  .(د) عندما يُرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف
  

  ٤٢ المادة (د) من ٢الفقرة الفرعية (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

اال يف حاالت استثنائية خترج عن اطار تطبيق االتفاقية مثل  الُعمانية هذه احلالة ال ختضع للوالية القضائية -٢٦٠
تسري احكام الشريعة العمانية على كل شخص عماين او " قانون اجلزاء العماينمن ) ٨( املادة احلالة اليت نصت عليها

  او اخلارجي...".قتف خارج األراضي العمانية جرمية ختل بأمن الدولة الداخلي ا كان او حمرضا او متدخال اجنيب فاعال

 ٤٢ المادة (د) من ٢الفقرة الفرعية بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

١١٦

ال تتعلق بقضايا فساد،  ها، اال يف حاالت استثنائيةرتكب ضدتُ  اجلرائم اليتالقضائية تها لواليال ختضع ُعمان  -٢٦١
 من قانون اجلزاء). ٨مثل جرائم أمن الدولة (املادة 

 ُعمان.جرائم الفساد اليت ترتكب ضد ُختضع لواليتها القضائية  أنضون ُعمان أن تنظر يف ُيَشجع املستعرِ  -٢٦٢

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٣الفقرة 
هلذه وفقًا  من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال اّرمة ٤٤ألغراض املادة 

  .يف إقليمها وال تقوم بتسليمه رد كونه أحد مواطنيها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً االتفاقية لواليتها 
  

  ٤٢ المادة من ٣الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

  ُعمان اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:أشارت  -٢٦٣

  العمانيقانون الجزاء 
تطبق الشريعة العمانية على كل عماين، فاعال كان او حمرضا او متدخال، اقرتف خارج االراضي العمانية جرمية من نوع  ):١٠( المادة

اذا و اجلناية او اجلنحة املعاقب عليها يف الشريعة العمانية، اال اذا كان قد حوكم ائيا يف اخلارج، ويف حالة احلكم عليه، نفذ العقوبة ا
  .سقطت اجلرمية او العقوبة بعفو عام او خاص او مبرور الزمن

  ...ويبقى االمر كذلك حىت لو فقد املدعي عليه اجلنسية العمانية

 ٤٢ المادة من ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

على أحكام  احلالة املنصوص عليها يف البند قيد االستعراض وذلك بناءً لواليتها القضائية ُعمان ختضع  -٢٦٤
 .)زاءمن قانون اجل ١٠(املادة  الصالحية الشخصية االجيابية

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٤الفقرة 
هلذه االتفاقية لواليتها القضائية وفقاً  أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال اّرمة جيوز لكل دولة طرف أيضاً 

  .يف إقليمها وال تقوم بتسليمه عندما يكون اجلاين املزعوم موجوداً 
  

  ٤٢ المادة من ٤الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 



 
 
 

 
 
 

١١٧

  ُعمان اىل أن هذه احلالة ختضع لواليتها القضائية وأحالت اىل النص التايل:أشارت  -٢٦٥

  قانون الجزاء العماني
حمرضا او متدخال، اقرتف يف اخلارج جناية او جنحة معاقبا عليها  تطبق الشريعة العمانية على كل اجنيب، فاعال كان او): ١٢( المادة

  .من هذا القانون ووجد بعد اقرتافها يف االراضي العمانية ١١و١٠و٨يف الشريعة العمانية وغري منصوص عليها يف املواد 
  :يشرتط يف هذه احلالة

١-...  
  .ان ال يكون اسرتداد االجنيب قد طلب او قبل -٢

 ٤٢ المادة من ٤الفقرة بتنفيذ  المتعلقةالمالحظات (ب) 

 .)زاءمن قانون اجل ١٢(املادة  بالبند قيد االستعراض ُعمانتلتزم  -٢٦٦

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٥الفقرة 
من هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى،  ٢أو  ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة 

بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات  أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائياً  دول أطراف أخرى جتري حتقيقاً أن أي 
  .املعنية يف تلك الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من إجراءات

  
  ٤٢ المادة من ٥الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

 ُعمانماين ما مينع السلطات املختصة بال يوجد يف القانون العُ حيث اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٦٧
) منه ان االتفاقيات الدولية هي جزء من ٨٠ساسي للدولة (الدستور) نص يف املادة (النظام األكما وأن   من التشاور

 ٦٤/٢٠١٣مبوجب املرسوم السلطاين  انضمت اىل اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ُعمانن أقانون البالد، ومبا 
تفاقيات العديد من االانضمت اىل قد  ُعمانهذا وان  .٤٢من املادة  ٥فاا تعترب سند قانوين لتنفيذ حكم الفقرة 

حكام واالنابات واالعالنات القضائية بدول تفاقية تنفيذ األامنها اليت تسهل تطبيق هذا احلكم و قليمية االثنائية و ال
  .)١٧/٩٦جملس التعاون لدول اخلليج العربية واملصادق عليها مبوجب املرسوم السلطاين رقم (

 ٤٢ المادة من ٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

أجنبية لتنسيق من التشاور، حسب االقتضاء، مع سلطات الُعمانية ال يبدو أن هناك ما مينع السلطات  -٢٦٨
 االجراءات املتعلقة بتحقيق أو مالحقة.



 
 
 

 
 
 

١١٨

  
  الوالية القضائية - ٤٢المادة 

  ٦الفقرة 
دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف 

  .لقانوا الداخليوفقاً  سرياا
 

  ٤٢ المادة من ٦الفقرة (أ) ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ 

يتها اجلنائية على أفعال تتعدي بسط والما مينع من  ال يوجدحيث  اىل أا ملتزمة ذه الفقرة ُعمانأشارت  -٢٦٩
 .ه يف االتفاقيةيص علما ورد الن

 ٤٢ المادة من ٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

  سرياا وفقاً لقانوا الداخلي. ُعمانال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد  -٢٧٠



 
 
 

 
 
 

١١٩

 عاون الدوليالترابع: الفصل ال

 

 تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٢و  ١تين الفقر 

التسليم موجودا يف تنطبق هذه املادة على األفعال اّرمة وفقا هلذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب  - ١
إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب 

 مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
ليت يسمح قانوا بذلك أن توافق على طلب من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف ا ١على الرغم من أحكام الفقرة  - ٢

 تسليم شخص ما بسبب أي من اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوا الداخلي.
 

 ٤٤ المادةمن  ٢و  ١تين الفقر ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

 وأحالت اىل النص التايل:اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٧١

  :قانون تسليم المجرمين
  :جيوز تسليم ارمني يف االحوال التالية :)٢املادة (

 .اذا ارتكبت اجلرمية يف ارض الدولة طالبة التسليم، او كان مرتكبها احد رعاياها -
 .املايل او حبجية أختامها الرمسيةإذا ارتكبت اجلرمية خارج ارض الدولة طالبة التسليم وكانت ختل بامنها او متس مبركزها  -

يف كل االحوال ان تكون اجلرمية املطلوب من اجلها التسليم جناية اوجنحة معاقبا عليها بالسجن مدة ال تقل عن سنة وفقا  ويشرتط
ال تقل ستة اشهر أو أية تعني أن تكون العقوبة احملكوم ا عقوبة سالبة للحرية ياملطلوب تسليمه حمكومًا عليه  فإذا كان ،ُعمانلقوانني 

 ."عقوبة أشد

 ُعمانابرمت وقد مبوجب إتفاقية ثنائية  على هذا احلكم وذلكإستثاء أن يوجد ميكن اىل أنه  ُعمانأشارت و  -٢٧٢
 .عدة اتفاقيات ثنائية واقليمية

 ا:اقليمية وثنائية فيما يتعلق بتسليم ارمني منهوترتيبات كما ان ُعمان ابرمت عدة اتفاقيات    -٢٧٣

 .)٢٠٠٤( ُعمان ومجهورية اهلندسلطنة اتفاقية تسليم املتهمني واحملكومني بني  -

 .)حتتوي على أحكام متعلقة بتسليم ارمني(واململكة املغربية  ُعمان سلطنةاتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني  -



 
 
 

 
 
 

١٢٠

) (حتتوي ٦٤/٢٠٠٢(املرسوم السلطاين رقم مصر العربية  ومجهورية ُعمانسلطنة اتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني  -
 على أحكام متعلقة بتسليم ارمني).

واجلمهورية الرتكية (املرسوم  ُعمانسلطنة بني املدنية والتجارية واجلزائية  املسائليف اتفاقية التعاون القانوين والقضائي  -
 ) (حتتوي على أحكام متعلقة بتسليم ارمني).١٠٢/٢٠٠٨السلطاين رقم 

  تسليم األشخاص احملكومني او املتهمني).يشمل الذي  سادس(الفصل ال تفاقية الرياض العربية للتعاون القضائيا -

قانون تسليم ارمني، أي ماين، عدة أسس، مبا يف ذلك التشريع العُ اىل مان د نظام تسليم ارمني يف عُ يستن -٢٧٤
 املعاملة باملثل وااملة الدولية. مبدأيمعاهدات تسليم ارمني و و 

 ءات التالية بشأن تسليم ارمني:قّدمت ُعمان اإلحصا -٢٧٥

  جدول بعمليات تسليم المجرمين التي تمت إلى دول أخرى (جميع الجرائم)

 تاريخ التسليم الجهة الطالبة التهمة الجنسية ت

 م٥/١/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد باكستاين-١

 م١٦/١/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة بنجالديشي-٢

 م٢٧/١/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد فلسطيين-٣

 م٣٠/١/٢٠١٤ أبو ظبي انتحال وظيفة عامة  إمارايت-٤

 م٢/٢/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد سرييالنكي-٥

 م٢/٢/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد سرييالنكي-٦

 م٤/٢/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة  هندي-٧

 م٩/٢/٢٠١٤ الهند التزوير هندي-٨

 م١٠/٢/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد فلسطيين-٩

 م١٠/٢/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة هندي-١٠

 م١٠/٢/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة هندي-١١

 م١٠/٢/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة هندي-١٢

 م١٣/٢/٢٠١٤ أبو ظبي حيازة مواد خمدرة إمارايت-١٣

 م١٥/٢/٢٠١٤ المنامة الرتويج والتحبيذ لقلب وتغري النظام بالقوة حبريين-١٤

 م١٣/٣/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد مصري-١٥



 
 
 

 
 
 

١٢١

 تاريخ التسليم الجهة الطالبة التهمة الجنسية ت

 م١٥/٣/٢٠١٤ أبو ظبي القتل بنجالديشي-١٦

 م١٥/٣/٢٠١٤ أبو ظبي القتل بنجالديشي-١٧

 م٨/٤/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة إمارايت-١٨

 م٢٢/٥/٢٠١٤ أبو ظبي التزوير باكستانية-١٩

 م٢٩/٥/٢٠١٤ أبو ظبي القتل باكستاين-٢٠

 م١٥/٦/٢٠١٤ أبو ظبي االعتداء على سالمة جسم الغري مغربية-٢١

 م١٥/٦/٢٠١٤ أبو ظبي االعتداء على سالمة جسم الغري مغربية-٢٢

 م٢٦/٦/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة عراقية-٢٣

 م٢/٧/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة باكستاين-٢٤

 م٢/٧/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة باكستاين-٢٥

 م٦/٧/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد أردين-٢٦

 م١٠/٧/٢٠١٤ الدوحة اإلختالس هندي-٢٧

 م٢١/٧/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد أردين-٢٨

 م٣١/٧/٢٠١٤ أبو ظبي التغيب عن منزل ذويها إمارتية-٢٩

 م١١/٨/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد عراقي-٣٠

 م٢٠/٨/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة أفغاين-٣١

 م١٦/٩/٢٠١٤ أبو ظبي إساءة األمانة هولندي-٣٢

 م١٨/٩/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة بنجالديشي-٣٣

 م٢٣/٩/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة سوري-٣٤

 م٢٣/٩/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة أردين-٣٥

 م٢٣/٩/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة مصري-٣٦

 م٣/١٠/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة باالكراه باكستاين-٣٧

 م٣/١٠/٢٠١٤ أبو ظبي السرقة باالكراه طاجاكستانية-٣٨

 م٢٣/١٠/٢٠١٤ أبو ظبي السرقه باالكراه سوري-٣٩

 م٤/١١/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد مصري-٤٠

 م١١/١١/٢٠١٤ أبو ظبي اإلستيالء على مال الغري مصري-٤١



 
 
 

 
 
 

١٢٢

 تاريخ التسليم الجهة الطالبة التهمة الجنسية ت

 م١٦/١١/٢٠١٤ أبو ظبي إصدار شيكات بدون رصيد أردين-٤٢

 م٢٥/١١/٢٠١٤ أبو ظبي مواد خمدرة اإلحتيالحيازة  إمارايت-٤٣

 م١/١٢/٢٠١٤ أبو ظبي اإلحتيال باكستاين-٤٤

 م١٦/١٢/٢٠١٤ أبو ظبي اإلحتيال إمارايت-٤٥

 

 ٤٤ المادةمن  ٢و  ١تين الفقر بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

خاضعاً رم كي تعترب اجلل على األقلّ  سنة دةملعقوبة احلبس تجرمي و ال يةجاازدو شرط مان ق عُ طبّ ت بشكل عام، -٢٧٦
 قانون تسليم ارمني).  من ٢(املادة  تسليملل

التفاق كما هو احلال بالنسبة لللتسليم ( اً شرطتجرمي ال يةجامبدأ ازدو جتعل مان الدولية ال بعض اتفاقات عُ  -٢٧٧
 مع مصر).

تجرمي، فان بعض اجلرائم ، واستنادًا لوجوب ازدواجية المن هذه املادة يف الفقرة السابعة اليه كما مت االشارة -٢٧٨
  املنصوص عليها يف االتفاقية ال ختضع للتسليم كونه مل يتم جترميها يف ُعمان.

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٣الفقرة 
إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضعا للتسليم مبقتضى هذه املادة ويكون 

للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة عليها ولكن هلا صلة بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، جاز بعضها غري خاضع 
 للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم.

  
 ٤٤من المادة  ٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

ال يوجد يف القانون العماين ما مينع من التسليم يف مثل تلك حيث اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٧٩
 .احلاالت

 ٤٤ المادةمن  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٢٣

هو مذكور  يف قانون تسليم ارمني العماين او معاهدات تسليم ارمني. كماوضوع ذا املالتطرق هل يتم مل -٢٨٠
على األقل وفقاً  سنة لب تسليم يف جرمية ال تعاقب بالسجن ملدةإذا طُ  .ازدواجية التجرمي قاعدةمان ، تطبق عُ سابقاً 

 ح التسليم.ن، لن ميماينللقانون العُ 

يف حالة وجود  أنه القطريةزيارة العلى الرغم من أن املسالة مل تطرح يف الواقع، لقد أّكد املسؤولون خالل  -٢٨١
فان عمان  ،ةللعقوباألدىن  اليت ال تستويف شرط احلداجلرائم  تلك مبا يف ذلكجرائِم متعددة يُلتمس بشأا التسليم، 

  لجرائم موضوع التسليم دون غريها من اجلرائم األخرى.لتسمح بالتسليم على شرط أن حياكم الشخص املطلوب فقط 

 

  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال
  ٤الفقرة 

يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة لتسليم 
ارمني قائمة بني الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف بادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف كل 

وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوا بذلك أن تعترب أيا من األفعال اّرمة وفقا  معاهدة تسليم تربم فيما بينها.
 هلذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم.

