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ثانيا -خالصة وافية
أذربيجان
-1

مقدمة :لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي ألذربيجان في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد

وقعت أذربيجان على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ــاي ف  27ش ــ/اب/فبراير  ،2004وص ــدقت عليفا ف 1
تشرين الثان /نوفمبر .2005

وأذربيجان جمفورية موحدة ولفا ثالثة فروع مس ـ ـ ــتللة للس ـ ـ ــل ة ،ه  :الس ـ ـ ــل ة التنفيرئة الرحيو والحكومةل ،والس ـ ـ ــل ة

التش ـ ـ ـ ـريجية المجلو المل  ،أو البرلمانل والسـ ـ ـ ــل ة اللعـ ـ ـ ــاحية .وعمال الماية  151من الدسـ ـ ـ ــتور ،تاون للمعاهدات

المصـ ــدي عليفا حسـ ــأ األصـ ــول أسـ ــ/اية على اللانون الداخل ويمكن ت بيلفا م/اش ـ ـرة .ويسـ ــتند الن ا اللعـ ــاح

اللانون المدن .

تنفير أذربيجان للفصـلين الثالو وال ار م من افتفاقية ف السـنة الثانية من يورة افسـتع ار

وقد اسـتععر
ونشـرت الالالصـة الوافية لرل افسـتع ار

لى

األولى،

ف  28أيلول/سـبتمبر .)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.7( 2012

وباإلضــافة لى ذل  ،وبما أن أذربيجان ععــو ف مجموعة الدول المناهعــة للفســاي التا عة لمجلو أوروبا ،وبلد

مش ـ ــارش ف ش ـ ــ/كة مكافحة الفس ـ ــاي التا عة لمن مة التعاون والتنمية ف الميدان افقتص ـ ــاي  ،فلد تم اس ـ ــتع ار

طـارهـا الالـام مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ف جوفت متعـدية من التلييمـات أج ارهـا هـران الايـانـان .وبـالمثـت ،قـامـت لجنـة

الالبراء المعنيــة قتلييم تــداقير مكــافحــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األموال وتمويــت اإلرهــاق ،التــا عــة لمجلو أوروبــا ،قتلييم طــارهـا

الالام مكافحة است األموال ومكافحة تمويت اإلرهاق.

ويشـ ـ ـ ــمت اإلطار التشـ ـ ـ ـريع لمنم الفسـ ـ ـ ــاي واسـ ـ ـ ــترياي الموجويات ف أذربيجان ،على وجه خام ،قانون مكافحة

الفسـ ــاي ،وقانون قواعد السـ ــلوش األخالق للمسـ ــتالدمين المدنيين ،وقانون المشـ ــتريات العمومية صـ ــي ته المعدلة،

وقانون اإلجراءات الجناحية ،وقانون منم ضــفاء المشــروعية على األموال أو الممتلاات األخرم المتحصــت عليفا
أسـ ـ ـ ــاليأ جرامية وتمويت اإلرهاق قانون مكافحة اسـ ـ ـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاقل ،وقانون المسـ ـ ـ ــاعدة

اللانونية ف المساحت الجناحية.

ومن المؤس ـس ــات الرحيس ــية الت تش ــارش ف منم الفس ــاي واس ــترياي الموجويات ف أذربيجان لجنة مكافحة الفس ــاي،

ومـديريـة مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التـا عـة للمـدع العـا  ،ومر ز افمتحـانـات التـا م للـدولـة ،ومكتـأ المـدع العـا  ،و يارة

الرقا ة المالية.
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الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

سياسات وممارسات مكافحة الفساي الوقاحية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساي الوقاحية المايتان  5و6ل
منر عا  ،2004قامت أذربيجان قوضـ ــم وتعفد وتنفير عدة اسـ ــتراتيجيات وخ س عمت منسـ ــلة ،اعتمدت موجأ
مراسيم رحاسية ،تحدي تداقير محدية يتعين تنفيرها ،وتعين الفيئات العمومية المسؤولة عن تنفيرها ،وتعم جداول

زمنية واضحة.

واعتمـ ــدت أحـ ــدع خ س العمـ ــت خ ت العمـ ــت الوطنيتين لتعزيز الحكومـ ــة المفتوحـ ــة للفترتين 2015-2012

و2018-2016ل ف
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الجديدة للفترة  2022-2020قيد اإلعداي ف وقت جراء الزيارة الل رية.
وبموجأ الفصـ ـ ـ ــت  10من اللانون الدسـ ـ ـ ــتور المتعلك الصـ ـ ـ ــكوش اللانونية المجيارية ،ئجأ أن تالعـ ـ ـ ــم جميم

مش ـ ــاريم اللوانين الملترحة لتلييم ش ـ ــأن مكافحة الفس ـ ــاي قبت أن ين ر فيفا الرحيو ويوقم عليفا .وباإلض ـ ــافة لى
ذل  ،فإن لجنة مكافحة الفســاي مكلفة مواصــلة مراق/ة التش ـريعات اللاحمة من حيو مدم مالءمتفا ف

الفس ـ ــاي ،وتلدئم ملترحات ذات ص ـ ــلة .وتس ـ ــتعر

الصـ ـ ـ ــالحيات الممنوحة لفا موجأ اللانون المعن
الال وات الالزمة لعمان افمتثال.

طار منم

مديرية مكافحة الفس ـ ــاي التداقير اإليارية ،ويجوز لفا اس ـ ــتالدا

النيا ة العامة لتوصـ ـ ـ ــية الفيئات الالاصـ ـ ـ ــة والعمومية اتالاذ

وأنشــئت لجنة مكافحة الفســاي موجأ قانون مكافحة الفســاي فيئة وقاحية متالص ـصــة .وتلوي اللجنة عملية وضــم
خ س العمت الوطنية وتلو مراق/ة الال س المؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية ف مجال مكافحة الفس ـ ـ ـ ــاي وتراقأ تنفيرها ،وتن م عدة

أنش ة ،منفا استلصاءات موجفة للجمفور وحمالت للتوعية العامة.

وتع ــم لجنة مكافحة الفس ــاي  15ععـ ـوا مس ــتلال تدعمفم أمانة ياحمة .ويعين ت من الرحيو والبرلمان والمحكمة
الدسـ ـ ــتورية خمسـ ـ ــة أععـ ـ ــاء .وتعين اللجنة الرحيو ورحيو أمانة اللجنة ،قينما ئعين رحيو اللجنة مو ف األمانة

اآلخرين ،ويجوز له فصلفم .وباإلضافة لى الرحيو ،تعم األمانة أربعة مو فين آخرين.

وعالوة على ذل  ،قامت عدة هيئات عمومية قتعيين مفوضين للشؤون األخالقية و نشاء لجان معنية األخالقيات
ون م للرقا ة الداخلية ،مثت المفتشيات ،لمنم أفعال الفساي و شففا والتحليك فيفا واتالاذ جراءات شأنفا.

وتش ـ ـ ــارش أذربيجان وس ـ ـ ــل اتفا قنش ـ ـ ــاب ف العديد من الايانات ،منفا مجموعة الدول المناهع ـ ـ ــة للفس ـ ـ ــاي التا عة

لمجلو أوروبا ،وخ ة عمت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نبول لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاي التا عة لش ـ ـ ـ ـ ـ ــ/كة من مة التعاون والتنمية ف الميدان
افقتصـ ـ ـ ــاي  ،وشـ ـ ـ ــ/كة مكافحة الفسـ ـ ـ ــاي ،وال ار ة الدولية ألجفزة مكافحة الفسـ ـ ـ ــاي ،والمن مة العالمية للبرلمانيين

المناهعين للفساي ،واأللايئمية الدولية لمكافحة الفساي.

