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ثانيا -خالصة وافية
أرمينيا
-1

مقدمة :لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي ألرمينيا في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد
جرى اس ــتضران ينفير أرمينيا للفص ــلين الاالا والرااال من اةيفا ية فة الث ــنة الاالاة من عورة اةس ــتضران األول

ونشـ ــرت ال الصـ ــة الوافية لرلك اةسـ ــتضران فة  6آذار/مارس .)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.19( 2015

ويقرير اةستضران الكامل متاح عل الموقال الشبكة لمكتب األمم المتحدة المضنة االم درات والجريمة.

()1

ويث ـ ـ ـ ـ ــتند النياا القانونة األرمينة ل يقاليد القانون المدنة .ويتمتال الدس ـ ـ ـ ـ ــتور ااعل حجية قانونية ،ة أنه فة

حاةت التضارن بين أحكاا المضاهدات الدولية التة ص ـ ــدقت عليما أرمينيا وأحكاا القوانين الوطنية ،يغلب أحكاا

المضاهدات الدولية (الماعة  5من الدستور).

ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل التدابير ااعارية لتنفير الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلين الاانة وال امل من اةيفا ية قانون ال دمة الضامة ،وقانون ال دمة

المدنية ،وقانون مكافحة غث ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا ،والقانون الجنانة ،وقانون ااجرانات الجنانية ،وق اررات

مصرف أرمينيا المركزي.

ويشـمل المؤسـثـات األسـاسـية المكلفة امكافحة الفثـاع و اارة الضدل ،ومركز الرصـد المالة ،ومكتب المدعة الضاا،
ومجلل مكافحة الفث ــاع (وهو منبر نقال للمؤس ـث ــات ذات الص ــلة امكافحة الفث ــاع)،

المث ــؤولين،

()3

وش ـ بة وس ــال س ــياس ــات مكافحة الفث ــاع التااضة لو اارة الضدل ،وفعارة برام مكافحة الفث ــاع ورص ــد

التااضة لمكتب النانب األول لرنيل الواران.

-2
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()2

ولجنة األخال يات لكبار

()4

الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

سياسات وممارسات مكافحة الفثاع الوقانية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفثاع الوقانية (الماعيان  5و)6
اعتمدت أرمينيا اسـ ــتراييجيتما الوطنية لمكافحة الفثـ ــاع وااطار المؤس ـ ـثـ ــة للفترة  ،2018-2015الري وسـ ــضته

شـ بة وسـال سـياسـات مكافحة الفثـاع التااضة لو اارة الضدل .ويثـتند اةسـتراييجية ل ورقة مفاشيمية اشـان مكافحة

الفثـ ــاع فة نياا ااعارة الضامة ،وسـ ــضت االتضاون مال المجتمال المدنة وأقرت فة عاا  .2014وأجريت ،اسـ ــتناعا
ل هر اةس ـ ـ ـ ــتراييجية ،يقييمات للم اطر واعتمدت أرلال خاع عمل قاامية فة عاا  .2018وفة وقت الزيارة

__________
(.www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=ARM )1
( )2ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن مجلل مكافحة الفثاع قد أعيدت يثميته ااسم "مجلل سياسة
مكافحة الفثاع".

( )3ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن لجنة األخال يات لكبار المثؤولين قد أعيدت يثميتما ااسم
"لجنة منال الفثاع".

( )4ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن وةية ش بة وسال سياسات مكافحة الفثاع التااضة لو اارة الضدل قد وسضت
لتشمل أيضا الرصد ،الري كان فة الثابق يندرج سمن وةية عارة برام مكافحة الفثاع ورصد التااضة لمكتب النانب األول لرنيل

الواران ،وأن الشضبتين الفرعيتين قد أعمجتا فة عارة واحدة اسمما " عارة وسال ورصد سياسة مكافحة الفثاع".
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القارية ،كان يجري وسـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـ ــتراييجية جديدة للفترة  ،2022-2019وكان مشـ ـ ـ ــرو اةسـ ـ ـ ــتراييجية متاحا عل
الموقال الموحد لنشر مشاريال القوانين (.)www.e-draft.am

()5

ولـدى جميال هيئـات الـدولـة ،عل النحو المالوا فة خاع الضمـل ،جمـات وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل لمكـافحـة الفث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ويوفر

الحكومة يدريبات سنوية لما اشان مواسيال يتضلق االفثاع مال يضارا المصالح.

وفيما يتضلق االرصــد والتقييم الدوريين للصــكوق القانونية والتدابير ااعارية لمكافحة الفثــاع ،اما يشــمل اســتراييجية

مكافحة الفث ــاع وخاة الضمل ،يقوا ش ـ بة وس ــال س ــياس ــات مكافحة الفث ــاع التااضة لو اارة الضدل عوريا االتحقق من

يوافق التشـ ـ ـريضات والممارس ـ ــات الوطنية اش ـ ــان مكافحة الفث ـ ــاع مال المضايير الدولية مال ايفا ية مكافحة الفث ـ ــاع،

ويصـ ــدر عارة برام مكافحة الفثـ ــاع ورصـ ــد التااضة لمكتب النانب األول لرنيل الواران يقري ار سـ ــنويا عن رصـ ــد
ويقييم استراييجية مكافحة الفثاع وخاة الضمل.

()6

ويقارير الرصد والتقييم وصفية وة يتضمن مضلومات عن مدى

يحقيق النتان أو النواي المتوخاة .وة يوجد منمجية ثابتة اجران هر التقييمات.

()7

ويتضاون أرمينيا مال م تلف المنيمات الدولية وااقليمية ،اما يش ـ ـ ــمل مجموعة الدول المناهض ـ ـ ــة للفث ـ ـ ــاع التااضة

لمجلل أورولا ،وخاة عمل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــانبول لمكافحة الفث ـ ـ ـ ـ ـ ــاع التة وس ـ ـ ـ ـ ـ ــضتما منيمة التضاون والتنمية فة الميدان
اةقتصاعي ،والشراكة الحكومية المفتوحة.

والميئة المثـ ــؤولة عن سـ ــياسـ ــة مكافحة الفثـ ــاع هة و اارة الضدل التة يمارس هر المممة من خالل شـ ـ بة وسـ ــال

سياسات مكافحة الفثاع التااضة لو اارة الضدل.

ومجلل مكافحة الفث ـ ــاع هو منبر نقال ألص ـ ــحاا المص ـ ــلحة المضنيين االموس ـ ــو  ،وهو يتالف من عدة جمات
منما رنيل الواران والواران ورؤس ـ ـ ــان الميئات المث ـ ـ ــتقلة وممالة أحزاا المضارس ـ ـ ــة وأعض ـ ـ ــان المجتمال المدنة.

وهو يقر اةستراييجية والبرام ال اصة اقااعات محدعة ويقدا يوصيات اشانما.

ويضــال ش ـ بة وســال ســياســات مكافحة الفثــاع التااضة لو اارة الضدل جميال وثانق الثــياســات والصــكوق القانونية المتضلقة

امكافحة الفث ـ ـ ـ ــاع ،اما فة ذلك اس ـ ـ ـ ــتراييجية مكافحة الفث ـ ـ ـ ــاع ،ويضمل اماااة مركز ينث ـ ـ ـ ــيق لتنفير التدابير المنباقة عن

اةلتزامات الدولية ،ويتااال يدابير مكافحة الفثـ ـ ـ ــاع التة يت رها الحكومة .وفعارة برام مكافحة الفثـ ـ ـ ــاع ورصـ ـ ـ ــد التااضة

لمجلل النانب األول لرنيل الواران هة أمانة مجلل مكافحة الفثــاع ويتول رصــد ويقييم مشــاريال مكافحة الفثــاع التة

يض ــالال بما المؤسـ ـث ــات الحكومية .وشـ ـ بة وس ــال س ــياس ــات مكافحة الفث ــاع التااضة لو اارة الضدل وفعارة برام مكافحة

الفثاع ورصد التااضة لمجلل النانب األول هما هيئتان غير مثتقلتين ألنمما جزن من الثلاة التنفيرية.

()8

وأنش ــئت لجنة األخال يات لكبار المث ــؤولين كميئة مث ــتقلة عاريا لض ــمان ش ــفافية كبار المث ــؤولين ومث ــانلتمم؛ وينص

قانون ال دمة الضامة عل اس ــتقاللية أعض ــان اللجنة وعل عدا خض ــوعمم للمث ــانلة أماا أي عولة أو جماا من أجمزة

__________
( )5ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن استراييجية مكافحة الفثاع وخاة عملما للفترة  2022-2019قد اعتمديا
يوا  3يشرين األول/أكتولر .2019

( )6ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن التقرير الثنوي للرصد والتقييم سيصدر ،اعتبا ار من  1كانون الاانة/

يناير  ،2020عن ش بة وسال سياسات مكافحة الفثاع التااضة لو اارة الضدل بدة من أن يصدر عن عارة برام مكافحة الفثاع ورصد
التااضة لمكتب النانب األول لرنيل الواران.