  
 ٤٤من المادة  ٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

أصبحت مبوجب تصديقها علي اتفاقية األمم  ُعمانحيث أن اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٨٢
املتحدة ملكافحة الفساد ونشرها باجلريدة الرمسية ملتزمة بالتعهد املنصوص عليه يف هذه الفقرة بأن تدرج اجلرائم اخلاضعة 

 . من االتفاقية يف أي معاهدة تسليم تربمها ٤٤للتسليم املنطبقة عليها املادة 

 .الفساد جرائم سياسية يف القوانني العمانيةيا من جرائم ُعمان أتعترب وال  -٢٨٣

  )النظام االساسي للدولة (الدستور
ال جيـوز ألية جهـة يف الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات ختالف أحكـام القـوانني واملراسيم النافذة أو ): ٨٠( ادةامل

   .قانون البالداملعـاهدات واالتـفاقيات الدوليـة اليت هي جزء من 

 ٤٤ المادةمن  ٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 يف أي معاهدات مستقبلية حول تسليم ارمني. اجلرائم املنصوص عليها يف اإلتفاقية بشملمان عُ تعّهدت  -٢٨٤

 ارمني.اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس لتسليم ميكن لسلطاا اعتبار  همان إىل أنأشارت عُ  -٢٨٥



 
 
 

 
 
 

١٢٤

طلب  يف حال تلقي، لرغم من اشرتاط ازدواجية التجرميعلى اأنه،  الزيارة الُقطريةن خالل و املسؤولأكد و  -٢٨٦
لتسليم شخص الرتكابه جرمية غري معرتف ا يف النظام القانوين العماين (على سبيل املثال، الرشوة عرب الوطنية) على 

 .لطلب على أساس التطبيق املباشر لالتفاقيةقد تستجيب ل ، فإن عمانةتفاقياالأساس معاهدة دولية مثل 

، أو اذا كانت السلطنة نح اللجوء السياسي يفمُ  شخصاً مان عُ  سلمَ تسليم، لن تُ المن قانون  ٣وفقًا للمادة  -٢٨٧
  سياسي أو اذا كان التسليم يليب غرض سياسي. بعاجلرمية سياسية أو ذو ط

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٦و  ٥تين الفقر 
إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط  - ٥

معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرم تنطبق عليه هذه 
 املادة.

  التسليم مشروطا بوجود معاهدة:على الدولة الطرف اليت جتعل  - ٦
(أ) أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو 
االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف 

  اقية؛يف هذه االتف
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بغية 

 تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم.
 

 ٤٤ المادةمن  ٦و  ٥ تينالفقر ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

،  ية اختاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أساسًا للتسليمُعمانميكن للسلطات الاىل انه  ُعمانأشارت  -٢٨٨
 ُعمانحيث سبق بيان أن نظام تسليم ارمني يف  ،تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدةكما أفادت أا ال جتعل 

 .ااملة الدوليةعدة أسس منها املعاهدات، ومنها أيضاً العمل مببدأي املعاملة باملثل و  يستند إىل

حيث يعرف النظام القانوين  تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدةُعمان أيضًا اىل أا ال جتعل أشارت  -٢٨٩
ااملة بدأي املعاملة باملثل و فقًا ملو  لتسليم ارمني خبالف املعاهدات، إذ جيوز التسليم ىالُعماين أسس قانونية أخر 

 .الدولية

 ٤٤ المادةمن  ٦و  ٥ تينالفقر بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

١٢٥

د اتفاقية ألن النظام القانوين العماين يستند على قواعد قانونية ط بوجو و مان تسليم ارمني مشر ال جتعل عُ  -٢٩٠
ينفذ  تسليم ارمني وفقًا ملبادئ املعاملة باملثل وااملة الدولية. بالفعل ميكنو  .أخرى للتسليم باإلضافة إىل االتفاقيات
ماين (أي قانون تسليم ارمني)، وتعترب سلطنة عمان االتفاقية أساس لتسليم تسليم ارمني على أساس التشريع العُ 

 ارمني.

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٧الفقرة 
جتعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة جرائم على الدول األطراف اليت ال 

 خاضعة للتسليم فيما بينها.
 

 ٤٤ المادةمن  ٧الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  اىلُعمان  انضمامحيث أنه منذ ُعمان اىل أا ملتزمة ذه الفقرة أشارت  -٢٩١
تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة من اجلرائم اليت ختضع  وعليهاالتفاقية قوة القانون،  هذه الفساد أصبح ألحكام

   للتسليم فيما بينها والدول األطراف يف االتفاقية.

 ٤٤ المادةمن  ٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

مما جيعلها  التأكيد على أن اجلرائم املتعلقة بالفساد تعاقب مبا ال يقل عن سنة وفقًا للقوانني العمانيةلقد ّمت  -٢٩٢
 م مبوجب قاعدة ازدواجية التجرمي.خاضعة للتسلي

ذكورة يف املاألفعال إن تسليم ارمني حمدود ألن سلطنة عمان مل جترم مجيع  ازدواجية التجرمي،ملتطلبات وفقًا  -٢٩٣
 اإلتفاقية.

دىن للسجن األ داحلاملذكورة يف اإلتفاقية ختضع للتسليم حبكم األفعال أن كل تضمن  بأن ُعمانوصى ن -٢٩٤
  .وقاعدة ازدواجية التجرمي

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٨الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٢٦

التسليم السارية، مبا خيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات 
يف ذلك الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند 

 .إليها يف رفض التسليم
 

 ٤٤من المادة  ٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

إيل الشروط املقررة يف  ُعمانختضع طلبات التسليم املقدمة إيل حيث اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٢٩٥
ويتضمن ذلك الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا  ،، والشروط املوضحة يف معاهدات التسليم الساريةُعماينالنظام القانوين ال

  املشرتطة للتسليم، وأسباب رفض التسليم.

 التايل: نصالاىل  ُعمانوقد أحالت  -٢٩٦

  قانون تسليم المجرمين
  :ال جيوز التسليم فـي احلاالت اآلتية ):٣( المـــادة

 .إذا كان املطلوب تسليمه عماين اجلنسية -١
 .ُعمانإذا ارتكبت اجلرمية أو أحد األفعال املكونة هلا فـي أراضي  -٢
ما مل يتنازل صراحة عن احلصانة وذلك فـي  ،القانونية فـي سلطنة عمانإذا كان املطلوب تسليمه متمتعا باحلصانة ضد اإلجراءات  -٣

 .احلاالت اليت جيوز له فيها التنازل عنها
 .قبل طلب التسليم واستمر متمتعا ذا احلق بعد ورود الطلب ُعمانإذا كان املطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي فـي  -٤
 .التسليم جرمية سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسيإذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها  -٥
عن  ُعمانأو كان قيد التحقيق أو احملاكمة ب ،إذا كان املطلوب تسليمه قد سبقت حماكمته عن اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها -٦

 .هذه اجلرمية
أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة اليت  ُعمانوفقا لقوانني  ،نونيةإذا كانت الدعوى اجلزائية أو العقوبة قد سقطت بأحد األسباب القا -٧

  .ارتكبت اجلرمية على أراضيها

 ٤٤ المادةمن  ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

قاعدة ازدواجية التجرمي  ا، مبا فيهعلى املعلومات املقدمة، تطبق سلطنة عمان شروط على تسليم ارمني بناءً  -٢٩٧
ومن امللحوظ أن أسباب الرفض ملزمة وليست  مثل عدم تسليم مواطنيها. سجن كحد أدىن وأسباب رفضوسنة 

 .اختيارية

قضية حيث رفضت السلطات العمانية تسليم الشخص على أساس أن ، ّمت االشارة اىل الزيارة الُقطريةخالل  -٢٩٨
جتدر  ،يف الدولة الطالبة. يف هذا السياقله  الدفاعحماكمة عادلة وضمانات ا لالعتقاد بأنه قد ال يتم التوفري هناك أسباب

 .تقدمي طلب لدىدا يف هذا الشأن من الدول الطالبة تعهّ  تطّلبمن قانون تسليم ارمني ت ١٠اإلشارة إىل أن املادة 



 
 
 

 
 
 

١٢٧

 
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ٩الفقرة 
بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل ا من متطلبات تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل التعجيل 

  إثباتيه فيما خيص أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.
  

  ٤٤من المادة  ٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

احلكم سواء التزامًا منها باتفاقياا الثنائية مع الدول املختلفة يف جمال تسليم ذا تلتزم اىل أا  ُعمانأشارت  -٢٩٩
بقوة القانون  ُعمانارمني، أو التزامًا حبكم هذه الفقرة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت تتمتع يف 

 مها القضائي يف هذا الشأن.، أو انصياعاً لألعراف والتطبيقات واملمارسات املتبعة يف نظاُعماينال

 التايل: نصالاىل  ُعمانكما أحالت  -٣٠٠

 قانون تسليم المجرمين
) ١١ال جيوز القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إال بعد ورود طلب تسليمه مرفقا به الوثائق املبينة فـي املادة ( ):٤( المـــادة

بشرط أن تتضمن تلك  ،ومع ذلك جيوز فـي احلاالت املستعجلة قبول طلبات التسليم الواردة هاتفيا أو برقيا أو خطيا ،من هذا القانون
  .إذا أمكن ُعمانوجنسية املطلوب وهويته ومكان وجوده فـي  ،الطلبات نوع اجلرمية والنص القانوين الذي يعاقب على الفعل

  
الوثائق التالية مصدق عليها وخمتومة رمسياً من السلطة القضائية املختصة يف الدولة عن  صورة: جيب أن يرفق بطلب التسليم )١١المادة (

  :طالبة التسليم
 بيان مفصل عن هوية الشخص املطلوب وأوصافه وإرفاق كل ما يعني على حتديد شخصيته على وجه الدقة وصورته إذا أمكن. .١
احلكم إذا كان الشخص حمكوماً  عنالشخص غري حمكوم عليه وصورة  أمر بالقبض أو اإلحضار صادر من سلطة خمتصة إذا كان .٢

 عليه سواًء حاز احلكم قوة األمر املقضى به أو مل حيزها.
 النصوص القانونية اليت تعاقب على الفعل واألدلة اليت تثبت مسؤولية الشخص املطلوب. عن صورة .٣
لتسليم غري اجلرمية لتعهد من الدولة طالبة التسليم، بأا لن تالحق أو حتاكم أو تعاقب املطلوب تسليمه من أجل أية جرمية سابقة  .٤

 أو اجلرائم اليت كانت حمل طلب التسليم.
 تعهد من الدولة طالبة التسليم بعدم تسليم الشخص إىل دولة ثالثة إال بعد موافقة السلطنة على ذلك. .٥
 من الدولة طالبة التسليم مبحاكمة الشخص املطلوب تسليمه حماكمة عادلة ونزيهة وأن توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه. تعهد .٦

  
مل يف حال مل ترفق به الوثائق املبينة يف املادة السابقة و يف حال : على حمكمة اإلستئناف اجلزائية رفض كل طلب تسليم )١٢المادة (

  ) من هذا القانون.٩م باستكماهلا خالل املدة املنصوص عليها يف املادة (تقدم الدولة طالبة التسلي



 
 
 

 
 
 

١٢٨

 أن رفض الطلب إذا رأت أن الشروط القانونية غري متوافرة أو أن األدلة الواردة يف طلب التسليم أو حملكمة اإلستئناف اجلزائية كما جيوز
، فإذا صدر قرار احملكمة بتسليم الشخص املطلوب وجب أن يتضمن التحقيقات غري كافية لثبوت اجلرمية املنسوبة إىل املطلوب تسليمه

  القرار الصادر بالتسليم اجلرمية اليت سلم الشخص من أجلها.
  

 ٤٤ المادةمن  ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

طلبات التسليم من قبل النيابة العامة ومراجعتها من قبل يتم تلّقي  هأنالقطرية زيارة الّمت التوضيح خالل  -٣٠١
 .من قانون تسليم ارمني ١٠، وفقا للمادة اجلزائية يف مسقطاحملكمة االستئناف 

لالسراع يف استالم طلبات تسليم ارمني العاجلة عن طريق اهلاتف والتلكس والفاكس حكم أساسي يوجد  -٣٠٢
على شروط اإلثبات املطلوبة للتعامل  من نفس القانون ١٢و ١١ادتني املنص تو  .من قانون تسليم ارمني ٤يف املادة 

تستوجب ارفاق الطلب بعدد من التعهدات والوثائق املصّدقة رمسيا. أوضح املسؤولون ا�� ومع طلبات تسليم ارمني 
وأشار املسؤولون إىل أن متطلبات العمانيون أن غياب األدلة الّداعمة املطلوبة من شأنه أن يؤدي إىل رفض الطلبات. 

 .األدلة هي قيد املراجعة حاليا من أجل تبسيط هذه املتطلبات

 اتإجراء تسريعتتخذ تدابري ل أنفاننا نوصي عمان ب يف عمان، القانون ةهلا قوّ اإلتفاقية  على الرغم من أنّ  -٣٠٣
 شروط اإلثبات قانونياً وعملياً، وفقاً للبند قيد اإلستعراض. تبسيطلو  ارمني تسليم

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ١٠الفقرة 
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوا الداخلي ومعاهداا املتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من 

تسليمه واملوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب 
 .لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأا ظروف ملّحة

 
 ٤٤من المادة  ١٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 وص التالية:نصالاىل أحالت و اىل أا ملتزمة ذه الفقرة  ُعمانأشارت  -٣٠٤

 قانون تسليم المجرمين
وفقا ملا يقتضيه  ،على االدعاء العام أن يأمر باستجواب املقبوض عليه وحبسه احتياطيا أو إطالق سراحه بكفالة أو بدوا ):٨(المـــادة 

  .وله أن مينعه من مغادرة األراضي العمانية إىل أن يفصل فـي الطلب الوارد بشأنه ،احلال



 
 
 

 
 
 

١٢٩

ال جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي للشخص املطلوب تسليمه على شهرين وخيلى سبيله بعدها إذا مل يصل خالهلا  ):٩(المـــادة 
 .ملف طلب تسليمه

 ٤٤ المادةمن  ١٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

� ��ة ا������ (ا���دة  نفذت ُعمان تشريعيًا البند قيد اإلستعراض. -٣٠٥��� � ا��!��  ٩' �$!ز أن �$�وز ا�

��-!ن ,+* ( ا��$�� �). 
  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

  ١١الفقرة 
إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق ُجبرم تنطبق عليه هذه 

مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، بإحالة القضية املادة رد كونه أحد 
دون إبطاء ال مسوّغ لـه إىل سلطاا املختصة بقصد املالحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات اإلجراءات 

تلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول األطراف اليت تتخذها يف حالة أي جرم آخر يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي ل
 املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية واإلثباتيه، ضمانا لفعالية تلك املالحقة.

 
  

 ٤٤من المادة  ١١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

مبدأ التسليم أو احملاكمة يف حال تعذر التسليم بسبب كون يقر القانوين  هانظاماىل أن  ُعمانأشارت  -٣٠٦
إمكانية حماكمة املواطن ينظم قانون العقوبات ف  اجلنسية حىت ال يفلت اجلاين من العقاب.ُعمايناملطلوب تسليمه 

النص إمكانية  ، وييسر هذاُعمان عن اجلرمية اليت ارتكبها باخلارج إذا عاد إيل ُعماينالاجلزائي  أمام القضاء ُعماينال
 . ياً ُعمان الذي يتعذر تسليمه إيل الدولة الطالبة لكونه مواطناً ُعماينحماكمة املواطن ال

  قانون الجزاء العماني
فاعال كان او حمرضا او متدخال، اقرتف خارج االراضي العمانية جرمية من نوع  تطبق الشريعة العمانية على كل عماين، ):١٠( المادة

قد حوكم ائيا يف اخلارج، ويف حالة احلكم عليه، نفذ العقوبة. أو اذا ، اال اذا كان اجلنحة املعاقب عليها يف الشريعة العمانيةاجلناية او 
  سقطت اجلرمية أو العقوبة بعفو عام او خاص أو مبرور الزمن.

