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    خالصة وافية  -ثانيا  
    أذربيجان    

    مقدمة  - ١  
    النظام القانوين ألذربيجان  - ١- ١  

ــى االت قَّو ــان علـ ــت أذربيجـ ــة يف عـ ــباط٢٧فاقيـ ــر / شـ ــ٢٠٠٤فربايـ ــان يف  دَّ وصـ ــا الربملـ   ق عليهـ
 / تــشرين الثــاين١وأودعــت أذربيجــان صــك تــصديقها عليهــا يف  . ٢٠٠٥ســبتمرب  / أيلــول٣٠

  .٢٠٠٥ نوفمرب
 القـانون التـشريعي    يكّمـل وميكن تطبيق االتفاقية مباشرة على املسائل اإلجرائيـة، علـى حنـو             

  ويلــزم تطبيــق التــشريعات علــى املــسائل املتعلقــة بالقــانون اجلنــائي املوضــوعي،         . الــوطين
  .ولدى أذربيجان نظام قانون مدين. تجرميالوال سّيما 

    
    واملؤسسي ملكافحة الفساد يف أذربيجانحملة عامة عن اإلطار القانوين   - ٢- ١  

ــة مكافحــة        ــام األول يف أذربيجــان هــي جلن ــساد يف املق ــة مبكافحــة الف إنَّ املؤســسات املعني
، )وكالــة وطنيــة متخصـــصة  ( العــام  املــدَّعي الفــساد، وإدارة مكافحــة الفــساد يف مكتــب     

ملاليـــة، ووزارة  العـــام، وإدارة الرقابـــة ااملـــدَّعيوإدارات أخـــرى ذات صـــلة تابعـــة ملكتـــب 
ــة      ــة اخلدم ــانوين، وجلن ــضرائب، واجمللــس القــضائي الق ــة، ووزارة العــدل، ووزارة ال الداخلي

ولــدى أذربيجــان عــدة أجهــزة معنيــة بإنفــاذ القــانون ومراجعتــه، وتــشمل اجلهــات  . العامــة
مـع  املعنية األخرى السلطة القضائية، والربملـانيني، وجلنـة اخلـدمات القانونيـة املـستقلة، واجملت             

  . والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالماملدين،
وأُدخلـت علـى    . ٢٠٠٠سـبتمرب   /ز النفـاذ يف أيلـول     ودخل قانون العقوبات األذربيجاين حيّ    

، ويف ٢٠٠٦أبريــــل / منــــه، املتعلــــق جبــــرائم الفــــساد، تعــــديالت يف نيــــسان ٣٣الفــــصل 
يــنص علــى ت أذربيجــان مــؤخرا تعــديال لقــانون العقوبــات،  رَّوأقــ. ٢٠١١يونيــه /حزيــران

مساءلة الشخصيات االعتبارية عن جرائم منها الفـساد، وعلـى الطـابع اإللزامـي للمـصادرة                
مـارس  / آذار ٧عه الـرئيس يف     قَّوقد و (رها من التدابري اجلنائية     فيما خيص مجيع اجلرائم باعتبا    

وعــالوة علــى ذلــك، جتــري حاليــا  ). ٢٠١٢مــايو / أيــار١النفــاذ يف حّيــز ، ودخــل ٢٠١٢
  . ع بشأن تضارب املصاحل واإلبالغ عن املخالفاتصياغة تشري
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    ث والرابعتنفيذ الفصلني الثال  - ٢  
    )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   ١- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  ١- ١- ٢  
" موظـف عمـومي   "مثة مالحظة عامـة تتعلـق بتنفيـذ الفـصل الثالـث، مفادهـا أنَّ مـصطلحي                  

 مـن االتفاقيـة، مـشموالن باملـذكرة         ٢حسب تعريفهما يف املـادة      " موظف عمومي أجنيب  "و
 مــن قــانون العقوبــات األذربيجــاين، والــيت تنطبــق علــى مجيــع  ٣٠٨الرمسيــة امللحقــة باملــادة 

جرائم الفساد، وال تفرق بني ممثلي السلطات احلكوميـة، مبـا يف ذلـك األشـخاص املنتخـبني                
ولـئن كانـت تـشريعات      . نخرطني يف أنشطة جتارية   أو املعيَّنني لشغل وظائف واألشخاص امل     

أذربيجــان غــري متناقــضة مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، ولــئن كانــت طائفــة    
ــي ملرا    ــا يكف ــعة مب ــة واس ــات املمكن ــة، فإنــ    العقوب ــاة الظــروف اخلاصــة بكــل حال ه ميكــن ع

وميـة  اغلي وظـائف عم    أن تنظـر يف التمييـز بـني العقوبـات الـيت ميكـن إنزاهلـا بـش                  ذربيجانأل
  .وبشاغلي وظائف غري عمومية

    
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     

وُيعــزى .  الرشــو واالرتــشاء٢٠٠٠ مــن قــانون العقوبــات لعــام ٣١١ و٣١٢جتــرِّم املادتــان 
يــد العــدد املــنخفض نــسبيا مــن املالحقــات القــضائية ملــرتكيب جــرائم الرشــو إىل إعفــاء العد  

قبـل تلقيهـا    بتقدميهم الرشوة    السلطات املعنية طوعا     أبلغوامنهم من املسؤولية اجلنائية ألهنم      
 مــن قــانون ٣١٢ص بــه املــذكرة الرمسيــة امللحقــة باملــادة  ، كمــا تــرّخذلــكمعلومــات عــن 

ومل يكــن تطبيــق املــذكرة إلزاميــاً ولكنــه كــان يــتم وفــق عمليــة حمــددة يف كــل    . العقوبــات
بة دقيقة من أعضاء النيابة العامة املشرفني علـى ذلـك، وكـان جيـوز الطعـن                 حالة، حتت مراق  

 إســهاما ٣١٢ولــئن أســهم تطبيــق املــذكرة الرمسيــة امللحقــة باملــادة  . يف تطبيقهــا يف احملكمــة
 زه حيفّــد ُنظــر إليــه مــن جهــة أخــرى علــى أنــكــبريا يف الكــشف عــن حــاالت االرتــشاء، فقــ

  .األشخاص على اإلقدام على الرشو
تناول رشو املوظفني العموميني األجانب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة يف املـادة                وُي

