
 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
15 September 2015 
 
Original: Arabic 

 

 
 

 

 
021015    V.15-06088 (A) 

*1506088*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  املستأنفة الدورة السادسة

  ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٤- ٣ ،االحتاد الروسي ،بطرسربغسانت 
  من جدول األعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكِّرة من األمانة    
    إضافة    
  احملتويات

 الصفحة   
  ٢   .......... ................................ ................................  خالصة وافية- ثانياً

  ٢   ........... ................................ ................................  سلطنة ُعمان 
  



 

2V.15-06088 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19

      خالصة وافية  - ثانياً  
      سلطنة ُعمان    

ية يف سياق تنفيذ اتفاق سلطنة ُعمانمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ل  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

مبوجـب املرسـوم    )التفاقيـة ا(اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد      إىل  سلطنة ُعمان تانضمَّ
شــر يف اجلريــدة ُنالــذي  ٢٠١٣نــوفمرب /ثــاينتشــرين ال ٢٠ املــؤرَّخ ٦٤/٢٠١٣رقــم  الســلطاين
ــة ــدد  ،الرمسي ــاريخ  ١٠٣٥الع ــاينتشــرين ال ٢٤بت ــوفمرب /ث ــانوأودعــت  .٢٠١٣ن صــك  ُعم

  .٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٩ االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يفإىل انضمامها 
ويرتكز النظام القانوين الُعماين على القوانني واملراسيم السلطانية اليت يصدرها جاللة السـلطان  

بعـد   يـتم إصـدار القـوانني مبوجـب مراسـيم سـلطانية       واليت تستند إىل النظـام األساسـي للدولـة.   
مـن   والقـرارات فتصـدر   اللـوائح أمَّـا  ، إقرارها من جملس ُعمان (جملس الدولة وجملس الشورى)

 للدولة كل يف جمال اختصاصها. داريوحدات اجلهاز اإل

مـن   أحكاًمـا  الفسـاد  ملكافحـة  الـوطين  القـانوين  اإلطـار  املـدين. ويتضـمن   وتطبِّق ُعمان القـانون 
قـانون محايـة املـال العـام     عدد من القوانني السـيما قـانون اجلـزاء وقـانون اإلجـراءات اجلزائيـة و      

  .رهابقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلىل إ باإلضافةوجتنب تضارب املصاحل 
ــدويلل بالنســبةو وة القــانون بعــد التصــديق عليهــا  ، تكــون للمعاهــدات واالتفاقيــات قــ لقــانون ال
مـن النظـام األساسـي     ٨٠و ٧٦من قانون البالد طبقـاً للمـادتني    جاللة السلطان وتعترب جزءاً من

  للدولة.
مجيعـاً   ئية ومدنية بدرجتيها االبتدائية واالسـتئنافية، وتعلوهـا  وتنقسم احملاكم نوعيا إىل حماكم جنا

  . وتتبع اإلجراءات اجلنائية نظاماً اهتاميا وتتكوَّن من مرحليت التحقيق واحملاكمة.علياكمة الاحمل
الرقابـة  جهـاز  ولدى ُعمان العديد من اجلهات واألجهـزة املعنيـة مبكافحـة الفسـاد لعـلَّ أبرزهـا       

يف وحـدة التحريـات املاليـة    ، إدارة االدعاء العام جلرائم األمـوال العامـة  و ة للدولةريدااملالية واإل
دارة العامـــة للتحريـــات مكافحـــة اجلـــرائم االقتصـــادية يف اإلوادارة  مـــان الســـلطانيةشـــرطة ُع

  والتحقيقات اجلنائية يف شرطة ُعمان السلطانية.
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
عمــال أموظــف رشــوةً ليقــوم بعمــل شــرعي مــن  مــن قــانون اجلــزاء قبــول ١٥٥جرَّمــت املــادة 

  ن تغطي هذه املادة التماس الرشوة.أجراءه، دون إيمتنع عنه أو ليؤخر لأو  وظيفته
أو  لواجباتـه الوظيفيـه   اًمنافيـ  قبـول موظـف رشـوةً ليعمـل عمـالً     أو  طلب ١٥٦دة وجرَّمت املا

الراشـي والوسـيط   عقوبـة   ١٥٦و ١٥٥ املادتـان لالمتناع عن عمل كان واجبا عليـه. وتتنـاول   
  هذه االفعال، مما يغطي الرشوة غري املباشرة. اذا ارتكبإ

  مل الذي توخاه الراشي.قبول املوظف الرشوة بعد قيامه بالع ١٥٧وجرَّمت املادة 
  من قانون اجلزاء رشوة املوظف يف حالة رفض الرشوة. ١٥٨وجرَّمت املادة 

سسـات الدوليـة   املوظفني العموميني األجانـب ومـوظفي املؤ   م التشريعات الُعمانية رشوومل جترِّ
  هم.ءالعمومية وال ارتشا

صـاحل قيـام موظـف عمـومي     من قـانون محايـة املـال العـام وجتنـب تضـارب امل       ٧وجرَّمت املادة 
اسـتغالل نفـوذه ليسـهل لغـريه     أو  لغـريه أو  عملـــه لتحقيـــق منفعــــة لــه   أو  باستغـــالل منصبـــه
قبـول الرشـوة   أو  معاملة متميزة. وتنطبق هذه املادة على حالة التماسأو  احلصول على منفعة،

ي يف هـذه احلالـة بنـاًء علـى     ن كـان مفترضـاً. وجيـرَّم الراشـ    إلكي يستغل ذلك املوظف نفوذه و
ــادة   ــام امل ــزاء (التحــريض)    ٩٣أحك ــانون اجل ــن ق ــطِّ     م ــرض. ومل تغ ــض الع ــة رف  حــىت يف حال

  من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم. التشريعات الُعمانية رشو وارتشاء أشخاص
  .م ُعمان الرشوة يف القطاع اخلاصرِّمل جتو
    

    ) ٢٤و ٢٣ان غسل األموال؛ اإلخفاء (املادت    
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال       ٢جرَّمت ُعمان غسل العائدات اإلجراميـة مبوجـب املـادة    

الشـروع بارتكـاب   إىل  باإلضافةمت خمتلف أوجه املشاركة اجلرمية . كما جرَّرهابومتويل اإل
  من نفس القانون. ٥هذه اجلرمية مبوجب املادة 

مـن القـانون    ١جلرائم األصلية حسبما حـددهتا املـادة   واعتمدت ُعمان املنهج الشامل حيث تشمل ا
  ."ن مرتكبه من احلصول على عائدات جرمية"كل فعل يشكل خمالفة للقانون ىف ُعمان ميكِّ
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قـانون مكافحـة   ضـاعف  ُعمـان. و خـارج   رتكبـة اجلـرائم امل صـراحةً  تشمل اجلرائم األصلية مل و
  الذايت. الغسل العقوبة يف حالةغسل األموال ومتويل اإلرهاب 

يف حالـة مل يكـن هنـاك اتفـاق     ، جنحـة أو  النامجة عـن جنايـة  اخفاء األشياء  زاءوجرَّم قانون اجل
ق، فتطبـق املـادة   يف حالة وجود اتفـاق سـاب  أمَّا  منه. ٩٧كجرمية مستقلة وذلك يف املادة سابق،
 ية كمتدخل فرعي يف اجلرم األصلى.خفى املتحصالت اجلرمويالحق من أ ٩٥
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧س؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد االختال    
حبكــم  إليــهفعــل اخــتالس موظــف عمــومي ملــا أوكــل   زاءقــانون اجلــمــن  ١٥٩املــادة جرَّمــت 