 
 قانون تسليم المجرمين

  : ال جيوز التسليم يف احلاالت اآلتية: )٣المادة (
 املطلوب تسليمه عماين اجلنسية.إذا كان  .١



 
 
 

 
 
 

١٣٠

  

 ٤٤ المادةمن  ١١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ولكن ميكن هلذه القاعدة أن تسقط  ،)٣مينع قانون تسليم ارمني تسليم املواطنون العمانيون (وفقًا للمادة  -٣٠٧
تسليم ارمني رفض ال جيوز  هاهلند على أنيف حالة وجود اتفاقيات ثنائية. وعلى سبيل املثال، تنص املعاهدة مع دولة 

 ).٦(وفقاً للمادة  منها التسليم بو طلعلى أساس أن الشخص املطلوب مواطن الدولة امل

السلطات تلقائيا تقوم رفضت عمان تسليم مواطنيها يف عدد من احلاالت. وّمت التوضيح أنه يف هذه احلاالت،  -٣٠٨
من قانون العقوبات)، دون احلاجة لطلب منفصل للمقاضاة من قبل  ١٠(املادة بالتحقيق وبإحالة القضية للمحاكمة 

 .)٦(املادة  الدول الطالبة

  .نفذت ُعمان تشريعياً البند قيد اإلستعراض -٣٠٩

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٢الفقرة 
بشرط أن يعاد ذلك الشخص  عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال

إىل تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة املفروضة عليه بعد احملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من 
أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما قد تريانه مناسبا 

  من هذه املادة. ١١ك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّني يف الفقرة من شروط أخرى، يعترب ذل
  
 ٤٤من المادة  ١٢ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 يوجد استثناء على مبدأ عدم تسليمها ملواطنيها.ال اىل أنه  ُعمانأشارت  -٣١٠

 ٤٤ المادةمن  ١٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

أحد  تسليمعندما توافق على  اً فرض شروطما أا ال تك ملواطنيها شروطاملتسليم المان بال تعرتف عُ  -٣١١
 .مواطنيها

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٣الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٣١

الدولة إذا رُفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي حبجة أن الشخص املطلوب تسليمه هو من مواطين 
الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا كان قانوا الداخلي يسمح بذلك ووفقا ملقتضيات 
ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، يف إنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الداخلي 

  .للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها
  
 ٤٤من المادة  ١٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 هو عدم إنفاذ أي عقوبة جنائية غري صادرة مبقتضي ُعمايناألصل يف النظام القانوين ال أناىل  ُعمان شارتأ -٣١٢
 إذا  ُعماينوفقا ملقتضي القانون ال، واستثناء من هذا األصل جيوز األمر بتنفيذ العقوبة اجلنائية غري الصادرة ُعماينالقانون ال

 كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعددة األطراف تنظم ذلك.

اتفاقية تنفيذ االحكام واالنابات واالعالنات القضائية بدول جملس التعاون لدول اخلليج  كما أحالت اىل -٣١٣
  واىل النص التايل: العربية

  قانون الجزاء العماني
اجلزائية الصادرة عن قضاء أجنيب بشأن أفعال تصفها الشريعة العمانية باجلنايات أو اجلنح ميكن االستناد إن األحكام  ):١٣( المــادة

  :إليها
وتنفـيذ الردود والتعويضات  ،ما دامت متفقة والشريعة العمانية ،ألجل تنفـيذ ما تقضي به من فقدان األهلية وحرمان من احلقوق  -١

 .والنتائج املدنية األخرى
 .أو ردود ونتائج مدنية أخرى ،كم مبا نصت عليه الشريعة العمانية من فقدان أهلية وإسقاط حقوقألجل احل -٢
  .وإعادة االعتبار ،ووقف التنفـيذ ووقف احلكم النافذ ،واجتماع اجلرائم ،ألجل تطبيق أحكام الشريعة العمانية بشأن التكرار -٣

   .وذلك برجوعه إىل وثائق القضية ،بصورة أصولية من حيث الشكل واألساسللقاضي العماين أن يتثبت من كون احلكم األجنيب صادرا 

 ٤٤ المادةمن  ١٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

عناصر غري تنفيذ ال، ميكن لسلطنة عمان فرض من قانون العقوبات ١٣فقا للمادة ح أنه، و يّمت التوضلقد  -٣١٤
 .تتوافق مع التشريعات العمانيةالعقوبات ما دامت هذه  مثًال، احلقوقن كالّتجريد م ،ية من األحكام األجنبيةزائاجل

ن العمانيون بأم لن يقوموا بتنفيذ حكم أجنيب حبق مواطن عماين ُحكم عليه يف بلد و ومع ذلك، أّكد املسؤول -٣١٥
 باحلكم رتافمن قانون العقوبات لالع ١٣آخر يف حال ّمت رفض تسليمه. يف ظل هذه الظروف، لن يتّم تطبيق املادة 

  .يف عمان عليه كماحلالشخص و  يُعاد حماكمةبل  األجنيب

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال



 
 
 

 
 
 

١٣٢

 ١٤الفقرة 
فل ألي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل كتُ 

احلقوق والضمانات اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف اليت مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع 
  يوجد ذلك الشخص يف إقليمها.

  
 ٤٤من المادة  ١٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 وص التالية:نصالاىل أحالت و ُعمان اىل أا ملتزمة ذه الفقرة أشارت  -٣١٦

   النظام االساسي للدولة
املتهـم بريء حىت تـثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضروريـة ملمارسـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون  ):٢٢(مــادة ال

  .وحيـظر إيـذاء املتهـم جسمانيـا أو معنويا
  

للمتهم احلق يف أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه أثناء احملاكمة. ويبني القانون األحوال اليت يتعني فيها حضور حمام  ):٢٣المادة (
  عن املتهم ويكفل لغري القادرين ماليا وسائل االلتجاء اىل القضاء والدفاع عن حقوقهم.

  
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق االتصال مبن يرى ابالغه مبا وقع  ):٢٤المادة (

أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، وجيب اعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه. وله وملن ينوب عنه التظلم أمام 
قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم مبا يكفل الفصل فيه خالل مدة حمددة، وإال وجب االفراج القضاء من االجراء الذي 

  حتما.
  
وعليه مـراعاة قيم اتمع واحرتام  .بصفة قانونية حبماية شخصـه وأمالكه طبقا للقـانون ُعمانيتمتع كل أجنيب موجود يف  ):٣٥( مــادةال

  .تـقاليده ومشاعره
  

   الجزاء العمانيقانون 
اقرتف فـي اخلارج جناية أو جنحة معاقبا عليها  ،فاعال كان أو حمرضا أو متدخال ،تطبق الشريعة العمانية على كل أجنيب ):١٢( المــادة

  .ووجد بعد اقرتافها فـي األراضي العمانية ،) من هذا القانون١١و ١٠و ٨فـي الشريعة العمانية وغري منصوص عليها فـي املواد (
  :يشرتط فـي هذه احلالة

  .أن تكون شريعة الدولة اليت اقرتفت اجلرمية فـي أراضيها تعاقب عليها بعقوبة سجن تبلغ الثالث سنوات -٤
  .أن ال يكون اسرتداد األجنيب قد طلب أو قبل -٥
سقطت اجلرمية أو العقوبة بعفو وفـي حالة احلكم عليه أن ال يكون نفذ العقوبة أو  ،أن ال يكون األجنيب قد حوكم ائيا فـي اخلارج -٦

  .عام أو خاص أو مبرور الزمن
  .فللقاضي العماين أن يراعي هذا االختالف ملصلحة املدعى عليه ،إذا اختلفت الشريعة العمانية وشريعة مكان اجلرمية



 
 
 

 
 
 

١٣٣

  
  قانون تسليم المجرمين

طلبات التسليم بقبول الطلب أو برفضه، وتعترب قراراا فـي هذا تتوىل حمكمة االستئناف اجلزائية فـي مسقط الفصل فـي : )١٠( المـــادة
 .الشأن ائية

 يفرق يف اجراءات سري الدعوى العمومية او حماكمة ملقانون االجراءات اجلزائية ُعمان اىل أن أشارت كما  -٣١٧
 .بسبب اجلنسيةاملتهمني يف املعاملة او التمييز بينهم 

 ٤٤ المادةمن  ١٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 ليهاص عاملنصو من قانون العقوبات ( ١٠جتدر اإلشارة إىل أنه يف حالة املواطنني العمانيني، تتطّبق املادة  -٣١٨
يف عمان العثور عليهم أعاله). وعالوة على ذلك، يف حالة األشخاص األجانب الذين ارتكبوا جرائم يف اخلارج وّمت 

دة بالسجن مل ب حكماً اجلرمية يتطلّ فيها قانون الدولة اليت ارتكبت أن يكون تتطّبق أيضا التشريعات العمانية، شرط 
 .من قانون العقوبات) ١٢تسليم (املادة مل يتم طلب أو قبول الو  ثالث سنوات

زيارة القطرية. مت االتفاق خالل ال ١٢سنوات يف املادة  ٣ّمت مناقشة األساس املنطقي ملوجب السجن ملدة  -٣١٩
العثور الّذين ّمت ألشخاص األجانب ابصر تطبيق التشريعات العمانية ال داعي له ألنه حي يّ تقييد على أن هذا شرط

يف تشريعات دولة كشرط مسبق السلطات العمانية النظر  من ب طلّ يتو قط كما فبعض احلاالت يف يف عمان عليهم 
 قيد.لهذا ابازالة عمان  لذا نوصيأجنبية. 

كما ّمت ذكره أعاله، لقد ّمت االشارة اىل مثل قضية حيث رفضت السلطات العمانية تسليم الشخص على  -٣٢٠
أساس أن هناك أسبابا لالعتقاد بأنه قد ال يتم توفري حماكمة عادلة وضمانات الدفاع له يف الدولة الطالبة. يف هذا 

قانون تسليم ارمني تتطّلب من الدول الطالبة تعّهدا يف هذا الشأن لدى  من ١٠السياق، جتدر اإلشارة إىل أن املادة 
  .تقدمي طلب

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٥الفقرة 
ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو  أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب
أصله اإلثين أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من هذه 

  األسباب.
  



 
 
 

 
 
 

١٣٤

 ٤٤من المادة  ١٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

 التايل: نصالوأحالت اىل  ا ملتزمة ذا احلكماىل ا ُعمانأشارت  -٣٢١

  قانون تسليم المجرمين
  :ال جيوز التسليم فـي احلاالت اآلتية ):٣( المـــادة

 .إذا كان املطلوب تسليمه عماين اجلنسية -١
 .ُعمانإذا ارتكبت اجلرمية أو أحد األفعال املكونة هلا فـي أراضي  -٢
ما مل يتنازل صراحة عن احلصانة وذلك فـي  ،باحلصانة ضد اإلجراءات القانونية فـي سلطنة عمانإذا كان املطلوب تسليمه متمتعا  -٣

 .احلاالت اليت جيوز له فيها التنازل عنها
 .قبل طلب التسليم واستمر متمتعا ذا احلق بعد ورود الطلب ُعمانإذا كان املطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي فـي  -٤
 .ة املطلوب من أجلها التسليم جرمية سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسيإذا كانت اجلرمي -٥
عن  ُعمانأو كان قيد التحقيق أو احملاكمة ب ،إذا كان املطلوب تسليمه قد سبقت حماكمته عن اجلرمية املطلوب تسليمه من أجلها -٦

 .هذه اجلرمية
أو الدولة طالبة التسليم أو الدولة اليت  ُعمانوفقا لقوانني  ،سقطت بأحد األسباب القانونيةإذا كانت الدعوى اجلزائية أو العقوبة قد  - ٧

  .ارتكبت اجلرمية على أراضيها

  قانون األساسي لسلطنة عمانال

بسبب يف ذلك ، وال متييز بينهم احلقوق والواجبات العامة، وهم متساوون يف سواسية أمام القانونمجيعهم ن و : املواطن١٧املادة 
 اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي.

 .انضمت اىل اتفاقية االمم املتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصريُعمان اىل اا أشارت كما 

 ٤٤ المادةمن  ١٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 املذكورة التمييز على أساس العرق.ال تتناول املادة  -٣٢٢

استنادا إىل الغرض التمييزي رفض التسليم  بأن تدرج العرق يف تشريعاا من بني أسباب عماننوصي سلطنة  -٣٢٣
 .للطلب

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٦الفقرة 
  بأمور مالية.ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم رد أن اجلرم يعترب جرما يتعلق أيضا 



 
 
 

 
 
 

١٣٥

  
 ٤٤من المادة  ١٦ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

املنصوص  مل يرد من ضمن حاالت عدم تسليم ارمني هحيث أن تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٢٤
  .يتعلق بأمور ماليةرد ان اجلرم رفض طلب التسليم حالة قانون تسليم ارمني ) من ٣عليها يف املادة (

 ٤٤ المادةمن  ١٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

ّمت تنفيذ . مالية فيما يتعلق جبرمية تنطوي على مسائلشخص  تسليمب عمان فيها قامت حالةهناك أي  ليس -٣٢٥
 .هذا البند تشريعياً 

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٧الفقرة 
الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي قبل رفض التسليم، تتشاور 

  تتيح هلا فرصة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها.
  
 ٤٤من المادة  ١٧ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

التشاور عند مينع  ُعماينالنظام القانوين ال يوجد نص يفه ال حيث أن تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٢٦
 .رائها وتقدمي املعلومات الداعمةاالقتضاء مع الدولة الطالبة للتسليم وإتاحة الفرصة هلا لعرض آ

 ٤٤ المادةمن  ١٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

لقد ّمت التأكيد خالل الزيارة القطرية أن السلطات العمانية تقوم يف ممارستها بالتنسيق مع الدول الطالبة  -٣٢٧
إىل احملكمة قبل أن يتم للحكم والتشاور معها قبل رفض التسليم. وعالوة على ذلك، فإن السلطات ال حتيل قضايا 

قليل وأن عمان تسعى لتسهيل املشاورات للسماح بالتسليم   عقد املشاورات. وقد ّمت التفسري أن عدد الطلبات املرفوضة
  كلما كان ذلك ممكنا ومتسقا مع نظامها القانوين.

  
  تسليم المجرمين - ٤٤مـــادة ال

 ١٨الفقرة 
  تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته.

  



 
 
 

 
 
 

١٣٦

 ٤٤من المادة  ١٨المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص (أ) 

ا منضمة إيل العديد من االتفاقيات املتعددة األطراف يف هذا أ حيث تثل هلذا احلكماىل أا مت أشارت ُعمان -٣٢٨
  ومنها:الثنائية يف جمال تسليم ارمني، االقليمية و  والرتتيبات جمموعة من االتفاقياتكما أا طرف يف  اال

 .)٢٠٠٤( ومجهورية اهلند ُعمانبني  واحملكوم عليهمتسليم املتهمني  معاهدة  - ١

  تسليم)الأحكاما بشأن  ة(املتضّمن وُعماناملغرب اتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني   - ٢

  أحكاما بشأن التسليم) ة) (املتضّمن٦٤/٢٠٠٢رقم  مع مصر (املرسوم السلطايناتفاقية التعاون القانوين والقضائي  - ٣

يف املسائل املدنية، التجارية واجلزائية بني عمان وتركيا (املرسوم السلطاين رقم اتفاقية التعاون القانوين والقضائي  - ٤
 أحكاما بشأن التسليم) ة) (املتضّمن١٠٢/٢٠٠٨

 .(اجلزء السادس الذي يغطي تسليم األشخاص املتهمني أو املدانني) اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي - ٥

 ٤٤ المادةمن  ١٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

باالضافة  بالتسليم. نيثنائية ومتعددة األطراف معنيوترتيبات اتفاقيات عدة طرف يف دولة إن سلطنة ُعمان  -٣٢٩
 املعاملة باملثل وااملةأي وجود اتفاقيات ألن التسليم مسموح وفقًا ملبدب ، ال جتعل ُعمان التسليم مشروطاً اىل ذلك

 .الدولية

 
 نقل األشخاص المحكوم عليهم - ٤٥مــــادة ال

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص 
بأشكال أخرى من احلرمان من احلرية، الرتكام أفعاال جمّرمة وفقا هلذه الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو 

  االتفاقية، إىل إقليمها لكي يكمل أولئك األشخاص مدة عقوبتهم هناك.
  

