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 اشاره
تنهدا در  مبدارزه بدا آن    ،در دنیای مددرن امدروز   به ساختار پیچیده و گستردگی پدیده فسادنظر 

ای و  هدای منققده   نیداز بده همکداری    بلکده  نیسدت پذیر  مرزهای ملی کشورها امکان چارچوب
رو در  ازایدن . رسد میبه نظر ضروری در این زمینه المللی و استفاده از تجارب سایر کشورها  بین
ای بر استفاده از تجارب کشورهای مختلف در  سازمان بازرسی تأکید ویژه ریاستهای اخیر  سال

 .اند این زمینه داشته
مبارزه با فساد آذربایجان به زبان انگلیسی تهیه شدده بده    گزارش حاضر که از سوی کمیسیون

 .این کشور در طی ده سال گذشته اختصاص دارداقدامات ضد فساد ها و  تشریح موفقیت
بندی سازمان شفافیت قرار دهیم ققعاً جمهوری آذربایجدان   اگر مبنای قضاوت خود را رتبه

تدوان   اما آنچه از مقالعه گزارش حاضر می برخوردار نیست بندی رتبه نیا دراز جایگاه مقلوبی 
هدای   های اخیر این کشدور اقددامات مفیددی در حدوزه     استنباط کرد، این است که در طی سال

های دولتدی و راهبردهدای ملدی مبدارزه بدا فسداد،        اجرای برنامه ازجملهمختلف مبارزه با فساد 
 .زایی انجام داده استافالمللی و آگاهی های بین اصالحات قانونی و نهادی، همکاری

 این کشور با تصویب و اجدرای قدوانینی مانندد تسدهیک و کداه       اقدامات فوق، موازات به
مرسدوم در   هدای  کاغدذبازی و روند کار، پرداخت اینترنتی مالیات و کداه  حجدم    آغازمراحک 

 خوبی یتهای روز دنیا در راه اصالح اقتصادی، توانست موفق ادارات، توسعه و استفاده از فناوری
 .را به دست آورد

اجدرای   ازنظدر جمهوری آذربایجان برترین کشدور   ،6002در سال  به گزارش بانک جهانی
اصدالحات زیدادی در بخد      همچندین  این کشدور . است  های اصالحات اقتصادی بوده برنامه
 22مدیالدی بده رتبده     6002جهدانی در سدال    97انجام داد و موفق شد از رتبده   گذاری قانون
 .میالدی صعود کند 6009ی در سال منتهی به جهان

از تجارب سایر  برداری بهرهرو، در راستای انتقال و امید است ترجمه و انتشار گزارش پی 
 .قرار گیرد مندان عالقهکشورها در کار مبارزه با فساد و سالمت اداری مورد توجه 

 

 های سالمت اداری و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش
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این . های عرصه عمومی بود ای از رشد برای کشور در همه حوزه ده سال گذشته دوره
دستاوردها به عزم موجود و اراده سیاسی قوی مرتبط است که هدف آن پیشگیری از 

دولتی مبارزه باا   برنامهبا اتخاذ . سازی اصالحات حکمرانی خوب است فساد و پیاده
الزامات راهبدردی جدیددی مدورد شناسدایی قدرار       انداز و ، چشم6002در سال  فساد

 .گرفته است
موفقیدت  . تمام سازوکارها بدرای مبدارزه مد بر بدا فسداد در کشدور مدا برقدرار اسدت         

هدای نهدادی    جدام،، دسدتگاه   گدذاری  قدانون های مبارزه با فساد ما در قالب  سیاست
مکداری  های دولتی الکترونیدک، ه  های اخذ اطالعات، زیرساخت تخصصی، توانمندی

افزایدی گسدترده   نزدیک با جامعه مدنی، اصک مشدارکت عمدومی و اقددامات آگداهی    
برندد  . المللدی اسدت   کند که همه این مدوارد در راسدتای الزامدات بدین     خودنمایی می
ارائده خددمات عمدومی اجرایدی شدده،       بدرای  که 2مدل آسان سرویسآذربایجانی 