الل اع العا ؛ ومدونات قواعد سلوش للمو فين العموميين؛ والتداقير المتعللة الجفاز اللعاح وأجفزة النيا ة

العامة المواي  7و 8و11ل

ينشـ ــن قانون الالدمة المدنية والم ارسـ ــيم الرحاسـ ــية ذات الصـ ــلة وايرها من اللوانين واللواحظ ن اما شـ ــامال لتو ي
المستالدمين المدنيين واستالدامفم واست/لاحفم ويفم أجورهم وترقيتفم و حالتفم على التلاعد.

للمرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحين للالـدمة المـدنيـة ،وين م أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تدريبيـة

ويجر مر ز افمتحـانات التـا م للـدولة امتحـانات تو ي
ع
منت مة شـأن أخالقيات المسـتالدمين المدنيين ،التعاون مم لجنة مكافحة الفسـاي ومديرية مكافحة الفسـاي .ويعلن
عن الو احف الشــاارة عبر اإلنترنت وتمم من خالل افمتحانات التنافســية .ويمكن متء عم المناصــأ أئعــا

عن طريك الترقيـة .ويجوز تلـدئم طعون ف ق اررات التعيين لى مجـالو ال عون ف الفيئـات العموميـة .وف ئجوز
تعيين مرش ـ ــحين ص ـ ــدرت حلفم يانات جناحية س ـ ــا لة اير ملع ـ ــية .ويتم تحديد مناص ـ ــأ الالدمة المدنية الت

تن و على يرجــة أعلى من مالــاطر الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ــالتعــاون مم اللجنــة ،ويمكن ت بيك ن ــا يور للتنــاوق على

األشالام الرين ئش لون هره المناصأ لمنم الفساي.

ويحدي الدسـ ـ ــتور معايير التأهيت و سـ ـ ــلاب األهلية النسـ ـ ــ/ة للمرشـ ـ ــحين للمناصـ ـ ــأ المنتال/ة .وعلى العمو  ،ئجأ

أف ئكون لدم المرشـ ـ ــحين للرحاسـ ـ ــة أو البرلمان أو البلدئات المحلية أحكا جناحية سـ ـ ــا لة ف جراحم خ يرة ،على

النحو المحـدي ف الفلرتين  4و 5من المـاية  15من اللـانون الجنـاح  ،وأف ئكونوا ئلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون أ علوبة المـايتان

 85و 100من الدستور والماية  13من قانون افنتالا ات ،على التوال ل.
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وين م قانون افنتالا ات وقانون األحزاق الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية والتعليمات ذات الص ـ ـ ـ ــلة الص ـ ـ ـ ــايرة عن لجنة افنتالا ات

المر زية تمويت افنتالا ات .ويجأ على المرشــحين واألحزاق الســياســية وتاتالت األحزاق الســياســية الت تســم

مرشـ ــحين نشـ ــاء صـ ــناييك انتالاقية وحفال سـ ــجالت يقيلة لجميم المسـ ــاهمات والنفلات .ويحدي قانون افنتالا ات
الحد األقصى لحجم صناييك افنتالا ات على سبيت المثال ف المايتين  156و191ل ،والليوي المفروضة على
أنواع التبرعـات والجفـات المـانحـة الفلرة  2من المـاية 90ل ،و يفيـة تلـدئم التبرعـات المـاية 93ل .ويجـأ قال

اللجنة عن المساهمات والنفلات وفلا للجدول الزمن المحدي وبواس ة النموذج الملرر .ولدم اللجنة آلية لمراجعة

تل التلارير وعال الجمفور قفا فحلا الماية 97ل .اير أن نشـ ـ ـ ــاء صـ ـ ـ ــناييك افنتالا ات ئكون قبت انتالا ات

محدية ،وبالتال  ،فإن جميم مت ل/ات حفال السـ ـ ـ ــجالت واإلقال والمراجعة المتعللة قتل الصـ ـ ـ ــناييك تن بك فلس

خالل الحمالت افنتالاقية الماية 91ل.

واعتمدت أذربيجان تش ـ ـريعات مالص ـ ـص ـ ــة ،مثت قانون قواعد السـ ـ لوش األخالق للمس ـ ــتالدمين المدنيين ومدونات
األخالقيات ،من أجت تعزيز النزاهة واألمانة والمسؤولية ف أوساب المو فين العموميين ومنم تعارق المصالظ.

وتع ـ لم اللجان المعنية األخالقيات والمفوضــين المعنيين الشــؤون األخالقية ف الفيئات العمومية العديد من

األنش ة ،منفا تلدئم توجيفات لى المو فين شأن قواعد السلوش األخالق  ،وتلل الشكاوم من المواطنين.

ويتع ـ ــمن الدس ـ ــتور أحكاما تحول يون تلد المرش ـ ــحين الرين ئش ـ ـ لون و احف عمومية معينة للترش ـ ــظ ف افنتالا ات

المايتان  56و85ل .ويعتبر قانون مكافحة الفســاي أنواعا محدية من تعــارق المصــالظ جراحم الفلرة  3من الماية 9ل.

ويتعـمن قانون مكافحة الفسـاي أحكاما شـأن الليوي العامة المفروضـة على األنشـ ة الثانوية ،وتو ي

األقارق ،وقبول

الفـدائـا والمنـافم األخرم المواي 9-7ل ،ومـدونـات أخالقيـات تن بك على فئـات مالتلفـة من المو فين العموميين ،مثـت

المس ــتالدمين المدنيين والبرلمانيين .ويجأ على المس ــتالدمين المدنيين اإلفص ــاض عن تع ــارق المص ــالظ عند افلتحاي
الالدمة المدنية و لما نشأ تعارق الماية  15من قانون قواعد السلوش األخالق للمستالدمين المدنيينل.

لما وضـ ــعت أذربيجان مشـ ــروع قانون شـ ــأن منم تعـ ــارق المصـ ــالظ ف صـ ــفو

المو فين العموميين ،ئفر

قيويا ألثر تحديدا على األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة الثانوية والفدائا ،ويوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ جراءات منم التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق المحتمت والفعل ف

المصالظ ،واإلفصاض عنه و يارته.

وتنص الفلرتـان  1و 2من المـاية  11من قـانون مكـافحـة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاي على اإلجراءات الواجـأ ات/ـاعفـا ل قال عن جراحم

سـ اي الت يرتابفا أ ش ــالص ،من ف ذل المو فون العموميون ،و رل على تداقير لحمائة األش ــالام المبل ين
الف ـ

وذويفم األقربين .ويتعين على الفيئات العمومية تعيين مو فين مس ــؤولين عن تلل التلارير عن جراحم الفس ــاي والتحليك

فيفا ،أو نشـاء وحدات خاصـة لالضـ الع قرل  .ويتحتم على هره الوحدات التحليك ف جميم افيعاءات الت تصـت
لى علمفــا .ونتيجــة لتحايلــاتفــا الــداخليــة ،تلــد توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة ــإحــدم النتــاحت الثالع التــاليــة :أل اتالــاذ جراءات تــأييبيــة،

أو قل حالة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة لى النيا ة العامة للتحليك الجناح فيفا ،أو جل رفم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــألة .وف توجد جراءات محدية

لتوفير الحمائة لمشـ ـ ـ ـ ــالام المبل ين .وعالوة على ذل  ،لم تلد أ معلومات عن التداقير المتالرة لتنفير هره األحكا

والتوعية قفا ف أوساب المو فين العموميين.

وتؤي مالالفة المســتالدمين المدنيين للانون قواعد الســلوش األخالق للمســتالدمين المدنيين لى مســؤولية تأييبية.