( )7ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن استراييجية مكافحة الفثاع المضتمدة مؤخ ار ينص عل آلية للرصد.
( )8ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن الشضبتين قد أعمجتا وأصبحتا يضرفان اآلن ااسم " عارة وسال ورصد
سياسة مكافحة الفثاع".
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الحكم الـراية المحليـة أو مو ف عمومة (المـاعيـان  40و 1-41من قـانون ال ـدمـة الضـامـة) .وكـان من المقرر أن يتول

لجنة جديدة لمنال الفثاع،

()9

كانت قيد اانشان وقت الزيارة القارية ،مماا لجنة األخال يات لكبار المثؤولين.

()10

وقد أبلغت أرمينيا األمين الضاا لألمم المتحدة اان و اارة الضدل هة الث ـ ـ ـ ـ ـ ــلاة المضينة لمث ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة الدول األطراف

األخرى عل وسال التدابير الرامية ل منال الفثاع وينفيرها.

القاا الضاا؛ مدونات قواعد سلوق للمو فين الضموميين؛ التدابير المتضلقة االجماا القضانة وأجمزة النيااة الضامة

(المواع  7و 8و)11

ينيم قانون ال دمة المدنية جرانات يضيين المو فين المدنيين ويو يفمم واس ـ ــتبقانمم ويرقيتمم ويقاعدهم ،وهم فئة
فرميـة من المو فين الضموميين فة أرمينيـا (الفقرة  )1( 1من المـاعة  4من قـانون ال ـدمـة المـدنيـة) .ويجـب مـلن

المناص ــب الش ــاغرة عن طريق مث ــااقات ينافث ــية (الماعة  .)10ويقوا الميئة التة ينيم المث ــااقة التنافث ــية بنش ــر
ااعالن عل موقضما الشـبكة ،وعل المواقال الشـبكية لمكتب ال دمة المدنية ،والموقال الرسـمة لاخاارات الضامة

فة أرمينيا (الفقرة  3من الماعة  .)10ويجري ير ية المو ف المدنة عن طريق مثــااقات ينافثــية (الفقرة  19من

الماعة  .)10وينص القانون عل أسباا الفصل من ال دمة (الماعة .)37

ولم يحدع أرمينيا المناصـ ـ ــب الضمومية التة يضتبر عرسـ ـ ــة اصـ ـ ــفة خاصـ ـ ــة للفثـ ـ ــاع ولم يضـ ـ ــال جرانات ةختيار

ويدريب أفراع لتولة هر المناصب ولضمان التناوا عليما عند اةقتضان.

()11

ويحق لمو فة ال دمة المدنية الحص ـ ـ ـ ــول عل أجر مناس ـ ـ ـ ــب ،عل النحو المحدع اموجب الماعة  26من قانون

ال دمة المدنية .ويحدع قانون أجور األش اص الرين يشغلون مناصب فة الدولة مريبايمم األساسية.

ويجـب أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق مو فو ال ـدمـة المـدنيـة فة عورات يـدريبيـة (المـاعة  19من قـانون ال ـدمـة المـدنيـة) .وينيم

مجلل ال ــدمــة المــدنيــة وأكــاعيميــة ااعارة الضــامــة الــدورات التــدريبيــة للمو فين المــدنيين فة مجــال األخال يــات

ويضارا المصالح ومكافحة الفثاع .ولكن ،ة يتلق جميال المو فين الضموميين يدريبا فة هرا المجال.

ويجوا ألي شـ ص بل سـن  25عاما ،ولم يحمل ة الجنثـية األرمينية خالل الثـنوات األرلال الثـااقة ،وأقاا فة
أرمينيا قامة عانمة خالل الث ـ ـ ـ ــنوات األرلال الث ـ ـ ـ ــااقة ،ويملك الحق فة التص ـ ـ ـ ــويت ،ويتحدأل اللغة األرمينية ،أن

ينت ب نانبا فة الجم ية الوطنية (الفقرة  2من الماعة  48من الدستور) .ويابق شروط مماثلة (وفن كانت يشمل
فترات أطول وسقف عمري أعل ) من أجل الترشح لمنصب الرنيل (الماعة  124من الدستور).

ويمكن لألحزاا الثـ ــياسـ ــية أن يتلق يبرعات يصـ ــل ل مبل محدع من شـ ـ صـ ــيات طبي ية أو اعتبارية ،ااسـ ــتانان

التبرعــات المتــاييــة من المنيمــات ال يريــة أو الــدينيــة؛ أو ميزانيــات الــدولــة أو المجتمال المحلة؛ أو الــدول األجنبيــة،

أو الرعايا أو الش صيات اةعتبارية ،أو المنيمات الدولية؛ أو أش اص مجمولين (الماعة  24من القانون الدستوري

__________

( )9فة وقت الزيارة القارية ،كان قانون لجنة مكافحة الفثاع ينص عل أن يتالف لجنة مكافحة الفثاع من خمثة أعضان يضينمم الجم ية الوطنية
لوةية مديما ثالثة أو أرلضة أو ستة أعواا (حثب المرشحين) (الماعة  9من قانون لجنة مكافحة الفثاع) ،وعل أن يكون هيئة حكومية مثتقلة

(الماعة  )2وأن يتصرف عل أساس مباعئ الضمل الجماعة واةستقالل المالة والمثانلة الضامة والشفافية والتضاون والحياع الثياسة (الماعة .)3
( )10ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن لجنة مكافحة الفثاع قد أصبحت ،منر الزيارة القارية ،جاهزة للضمل وأن
البرلمان قد انت ب أعضان اللجنة الرين عينتمم سلاات كل منمم فة يشرين الاانة/نوفمبر .2019

( )11ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن لجنة منال الفثاع (المضروفة سااقا ااسم لجنة األخال يات لكبار

المثؤولين) قد يحققت ،اعتبا ار من آذار/مارس  ،2020من نزاهة المرشحين لشغل مناصب قد يكون عرسة للفثاع ،مال القضاة ،وقضاة
المحاكم المركزية ،وأعضان المجلل األعل للقضان ،والمدعين الضامين ،وأصدرت آران اشان نزاهتمم .وأشارت الثلاات األرمينية كرلك
ل أن هر اآلران ،وفن كانت ذات طااال استشاري ،قد يؤعي ل استبضاع مرشحين.
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المتضلق ااألحزاا الث ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية) .وينيم القانون الدس ـ ـ ـ ـ ــتوري المتضلق اقانون اةنت ااات أموال الحمالت اةنت ابية
للمرش ـ ــحين واألحزاا الث ـ ــياس ـ ــية (المواع  .)28 - 26ويش ـ ــرف عانرة مراجضة الحث ـ ــااات والرقااة عل المث ـ ــاهمات

المقدمة ل صـ ــناعيق الحمالت ونفقايما وحثـ ــابما ،فضـ ــال عن األنشـ ــاة المالية اليومية لألحزاا الثـ ــياسـ ــية ،وهة

م ولة االحص ــول عل مضلومات مص ــرفية ومضلومات أخرى مباشـ ـرة .ويتص ــرف هر ااعارة اش ــكل مث ــتقل وينش ــر
يقارير عل الموقال الشـ ــبكة للجنة اةنت ابية المركزية (الماعة  ،)29التة يمكن أن يفرن عقولات عل المرشـ ــحين

واألحزاا لضدا اةمتاال لقواعد التمويل (الماعة  24من القانون الدستوري المتضلق ااألحزاا الثياسية).

ويضرف قانون ال دمة الضامة يض ــارا المص ــالح (الماعة  .)33ويحير عل األشـ ـ اص الرين يش ــغلون مناص ــب

عامة والمو فين الضموميين جملة أمور منما ش ــغل منص ــب ة عالقة له امركزهم عاخل هيئات حكومية أو جماا
من أجمزة الحكم الراية المحلية األخرى ،أو أي منصب عاخل المنيمات التجارية؛ أو المشاركة فة أنشاة رياعة
المشـ ـ ــاريال؛ أو الأياا ااي عمل آخر مدفو األجر ،ااسـ ـ ــتانان األعمال الضلمية والتضليمية واابدامية (الماعة .)31

ويتريـب عل عـدا اةمتاـال اي ـاذ جرانات يـاعيبيـة (الفقرة  17من المـاعة 31؛ والفقرة  3من المـاعة 32؛ والفقرة 9

من المـاعة  .)33ولكن أرمينيـا يفتقر ل خاـة لتنفيـر هـر القيوع والجزانات .وة ينابق ااجرانات التـاعيبيـة عل
األش اص الرين يشغلون مناصب سياسية (انير الماعيين  32و.)33

ويشــمل نياا النزاهة (الماعة  21وما يليما من قانون ال دمة الضامة) مباعئ الثــلوق االنثــبة لألش ـ اص الرين يشــغلون

مناصب عامة والمو فين الضموميين (المواع  )27 - 22وقواعد الثلوق المنباقة عن هر المباعئ (الماعة .)28

ويتضـ ــمن قانون ال دمة الضامة المباعئ الرنيثـ ــية لل دمة الضامة ،ويثـ ــند ل المؤس ـ ـثـ ــات المضنية سـ ــلاة وسـ ــال
قواعد س ــلوق محدعة .ومدونات قواعد الث ــلوق القانمة فة أرمينيا ة يش ــمل جميال المو فين الضموميين ،وليل من

الواســح ما ذا كانت المباعرات ذات الصــلة التة اي ريما المنيمات ااقليمية أو المتضدعة األطراف قد أخرت فة

اةعتبار عند وسـال المدونات القانمة .ويضف األشـ اص الرين يشـغلون مناصـب سـياسـية من ااجرانات التاعيبية
المحدعة للمضا بة عل انتماق مدونات قواعد الثلوق (الفقرة  9من الماعة .)28

ولكل عولة وجماا من أجمزة الحكم الراية المحلية منيمون لشـ ـ ـ ـ ــؤون النزاهة (الماعة  46من قانون ال دمة الضامة).