 .المللی پذیرفته شده است ح بیندر مبارزه با فساد در سق «بهترین روش»عنوان  به
های حکمرانی دولتدی و ارزیدابی متبدت ایدن اقددامات       رعایت شفافیت در همه حوزه
 .ترین دستاورد ما است توسط عموم مردم، مهم

 جمهور  رئیس 

 

 

 

 

 

                                                           
2 -  ASAN serviceبه آذربایجانیASAN xidmət   یک نهاد دولتی برای ارائه خدمات دولتی به شهروندان

تر به خدمات برای شهروندانی است که از  هدف این نهاد فراهم آوردن دسترسی هرچه آسان. آذربایجانی است
 620بر  شرکت خصوصی است که بالغ 20دستگاه دولتی و  20این نهاد متشکک از . نندک فناوری نوین استفاده می
 م. شود جمهور اداره می دهند و زیر نظر رئیس نوع خدمات ارائه می

https://az.wikipedia.org/wiki/ASAN_xidm%C9%99t


 9 جمهوری آذربایجان  ده سال مبارزه با فساد  

 برنامه دولتی مبارزه با فساد -( 6002-6002) مرحله اول
 

 :ربایجان اقدامات زیر انجام گرفتدر این مرحله از مبارزه با فساد در جمهوری آذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف فساد

 فساد و مقامات عمومی جرایم

 جرایمهای  مسئولیت

 فساد

 الزام به ارائه اطالعات درباره درآمد مقامات عمومی 

 نهادهای مسئول مبارزه با فساد

 

 :وضوعات زیر را سامان بخشیداین قانون م
 4002ژانویه  31

تصویب قانون مبارزه 

 با فساد
1 

4 

5 

3 

2 

 جرایمکنوانسیون سازمان ملل درباره 

 درباره فساد کنوانسیون حقوق مدنی شورای اروپا یافته سازمان

درباره  شورای اروپا کیفریکنوانسیون حقوق 

 ملل مبارزه با فساد سازمانکنوانسیون  فساد

 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

 (گریکو)های مبارزه با فساد شورای اروپا  گروه دولت

 ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی

 سازمان شفافیت

هایکنوانسیون

المللیوهمکاریبین

هایباسازمان

 المللیاسنادبین المللیبین

 المللیهایبینسازمان

1 

2 

3 

4 

4 

1 

3 

2 
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 قانون مبارزه با فساد

 قانون دعاوی اداری

 قانون دسترسی به اطالعات

4 

2 

3 

1 

2 

1 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

2 

 کمیسیون مبارزه با فساد 1

 اداره مبارزه با فساد دادستانی کل

 قانونی -شورای حقوقی 

 جمهور کمیسیون خدمات اجتماعی زیر نظر رئیس

گذاری علیه انحصار و حمایت از  اداره دولتی سیاست

 صاد و صنایعکنندگان زیر نظر وزارت اقت حقوق مصرف

صفحات اینترنتی در تمامی نهادهای دولتی ایجاد شد؛ سازوکارهایی 
 .اندازی شده است ها و شکایات راه برای تسلیم الکترونیک درخواست

نهاد  های تخصصی مردم رسانی و همکاری با سازمان شبکه اطالع
 .در امر مبارزه با فساد تأسیس شد

وتحلیل اطالعات در  اری و تجزیهگذ هایی برای بهبود قانون کارگروه
اندازی شد و اعضای نهادهای  کنار کمیسیون مبارزه با فساد راه

 .ها سهیم شدند های کارگروه جامعه مدنی در فعالیت

 .مراکزی برای معاضدت حقوقی تأسیس گردید

آذربایجان تبدیل به کشوور پیشورو جهوانی در افوزایل تولیود      
 .شد 4002و  4002های  ناخالص داخلی در سال

حمایووت از  بوورایشوورایب بوورای فعالیووت صووندوق ملووی   
 .کارآفرینی در جمهوری آذربایجان فراهم گردید