يف حالـة قيــام   قــانون محايـة املـال العـام وجتنــب تضـارب املصـاحل     مـن   ٧ق املـادة  وظيفتـه. وتطبِّـ  
  ه األموال.املوظف العمومي بتبديد هذ

ــالل      ٧وجرَّمت املادة  ــ من قانون محاية املال العام وجتنب تضارب املصاحل قيـام موظـف عمـومي باستغ
ــه ــة لـهأو  منصبـ ــق منفعـ ــه لتحقي من قانون اجلزاء قيام املوظـف   ١٦١لغريه. كما جرَّمت املادة أو  عملـ

ــالل سلطات وظيفته الرتكاب جرمية شخصية ال دخل   هلا بواجبات الوظيفة. باستغـ
  .ُعمان اإلثراء غري املشروع مرِّمل جتو

 مـن قـانون اجلـزاء    ٢٩٦ة وجرَّمت ُعمان اختالس املمتلكات يف القطـاع اخلـاص مبوجـب املـاد    
  .هذه املادة ال تغطي األموال غري املنقولةأنَّ غري 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

أو  الترهيـب أو  التهديـد أو  م القــوة البدنيــةافعل استخـــداء من قانون اجلز ١٨٤املادة جرَّمت 
التـدخل  أو  منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زورأو  عرضهاأو  الوعد مبزية غري مستحقة

  .تقدمي أدلة متعلقة جبرميةأو  فـي اإلدالء بالشهادة
أثنــاء قيامــه لعنف معاملتــه بــاأو  فعــل ضــرب املوظــفمــن قــانون اجلــزاء  ١٧٢وجرَّمــت املــادة 

إذا وقـع االعتـداء   . كمـا شـّددت العقوبـة    اإليهـ مبناسـبة قيامـه هبـا أو بسـبب انتمائـه      أو  بوظيفته
  .على أحد أعضاء السلطة القضائية أو املنتمني للسلطات األمنية والعسكرية

 موظفأيِّ استخدام التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة م وبالرغم من غياب نص خاص جيرِّ
هـذه األفعـال تقـع حتـت طائلـة الـنص العـام        أنَّ ، غري قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية

االذى بذاتـه أو بالنيـل مـن     إحلـاق شـخص ب أيِّ هتديـد  م من قانون اجلزاء والـيت جتـرِّ   ٢٨٧للمادة 
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بقصـد   مثل هذه الضرر بشخص يهمـه أمـره،   إحلاقمباله أو سبيل معيشته، أو ب ضرارمسعته أو اإل
  .عمل خيوله القانون القيام به إغفاليفرض عليه القانون به و محله على القيام بفعل ال

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية فيما يتعلـق بـاجلرائم    ُعمانيةالتشريعات ال  تنصَّمل
مـن قـانون مكافحـة     ٥النسبة جلرمية غسل األمـوال (املـادة   املنصوص عليها يف االتفاقية سوى ب

مــن قــانون  ١٩٦و ١٧٦و  ٤٩ واد). وميكــن البنــاء علــى املــ رهــابومتويــل اإل غســل األمــوال
ولية الشخص االعتبـارى املدنيـة إذا كـان الفعـل الضـار قـد صـدر        ؤلتقرير مس ةاملدنياملعامالت 

  .من التابع فـي حال تأدية وظيفته أو بسببها
ة للشـخص االعتبـارى يف عـدة قـوانني     داريـ قد نص علـى املسـؤولية اإل   ُعمايناملشرع الأنَّ ا كم
قـانون الشـركات   هذه املسؤولية تبدو حمصورة يف حاالت خمالفـة القـوانني ذات الصـلة (   أنَّ إالَّ 

 دون أن متتد جلرائم الفساد. )محاية املستهلكقانون التجارية و

ــة  و ــتثناء العقوبـــات اجلنائيـ ــا باسـ ــوال املنصـــوص عليهـ ــة غســـل األمـ ــبة جلرميـ ال ختضـــع  ،بالنسـ
التشريعات الُعمانية الشخصيات االعتبارية لعقوبات فّعالة ومتناسـبة ورادعـة عنـد املشـاركة يف     

  األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية.
    

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
منه وموضوع الشروع  ٩٦إىل  ٩٣ املوادعاجل قانون اجلزاء موضوع املشاركة اجلرمية وذلك يف 

ُيعاقب علـى الشـروع يف    منه. وُيعاقب على الشروع يف اجلنايات، لكن ال ٨٧و  ٨٦ ادتنييف امل
عـدد  يف األحوال اليت ينصُّ عليها القانون. وهذا حيول دون معاقبـة الشـروع بارتكـاب    إالَّ اجلنح 
اخـتالس املمتلكـات أو تبديـدها أو    ة يف ُعمـان ( مـ املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة واجملرَّ   رائم من اجل
  ).إعاقة سري العدالةواإلخفاء واستغالل الوظائف  إساءةو املتاجرة بالنفوذو تسريبها

  وال يعاقب القانون الُعماين على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.
    

    ) ٣٧و ٣٠ادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (امل    
إىل تتراوح بـني ثالثـة أشـهرٍ    نصوص عليها يف االتفاقية رائم املاجلاعتمدت ُعمان عقوبات على 

للغرامــة والعــزل مــن  باإلضــافةهــذا ســجناً، مــع مراعــاة مــدى خطــورة اجلرميــة.  عشــر ســنوات
  الوظيفة واملصادرة بالنسبة لعدد من هذه اجلرائم.
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  عائقاً أمام املالحقة القضائية الفعالة هلذه اجلرائم. وال يبدو أنَّ احلصانات تشكِّل
إجـراءات جزائيـة ضـد عضـو جملـس الدولـة أو       أيِّ وال جيوز يف غري حالة اجلرم املشـهود اختـاذ   

بإذن سابق مـن اجمللـس املخـتص، ويصـدر     إالَّ عضو جملس الشورى أثناء دور االنعقاد السنوي 
) مـــن النظـــام ٢٣( اًمكـــرر ٥٨نعقـــاد (املـــادة اإلذن مـــن رئـــيس هـــذا اجمللـــس يف غـــري دور اال

ــة). كمــا ال جيــوز اختــاذ    ــة علــى   إجــراءاألساســي للدول ات التحقيــق أو رفــع الــدعوى العمومي
مـن   ٨٨ة، بناًء على طلب من املدعي العـام (املـادة   داريباذن من جملس الشؤون اإلإالَّ القاضي 

لتحقيـق أو رفـع الدعــوى العموميــة علـى    قانون السلطة القضائية). وال جيـوز اختـاذ إجـراءات ا
بـإذن مـن رئـيس اجلهـاز بنـاًء علـى طلـب مـن         إالَّ ة للدولـة  داريـ عضـو جهـاز الرقابـة املاليـة واإل   

  ة للدولة).داريمن قانون الرقابة املالية واإل ١٧املدعي العام (املادة 
  .)زائيةقانون اإلجراءات اجلمن  ٤(املادة  وتعتمد ُعمان مبدأ شرعية املالحقة