 ٤٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ) 

إقليمية ودولية وثنائية فيما يتعلق وترتيبات أبرمت إتفاقيات ا أ حيث تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٣٠
 ت:بنقل احملكوم عليهم ومن هذه اإلتفاقيا

  ؛إتفاقية نقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية -
  ؛للتعاون القضائي ةإتفاقية الرياض العربي -



 
 
 

 
 
 

١٣٧

يف املسائل املدنية، التجارية واجلزائية بني عمان وتركيا (املرسوم السلطاين رقم اتفاقية التعاون القانوين والقضائي  -
  )نقل األشخاص احملكوم عليهم) (املتضّمن أحكاما بشأن ١٠٢/٢٠٠٨

 .)نقل األشخاص احملكوم عليهم(املتضّمنة أحكاما بشأن  املغربو مصر  إتفاقيات التعاون القضائي مع -

 .تسعى إىل إبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول األطراف يف اإلتفاقيةاىل أا  أشارت ُعمانكما  -٣٣١

 ٤٥ المادةبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

مت  احملكومني. ثنائية ومتعددة األطراف معنيني بنقل السجناءوترتيبات اتفاقيات عدة  إن ُعمان دولة طرف يف -٣٣٢
 تنفيذ املادة.

 
  المتبادلةالمساعدة القانونية  - ٤٦مــــادة ال

 ٢ و ١الفقرتين 
تقدم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات  - ١

  واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية.
مبقتضى قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداا تقدم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن  - ٢

واتفاقاا وترتيباا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت 
  من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة. ٢٦جيوز أن حتاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 

 
 ٤٦من المادة  ٢ و ١ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرتين  (أ)

املساعدة القانونية يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات تقدم اىل أا  ُعمانأشارت ، ١بالنسبة للفقرة  -٣٣٣
وقد تعتنق مبدأ التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية،  ُعمانأن السيما و  القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة ذة اإلتفاقية

 من هذه املادة. ٣٠كما مت ادراجه يف الفقرة  ،ذات صلة وترتيبات إتفاقياتاىل عدة  ُعمان تانضم

فمن ناحية ، النظام القانوين الُعماين بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يقوم علي عدة أسسكما أشارت اىل أن  -٣٣٤
 املباشر لالتفاقية،التطبيق مبا يف ذلك من خالل  تقدمي املساعدة وفقًا التفاقية ثنائية أو متعددة األطراف،أويل، ميكن 

ومن ناحية ثانية، فإنه بالنسبة إيل الدول اليت ال  ويف هذه احلالة يتم تقدمي املساعدة وفقًا لنصوص هذه االتفاقيات.
ت القانونية وفقاً للمعاملة باملثل أو ااملة الدولية وفقاً لإلجراءات املقررة تقدمي املساعدا ميكنترتبط مع ُعمان باتفاقية، 

  يف القانون الُعماين.



 
 
 

 
 
 

١٣٨

حيث ال يفرق النظام القانوين اخلاص بتقدمي  ٤٦من املادة  ٢اىل أا ملتزمة بالفقرة  ُعمانكما أشارت  -٣٣٥
ة اعتبارية وغريها فيما يتعلق بإمكان تقدمي املساعدة املساعدات القانونية بني اجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصي

 يعرف مبدأ املسئولية اجلنائية للشخص االعتباري وتوجد العديد من صور ُعماينعلي أمت وجه ممكن، كما أن القانون ال
قانون مكافحة ، ال سيما يف من االتفاقية ٢٦اخلاصة باملادة  ذلك التجرمي علي حنو ما سبق البيان عند إجابة األسئلة

) وقانون ٢١(املادة  ) وقانون محاية املستهلك٥٥ ،٥٢(املواد  قانون اجلزاء العماينو غسل االموال ومتويل االرهاب 
خلو االتفاقيات واملعاهدات من أي نصوص كما أشارت ُعمان اىل   ).١٧٢، ١٧١، ١٧٠ (املواد الشركات التجارية

 تفرق نصوص االتفاقيات الثنائية ذات الصلة حيث ال يف صدد هذه اجلرائم حتد من صالحية تقدمي املساعدات القانونية
  .املوقعة عليها ُعمان بني املساعدة القانونية املتصلة جبرمية شخص اعتباري أو غريها

 قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
واجلمعيات واهليئات غيـر اهلادفـــة للربح اليت تثبـــت مسؤوليتهـا وفقا تعاقب املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  ):٣٣( المـــادة

) عشرة آالف ريـــال وال تزيد على ما يعادل قيمة األموال حمل جرميـة ١٠٠٠٠) من هذا القــانون بغــرامــــة ال تقـــل عن (٥ألحكام املادة (
كم الصادر باإلدانة بنشر احلكم على نفقـــة الشخـــص املعنوي من خالل الصحافة وتأمر احملكمة فـي احل ،غســـل األموال أو متويل اإلرهاب

أو احلرمان من مزاولة  ،وجيـوز للمحكمـة أن تقضي بإلغـاء رخصـة الشخــص املعنــوي أو وقــف نشاطـه ملــدة ال تزيــد على سنة ،املكتوبة
أو احلظر الدائم أو املؤقت عن ممارسة أي نشاط مهين أو اجتماعي إذا ارتكبت  ،النشاط وغلق املؤسسة بصفة ائية أو مؤقتة ملدة حمددة

أو حظـر تــــداول األوراق  ،أو الوضع حتت الرقابة القضائية ملدة حمددة ،اجلرمية أثناء ممارسته أو بسببه سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة
أو حظـر إصـدار شيكـات أو استخدام بطاقات الصرف اآليل اخلاصة به  ،فرتة زمنية حمددةاملاليـــة فـي األسواق املالية سواء بصفة ائية أو ل

 .ملـدة زمنية حمددة
) مخسة آالف  أو بإحدى هاتني ٥٠٠٠وبغرامة ال تزيد على ( ،) ستة أشهر٦يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( ):٣٤( المـــادة

أو بإلغـاء رخصــة الشخـــص املعنـــوي  ،) من هـــذا القانــون وجيــوز للمحكمة أن تقضي باملصادرة٤٠العقوبتني كل من خالف حكم املــــادة (
أو احلظر الدائم أو  ،وغلق املؤسسة بصفة ائية أو ملدة حمددة ،اطأو احلرمان من مزاولة النش ،أو وقف نشاطــه ملــدة ال تزيد على سنة

  .املؤقت عن ممارسة أي نشاط إذا ارتكبت املخالفة باسم الشخص املعنوي أو حلسابه

وبعض الدول  ُعمانوهناك تعاون بني فقد أشارت ُعمان اىل أنه مثلة عن حاالت التنفيذ، أما بالنسبة أل -٣٣٦
األطراف فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادله يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم  

جملس التعاون اخلليج العربية وإتفاقية الرياض العربية  كإتفاقية تنفيذ األحكام واألنابات واإلعالنات القضائية بني دول
 .من اإلتفاقيات الثنائية األخرى للتعاون القضائي وغريها

 :املساعدة القانونية املتبادلةقّدمت ُعمان اإلحصاءات التالية بشأن  -٣٣٧



 
 
 

 
 
 

١٣٩

  

  



 
 
 

 
 
 

١٤٠

  

  



 
 
 

 
 
 

١٤١

  

  

  

 ٤٦من المادة  ٢ و ١الفقرتين بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

املساعدة القانونية املتبادلة، كما ّمت االشارة اليه  متعددة األطراف يف جمالثنائية و  عمان عّدة معاهداتعقدت  -٣٣٨
 أدناه. ٣٠يف الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٤٢

ال متتلك سلطنة عمان قانون منفرد حول املساعدة القانونية املتبادلة ولكنها تقدم املساعدة وفقًا ألحكام  -٣٣٩
 خالل التطبيق املباشر لالتفاقية،، مبا يف ذلك من الثنائية واملتعددة األطراف والرتتيبات التشريعات احمللية واالتفاقيات

بينما تبدو هذه األسس القانونية كافية لغرض تقدمي املساعدة  باإلضافة إىل مبادئ املعاملة باملثل وااملة الدولية.
خاّصة أن تعتمد تشريعات  ُعمان نوصي ناالقانونية املتبادلة يف التحقيقات واحملاكمات واإلجراءات القضائية، إن

من قبل  االشارةب ونرحبيني ستعرضاملان  .ةلباطلللدول اأيضًا القانوين  الوضوحالقانونية املتبادلة ملزيد من  ملساعدةبا
 .املساعدة القانونية املتبادلة السلطات العمانية خالل الزيارة القطرية إىل أا تنظر يف اعتماد مشروع قانون بشأن

املساعدة القانونية املتبادلة ب تتعّلقدليل وإجراءات أو مبادئ توجيهية يف اعتماد مان عُ تنظر أن ويُنصح أيضًا  -٣٤٠
اخلطوات الواجب اتباعها من قبل السلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، بشكل مفّصل  تبّني و 

السلطات العمانية إىل أا من قبل  باالشارة ونرحبيني ستعرضاملان  .وكذلك أية متطلبات وأطر زمنية واجب اتباعها
 اجراءات ذا اخلصوص.تنظر يف اعتماد 

 من هذه املادة أدناه). ٩لتسليم (انظر الفقرة ا لغرضفقط شكلّياً  ةالتجرمي مطلوبازدواجية أن بد يأكّمت التو  -٣٤١

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  (ط) ٣(أ) إلى  ٣من  الفرعية الفقرات
  املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:جيوز طلب 

  (أ) احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛
  (ب) تبليغ املستندات القضائية؛

  (ج) تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد؛
  (د) فحص األشياء واملواقع؛

  وتقييمات اخلرباء؛(ه) تقدمي املعلومات واملواد واألدلة 
أو املالية أو سجالت  املصرفية(و) تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو 

  الشركات أو املنشآت التجارية، أو نسخ مصّدقة منها؛
  ألغراض إثباتيه؛ (ز) حتديد العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها

  (ح) تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛
  (ط) أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛ 

  
 ٤٦(ط) من المادة  ٣(أ) إلى  ٣خص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرات الفرعية من (أ) مل



 
 
 

 
 
 

١٤٣

يتيح  ُعمانالنظام القانوين يف وأشارت اىل أن  ١ة جواا السابق املتعلق باستعراض تنفيذ الفقر  ُعمانأحالت  -٣٤٢
  .تقدمي سائر أشكال املساعدة القانونية املتبادلة يف احلكم املذكور

 ٤٦(ط) من المادة  ٣(أ) إلى  ٣الفقرات الفرعية من بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة أشكالالعديد من  فيها مان طرفعد عُ الدولية اليت تُ ات ياالتفاق تتيح -٣٤٣
األدلة  بادلوتومساع الشهود واخلرباء والضحايا،  نيتحقيقات، مثل استجواب املتهمالاملتبادلة من أجل إجراء  القانونية

 مطبق تشريعياً. البندهذا  بالتفيش أو احلجز.املتعلقة اإلجراءات ، و الام وامللفات والوثائق األخرىالداعمة ل

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  (ك)  ٣ (ي) و ٣ الفرعيتين الفقرتين
  جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:

  الفصل اخلامس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها؛(ي) استبانه عائدات اجلرمية وفقا ألحكام 
  (ك) اسرتداد املوجودات، وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية.

 
 ٤٦ (ك) من المادة ٣ (ي) و ٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرتين الفرعيتين (أ) 

 وأحالت اىل النص التايل: اىل أا ملتزمة ذه األحكام ُعمانشارت أ -٣٤٤

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لالدعاء العام بناء على طلب من اجلهة املختصة بدولة أخرى تربطها بُعمان اتفاقية مصدق عليها أو بشرط املعاملة باملثل  ):٢٢( المـــادة

  .متويل اإلرهابو  املرتبطة جبرائم غسل األموالالوسائل و  أن يأمر بتعقب أو ضبط أو جتميد األموال والعائدات

املساعدة القانونية بشأن اسرتداد املوجودات فإنه وفقا للنظام القانوين بُعمان ال يوجد  اما يف ما يتعلق بطلب -٣٤٥
 ما حيول دون طلب املساعدة القانونية.

 ٤٦ المادة(ك) من  ٣ (ي) و ٣الفقرتين الفرعيتين بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 نفذت ُعمان تشريعياً البند قيد اإلستعراض. -٣٤٦

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال



 
 
 

 
 
 

١٤٤

  ٥و  ٤تين الفقر 
جيوز للسلطات املعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل  - ٤

يف دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه املعلومات ميكن  معلومات ذات صلة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة
أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح، أو قد تُفضي إىل تقدمي 

 .الدولة الطرف األخرى طلبا مبقتضى هذه االتفاقية
مبا جيري من حتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت من هذه املادة دون مساس  ٤تُرسل املعلومات مبقتضى الفقرة  - ٥

تتبع هلا السلطات املعنية اليت تقدم تلك املعلومات. وعلى السلطات املختصة اليت تتلقى املعلومات أن متتثل ألي 
 طلب بإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا ال مينع الدولة
الطرف املتلقية من أن تفشي يف سياق إجراءاا معلومات تربئ شخصا متهما. ويف تلك احلالة، تقوم الدولة 
الطرف املتلقية بإشعار الدولة الطرف املرسلة قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف املرِسلة، إذا ما 

ه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف املتلقية إبــالغ طلب اليها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجي
 .الدولة الطرف املرسلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء

 
 ٤٦من المادة  ٥و  ٤تين ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقر (أ) 

 ُعمان آخذا يف االعتبار تصديق ُعمايننافذا يف القانون اليعد حكم الفقرة املذكورة اىل أن  ُعمانأشارت  -٣٤٧
ما بناًء على وكذلك  ، اليت هلا قوة القانون يف عمان، يف اجلريدة الرمسية،ونشرها التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 من قواعد التعاون املشرتك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واإلدعاء العام بدول جملس التعاون )٦( املادة ورد يف
 اىل النص التايل: ُعمان. كما أحالت لدول اخلليج العربية

  قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وأن تضع الوسائل الكفيلـــة بإتاحتهـــا  ،وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من بالغات ومعلومات...  ):٧( المـــادة

وغريها من اجلهات فـي الدول األجنبية  ،ُعمانوكــذلك تبــادل املعلومــات والتنسيــق مــع اجلهـــات املختصة فـي  ،للسلطــات القضائيــة
على أن  ،أو تطبيقا ملبدأ املعاملــة باملثـــل ،طرفـا فيهـا ُعمانواملنظمات الدوليـة طبقــا ألحكــام االتفاقيــات الدوليــة أو الثنائيــة التـي تكـون 

  ب...تستعمـــل املعلومـــات ألغــراض مكافحــة غســل األمـــوال ومتويـــــل اإلرها
  

  قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق واإلدعاء العام بدول مجلس التعاون العربية
معلومات  حييل أن للمساعدة، مسبق طلب ودون الداخلي،القانون  مراعاة املختصة، مع األجهزة من ألي جيوز :٢البند  ٦المادة 
 أو اجلنائية بالتحريات واإلجراءات القيام على تساعد أن ميكن املعلومات هذه يرى أن حيثما آخر خمتص جهاز إىل جنائية مبسائل متعلقة
  للمساعدة. رمسيا طلبا تقدمي املختص اجلهاز إىل قيام تفضي قد أا أو بنجاح إمتامها



 
 
 

 
 
 

١٤٥

 الذي املختص يتبعها اجلهاز اليت الدولة يف جنائية وإجراءات حتريات من مبا جيري إخالل دون املادة ذه عمال املعلومات، إحالة تكون
 عند استخدامها، على قيود فرض أو ولو مؤقتا، سرية، إبقائها املعلومات هذه يتلقى الذي اجلهاز املختص وعلى املعلومات، تلك يقدم
  .ذلك املعلومات مقدماجلهاز  طلب

  
 

 ٤٦من المادة  ٥و  ٤تين الفقر بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

بشكل السلطانية  إدارة التحقيقات اجلنائية يف شرطة عمانفيها قدمت  قطريةزيارة الالخالل  ةحالمت مناقشة  -٣٤٨
فساد، ولكن السلطات وليس خمدرات تتعلق احلالة بقضية دون طلب مسبق. و و  معلومات إىل دولة أخرى (قطر)تلقائي 

 أا ستمضي قدما بنفس الطريقة يف مسألة تتعلق بالفساد.أّكدت العمانية 

يف تبادل املعلومات عن ارمني واألشخاص املطلوبني أو بصفتها عضوة يف اإلنرتبول مان أيضا شارك عُ ت -٣٤٩
 احملكوم عليهم من قبل دوٍل أخرى.