وهناش مدونات أخرم للواعد سـ ــلوش أخرم لديفا آليات نفاذ خاصـ ــة قفا .اير أنه لم تلد أ معلومات عن نفاذ

تل اللواعد.

وبموجأ الدسـ ـ ــتور ،تتمتم السـ ـ ــل ة اللعـ ـ ــاحية ف أذربيجان افسـ ـ ــتلالل ،وف ئجوز اسـ ـ ــتبدال اللعـ ـ ــاة أثناء مدة

خدمتفم .وباإلضـ ـ ـ ــافة لى ذل  ،ئشـ ـ ـ ــكت اللانون المعن

شـ ـ ـ ــؤون اللعـ ـ ـ ــاة والمحالم ،وقانون المجلو اللعـ ـ ـ ــاح

اللانون  ،وقواعد اختيار المرشـحين اير اللعـاحيين لشـ ت المناصـأ اللعـاحية الشـاارة ،اإلطار اللانون الرحيسـ

لتو ي
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والمجلو اللعـ ــاح اللانون هو جفاز مسـ ــتلت من أجفزة اللعـ ــاء ،ويتولى ،ضـ ــمن جملة أمور ،المسـ ــؤولية عن

وض ــم مدونة أخالقيات لللع ــاة ،واس ــتفالل اإلجراءات التأييبية ض ــد اللع ــاة وتس ــييرها .وتوجد مدونة أخالقيات

مالصـصـة لللعـاة .ويجأ أن تؤخر انتفالات المدونة ف افعت/ار عند تلييم عمت اللعـاة ،وأن تسـفر عن اتالاذ
جراءات تـأييبيـة ،ممـا قـد يؤي

لى توقيم علوبـات ،ومنفـا الوقف عن العمـت .وتلـد و ازرة العـدل وألـايئميـة العـدل

يورات تدريبية متالصصة شأن األخالقيات والممارسات المتعللة مكافحة الفساي.

وينشـ ـ ــن الدسـ ـ ــتور جفاز النيا ة العامة ف أذربيجان ،الر ئلويه المدع العا  .ويبين الدسـ ـ ــتور واللانون المعن
ــالنيــا ــة العــامــة ،واللــانون المعن

ومسؤوليات الجفاز.

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب الالــدمــة ف النيــا ــة العــامــة ،وقــانون اإلجراءات الجنــاحيــة واج/ــات

ويعين رحيو الجمفورية المدع العا موافلة البرلمان ،ويعين المدع العا نوا ه موافلة الرحيو .وتري جراءات

التو ي

وشــروب الالدمة النســ/ة للمو فين اآلخرين ف جفاز النيا ة العامة ف اللانون المعن

شــروب الالدمة

ف النيا ة العامة وم ارس ـ ــيم المدع العا  .وتوجد مدونة مالصـ ـ ـص ـ ــة للواعد الس ـ ــلوش وتداقير تأييبية فنتفاش تل

اللواعد .والتدريأ على المساحت المتعللة األخالقيات ومكافحة الفساي لزام للمو فين المعينين حديثا والمو فين

الحاليين ف جفاز النيا ة العامة.

المشتريات العمومية ويارة األموال العمومية الماية 9ل
ن المشــتريات العمومية ف أذربيجان فمر زية ،وين مفا أســاســا قانون المشــتريات العمومية واللواحظ ذات الصــلة

الصــايرة عن و ازرة افقتصــاي .ويشــر الجفاز المســؤول عن ســياســة مكافحة افحتاار وحمائة المســتفل  ،التا م

لو ازرة افقتصاي ،على امتثال الجفات المشترية للانون المشتريات العمومية واللواحظ ذات الصلة.

وبموجأ الماية  17من قانون المشـ ـ ـ ــتريات العمومية ،تسـ ـ ـ ــتالد المناقصـ ـ ـ ــة المفتوحة ف العلوي الت تبل قيمتفا

 50 000مـانـات حوال  30 000يوفر من يوفرات الوفئـات المتحـدةل أو مـا يزيـد .وتنص المواي من  18لى
 21من اللانون على أساليأ اشتراء اير المناقصة المفتوحة ،وشروب استالدا تل األساليأ.

ويجأ أن تنش ــر الدعوات لى المش ــار ة ف المناقص ــات ف وس ــاحت اإلعال والمواقم الش ــ/كية للجفات المش ــترية

وعلى قوا ة مر زية على اإلنترنت .ويحدي قانون المشتريات العمومية معمون الدعوات الماية 26ل.

ويش ـ ــترب قانون المش ـ ــتريات العمومية على المو فين المس ـ ــؤولين عن المش ـ ــتريات العمومية تجنأ تع ـ ــارق المص ـ ــالظ
الماية 13ل .وتوضـظ مدونة قواعد السـلوش لمو ف المشـتريات ال رو الت قد تؤي

لى تعـارق المصـالظ ،وسـبت

اإلفص ــاض عن هره التع ــاربات ويارتفا ،والعواقأ التأييبية ف حالة حدوع انتفالات .ويلتز مو فو المش ــتريات أئع ــا
الليوي ذات الصلة الوارية ف قانون مكافحة الفساي ومدونات السلوش األخرم الواج/ة الت بيك الوارية أعاله.

وتنص المايتان  6و 7من قانون المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات العمومية على مكانية اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت/عاي ملدم العرو

 ،ما ف ذل

عندما ئكونون قد أيينوا ارتااق جريمة تتعلك أنشـ ـ ـ تفم المفنية أو سـ ـ ــوء تمثيت المؤهالت الالزمة لعلد اشـ ـ ــتراء
خالل الس ــنوات الالمو الس ــا لة لبدء جراءات افش ــتراء ،أو عندما عئمنعون من مزاولة أنشـ ـ ة مفنية ذات ص ــلة.
ومم ذل  ،فإن آلية اإلنفاذ ليس ـ ـ ـ ـ ــت واض ـ ـ ـ ـ ــحة وف توجد قاعدة قيانات وحيدة تع ـ ـ ـ ـ ــم معلومات عن جميم ملدم
العرو

المسـ ـ ـ ــت/عدين .وباإلضـ ـ ـ ــافة لى ذل  ،ليو من الواضـ ـ ـ ــظ ما ذا ان ملدمو العرو

العلوع ف أفعال فساي ئست/عدون موجأ األس/اق المر ورة أعاله.

الرين سـ ـ ـ ــبك لفم

وتجر ارفة الحسا ات مراجعة خارجية لجميم عمليات افشتراء.
وتنص المواي من  55لى  60من قانون المشـ ـ ـ ــتريات العمومية على آلية لل عن ف ق اررات افشـ ـ ـ ــتراء .ورهنا
ــالتوقي ــت وال رو
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افش ــتراء أوف قتلدئم طعن لى رحيو الجفة المش ــترية ،ثم ،حس ــأ افقتع ــاء ،تلدئم ش ــكوم يارية لدم الجفاز
المسـ ــؤول عن سـ ــياسـ ــة مكافحة افحتاار وحمائة المسـ ــتفل أو لى المحالم .ويكون لتلدئم ال عن أثر تعليل
الماية  59من اللانونل.

وف وقت جراء الزيارة الل رية ،ان ئجر وضــم تش ـريم جديد لزياية شــفافية عمليات افشــتراء وتعزيز األســا

التشريع لعمليات افشتراء اإللاترونية.

وتري اإلجراءات والمت ل/ات الالزمة لوض ـ ـ ـ ـ ـ ــم واعتماي ميزانية الدولة والميزانيات المحلية ،واللواعد العامة فعتماي
و يارة األموال من خارج الميزانية ف قانون ن ا الميزانية وق اررات وتعليمات مجلو الوزراء.