وميكن تطبيق التوقيف االحتياطي يف جرائم الفساد. كما أنَّ اإلفـراج إىل حـني احملاكمـة ممكـن     
. ويكـون تقـدمي الضـمان    مـايل أو حبجز وثائق املتهم الرمسية أو بتقدمي ضـمان   شخصيبضمان 

ليـه  وجوبيا ىف اجلرائم الواقعة على األموال. وجيـوز اإلفـراج املشـروط عـن كـل حمكـوم ع       ايلامل
بعقوبــة مقيــدة للحريــة إذا أمضــى ىف الســجن ثلثــى مــدة العقوبــة وبعــد أداء االلتزامــات املاليــة    

  احملكوم هبا وذلك ما مل يكن من املستحيل عليه الوفاء هبا.
وجيــوز وقــف املوظــف عــن عملــه إذا اقتضــت مصــلحة التحقيــق ذلــك. كمــا أنَّ كــل موظــف   

  ةَ حبسه.ُيحبس احتياطيا يعترب موقوفاً عن عمله مد
العموميـة، مبـا فيهـا    ويتضمَّن قانون اجلزاء عقوبة العزل واحلرمـان مـن احلـق يف تـويل الوظـائف      

  ).١٥٤و ٥١و ٥٠الوظائف يف املنشآت اململوكة من الدولة (املواد 
مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة، وذلـك       ١١٦ - ١١٤ تأديبية مبوجـب املـواد   عقوباتوجيوز توقيع 

  يف قضايا الفساد. زائيةج عقوباتإىل  باإلضافة
سـراحهم بغيـة إعـادة     إطـالق وليس لدى ُعمان برامج خمصَّصة ملتابعة األشـخاص املـدانني بعـد    

شـاركون يف عـدد مـن    هـؤالء األشـخاص ي  أنَّ ، غـري  (الرعايـة الالحقـة)   إدماجهم يف جمتمعـاهتم 
اإلجـراءات اجلزائيـة   قانون نص كما  الربامج التثقيفية والتدريبية والتأهيلية خالل فترة سجنهم.

  بعد انقضاء مدَّة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته. كوم عليهاحملرد االعتبار إىل  على
وال  ومل تعتمــد ُعمــان تــدابري ملــنح مــرتكيب اجلــرائم املتعــاونني حصــانة مــن املالحقــة القضــائية    

قضايا الرشـوة وغسـل    ، وإن كان جيوز أن يؤخذ هذا التعاون يف االعتبار يفتهمتخفيف عقوبل
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 حيث ميكن لألشخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يسـتفيدوا مـن اإلعفـاء مـن    فقط األموال 
مــن قــانون اجلــزاء بالنســبة  ١٥٥احلكــم بالــدعوى (املــادة  إذا أبلغــوا عــن اجلرميــة قبــل العقــاب

افحــة مكقــانون  مــن ٣٨ الســلطات (املــادة و قبــل علــمأ للراشــى والوســيط يف جرميــة الرشــوة)
حـاالت غسـل األمـوال، إذا حصـل اإلبـالغ بعـد علـم        يف ). ورهـاب ومتويـل اإل  غسل األمـوال 

مـن اجلنـاة    السلطات باجلرمية وأدى إىل مصادرة الوسائل وعائدات اجلرمية أو القـبض علـى أيٍّ  
 غســل األمــوالمكافحــة قــانون  مــن ٣٨ (املــادة تقضــي احملكمــة بوقــف تنفيــذ عقوبــة الســجن

  .)رهابومتويل اإل

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

األشـخاص املتعـاونني مـع العدالـة      إعفـاء لتـوفري إمكانيـة   ُمخصصـة  إبرام اتفاقات  ُعمانوميكن ل
  .من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول هباواملوجودين يف اخلارج 

    
    )٣٣و ٣٢بلِّغني (املادتان محاية الشهود وامل    

دابري لتوفري محاية فّعالـة للشـهود واخلـرباء الـذين ُيـْدلون بشـهادة تتعلـق بأفعـال         ُعمان تتتخذ مل 
  .مة وفقاً لالتفاقيةجمرَّ

  .باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالتوتسمح ُعمان 
  .األشخاصإبرام اتفاقات بشأن تغيري أماكن إقامة ومل تقم ُعمان ب

بإمكانية عرض آراء وشـواغل الضـحايا وأخـذها بعـني االعتبـار يف      التشريع الُعماين سمح ي وال
 .املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة

  وال تنصُّ التشريعات الُعمانية على محاية قانونية للمبلِّغني.
    

    ) ٤٠و ٣١ة (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّية املصرفي    
ألشــياء الــيت حتصــلت مــن اجلرميــة مــن قــانون اجلــزاء علــى إمكانيــة مصــادرة ا ٥٢نصَّــت املــادة 

. وجيب أن تكون املصـادرة مسـتندة   االيت اسُتخدمت أو كانت معّدة لالستخدام يف ارتكاهب أو
  إدانة.إىل 

نون مكافحـة غسـل األمـوال    وقـا  )١٠٣-٧٦ املوادال سيما ( زائيةوينصُّ قانون اإلجراءات اجل
) علـى جمموعـة واسـعة مـن تـدابري التحقيـق املتاحـة للتعـرُّف         ٢٠و ٨(املادتان  رهابومتويل اإل

  مصادرهتا.لغرض على عائدات اجلرمية وأدواهتا وتتبعها وجتميدها 
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األشــياء املضــبوطة حيــث  إدارةات والنصــوص التشــريعية املتعلقــة بــجــراءبعــض اإل ُعمــانلــدى 
وضـع األشـياء املضـبوطة حتـت      ة علـى جـواز  ات اجلزائيـ جـراء قـانون اإل مـن   ١٠١ نصت املـادة 

قـانون  من نفـس ال  ١٠٣، كما نصت املادة احلراسة واختاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليها
الشـىء املضــبوط ممـا يتلــف مبــرور الـزمن أو يســتلزم حفظـه نفقــات تســتغرق      علـى جــواز بيـع  

ديريـة العامـة لتنفيـذ    املصـادرة، فهـو مـن اختصـاص امل     شـياء األ بالنسـبة للتصـرف يف  أمَّـا   .قيمته
دارة االمـوال الناجتـة عـن اجلرميـة حيـث      ات يف االدعـاء العـام إل  إجـراء هنـاك  حكام وومتابعة األ

  .يوجد حساب خاص بذلك لدى املؤسسات املصرفية
لـة  احملوَّات لعائـد اإمكانية حجـز ومصـادرة   مما يتيح  وتسمح ُعمان باملصادرة على أساس القيمة

اإليـرادات أو املنـافع    إمكانية حجز ومصادرة ُعمان صراحةً على تنصَّومل  .املخلوطةلة وواملبدَّ
  .بالنسبة جلرمية غسل األموالإالَّ ، العائداتتلك األخرى املتأتية من 

ات جـراء قـانون اإل مـن   ٨٨(املادة  وميكن طلب إتاحة السجالت املالية أو التجارية أو حجزها
ــا زائيــة). اجل ــة طلــب اتاحتــها مقصــورة علــى وحــدة   ســجالت املصــرفيةبالنســبة للأمَّ ، فامكاني

ات عــن العمليــات املشــبوهة املتعلقــة جبــرائم غســل   بالغــالتحريــات املاليــة يف اطــار حتليلــها لإل 
 لتقريـــر أن يشـكل جلنـة    ، بناًء لطلب من جهة حكومية،املركـــــزي لبنكاألموال. كما ميكن ل