 
  القانونية المتبادلةالمساعدة  - ٤٦مــــادة ال

  ٨الفقرة 
  .املصرفيةال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه املادة حبجة السرية 

  
 ٤٦من المادة  ٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

سببا لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، سيما يف حد ذاا ال تعد  املصرفيةالسرية اىل أن  ُعمانأشارت  -٣٥٠
 . كما أحالت اىل النص التايل:يف األحوال اليت يقررها القانون صرفية ال مينع من كشف السرية املُعماينأن القانون ال

 قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تلتزم املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  ،املعامالت املصرفية والسرية املهنيةاستثناء من األحكام املتعلقة بسرية  ):١٤( مــادةال

تها أو واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة للربح بإبالغ الوحدة عن املعامالت فور االشتباه فـي أا تتعلق بعائدات اجلرميـة أو يشتبـه فـي صل
ـة أو تنظيـــم إرهايب أو أا تتضـــمن غسل أمـوال أو متويل إرهاب سواء متت هذه املعامالت أم مل تتم ارتباطها باإلرهاب أو اجلرمية اإلرهابي

 .وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة ،أو عند حماولة إجرائها

 ٤٦من المادة  ٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٤٦

طلبات املساعدة القانونية املتبادلة حبجة رفض  تنص علىال  فيها طرف ُعمانتعد االتفاقات الدولية اليت ان  -٣٥١
على  أا مل ترفض أي طلب للمساعدة القانونية املتبادلة الُعمانيةوأكدت السلطات  تطلبات السرية أو اخلصوصية.م

 .هذه األسس

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٩الفقرة 
الطرف متلقية الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة مقّدم مبقتضى هذه املادة دون توافر ازدواجية (أ) على الدولة 

  ؛١التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية حسبما بُينت يف املادة 
بيد أنه يتعني على  (ب) جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمال ذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي.

الدولة الطرف متلقية الطلب، مبا يتوافق مع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين، أن تقدم املساعدة اليت ال تنطوي على 
إجراء قسري. وجيوز رفض تقدمي تلك املساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون 

ا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من هذه االتفاقية؛أو املساعدة بشأ  
(ج) جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكي تتمكن من تقدمي مساعدة أوسع 

 عمال ذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي.
 

 ٤٦المادة من  ٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وفقًا ملا نصت  ُعمانهلا قوة القانون يف مبا أن االتفاقية تأخذ بعني االعتبار هذه املادة اىل أا  ُعمانأشارت  -٣٥٢
التسليم.  لغرض بشكل رمسي فقط  شرتط ازدواجية التجرميت .النظام األساسي للدولة (الدستور)) من ٨٠عليه املادة (
متتثل إىل القانون الُعماين وتقوم  أن ملساعدة القانونية املتبادلةا طلباتعلى جيب عمان قادرة على التعاون، كي تكون 

ما عدا ذلك من طلبات  اام .الدولية تعددة األطراف أو املعاملة باملثل أو ااملةاملثنائية أو ال اتيتفاقعلى أسس اال
تعتنق مبدأ التعاون الدويل واملعاملة  ُعمانكون   بغياب هذا الشرط املساعدة القانونية فال يوجد ما مينع االستجابة هلا

 .الدولية ااملة وأ لباملث

يف الفصل الثالث من الباب الثاين من قانون االجراءات  وردت االجراءات القسريةأن  ُعمانوأوضحت  -٣٥٣
) ٥٣االحتياطي املادة (بعدها واحلبس  ) وما٤١اجلزائية بعنوان االجراءات التحفظية اليت منها القبض على املتهم املادة (

 .القانون العماين مل يورد تعريفا حمددا لإلجراءات القسرية ) وما بعدها علما ان٧٧والتفتيش املادة (

 يرد يف القانون العماين إشارة اىل اعتبار بعض الطلبات تافهة وعليه فأنه يتم دراسة كافة الطلبات كما أنه مل   -٣٥٤
  .لقانوينالواردة والتعامل معها وفق املقتضى ا



 
 
 

 
 
 

١٤٧

 والممارسات الجيدة ٤٦من المادة  ٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 تقدميُعمان لتسليم. من حيث املبدأ، ميكن غرض الفقط ل شكليا ةأن ازدواجية التجرمي مطلوببد يأكّمت الت -٣٥٥
 املعاهدات ذات الصلة. يف غياب ازدواجية التجرمي، ما مل ينص على خالف ذلك يفاملساعدة القانونية املتبادلة 

إن اتفاقيات ُعمان الدولية املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة ال تنص عموماً على عدم توافر ازدواجية التجرمي   -٣٥٦
(ب) من املادة ١ي استثناء (الفقرة ) ه٢٠٠٨\١٠٢إلتفاقية مع مجهورية تركيا (املرسوم امللكي رقم كحجة للرفض. وا

٣٢.(  

أجل توفري قدر   منوذلك النظر يف الطلبات، ب املتعلقةيف تطبيق أحكام التشريعات احمللية  مرنةمان يبدو أن عُ  -٣٥٧
 مبادئ املعاملة باملثل وأيضًا حولتعددة األطراف، ماالتفاقات الثنائية و  يف به مسموح كما هو كبري من املساعدة

  .املستعرِضني . ّمت مالحظة ذلك اجيابياً من قبلدوليةالااملة و 

ازدواجية بناّء على غياب  منصوص عليها باإلتفاقية جرائمت اليت تتضمن لن ترفض ُعمان املساعدة يف احلاال -٣٥٨
 غري قسري، وفقاً إللتزاماا الدولية والتطبيق املباشر لإلتفاقية. ةإذا كان طلب املساعدالتجرمي 

تطلبات مب اإللتزام عدم حبجةاملتبادلة  القانونيةللمساعدة  طلبرفض أي  أنّه مل يتمّ مانية عُ سلطات الأّكدت ال -٣٥٩
 املزدوج تجرميال

 
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٢و ١١و ١٠ اتالفقر 
جيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف وُيطلب وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض  -١٠

تقدمي مساعدة أخرى يف احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات التعرف أو اإلدالء بشهادة أو 
  قضائية تتعلق جبرائم مشمولة ذه االتفاقية، إذا استويف الشرطان التاليان:

  (أ) موافقة ذلك الشخص حبرّية وعن علم؛
  الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.(ب) اتفاق السلطات املعنية يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا قد تراه هاتان 

  من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة  -١١
(أ) تكون الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص خمولة إبقاءه قيد االحتجاز وملزمة بذلك، ما مل تطلب الدولة 

  الطرف اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛
إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إىل عهدة الدولة الطرف اليت (ب) على الدولة الطرف اليت يُنقل 

  نقل منها وفقا ملا يُتفق عليه مسبقا، أو على أي حنو آخر، بني السلطات املعنية يف الدولتني الطرفني؛



 
 
 

 
 
 

١٤٨

ها بدء إجراءات (ج) ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تشرتط على الدولة الطرف اليت نقل من
تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص؛ (د) ُحتتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل 

  إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل منها.
ادة، أيا كانت جنسيته، أو ُحيتجز أو من هذه امل ١١و ١٠ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي يُنقل وفقا للفقرتني  -١٢

يُعاَقب أو تُفرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم 
  إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها، ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها.

  
 ٤٦من المادة  ١٢و ١١و ١٠ ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرات ملخص المعلومات(أ) 

، وكذا ُعماينقوة القانون الاليت هلا  بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتلتزم اىل أا  ُعمانأشارت  -٣٦٠
على تيسري حضور تتضمن النص ات و واليت تأخذ حبكم هذه الفقر  باالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف ذات الصلة

أما يف حالة عدم وجود اتفاقية مع  األشخاص احملتجزين لتقدمي أدلة أو مساعدات يف التحقيقات يف الدول الطالبة.
 الدولة الطالبة، فيتم التنفيذ عمًال مببدأ ااملة الدولية واملعاملة باملثل.

 كما أحالت ُعمان اىل النصوص التايل: -٣٦١

  للتعاون القضائياتفاقية الرياض العربية 
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص احملبوس لديه الذي يتم اعالنه وفقا ألحكام هذه االتفاقية للمثول امام اهليئة  ):٢٤( مــادةال

القضائية لدى اي طرف متعاقد اخر يطلب مساع شهادته او رأيه بوصفه شاهدا او خبريا ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ويلتزم 
املتعاقد الطالب بإبقائه حمبوسا وإعادته يف اقرب وقت او يف االجل الذي حيدده الطرف املتعاقد املطلوب اليه وذلك مع مراعاة  الطرف

  .) من هذه االتفاقية٢٢احكام املادة (
  

  حصانة الشهود واخلرباء ):٢٢المادة (
وحيضر مبحض اختياره هلذا الغرض امام اهليئات  ،املتعاقدةيعلن باحلضور لدى احد االطراف  -ايا كانت جنسيته  -كل شاهد او خبري 

يتمتع حبصانة ضد اختاذ اجراءات جزائية حبقه او القبض عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام  ،القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب
قبل حضوره احلصانة هد او اخلبري اخطاره كتابة ذه سابقة على دخوله اقليم الطرف املتعاقد الطالب. ويتعني على اهليئة اليت اعلنت الشا

يوما على تاريخ استغناء اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد  ٣٠الول مرة. وتزول هذه احلصانة عن الشاهد او اخلبري بعد انقضاء 
ادته او اذا عاد مبحض اختياره بعد الطالب عن وجوده يف اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما حيول دون ذلك السباب خارجة عن ار 

  ان غادره.

 

 ٤٦من المادة  ١٢و ١١و ١٠ الفقراتبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٤٩

 األحكام ولكن مل توفر ُعمان أمثلة عن نقل الشهود لغرض املساعدة القانونية املتبادلة.مت تنفيذ  -٣٦٢

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٣الفقرة 
ُتسّمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك  

الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام 
ا أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاا يف تلك املنطقة أو ذلك مستقل للمساعدة القانونية املتبادلة، جاز هل

اإلقليم. وتكفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى حنو مناسب. وحيثما تقوم السلطة 
نية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، عليها أن ُتَشجع تلك السلطة املع

سليمة. ويتعني إبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية املسماة هلذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف 
بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. وُتوجه طلبات املساعدة القانونية 

ادلة وأي مراسالت تتعلق ا إىل السلطات املركزية اليت تسميها الدول األطراف. وال ميس هذا الشرط حق أي دولة املتب
طرف يف أن تشرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية، أما يف احلاالت العاجلة، 

 .املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، فعن طريق
  

 ٤٦من المادة  ١٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

ال توجد سلطة مركزية معنية فقط بتلقي طلبات املساعدة القانونية وامنا يتم تلقي هذه  اىل أنه ُعمانأشارت  -٣٦٣
عن طريق دائريت التعاون الدويل بوزارة العدل واالدعاء العام وكذا عن طريق القنوات الدبلوماسية بوزارة اخلارجية الطلبات 

مع االخذ يف االعتبار ما ورد يف بعض االتفاقيات الثنائية او االقليمية اليت وذلك  وعن طريق شرطة عمان السلطانية
دائرة للتعاون الدويل يف االمانة العامة لس  ُعمانأنشأت فقد  .دبلوماسيةجتيز االتصال املباشر دون اشرتاط القنوات ال

 يباشر فور استالمهالذي  االدعاء العاممث احالتها اىل  الشؤون االدارية للقضاء معنية بتلقي طلبات املساعدة القانونية
فريقا حكوميا ميثل كافة القطاعات املعنية باملساعدة القانونية  ُعمانكما شكلت  .للطلب دراسته واختاذ املناسب بشأنه

 .والقضائية برئاسة شرطة عمان السلطانية مهمته دراسة االتفاقيات الثنائية يف هذا اال

مدة التنفيذ تعتمد على نوعية طلب املساعدة حيث ال يوجد اطار زمين حمدد قانونا اىل أن  ُعمانوأشارت  -٣٦٤
  .القوانني واالتفاقيات على تنفيذ طلب املساعدة بالسرعة املمكنةوامنا حتث 

 أشارت عمان اىل املادة اآلتية. -٣٦٥

 اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
 :يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية واجلزائية وقضايا األحوال الشخصية :)٦لمادة (ا



 
 
 

 
 
 

١٥٠

املتعّلقة بالقضايا املدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية املطلوب إعالا أو ترسل الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية 
تبليغها إىل أشخاص مقيمني لدى أحد األطراف املتعاقدة وذلك مباشرة من اهليئة أو املوظف القضائي املختّص إىل احملكمة اليت يقيم 

ائق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعّلقة بالقضايا اجلزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل املطلوب إعالنه أو تبليغه يف دائرا وترسل الوث
 .لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املواد اخلاصة بتسليم املتهمني واحملكوم عليهم

 .تعاقد املطلوب اإلعالن أو التبليغ يف إقليمهويف حالة اخلالف حول جنسية املرسل إليه، يتّم حتديدها طبقاً لقانون الطرف امل
قد طالب يعترب اإلعالن أو التبليغ احلاصل يف إقليم أي من األطراف املتعاقدة طبقاً ألحكام هذه اإلتفاقية كأنه قد ّمت يف إقليم الطرف املتعا

  .اإلعالن أو التبليغ

  

 ٤٦من المادة  ١٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

ال يوجد سلطة مركزية ُعمانية للمساعدة القانونية املتبادلة، لكن ذكرت السلطات الُعمانية أن وزارة اخلارجية  -٣٦٦
. وميكن أيضًا هلذه األجهزة للتنفيذ رة العدل والشرطةووزامكتب النائب العام تتلقى طلبات املساعدة مث توجهها إىل 

من جهة  ال يوجد آلية لضمان التعاون املباشر بني السلطات الُعمانية هطلبات مباشرًة. ومن امللحوظ أنتلّقي ال
 اإلنرتبول.قنوات  إال من خالل من جهة أخرى نفاذ التابعة لوالية أجنبيةاإلوالسلطات القضائية وسلطات 

مركزية لتنسيق املساعدة القانونية املتبادلة وإخطار األمم املتحدة، وفقًا للبند قيد نشاء سلطة بإعمان  نوصي -٣٦٧
واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب  اجراءات وضعاإلستعراض، وجيب أيضًا 

 لتواصل مع السلطات األجنبية.ومن أجل امربر  غريودون تأخري 

  كتب الشؤون القانونيةمب إىل رئيس قسم املعاهدات سابقاً علومات املذكورة املإرسال ى علمان عُ  حنث -٣٦٨

Room M-13002, United Nations, 380 Madison Ave, New York, NY 10017 and copy the Secretary 
of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, 
Corruption and Economic Crime Branch, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna 
International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria (uncac.cop@unodc.org). 

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٤الفقرة 
تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجال مكتوبا، بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف 
متلقية الطلب، ويف ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعني إبالغ األمني العام لألمم املتحدة 

ام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو باللغة أو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قي



 
 
 

 
 
 

١٥١

قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدم 
 الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.

  
 ٤٦من المادة  ١٤تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض (أ) 

 كما قوة القانون الُعماين،اليت هلا  ،بأحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادملتزمة اىل أا ُعمان أشارت  -٣٦٩
 .ااملة الدولية وأ املعاملة باملثلباالضافة اىل قواعد  باالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف ذات الصلةو 

اما طلبات املساعدة اليت ترسلها ُعمان اىل دول  ،هي اللغة العربيةاملقبولة اللغة كما أشارت ُعمان اىل أن    -٣٧٠
 .اخرى فأا ترتجم اىل لغة الدولة املطلوب منها

 بأن اللغة العربية هي اللغة الرمسية للبالد وهي املقبولة يف شأن تطبيقاألمني العام لألمم املتحدة ابالغ  وقد مت  -٣٧١
 احكام االتفاقية.