وتعد و ازرة المالية مش ـ ـ ـ ــروعا لميزانية الدولة للس ـ ـ ـ ــنة التالية وموج از لمؤشـ ـ ـ ـ ـرات الميزانية للس ـ ـ ـ ــنوات الثالع التالية،
وتلدمفا ،عد موافلة مجلو الوزراء ورحيو الجمفورية ،لى البرلمان .وتلد قيانات مالية فص ـ ـ ـ ـ ــلية وس ـ ـ ـ ـ ــنوية عن

تنفير ميزانية الدولة لى البرلمان و لى ارفة الحسا ات .وتنشر هره البيانات أئعا ف وساحت اإلعال .

ويجوز أن ئكون رؤسـ ـ ـ ــاء الايانات العمومية الممولة من ميزانية الدولة مسـ ـ ـ ــؤولين ياريا أو جناحيا عن عد حفال
ســجالت مالية ســليمة وعن ســاءة اســتالدا األموال ف الايانات الت يتولون قيايتفا الماية  21من قانون ن ا

الميزانيةل .وعالوة على ذل  ،تنص الص ــكوش ذات الص ــلة الص ــايرة عن و ازرة المالية على تداقير الرقا ة الداخلية

و يارة المالاطر ف الفيئات العمومية.

وترص ـ ــد يارة الرقا ة المالية التا عة لو ازرة المالية افس ـ ــتالدا الفعال والمناس ـ ــأ لمموال المالص ـ ـص ـ ــة من ميزانية

الدولة ،ما ف ذل من خالل عمليات التفتيش الدورية على الفيئات العمومية .وتلو ارفة الحسـ ـ ـ ــا ات عمليات

المراجعة الالارجية لميزانية الدولة واألموال من خارج الميزانية ،وفلا للانون ارفة الحسا ات.

وتحدي اللواعد ذات الص ـ ـ ـ ــلة الت ئع ـ ـ ـ ــعفا مجلو الوزراء وق اررات مجلو يارة المحفو ات الوطنية طريلة حفال

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت المتعللة األموال العمومية الت يتعين حف فا ،وفئات تل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت .وتؤي مالالفة قواعد حفال

السـ ـ ــجالت المحاسـ ـ ــبية لى توقيم علوبات يارية ،عمال الماية  462من قانون المالالفات اإليارية .ويعد تزوير
الوثاحك الرسـ ـ ـ ـ ــمية ،ما ف ذل السـ ـ ـ ـ ــجالت المتعللة األموال العمومية ،وعدايها على نحو اير قانون و تالففا

واستالدامفا

ريلة احتيالية جراحم جناحية موجأ المايتين  320و 326من اللانون الجناح .

قال النا ؛ مشار ة المجتمم المايتان  10و13ل
لاــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالص ف أذربيجــان الحك ف افطالع على المعلومــات الت تحتفال قفــا الفيئــات العموميــة من خالل

اآلليات المنصـ ـ ــوم عليفا ،ف مع مفا ،ف قانون حرية الوصـ ـ ــول لى المعلومات وقانون حرية الوصـ ـ ــول لى

المعلومات البيئية.

وف توجد ف أذربيجان هيئة أو و يفة وحيدة معنية ص ــنم الس ــياس ــات لع ــمان الحص ــول على المعلومات .وبدف

من ذلـ  ،فـإن قـانون حريـة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لى المعلومـات يلز جميم حـاحز المعلومـات أ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـات العموميـة
والس ـ ـ ـ ــل ات المحلية والايانات األخرم الت تؤي و احف عمومية وافحتاارات ال بيجيةل اإلفص ـ ـ ـ ــاض ص ـ ـ ـ ــورة
اس ــت/اقية عن فئات معينة من المعلومات الفص ــت ال ار مل ووض ــم جراءات ياخلية مناس ــ/ة لتمكين المواطنين من

الوص ـ ــول لى المعلومات الفص ـ ــت الثان ل .اير أنه ف وقت جراء الزيارة الل رية ،ان مس ـ ــتوم امتثال حاحز

المعلومات للمت لأ األخير منالفعا.

وتحدي المايتان  21و 24من قانون حرية الوص ـ ـ ـ ــول لى المعلومات األطر الزمنية للري على طل/ات الحص ـ ـ ـ ــول

على المعلومات وأسـ ـ ــ/اق رفم هره ال ل/ات .ويجوز تلدئم طعون ف حالة رفم التنفير ،ما ئمكن ال عن ف
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ســوء تنفير طل/ات الحصــول على المعلومات ف المحكمة أو من خالل تلدئم شــكوم لى مفو
أمين الم المل الماية  21من اللانونل.

حلوي اإلنســان

وتتالر أذربيجان خ وات لتحس ـ ـ ـ ــين مكانية الوص ـ ـ ـ ــول لى س ـ ـ ـ ــل ات اتالاذ اللرار عن طريك ت/س ـ ـ ـ ــيس اإلجراءات

اإليارية واس ـ ــتحداع خدمات حكومية لاترونية .ومن األمثلة ال/ارزة نش ـ ــاء مرالز ش ـ ــ/كة الالدمات والتلييم ،الت

تعمـت مرالز جـامعـة لمجموعـة من الالـدمـات العموميـة والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريم ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة المح ـة اإلذاعيـة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ/كـة
وافستالدا الواسم الن اي للش/كات افجتماعيةل قفد

زياية الوع العا الالدمات الت تلدمفا تل المرالز.

وتلد مديرية مكافحة الفس ـ ـ ــاي س ـ ـ ــنويا معلومات عن أس ـ ـ ــ/اق ارتااق جراحم الفس ـ ـ ــاي وال رو

واألنش ة الوقاحية الت تع لم قفا.

المؤاتية فرتااقفا،

ويحـدي اللـانون المتعلك مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ـة الجمفور جراءات وجـداول زمنيـة محـدية لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ـة الجمفور ف العمليـات

التشـ ـريجية ،ويتيظ للمجالو العامة المس ــتللة رص ــد أنشـ ـ ة األجفزة الحكومية .وحتى اآلن ،أنش ــئت مجالو عامة

فلس ف و ازرة العمت والحمائة افجتماعية للسكان وو ازرة التعليم.

ويمكن للمواطنين الوصــول لى مديرية مكافحة الفســاي ولجنة مكافحة الفســاي ل قال عن أفعال الفســاي ،ما ف ذل

يون الاشف عن هوياتفم.

الل اع الالام الماية 12ل
اتالرت أذربيجان تداقير لمنم الفساي ف الل اع الالام .ويعم مر ز تحليت اإلصالحات افقتصايئة وافتصافت،
وهو هيئة اسـتشـارية ف مجال اإلصـالحات افقتصـايئة أنشـئت موجأ مرسـو رحاسـ ف عا  ،2016فريلا عامال

ياحما معنيا الفساي والشفافية .ويمثت أععاء الفريك العامت الل اعين العا والالام.

وقد اعتمدت معايير حو مة الشر ات ف أذربيجان ف عا  ،2011ون م عدي من الفعاليات التدريبية لزياية الوع

قفا والتشـ ـ ــجيم على اعتمايها على ن اي أوسـ ـ ــم ف أوسـ ـ ــاب يانات الل اع الالام .وهره المعايير ليسـ ـ ــت ملزمة

قانونا قت طوعية ،ف فيما يتعلك الشر ات الت تتللى استثمارات من شر ة أذربيجان لالستثمار المملو ة للدولة.
ويحدي اللانون المعن

التسـ ــجيت وسـ ــجت الدولة للايانات اللانونية اإلجراءات والمت ل/ات الالزمة إلنشـ ــاء يانات

قانونية ف أذربيجان والمس ـ ـ ــؤوليات ذات الص ـ ـ ــلة لو ازرة الع ـ ـ ـراحأ .وف حين أن س ـ ـ ــجت الايانات اللانونية متاض

للجمفور ،فإن المعلومات المتعللة الملاية افسمية وافنتفاعية و يارة الايانات اللانونية اير متاحة.