، وهــذه اآلليــة ال تبــدو مناســبة الســتيفاء  اإلجــراء اختــاذ أواملصــرفية  املعلومــات نعــ اإلفصــاح
  من االتفاقية بفاعلية. ٣١متطلبات املادة 
 وضــع عــبءعلــى  رهــابمــن قــانون مكافحــة غســل االمــوال ومتويــل اإل   ٣٥ونصَّــت املــادة 

األمـوال   غسـل فيمـا يتعلـق جبرميـة    حول مشروعية مصـدر األمـوال موضـوع املصـادرة     اإلثبات 
  .على عاتق املتهم

 ٣٦ن ا(املادتـ  رهابومتويل اإلوقانون مكافحة غسل األموال ) ٥٢اجلزاء (املادة وينصُّ قانون 
  على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.) ٣٧و

ل تشـكِّ  ،املركــــزي  البنــــك  إىلُيقـدَّم   لطلـب ، اليت ميكن رفعهـا تبعـاً   ويبدو أنَّ السرِّية املصرفية
  الفّعالة، باستثناء فيما يتعلق جبرائم غسل األموال.  عائقاً أمام القيام بالتحقيقات اجلنائية 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

على انقضاء الدعوى العموميـة يف اجلنايـات مبضـي     زائيةات اجلجراءمن قانون اإل ١٦تنصُّ املادة 
املتـاجرة  و اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسـريبها ( سنني عشر سنني، ويف اجلنح مبضي ثالث

، ويف املخالفـات مبضـي سـنة    )إعاقـة سـري العدالـة   واإلخفـاء  واسـتغالل الوظـائف    إسـاءة و بالنفوذ
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الرشـوة   ائمواحدة، وذلك من يوم وقوع اجلرمية. وال يبدأ سـريان مـدة انقضـاء الـدعوى يف جـر     
أو املوظـف  انتـهاء خدمـة   مـن تـاريخ   إالَّ  القطاع العـام  يفاستعمال الوظائف  إساءةواالختالس و

 رهــابقــانون مكافحــة غســل األمــوال أو متويــل اإل مــن  ٣٦زوال صــفته. كمــا اســتثنت املــادة  
  .جرائم غسل األموال من األحكام املقررة النقضاء الدعوى العمومية

بـإجراءات   وأائـي  زمر اجلبـاأل كـذلك  تنقطع املدَّة بإجراءات التحقيق أو االهتـام أو احملاكمـة و  و
  .يف حال إفالت املتهم من يد العدالةيطبَّق ذلك أيضاً و ت،االستدالالمجع 

ائيـة الصـادرة   زمن قانون اجلزاء علـى أنـه جيـوز االسـتناد إىل األحكـام اجل      ١٣كما نصَّت املادة 
ذلـك لتطبيـق   و اجلـنح، مبـا يف   أمانية باجلنايات فعال تصفها الشريعة الُعأن أجنيب بشأعن قضاء 
  تكرار.أحكام ال

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

، باسـتثناء جـرائم الفسـاد الـيت     ٤٢القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة تها لواليختضع ُعمان 
  ترتكب ضد ُعمان أو ضد مواطنيها.

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

عــض التــدابري الــيت تتنــاول أفعــال الفســاد خــالل مرحلــة ترســية املناقصــة حيــث اختــذت ُعمــان ب
إذا انطـوى علـى خمالفـة ألحكـام     مـن قـانون املناقصـات علـى اسـتبعاد العطـاء        ٤١نصت املادة 

. ولـيس  حبماية املال العام وجتنب تضارب املصـاحل املتعلق  ١١٢/٢٠١١املرسوم السلطاين رقم 
 الفساد خارج مرحلـة الترسـية كمـا ال يـنص التشـريع الُعمـاين       هناك من أحكام تتناول عواقب

لغــاء أو فســخ عقــد أو ســحب امتيــاز أو غــري ذلــك مــن  علــى امكانيــة اعتبــار الفســاد عــامالً إل
  إجراء انتصايف آخر.  أيِّ الصكوك املماثلة أو اختاذ 

ميــة االدعــاء ات اجلزائيــة علــى إمكانيــة املتضــرر مــن اجلرجــراءمــن قــانون اإل ٢٠ونصَّــت املــادة 
باحلقوق املدنية جتاه املتهم أمام احملكمة اليت تنظر الدعوى العموميـة. كمـا جيـوز لـه أن يطالـب      

  .حبقه أثناء التحقيق االبتدائي
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     
جهـاز الرقابـة   د وقـد كلّـف   تسعى ُعمان النشاء هيئة مستقلة متخصصة مبكافحـة ومنـع الفسـا   

جهـات  عـّدة  توجـد  اىل ذلـك،   باإلضـافة بالقيام حالياً مبهمة هذه اهليئة.  ة للدولةدارياملالية واإل
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إدارة : حكومية تعىن جبوانب مكافحة الفساد كل يف جمال اختصاصه، ومن بـني تلـك اجلهـات   
 إدارةو مـان السـلطانية  شـرطة عُ يف وحدة التحريات املالية و االدعاء العام جلرائم األموال العامة
العامة للتحريـات والتحقيقـات اجلنائيـة يف شـرطة ُعمـان       دارةمكافحة اجلرائم االقتصادية يف اإل

  السلطانية. كما مت انشاء دوائر متخصصة لقضايا املال العام يف احملاكم.
عمـــل ويبـــدو أنَّ اهليكـــل املكـــوَّن مـــن خمتلـــف أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون ومؤسســـات العدالـــة ت   

  كما يبدو أنَّ هذه السلطات مزودة بقدرٍ واٍف من التدريب واملوارد واالستقاللية.  .بفعالية
 ئيـة زامـن قـانون اإلجـراءات اجل    ٢٨وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية، توجـب املـادة   

عنـها. وهـذه املـادة    بالغ اإلبـ  يبـادر  أن بوقوعهـا  علم أو جرمية ارتكاب شهد شخص على كل
انون محايـة املـال   من ق ٥. كما توجب املادة املوظفني العمومينينص عام ينطبق أيضاً على  هي

 املتعلقــةخالفــات امل عــن فــوراً بــالغاإلاملســؤول احلكــومي علــى  العــام وجتنــب تضــارب املصــاحل
ة للدولــة اجلهــات اخلاضــعة لرقابــة جهــاز داريــالرقابــة املاليــة واإل. كمــا يلــزم قــانون باملــال العــام

 ة وإبـالغ االدعـاء العـام   إداريـ الفة مالية أو خم عن أيِّ اجلهاز إبالغة للدولة داريرقابة املالية واإلال
  ).٢٤و ٢٣ن (املادتايف حالة ما إذا كانت املخالفة تشكل شبهة أو جرمية جنائية أيضاً 

مـن   ٧٣املـادة  إىل مجيع السلطات العمومية ملزمة باالستجابة لطلبـات االدعـاء العـام اسـتناداً     و
 ات اجلزائية.جراءقانون اإل

عـدداً مـن كيانـات القطـاع اخلـاص،       رهـاب ومتويـل اإل غسل األموال مكافحة كما ألزم قانون 
، بـإبالغ وحـدة   واحملاسـبني  وشـركات التـأمني واحملـامني    شـركات الصـرافة  فيهـا املصـارف و   مبا
البيانـات واملسـتندات   علومـات و املإىل تقـدمي   باإلضـافة املالية عن أية عملية مشبوهة،  تحرياتال

ــة موجَّهــة إىل كيانــات   تقــوم تطلبــها الوحــدة. والــيت  الوحــدة أيضــاً يف أنشــطة تــدريب وتوعي
  القطاع اخلاص.