ــادة       ٣١٢ ــة بامل ــة امللحق ــذكرة الرمسي ــة بامل ــات، مقترن ــانون العقوب ــن ق ــانون  ٣٠٨ م ــن ق  م
. العقوبات، اليت تشمل املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمـات العموميـة الدوليـة            

ــادة   ــصر امل ــصريف األعمــال     ٣١٢وال تقت ــة بت ــشطة املتعلق ــى األن ــات عل ــانون العقوب  مــن ق
 مـن قـانون العقوبـات، مقترنـة باملـذكرة           ٣١١وُيتناول االرتشاء يف املادة     . التجارية الدولية 
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وال تنص التشريعات على عقوبات أشد فيمـا خيـص املـوظفني    . ٣٠٨الرمسية امللحقة باملادة  
ميني الــذين إنــزال عقوبــات أشــد بــاملوظفني العمــو العمــوميني مقارنــة بغريهــم، لكــن ميكــن  

  .يشغلون وظائف مرموقة
ورغـم تقـدمي إحـصاءات    .  من قانون العقوبات املتاجرة بالنفوذ جترميا كـامال       ١-٣١٢م املادة   جرِّوُت

  . بالنفوذفاعلة  بالنفوذ، أُفيد بعدم تسجيل حاالت متاجرة ة املتفاعلةعن جرائم املتاجر
 مـن قـانون العقوبـات، مقتـرنتني     ٣١١ و٣١٢لقطاع اخلـاص يف املـادتني       وُيجرَّم الرشو يف ا   

 مـن قـانون العقوبـات، الـيت تـشمل القطـاع اخلـاص،               ٣٠٨باملذكرة الرمسية امللحقـة باملـادة       
ــة وغريهــا    ــة وغــري التجاري ــضا، ميكــن للراشــني   . عــرب مؤســساته التجاري ــة أي ويف هــذه احلال

  . ٣١٢لرمسية امللحقة باملادة اإلبالغ عن عرضهم الرشوة وفقا للمذكرة ا
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     
وتتبــع .  مــن االتفاقيــة٢٣إنَّ املــواد ذات الــصلة مــن قــانون العقوبــات تتماشــى مــع املــادة    

، فليــست هنــاك قيــود علــى نطــاق اجلــرائم األصــلية   رائماجلــأذربيجــان هنجــاً يــشمل مجيــع  
 مــن قــانون العقوبــات، وتنطبــق جرميــة غــسل األمــوال   ١٩٤ أو ١- ١٩٣ احملــددة يف املــادة

  .ذربيجاين، مبا يف ذلك الفسادألعلى مجيع األفعال اجملرَّمة مبوجب القانون اجلنائي ا
ــادة   ــاء يف امل ــشاركة يف    ٢- ١- ١- ١٩٣وُيجــرَّم اإلخف ــة بامل ، ومــن خــالل األحكــام املتعلق

  .  قانون العقوبات من٣٢ من املادة ٥اجلرم الواردة يف الفقرة 
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
ــانون العقوبــات االخــتالس بنطاقــه الواســع، مبــا يــشمل اخــتالس     ١٧٩ُتجــرِّم املــادة   مــن ق

املمتلكات أو تبديدها من جانب أي شخص ُعهد إليه هبا، وال يقتصر ذلك علـى احلـاالت                 
  ". حبكم وظيفته"يت ُيعهد فيها باملمتلكات إىل موظف ال

ــادة   ــق امل ــسوابق        ١٧٩وُتطب ــك ال ــى ذل ــدل عل ــام واخلــاص، حــسبما ت ــاعني الع ــى القط  عل
. وُسجِّل معظم املالحقات القضائية املتعلقة جبرائم االخـتالس يف القطـاع اخلـاص            . القضائية

ى أنـه يـشمل الفوائـد الـيت حيـصل           وقد فسَّرت السلطات القضائية األذربيجانيـة القـانون علـ         
وإذا غّيــرت الــسلطات القــضائية هــذا التفــسري يف املــستقبل، قــد يلــزم توضــيح . عليهــا الغــري

  . التشريعات ذات الصلة



 

V.12-56250 5 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.7 

ــادة    ــاول إســاءة اســتغالل الوظــائف يف امل ــات ٣٠٨وُتتن ــانون العقوب ــع  .  مــن ق ــئن كانــت مجي ول
 تـنص علـى أنَّ إسـاءة        ٣٠٨ لـوحظ أنَّ املـادة       العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية مشمولة، فقد      

حقوق األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني "استغالل الوظائف ال ُتعترب جرمية إال يف حال تعرض       
  ".ة احملمية قانونا ألضرار جسيمةومصاحلهم القانونية ومصاحل اجملتمع أو الدول

ــراء غــري املــش    ــدابري لتجــرمي اإلث روع، لكنَّهــا اتَّخــذت خطــوات  ومل تعتمــد أذربيجــان أيَّ ت
  .ة للنظر يف اعتماد تلك التدابريملموس

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

 مـن قـانون العقوبـات، مبـا يـشمل الـشهود             ٢٩٩ُتتناول مسألة إعاقة سـري العدالـة يف املـادة           
 . مــن قــانون العقوبــات٢٨٨ إىل ٢٨٦والــضحايا واخلــرباء واملتــرمجني، وكــذلك يف املــواد  

وُيالحــق قــضائيا مــن يعــد مبزيــة غــري مــستحقة أو يعرضــها أو مينحهــا، وفقــا ملــا تــنص عليــه  
الـشروع يف    (٢٩ وفقـا للمـادة      جرميـة ، باعتبار ذلـك حماولـة حفـز علـى ارتكـاب             ٢٥املادة  
  . ١- ٢٩٩واملادة ) اجلرمية

الترهيـب، يف   وُتتناول الوسـائل احملـدَّدة إلعاقـة سـري العدالـة، مثـل القـوة البدنيـة والتهديـد و                   
  . ، باعتبارها ظروفا مشدِّدة للعقوبة٣- ٢٩٩ و٢- ٢٩٩املادتني 

 املتعلقـة بالـشهود، ألنَّ احملقِّـق ملـزم         اآلنفـة الـذكر   وُتتناول مـسألة تقـدمي األدلـة يف القواعـد           
  .  بتقدمي األدلةاملطالبنيبإسناد صفة الشاهد لألشخاص 