بهبود قوانین کیفری مبارزه 
 با فساد

هوای  رخواستد بررسی قانون
 شهروندان

 گذاریبهبودقانون
 هایارتقایآگاهیمهبرنا

 حوزهاقتصادیواجتماعی

برنامهدولتی

 مبارزهبافساد

 

اصالحات

 نهادی
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 22در قانون مبارزه باا فسااد    رهیافت جدید مبارزه با فساد در آذربایجان با تصدویب  

هدای   مند شددن سیاسدت   تصویب این قانون باعث یکپارچگی و نظام. آغاز گردید 6002ژانویه 

 .مبارزه با فساد شد

 :های زیر متمرکز بود قانون یادشده بر حوزه

 کشف فساد و از بین بردن پیامدهای آن 

 های شهروندان پاسداری از عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی 

 تقویت تدابیر مبارزه با فساد 

 ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی 

 آیی در عملکرد مقامات عمومی حصول اطمینان از قانون مداری، شفافیت و کار 

بدا فرمدان    برناماه دولتای مباارزه باا فسااد     هم در این مرحله اتخاذ دومین ابتکار م

عنوان برنامه ملدی   هدف این برنامه به. بود 6002جمهور جمهوری آذربایجان در سپتامبر  رئیس

پیشرو، اتخاذ یک راهبرد مبارزه با فساد در درون یک چارچوب واحد و تداوم اجرای اقدامات در 

 .این حوزه به نحو م بر بود

مبارزه با فساد و تقبیدق آن   یقدامات مهم این برنامه شامک بهبود قوانین ملی درزمینها

المللی، بهبود عملکرد مقامات مسئول دولتی، تقویت فعالیت نهادهدای تخصصدی    با الزامات بین

ها، به وجود آوردن سازوکارهای کنترلی  در حوزه مبارزه با فساد و تأمین مناب، ضروری برای آن

 .شد و تأسیس نهادهای اعمال قانون و قضایی بر اساس الزامات مدرن می کارآمد

المللدی   های غیردولتی و بدین  بخشی، همکاری با سازمانهمچنین اقداماتی برای آگاهی

 .بینی شده بود منظور افزای  کارایی مبارزه با فساد در این برنامه پی  به

مللی مرتبط با مبارزه بدا فسداد ملحدق    ال طی این دوره، جمهوری آذربایجان به اسناد بین

اقتصادی و اجتماعی دستاوردهای مهمی در حوزه بهبود اسدتانداردهای زنددگی    یدرزمینه. شد

اقتصاد سریعاً شروع به رشدد  . شهروندان، افزای  دستمزدها و تقویت رفاه اجتماعی حاصک شد

بده کشدور    6001-6002ای هد  واسقه افزای  تولید ناخالص داخلی در سال کرد و آذربایجان به

 .در سقح جهانی تبدیک شد پیشرو
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بودجه دولتی درنتیجه تقویت انضباط مالی و اجرای اصالحات مالی به شکک چشمگیری 

 مسألهعنوان اولویت تعریف گردید؛ این  به گذاری قانونموضوعاتی همانند بهبود . افزای  یافت

المللی و هم بده معندای همداهنگی     سناد بینیک فرایند پویایی بود که هم به معنای الحاق به ا

 .شد المللی تعریف می قوانین ملی با الزامات بین

دهدی شددند و نهادهدای     چندین نهاد دولتی دوباره سازمانبرنامه دولتی، طی اجرای 

ها را بهبود  نهادهای دولتی، صفحاتی اینترنتی ایجاد کردند و یا آن. جدید دولتی به وجود آمدند

رؤیت بود و امکان  کرد، قوانین مرتبط در آن قابک فعالیت این ادارات را منعکس می بخشیدند که

نهادهدای دولتدی، واحددهای    . ارائه درخواست و شکایات با ابزارهای الکترونیکی وجدود داشدت  

 .شهروندان به وجود آوردند های درخواست مستقیم برای اندازی کردند و کانال کنترل درونی راه

کمیسدیون مبدارزه بدا     ازجملده اشاره شد نهادهای تخصصی مبارزه با فساد  قبالً که چنان