ويسـ ـ ــتمر قرل الجفوي الرامية لتحسـ ـ ــين طار الترخيص لايانات الل اع الالام واإلذن قفا ،وذل قوسـ ـ ــاحت منفا

تالفيم عدي األنش ـ ة الت تت لأ الترخيص ،واس ــتحداع جراءات م/س ـ ة وش ــفافة للحص ــول على التراخيص،

والوقف المؤقت لعمليات التفتيش على الايانات المرخص لفا.
لما اس ـ ــتحدثت أذربيجان عدة أحكا ف اللانون المدن تلع ـ ـ

أن تنش ـ ــن الش ـ ــر ات ذات المس ـ ــؤولية المحدوية

والشــر ات المســاهمة المفتوحة لجانا لمراجعة الحســا ات تع ـ لم مســؤوليات الرقا ة الداخلية ومراجعة الحســا ات
المايتان  4-91و12-107ل.

وتح ر الفلرة  3من الماية  15من قانون قواعد السـ ـ ـ ـ ــلوش األخالق للمسـ ـ ـ ـ ــتالدمين المدنيين على المسـ ـ ـ ـ ــتالدمين
المدنيين السـ ـ ـ ـ ــا لين العمت ف

أنش تفا سا لا.
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ويحدي قانون المحاسـ ـ ــ/ة وقانون مراجعة الحسـ ـ ــا ات معايير ون م المحاسـ ـ ــ/ة ومراجعة الحسـ ـ ــا ات ،وتنفر عمليات
الرقا ة ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة عمال اللانونين المر ورين .ويجأ على جميم الايانات اللانونية ،ت/عا لحجمفا ونوعفا ،أن

ت بك ما المعايير الدولية للتلارير المالية أو معايير المحاس/ة الوطنية للمن مات التجارية.

وترسـ المعايير المحاســبية المر ورة أعاله المت ل/ات الالزمة لمنم المن مات التجارية من افنالراب ف الممارســات

المحاسبية المدرجة ف الفلرة  3من الماية  12من افتفاقية .وتنص الماية  362من قانون المالالفات اإليارية على
الجزاءات المفروضة على عد التمال المعلومات الوارية ف التلارير المالية والمستندات المحاسبية ،أو سوء عر

جر تزوير الوثاحك
وي ث
تل المعلومات ،فع ــال عن انتفاش اللواعد ذات الص ــلة المتعللة حفال الس ــجالت المحاس ــبية .ع
الرس ـ ـ ــمية ،واس ـ ـ ــتالدا الوثاحك الرس ـ ـ ــمية المزورة ،و تال الوثاحك الرس ـ ـ ــمية المواي  308و 320و 326من اللانون

الجناح ل .وتعتبر السجالت المحاسبية مستندات رسمية.

ويتع ــمن الفص ــت العاش ــر من قانون العـ ـراحأ اللاحمة الش ــاملة للتاالي

وف تري م/ال الرشاوم ف اللاحمة.

الجاحز اقت اعفا من الوعاء العـ ـريب .

تداقير منم است األموال الماية 14ل
يتألف ن ا قواعد التن يم واإلش ـ ـ ار

الالاص ـ ــة مكافحة اس ـ ــت األموال ف أذربيجان ش ـ ــكت أس ـ ــاس ـ ـ من قانون

مكافحة اســت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق ،وعدي من اللواحظ الداخلية واللواحظ والم ارســيم الرحاســية والتوجيفات

ذات الصلة الصايرة عن يارة الرقا ة المالية والسل ات اإلشرافية األخرم.

ووفلا للماية  6من قانون مكافحة اس ـ ـ ـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق ،والمرس ـ ـ ـ ــو الرحاس ـ ـ ـ ـ رقم  66المؤرخ

 23شـ ــ/اب/فبراير  ،2009تاون السـ ــل ات المشـ ـرفة على المؤسـ ـسـ ــات المالية ه هيئة اإلشـ ـ ار

على األسـ ـواي

المالية ،وو ازرة المالية ،ولجنة األوراي المالية ،وو ازرة النلت وافتصـ ــافت والتانولوجيات المت ورة ،ف حين تشـ ــمت
السـ ــل ات اإلشـ ـرافية على األعمال والمفن اير المالية المحدية و ازرة المالية ،وو ازرة العدل ،وهيئة اإلشـ ـ ار

األسواي المالية ،ونلا ة المحامين ،وارفة مراجع الحسا ات.

على

وتتولى يارة الرقا ة المالية مسـ ـ ــؤولية تلل وتحليت التلارير الت تلدمفا الايانات المبنل ة عن المعامالت المشـ ـ ــبوهة،

ومنفـا المعـامالت النلـدئـة ،وتلـدئم معلومـات عن المعـامالت المش ـ ـ ـ ـ ـ ــبوهـة المن ويـة على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األموال لى مكتـأ

المدع العا الماية  14-1-3من ميثاي يارة الرقا ة الماليةل.

وتوفر الماية  20من قانون مكافحة اس ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق أس ــاس ــا قانونيا ألجفزة اإليارة والتن يم
و نفاذ اللانون العاملة ف مجال مكافحة است األموال لا تتعاون مم ن يراتفا األجنبية.

وبموجأ اللانون نفسـ ـ ـ ــه ،ئجأ على جميم المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات المالية واألعمال والمفن اير المالية المحدية أن تلو ،

ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن جملة أمور ،قتحديد هوية الزباحن ومالايفم المنتفعين والتحلك من تل الفويات توخ الحرم الواجأ
شـأن الزباحنل الماية 12-10-1ل ،واتالاذ تداقير توخ الحرم الواجأ على نحو مسـتمر فيما يتعلك الزباحن

ذو المالاطر العالية والحسـ ـ ــا ات والمعامالت ذات المالاطر العالية الماية 9ل ،وحفال السـ ـ ــجالت ذات الصـ ـ ــلة

الماية 10ل ،وتلدئم تلارير عن المعامالت المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوهة لى يارة الرقا ة المالية الماية 7ل .اير أنه ،من حيو

التنفيـر ،جرت مواجفـة تحـدئـات فيمـا يتعلك قتحـديـد هويـة المـالاين المنتفعين األجـانـأ ان ر المعلومـات المتعللـة
الماية  52ف اللســم  2-3أيناهل .وف حالة عد افمتثال لمت ل/ات اللانون ،تنص الماية  6منه على جزاءات

يتعين أن تنفرها هيئة اإلشـ ـ ـ ار

على األسـ ـ ـواي المالية .قيد أن تنفير الزيارات الموقجية ون ا الجزاءات ف ئجر

شكت فعال فيما يتعلك األعمال والمفن اير المالية المحدية.
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وقد أنش ــأت أذربيجان ن اما ل عالن عن تداول النلوي والص ــكوش اللاقلة للتداول الوارية والص ــايرة الت تعايل أو

تفوي  10 000يوفر من يوفرات الوفئـات المتحـدة عبر الحـدوي ،موجـأ الالححـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايرة ف  3آذار/مـار

 2016ش ـ ـ ـ ــأن يخال العمالت األجنبية لى أذربيجان و خراجفا منفا النس ـ ـ ـ ــ/ة للمايمين واير المايمين .ويؤي
عد اإلعالن ،أو اإلعالن الااذق ،عن تل النلوي أو الصـ ـ ــكوش لى فر

واألصـ ـ ـ ــنا

الجزاءات المتعللة قتفريأ ال/عـ ـ ــاحم

األخرم الوارية ف الماية  206من اللانون الجناح  .اير أن العت/ة الالزمة لفر

الجزاءات ،على

النحو المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عليه ف اللانون الجناح  ،أقت من العت/ة المحدية ف الالححة المر ورة أعاله ،مما أيم لى

عد افتساي ف تنفير ن ا الجزاءات.