ويقدا يدريبات متنوعة للمو فين الضموميين ،ولكن لم يوفر يدريب عل مدونات قواعد الثلوق.

ويتوخ ق ــانون ني ــاا اابالل عن الم ــالف ــات اابالل عن الم ــالف ــات ال ــداخلي ــة وال ــارجي ــة فة القا ــا الض ــاا،
واابالل عون الكشف عن الموية من خالل منصة لكترونية موحدة (المواع .)8 - 6

ويلزا قانون ال دمة الضامة مقدمة ق اررات محدعين اان يضلنوا عن ممتلكايمم وعخولمم للجنة منال الفث ـ ـ ـ ــاع (المواع

 34و 40و .) 41ويمكن لمقـدمة ااق اررات وأفراع أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم طلـب عخـال يضـديالت عل ااق اررات المقـدمـة ،التة

يجب يقديمما فة غض ــون س ــبضة أياا عمل فة حالة الموافقة عل الالب (الماعة  37من قانون ال دمة الضامة).

ويقدا ااق اررات ل لجنة أخال يات كبار المث ـ ـ ـ ــؤولين أثنان فترة نش ـ ـ ـ ــان لجنة منال الفث ـ ـ ـ ــاع.

المصالح (الماعة  42من قانون ال دمة الضامة) منصوص عليما ولكنما لم ينفر اضد.

()13

()12

وااعالنات عن

وينص الدســتور عل اســتقاللية القضــان ويحدع مدة شــغل مناصــب القضــاة حت ســن ال امثــة والثــتين (الماعيان

ضان اختيار القضـاة ويضـال قواعد سـلوق ملزمة لجميال
 164و .)166وينيم القانون الدسـتوري المتضلق اقانون الق ـ

القضـاة .وعل القاسـة أن ينثـحب ذا علم ايروف قد ياير شـكوكا مضقولة فة حياع  ،ويالب منه منال يضـارا

المصالح (الماعيان  63و.)70

__________
( )12ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن ااعالنات صارت يقدا ،منر الزيارة القارية ،ل لجنة منال الفثاع.
( )13ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن ااعالن عن المصالح عخل حيز التنفير اعتبا ار من .2020
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ويتلق المــدعون الضــامون التضليمــات اموجــب مبــدأ التب يــة المرميــة (الفقرة  1من المــاعة  31والمــاعة  32من قــانون

مكتب المدعة الضاا) .وقواعد سـ ـ ـ ــلوق المدعين الضامين محدعة فة نفل القانون (المواع  )74-72وأمر النانب الضاا

رقم  27الصـ ـ ـ ـ ــاعر فة  10نيثـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  .2018ويمكن فرن عقولات ياعيبية عل انتماكات هر القواعد (المواع

 58-53من قــانون مكتــب المــدعة الضــاا ،وأمر المــدعة الضــاا رقم  49الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر فة  5حزيران/يونيــه .)2018

وي ضــال القضــاة والمدعون الضامون ،فضــال عن المرشــحين ،لتدريب لزامة فة أكاعيمية الضدل ،اما فة ذلك يدريب

عل قانون القضان ،واستقالل وشفافية الثلاة القضانية ،والمثانل الحدياة فة مكافحة الفثاع فة ال دمة الضامة.

المشتريات الضمومية وفعارة األموال الضمومية (الماعة )9
ينص قانون اةشـ ـ ـ ــتران عل أرلضة أشـ ـ ـ ــكال لالشـ ـ ـ ــتران الضاا( :أ) المناقصـ ـ ـ ــة؛ (ا) المزاع االكترونة؛ (ج) طلب

التثـ ـ ــضير؛ (ع) اةشـ ـ ــتران من مصـ ـ ــدر واحد (الماعة  .)18وينشـ ـ ــر فة النشـ ـ ـرة شـ ـ ــضارات اةشـ ـ ــتران والدعوات ل
المشاركة فيه (الماعة  27من قانون اةشتران).

وفذا أعرج موسـو اةشـتران فة قانمة الثـلال واألشـغال وال دمات المشـتراة بواسـاة المزاع االكترونة ،يجري اةشـتران

عبر هرا المزاع (الفقرة  3من الماعة  18من قانون اةشـ ــتران) .وفذا يجاوا سـ ــضر موسـ ــو اةشـ ــتران  70مليون عراا
أرمينة (حوالة  147 200عوةر) ولم يكن هرا الموسـ ـ ـ ـ ــو مدرجا فة قانمة المشـ ـ ـ ـ ــتريات االمزاع االكترونة ،ينيم

عاـان مفتوح (الفقرة  5من المـاعة  .)18وفذا لم يتجـاوا الث ـ ـ ـ ـ ـ ــضر  70مليون عراا ولم يكن مدرجا فة قانمـة المزاعات
االكترونيـة ،يمكن جران اةش ـ ـ ـ ـ ـ ــتران من خالل طلـب يث ـ ـ ـ ـ ـ ــضير (المـاعة  .)22وفذا لم يتجـاوا الث ـ ـ ـ ـ ـ ــضر مليون عراا

(حوالة  2 100عوةر) ،يمكن جران عملية الش ـ ـ ـ ـ ـران عن طريق اةشـ ـ ـ ـ ــتران من مصـ ـ ـ ـ ــدر واحد (الماعيان  2و.)23
ويثت دا الضاانات المغلقة فة عمليات اةشتران التة يتضلق ااسرار الدولة (الماعة .)21

وي تـار مقـدا الضرن عل أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس (أ) أعن عرن س ـ ـ ـ ـ ـ ــضر ،أو (ا) الضاـان الـري يكون فيـه أعل مجمو جمـالة

للمضامالت الممنوحة لمقترح الثضر والمضايير غير المريباة االثضر المحدعة والمضلنة مثبقا (الفقرة  2من الماعة .)34

ويجوا لكل شـ ـ ص( :أ) أن يش ــارق فة عملية اةش ــتران (الفقرة  1من الماعة  ،)7ة لألس ــباا المحدعة المتضلقة

اضدا األهلية (الماعة  )6أو فة الحاةت التة يقرر فيما الحكومة يقييد المشـ ـ ــاركة لدواعة األمن القومة (الفقرة 2

من الماعة )7؛ و(ا) أن ياضن فة جرانات وق اررات الثلاة المتضاقدة ولجنة التقييم أماا مجلل الاضون المضنة
ااةشـ ــتران وذلك قبل براا الضقد؛ (ج) أن ياضن فة جرانات وق اررات المجلل ،والثـ ــلاة المتضاقدة ،ولجنة التقييم

أمـاا محكمـة (المـاعة  .)46ويوقف الاضن عمليـة اةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتران يلقـانيـا (المـاعة  )51ويجوا للمجلل أن يحير ينفيـر
جرانات مضينة ويبال أو يضدل قرار اةشتران (الفقرة  7من الماعة .)50

ويتول منث ـ ــقو اةش ـ ــتران فة كل مؤسـ ـ ـث ـ ــة مث ـ ــؤولية ينييم عملية اةش ـ ــتران ،ويجب عليمم أن يث ـ ــتكملوا بنجاح

الدورات التدريبية المنتيمة .وة يلزا يقديم أي عالنات عن المصـ ـ ـ ـ ــالح فة مشـ ـ ـ ـ ــتريات عامة مضينة أو اسـ ـ ـ ـ ــتيفان

مو فة المشتريات لمتالبات التمحيص.

ويضتمد الجم ية الوطنية ميزانية الدولة (الماعيان  110و 111من الدس ـ ـ ـ ـ ــتور) .ويبل عن ينفير الميزانية ش ـ ـ ـ ـ ــمريا

وفصليا وسنويا عل الموقال االكترونة لو اارة المالية.

وينيم المحاسبة فة القاا الضاا قانون المحاسبة فة مؤسثات القاا الضاا ،وفقا لم يار المحاسبة فة القاا الضاا.
وفة طار نياا المراجضة الداخلية للحثـ ـ ـ ــااات فة القاا الضاا ،فان جميال ااعارات الضامة وأجمزة الحكم الراية

المحليـة ،اـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتانـان الجمـاعـات المحليـة الريفيـة ،لـديمـا وحـدات للمراجضـة الـداخليـة للحث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااـات .ويقـدا مراجضو

الحثـ ـ ـ ــااات الداخليون يقارير عن التناقضـ ـ ـ ــات التة يكشـ ـ ـ ــف عنما والمقترحات ذات الصـ ـ ـ ــلة بما .وعانرة مراجضة
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الحثـ ـ ـ ــااات هة هيئة حكومية مثـ ـ ـ ــتقلة يقوا اضمليات مراجضة حثـ ـ ـ ــااات فة مجال المالية الضامة والملكية الضامة

(الماعة  198من الدس ــتور) .ويجري عارة النياا المالة وااش ـراف عليه عل نحو ة مركزي؛ فلم ينش ــا أي نياا
لاعارة والرقااة الداخلية.