ــ ــصطلح ورغ ــون املعنيــ "م أنَّ امل ــاذ ااملوظف ــانونون بإنف ــذكور يف األحكــام ذات   " لق غــري م
الـــصلة مـــن قـــانون العقوبـــات، لـــوحظ أنَّ هـــؤالء املـــوظفني مـــشمولون يف خمتلـــف فئـــات  

  . األشخاص املذكورين يف التشريعات
    

    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
وقـــد . اريـــةُيحـــدِّد القـــانون املـــدين وقـــانون االنتـــهاكات اإلداريـــة املـــسؤولية املدنيـــة واإلد

ــارة ال  أُدرجــ ــان الزي ــؤخرا، إب ــة للشخــصيات     قُت م ــسؤولية اجلنائي ــشأن امل ــة، أحكــام ب طري
  .غي تطبيقها يف املمارسة العمليةاالعتبارية يف قانون العقوبات، وال يزال ينب
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    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
ــسية يف املــواد     ــانون  ٣٣ إىل ٢٨ُتجــرَّم هــذه األفعــال بــصفة رئي وُيعــزى . العقوبــات مــن ق

ــة بالــشروع يف ارتكــاب هــذه اجلــرائم إىل         ــدد املــنخفض للمالحقــات القــضائية املتعلق الع
فالوعـد مبزيـة أو عرضـها، وكـذلك قبـول هـذا الوعـد         . النطاق الواسع احملدَّد جلرائم الفساد    

  . املثال، تعترب جرائم رشو كاملةأو العرض، على سبيل
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (ت؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون املالحقة واملقاضاة واجلزاءا    
فهم عن تـويل منـصبهم فيمـا يتعلـق مبـا            ع أعضاء الربملان حبصانة مطلقة، تستمر بعد توقّ       يتمّت

وتلزم موافقة الربملـان واجمللـس القـضائي        . قاموا به من أفعال عندما كانوا على رأس عملهم        
ع أعـضاء النيابـة     وال يتمتّـ  .  الربملـان أو أحـد القـضاة       القانوين لبدء حتقيق يتعلق بأحد أعـضاء      

 العام باحلصانة، ولكـن تلـزم موافقـة    املدَّعيحرون العاملون يف مكتب قون واملتَّالعامة واحملقّ 
 العـام مـن أجـل توقيـف مـوظفني يف مكتـب          املـدَّعي رئيس احملكمة العليا على طلـب يقدمـه         

وُســجِّلت يف الــسنوات األخــرية عــدة إدانــات   . ى العــام واختــاذ تــدابري حمــدَّدة أخــر  املــدَّعي
  .ألعضاء يف النيابة العامة

 مـن قـانون العقوبـات       ٢-١٤وتأخذ أذربيجان بنظام املالحقـة القـضائية اإللزاميـة؛ ولكـن املـادة              
  .علق باملالحقة القضائية لألشخاصتنص على صالحيات تقديرية حمدودة فيما يت

ن إعفـاء األشـخاص الـذين يبـادرون طوعـا بـاإلبالغ             ن قانون أذربيجان أحكاما بشأ    ويتضّم
 املـدَّعى مـن العقوبـة، وبـشأن ختفيـف العقوبـة لتـشجيع             ) انظـر أعـاله   (عن تقـدميهم الرشـوة      

وفيمـا عـدا االلتـزام العـام للـسلطات          . عليهم على التعاون مـع الـسلطات القائمـة بـالتحقيق          
ال يــنص القــانون علــى أي تــدابري  األذربيجانيــة حبمايــة املــشاركني يف اإلجــراءات اجلنائيــة،  

  .محاية ملموسة للمجرمني املتعاونني
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
توفِّر أذربيجان محاية واسـعة النطـاق للـشهود واخلـرباء الـذين يـدلون بـشهادهتم، مبـا يف ذلـك عـدم                        

واختــاذ تــدابري لكفالــة اإلفــصاح عــن هويتــهم ومكــان وجــودهم، وعقــد جلــسات اســتماع مغلقــة، 
األمن املادي لألشخاص ومنازهلم وممتلكاهتم، ونقلـهم إىل أمـاكن إقامـة أخـرى، وإصـدار بطاقـات                  

وُيـسند املرسـوم الرئاسـي الـذي يعـزز القـانون املـذكور أعـاله مهمـة                  . هوية جديدة هلم وغري ذلـك     
ة األمـن الـوطين، لكـنَّ مجيـع         ووزار) وحدات الـشرطة التابعـة هلـا      (توفري احلماية إىل وزارة الداخلية      

وتتوىل وحدات الشرطة عادة أداء     . األجهزة احلكومية ذات الصلة تتوىل مسؤوليات تتعلق باحلماية       
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فقـانون اإلجـراءات   . وال يلـزم أمـر مـن احملكمـة الختـاذ تـدابري محايـة       . القسط األكرب من هذا العمل   
. ص الـشهود علـى اجلرميـة وضـحاياها         ينص على نظـام احلمايـة نفـسه فيمـا خيـ            ٢٠٠٠اجلنائية لعام   

 ويف  ٢٠٠٠ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة لعـام            ١٢٣ و ٩٧ و ٩٥وترد تدابري ذات صلة يف املواد       
  . ١٩٩٨القانون املتعلق حبماية الدولة لألشخاص املشاركني يف اإلجراءات اجلنائية لعام 

ت الفـساد املزعومـة، لكنَّهـا    وتنص التشريعات اجلنائية يف أذربيجان على واجب اإلبالغ عـن حـاال     
ويوفِّر قـانون العمـل تـدابري محايـة عامـة مـن إهنـاء        .  تدابري محاية من املعاملة اجلائرةال تنص على أيِّ   

ن تـدابري  اخلدمة على حنو غري قانوين، ويرسـي احلـق يف عـرض األمـر علـى احملكمـة، لكنَّـه ال يتـضمّ                  
  . اصة حبماية املبلِّغنيوجيري النظر يف وضع تشريعات خ. محاية معيَّنة

    
    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

را تعديالت لقانون العقوبات تنص على إلزاميـة املـصادرة فيمـا خيـص      مؤخّ نت أذربيجا رَّأق
ويــشمل قــانون العقوبــات عائــدات اجلرميــة . مجيــع اجلــرائم، باعتبارهــا مــن التــدابري اجلنائيــة