وتنص الماية  1-2-9من قانون مكافحة اس ـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق والماية  8-9من الالححة المتعللة

المصـ ــدر ف التحويالت البرقية.
المعامالت اير النلدئة والتحويالت المالية على الت از إيراج المعلومات المتعللة ع

وترفم المؤسـ ـسـ ــات المالية ،موجأ الماية  15-9من اللانون ،التحويالت الوارية الت ف تتوافر شـ ــأنفا معلومات
لافية أو املة ،وتبل قفا يارة الرقا ة المالية .قيد أنه ف ئ لأ من المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــات المالية افحتفا

المصدر طوال سلسلة عمليات الدفم.
ع

معلومات عن

وف عــا  ، 2014قيمــت لجنــة الالبراء المعنيــة قتلييم تــداقير مكــافحــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األموال وتمويــت اإلرهــاق طــار
أذربيجان لمكافحة اسـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق ،وتجر معالجة الث رات المسـ ــت/انة ،على النحو المبين

ف تلارير المتا عة األربعة .و يارة الرقا ة المالية عع ـ ـ ـ ـ ــو ف مجموعة ئ مونت لوحدات افس ـ ـ ـ ـ ــتال/ارات المالية،

وقد وقعت على عدي من مر رات التفاهم مم ن راء أجانأ.
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التجارب الناجحة والممارسات الجيدة
 لان إلنش ــاء مرالز ش ــ/كة الالدمات والتلييم ،وم/ايرات التوعية المتص ــلة قفا تأثير ئجاق على الحد من
الفساي ف الل اع العا الماية  10قلل.

- 3- 2

التحديات التي تواجه التنفيذ
وصى أذربيجان ما يل :
عت َ
 مواصـلة وضـم وصـون سـياسـات فعالة ومنسـلة لمكافحة الفسـاي تجسـد الاامت الم/ايص المنصـوم عليفا
ف الفلرة  1من الماية  5من افتفاقية ،والترويت لفا.

 ض ـ ــمان تن يم حمالت ألثر منفجية وانت اما للتوعية العامة ش ـ ــأن منم الفس ـ ــاي الفلرة  1من الماية ،6
والفلرة  1من الماية 13ل.

 ضـ ـ ـ ـ ــمان توفير المواري ال/شـ ـ ـ ـ ـرية والمايئة الاافية للجنة مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاي من أجت زياية قدرتفا على منم
الفساي الفلرة  2من الماية 6ل.

 الن ر ف اعتماي قواعد فعالة وشـ ــاملة شـ ــأن الشـ ــفافية ف تمويت المرشـ ــحين واألحزاق السـ ــياسـ ــية خارج
ن اي الحمالت افنتالاقية الفلرة  3من الماية 7ل.

 الســع

لى اعتماي مشــروع قانون شــأن منم تعــارق المصــالظ ف أوســاب المو فين العموميين ،من فيفم

اللعــاة وأععــاء النيا ة العامة ،ينص ،ضــمن جملة أمور ،على الت از المو فين العموميين اإلفصــاض عن

المص ــالظ و يارة التع ــارق المحتمت والفعل ف المص ــالظ وفلا لملتع ــيات افتفاقية الفلرة  4من الماية ،7

والفلرة  5من الماية  ،8والماية 11ل ،و جراءات مفصلة للايا قرل .
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 الن ر ف ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــان ت بيك اآلليــات المتــاحــة إلنفــاذ قواعــد األخالقيــات على نحو ألثر فعــاليــة الفلرة 6
من الماية 8ل.

 الن ر ف تعزيز اإلطار العا ل قال عن المالالفات ،قوس ـ ـ ـ ــاحت منفا :أل توس ـ ـ ـ ــيم ن اي األعمال الت

ئجوز اإلقال عنفــا؛ و قل التنفيــر الاــامــت للمــاية  11من قــانون مكــافحــة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ف جميم الفيئــات

العمومية؛ و جل ضـ ــمان اتالاذ تداقير منفجية أوسـ ــم ن اقا لتوعية المو فين العموميين اآلليات المتاحة

ل قال عن أفعال الفساي الفلرة  4من الماية 8ل.

 اعتماي تشـ ـريم شـ ــامت جديد شـ ــأن افشـ ــتراء العموم لتحسـ ــين الشـ ــفافية عن طريك اسـ ــتحداع عدة أمور
منفا :أل جراءات واضحة وموحدة لش أ ملدم العرو
الماية  ،9الفلرة 1ل.



من اللواحم؛ و قل ن م لالشتراء اإللاترون

نشـاء و يفة أو هيئة عمومية مالصـصـة ،لفا صـالحيات مناسـ/ة لعـمان تنفير قانون حرية الوصـول لى

المعلومات على نحو ألثر شـ ــموف وفعالية واتسـ ــاقا من جانأ حاحز المعلومات ،ما ف ذل عن طريك
وضـ ـ ــم سـ ـ ــياسـ ـ ــات و جراءات موحدة وتنفير أنشـ ـ ـ ة لتوعية المو فين العموميين والمجتمم عموما شـ ـ ــأن

ملتعيات اللانون الماية  10ألل.

 زياية الش ـ ــفافية قين الايانات اللانونية عن طريك نش ـ ــر معلومات عن الملاية افس ـ ــمية وافنتفاعية و يارة
الشر ات الفلرة  2جل من الماية 12ل.

 مواص ــلة تعزيز مش ــار ة الجمفور والش ــفافية ف عمليات اتالاذ اللرار ،ما ف ذل عن طريك زياية عدي
المجالو العامة ف األجفزة الحكومية الفلرة  1من الماية 13ل.

 مواصـ ــلة الجفوي الرامية لى زياية اللدرة على تحديد الملاية افنتفاعية ،مم زياية شـ ــفافية قاعدة البيانات
ذات الصلة؛ وتعزيز ن ا اإلش ار

على األعمال والمفن اير المالية المحدية الماية 14ل.

 الن ر ف التنفير الاامت للفلرة  3قل من الماية  14من افتفاقية.
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االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي حددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
 قناء اللدرات ف مجال جمم البيانات وال/حو والتحليت من أجت وضـم سـياسـات وقاحية مسـتنيرة الفلرة 1
من الماية 5ل.

 ت/ايل أفعت الممارسات الدولية فيما يتعلك قتن يم أعمال هيئات الرقا ة الداخلية ،مثت المفتشيات الماية 6ل.
 قنـاء اللـدرات ف مجـال عـداي وتلـدئم التـدريـأ لممثل

اعت/ارها من األعمال والمفن اير المالية المحدية ف

اإلرهاق الماية 14ل.
-3
1-3

يـانـات المجتمم المـدن ف مجـال احت ار الت ازمـاتفـا
طار ن ا مكافحة اس ــت األموال/مكافحة تمويت

الفصل الخامس :استرداد الموجودات
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

حكم عا ؛ التعاون الالام؛ افتفاقات والترتي/ات الثناحية والمتعدية األط ار
ئشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـت قـانون المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة اللـانونيـة ،الـر

المواي  51و 56و59ل

ـان قيـد التنايظ ف وقـت جراء الزيـارة الل ريـة ،اإلطـار العـا لتلـدئم

المسـاعدة اللانونية وطلبفا ،ما ف ذل فيما يتعلك اسـترياي الموجويات .وتسـمظ األحكا ذات الصـلة من قانون
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مكـافحـة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت األموال/مكـافحـة تمويـت اإلرهـاق ـالتعـاون الـدول فيمـا يتعلك ـالعـاحـدات المتـأتيـة من الجريمـة،
ما ئش ــمت اس ــتريايها .ومكتأ المدع العا هو الس ــل ة المر زية المس ــؤولة عن تلل طل/ات المس ــاعدة اللانونية

المت/ايلة وضمان تنفيرها.