أما بالنسبة للطلبات الشفهية ففي احلاالت العاجلة فأن التطبيق العملي جرى على قبول مثل هذه الطلبات  -٣٧٢
 على أن تؤكد كتابة على الفور.

 ٤٦من المادة  ١٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

٣٧٣-  أن اللغة العربية هي اللغة املقبولة ب ٢٠١٥مايو أيّار/ ٧بتاريخ األمم املتحدة اىل الالزم بالغ مان اإلعُ  تمقد
 للحصول على املساعدة القانونية املتبادلة.

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٦و ١٥ تينالفقر 
  يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة: -١٥

  (أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت (ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو 

  تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛
  (ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

ي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة اتباعها؛ (ه) هوية أي شخص (د) وصفا للمساعدة امللَتمسة وتفاصيل أ
  معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛

  (و) الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري.



 
 
 

 
 
 

١٥٢

الطلب وفقا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبّني أا ضرورية لتنفيذ  -١٦
 لقانوا الداخلي أو ميكن أن تسّهل ذلك التنفيذ.

 
 ٤٦من المادة  ١٦و ١٥ تينملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقر (أ) 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ب تلتزم اىل أا ُعمانأشارت  -٣٧٤
التدابري املنطبقة وفقًا لنصوص االتفاقيات ذات الصلة وهي ال خترج عن املعلومات الواردة  تتحددحيث  ذات الصلة

 ، أما عن املعلومات اإلضافية، فهي تتحدد حبسب األوراق واملستندات الواردة وتقدير مدي كفايتها.١٥بالفقرة 

 .٣٠تتضّمن األمثلة االتفاقيات والرتتيبات املشار اليها يف الفقرة  -٣٧٥

  

 ٤٦من المادة  ١٦و ١٥ ينالفقرةبتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 وأمتتثل إىل القانون الُعماين وتقوم على أسس اتفاقيات ثنائية جيب لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة أن  -٣٧٦
لتكون ُعمان قادرة على التعاون. فتضع عمومًا هذه  أو ااملة الدولية على املعاملة باملثل وأمتعددة األطراف 

 اإلتفاقيات متطلبات املضمون والشكل للطلبات.

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٧الفقرة 
ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب، حيثما 

 أمكن، ما مل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
 

 ٤٦من المادة  ١٧ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اىل أا متتثل  ُعمانأشارت  -٣٧٧
 أحالت اىل النص التايل:كما   واملتعددة األطراف ذات الصلةواالتفاقيات الثنائية 

  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
  طريقة تنفيذ االنابة القضائية :)١٨المادة (

الطرف  يتم تنفيذ االنابة القضائية وفقا لالجراءات القانونية املعمول ا يف قوانني الطرف املتعاقد املطلوب اليه ذلك. ويف حالة رغبة
يتعني على الطرف املتعاقد املطلوب اليه  ،يف تنفيذ االنابة القضائية وفق شكل خاص -بناء على طلب صريح منه  -املتعاقد الطالب 
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اخطارها يف وقت مناسب  -ذلك اجابة رغبته ما مل يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. وجيب اذا ابدت اجلهة الطالبة رغبتها صراحة 
وذلك وفقا للحدود املسموح ا يف قانون  ،تنفيذ االنابة القضائية حىت يتسىن لالطراف املعنية او وكالئهم حضور التنفيذ مبكان وتاريخ

 .الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ

 ٤٦من المادة  ١٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 وأجيب لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة أن متتثل إىل القانون الُعماين وتقوم على أسس اتفاقيات ثنائية  -٣٧٨
 لتكون ُعمان قادرة على التعاون.أو ااملة على املعاملة باملثل  وأمتعددة األطراف 

 مل. ومع ذلك، الطلب يف ورةاملذك للعمليات وفقاً أشارت السلطات العمانية أا تسعى إىل تقدمي املساعدة  -٣٧٩
  أمثلة متاحة.أية كن هناك ي

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ١٨الفقرة 
عندما يكون شخص ما موجودا يف إقليم دولة طرف ويُراد مساع أقواله، كشاهد أو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة 

املبادئ األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقا مع 
بناء على طلب الدولة األخرى، بعقد جلسة االستماع عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو، إذا مل يكن ممكنا أو 

تتفقا على أن تتوىل  مستصوبا مثول الشخص املعين شخصيا يف إقليم الدولة الطرف الطالبة. وجيوز للدولتني الطرفني أن
إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية 

 الطلب.
  

 ٤٦من المادة  ١٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

تنفيذ مثل هذه الطلبات بالتنسيق بني الطرفني كما يتم و  ال يوجد نص قانوين مينع ذلكاىل أنه  ُعمانشارت أ -٣٨٠
ان املادة التاسعة من قواعد التعاون املشرتك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول جملس التعاون 

عندما يتعني مساع شخص بصفة شاهد او خبري جيوز بناء على طلب اجلهاز املختص الطالب عقد "تنص على انه
 ه."استماع بأستخدام وسائل التقنية احلديثة اذا تعذر مثول الشخص املعين بنفس جلسة

يوجد مشروع تعديل على قانون االجراءات اجلزائية لتنظيم جلسات االستماع  اىل أنه ُعمانوأضافت  -٣٨١
  ).(الدوائر التلفزيونية باستخدام الفيديو

 ٤٦من المادة  ١٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  
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 الفيديو طريق عنتلقت عمان أكثر من طلب للحصول على املساعدة القانونية لسماع أقوال الشهود  -٣٨٢
)videoconference( من سويسرا.على طلب  بناءً ، واستجابت بشكل إجيايب هلذه الطلبات، مبا يف ذلك 

 أو اخلرباء عن طريق الفيديو، الشهودلسماع جلسات  من إجراءمينع ما يف تشريعات ُعمان احمللية  ال يوجد -٣٨٣
  وذلك أيضاً مسموح يف اتفاقيات املساعدة القانونية املتبادلة.

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٠و ١٩تين الفقر 
الطلب، أو أن ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلومات أو األدلة اليت تزودها ا الدولة الطرف متلقية  -١٩

تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة 
الطرف متلقية الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاا معلومات أو أدلة 

على الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث  مربئة لشخص متهم. ويف هذه احلالة،
اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه 

  اإلفشاء دون إبطاء.إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبّلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك 
  

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن حتافظ على سرّية الطلب ومضمونه،  -٢٠
باستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعّذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، وجب عليها إبالغ 

 لك على وجه السرعة.الدولة الطرف الطالبة بذ
  

 ٤٦من المادة  ٢٠و ١٩تين ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقر (أ) 

هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اىل أا متتثل  ُعمانأشارت  -٣٨٤
 املثال النصوص التالية:على سبيل كما ذكرت   واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة

 قواعد التعاون المشترك بين النبايات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس التعاون
تكون إحالة املعلومات، عمال ذه املادة دون إخالل مبا جيري من حتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت يتبعها اجلهاز  ... ):٦المادة (

يقدم تلك املعلومات، وعلى اجلهاز املختص الذي يتلقى هذه املعلومات إبقائها سرية، ولو مؤقتا، أو فرض قيود على املختص الذي 
  .استخدامها، عند طلب اجلهازمقدم املعلومات ذلك

 ٤٦من المادة  ٢٠و ١٩ تينالفقر بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  



 
 
 

 
 
 

١٥٥

سرية تنص على ملساعدة القانونية املتبادلة املذكورة سابقًا حول اُعمان بإتفاقيات  املتعلقةإن اإلجراءات  -٣٨٥
 املساعدة القانونية املتبادلة وتقييد استخدام تلك املواد واملعلومات.املعلومات واملواد املتبادلة خالل عملية 

حبجة  على رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلةاإلتفاقيات الدولية اليت تُعد ُعمان طرف فيها ال تنص  -٣٨٦
انونية املتبادلة أبداً برفض أي طلبات للمساعدة الق تقممل  امتطلبات السرية واخلصوصية. وأكدت السلطات الُعمانية أ

 على تلك األسس.

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢١الفقرة 
  جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:

  إذا مل يُقّدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛(أ) 
(ب) إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بسيادا أو أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها 

  األساسية األخرى؛
وب بشأن أي جرم (ج) إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاا تنفيذ اإلجراء املطل

  مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛
(د) إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية 

 املتبادلة.
 

 ٤٦من المادة  ٢١استعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة ب(أ) 

وفقًا لألحوال املقررة يف املعاهدات املنطبقة، أو إذا كان يتقرر رفض التنفيذ بصفة عامة اىل أن  ُعمان أشارت -٣٨٧
كما ،  واعد إعمال مبدأ املعاملة باملثللعدم وجود التزام بالتنفيذ لتخلف قالسيادة أو  التنفيذ متعارضًا مع النظام العام أو

 اىل النص التايل: على سبيل املثال أحالت

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
(حاالت رفض او تعذر تنفيذ طلبات االنابة القضائية) تلتزم اجلهة املطلوب اليها بتنفيذ طلبات االنابة القضائية اليت ترد  ):١٧( المادة

اذا كان هذا التنفيذ ال يدخل يف اختصاص اهليئة  -أ -وال جيوز هلا رفض تنفيذها اال يف احلاالت االتية: ،اليها وفقا الحكام هذه االتفاقية
اذا كان من شأن التنفيذ املساس بسيادة الطرف املتعاقد املطلوب اليه ذلك، او  -القضائية لدى الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ. ب

   ...طلب متعلقا جبرمية يعتربها الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذ جرمية ذات صبغة سياسيةاذا كان ال -بالنظام العام فيه. ج

 ٤٦من المادة  ٢١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 



 
 
 

 
 
 

١٥٦

أو غري متناسبة أو غري مالئمة، منطقية إن املساعدة القانونية املتبادلة ليست يف املبدأ حمل شروط تقييدية غري  -٣٨٨
  للقواعد املنصوص عليها يف اإلتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف مع الواليات األخرى.وفقاً 

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٢الفقرة 
 ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة رد أن اجلرم يعترب أيضا متصال بأمور مالية.

  
 ٤٦من المادة  ٢٢المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص (أ) 

هلذا احلكم، وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، اىل أا متتثل  ُعمانأشارت  -٣٨٩
لطلبات   دون االستجابةُعماينحيث ال يوجد ما حيول يف القانون ال ئية واملتعددة األطراف ذات الصلةواالتفاقيات الثنا

  املساعدة القانونية املتبادلة رد تعلق اجلرم بأمور مالية.

 ٤٦من المادة  ٢٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 حبجة فقط طلب املساعدة القانونية املتبادلة رفض على فيهاطرف  تُعد ُعماناالتفاقات الدولية اليت ال تنص  -٣٩٠
مل  اولكن تطبق اإلتفاقية مباشرًة يف هذا الصدد، وتأكد السلطات الُعمانية أيشمل مسائل مالية أيضاً، أن اجلرم 

 أي طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة بسبب تلك احلجة من قبل. ترفض

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٣الفقرة 
 يتعني إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة.

 
 ٤٦من المادة  ٢٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٩١
 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال ،واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي



 
 
 

 
 
 

١٥٧

. ويف حالة رفض تنفيذ طلب االنابة القضائية او تعذر تنفيذه، ..(حاالت رفض او تعذر تنفيذ طلبات االنابة القضائية)  ):١٧( المادة
االسباب اليت دعت اىل رفض او تعذر تقوم اجلهة املطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار اجلهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة االوراق وبيان 

  .تنفيذ الطلب

 ٤٦من المادة  ٢٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 ه جرىح أنيوضّمت التو إتفاقيات ُعمان حول املساعدة القانونية املتبادلة. يف البند قيد اإلستعراض التطرق اىل  مت -٣٩٢
املطلوبة وتسهيل املشاورات كلما كان ذلك ممكنا ومتسقا مع لتقدمي املساعدة ى سعأن عمان تة من طلبات و رفض قلّ 

إعطاء أسباب رفض بتفاقات، لال هاوتطبيق تهاممارس عرب، تقوم نظامها القانوين. وعالوة على ذلك، فإن السلطات
 .القانونية املتبادلة املساعدة

 املساعدة القانونية املتبادلة أن تعتمد دليل وإجراءات أو مبادئ توجيهية بشأنبعمان  نوصيكما ذكر أعاله،  -٣٩٣
 لتنفيذ أحكام هذه الفقرة وغريها من األحكام مبوجب هذه املادة.

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٤الفقرة 
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى مدى 
ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسباا يف الطلب ذاته. وجيوز للدولة الطرف الطالبة 
أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت اختذا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية 

دولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك. وعلى ال
الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم احملرز يف معاجلته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة 

  الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة.
  

 ٤٦من المادة  ٢٤ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

حيث يتم تطبيق هذا التدبري اتساقًا مع أحكام االتفاقيات هذه الفقرة متتثل ألحكام اىل أا  ُعمانأشارت  -٣٩٤
 .بقوة القانون ُعمانواملعاهدات الثنائية ومتعددة األطراف ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت تتمتع يف 

 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
(طريقة تنفيذ االنابة القضائية) يتم تنفيذ االنابة القضائية وفقا لالجراءات القانونية املعمول ا يف قوانني الطرف املتعاقد  ):١٨(المادة 

يف تنفيذ االنابة القضائية وفق شكل خاص،  -بناء على طلب صريح منه  -املطلوب اليه ذلك. ويف حالة رغبة الطرف املتعاقد الطالب 



 
 
 

 
 
 

١٥٨

املتعاقد املطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما مل يتعارض ذلك مع قانونه او انظمته. وجيب اذا ابدت اجلهة الطالبة رغبتها يتعني على الطرف 
وذلك  ،اخطارها يف وقت مناسب مبكان وتاريخ تنفيذ االنابة القضائية حىت يتسىن لالطراف املعنية او وكالئهم حضور التنفيذ -صراحة 

 .يف قانون الطرف املتعاقد املطلوب اليه التنفيذوفقا للحدود املسموح ا 

بني تاريخ تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة  ال يوجد اطار زمين حمدد قانوناأنه  ُعمانأوضحت ما ك -٣٩٥
وتاريخ الرد عليها وامنا تعتمد مدة تقدمي املساعدة القانونية على نوعيتها ومدى استيفاء املستندات املطلوبة وحتث 

  .القوانني واالتفاقيات على تنفيذ طلب املساعدة بالسرعة املمكنة

 ٤٦من المادة  ٢٤الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

املساعدة القانونية املتبادلة  طلبات ضمان تنفيذمان على عُ . جيب ١٣نشري إىل التعليقات املذكورة يف الفقرة  -٣٩٦
وينبغي إدراج اإلجراءات ذات الصلة يف املبادئ  .أي مواعيد ائية مطلوبةاإلعتبار مع األخذ بعني  يف وقت مناسب،

 .عتمادهالذي يتم ااخلاص دليل الأو باملساعدة القانونية املتبادلة  التوجيهية

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٥الفقرة 
املتبادلة بسبب تعارضها مع حتقيقات أو مالحقات أو  جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية

  إجراءات قضائية جارية.
  

 ٤٦من المادة  ٢٥ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٩٧
 .واملتعددة األطراف ذات الصلةواالتفاقيات الثنائية 

 ٤٦من المادة  ٢٥الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

اجلارية، وفقًا التفاقيات ُعمان  الدعاوىالسلطات أن ُعمان قد تأجل املساعدة حبجة التحقيقات و شارت أ -٣٩٨
 حول املساعدة القانونية املتبادلة.