همچندین کمیسدیون خددمات    . فساد و اداره مبارزه با فسداد دادسدتانی کدک تأسدیس گردیدندد     

جمهور آذربایجان با هدف تسری، در اجرای اصالحات در حوزه خددمات   اجتماعی زیر نظر رئیس

 .اجتماعی ایجاد شد

های مالیاتی از طریق اداره پست بدون مراجعه به مقامات مالیداتی   نامهامکان ارائه اظهار

. دهنددگان و مقامدات عمدومی فدراهم گردیدد      با هدف به حداقک رساندن تمداس بدین مالیدات   

یکدی از  . در وزارت مالیدات ایجداد شدد    6002از فوریده   خودکاار سیستم اطالعات مالیاتی 

دهدی کنتدرل مالیداتی      تم مالیاتی و سدازمان های اصلی این سیستم افزای  شفافیت سیس هدف

 .م بر است

 ضوابط اخالقی برای مقامات عمومی شاغک در گمرکدات جمهدوری آذربایجدان توسدط    

بده تصدویب رسدید و    کمیته گمرکات و ضوابط اخالقی مقامات مالیااتی وزارت مالیاات   

 .عواقب نقض این ضوابط معین شد

ا کرد و تددابیری بدرای افدزای  نقد      همکاری با اعضای نهادهای مدنی گسترش پید

 .ها در راه مبارزه با فساد به اجرا گذاشته شد آن
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طور منظم در مناطق مختلف کشدور بدا    ها و میزگردهای متعددی به سمینارها، کنفرانس

 .فساد برگزار شد مبارزه با یهدف افزای  آگاهی مردم درزمینه

شدروع بده اجدرای     جدان یآذربا (TI) لدک الم طی این دوره، نمایندگی سازمان شفافیت بین

کمیسیون مبارزه با فساد از اجرای این پروژه حمایت کرد و . پروژه مراکز معاضدت حقوقی نمود

در چارچوب همین . الملک آذربایجان همکاری به عمک آورد در چارچوب این طرح با سازمان بین

 .شد مرکز معاضدت حقوقی در مناطق مختلف آذربایجان ایجاد 1پروژه 

مبارزه با فساد و نهادهدای مجدری قدانون      یالمللی درزمینه های بین همکاری با سازمان

مناسبات همکاری با نهادهای تخصصی مبارزه با فسادِ دولدت  . های خارجی افزای  یافت دولت

مجمع مبارزه با فساد و اساتقرار ساالما ادارس ساازمان کانارانس     خارجی در درون 

هاس مبارزه با فسااد   مللی نهادهاس مبارزه با فساد و گروه دولاال اسالمی، انجمن بین

 .برقرار گردید (گریکو)شوراس اروپا 

طدور مرتدب توسدط     الزم به ذکر است اقدامات جمهوری آذربایجان در ایدن مرحلده بده   

آمده با نگداه متبدت ارزیدابی     دست گرفت و نتایج به المللی مورد ارزیابی قرار می های بین سازمان

 .یدگرد
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موازات اراده سیاسی قوی حکومت آذربایجان، دولت آذربایجان تدابیر مبارزه با فساد  به
برنامه حال عملیاتی کردن  را به شیوه مداوم و پایدار به مرحله اجرا گذاشته است و در

درنتیجه اصالحاتی که تاکنون صورت گرفتده، مددیریت   . است دولتی مبارزه با فساد
ایدم و   یافتده  یافته است و ما بده دسدتاوردهای اقتصدادی مهمدی دسدت      عمومی بهبود

برای تداوم و افزای  این دسدتاوردها و بدا توسدعه    . های اجتماعی را اجرا کردیم برنامه
شانافیا و  جدید دربداره افدزای     ملیراهبرد  روندهای توسعه آینده، عمدتاً بر آغاز

 .متمرکز هستیم مبارزه با فساد
در درجده اول، مبندای قدانونی    . میبدر  یمد گون در مبارزه با فساد بهدره  ما از روش گونا