ويحير عخال يص ـ ـ ـ ـ ـ ــويبات غير مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروحة عل وثانق المحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة الضامة (الماعيان  314و 325من القانون
الجنانة) .ويجب اةحتفاظ االوثانق والمضلومات المحاســبية لمدة ة يقل عن خمل ســنوات ،ويمكن المضا بة عل

عدا اةمتاال (الماعة  11-169من قانون الم الفات ااعارية).

بالل الناس؛ مشاركة المجتمال (الماعيان  10و)13
لكل شـ ـ ص الحق فة الحص ــول عل مضلومات عن أنش ــاة الميئات الحكومية والمث ــؤولين الحكوميين (الماعة

 51من الدسـ ـ ـ ـ تور) وفة يوجيه أي اسـ ـ ـ ــتفثـ ـ ـ ــار ل صـ ـ ـ ــاحب المضلومات (الماعة  3من قانون حرية ااعالا)،
من خالل جملة وســانل منما منصــة لكترونية موحدة (الماعة  .)6وي ضــال اضا المضلومات للنشــر اةســتباقة

(الماعة  .)7ويش ـ ـ ــمل القيوع المفروس ـ ـ ــة عل حرية المضلومات يلك المتضلقة االمضلومات التة يتض ـ ـ ــمن أس ـ ـ ـ ار ار
حكومية أو أس ـ ـ ـ ار ار رسـ ـ ــمية أو ينتمك خصـ ـ ــوصـ ـ ــية ش ـ ـ ـ ص ما (الماعة  .)8ويمكن الاضن فة قرار عدا يقديم

المضلومات (الفقرة  4من المـاعة  .)11ويمكن فرن عقولات فة حالة عدا اةمتاـال (المـاعة  7-189من قانون
الم الفات ااعارية ،والماعة  148من القانون الجنانة).

وأبلغت أرمينيا اان الميئات الحكومية يأيم م اطر الفث ــاع فة مؤسـ ـث ــات الدولة وينش ــر التقارير ذات الص ــلة بما

عل مواقضما الشبكية .وليل من الواسح ما ذا كانت هر التقارير ينشر عوريا.

ويش ــكل اضا منيمات المجتمال المدنة جزنا من مجلل مكافحة الفث ــاع .وجميال مش ــاريال التش ـريضات ،ااس ــتانان

التصـديقات عل المضاهدات الدولية ،منشـورة عل منصـة مشـاريال القوانين االكترونية مما يثـمح للمجتمال المدنة

اابدان يضليقايه عليما (الماعيان  3و 4من قانون ااجرانات القانونية التنييمية) .وأفاعت الث ـ ـ ـ ـ ــلاات أيض ـ ـ ـ ـ ــا اان
المجتمال المدنة يشارق عل نااق واسال فة عمليات يقييم الم اطر وفة وسال اةستراييجيات.

ويجري يدريل مواسيال مكافحة الفثاع فة المدارس ،اما فة ذلك فة عدع من الجامضات.
وينشــر الثــلاات مضلومات عن أنشــاتما من خالل مواقضما عل اانترنت .وينيم أرمينيا أيضــا حمالت للتومية

امثانل مكافحة الفثاع ،اارانق من بينما المنصة االكترونية للمبلغين عن الم الفات.

القاا ال اص (الماعة )12
حدعت أرمينيا مباعئ يوجيمية ينصح الشركات اايباعما لصون نزاهتما.
ويابق أرمينيا المضايير الدولية لابالل المالة (الماعة  3من قانون المحاسـبة) ومضايير مراجضة الحثـااات (الماعة 3

من قانون أنشاة مراجضة الحثااات) .ويثتتبال عدا اةمتاال لشروط مراجضة الحثااات فرن عقولات مالية (الماعة

 9-169من قـانون الم ـالفـات ااعاريـة) ،ولكن ة يفرن أي رقـااـة عل اةمتاـال .وي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــال جميال الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركـات
لمتالبات المحاس ـ ـ ـ ــبة ،ولكن مضايير التدقيق الداخلة ة ينابق عل الش ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ــغيرة.

()14

جرانات للتصديق عل الحثااات والبيانات المالية المالولة من الكيانات ال اصة.

وة يوجد فة أرمينيا

وة يوجد أنشاة محدعة لتضزيز التضاون بين أجمزة نفاذ القانون وكيانات القاا ال اص.

__________
( )14ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن الحكومة يضمل عل وسال مدونات لقواعد الثلوق فة الشركات.
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وة يت ر أرمينيا يدابير لتضزيز شــفافية هوية الش ـ صــيات اةعتبارية والابي ية المشــاركة فة نشــان وفعارة كيانات

مؤسثية أو يدابير لمنال سانة است داا ااجرانات التة ينيم الكيانات ال اصة.

ويحير عل المو فين الضموميين الث ــااقين لمدة س ــنة واحدة أن يضملوا فة مؤسـ ـث ــة خاص ــة كانت يحت عاريمم

المباشـ ـ ـ ـ ـرة خالل الثـ ـ ـ ـ ــنة األخيرة من يوليمم مناصـ ـ ـ ـ ــبمم (الفقرة  )7( 1من الماعة  32من قانون ال دمة الضامة).

ومال ذلك ،فان هرا القيد محدوع النااق وة يوجد آلية لتنفير .

وة يقل فترة اةحتفاظ االمث ــتندات المحاس ــبية عن خمل س ــنوات (الفقرة  1من الماعة  19من قانون المحاس ــبة).

ويجرا اايالف المتضمـد للوثـانق (المـاعة  324من القـانون الجنـانة) ،ولكن التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريال ة يحير األفضـال األخرى

الوارعة فة الفقرة  3من الماعة  12من اةيفا ية.

وة يوجد أي حكم يحير اقتاا النفقات التة يشــكل رشــاوى من الوعان الض ـريبة أو غيرها من النفقات المتكبدة
فة يضزيز سلوق فاسد.

يدابير منال غثل األموال (الماعة )14
يش ــمل الكيانات المبلغة (الفقرة  )4( 1من الماعة  3من قانون مكافحة غث ــل األموال ويمويل اارهاا) المؤسـ ـث ــات
المالية والمحاسـ ــبين والثـ ــماس ـ ـرة والموثقين والمحامين ويجار المضاعن الامينة واألحجار الكريمة والكااينوهات وغيرها

من األعمال التجارية والممن غير المالية المحدعة.

ويلزا قانون مكافحة غثـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا الكيانات المبلغة اامور منما( :أ) مضرفة الاننما ،امن فيمم

ذوو الحقوق اةقتص ـ ــاعية ،من خالل برل الحرص الواجب القانم عل أس ـ ــاس عرن الم اطر (الفقرة )21-19( 1

من الماعة  3والماعة )16؛ (ا) بالل مركز الرص ـ ـ ـ ــد المالة عن أي مضامالت مش ـ ـ ـ ــبوهة وأي مضامالت يتجاوا

عتبـة مضي ـن ة (المـاعيـان  6و)8؛ (ج) اةحتفـاظ اـالمضلومـات ،امـا فة ذلـك المضلومـات المتضلقـة اـالزلـانن (امن فيمم
المالكون المثتفيدون) والمضامالت (الماعة .)22

ويتضين عل المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ــات المـاليـة اابالل عن المضـامالت غير النقـديـة التة يتجـاوا  20مليون عراا أرمينة (حوالة

 42 000عوةر) والمضامالت المتصـ ـ ــلة االنقدية التة يزيد يمتما عن  5ماليين عراا (حوالة  10 500عوةر) .ويتضين
عل ســجل الدولة ،وهو الميئة الم ولة المثــؤولة عن يضمد الثــجل الضقاري الحكومة المتكامل ،وكرلك قاا األعمال

والممن غير المــاليــة المضينــة ،امــا فة ذلــك الموثقون ومنيمو الكــااينوهــات وألضــاا الحا واليــانصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــب وغيرهــا من

المجـاةت ،عل النحو المحـدع فة قـانون مكـافحـة غثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويـل اارهـاا ،فة روف مضينـة ،اابالل عن

المضـامالت التة يزيـد عن  20مليون عراا ،اـاس ـ ـ ـ ـ ـ ــتانـان المضـامالت التة يناوي عل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران الضقـارات أو بيضمـا ،فضتبـة

اابالل عنمــا يزيــد عن  50مليون عراا (حوالة  105 100عوةر) (ولكن أكار من  5ماليين عراا (حوالة 10 500

عوةر) للمضامالت النقدية) (الماعة  6من قانون مكافحة غث ـ ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا) .وة يالب من يجار المضاعن
واألحجار الامينة اابالل ة عن المضامالت النقدية التة يتجاوا  5ماليين عراا (حوالة  10 500عوةر).