 اعلـى األشـخاص ممـن شـهدو    يـا  أدب اًمـن قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة التزامـ      ٢٨تتضمن املـادة  و
هـذه املـادة علـى عقوبـة يف      أن تـنصَّ ، دون ارتكاب جرمية أو علموا بوقوعها املبادرة بـاإلبالغ 

أنه جيـري العمـل علـى تكـرمي مـن يتعـاونون يف       إىل . كما أشارت السلطات بالغحالة عدم اإل
 اإلبالغ ويساعدون سلطات التحقيق.

    
    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٢  

سـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل     إمجاالً، فيمـا يلـي املعـامل البـارزة مـن التجـارب الناجحـة واملمار       
  الثالث من االتفاقية:
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جترميـاً   بعـد قيامـه بالعمـل الـذي توخـاه الراشـي       رشـوة ال العام وظفاملقبول جترمي   ●  
 ؛)١٥من املادة  (ب)(الفقرة  صرحياً

 وإسـاءة االختالس الرشوة و ائمعدم سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية يف جر  ●  
أو زوال املوظـف  انتـهاء خدمـة   من تاريخ إالَّ اع العام يف القطاستعمال الوظائف 

 ؛)٢٩(املادة  صفته

 ).٣٨د بني اجلهات املعنية مبكافحة الفساد (املادة تعاون جيِّ  ●  
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّ

أو  تـه وظيف أعمـال ليقوم بعمل شـرعي مـن   للرشوة  ف عموميالتماس موظ جترمي  ●  
 ؛)١٥من املادة  (ب)(الفقرة  ليمتنع عنه

مؤسسـة دوليـة عموميـة (الفقـرة     يف موظف عمومي أجنيب أو موظف  جترمي رشو  ●  
 ٢(الفقـرة   هـؤالء األشـخاص باالرتشـاء   النظـر يف جتـرمي قيـام    و )١٦من املادة  ١

 ؛)١٦من املادة 

مــن غــري املــوظفني العمــوميني للمتــاجرة  رشــو وارتشــاء أشــخاص رميالنظـر يف جتــ   ●  
 ؛)١٨(ب) من املادة (أ) و ناتالفرعي نات(الفقر بنفوذهم

 ؛)٢٠(املادة  اإلثراء غري املشروعالنظر يف جترمي   ●  

 هاطلبـ  أوالنظر يف جترمي الوعد بالرشوة يف القطاع اخلـاص أو عرضـها أو منحهـا      ●  
 ؛)٢١(املادة  أو قبوهلا

اختالس املمتلكــات يف علـى أن تعيـد النظـر يف تشـريعاهتا املتعلقـة بـ       ُتَشـجَّع ُعمـان    ●  
 ؛)٢٢(املادة  لكي تشمل يف التجرمي اختالس األموال غري املنقولةالقطاع اخلاص 

 ُعمــانخــارج  املرتكبــةاجلــرائم تشــمل اجلــرائم األصــلية أنَّ علــى الــنص صــراحةً   ●  
 ؛)٢٣ادة من امل(ج)  ٢ (الفقرة الفرعية

علـى اعتمـاد نـصٍّ    من قانون اجلزاء، ُتَشجَّع ُعمـان   ٢٨٧بالرغم من وجود املادة   ●  
موظـف قضـائي   أيِّ استخدام التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة م جيرِّ خاصٍّ

 ؛)٢٥) من املادة بأو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية (الفقرة الفرعية (
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ــى النُتَشــجَّع ُعمــان    ●   ــتقريف  ظــرعل ــة  ي ــة ر مســؤولية الشخصــيات االعتباري اجلنائي
مــن  ٢و ١ن اتــ(الفقر تفاقيــةالعــن املشــاركة يف األفعــال اجملّرمــة وفقــاً لة داريــواإل

 ؛)٢٦املادة 

إخضاع الشخصيات االعتبارية لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، عنـد املشـاركة     ●  
 ٤ة (الفقـر  ى جرميـة غسـل األمـوال)   (مبـا يتخطـ   يف األفعال اجملرَّمة وفقـاً لالتفاقيـة  

 ؛)٢٦من املادة 

إعادة إدماج األشخاص املـدانني   عزيزإجراءات إضافية لت على اختاذُتَشجَّع ُعمان   ●  
 ؛)٣٠من املادة  ١٠بارتكاب أفعال فساد يف جمتمعاهتم (الفقرة 

ــدابري    ●   ــاذ ت ــدة أو احملجــوزة     ضــافية لإاخت ــيم إدارة املمتلكــات اجملم و أتحســني تنظ
 ؛)٣١من املادة  ٣املصادرة (الفقرة 

ــنصُّ  ●   ــافع املتحصــلة مــن     ال ــرادات واملن ــة حجــز ومصــادرة اإلي صــراحةً علــى إمكاني
 ؛)٣١من املادة  ٦(الفقرة  (مبا يتخطى جرمية غسل األموال) العائدات اإلجرامية

ــخت  ●   ــأمر بإتاحــة الســجالت     ُعمــان ل حمــاكموي أو ســلطاهتا املختصــة األخــرى أن ت
(مبـــا يتخطــى جرميــة غســـل    مــن االتفاقيــة   ٥٥و ٣١املـــادتني رفية ألغــراض  صــ امل

 ؛)٣١من املادة  ٧(الفقرة  األموال)

ن املصـدر املشـروع للعائـدات    إمكانية إلزام اجلـاين بـأن يبـيِّ    قد َتَودُّ ُعَمان أن تتيح  ●  
ــة أو للممتلكــات األخــرى اخلاضــعة للمصــادرة    ــة املزعوم ــا يتخطــى   اإلجرامي (مب

 ؛)٣١من املادة  ٨(الفقرة  ل األموال)جرمية غس

ــ  ●   ــْدلون بشــهادة تتعلــق   دابري لتــوفري محايــة فعَّاختــاذ ت الــة للشــهود واخلــرباء الــذين ُي
وكذلك ألقارهبم وسائر األشـخاص الـوثيقي الصـلة    ، مة وفقاً لالتفاقيةبأفعال جمرَّ

 ٢و ١(الفقـرات   الضـحايا إذا كـانوا شـهوداً   . وجيب أن تشمل هـذه التـدابري   هبم
 )؛٣٢من املادة  ٤و

مـن املـادة    ٣(الفقـرة   إبرام اتفاقات بشـأن تغـيري أمـاكن إقامـة األشـخاص     النظر يف   ●  
 )؛٣٢

إمكانية عرض آراء وشـواغل الضـحايا وأخـذها بعـني االعتبـار يف املراحـل       تاحة إ  ●  
 )؛٣٢من املادة  ٥(الفقرة  املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة
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معاملـة ال مسـوغ هلـا    أيِّ لنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لتوفري احلمايـة مـن   ا  ●  
 ؛)٣٣شخص يقوم باإلبالغ عن الفساد (املادة يِّ أل