؛ مید درآوردمحکمی را ایجاد کردیم و راهبرد ملی مبارزه بدا فسداد را بده مرحلده اجدرا      
کمیسیون مبارزه با فساد مشغول فعالیت است و دولت حمایت و توجده شددیدی را بده    

بایجان ایدن اقددامات را بدا مشدارکت     آذر. دهد میاقدامات مبارزه با فساد از خود نشان 
اقددامات ذکدر شدده و همچندین سدایر       درنتیجه. کند میدنبال  المللی بین های سازمان
، سدقح فسداد در کشدور مدا بده طدرز       هدا  بخد  صورت گرفته در دیگدر   های فعالیت
                .کاه  یافته است ای العاده فوق

 جمهور  رئیس                                                                                     
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 راهبرد ملی شفافیت و مبارزه با فساد -(6002-6002)مرحله دوم 
 :در این مرحله اقدامات زیر انجام گرفت

 آگاهی افزایی

توسط اداره مبارزه بدا فسداد جمهدوری آذربایجدان      222 مرکز ارتباط مستقیم تلفنی .2

 .اندازی شد فساد راه جرایمیافت اطالعات منظور در به

راحتی بتوانند به  ارائه اطالعات بر روی صفحات اینترنتی و جاهایی که شهروندان به .6

 .آن دسترسی داشته باشند

 انتشار اقدامات حقوقی هنجاری درباره مبارزه با فساد .2

 خدمات الکترونیک

 .ایجاد شد «دولت الکترونیک»درگاه  .2

منظور ارائه  های رسمی نهادهای دولتی به رونیک ویژه در وبگاههای خدمات الکت بخ  .6

 .خدمات الکترونیک ایجاد شد

ای کدده بایددد از طددرف نهادهددای دولتددی ارائدده گددردد توسددط  مقددررات خدددماتی ویددژه .2

 .وزیران به تصویب رسید هیأت

هدا و   مربوط به عددم رعایدت مقدررات راننددگی تنهدا از طریدق باندک        جرایمپرداخت  .2

 .پذیر شد پالستیکی امکان های کارت

های ویژه در صفحات الکترونیک برای ارائه اطالعات دربداره حقدوق گمرکدی و     بخ  .1

 .ها ایجاد گردید تعرفه

 .پذیر شد ها امکان از صفحات اینترنتی امکان اخذ اطالعات درباره بازرسی .2

و  مبارزه با فساد در چارچوب راهبرد واحدد، تعریدف واضدح اهدداف     ،راهبرد ملیهدف 

افزای  شفافیت و پیشگیری از فساد . اصول و تضمین شفافیت در فعالیت نهادهای دولتی است

بهبدود قدوانین و نیدز    . عنوان اصک مبنایی  مبارزه با فساد در این راهبرد گنجانده شدده اسدت   به

بهبود عملکرد مقامات دولتی و محلی، نهادهای تخصصی مبارزه بدا فسداد، نهادهدای مجدری     

در صدورت حصدول شدفافیت،    . عنوان اقدامات عمده مشخص شدده اسدت   ها به ادگاهقانون و د
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جامعه آگاهی بیشتری از تصمیمات اتخاذشده توسط مقامات عمدومی خواهدد داشدت، شدرایط     

 .برای مباحته عمومی مهیا خواهد شد و اعتماد مردم به مقامات عمومی افزای  خواهد یافت

های تخصصدی   تصویب رسید، فعالیت سازمان قوانین مهمی به راهبرد ملیطی اجرای 

مبارزه با فساد تقویت گردید، شفافیت در فعالیت نهادهای دولتی حاصک شد، اصالحات جدامعی  

داد به مرحلده اجدرا درآمدد، اقددامات آموزشدی       های مختلفی را تحت پوش  قرار می که بخ 

در . نی برقدرار گردیدد  ای انجام گرفت و همچنین روابط م بری با اعضدای جامعده مدد    گسترده

المللدی   ها و اسناد بین ، کشور مبادرت به تدابیری برای اجرای کنوانسیونراهبرد ملیچارچوب 