ويش ـ ــرف مص ـ ــرف أرمينيا المركزي ،من خالل مركز الرص ـ ــد المالة ،عل المؤس ـ ـث ـ ــات المالية ومكايب اةنتمان

وغيرها من الكيانات المبلغة التة ة يملك سـ ـ ــلاة شـ ـ ـ رافية محدعة قانونا أو طا ار ينييميا يشـ ـ ـري يا (الفقرة  1من

الماعة  29من قانون مكافحة غثـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا) .ويضـ ـ ـ ـ ــالال و اارة الضدل امممة ااش ـ ـ ـ ـ ـراف عل
األعمــال والممن غير المــاليــة المضينــة للموثقين (المــاعة  19من قــانون نيــاا الموثقين) ،وغرفــة المحــامين عل

المحامين (الماعة  7من قانون ممنة المحامة) ،ولجنة يراعات الدولة

()15

عل الكااينوهات ومنيمة ألضاا الحا

__________
( )15أفاعت الثلاات األرمينية اان و اارة الشؤون المالية كانت ،حت  9نيثان/أبريل  ،2018هة الميئة ااشرافية المضنية بمرا األمر.
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ومراجضة الحثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااات (الفقرة  10من الماعة  ،2والماعة  9من قانون ألضاا الحا والقمار والقمار عل اانترنت

والكااينوهات ،والماعة  21من قانون أنشـ ـ ــاة مراجضة الحثـ ـ ــااات) ،ومصـ ـ ــرف أرمينيا المركزي عل المحاسـ ـ ــبين
والثماسرة ويجار المضاعن الامينة واألحجار الكريمة ومنيمة المزاعات ويجار األعمال الفنية (الفقرة  1من الماعة

 29من قـانون مكـافحـة غثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويـل اارهـاا) .ويتضـاون مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف أرمينيـا المركزي مال ني ارنـه عل
الصضيدين الوطنة والدولة (الماعيان  13و 14من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا).

ويقتضـ ــة نقل األفراع ألي أوراق مالية لحاملما عبر الحدوع ،ااسـ ــتانان شـ ــيكات الثـ ــفر ،وسـ ــندات ال زانة النقدية (انير

المـاعة  154من القـانون المـدنة) ،وش ـ ـ ـ ـ ـ ــيكـات الث ـ ـ ـ ـ ـ ــفر التة يزيـد عمـا يضـاعل  5ماليين عراا (حوالة  10 500عوةر)
للتصـ ـ ـ ـ ــدير من أرمينيا ،وما يضاعل  15 000يورو (حوالة  17 900عوةر) لالسـ ـ ـ ـ ــتيراع ل أرمينيا ،ق ار ار خايا (قرار

المصـ ـ ـ ــرف المركزي ألرمينيا رقم  N-386المؤرخ  29يموا/يوليه  ،2005المضدل اموجب القرار رقم  N-106المؤرخ

 29نيثـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  .)2014ووسـ ـ ـ ـ ــضت عقولات عل عدا اةمتاال (الماعة  215من القانون الجنانة والماعيان 194

و 203من قانون الجمارق) .وة ي ضــال حركة يدفقات النقد والصــكوق القابلة للتداول لحاملما التة يصــدرها المصــارف

والمنيمــات اةنتمــانيــة ألي قيوع ،ولكن يتضين خاــار عانرة الجمــارق بنقــل الضملــة و يمتمــا قبــل عبور الحــدوع باالأل

ساعات عل األقل (البندان  1-3و 3-3من قرار المصرف المركزي ألرمينيا رقم  N-386اصيغته المضدلة).

ويالب أرمينيا من المؤسـثـات المالية ،اما يشـمل شـركات يحويل األموال ،الحصـول عل أسـمان مرسـل التحويل،

والمث ـ ـ ـ ــتفيد منه ،وأرقاا حث ـ ـ ـ ــااايمما (أو فة حالة عدا وجوع هر المضلومات ،يالب الرقم المرجضة المميز الري

يرافق التحويل) ،فضـ ــال عن يفاصـ ــيل وثيقة يحديد هوية مرسـ ــل التحويل ،أو ،فة حالة الشـ ـ صـ ــيات اةعتبارية،

رقم يثـ ـ ـ ـ ــجيلما الحكومة أو رقم سـ ـ ـ ـ ــجلما الفرعي ،وفعراج هر المضلومات فة أمر الدفال المصـ ـ ـ ـ ــاحب (الفقريان 4
و 5من الماعة  3والفقريان  1و 2من الماعة  20من قانون مكافحة غثـل األموال ويمويل اارهاا) .وفيما يتضلق

اجميال التحويالت البر ية ،يالب من المؤسـ ـثـ ــات المالية الوسـ ــياة والمثـ ــتفيدة اعتماع سـ ــياسـ ــات وفجرانات فضالة
قانمة عل عرن الم اطر ةي اذ يدابير (اما فة ذلك الرفا أو التضليق) اشان التحويالت البر ية التة يفتقر ل

هــر المضلومــات (الفقرة  5من المــاعة  20من قــانون مكــافحــة غث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويــل اارهــاا) .وفيمــا يتضلق
االتحويالت البر ية عبر الحدوع ،ينبغة للمؤس ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــات المالية التة يصـ ـ ـ ــدر أوامر التحويل أن يرفا أي يحويل

مصـ ـ ـ ـ ـرفة عبر الحدوع يقل عن عتبة يضاعل  400س ـ ـ ـ ــضف الحد األعن لألجور ( 800عوةر يقريبا) وة يرع فيه

اسـ ـ ـ ــما مرسـ ـ ـ ــل التحويل والمثـ ـ ـ ــتفيد منه ورقما حثـ ـ ـ ــااايمما (أو فة حالة عدا وجوع هر المضلومات ،يالب الرقم

المرجضة المميز الري يرافق التحويل) .كما ينبغة لما أن يرفا أي يحويل مصرفة عبر الحدوع يثاوي أو يزيد

عن هر الضتبة وة يرع فيه اس ـ ــما مرس ـ ــل التحويل والمث ـ ــتفيد منه ،ورقما حث ـ ــابيمما (أو فة حالة عدا وجوع هر

المضلومات ،يالب الرقم المرجضة المميز الري يرافق التحويل) ،أو يفاص ــيل مث ــتند ثبات هوية مرس ــل التحويل،

أو ،فة حالة الشـ ـ ص ــيات اةعتبارية ،رقم يث ــجيلما الحكومة أو رقم س ــجلما الفرعي وفقا للفقرة  3من الماعة 27

من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا.

وقد خضــضت أرمينيا لضمليات يقييم اصــفتما عض ـوا فة لجنة ال بران المضنية بتقييم يدابير لمكافحة غثــل األموال
ويمويل اارهاا .كما أنما عضو فة اةيحاع اةقتصاعي األوراسة.

-2-2

التجارب الناجحة والممارسات الجي دة
•
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•
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يتضين عل جميال هيئات الدولة نشـر مشـاريال قوانين ااسـت داا منصـة مشـاريال القوانين االكترونية لضـمان

الشفافية ومشاركة المجتمال (الفقرة  1من الماعة .)13

التحد يات التي تواجه التنفيذ
يوص أرمينيا اما يلة:
•

اعتماع اةسـتراييجية الجديدة لمكافحة الفثـاع للفترة  ،2022-2019مال سـمان أن يكون هر اةسـتراييجية

•

الثـضة ل يضزيز الرصـد والتقييم الدوريين للصـكوق القانونية والتدابير ااعارية لمكافحة الفثـاع ،اما فة ذلك

شاملة ومنثقة ويضزا مشاركة المجتمال (الفقرة  1من الماعة .)5

()16

اس ــتراييجية مكافحة الفث ــاع وخاة الضمل ،اث ــبل منما وس ــال منمجية ونياا مناس ــبين للرص ــد والتقييم ابتغان
يقييم التقدا المحرا فة ينفير األهداف ويحأيقما (الفقرة  3من الماعة .)5

•

منح الميئات المثؤولة عن منال الفثاع ما يلزا من اةستقاللية (الفقرة  2من الماعة .)6

•

الث ـ ـ ـ ــضة ل اعتماع ويرس ـ ـ ـ ــي نيم يضيين المو فين الضموميين غير المنت بين وغير الضاملين فة ال دمة

•

الثضة ل يحديد المناصب الضمومية التة يضتبر عرسة للفثاع اصفة خاصة ،ووسال جرانات مالنمة ةختيار

•

الثـضة ل التشـجيال عل وسـال برام يضليمية ويدريبية من أجل أعان الو انف الضامة عل نحو صـحيح ومشـرف

•

الثــضة ل اعتماع ويرســي ويدميم نيم يضزا الشــفافية ويمنال يضــارا المصــالح ويشــمل جزانات فضالة ينابق

•

الثـ ــضة ل يضزيز القيوع الحالية المفروسـ ــة عل األنشـ ــاة الممنية للمو فين الضموميين الثـ ــااقين وعل

()17

المدنية واست داممم واستبقانمم ويرقيتمم وفحالتمم ل التقاعد (الفقرة  1من الماعة .)7

أفراع لتولة هر المناصب ويدريبمم وسمان يناولمم عليما عند اةقتضان (الفقرة ( 1ا) من الماعة .)7

وسليم اشان مثانل منما مكافحة الفثاع ،يشمل نااقا أوسال من األش اص (الفقرة ( 1ع)) من الماعة .)7

عل المو فين الضموميين ،امن فيمم األش اص الرين يشغلون مناصب سياسية (الفقرة  4من الماعة .)7

()18

يو يف المو فين الضموميين فة القاـا ال ـاص اضـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـالتمم أو يقـاعـدهم ،امـا فة ذلـك عن طريق

يمديد الحير المفرون عل يو يف المو فين الضموميين الثااقين عندما يكون لتلك األنشـ ـ ـ ـ ــاة صلـ ـ ـ ـ ــة