ــااوأدو ــى األدوات     . هت ــق األحكــام عل ــة ال حتظــر تطبي ــشريعات احلالي ــدَّة "ورغــم أنَّ الت املع
وميكـن اختـاذ إجـراء      . مل ُتطبَّـق يف هـذا الـسياق سـابقا          يف جرائم الفساد، فإنَّها   " لالستخدام

. إداري بالتجميــد يف قــضايا غــسل األمــوال، قبــل تنفيــذ أي معاملــة، دون أمــر مــن احملكمــة
ــة مــن أجــل إدارة موجــودات مع    ومل يكــن مــن الو  ــوفُّر القــدرات الكافي ــاضــح مــدى ت دة قَّ

وال تـنص  . تستلزم إدارهتا تدابري شاملة، مثل األعمـال التجاريـة، بعـد مـصادرة املوجـودات              
ــشروع          ــشأ امل ــت املن ــأن يثب ــزم املخــالف ب ــث ُيل ــات حبي ــل عــبء اإلثب ــى نق ــشريعات عل الت

  . لعائدات اجلرمية املزعومة
  . ر دليل على وجود سلوك إجرامية املصرفية بإذن من احملكمة عند توفّوميكن رفع السري

    
    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

وُتـصنَّف جـرائم الفـساد يف مـرتبيت     . ُتحدَّد فترات التقـادم وفقـا ألربعـة مـستويات للجـرائم      
 ١٢ ســنوات و٧ن مهــا اجلــرائم اخلطــرية واجلــرائم األقــل خطــورة، وفترتــا التقــادم املناظرتــا  

ــا للمــادة    ــوايل، وفق ــات، باســتثناء االخــتالس   ٧٥ســنة، علــى الت ــانون العقوب ــادة ( مــن ق امل
وُتحـسب فتـرة التقـادم اعتبـارا مـن          . ة سـنتني  ل، حيث تبلغ مدة التقادم ذات الص      )١- ١٧٩

م إذا  وُتعلَّـق فتـرة التقـاد     . تاريخ ارتكاب اجلرمية إىل وقت اختاذ احملكمة قرارا صـاحلا بـشأهنا           
ويف هـذه   .  عليه من التحقيـق أو احملكمـة وألسـباب أخـرى حمـدَّدة يف القـانون                املدَّعىهرب  
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 عليـه  املـدَّعى احلالة، ُتستأنف فترة التقادم اعتبارا من وقـت االحتجـاز أو مـن وقـت تـسليم                 
  . وحىت تارخيه، مل تتسبب فترة التقادم يف احليلولة دون النظر يف أي قضية فساد. لنفسه
  . ن أن تؤخذ يف احلسبان اإلدانات األجنبية السابقة عند النطق باحلكموميك

    
    ) ٤٢املادة (الوالية القضائية     

ألذربيجان الوالية القضائية يف مجيع احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية، باسـتثناء الواليـة              
يها وال ُيــسلَّم القــضائية االختياريــة يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا مرتكــب اجلرميــة يف أراضــ  

  .؛ فهذا احلكم منفَّذ جزئيا)٤رة الفق(
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
لـضحية الطعـن يف معاملـة أو عقـد          لجييز القانون املدين للسلطة املعنية باملالحقة القضائية أو         
اختتـام قـضية جنائيـة، ميكـن        وبعـد   . أو اتفاق ألسباب تتعلق بعدم املشروعية نتيجة للفـساد        

لـــسلطات التحقيـــق واملالحقـــة القـــضائية أن تطالـــب الـــوزارات املعنيـــة، حـــسب جمـــاالت   
ومـن أوجـه    .  عليه وتصدر حتذيرا رمسيا يف هذا الشأن       املدَّعىنشاطها، بأن تسحب رخصة     

  .القصور عدم وجود نظام قوائم سوداء للشركات واملسؤولني عنها
  .د أضرار باختاذ إجراءات مدنية ضمن سياق الدعوى اجلنائيةسبب تكّبوميكن رفع دعاوى مدنية ب

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد ( والتنسيق بني الوكاالت املتخّصصةالسلطات     

 العام يف مجهورية أذربيجـان هـي الوكالـة الوطنيـة     املدَّعيإنَّ إدارة مكافحة الفساد التابعة ملكتب   
وأُسـندت  . لكشف عن اجلـرائم املتعلقـة بالفـساد والتحقيـق فيهـا           املعنية مبكافحة الفساد املكلَّفة با    

هلذه اإلدارة صالحيات يف جمال إنفاذ القـانون واملالحقـة القـضائية، ولـديها مـالك مـوظفني يبلـغ                    
  .حرين واملختصنيقني واملتَّ من أعضاء النيابة العامة واحملق١٤٥ّعددهم 

ة والسلطات املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم       وتوجد عدة أمثلة على التعاون بني السلطات العام       
ومالحقة مرتكبيها قضائيا، مثل التعـاون القـائم بـني إدارة الرقابـة املاليـة واألجهـزة املـشرفة علـى                     

قواعــد بيانــات (وتوجــد أيــضا قواعــد بيانــات لــدى كــل ســلطة تنفيذيــة مركزيــة . إنفــاذ القــانون
  ). لشخصيات االعتبارية وغري ذلك اءمتعلقة بالعقارات واملواطنني وسجالت بأمسا
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ــة       ــة املعني ــة بــني الــسلطات الوطني ــة علــى التعــاون يف املمارســة العملي ورغــم وجــود بعــض األمثل
يف جمـال مكافحـة   ُيـذكر  بالتحقيق واملالحقة القـضائية واجملتمـع املـدين، مل تقـم أذربيجـان بـشيء        

  . ركات احمللية والدوليةالفساد عن طريق التعاون مع القطاع اخلاص، وال سّيما مع الش
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ١- ٢ 
  .ال تقتصر جرمية رشو األجانب على األنشطة املتصلة بتصريف األعمال الدولية  ●  
  عـدد القـضايا اجلنائيـة،    ُسـجِّلت زيـادة سـنوية يف         الفـساد،    مكافحـة منذ إنـشاء إدارة       ●  

  . فتحتها هذه اإلدارة وحقَّقت فيهامبا يف ذلك قضايا االرتشاء، اليت
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ١- ٢ 
  :فيما يتعلق باملتطلبات اإللزامية