  
  المتبادلةالمساعدة القانونية  - ٤٦مــــادة ال

  ٢٦الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٥٩

من هذه املادة، تتشاور  ٢٥من هذه املادة، أو إرجاء تنفيذه مبقتضى الفقرة  ٢١قبل رفض أي طلب مبقتضى الفقرة 
الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر يف امكانية تقدمي املساعدة رهنا مبا تراه ضروريا من شروط 

 ة الطرف الطالبة تلك املساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروط.وأحكام. فإذا قبلت الدول
  

 ٤٦من المادة  ٢٦ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٣٩٩
الواقع يف التطبيق العملي يستجيب مع احلكم اعاله اذ ال . كما وأن الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة واالتفاقيات

 .يوجد نص تشريعي مينع او حيول دون تطبيق ذلك

 ٤٦من المادة  ٢٦الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

قبل رفض تقدمي املساعدة أو ستقام، على سبيل املمارسة، املشاورات  أن إىل شارت السلطات العمانيةأ -٤٠٠
سألة يف قانوا أو نوصي عمان بتحديد هذه امل حول املساعدة القانونية املتبادلة.مان ات عُ يفاقتإل وفقاً  وذلك تأجيلها،

 .ةالداخليا اجراءا

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٧الفقرة 
من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبري أو شخص  ١٢الفقرة  دون مساس بتطبيق

آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف 
إخضاعه ألي إجراء آخر يقّيد حريته  حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو

الشخصية يف ذلك اإلقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
وينتهي ضمان عدم التعّرض هذا مىت بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض اختياره يف إقليم الدولة الطرف 

ن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطالبة، بعد أ
الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُبلغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد الزما للسلطات القضائية، أو مىت عاد إىل ذلك 

 اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
 

 ٤٦من المادة  ٢٧لمعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص ا(أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٤٠١
 اىل النص التايل: كما أحالت على سبيل املثال. واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة



 
 
 

 
 
 

١٦٠

 الرياض العربية للتعاون القضائياتفاقية 
وحيضر  ،يعلن باحلضور لدى احد االطراف املتعاقدة -ايا كانت جنسيته  -(حصانة الشهود واخلرباء) كل شاهد او خبري  ):٢٢(المادة 

يتمتع حبصانة ضد اختاذ اجراءات جزائية حبقه او القبض  ،مبحض اختياره هلذا الغرض امام اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب
عليه او حبسه عن افعال او تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف املتعاقد الطالب. ويتعني على اهليئة اليت اعلنت الشاهد او 

يوما على تاريخ  ٣٠اخلبري بعد انقضاء  اخلبري اخطاره كتابة ذه اخلصانة قبل حضوره الول مرة. وتزول هذه احلصانة عن الشاهد او
استغناء اهليئات القضائية لدى الطرف املتعاقد الطالب عن وجوده يف اقليمه دون ان يغادره مع عدم قيام ما حيول دون ذلك السباب 

  .خارجة عن ارادته او اذا عاد مبحض اختياره بعد ان غادره

 ٤٦من المادة  ٢٧الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

أي حكم يف  ليس هناكو  لبند قيد اإلستعراض يف إتفاقيات ُعمان حول املساعدة القانونية املتبادلةالتطرق لمت  -٤٠٢
 .التشريع العماين من شأنه أن حيول دون نقل شهود عيان لغرض تقدمي الشهادة أو األدلة

  .املساعدة القانونية املتبادلة لغرضفيها نقل الشهود  متّ  حاالتمل يتم اعطاء أية  -٤٠٣

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

  ٢٨الفقرة 
تتحّمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري 

غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو 
  أن تتشاورا لتحديد الشروط واألحكام اليت سُينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمل تلك التكاليف.

 
 ٤٦من المادة  ٢٨ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وذلك ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٤٠٤
 اىل النصوص التايل: كما أحالت على سبيل املثال  .واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
احلق يف اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما  ،(رسوم او مصروفات تنفيذ االنابة القضائية) ال يرتب تنفيذ االنابة القضائية ):٢١(المادة 

ويرسل ا بيان مع ملف االنابة. وللطرف املتعاقد  ،ونفقات الشهود اليت يلتزم الطالب بادائها ،ان كان هلا مقتضى ،عدا اتعاب اخلرباء
  .املطلوب اليه تنفيذ االنابة القضائية ان يتقاضى حلسابه ووفقا قوانينه الرسوم املقررة على االوراق اليت تقدم اثناء تنفيذ االنابة

  
  التعاون لدول الخليج العربيقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس 

 .ما مل يتفق اجلهازان املعنيان على خالف ذلك ،يتحمل اجلهاز متلقي الطلب تكاليف تنفيذه ):١٢( المادة



 
 
 

 
 
 

١٦١

جت فيما يتعلق باالتفاقيات الثنائية على مبدأ التفاهم مع الدولة الطرف على  ُعمان اىل أاأشارت كما  -٤٠٥
 .حتمل التكاليف واملصروفات

 ٤٦من المادة  ٢٨الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 على عموما نصّ اليت ت، و لبند قيد اإلستعراض يف اتفاقيات ُعمان حول املساعدة القانونية املتبادلةل التطرقمت  -٤٠٦
 .حتدد من خالل التشاور بني الدول األطراف املساعدة القانونية املتبادلة أن تكاليف

  
  القانونية المتبادلة المساعدة - ٤٦مــــادة ال

 ٢٩الفقرة 
(أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مما يوجد يف حوزا من سجالت أو مستندات أو 

  معلومات حكومية يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا (ب) جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل 

تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة يف حوزا وال يسمح 
  قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

 
 ٤٦من المادة  ٢٩ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

وذلك تطبيقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ، تثل هلذا احلكماىل أا مت ُعمانأشارت  -٤٠٧
ال يوجد نص قانوين مينع او حيول دون انفاذ هذا احلكم كما انه   .واالتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة

ال يتم تضمني ملفات االسرتداد بعض من املستندات والتطبيق يف الواقع العملي يستجيب لذلك ومنها على سبيل املث
 .احلكومية واملعلومات

 اىل النص التايل: على سبيل املثال ُعمانكما أحالت  -٤٠٨

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
(تبادل صحف احلالة اجلنائية) ترسل وزارة العدل لدى طرف متعاقد اىل وزارة العدل لدى أي طرف متعاقد اخر بيانات عن  ):٥( المادة

 االحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه او االشخاص املولودين اواملقيمني يف اقليمه واملقيدة يف صحف احلالة اجلنائية (السجل
الداخلي لدى الطرف املتعاقد املرسل. ويف حالة توجيه اام من اهليئة القضائية او غريها من هيئات التحقيق العديل) طبقا للتشريع 

جيوز الي من تلك اهليئات ان حتصل مباشرة من اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية  ،واالدعاء لدى أي من االطراف املتعاقدة
ه اليه االام. ويف غري حالة االام جيوز للهيئات القضائية او االدارية لدى أي من االطراف (السجل العديل) اخلاصة بالشخص املوج



 
 
 

 
 
 

١٦٢

املتعاقدة احلصول من اجلهات املختصة على صحيفة احلالة اجلنائية (السجل العديل) املوجودة لدى الطرف املتعاقد االخر، وذلك يف 
  .االحوال واحلدود املنصوص عليها يف تشريعه الداخلي

واقع التطبيق العملي يستجيب يف هذا احلكم مع الدول االخرى خارج االطار ُعمان اىل أن أشارت كما  -٤٠٩
 .العريب

 ٤٦من المادة  ٢٩الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

 تفاقيات ُعمان الدولية.يسمح بتبادل السجالت وفقاً ال -٤١٠

 االسجالت احلكومية اليت ليست متاحة للجمهور يف استجالسلطات العمانية أن توفر ه ميكن لد أنيأكّمت الت -٤١١
مت عمان تقارير التحقيقات اجلنائية والسجالت قدّ  حيث قطريةزيارة الالخالل  اياقضأمثلة اىل ّمت االشارة لطلب. 

حيول  ما ماين. وأوضح املسؤولون أنه ال يوجد يف التشريع العةلباطالاجلنائية اليت مل تكن متاحة للجمهور إىل البلدان 
 هذه السجالت واملعلومات. توفريدون 

  
  المساعدة القانونية المتبادلة - ٤٦مــــادة ال

 ٣٠الفقرة 
تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض 

  أحكامها.هذه املادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز 
  

 ٤٦من المادة  ٣٠ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

فريقا حكوميا من خرباء كافة اجلهات املعنية بتقدمي املساعدة القانونية شكلت احلكومة  اىل أن ُعمانأشارت  -٤١٢
املساعدة  واقليمية بشأن وترتيبات ثنائيةاتفاقيات العديد  ُعمانيف جمال االتفاقيات الثنائية ويف الواقع العملي ابرمت 

 :ذلك مبا يف املتبادلةالقانونية 
) ١٩٩٦مذكرة تفاهم بشأن التعاون املشرتك ملكافحة اجلرمية بني حكومة سلطنة عمان وحكومة مجهورية اهلند ( -
  ؛)فيما يتعلق باجلرمية املنظمة(
  )؛٦٤/٢٠٠٢السلطاين رقم القضائي مع مصر (املرسوم و اتفاقية التعاون القانوين  -
اجلنائية مع تركيا (املرسوم السلطاين رقم و املسائل املدنية والتجارية  يفالقضائي و تفاقية التعاون القانوين ا -

  )؛١٠٢/٢٠٠٨
  )؛٢٠١٠واململكة املغربية ( عماناتفاقية التعاون القانوين والقضائي بني  -



 
 
 

 
 
 

١٦٣

  ؛املساعدة القانونية املتبادلةيف جمال  اإلسالميةمجهورية باكستان  بني حكومة سلطنة عمان وحكومة االتفاق الثنائي -
  ؛)٣٤/٩٩(املرسوم السلطاين رقم  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي -
  )؛١٩٩٥( لدول اخلليج العربية حكام واالنابات واالعالنات القضائية بدول جملس التعاونفاقية تنفيذ األات -
  .لدول اخلليج العربيةقواعد التعاون املشرتك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول جملس التعاون  -

 ٤٦من المادة  ٣٠الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

وتعترب أيضا هذه كما ،  بشأن املساعدة القانونية املتبادلةمان العديد من املعاهدات اإلقليمية والثنائية عُ عقدت  -٤١٣
عمان تقدمي املساعدة وفقا ملبادئ املعاملة باملثل ل. وعالوة على ذلك، ميكن اً للمساعدة القانونية املتبادلةاالتفاقية أساس

 معاهدة.أية  وااملة الدولية يف غياب

 
  نقل اإلجراءات الجنائية - ٤٧مـــادة ال

املالحقة املتعلقة بفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية إىل بعضها البعض، تنظر الدول األطراف يف إمكانية نقل إجراءات 
دف تركيز تلك املالحقة، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة، وخصوصا عندما يتعلق 

 األمر بعدة واليات قضائية.
  

 ٤٧ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ) 

ومن سياق تطبيق هذا احلكم تقوم ُعمان بإعمال النصوص ذات الصلة يف االتفاقيات االقليمية والثنائية، يف  -٤١٤
   :امثلة ذلك

  ؛اتفاقية االنابات واالعالنات القضائية بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية -
 .١٩٨٣اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام  -

 ٤٧ة المادبتنفيذ  المتعلقةالمالحظات (ب)  

  .طريةخالل الزيارة القُ ال ّمت اعطاء مث .إلتفاقيات ُعمان الدولية وفقاً  جنائيةدعاوى ل نقُيسمح ب -٤١٥

  
  التعاون في مجال إنفاذ القانون - ٤٨مــــادة ال

  ١الفقرة 



 
 
 

 
 
 

١٦٤

واإلدارية الداخلية، كي تعزز فاعلية تدابري تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية 
إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، على وجه اخلصوص، تدابري 

  فعالة ألجل:
أجل تيسري  (أ) تعزيز قنوات االتصال بني سلطاا وأجهزا ودوائرها املعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من

تبادل املعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، مبا فيها صالا باألنشطة 
  اإلجرامية األخرى، إذا رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا؛

' ١، على إجراء حتريات بشأن: '(ب) التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية
هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص املعنيني 

' حركة املمتلكات أو ٣' حركة العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛ '٢اآلخرين؛ '
  املستخدمة أو املراد استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛املعدات أو األدوات األخرى 

  (ج) القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل وطرائق معينة ُتستخدم يف ارتكاب 

ئم املشمولة ذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام هويّات زائفة أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة أو غريها من اجلرا
  وسائل إخفاء األنشطة؛

(ه) تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاا وأجهزا ودوائرها املعنية، وتشجيع تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف 
  تصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية؛ذلك تعيني ضباط ا

(و) تبادل املعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابري إدارية وتدابري أخرى، حسب االقتضاء، لغرض الكشف املبّكر عن 
  اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية.

 
 ٤٨من المادة  ١الفقرة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ (أ) 

ية ُعمانتوجد بعض قنوات االتصال بني سلطات إنفاذ القانون الحيث  اىل أا تلتزم ذا احلكم ُعمانأشارت  -٤١٦
السيما ون الدويل اعلق باجلرائم من خالل قنوات التعون مع الدول األخرى فيما يتايتم التعو  ونظريا بالدول األخرى

. كما يةُعمانوحدة غسل األموال ال) باالضافة اىل الدولية للشرطة اجلنائية (االنرتبول اىل املنظمةمنضمة  ُعمانوأن 
 اىل النصوص التالية: ُعمانأحالت 

  قانون مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
واجلمعيات واهليئات غري اهلادفة ختتص الوحدة بتلقي البالغات واملعلومات من املؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية  ):٧( المــادة

و للربح وغريها من اجلهات املختصة عن املعامالت اليت يشتبه فـي أا تتعلق بعائدات جرمية أو يشتبه فـي صلتها أو ارتباطها باإلرهاب أ
 .جبرمية إرهابية أو بتنظيم إرهايب أو أا تتضمن غسل أموال أو متويل إرهاب وحماولة إجراء تلك املعامالت



 
 
 

 
 
 

١٦٥

 ،وأن تضع الوسائل الكفيلـــة بإتاحتهـــا للسلطــات القضائيــة ،وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات ملا يتوفر لديها من بالغات ومعلومات
وغريها من اجلهات فـي الدول األجنبية واملنظمات الدوليـة طبقــا  ،ُعمانوكــذلك تبــادل املعلومــات والتنسيــق مــع اجلهـــات املختصة فـي 

على أن تستعمـــل املعلومـــات  ،أو تطبيقا ملبدأ املعاملــة باملثـــل ،طرفـا فيهـا ُعمانألحكــام االتفاقيــات الدوليــة أو الثنائيــة التـي تكـون 
 .إلرهابألغــراض مكافحــة غســل األمـــوال ومتويـــــل ا

ه من وتقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها فـي جمال مكافحة جرمييت غسل األموال ومتويـل اإلرهــاب يتضمــن كافــة مــا قامــت بــ
  .ى توصية اللجنةيعرضه الوزير على جملس الوزراء بناء عل ،ومقرتحاا فـي شأن تفعيل نظم املكافحة ،أعمال بشــأن البالغــات الــواردة إليهـا

اتفاقية مصدق عليها أو بشرط املعاملة باملثل  ُعمانلالدعاء العام بناء على طلب من اجلهة املختصة بدولة أخرى تربطها ب ):٢٢المادة (
 .أن يأمر بتعقب أو ضبط أو جتميد األموال والعائدات والوسائل املرتبطة جبرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 ُعمانمبدأ التعاون الدويل فـي شأن مكافحة جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبـــا يتفــــق وقوانيــــن  ُعمانتتبىن  ):٤٣المـــادة (
 أو تطبيقا ملبدأ املعاملة باملثل وذلك فـي جماالت املساعدة ُعمانوأحكــام االتفاقيــات الدوليــة أو الثنائيــة التـي تنضـم إليهـــا أو تربمها 

  .القانونية والتعاون القضائي الدويل املشرتك
  

 اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
تتبادل وزارات العدل لدى األطراف املتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة واملطبوعات  :تبادل املعلومات :)١المادة (

األحكام القضائية، كما تتبادل املعلومات املتعّلقة بالتنظيم القضائي، والنشرات والبحوث القانونية والقضائية واالت اليت تنشر فيها 
 وتعمل على اّختاذ اإلجراءات الرامية إىل التوفيق بني النصوص التشريعية والتنسيق بني األنظمة القضائية لدى األطراف املتعاقدة حسبما