مباشـرة االو ــانف الــتة أشرف عليما أولئك المو فــون فة الثابق ااريقة غير مباشرة ،وفنشان آلية فضالة
للتنفير والتحقق منما (الفقرة  4من الماعة  7والفقرة  2من الماعة .)12

•

يضزيز النزاهة واألمانة والمثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة فيمـا بين المو فين الضموميين بتابيق مدو ـنات أو مضـايير سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكية

يوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وفقـا للمبـاعرات ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة التة اي ـريمـا المنيمـات ااقليميـة واألقاليميـة والمتضـدعة األطراف،

ولتنييم عورات يدريبية (الفقرات  3 - 1من الماعة .)8
•

الثــضة ل وســال يدابير ونيم يلزا المو فين الضموميين ،اما يشــمل األش ـ اص الرين يشــغلون مناصــب
سـ ـ ــياسـ ـ ــية ،ااافصـ ـ ــاح عما لمم من أنشـ ـ ــاة وو انف خارجية ،والمبات أو المنافال التة يحصـ ـ ــلون عليما

(اما فة ذلك الثلال وال دمات) (الفقرة  5من الماعة .)8

__________

( )16ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن استراييجية مكافحة الفثاع الجديدة قد اعتمدت عقب الزيارة القارية.
( )17ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن لجنة مكافحة الفثاع أصبحت جاهزة للضمل عقب الزيارة القارية وأنما
ستكون ،وفقا لقانون لجنة منال الفثاع هيئة حكومية مثتقلة يتمتال ااستقاللية مالية.
( )18ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن أصحاا ااق اررات اايوا ملزمين أيضا ،اعتبا ار من كانون الاانة/
يناير  ،2020بتقديم عالن عن المصالح.
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•

النير فة اي ــاذ يــدابير يــاعيبيــة أو يــدابير أخرى فة حق المو فين الضموميين الــرين ي ــالفون مــدونــات

•

الثـ ـ ــضة ل اي اذ يدابير لتنييم المثـ ـ ــانل المتضلقة االضاملين المثـ ـ ــؤولين عن المشـ ـ ــتريات ،مال اشـ ـ ــتراط

•

اي ـاذ يـدابير منـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة فة عارة األموال الضموميـة ،ماـل النيم الفضـالـة والكفؤة اعارة الم ـاطر وللم ار بـة

•

اي اذ يدابير لتضزيز الشــفافية فة ااعارة الضامة ،التة قد يشــمل نشــر يقارير عورية عن م اطر الفثــاع أو

قواعد الثلوق أو مضايير (الفقرة  6من الماعة .)8

ااعالن عن أي مصلحة فة مشتريات عمومية مضينة (الفقرة  1من الماعة .)9

الداخلية ،والتة يمكن أن يشمل يشريضات ونيما موحدة (الفقرة  2من الماعة .)9

يقديم نيرة حص ـ ــانية عامة عل اانترنت عن الالبات واةلتماس ـ ــات والش ـ ــكاوى المقدمة ،مما يتيح يوليد
حصانات لزياعة يحثين يزويد الجممور االمضلومات (الماعة ( 10ج)).

ويشجال أرمينيا عل يقديم المشورة الثرية للقضاة والمدعين الضامين فة مجال األخال يات (الماعة .)11
ويوص أرمينيا اما يلة:
•

اي اذ يدابير لمنال س ـ ــلو القاا ال اص فة الفث ـ ــاع ولتضزيز مضايير المحاس ـ ــبة ومراجضة الحث ـ ــااات فة

القاا ال اص ،وة سـ ـ ـ ــيما من خالل م ار بة اةمتاال ألغران مراجضة الحثـ ـ ـ ــااات والتصـ ـ ـ ــديق ،ويضزيز

شفافية الش صيات اةعتبارية والتضاون مال أجمزة نفاذ القانون ومنال سانة است داا ااجرانات والرخص،
وفرن عقولات فضالة ،عند اةقتضان ،عل عدا اةمتاال لمر التدابير (الفقريان  1و 2من الماعة .)12

-4-2

-3
-1-3

•

اي اذ يدابير لحير األفضال المحدعة فة الفقرة  3من الماعة  12من اةيفا ية (الفقرة  3من الماعة .)12

•

عدا الثـماح ااقتاا النفقات التة يشـكل رشـاوى ،وكرلك ،عند اةقتضـان ،سـانر النفقات األخرى المتكبدة
فة يضزيز الثلوق الفاسد ،من الوعان الضريبة (الماعة .))4( 12

االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي حد دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
•

وسال نياا رصد فضال (الفقرة  3من الماعة .)5

•

عداع مناه يدريبية ويوفير التدريب للمو فين الضموميين عل األعان الص ـ ـ ــحيح والمش ـ ـ ــرف والث ـ ـ ــليم للو انف

الضمومية ،اما يشمل التدريب من أجل ذكان وعيمم ام اطر الفثاع (الفقرة ( 1ع) من الماعة .)7

الفصل الخامس :استرداد الموجودات
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

حكم عاا؛ التضاون ال اص؛ اةيفاقات والترييبات الانانية والمتضدعة األطراف (المواع  51و 56و)59
ليل لدى أرمينيا قانون محدع اشـ ـ ـ ــان اسـ ـ ـ ــترعاع الموجوعات .ويثـ ـ ـ ــتند كل يضاون ل التابيق المباشـ ـ ـ ــر لاليفا ية

والمضاهدات الانانية للمثـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتباعلة والفصـ ـ ـ ــلين  54و 1-54من قانون ااجرانات الجنانية اشـ ـ ـ ــان

المثاعدة القانونية المتباعلة.

ومن الناحية الضملية ،يجوا ألرمينيا أن يتباعل المضلومات يلقانيا عن عاندات جرانم الفثـ ـ ـ ــاع ويثـ ـ ـ ــت دا الشـ ـ ـ ــبكة

اآلمنة لمجموعة يغمونت لوحدات اةس ـ ـ ـ ــت بارات المالية لمرا الغرن (انير أيض ـ ـ ـ ــا الفقرة  )7( 1من الماعة ،3

والماعة  ،10والفقرة  2من الماعة  14من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا).
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ولم يبرا أرمينيا أي ايفاقات ثنانية أو متضدعة األطراف لتضزيز فاعلية التضاون الدولة المضــالال اه عمال االفصــل

ال امل من اةيفا ية .ويتض ـ ـ ــمن اضا المضاهدات الانانية للمث ـ ـ ــاعدة القانونية المتباعلة التة يكون أرمينيا طرفا

فيما أحكاما ذات صلة ااسترعاع الموجوعات.

منال وكشف حالة الضاندات المتايية من الجريمة؛ وحدة المضلومات اةست بارية المالية (الماعيان  52و)58
يتضين عل الكيانات المبلغة (الفقرة  )4( 1من الماعة  3من قانون مكافحة غث ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا) أن
يحدع هوية الزلانن ويتحقق من هويتمم (الفقريان  1و 4من الماعة  16من قانون مكافحة غثـ ـ ـ ــل األموال ويمويل
اارهاا) وأن يحدع ما ذا كان الضميل يتص ــرف نيااة عن شـ ـ ص آخر و/أو لفانديه ،وأن يحدع أي ملكية نف ية

(وهة مضرفـة فة الفقرة  )15( 1من المـاعة  3من قـانون مكـافحـة غثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويـل اارهـاا) ،وكـرا هويـة

المالك المثـتفيد والتحقق من هويته ،حثـب اةقتضـان (الفقرات  5و 6و 8من الماعة  16من قانون مكافحة غثل
األموال ويمويل اارهاا) ،اغا النير عن يمة الحثاا.

ويشــمل يضريف األش ـ اص المضرســين ســياســيا (الفقرة  )25( 1من الماعة  3من قانون مكافحة غثــل األموال ويمويل
س ـ ون س ــياس ــيا وأفراع
اارهاا) المو فين المكلفين امماا ااراة فة بلد أو قليم أجنبة فقع .ويص ــنف األشـ ـ اص المضر ـ

أسـرهم واألشـ اص المريباون بمم سـمن فئة األشـ اص األشـد عرسـة لل ار (الفقرة  )21( 1من الماعة  3من قانون

مكافحة غثـ ــل األموال ويمويل اارهاا) ،وهم من ثم ي ضـ ــضون للحرص الواجب المشـ ــدع (الفقرة  2من الماعة  18من
قـانون مكـافحـة غث ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويـل اارهـاا) .وة ينص قـانون مكـافحـة غث ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويـل اارهـاا عل أن

المقرلين من األش ـ ـ اص المضرس ـ ــين س ـ ــياس ـ ــيا الرين ليث ـ ـوا من أفراع األس ـ ـرة ،أو المقرلين منمم الرين هم ش ـ ـ ص ـ ــيات
اعتبارية ،ي ض ــضون للحرص الواجب المش ــدع؛ غير أن الث ــلاات األرمينية أش ــارت ل أن يفث ــير وحدة اةس ــت بارات
المالية والمشرفين لمصالح "األش اص المريباين بمم ااريقة أخرى" أوسال نااقا وة يقتصر عل أفراع األسرة.