وتتيظ الماية  20من قانون مكافحة اسـ ـ ـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق لسـ ـ ـ ــل ات نفاذ اللانون و يارة الرقا ة
المــاليــة التعــاون وت/ــايل المعلومــات مم الن راء األجــانــأ ،مــا ف ذل ـ على نحو تللــاح  .وعالوة على ذل ـ ،

وقعت و ازرة الداخلية اتفاقات ثناحية شـ ـ ـ ــأن المسـ ـ ـ ــاعدة اللانونية وت/ايل المعلومات مم عدي من ن راحفا األجانأ،

ف أو رانيا وجورجيا على سبيت المثال.

وأ ذربيجان ععـ ـ ـ ــو ف الشـ ـ ـ ــ/كة العالمية لجفات التنسـ ـ ـ ــيك المعنية اسـ ـ ـ ــترياي الموجويات التا عة للمن مة الدولية
للش ـ ـ ــرطة الجناحية وم/ايرة اس ـ ـ ــترياي الموجويات المس ـ ـ ــروقة ،وه ف س ـ ـ ــبيلفا لى افنع ـ ـ ــما لى ش ـ ـ ــ/كة امدن

المشتر ة قين الو افت فسترياي الموجويات.

منم و شف حالة العاحدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات افستال/ارية المالية المايتان  52و58ل
موجأ الماية  9من قانون مكافحة اسـ ـ ــت األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق ،ئ لأ لى المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات المالية واألعمال

والمفن اير المالية المحدية أن ت بك تداقير توخ الحرم الواجأ شــأن العالقات التجارية اللاحمة والعرضــية الماية

4-9ل .ما ئلع ـ ـ اللانون قتحديد هوية المالاين المنتفعين للزباحن الماية 2-9ل ،وتوخ الحرم الواجأ على نحو
مسـ ــتمر ،وحفال سـ ــجالت البيانات المتحصـ ــت عليفا من خالل توخ الحرم الواجأ شـ ــأن الزباحن الماية 12-9ل،

ال عن تعزيز تـداقير توخ الحرم الواجـأ فيمـا يتعلك ـالزبـاحن ذو المالـاطر العـاليـة ،والعالقـات والمعـامالت
فعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

التجارية الماية 13-9ل .ويش ــمت الزباحن ذوو المالاطر العالية األش ــالام المعرض ــين س ــياس ــيا وأفراي أس ــرهم والملربين
منفم أ األش ـ ـ ـ ــالام المعرض ـ ـ ـ ــين س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــيا على النحو المحدي ف الماية  14-0-1من اللانونل .قيد أن تعري

األشالام المعرضين سياسيا ئلتصر على األشالام األجانأ المعرضين سياسيا.

وأص ـ ـ ـ ــدرت يارة الرقا ة المالية عديا من المر رات اإلرش ـ ـ ـ ــايئة للايانات المبنل ة ،ما ف ذل

ش ـ ـ ـ ــأن مؤشـ ـ ـ ـ ـرات

المعامالت المشــبوهة وســلوش الزباحن .ما قدمت عدة أنش ـ ة تدريبية شــأن يفية تنفير التداقير الوارية ف قانون

مكافحة است األموال/مكافحة تمويت اإلرهاق.

ولم تنش ـ ــن أذربيجان آلية لتمكين مؤسـ ـ ـس ـ ــاتفا المالية من ت بيك تداقير توخ الحرم الواجأ المعزز قناء على

طلأ وفئة قعاحية أخرم.

وتمنم شروب ترخيص المصار  ،المبينة ف قانون المصار  ،نشاء المصار الوهمية ،وتح ر قامة عالقات
م ارسـ ــلة مصـ ــرفية معفا البند  13-7من فححة نشـ ــاء ن م الرقا ة الداخليةل .وعالوة على ذل  ،وبموجأ الحكم

 7-1-8من اللواحظ المتعللة فتظ الحسـ ــا ات المصـ ــرفية للمصـ ــر المر ز وافحتفا قفا واالقفا ،ئجأ على
المصار األجنبية أن تلر عد وجوي عالقات تجارية قينفا وبين مصار وهمية.

وتنص المـاية  5من قـانون مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي على وجوي ن ـا إلق اررات الـرمـة المـاليـة ـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ/ـة لفئـات معينـة من

ص ـ ـ ـ ـت جراءات تلدئم المعلومات المالية من جانأ المو فين العموميين ،الص ـ ـ ـ ــايرة ف
المو فين العموميين .وتعف ن
 24حزي ارن/يونيه  ،2005طراحك تلدئم المعلومات وتحدي الســل ات المتلاية والمســتعرضــة .وتعتبر الماية  9من

اإلجراءات المعلومات الوارية ف اإلق اررات سـ ـ ـ ـرية وذات طا م خص ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ  .ويؤي انتفاش تل اإلجراءات لى

اتالــاذ تــداقير جنــاحيــة و ياريــة وتــأييبيــة المــاية 10ل .قيــد أن تفعيــت الن ــا ينت ر اعتمــاي الالححــة التنفيــرئــة ذات

الصلة .وف ئمكن ت/ايل معلومات ق اررات الرمة المالية مم السل ات المالتصة ف الدول األخرم.
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وف توجد مت ل/ات محدية شـ ـ ــأن قال المو فين العموميين عن مصـ ـ ــلحة ف حسـ ـ ــاق مال ف قلد أجنب أو سـ ـ ــل ة

توقيم أو سل ة أخرم عليه.

ويارة الرقا ة المالية وحدة افستال/ارات الماليةل ه هيئة عمومية مستللة تمول من ميزانية الدولة ،ويعفد ليفا أنش ة
اإلشـ ـ ار

والتنسـ ــيك الرامية لمنم اسـ ــت األموال .وه مكلفة قتلل التلارير عن المعامالت المشـ ــبوهة وتحليلفا ونشـ ــرها

الماية  11من قانون مكافحة است األموال/مكافحة تمويت اإلرهاقل ولفا صالحية التجميد الماية 19ل.

تداقير افسترياي الم/اشر للممتلاات؛ آليات استرياي الممتلاات من خالل التعاون الدول ف مجال المصايرة؛

التعاون الدول ألا ار

المصايرة المواي  53و 54و55ل

موجأ الماية  ،5افقتران مم الماية  3-43من اللانون المدن  ،عئعتر
ومن ثم عئسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمظ لفـا قرفم الـدعـاوم المـدنيـة أمـا المحـالم ف أذربيجـان .وعالوة على ذلـ  ،فـإنـه وفلـا للفلرة  2من

الدول األجنبية شــالصــيات اعت/ارية،

المـاية  12والفلرة  3من المـاية  87والمـاية  179من قـانون اإلجراءات الجنـاحيـة ،والمـاية  21من اللـانون المـدن ،
ئجوز للش ـ ـ ـ ــالص ـ ـ ـ ــيات افعت/ارية الم ال/ة التعويم ف اإلجراءات الجناحية من خالل رفم يعوم مدنية

متعرر .وعلى الرام من ذل  ،فإن هره األحكا لم تالتبر ف الممارسة العملية فيما يتعلك الدول األجنبية.

وف توجد أحكا محدية تعتر

الدول األط ار

المصايرة أما محالم أذربيجان.