، ميكن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـامالً     تتناول عواقب الفسادضافية إ تدابرياختاذ   ●  
ملماثلـة أو اختـاذ   لغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصـكوك ا إل

 )؛٣٤(املادة  إجراء انتصايف آخرأيِّ 

األشـخاص الـذين يشـاركون أو شـاركوا يف     تعـاون  لتشـجيع  تدابري مناسـبة  اختاذ   ●  
مبـا يتوافـق مـع     ، غري الرشوة وغسل األموال،وفقاً لالتفاقية ةمجمرَّأفعالٍ ارتكاب 

مـن   ٢ ة(الفقـر ة عقوبـ لاختفيـف  اتاحة امكانية يف ، والنظر ٣٧من املادة  ١ ةلفقرا
ــادة  ــة القضــائية     و )٣٧امل ــنح احلصــانة مــن املالحق ــة م ــؤالء األشــخاص إمكاني  هل
 ؛)٣٧من املادة  ٣ ة(الفقر

وكـذلك  رتكيب اجلـرائم املتعـاونني مـع العدالـة،     الـة ملـ  دابري لتـوفري محايـة فعَّ  اختاذ تـ   ●  
 )؛٣٧من املادة  ٤(الفقرة  ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم

لتشـجيع التعـاون بـني السـلطات الوطنيـة املعنيـة بـالتحقيق واملالحقـة          دابرياختاذ تـ   ●  
وكيانات القطـاع اخلـاص، مبـا هـو أبعـد مـن موجبـات مكافحـة غسـيل األمـوال           

 )؛٣٩من املادة  ١(الفقرة 

تشــجيع رعاياهــا وغريهــم مــن ات لجــراءُتَشــجَّع ُعمــان علــى اختــاذ مزيــد مــن اإل   ●  
ــذين  ــى     األشــخاص ال ــا عل ــاد يف إقليمه ــهم املعت ــالغ اإليوجــد مكــان إقامت عــن ب

 )؛٣٩من املادة  ٢الفساد (الفقرة 

(مبــا يتخطــى  تفاقيــةالمــة وفقــاً ليف حــال القيــام بتحقيقــات جنائيــة يف أفعــال جمرَّ   ●  
وجود آليات مناسبة لتذليل العقبات اليت قـد تنشـأ   ضمان ، جرمية غسل األموال)

 ؛)٤٠ملصرفية (املادة السرية اأحكام عن تطبيق 

جــرائم الفســاد الــيت ُتخضــع لواليتــها القضــائية  أنيف  علــى النظــرُتَشــجَّع ُعمــان   ●  
 .)(د)٢(أ) و٢ الفقرتان( أو ضد مواطنيها ُعمانترتكب ضد 

    
    اليت ُحدِّدت من أجلِ حتسني تنفيذ االتفاقية ،املساعدة التقنيةاالحتياجات من   - ٤- ٢  

ــ  ●    إلثــراء غــري املشــروع بالنســبة ل دة/الــدروس املستخلصــةيِّص للممارســات اجلملخَّ
 )؛٢٠(املادة 
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 )؛٢٠(املادة  اإلثراء غري املشروعلتجرمي  تشريع منوذجي  ●  

 ).٣٣و ٣٢ املادتان( املبلغنيو شريع منوذجي حلماية الشهودت  ●  
    

      الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
      ستعراض مالحظات على تنفيذ املواد قيد اال  - ١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
قـانون  أي مـاين،  عـدة أسـس، مبـا يف ذلـك التشـريع العُ     إىل مـان  د نظام تسليم اجملـرمني يف عُ يستن

ملــة الدوليــة. أبرمــت املعاملــة باملثــل واجملا مبــدأيمعاهــدات تســليم اجملــرمني ووتســليم اجملــرمني، 
عتـرب االتفاقيـة   هـا ت كمـا أنَّ بتسـليم اجملـرمني    ةتعلقـ ماتفاقيات وترتيبـات إقليميـة وثنائيـة    ة مان عدُع

 يف املسائل اجلنائية.، مخس وأربعني تسليماً ٢٠١٤، خالل عام مانُعونفّذت  للتسليم. أساساً

كـي  ل علـى األقـل   سـنة  دةملـ  عقوبة احلـبس تجرمي وال يةجاازدوشرط مان ق ُعطبِّت وبشكل عام،
بعــض  قــانون تســليم اجملــرمني). ومــع ذلــك، فــإنَّ  مــن ٢(املــادة  تســليمخاضــعاً للرم تعتــرب اجلــ
كمـا هـو احلـال بالنسـبة     للتسليم ( اًشرطتجرمي ال يةجامبدأ ازدوجتعل مان الدولية ال اتفاقات ُع

  التفاق مع مصر).ل
  االتفاقية. املنصوص عليها يف رائمة اجلم كافمل جترِّ مانُع ألنَّحمدود  تسليمطار الوإ
عقوبـة الـدنيا،   ال شـرط جـرائم ال تسـتويف    هـا ، مبا فيعّدة جرائم يلتمس بشأنالتسليم  إذا كانو

جلـرائم  مـن أجـل ا   الشـخص املطلـوب فقـط    حيـاكَم تسليم على شـرط أن  قد تقوم بالمان ُع فإنَّ
  لتسليم.لقابلة ال
ص املطلوب تسليمه قد منح حـق اللجـوء السياسـي يف    الشخ م إذا كانيتسلبالمان ُعتقوم ال و
طـابع سياسـي، أو إذا    ذاتأو  ةسياسياملطلوب من أجلها التسليم مان، أو إذا كانت اجلرمية ُع

  قانون تسليم اجملرمني). من ٣تسليم لغرض سياسي (املادة الكان 
ــوت ــة للــرفض، مثــل عــدم تســليم مواطنيهــا.    ق ُعطبِِّ ــومــان األســباب اإللزامي عــدم تســليم  أدمب

اتفاقـات ثنائيـة    ميكـن اسـتثنائه مبوجـب    قانون تسـليم اجملـرمني)   من ٣مانيني (املادة املواطنني الُع
معاهدة تسـليم اجملـرمني مـع اهلنـد). كمـا سـيتم رفـض التسـليم         من  ٦املادة (على سبيل املثال، 

ــة هلــا   إذا كانــت اجلر الشــخص كــان  مــان أو إذاقــد ارتكــب يف ُعميــة أو أحــد األفعــال املكون
  مان.يف ُع قانونيةال اتجراءاإل منع باحلصانة يتمتَّاملطلوب تسليمه 



 

V.15-06088 15 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.19 

مييـز علـى أسـاس    حالـة الت  باسـتثناء ، منصـوص عليـه   طلبلالتمييزي ل غرضالاملبين على الرفض و
أسباب الـرفض ال تشـمل    فإنَّ. عالوة على ذلك، من النظام األساسي للدولة) ١٧العرق (املادة 

  قانون تسليم اجملرمني).من  ٣الية (املادة متعلق مبسائل ياجلرم أنَّ لى أساس طلبات عالرفض 
نَّ التسـليم غـري ممكـن أل    كـان  احملاكمـة إذا وإمَّـا  التسـليم  إمَّـا  ماين مبدأ اعتمد النظام القانوين الُعو