فيمــا خيــص جــرائم الفــساد بــصفة عامــة، ال متيِّــز التــشريعات ذات الــصلة بــني ممثلــي    ●  
  ورغــم أنَّ ذلــك  . الــسلطات احلكوميــة واألشــخاص املنخــرطني يف أنــشطة جتاريــة     

ال يتعارض مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فإنَّه ميكن ألذربيجان أن تنظـر              
 باألشــخاص الــذين يــشغلون مناصــب عامــة     زل ُتــنيف التمييــز بــني العقوبــات الــيت    

 .واألشخاص الذين يشغلون مناصب غري عامة

لطات املعنيـة  فيما يتعلق بالرشو، ُنظر إىل ممارسة إعفاء األشخاص الذين يبلغـون الـس             ●  
طوعا بأفعال الرشو اليت يرتكبوهنا من املـسؤولية اجلنائيـة باعتبارهـا حتفـز األشـخاص                

ومن مثَّ، ينبغي ألذربيجان أن تتكفل بـإنزال العقوبـات املناسـبة مبـرتكيب       . على الرشو 
 . الرشوجرمية

املتعلقـة  فيما يتعلق بغسل عائدات الفساد، ُيوصى بأن تكفل أذربيجان أنَّ التـشريعات               ●  
بغــسل األمــوال تــشمل اجلــرائم األصــلية املرتكبــة خــارج الواليــة القــضائية ألذربيجــان  
عنــدما يكــون الــسلوك املعــين جرميــة جنائيــة يف الــواليتني القــضائيتني، بــالنظر إىل عــدم 

ر الـسلطات القـضائية القـانون       وإذا مل تفـسّ   . وجود قضايا من هذا النوع حىت تارخيـه       
 . النظر عندئذ يف توضيح تلك التشريعات، ميكنعلى هذا النحو

ــراءات املتخــذة ضــد          ●   ــات اإلداريــة واإلج ــي االحتفــاظ بإحــصاءات عــن العقوب ينبغ
 زلــة املُــنالشخــصيات االعتباريــة، وكــذلك فيمــا يتعلــق بالقــضايا اجلنائيــة والعقوبــات  

 . اجلديدبالشخصيات االعتبارية مبوجب النظام اجلنائي
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ــة القــدرا   ●   ــرب حمدودي ــشرية(ت تعت ــة/الب ــام حتــّد) غــري ذلــك /املؤســسية/التكنولوجي يا أم
 . بالعناصر الذاتية للجرميةاالستخدام الكامل النطاق لألدلة الظرفية فيما يتعلق

إنَّ اإلجــراء املتعلــق برفــع حــصانة أعــضاء الربملــان والقــضاة، والــذي يتعــيَّن وفقــه أن     ●  
لس القضائي القانوين، حيتمـل أن يفـضي إىل          العام التماسا للربملان أو اجمل     املدَّعييقدِّم  

ب األمـر أن تنظـر أذربيجـان يف إضـفاء املرونـة             فرمبـا يتطلّـ   . تأخري وإىل فقـدان األدلـة     
، مـع  على املعايري واإلجـراءات ذات الـصلة، وال سـّيما فيمـا يتعلـق بأنـشطة التحـري               
جــان مراعــاة النــهج العــام املنــصوص عليــه يف التــشريعات الوطنيــة، وكانــت أذربي 

 .خذ خطوات يف ذلك االجتاهتتَّ

 . وحتديثها بانتظامُيوصى بإتاحة اإلحصاءات املتعلقة باملصادرة لعامة اجلمهور  ●  

يف جـرائم الفـساد، ميكـن النظـر يف          " املعـدَّة لالسـتخدام   "فيما يتعلق مبـصادرة األدوات        ●  
 . يف القضايا املقبلة اجلهاز القضائي القانون هبذا املعىنيفسِّرتوضيح التشريعات إذا مل 

وينبغــي أن تكفــل أذربيجــان وجــود القــدرة املناســبة إلدارة املوجــودات املعقــدة الــيت   ●  
 .تستلزم إدارهتا تدابري شاملة، مثل األعمال التجارية، بعد مصادرة املوجودات

ينبغي أن تنظر أذربيجـان يف ختفيـف املتطلبـات الرمسيـة للحـصول علـى إذن بتجميـد                     ●  
 . الفسادلية يف سياق التحقيقات الداخلية يف قضاياحسابات ما

  تعـــد فتـــرات التقـــادم احلاليـــة كافيـــة بـــالنظر إىل عـــدد القـــضايا اجلنائيـــة والقـــدرات           ●  
 .على التحقيق

 .ُيوصى بإنشاء نظام قوائم سوداء للشركات واملسؤولني عنها  

ة اطـالع إدارة مكافحـة   لوحظ أنَّ جملس الوزراء كُلِّف باختاذ التـدابري الالزمـة لكفالـ          ●  
 . تشجيعه املؤسسات احلكومية، األمر الذي ينبغي مجيعالفساد على  قواعد بيانات

وينبغـي  . ُيوصى بتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص وتوعيته يف جمال مكافحـة الفـساد              ●  
ــة      ــالنظر أيــضا إىل كمي ــار ذلــك مــن أولويــات إدارة مكافحــة الفــساد، وذلــك ب اعتب

 .جنبية يف أذربيجاناالستثمارات األ

ُيوصى بأن تنظر أذربيجان يف ختفيف املتطلبـات الرمسيـة املتعلقـة باحلـصول علـى إذن                 ●  
 .برفع السرية املصرفية يف سياق التحقيقات الداخلية يف قضايا الفساد
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 :فيما يتعلق باألحكام غري اإللزامية

يف ســياق جرميــة " الــضرر اجلــسيم"ب ُيوصــى بــأن تنظــر أذربيجــان يف حــذف متطلّــ   ●  
 .إساءة استغالل الوظائف، وإن كانت مجيع عناصر االتفاقية مشمولة

ُيوصى باعتماد التشريعات والتـدابري املناسـبة حلمايـة املـبلِّغني عـن املخالفـات حـسب                  ●  
 . من االتفاقية٣٧ و٣٣املنصوص عليه يف املادتني 

مـة لكفالـة اطـالع إدارة مكافحـة     لوحظ أنَّ جملس الوزراء كُلِّف باختاذ التـدابري الالز        ●  
  .املؤسسات احلكومية، األمر الذي ينبغي تشجيعهمجيع الفساد على قواعد بيانات 