ويمكن لمص ـ ـ ــرف أرمينيا المركزي أن يضاة يضليمات لض ـ ـ ــمان ياا الكيانات المبلغة بتنفير اةلتزامات ذات الص ـ ـ ــلة
االموسـ ـ ــو  ،اما فة ذلك يضزيز يدابير برل الحرص الواجب (الفقرة  )6( 1من الماعة  10من قانون مكافحة غث ـ ــل
األموال ويمويـل اارهـاا) .ويمـارس مركز الرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المـالة هـر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيـات (الفقرة  2من المـاعة  10من ـقانون

مكافحة غثــل األموال ويمويل اارهاا) التة يثــمح ااخاار المؤس ـثــات المالية ،اما فة ذلك بنان عل طلب عولة

أجنبية ،اانوا أو هوية الش صيات الابي ية أو اةعتبارية التة ينبغة أن ي ضال حثااايما للتدقيق المشدع.

ويجـب عل الكيـانـات المبلغـة أن يحتفا ببيـانـات يضريف الضمالن وجميال الث ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت الالامـة للمضـامالت أو الضالقـات
التجارية لمدة خمل سـ ـ ـ ـ ـ ــنوات عل األقل اضد انتمان الضالقة التجارية أو يماا المضاملة ،أو لفترة أطول ذا كان القانون
يقتضة ذلك (الفقريان  1و 2من الماعة  22من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا).

وفنش ـ ــان ويش ـ ــغيل المص ـ ــارف الوهمية (الفقرة  )39( 1من الماعة  3من قانون مكافحة غث ـ ــل األموال ويمويل اارهاا)

هو أمر محيور (الفقرة  2من الماعة  15من قانون مكافحة غثـل األموال ويمويل اارهاا) .ويحير عل المؤسـثـات

المالية الدخول فة عالقات م ارس ــلة أو عالقات مماثلة مال مص ــارف وهمية أو اس ــتمرارها فة هر الضالقات ،وعليما أن
يتاكد من أن المؤس ـ ـث ـ ــة المجيبة ة يث ـ ــمح ،فيما يتضلق االحث ـ ــااات المث ـ ــتحقة الدفال ،ااس ـ ــت داا حث ـ ــااايما من جانب

مصارف وهمية (الفقريان ( )5( 1ا) و 2من الماعة  19من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا).

ويالب من فئة محدعة من المو فين الضموميين وأفراع أس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم (الماعة  34من قانون ال دمة الضمومية) أن يقدا

كل منمم لكترونيا ق اررات اممتلكايه وعخله ل لجنة منال الفث ــاع عند يوليه لواجبايه الرس ــمية وعند نمانما وعل

نحو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي (الفقرة  4من المـاعة  34والمـاعة  38من قـانون ال ـدمـة الضـامـة؛ وانير أعال  ،فيمـا يتضلق اـالمـاعة 7
من اةيفـا يـة :وفيمـا يتضلق ـااعالنـات المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة ،انير أعال  ،فيمـا يتضلق اـالمـاعة  8من اةيفـا يـة) .ويثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتتبال
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حــاةت عــدا ااعالن وااعالنــات الكــاذاــة المثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليــة (الفقرة  11من المــاعة  34من قــانون ال ــدمــة الضــامــة؛

والماعيان  2-314و 3-314من القانون الجنانة؛ والماعة  28-169من قانون الم الفات ااعارية) .وقد أسندت
ل لجنة أخال يات كبار المثـ ـ ـ ـ ــؤولين مممة التحقق من ااعالنات (الماعة  1-43من قانون ال دمة الضامة لضاا

 ،2011اص ــيغتما المضدلة).

()19

وينش ــر ااعالنات عل موقال لكترونة م ص ــص (الماعة  43من قانون ال دمة

الضامة) ويمكن مشـ ـ ـ ــاركتما مال الدول األجنبية .وينبغة أن يشـ ـ ـ ــمل ااعالن جميال أصـ ـ ـ ــول المضلن ،سـ ـ ـ ـوان كانت

موجوعة فة أرمينيا أو فة ال ارج ،ولكن ليل هناق التزاا ااابالل عن سـلاة التو يال أو أي سـلاات أخرى عل
الحثااات المالية فة ال ارج.

ومركز الرصـ ـ ــد المالة هو وحدة اةسـ ـ ــت بارات المالية (الفقرة  2من الماعة  10من قانون مكافحة غثـ ـ ــل األموال

ويمويل اارهاا ،والماعة  1من النياا األس ــاس ــة لمركز الرص ــد المالة) .والمركز عض ــو فة مجموعة يغمونت

ويتضاون عل الصضيدين الوطنة والدولة (الماعيان  13و 14من قانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا).
ولااس ـ ــافة ل س ـ ــلاة يضليق المضامالت التة يتمتال بما المؤسـ ـ ـث ـ ــات المالية (الفقرة  1من الماعة  26من قانون

مكـافحـة غثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ويمويل اارهاا) ،يمكن لمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف أرمينيـا المركزي أن يضلق المضـامالت أو الضالقات
التجارية لمدة يصـ ـ ـ ــل ل  5أياا (يمكن يمديدها ل  15يوما كحد أقص ـ ـ ـ ـ ) (الفقرة  2من الماعة  26من قانون

مكافحة غثـل األموال ويمويل اارهاا) .وفة حين يمكن لمركز الرصـد المالة أن يتضاون أيضـا عل الصـضيدين
المحلة والــدولة فة ايــاا ايفــاق أو مــركرة يفــاهم ،فقــد وقال مركز الرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المــالة ،فة وقــت الزيــارة القاريــة،

 9مركرات يفاهم مشتركة بين المؤسثات و 34مركرة يفاهم مال ني ارن عوليين.

يدابير اةسترعاع المباشر للممتلكات؛ آليات استرعاع الممتلكات من خالل التضاون الدولة فة مجال المصاعرة؛

التضاون الدولة ألغران المصاعرة (المواع  53و 54و)55

يمكن لدول أخرى رفال ععوى مدنية فة أرمينيا اثبات حق ملكية الممتلكات المكتث ـ ـ ــبة ااريكاا جريمة أو ثبات

ملكيتما (الماعة  ،432القثم  ،2من قانون ااجرانات المدنية).

ويمكن أن يصــدر المحاكم األرمينية أم ار ألي شـ ص اريكب جريمة بدفال يضويا أو جبر الضــرر لدولة طرف أخرى

يضـ ـ ـ ــررت من هر الجريمة ،ويجوا للمحكمة اةعتراف احقوق الدولة الارف المتضـ ـ ـ ــررة المشـ ـ ـ ــروعة فة الملكية عند

اي اذ ق اررات اشان المصاعرة (الفقريان  15( 1و )16و 5من الماعة  59من قانون ااجرانات الجنانية).

ويمكن للثلاات اةعتراف اامر المصاعرة األجنبية وينفير كحكم أجنبة (الماعة  8-499من قانون ااجرانات الجنانية).
ويجوا للثــلاات أن يامر امصــاعرة الممتلكات ذات المنشــا األجنبة اموجب حكم قضــانة يصــدر اشــان جريمة غثــل

أموال أو أي جريمة أخرى ،وفقا للقواعد الضامة المنابقة عل المصاعرة (الماعة  103من القانون الجنانة).
وة ينص التشـ ـ ـريضات الحالية عل المصـ ـ ــاعرة غير المثـ ـ ــتندة ل

عل أسـاس أمر مصـاعرة أجنبة غير قانم عل
قانون اشان هرا الموسو .

()20

عانة .فال يمكن ألرمينيا مصـ ـ ــاعرة الموجوعات

عانة .وفة وقت الزيارة القارية ،كان الضمل جار لوسـال مشـرو

__________

( )19ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن لجنة منال الفثاع قد أصبحت ،استناعا ل القانون الري اعتمد مؤخ ار
اشان لجنة منال الفثاع ،المثؤولة عن فحص ااعالنات وموثوقيتما وسالمتما ويحليلما عل أساس مؤشرات الم اطر (الماعة 25

من قانون لجنة منال الفثاع).

( )20ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن البرلمان قد اعتمد فة  16نيثان/أبريل  2020قانونا اشان المصاعرة
المدنية للموجوعات غير المشروعة.
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ويقـدا طلبـات التجميـد أو الحجز وفقـا لاليفـا يـة ،اـامر أجنبة أو بـدونـه ،ل مكتـب المـدعة ال ـض اا (فة مرحلـة مـا قبـل
المحاكمة) أو و اارة الضدل (خالل جرانات المحكمة) ،التة يقدا اضد ذلك طلب التنفير ل الميئة الم تصـ ـ ـ ـ ـ ــة (الفقريان

 1و 3من الماعة  475من قانون ااجرانات الجنانية).

ويمكن لميئات التحقيق والمحققين والمدعين الضامين يابيق يدابير للحفاظ عل الموجوعات من أجل مص ـ ـ ــاعريما

عون طلب مثبق (الماعة  233من قانون ااجرانات الجنانية).

ولم يتلق أرمينيا اضد أي طلب اش ـ ـ ـ ــان اس ـ ـ ـ ــترعاع الموجوعات من عولة أجنبية .ولرلك ،ة يمكن اس ـ ـ ـ ــتضران ينفير

الفقريين  1و 2من الماعة  55من اةيفا ية.