مـان  ال تعتـرف عُ و). زاءمـن قـانون اجلـ    ١٠ماين اجلنسية (املادة الشخص املطلوب تسليمه هو ُع
يف حــال املوافقــة علــى تســليم أحــد    اًفــرض شــروط كمــا أهنــا ال ت واطنيهــا ملشــروط املتســليم بال
  .يهاطناوم
 ٩شـهرين (املـادة   ال تسـليمه علـى  للشـخص املطلـوب   ة احلبس االحتياطي مدَّ تزيدال جيوز أن و
  قانون تسليم اجملرمني). من

نـها  عـايري احلمايـة الـيت تؤمِّ   علـى م  من القانون األساسـي للدولـة   ٣٥و ٢٤إىل  ٢٢ واداملوتنص 
نطبــق علــى األشــخاص الــذين تمانيــة التشــريعات الُع فــإنَّذلــك، إىل  باإلضــافةعادلــة. العاملــة امل

ت فيهـا اجلرميـة   بـ ِكرُتاالـيت  أن تكـون شـريعة الدولـة     مـان، شـرط  يف ُعوجـدوا  و رميةارتكبوا ج
مـن   ١٢(املـادة   لب أو قُبـل قد طُ تسليميكون ال الَّوألسجن ملدة ثالث سنوات تعاقب عليها با

  ).زاءقانون اجل
اإلسـراع يف اسـتالم    خبصـوص حكـم أساسـي    علـى  قـانون تسـليم اجملـرمني   مـن   ٤املـادة  وتنص 

وتـنص   .عـن طريـق اهلـاتف والـتلكس والفـاكس      يف احلاالت املسـتعجلة طلبات تسليم اجملرمني 
طلبـات تسـليم   لثباتيـة  اإل اتاملتطلبـ قة بعلى الشروط املتعلالقانون نفس من  ١٢و  ١١ املادتان

 ةلبـ االبلـدان ط قبـل   ، تعهـدات خمتلفـة مـن   مـا تشـمله  ، يف مجلـة  الشـروط  اجملرمني. وتشمل هـذه 
أو  كمــةحما عــدموضــمانات الــدفاع، وحماكمــة عادلــة الشــخص املطلــوب التســليم بشــأن مــنح 

  .دولة ثالثةإىل  ه، وعدم تسليمهجرمية سابقة لتسليم أيِّب طلوباملشخص المعاقبة 
بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم، والترتيبــات مــان طــرف يف العديــد مــن االتفاقيــات ُعو

للحريــة بــني دول جملــس التعــاون اخلليجــي  ســالبةمنــها: اتفاقيــة نقــل احملكــوم علــيهم بعقوبــات 
  اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.و
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
قانون منفصل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف ُعمان، بل يـتم تنظـيم هـذه املسـألة      ال يوجد

إىل أحكـام االتفاقيـات والترتيبـات     باإلضـافة ، احمللّيـة من خالل األحكـام الـواردة يف تشـريعاهتا    
 الدوليــة. املعاملــة باملثــل واجملاملــة مبــدأيعلــى  بنــاًءالثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف حيِّــز التنفيــذ. و
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تعتــرب ، كمـا  املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    ة ترعـى وثنائيــ ةمـان عـدة معاهـدات إقليميـ    ُعوأبرمـت  
  لمساعدة القانونية املتبادلة.ل اًاالتفاقية أساس

ا طلبًـ ، مخسـة عشـر   ٢٠١٥ هيونيـ وحزيران/ ٢٠١٤، خـالل كـانون الثاين/ينـاير    مـان ُعت وتلقَّ
كانت يف طـور اإلجنـاز    ٣ومنها  ١٢تنفيذ سائل اجلنائية، ومت لمساعدة القانونية املتبادلة يف املل

 وقت املراجعة.

العديـد مـن أشـكال املسـاعدة، مبـا يف ذلـك       فيهـا  مـان طـرف   التفاقات الدوليـة الـيت عُ  اتغطي و
ومساع الشـهود   نياملساعدة القانونية املتبادلة من أجل إجراء التحقيقات، مثل استجواب املتهم

 باإلضـافة الهتام وامللفات ووثـائق أخـرى،   ا اإليهة اليت يستند األدل، أو تبادل واخلرباء والضحايا
املســاعدة  ال توجــد عقبــات واضــحة لتــوفريو. ضــبط املــوادلتفتيش وقــة بــااملتعلإىل اإلجــراءات 
الوطنية ال متنـع   تشريعاتكما ان الأشخاص اعتباريني.شمل عن اجلرائم اليت ت القانونية املتبادلة

  الفيديو. االئتمار بواسطة لشهود أو اخلرباء عن طريقلجلسات استماع قد ع من مانُع
 أنَّال ســيما  املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    فيمــا خيـصُّ  أساسـياً  شـرطاً  تجـرمي ال يـة جاازدو وليسـت 

 انتفـاء ازدواجيـة التجـرمي كسـبب لـرفض      عمومـاً ال تـذكر  ذات الصـلة  مـان الدوليـة   ات ُعاتفاق
) هـو اسـتثناء   ١٠٢/٢٠٠٨االتفاق مع تركيا (املرسـوم السـلطاين رقـم    رب ويعت. طلب املساعدة

  ب). ١الفقرة  ٣٢(املادة 
النظـر يف الطلبـات،    عنـد مـرن  بشـكلٍ   ةاحملليـ تطبيـق أحكـام تشـريعاهتا     قاربمان تُع أنَّيبدو و

ة الدوليــة. املعاملــة باملثــل واجملاملــ دأيبــمب وعمــالًالثنائيــة واملتعــددة األطــراف،  ااهتــيالتفاق وفقــاً
تفاقيـة  املنصوص عليها يف االرائم املتعلقة باجلترفض املساعدة  المان ُع وعالوة على ذلك، فإنَّ

 فقــاًذلــك وغــري قســرية، وات إجــراءينمــا ينطــوي الطلــب علــى  حلغيــاب ازدواجيــة التجــرمي، 
 طلــب يُّأ ضرفَُيــكمــا مل لتطبيــق املباشــر لالتفاقيــة. لاللتزاماهتــا مبوجــب املعاهــدات الدوليــة و 

  .تجرميال يةجاازدوعدم توافر  مان على أساسُع من قبل لمساعدة القانونية املتبادلةل
ملســاعدة القانونيــة ايــتم رفــض طلبــات  مــاين احمللــي واالتفاقــات الدوليــة، الللقــانون الُع وفقــاًو

ة لمسـاعد لطلب  مان أيَُّعمل ترفض  كما أو شروط اخلصوصيةاملصرفية املتبادلة حبجة السرية 
مـان  ُع االتفاقـات الدوليـة الـيت   فـإنَّ   علـى هـذه األسـس. وعـالوة علـى ذلـك،       القانونية املتبادلـة 

اجلــرم  د أنَّملســاعدة القانونيــة املتبادلــة جملــرَّارفــض طلبــات امكانيــة علــى  ال تــنّصفيهــا طــرف 
  طلب على هذا األساس. ض أيُّرفَُي،كما أنه مل على مسائل مالية ينطوي أيضاً