    
    )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  

    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢ 
    ) ٤٧ و٤٥ و٤٤د املوا(تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

وقـانونُ  ) ٥٠٥-٤٠٨املـواد   (يسري على تسليم املطلوبني الدستوُر وقـانونُ اإلجـراءات اجلنائيـة            
ة معاهــدات إقليميــة وأذربيجــان طــرف يف عــدّ . ٢٠٠١مــايو / أيــار١٥تــسليم اجملــرمني املــؤرخ  

ثنائيـة مربمـة   وثنائية بشأن تسليم املطلوبني ونقل األشخاص احملكوم عليهم؛ ومعظـم املعاهـدات ال     
ويف حــال عــدم . رط أذربيجــان تــسليم املطلــوبني بوجــود معاهــدةتوال تــش. علــى صــعيد املنطقــة

وتعترب أذربيجان أيضا اتفاقية األمـم  . وجود معاهدة، خيضع تسليم املطلوبني لشرط املعاملة باملثل     
  .أساسا قانونيا لتسليم املطلوبنياملتحدة ملكافحة الفساد 

دأ ازدواجية التجـرمي، دون اسـتثناءات ودون إمكانيـة تـسليم املطلـوبني              ق أذربيجان مب  وتطّب
وتبلغ العقوبة الدنيا للجرائم الـيت جيـوز تـسليم مرتكبيهـا الـسجن              . بسبب جرائم ذات صلة   

  .نة واحدةملدة س
ــا   ــسلِّم أذربيجــان رعاياه ــواطنني األذربيجــانيني إىل احملــاكم      . وال ت ــن امل ــدد م ــدِّم ع ــد قُ فق

  .  مل ُيقبل تسليمهم بسبب جنسيتهمالوطنية عندما
 وتــنص بعــض املعاهــدات اإلقليميــة علــى إنفــاذ العقوبــات الــصادرة يف بلــدان أجنبيــة؛ وإالّ   

  . فيمكن تنفيذ االتفاقية مباشرة
ن السلطات األذربيجانية من رفض تـسليم املطلـوبني اسـتنادا إىل شـواغل              كِّوتوجد تدابري مت  

فضت طلبات تسليم مطلـوبني إىل أذربيجـان باالسـتناد          تتعلق بالتمييز؛ ومن جهة أخرى، رُ     
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د أنَّ  وال ميكـن أن تـرفض أذربيجـان تـسليم مطلـوبني جملـرّ             . إىل شواغل تتعلق بالتمييز أيـضا     
  . اجلرمية تنطوي أيضا على مسائل مالية

  .نقل األشخاص احملكوم عليهم وأذربيجان طرف يف معاهدات دولية بشأن
  .ئية وفقا لترتيبات توضع حسب كل حالةوميكن نقل اإلجراءات اجلنا

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

املــواد (يــسري علــى املــساعدة القانونيــة املتبادلــة قــانونُ اإلجــراءات اجلنائيــة ألذربيجــان        
ــة املــؤرّ   ) ٤٩٢- ٤٨٨ ــة يف املــسائل اجلنائي ــانونُ املــساعدة القانوني ــران٢٩خ وق ــه / حزي يوني

ة معاهـــدات إقليميـــة وثنائيـــة بـــشأن تبـــادل املـــساعدة جـــان طـــرف يف عـــّدوأذربي. ٢٠٠١
وميكـن االسـتناد إىل اتفاقيـة    . القانونية، ومعظم املعاهدات الثنائية مربمة على صـعيد املنطقـة      

  . األمم املتحدة ملكافحة الفساد باعتبارها أساسا قانونيا لتبادل املساعدة القانونية
بـات األساســية  يف هــذا اإلطـار إذا مل يكــن الطلـب خمالفــا للمتطلّ  وُتقـدَّم املــساعدة القانونيـة   
وال تندرج السرية املصرفية بـني األسـباب الـيت تـستدعي رفـض              . لقانون اإلجراءات اجلنائية  
  . تقدمي املساعدة القانونية

وتشترط تشريعات أذربيجان التجرمي املزدوج من أجـل تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة؛                
ولكـن املـسؤولني يف أذربيجـان ذكـروا أنَّ     . استثناء بشأن التدابري غـري القـسرية  اك وليس هن 

املساعدة القانونية ُتقدَّم يف املمارسة العملية حىت يف حال عدم ازدواجيـة التجـرمي عنـد فـتح          
  .حتقيق جنائي رمسي يف البلد مقدِّم الطلب

نقل احملتجزين املطلـوب حـضورهم      ن التشريعات األذربيجانية أحكاما حمدَّدة تتعلق ب      وتتضّم
لتقدمي املساعدة يف سياق اإلجراءات اجلنائية يف دولة أخرى، وميكـن أيـضا تطبيـق االتفاقيـة         

  . مباشرة على أساس املعاملة باملثل
 مـن  ٤٦ مـن املـادة   ١٣ العام هـو الـسلطة املركزيـة املعيَّنـة ألغـراض الفقـرة            املدَّعيومكتب  
ختصة يف إطار االتفاقية األوروبية املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة يف      أما السلطات امل  . االتفاقية

وذكــرت الــسلطات .  العــام واحملــاكماملــدَّعياملــسائل اجلنائيــة فهــي وزارة العــدل ومكتــب  
وينبغــي . األذربيجانيــة أنَّ وجــود ســلطات مركزيــة خمتلفــة ال يطــرح أي صــعوبات عمليــة   

ــائ     ــة والوثـ ــساعدة القانونيـ ــات املـ ــدمي طلبـ ــية أو    تقـ ــة الروسـ ــصلة باللغـ ــة ذات الـ ق الداعمـ
  .اإلنكليزية، مشفوعة بترمجة إىل اللغة األذربيجانية



 

V.12-56250 13 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.7 

ن التشريعات األذربيجانية قاعدة صرحية تنص علـى إمكانيـة تطبيـق تـشريعات البلـد         وتتضّم
  . على طلبه، إذا كانت ال تتناقض مع تشريعات أذربيجاناألجنيب مقدِّم الطلب بناًء