ر

األجنبية قوصـ ـ ــففا مالاة شـ ـ ــرعية للممتلاات ف سـ ـ ــياي جراءات

وباس ــتثناء الماية  521من قانون اإلجراءات الجناحية ،الت تلعـ ـ

أن تن ر المحالم ف

نفاذ األحكا األجنبية

والل اررات النفـاحيـة وفلـا لللـانون الوطن وافتفـاقـات الـدوليـة الت تاون أذربيجـان طرفـا فيفـا ،ف توجـد تـداقير تبين

ليفيـة نفـاذ هـره الل اررات .وعالوة على ذلـ  ،لم ئسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبك ألذربيجـان أن تللـت أ طل/ـات إلنفـاذ أوامر مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايرة

أجنبية ،ولم ئسبك لفا تنفير المايتين  54و 55من افتفاقية.

وليو لدم أذربيجان تداقير محدية تسـمظ مصـايرة عاحدات الجراحم األصـلية األجنبية من خالل قرار قعـاح ف

جراحم است األموال.

وقد ن رت أذربيجان ف

مكانية اعتماي تداقير للمصايرة اير اللاحمة على اإليانة ،ولانفا رفعتفا.

ويمكن ألذربيجان أن تنفر أوامر التجميد أو الحجز األجنبية على أس ـ ـ ـ ــا

الماية  9-3-2من قانون المس ـ ـ ـ ــاعدة

اللانونية .وف توجد تداقير ضافية تسمظ لسل اتفا أن تحافال على الممتلاات من أجت مصايرتفا.

وتتعـ ـ ــمن الماية  4من قانون المسـ ـ ــاعدة اللانونية المعلومات الت يتعين الحصـ ـ ــول عليفا من الدول ال ال/ة من
أجت تلدئم المساعدة اللانونية المت/ايلة ف المساحت الجناحية.

وتلد أذربيجان للدولة ال ر ال ال/ة ،حيثما أمكن ذل  ،فرصــة لعر
ف التداقير المؤقتة ملتعى الماية  55من افتفاقية.

وتاون الع ـ ـ ـ ـ ـ ــمانات المتعللة حلوي األط ار

ما لديفا من أســ/اق تســتدع افســتمرار

الثالثة الحس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة النية ومراعاة األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول اللانونية المن /لة على

جراءات أوامر اإلنفاذ الوارية ه العـ ــمانات المن /لة على الصـ ــعيد الوطن

العلوبات شأن المصايرة الالاصةل.

الفلرة  1من الماية  99من قانون

رجاع الموجويات والتصر فيفا الماية 57ل
لم تعتمد أذربيجان أ تداقير لتمكين س ـ ـ ـ ـ ـ ــل اتفا المالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،عندما تتالر جراء ما قناء على طلأ يولة طر

أخرم ،من رجاع الممتلاات المصـ ــايرة .وتسـ ــمظ الفلرة  1من الماية  99من اللانون الجناح
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اإلجرامية لصـالظ الحكومة ،اسـتثناء األجزاء الت ين/

قس فيما يتعلك

عايتفا لى المال اللانون  .اير أن هرا الحكم لم ينفر

لأ ملد من يولة طر أخرم.

وف ين م اللـانون مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة النفلـات المتعللـة ـإنفـاذ ال ل/ـات األجنبيـة .اير أنـه ف توجـد عواحك تحول يون اقت ـاع
التاالي

المعلولة المرت /ة قتنفير طل/ات المساعدة اللانونية المت/ايلة.

وقد أقرمت أذربيجان العديد من افتفاقات الثناحية ف مجال التعاون اللعاح ف المساحت الجناحية.
2-3

التحديات التي تواجه التنفيذ
وصى أذربيجان ما يل :
تع َ
 اعتماي مشـروع اللانون الجديد للمسـاعدة اللانونية المت/ايلة ،وفلا لملتعـيات الفصـت الالامو من افتفاقية
الماية 51ل.

 توس ــيم ن اي تداقير توخ الحرم الواجأ المعززة لتش ــمت األش ــالام المعرض ــين س ــياس ــيا من مواطن
أذربيجان وأفراي أسرهم والملربين منفم الفلرة  1من الماية 52ل.



قال المؤس ـ ـس ـ ــات المالية اللاحمة ض ـ ــمن وفيتفا اللع ـ ــاحية ،عند افقتع ـ ــاء ،قفوية ش ـ ــالص ـ ــيات طبيجية

أو اعت/ارية معينة يتوقم من تل المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات أن ت بك الفحص الدقيك على حس ـ ـ ــا اتفا الفلرة  2قل

من الماية 52ل.

 الن ر ف اتالـاذ تـداقير لتنفيـر ن ـا ق اررات الـرمـة المـاليـة على نحو فعـال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن المو فين العموميين
المعنيين .وتش ـ ــجم أذربيجان أئع ـ ــا على ت/ايل تل المعلومات مم الدول األط ار

األخرم ،عندما ئكون

ذل ضــروريا ،و ل از أ مو ف عموم له مصــلحة ف حســاق مال ف قلد أجنب أو توقيم أو ســل ة

أخرم على ذل الحساق اإلقال عن ذل

الفلرتان  5و 6من الماية 52ل.

 ضـ ـ ـ ـ ـ ــمان أن ئكون للدول األجنبية ،ف الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة العملية ،حك المثول أما المحكمة ف الدعاوم المدنية
لتثبيت حك ف ممتلاات التس ـ ــبت ارتااق فعت مجر ملتع ـ ــى افتفاقية ،أو لتثبيت ملاية تل الممتلاات
الماية  53ألل.

 تمكين المحالم من أن تأمر من ارتاأ أفعاف مجرمة وفلا لالتفاقية قدفم تعويم لدولة طر تعـ ـ ــررت
من تل الجراحم الماية  53قلل.

 الســماض لدول أط ار

أخرم أن ت الأ ،ف

مجر موجأ افتفاقية الماية  53جلل.

جراءات المصــايرة ،ملاية ممتلاات التســبت ارتااق فعت

 الس ــماض للس ــل ات المالتص ــة إنفاذ أمر المص ــايرة الص ــاير عن محكمة يولة طر أخرم الفلرة  1أل
من الماية  ،54والفلرة  1قل من الماية 55ل.

 الس ــماض لس ــل اتفا المالتص ــة ،عندما تاون لديفا وفئة قع ــاحية ،أن تأمر مص ــايرة تل الممتلاات ذات
المنشـ ــأ األجنب من خالل قرار قعـ ــاح

شـ ــأن جر اسـ ــت أموال أو أ جر آخر يندرج ضـ ــمن وفيتفا

اللعاحية أو من خالل جراءات أخرم ئأذن قفا قانونفا الداخل

الفلرة  1قل من الماية 54ل.

 الن ر ف اتالاذ تداقير ضـ ـ ــافية للسـ ـ ــماض لسـ ـ ــل اتفا المالتصـ ـ ــة أن تحافال على الممتلاات من أجت
مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايرتفــا ،مثال قنــاء على توقي
الماية  54جلل.
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نشــاء آلية تســمظ لســل اتفا المالتصــة اســتصــدار أمر مصــايرة ياخل قناء على طلأ أجنب  ،ووضــم

ذل األمر موضم النفاذ ف حال صدوره الفلرة  1أل من الماية 55ل.

 اعتماي تداقير تش ـ ـريجية وتداقير أخرم لتمكين سـ ــل اتفا المالتصـ ــة من تنفير أحكا الفلرات من  1لى 3
من الماية  57من افتفاقية.
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االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي حددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
 يعم ف مجـال التفـاو

حول افتفـاقـات الثنـاحيـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترياي الموجويات ،مـا ف ذلـ افتفـاقـات

المتعللة إعاية الموجويات المسروقة لى قلدانفا الماية 59ل.
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