وة يوجد ش ـ ـ ــروط س ـ ـ ــافية محدعة فة التش ـ ـ ـريال فيما يتضلق امض ـ ـ ــمون طلبات المث ـ ـ ــاعدة القانونية المتباعلة التة

يناوي عل التجميد أو الحجز أو المصاعرة.

وعند يقديم المثـاعدة القانونية المتباعلة ،يمكن ألرمينيا أن يابق يشـريضات الدولة الاالبة ذا كان ذلك منصـوص

عليــه فة ايفــاق عولة (الفقرة  2من المــاعة  474من قــانون ااجرانات الجنــانيــة)؛ ول الف ذلــك ،يابق القوانين

وااجرانات المحلية.

وقدمت أرمينيا ،أثنان اةستضران ،نث ا من قوانينما التة يضمل الماعة  55من اةيفا ية.
ويمكن ينفير طلبات التجميد والحجز عل أســاس مبدأ المضاملة االمال؛ غير أن طلبات المصــاعرة يشــترط وجوع أســاس

يضاهدي (عل النحو المنصوص عليه فة جملة صكوق منما اةيفا ية والفقرة  3من الماعة  5من الدستور).

وة يوجد يشـ ـ ـريال اش ـ ــان رفا التدابير المؤقتة أو رفضما فة اياا أعلة كافية وفة الوقت المناس ـ ــب أو ذا كانت

الممتلكات ذات يمة ة يضتد بما ،وأكدت الثـ ــلاات أن أرمينيا يالب ،فة الممارسـ ــة الضملية ،مضلومات سـ ــافية
فة ماــل هــر الحــاةت ،وأنــه يمكنمــا ،ذا لم يتلق يلــك المضلومــات ،أن يرفا التــدابير المؤقتــة أو أن يرفضمــا فة
طار التابيق المباشر لاليفا ية.

ويمكن منح الدولة الارف الاالبة ،فة طار يابيقما المباشـ ــر لاليفا ية ،الفرصـ ــة لتقديم أسـ ــبابما المؤيدة لااقان

عل التدابير المؤقتة.

ويوفر الحماية لحقوق األطراف الاالاة الحثنة النية (الفقريان  2و 3من الماعة  103من القانون الجنانة).

رجا الموجوعات والتصرف فيما (الماعة )57
ة يوجد عأبة يش ـ ـري ية أماا رجا الممتلكات عل النحو المتوخ فة اةيفا ية ،ة أنه يوجد أحكاا محدعة يلزا

أرمينيا اارجا الممتلكات ل الدولة الاالبة وفقا لاليفا ية.

ويوفر الحماية لحقوق األطراف الاالاة الحث ــنة النية فة جرانات المص ــاعرة (الفقريان  2و 3من الماعة  103من

القانون الجنانة).

وعل الرغم من أن التكاليف عاعة ما يتقاسـ ــم عل أسـ ــاس مبدأ المضاملة االمال ،يمكن ألرمينيا ،فة طار التنفير
المبـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر لاليفـا يـة ،أن يقتاال النفقـات المضقولـة التة يكبـديمـا .وينص اضا المضـاهـدات الانـانيـة عل أن يتحمـل

الدولة الاالبة يكاليف ينفير الالبات (ااسـ ـ ــتانان التكاليف اةسـ ـ ــتانانية المحدعة ،كما هو الحال فة الماعة  17من

مضاهدة المثاعدة القانونية المتباعلة مال الكويت ماال).

ولم يبرا أرمينيا ايفاقات محدعة اشـ ــان التصـ ــرف النمانة فة الممتلكات المصـ ــاعرة .وينص حدى المضاهدات الانانية

عل نقــل جميال عـ انــدات الجريمــة أو جزن منمــا ل الــدولــة الاــالبــة بنــان عل طلبمــا (الفقرة  4من المــاعة  16من
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مضاهدة المث ـ ـ ـ ــاعدة القانونية المتباعلة مال الص ـ ـ ـ ــين) .ويتوخ مضاهدات أخرى أن يت ر الارفان يدابير لاليفاق عل

يقث ـ ـ ــيم عاندات الجريمة من خالل برويوكول ملحق االمضاهدة أو ااةيفاق (الفقرة  2من الماعة  17من المضاهدة مال

مصـ ـ ـ ــر؛ والفقرة  2من الماعة  16من المضاهدة مال الكويت) ،أو وسـ ـ ـ ــال الممتلكات واألرلاح المصـ ـ ـ ــاعرة المتايية من
جريمة اموجب حكم أو قرار واجب النفاذ يحت يصــرف الدولة الاالبة (الفقرة  3من الماعة  20من المضاهدة المبرمة

مال جممورية يران ااسالمية).
-2-3

التجارب الناجحة والممارسات الجي دة
•

-3-3

ياحة ااعالنات عن الممتلكات والدخل ،ااس ـ ــتانان البيانات الشـ ـ ـ ص ـ ــية التة يتض ـ ــمنما ،عل موقال لكترونة

م صص لمرا الغرن (الفقرة  5من الماعة .)52

التحد يات التي تواجه التنفيذ
يوص أرمينيا اما يلة:
•

ماالبة المؤسـ ـ ـث ـ ــات المالية ااجران فحص عقيق للحث ـ ــااات التة يالب فتحما أو يحتفا بما من قبل ،أو نيااة

عن ،األشـ ـ ـ ـ اص المضرسـ ـ ـ ــين سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــيا عل الصـ ـ ـ ــضيد الوطنة وأفراع أسـ ـ ـ ــرهم ،وكرلك من قبل المقرلين من

األشـ اص المضرســين ســياســيا عل الصــضيد الوطنة واألجانب ،ومتااضة يلك المؤسـثــات للتاكد من أن يفثــير

مصــالح "األش ـ اص المريباون بمم ااريقة أخرى" يشــمل الش ـ صــيات اةعتبارية .وفذا كان ة يشــملما ،يلزا
جران صالح يشريضة (الفقرة  1من الماعة .)52

()21

•

النير  ،عالوة عل اةلتزاا اــااعالن عن الموجوعات فة أرمينيــا وخــارجمــا ولــالقواعــد المتضلقــة اــاعالن

يض ــارا المص ــالح ،فة اعتماع يدابير ةش ــتراط ياا المو فين الضموميين المضنيين الرين لمم أي مص ــلحة

فة حث ـ ـ ـ ــاا مالة فة ال ارج أو التو يال عليه أو أي ص ـ ـ ـ ــالحيات أخرى عل حث ـ ـ ـ ــاا مالة فة ال ارج
اابالل الثلاات الم تصة بتلك الضالقة واةحتفاظ اثجالت مناسبة ،ووسال جزانات كافية لضدا اةمتاال

(الفقرة  6من الماعة .)52
•

النير فة مكانية اعتماع يدابير يثـ ــمح االمصـ ــاعرة غير المثـ ــتندة ل

•

اعتماع يدابير اشــان رجا الممتلكات المصــاعرة والتصــرف فيما وفقا للفقرات من  1ل  3من الماعة 57

الفقرة ( 1ج) من الماعة  54من اةيفا ية.

()22

عانة فة ل اليروف المبينة فة

من اةيفا ية ،مال مراعاة حقوق األطراف الاالاة الحثــنة النية ليل فة حالة المصــاعرة فقع ،نما فة حالة
رجا الموجوعات أيضـا (الفقرات من  1ل  3من الماعة )57؛ وسـمان رجا الممتلكات المصـاعرة ل

الـدولـة الارف الاـالبـة وفقـا للفقرة  3من المـاعة  57من اةيفـا يـة ،امـا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل الحـاةت التة ينص فيمـا
المضاهدات الانانية عل خالف ذلك (الفقريان  3و 5من الماعة .)57

•

يضزيز التضاون بين مركز الرقااة المالية والمؤسـ ـثـ ــات األخرى عل المثـ ــتويين الوطنة والدولة ،وسـ ــمان

التغلب افضالية عل أي عأبات ناجمة عن قوانين الثرية المصرفية (الماعة .)58

__________

( )21ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن مشرو يضديل لقانون مكافحة غثل األموال ويمويل اارهاا ينص

عل يضريف األش اص المضرسين سياسيا عل المثتوى المحلة ،اما يشمل أفراع أسرهم واألش اص المريباين بمم ااريقة أخرى،

اانمم يثتوفون م يار ال ار األكبر ،مما يقتضة يشديد الحرص الواجب اشانمم.

( )22ياور ةحق للزيارة القارية :أشارت الثلاات األرمينية ل أن البرلمان قد اعتمد فة  16نيثان/أبريل  2020قانونا اشان المصاعرة
المدنية للموجوعات غير المشروعة.
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•
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16/16

النير فة براا ايفاقات أو يرييبات محدعة لتضزيز فاعلية التضاون الدولة المضـ ــالال اه عمال االفصـ ــل ال امل

من اةيفا ية (الماعة .)59

االحتياجات من المساعدة التقنية التي حد دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية
•

يوفير الدعم فة ذكان الوعة الضاا اش ـ ــان يشـ ـ ـريضات مص ـ ــاعرة الموجوعات ،اما فة ذلك يبديد المغالاات

•

يوفير الدعم فة يضزيز التضاون الدولة وااقليمة (المواع  57- 54و.)59

والتصورات ال اطئة فيما يتضلق ااجرانات مصاعرة الموجوعات (الفقرة ( 1ج) من الماعة .)54
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