ف ر شخص يف أراضي أذربيجان وأرادت الـسلطات القـضائية يف دولـة طـ              ويف حال وجود  
أخــرى االســتماع إليــه كــشاهد أو خــبري، ال جتيــز أذربيجــان عقــد جلــسات اســتماع عــن     

  . طريق التداول بالفيديو
ــنظّ ــرّ  وت ــدم التع ــة ع ــذين    م املعاهــدات اإلقليمي ــة ال ــدان أجنبي ــتمني إىل بل ض لألشــخاص املن
  . يجان؛ وميكن يف احلاالت األخرى تطبيق االتفاقية مباشرةمون شهادهتم يف أذربيقّد

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
اتَّخذت أذربيجان بعض التدابري إلقامة قنـوات اتـصال بـني سـلطاهتا املختـصة ونظرياهتـا يف سـائر                    

، ءنظـرا ال العام عدة اتفاقات ثنائيـة مـع   املدَّعيأبرمت وزارة الداخلية ومكتب و. الدول األطراف 
وبدأت أذربيجان يف التعاون مـع الـدول األخـرى مـن خـالل منظمـة اجلمـارك العامليـة وجمموعـة                      

. وأوفدت وزارة الداخلية مسؤويل اتـصال إىل دول أجنبيـة         . إيغمونت لوحدات املخابرات املالية   
  .تفاقية كأساس للتعاون املتبادل على إنفاذ القانونوميكن استخدام اال

ولــيس لــدى أذربيجــان خــربة ُتــذكر يف إجــراء حتقيقــات مــشتركة علــى الــصعيد الــدويل يف  
  .قضايا متعلقة مبكافحة الفساد

ي ق أســاليب التحــّر العــام أن تطّبــاملــدَّعيي التابعــة ملكتــب وميكــن لوحــدة البحــث والتحــّر
وال تــزال خــربة أذربيجــان حمــدودة للغايــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون  . اخلاصــة يف قــضايا الفــساد

  .ي اخلاصةالدويل على استخدام أساليب التحّر
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢- ٢ 
ُتعقــد مــشاورات متــواترة مــع الــسلطات األجنبيــة خــالل إجــراءات تــسليم املطلــوبني   ●  

  .وقبل رفض طلب التسليم
ــواترة قبــل تقــدمي    ُتجــرى مــشاور  ●   ــة بــصورة مت ــة مــع الــسلطات األجنبي ات غــري رمسي

 قبول مشروع طلب مـساعدة قانونيـة        عدُّوُي. طلبات املساعدة القانونية املتبادلة رمسيا    
  .متبادلة واستعراضه قبل تقدمي طلب رمسي يف هذا الشأن ممارسة شائعة
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 خــالل عمليــة تبــادل  ُتقــدَّم استفــسارات وُتعقــد مــشاورات عــرب قنــوات غــري رمسيــة    ●  
  .املساعدة القانونية

ــد األجــنيب إذا مل          ●   ــشريعات البل ــق ت ــة تطبي ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــار امل ميكــن يف إط
  .تتعارض مع القوانني الوطنية

    
    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢ 

  : فيما يتعلق باملتطلبات اإللزامية
ض باشــر لالتفاقيــة، عــدم التعــرّ ينبغــي ألذربيجــان أن تــضمن، مــن خــالل التطبيــق امل   ●  

 علـى طلـب دولـة       ًءللشهود أو اخلـرباء أو غريهـم مـن األشـخاص الـذين يقبلـون، بنـا                
موا أدلــة يف إطــار اإلجــراءات املتعلقــة بقــضايا ذات صــلة يف  طــرف أخــرى، أن يقــّد

  ).٤٦ من املادة ٢٧الفقرة (إقليم الدولة الطرف األخرى 
اعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلـق بالتـدابري غـري القـسرية            رغم أنَّ أذربيجان ُتقدِّم املس      ●  

يف املمارسة العملية حىت يف حال عدم ازدواجية التجرمي، ميكن لتوضـيح التـشريعات              
  .٤٦  من املادة٩أن ُيسهم يف تعزيز تطبيق الفقرة 

  :ا يتعلق باألحكام غري اإللزاميةفيم
ى تـسليم الـشخص املطلـوب بـسبب جـرائم      ينبغي ألذربيجان أن تنظر يف املوافقة علـ    ●  

  ).٤٤ املادة  من٢الفقرة (ال ُيعاقب عليها مبوجب قانوهنا الوطين 
ينبغــي ألذربيجــان أن تنظــر يف تــسليم املطلــوبني بــسبب جــرائم متــصلة جبــرائم فــساد   ●  

  .٤٤ من املادة ٣ ملا تنص عليه الفقرة اًوفق
ــاذ حكــم      ●   ــوبني ألغــراض إنف ــسليم مطل ــا   يف حــال رفــض ت ــسبب كــوهنم مــن رعاي  ب

ــة أو       ــق املباشــر للمعاهــدات اإلقليمي ــل التطبي ــي ألذربيجــان أن تكف أذربيجــان، ينبغ
 اجلهـاز القـضائي   يفـسِّر وإذا مل . لالتفاقية فيمـا يتعلـق بإنفـاذ احلكـم أو مـا تبقـى منـه            

 اإلجـراءات   القانون على هذا النحو، ينبغي النظر يف اعتماد حكم مناسب يف قـانون            
  ).٤٤ من املادة ١٣الفقرة  (اجلنائية

، فـإنَّ مـن شـأن تعـديل التـشريعات حبيـث جتيـز               ٤٦ مـن املـادة      ٤رغم تطبيق الفقـرة       ●  
  .ز تطبيقها أن ُيعزِّتقدمي املعلومات دون طلب مسبق
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ينبغي ألذربيجان أن تنظر يف إمكانيـة عقـد جلـسات اسـتماع عـرب التـداول بالفيـديو                 ●  
 فيهــا شــخص مــا يف يف احلــاالت الــيت يوجــد علــى طلــب دولــة طــرف أخــرى  ًءبنــا

أراضي أذربيجان وكـان ينبغـي أن تـستمع إليـه الـسلطات القـضائية لتلـك الدولـة               
  .الطرف األخرى كشاهد أو خبري

  .ُتشجَّع أذربيجان على مواصلة تعزيز تعاوهنا يف جمال إنفاذ القانون على الصعيد الدويل  ●  
نيــة إجــراء حتقيقــات مــشتركة ملكافحــة     ُتــشجَّع أذربيجــان علــى النظــر يف إمكا     ●  