  .تقتضيه الظروف اخلاصة بكل منها
 
 يف انفاذ القانون عدة اتفاقيات اقليمية وثنائية يف جمال التعاون الدويلاىل انضمت اىل أا  ُعمانأشارت كما  -٤١٧

 :منها
 .التعليمات القضائية املوحدة ألعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول جملس التعاون -
   .بدول جملس التعاونقواعد التعاون املشرتك بني النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام  - 
 .١٩٨٣لعام  اتفاقية الرياض للتعاون القضائي -
  
  
ال يوجد يف القوانني العمانية ما مينع من توفري األصناف واملواد الالزمة لالغراض والتحليل أنه  ُعمانوأضافت  -٤١٨

متعلقة مبكافحة اجلرائم ومنها اتفاقية  ُعمانأو التحقيق يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، كما توجد اتفاقيات أبرمتها 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، وغريها من االتفاقيات اليت تعاجل مسائل التحقيق وتبادل 

 .املعلومات بشأن اجلرائم مما يستدعي بالضرورة توفري املواد الالزمة ألغراض التحقيق



 
 
 

 
 
 

١٦٦

ادل املعلومات وتنسيق ما يتخذ من تدابري إدارية وتدابري أخري، حسب تبيتم تفعيل اضافة اىل ذلك،  -٤١٩
ية ُعمانملوال المن خالل وحدة مكافحة غسل ا االقتضاء، لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية

 لزمة باالبالغ.املؤسسات املا الدور من خالل تلقيها اخطارات االشتباه من ذ ايضا اليت تتطلع

 ٤٨من المادة  ١الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

العديد من احملاور  عن طريقانفاذ القانون مع نظرائهم األجانب وسلطات تتعاون سلطات ُعمان القضائية  -٤٢٠
 ثنائية ودولية خمتلفة.واتفاقات املتعلقة بآليات 

,�3دل ا��1*!��ت وا��1ون �0 ا�+*/�ت  املاليةالتحريات مكافحة غسل األموال من وحدة  قانون يتطّلب -٤٢١

ا��81 6 >� ا��ول ا38FG 6 وا����E8ت ا��و� 6 و>AB� ً�D@�م ا��8<!ص 5* �� >� ا,;�� �ت ��5ُن ا�7�89 6 وا��و� 6 أو 5*4 

H9���I 6*��1ا�� JKاملة الدوليةأو  أت ا���� 6  ). إن٧(ا���دة  ا���N�O5P! >� �$�!65 إو�Aة ا�-!�. 

  إدارة التحقيقات اجلنائية يف شرطة عمان السلطانية بالتنسيق أيضا من خالل قنوات االنرتبول.تقوم  -٤٢٢

  
  التعاون في مجال إنفاذ القانون - ٤٨مــــادة ال

  ٢الفقرة 
بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف 

التعاون املباشر بني أجهزا املعنية بإنفاذ القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الرتتيبات يف حال وجودها. وإذا بشأن 
مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للدول األطراف أن تعترب هذه 

جمال إنفاذ القانون بشأن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. وتستفيد الدول االتفاقية مبثابة األساس للتعاون املتبادل يف 
األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الرتتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، 

  لتعزيز التعاون بني أجهزا املعنية بإنفاذ القانون.
  

 ٤٨من المادة  ٢الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة ملخص المعلومات ذات (أ) 

الدويل مما من شانه أن ون ااتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن التع تأبرماىل أا  ُعمانأشارت  -٤٢٣
 منها: مع األجهزة املعنية بإنفاذ القانون يف الدول األطراف األخرىللتعاون املباشر  اً يؤّمن اطار 

  
  )١٩٩٥األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية لدول مجلس التعاون (مسقط، ديسمبر اتفاقية تنفيذ 

ترسل طلبات اإلنابة القضائية، يف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية، وقضايا األحوال الشخصية، مباشرة من اجلهـة  -أ ):١٤المادة (
  املختصة لدى الدولة الطالبة إىل اجلهة املطلوب إليها تنفيذ اإلنابة لدى أي دولة أخرى عضو.



 
 
 

 
 
 

١٦٧

  اشرة عن طريق وزارة العدل لدى الدولتني.ترسل طلبات اإلنابة القضائية، يف القضايا اجلزائية، مب -ب
ترسل الوثائق واألوراق القضائية، وغري القضائية، املتعلقة بالقضايا املدنية والتجارية واإلدارية، وقضايا األحوال  -أ :)٢٠المادة(

اهليئة، أو املوظف القضائي الشخصية، املطلوب إعالا أو تبليغها، إىل أشخاص مقيمني لدى إحدى الدول األعضاء؛ وذلك مباشرة من 
  املختص، إىل احملكمة أو اجلهة املختصة، اليت يقيم املطلوب إعالنه أو تبليغه يف دائرا؛ وفقاً لقوانينها.

    ترسل الوثائق واألوراق القضائية، وغري القضائية، املتعلقة بالقضايا اجلزائية، مباشرة، عن طريق وزارة العدل لدى كل دولة عضو. -ب
كأنه قد مت يف إقليم الدولة طالبة   -طبقًا ألحكام هذه االتفاقية  - رب اإلعالن أو التبليغ احلاصل يف إقليم أي من الدول األعضاء ويعت

 اإلعالن أو التبليغ.
 
  )تفاقية العربية للتعاون القضائي (الرياضاال
  األحوال الشخصيةيف القضايا املدنية والتجارية واإلدارية واجلزائية وقضايا  :)٦مادة (ال

ا أو ترسل الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعلقة بالقضايا املدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية املطلوب إعال
يقيم  مة اليتتبليغها إىل أشخاص مقيمني لدى أحد األطراف املتعاقدة وذلك مباشرة من اهليئة أو املوظف القضائي املختص إىل احملك

  املطلوب إعالمه أو تبليغه يف دائرا. 
 وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغري القضائية املتعلقة بالقضايا اجلزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع

  املواد اخلاصة بتسليم املتهمني واحملكوم عليهم.  عدم اإلخالل بأحكام
  ف حول جنسية املرسل إليه، يتم حتديدها طبقا لقانون الطرف املتعاقد املطلوب اإلعالن أو التبليغ يف إقليمه. ويف حالة اخلال

هذه االتفاقية كأنه قد مت يف إقليم الطرف املتعاقد  من األطراف املتعاقدة طبقا ألحكام ويعترب اإلعالن أو التبليغ احلاصل يف إقليم أي
 طالب اإلعالن أو التبليغ.

 
 املرسوم السلطاين رقم( .وتركيا ُعماناتفاقية التعاون القانوني والقضائي في األمور المدنية والتجارية والجزائية بين 

١٠٢/٢٠٠٨(  
  

  )٢٠١٠والمملكة المغربية ( ُعماناتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين 
 الدولة مبواطين أسوة القضائية على املساعدة احلصول يف باحلق األخررى الدولة إقليم داخرل الدولتني من كل مواطنو يتمتع ):٦( المادة

 :هلا املؤيدة باملستندات مصحوبة القضائية املساعدة طلبات وتقدم .املساعدة منها املطلوب الدولة قانون أحكام اتباع بشرط أنفسهم
 .فيها يقيم الطالب كان إذا وذلك منها املطلوب الدولة يف فيها بالبت املختصة السلطة إىل مباشرة إما -
  .الرابعة املادة يف املبينة املركزية السلطة بواسطة وإما -

  
  )٢٠٠٢وجمهورية مصر ( ُعماناتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين 

   الدولة الطرف اىل الدولة الطرف االخرى.ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل يف  :)٦٨المادة (

عترب هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعأون املتبادل يف جمال إنفاذ القانون بشأن اجلرائم املشمولة تأن عمان  كما -٤٢٤
 .ذه االتفاقية



 
 
 

 
 
 

١٦٨

 ٤٨من المادة  ٢الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب)  

من اتفاقية  ٤٦ن أن األحكام املذكورة املعاهدات تركز على املساعدة القانونية املتبادلة (املادة ستعرضو وأشار امل -٤٢٥
التفسري أن هذه ب) بدال من التعاون املباشر إنفاذ القانون. ومع ذلك، فإا تأخذ علما األمم املتحدة ملكافحة الفساد

للمساعدة  قنوات الرمسيةتتضّمن الالقنوات ميكن أن تستخدم أيضا للتعاون املباشر بني وكاالت إنفاذ القانون، اليت ال 
 .القانونية املتبادلة

َتعترب اإلتفاقية هي أساس التعاون يف جمال إنفاذ القانون املتبادل. ال أن دولتهم  على كدت السلطات الُعمانيةأ -٤٢٦
 يوجد أي خربة يف تطبيق اإلتفاقية على هذا األساس.

  
  التعاون في مجال إنفاذ القانون - ٤٨مــــادة ال

  ٣الفقرة 
إمكانياا، على التصدي للجرائم املشمولة ذه االتفاقية، اليت تُرتكب تسعى الدول األطراف إىل التعاون، ضمن حدود 

 باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
  

 ٤٨من المادة  ٣ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الفقرة (أ) 

رقم (كافحة جرائم تقنية املعلومات خاص مبقانون حيث أن لديها  اىل أا تلتزم ذا احلكم ُعمان شارتأ -٤٢٧
وهناك ادارة خاصة باالدعاء العام  .تفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات) كما وأا منضمة اىل اال٢٠١١/١٢(

 معنية جبرائم تقنية املعلومات.

 ٤٨من المادة  ٣الفقرة بتنفيذ  المالحظات المتعلقة(ب) 

 االستعراض. إن ُعمان قادرة على التعاون مع الدول األخرى وفقاً للبند قيد -٤٢٨

  
  التحقيقات المشتركة -  ٤٩مـــــادة ال

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز للسلطات املعنية أن تنشئ هيئات 
أكثر. حتقيق مشرتكة، فيما يتعلق باألمور اليت هي موضع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة واحدة أو 

جيوز القيام بتحقيقات مشرتكة باالتفاق حسب احلالة. ، ويف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل
 وتكفل الدول األطراف املعنية مراعاة االحرتام التام لسيادة الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

  



 
 
 

 
 
 

١٦٩

 ٤٩تنفيذ المادة ملخص المعلومات ذات الصلة باستعراض (أ) 

 النصوص التالية:وأحالت اىل  تلتزم ذا احلكماىل أا  ُعمانأشارت  -٤٢٩

  ةقواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
 أواإلجراءات املالحقات أو التحقيقات مبسائل يتعلق فيما مشرتكة، حتقيق جلان تشكيل على االتفاق املختصة لألجهزة ):١٠( المادة

  .إقليمها داخل التحقيق ذلك سيجري اليت الدول لسيادة التام االحرتام املعنية األجهزة وتكفل .املشرتكة القضائية
  
 

 ٤٩ة المادالمتعلقة بتنفيذ مالحظات ال(ب) 

قواعد التعاون املشرتك بني  إجراء حتقيقات مشرتكة على أساس االتفاقات والرتتيبات الدولية، مبا يف ذلك ميكن -٤٣٠
أمثلة خالل  ةقشّمت مناالنيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. وقد 

ة يف التحقيقات املشرتكة يف احلاالت اليت ال تنطوي على جرائم الزيارة القطرية اليت شاركت فيها السلطات العماني
 الفساد، على أساس مذكرات التفاهم بني السلطات املعنية.

 
  أساليب التحري الخاصة -  ٥٠مـــــادة ال

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به املبادئ األساسية لنظامها  - ١
الداخلي، وضمن حدود إمكانياا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوا الداخلي، باختاذ ما قد يلزم من  القانوين

تدابري لتمكني سلطاا املختصة من استخدام أسلوب التسلم املراقب على النحو املناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، 
شكال الرتصد والعمليات السرية، استخداما مناسبا داخل إتباع أساليب حتر خاصة كالرتصد اإللكرتوين وغريه من أ

  إقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك األساليب من أدلة.
لغرض التحري عن اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، ُتشجع الدول األطراف على أن تربم، عند الضرورة، اتفاقات أو  - ٢

مناسبة الستخدام أساليب التحري اخلاصة تلك يف سياق التعاون على الصعيد  ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف
الدويل. وُتربم تلك االتفاقات أو الرتتيبات وتُنفذ باالمتثال التام ملبدأ تساوي الدول يف السيادة، ويُراعى يف تنفيذها 

  التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الرتتيبات.
من هذه املادة، تُتخذ القرارات املتعلقة  ٢أو ترتيب على النحو املبّني يف الفقرة  يف حال عدم وجود اتفاق - ٣

باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبعا للحالة، وجيوز أن تُراعى فيها، عند الضرورة، الرتتيبات 
  األطراف املعنية.املالية والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من ِقبل الدول 
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جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات املتعلقة باستخدام أسلوب التسليم املراقب على الصعيد  - ٤
  الدويل طرائق مثل اعرتاض سبيل البضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا.

  
 ٥٠المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة ملخص (أ) 

  أشارت ُعمان اىل أا متتثل حلكم هذه املادة وأحالت اىل النص التايل: -٤٣١

  قانون االجراءات الجزائية
 باألفراد تضر ال الىت واالستقصاء البحث وسائل االستدالالت جبمع قيامهم أثنــاء يستعملــوا أن القضائــى الضبــط ملأمــورى :)٣٧المادة (

  .التحقيق إجراءات مباشرة ألحدهم وليس حريام، تقيد وال

من اختاذ  ، يف حال عدم وجود اتفاق،يف القوانني العمانية ما مينعكما أشارت ُعمان اىل أنه ليس هنالك  -٤٣٢
تطبق  ُعمان. وأضافت أن القرارات املتعلقة باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبعا للحالة

 .فعليا اجراءات التسليم املراقب استنادا اىل االتفاقيات النافذه

 ٥٠ة المادالمتعلقة بتنفيذ مالحظات ال(ب)  

من  امبا يف ذلك التسليم املراقب، النماذج اإللكرتونية وغريهإن ُعمان قادرة على إجراء أساليب حتري خاصة  -٤٣٣
 عمان اتيواتفاقالعماين ائية ز أشكال الرتصد والعمليات السرية، على الصعيد الدويل، وفقا ألحكام قانون اإلجراءات اجل

ليس هناك أنه  هذه التدابري دون احلصول على إذن مسبق من النيابة العامة، طاملاميكن اختاذ  هد أنيأكّمت تالدولية. و 
حبث  القيام بأعمال ائية). ومع ذلك، من أجلز من قانون اإلجراءات اجل ٣٧املادة ريتهم (حلإصابة لألفراد أو تقييد 

، إال إذا مت القبض على شخص من النيابة العامة اً إذن مسبقفان ذلك يتطّلب معينة على املكاملات اهلاتفية ت وتنصّ 
 ).ائيةز من قانون اإلجراءات اجل ٩١و ٩٠(انظر املادتني  اجلرم املشهودب

  

 
اإلجراءات الجزائيةقانون   

 المادة تسعون

والطرود، وال جيوز تسجيل حمادثة جتري يف مكان خاص، ال جيوز أواملطبوعات أال جيوز مصادرة الصحف ، املراسالت والربقيات أو معاينة ال جيوز مصادرة
.دون احلصول على إذن من النائب العام اجلاري اهلاتف، وال جيوز تسجيل احلوارالتنّصت على   

ن و تسعو  المادة واحد  
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أو جنحة يعاقب عليها باحلبس ملدة تزيد على  نايةاحلقيقة يف ج عن كشفالمن هذا القانون إذا كان ذلك مفيدا يف  ٩٠ويصدر اإلذن املنصوص عليه يف املادة 
  ة، إذا كانت مقتضيات التحقيق تربر ذلك.ثالثني يوما قابلة للتجديد ملدد مماثلالتجاوز مدته ت دون أن معّلالً  ذنيكون اإلثالثة أشهر. جيب أن 

  حتديات يف املمارسة العملية.أية  قبول مثل هذه األدلة يف احملاكم يف عمان طرحمل ي -٤٣٤