تتلقــى وزارة وإمنــا  ،ملســاعدة القانونيــة املتبادلــةمعنيــة باســلطة مركزيــة  أيُّ مــانُعيس لــدى لــو
إىل السـلطات املعنيـة، مبـا     حالتـها قـوم بإ ملساعدة القانونية املتبادلـة وت االشؤون اخلارجية طلبات 
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طلبـات مباشـرة   الاسـتالم   أن يـتمَّ  يف ذلك النيابة العامة ووزارة العـدل والشـرطة. وميكـن أيضـاً    
مـن  مانيـة  آلية لضـمان التعـاون املباشـر بـني السـلطات العُ      أيُّ ال توجدو. اجلهاتن قبل هذه م

مـن جهـة أخـرى    والية قضـائية أجنبيـة   التابعة لإنفاذ القانون هيئات والسلطات القضائية وجهة 
  .نتربولمن خالل قنوات اإلإالَّ 

علـى  قائمـة   تكونأن ماين، ونون الُعلقاا معملساعدة القانونية املتبادلة اطلبات وجيب أن تتوافق 
تتضـمن  و. أو اجملاملـة الدوليـة   تعـددة األطـراف أو املعاملـة باملثـل    املثنائيـة أو  التفاقـات  االأساس 
مـان الطلبـات   وتقبـل عُ  توى وشـكل الطلبـات.  بـاحمل  املتعلّقـة  تطلبـات املهـذه االتفاقيـات    عموماً
  تحدة.األمم امل إبالغ، كما مت العربيةة مة باللغدَّاملق
اسـتجابت  قد ، وروابط الفيديولسماع أقوال الشهود من خالل  مان أكثر من طلبت ُعتلقَّو

  بشكل إجيايب هلذه الطلبات.
ات يـ تفاقال ، وفقـاً ةجاريـ  اتاملسـاعدة بسـبب وجـود حتقيـق أو إجـراء     أن ترجـئ  مان ُعوميكن ل

لـى سـبيل املمارسـة قبـل أن يـتم      ملساعدة القانونية املتبادلة. وتعقد املشاورات عاملتعلقة بامان ُع
مـان الدوليـة. وعـالوة علـى ذلـك،      التفاقـات عُ  فقاًوذلك ، ورجائهاإرفض تقدمي املساعدة أو 

  لالتفاقيات الدولية ذات الصلة. املعلومات بصورة تلقائية وفقاًميكن تبادل 
  .على ذلك الةمثال ح قُدِّمقد مان الدولية وملعاهدات ُع قل اإلجراءات اجلنائية ممكن وفقاًون
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

مـان مـع نظرياهتـا األجنبيـة مـن خـالل       تتعاون سلطات إنفـاذ القـانون واألجهـزة القضـائية يف عُ    
ــة والوالترتيبــات جمموعــة متنوعــة مــن القنــوات يف إطــار اآلليــات    ــة املختلفــة. الثنائي ويــتم دولي

التعـاون  قنـوات  ل مـن خـالل   التعاون يف جمال إنفاذ القانون مـع البلـدان األخـرى يف املقـام األوَّ    
ــدويل واإل ــولال ــرب ُعنترب ــة   . وتعت ــذه االتفاقي ــان ه ــادل  كم ــاون املتب ــاذ   أســاس للتع يف جمــال إنف

  س.يف تطبيقه على هذا األسا جتربة أيُّ لديهاكن  ولو مل يحىتالقانون، 
تبـادل   املاليـة االسـتخبارات  وحـدة   من رهابب قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإليتطلَّو

ــة وفقــاً     ــة واملنظمــات الدولي ــة يف الــدول األجنبي  املعلومــات والتنســيق مــع اجلهــات ذات العالق
  ).٧مان الدولية أو الثنائية، أو على أساس املعاملة باملثل (املادة ألحكام اتفاقيات ُع

إجـراء حتقيقـات مشـتركة علـى أسـاس االتفاقـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك قواعـد التعـاون            ن وميك
  هيئات التحقيق واالدعاء العام جمللس التعاون اخلليجي.واملشترك بني النيابة العامة 
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لقـانون   أساليب التحـري اخلاصـة علـى الصـعيد الـدويل، وفقـاً       تطبيقعلى  ةمان قادرُع نَّأكما 
  الدولية. اية واتفاقاهتائزاإلجراءات اجل

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

ــتطبيــق أحكــام تشــريعاهتا   قــاربمــان تُع أنَّيبــدو   النظــر يف طلبــات عنــدمــرن بشــكلٍ  ةاحمللي
ــدويل  ــا التفاقاهتــ التعــاون ال ــة واملتعــددة األطــراف،   ا، وفق ــدأي وعمــالًالثنائي ــل   مبب ــة باملث املعامل
  .واجملاملة الدولية

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّ
 سـجن الة مـدَّ نـاًء علـى   با تفاقيـة قابلـة لتسـليم مرتكبيهـ    االمجيع جـرائم   أنَّضمان   ●  

 ؛التجرمي يةجاازدو ومبدأ الدنيا

وتبسـيط متطلبـات اإلثبـات يف القـانون      اعتماد تـدابري لتعجيـل إجـراءات التسـليم      ●  
 ؛واملمارسة

 زاء؛من قانون اجل ١٢املادة  منسنوات  ٣عتبة السجن ملدة زالة إ  ●  

، مــن بــني أســباب رفــض التســليم اســتنادا إىل  ضــافة التمييــز علــى أســاس العــرقإ  ●  
 ؛الغرض التمييزي للطلب

 مـن أجـل  كافيـة   ادلـة تبـدو  لمسـاعدة القانونيـة املتب  األسس القانونيـة ل  أنَّيف حني   ●  
أن ُينصــح تقــدمي املســاعدة يف التحقيقــات واملالحقــات واإلجــراءات القضــائية،    

 الوضــوحملســاعدة القانونيــة املتبادلــة ملزيــد مــن ة باخاصــمــان تشــريعات تعتمــد ُع
 ة؛لباطلللدول اأيضاً القانوين 

األمـم املتحـدة    ملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وإخطـار    امركزية لتنسـيق   سلطةإنشاء   ●  
 ة؛سلطباسم هذه ال

ــة يف     جــراءاتإ وضــع  ●   ــة املتبادل ــذ طلبــات املســاعدة القانوني ــة لتنفي واضــحة وفعال
لتواصــل مــع الســلطات   ومــن أجــل ا مــربر  غــريالوقــت املناســب ودون تــأخري   

دليـل وإجـراءات أو مبـادئ توجيهيـة      يف اعتمـاد  مانُعتنظر أن وُينصح األجنبية. 
اخلطوات الواجب اتباعهـا  ل بشكل مفصَّن تبيِّوقانونية املتبادلة املساعدة الب قتتعل
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من قبل السلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وكـذلك      
 ؛أية متطلبات وأطر زمنية واجب اتباعها

 أيِّمراعـاة  تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب، مـع   ضمان  ●  
ينبغـــي إدراج اإلجـــراءات ذات الصـــلة يف املبـــادئ كمـــا عيـــد هنائيـــة مطلوبـــة؛ موا

 ؛عتمادهالذي يتم االتوجيهية أو دليل املساعدة القانونية املتبادلة 

مشـاورات قبـل رفـض تقـدمي املســاعدة أو     جـراء  يف الواقـع إ  ه يـتمُّ علـى الـرغم مـن أنـ      ●  
جراءاهتــا إ يف قانوهنــا أوك ذلــتحديــد بمــان ُعتقــوم أن بــأنــه ُينصــح   الَّإ، رجائهــاإ

  ة.الداخلي
 