  .الفساد على الصعيد الدويل
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٣  
  :حدَّدت أفغانستان االحتياجات التالية من املساعدة التقنية

  .ُيقترح على وجه العموم أن ُتقدَّم املساعدة التقنية لدعم ترمجة التشريعات ذات الصلة  ●  
ــادة   ●   ــون  ميكــ: ١٥امل ــستفيد املوظفــون املعني ــة    (ن أن ي ــة العام ــيهم أعــضاء النياب مبــن ف

 العـام   املـدَّعي يف إدارة مكافحة الفساد التابعة ملكتـب        ) واحملققون واملتحرون وغريهم  
 الواليــات مــن سلــسلة مــن حلقــات العمــل املخصَّــصة لدراســات حالــة مــن خمتلــف   

  ).ُمقدَّم جزئيا(القضائية 
ص للممارسـات    ملخّـ  -٣ صياغة تشريعات؛    -٢ منوذجية؛    تشريعات -١: ٢٠ملادة  ا  ●  

ُيقــصد مــن التــدابري معاجلــة الــشواغل املتعلقــة بعــدم تنــاول . الــدروس املــستفادة/اجليــدة
اإلثراء غري املشروع يف إطار املبادئ األساسية لنظـام العدالـة اجلنائيـة، واحلـصول علـى                 

  ). ُتقدَّم مساعدةمل(نتائج أفضل إذا اعتمدت أذربيجان التدابري املعنية 
الـدروس املـستفادة، باعتبـاره جـزءا مـن برنـامج            /ص للممارسات اجليـدة   ملّخ: ٢٢املادة    ●  

  ).مل ُتقدَّم مساعدة( العام املدَّعيأوسع لتدريب إدارة مكافحة الفساد التابعة ملكتب 
قُـدِّمت املـساعدة عـن      . الدروس املـستفادة  /للممارسات اجليدة  صملّخ: ٢٦املادة    ●  

يـات اخلاصـة يف     ذه جملس أوروبـا، وإدارة التحرّ      الذي ينفِّ  AZPACريق مشروع   ط
دعم إدارة مكافحـة الفـساد يف مجهوريـة          "Twinningمجهورية ليتوانيا، ومشروع    

  .له االحتاد األورويبالذي ميوِّ"  العاماملدَّعيأذربيجان بالتعاون مع 
  ).مل ُتقدَّم مساعدة(فادة الدروس املست/للممارسات اجليدة صملّخ: ٢٨املادة   ●  
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ــة بــشأن   : أخــرى مــساعدات: ٣١املــادة   ●   ــة املــساعدة التقني تطلــب احلكومــة األذربيجاني
  ).يف جرائم الفساد" املعّدة لالستخدام"األدوات  (٣١من املادة ) ب (١تطبيق الفقرة 

ص للممارسـات    ملخّ - ٣ تشريعات منوذجية؛    - ٢ مشورة قانونية؛    - ١: ٣٣املادة    ●  
  ). مل ُتقدَّم مساعدة(الدروس املستفادة /دةاجلي

ــ- ١: ٣٦املــادة   ●    مــساعدة - ٢الــدروس املــستفادة؛ /ص للممارســات اجليــدة ملّخ
ــساد؛     ــن خــبري يف مكافحــة الف ــة م ــساعدات أخــرى - ٣ميداني ــى  :  م ــدريب عل ت

اســتخدام املرافــق وأســاليب التحقيــق واســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة وغــري   
  ).  املذكور أعالهTwinningمة جزئيا من خالل مشروع مساعدة مقدَّ. (ذلك

 تشريعات منوذجيـة    -٣ مشورة قانونية؛    - ٢ترتيبات منوذجية؛   / اتفاقات -١: ٣٧املادة    ●  
  ).مساعدة جزئية مقدَّمة من سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف أذربيجان(

مـن خـبري خمـتص؛     مـساعدة ميدانيـة   - ٢وضـع خطـة عمـل للتنفيـذ؛     - ١: ٣٨املادة    ●  
ــا :  أخــرىمــساعدات - ٣ ــزام قانون ــ اإلل ــساد يف القطــاع   ب اإلبالغ عــن جــرائم الف

  ). مل ُتقدَّم مساعدة) (رغم أنَّ ذلك يتجاوز نطاق احلكم املستعَرض(اخلاص 
 مشورة قانونية بشأن تعزيـز اإلطـار املعيـاري للمـساعدة القانونيـة              - ١: ٤٦املادة    ●  

ــة  ــوائح، وغــري ذلــك الدســتور، القــوانني (املتبادل ــدرات   - ٢؛ )، الل ــاء ق ــرامج لبن ب
ــسؤولة   ــسلطات املـ ــنالـ ــة؛     عـ ــسائل اجلنائيـ ــدويل يف املـ ــاون الـ ــص - ٣التعـ  ملخـ
  ). مل ُتقدَّم مساعدة(الدروس املستفادة /للممارسات اجليدة

 مـساعدة تكنولوجيـة     -٢الدروس املستفادة؛   /ص للممارسات اجليدة   ملخّ -١: ٤٨املادة    ●  
 بــرامج لبنــاء قــدرات -٣؛ )نظــم لتبــادل املعلومــات وإدارهتــا/ بيانــاتمثــل وضــع قواعــد(

ترتيبـات  / اتفاقـات  -٥عن التعاون يف جمال إنفاذ القانون عرب احلـدود؛           املسؤولةالسلطات  
  ).  املذكور أعالهTwinningقدَّمة جزئيا من خالل مشروع ممساعدة (منوذجية 

ترتيبـات  / اتفاقـات  -٢وس املـستفادة؛    الـدر /ص للممارسـات اجليـدة     ملخّ -١: ٥٠املادة    ●  
 بــرامج لبنــاء قــدرات الــسلطات  -٤ مــساعدة ميدانيــة مــن خــبري خمــتص؛  -٣منوذجيــة؛ 

ــاء  -٥ي اخلاصــة وإدارة اســتخدامها؛  املــسؤولة عــن تــصميم أســاليب التحــرّ   ــرامج لبن  ب
مـساعدة  (التحقيقـات   /قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة         

  ). املذكور أعالهTwinningقدَّمة جزئيا من خالل مشروع م
 