واسدقه اجدرای    بده . المللی بر عهده گرفت مبارزه با فساد کرد و مشارکت فعالی در ابتکارات بین

د یافدت، دسدتمزدها   این راهبرد استانداردهای زندگی مردم در عرصه اقتصادی و اجتماعی بهبو

 .یافتافزای  پیدا کرد، نرخ بیکاری کاه  و رفاه اجتماعی افزای  

مبارزه با فساد و  یاقداماتی برای اجرای کنوانسیون سازمان ملک و شورای اروپا درزمینه

، انجام شده و مقررات الزم ستا ها آنالمللی که آذربایجان عضو  های بین نامه نیز دیگر موافقت

قاانون  . های کیفری اشخاص حقوقی مقابق با قانون معین گردید مسئولیت. رسید به تصویب

هاس غیرقانونی و تاممین   هاس ناشی از راه و سایر دارایی ها مبارزه با قانونی شدن پول

تصویب شد و چارچوب حقوقی الزم بدرای عملیداتی شددن کامدک آن برقدرار      مالی تروریسم 

 .را از تصویب گذراند هاس ادارس قانون رویههمچنین پارلمان آذربایجان . گردید

فسااد در   جارایم مبارزه با جمهور آذربایجان فرمان تقویت  رئیس 6009ژوئیه  66در 

هدا   بررسی درخواست. را امضاء نمود هاس شهردارس حوزه مدیریا دولتی و اموال و دارایی

هدای   فزارهدا و شدبکه  ا و شکایات شهروندان از سوی نهادهای دولتی بهبود یافته اسدت و ندرم  

 .است شده دادهای برای این منظور توسعه  رایانه

دهندده   کاه  فاصله میان شهروندان و مقامات عمومی ارائه «دولت الکترونیک»هدف 

اسدتفاده گسدترده از خددمات دولدت     . سازی و تضمین شفافیت این روابدط اسدت   خدمات، ساده

رضایت شهروندان به محقدق شددن هددف    الکترونیک، افزای  کم و کیف آن و سقح فزاینده 

 .دولت الکترونیک کمک نمود
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های فسداد از   اندازی شد تا اطالعات مرتبط با پرونده راه 222 مرکز ارتباط مستقیم تلفنی

در روزهدای تعقیدک    ازجملده ایدن خدط مسدتقیم دائمداً     . سوی اداره دادستانی کک دریافت شود

 .کند یافت میاطالعات شهروندان درباره موارد فساد را در

مبارزه با فساد، کمیسیون مبارزه با فساد  یدر راستای افزای  اطالعات حقوقی درزمینه

منتشدر نمدود و آن را در بدین مقامدات اجرایدی       مبارزه با فسااد  قوانینمجموعه را با عنوان 

 .مرکزی و محلی توزی، کرد

از اقددامات صدورت   المللی مدورد ارزیدابی گرفدت و     های بین راهبرد ملی توسط سازمان

 .آمده تقدیر به عمک آمد دست گرفته و نتایج به
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. کند خواری اجرا می را علیه فساد و رشوه  جانبه خیلی سری، و همه ای مبارزهکشور ما 
یافته در ایدن زمینده مقلد، بشدویم بلکده       تنها باید از تجارب کشورهای توسعه ما نه

کارگیری اقددامات   بر این باورم که توسعه و به. بکار ببریم ضرورت دارد این رویه را
تری را بدرای مبدارزه بدا     های افزون نهادی، اجرا و تداوم اصالحات سیستمی فرصت

یافتده   خواهیم به یک کشور توسعه اگر ما می. خواری ایجاد خواهد کرد فساد و رشوه
من . ت بیشتری پی  ببریمخواری را با جدی تبدیک شویم باید مبارزه با فساد و رشوه
 .مقمئنم در این مبارزه پیروز خواهیم شد

این مبدارزه  . تر هم خواهد شد خواری جدی های آینده مبارزه با فساد و رشوه در سال
گذاری عمومی در این حوزه صریح و  نتایج پرباری را به همراه داشته است و سیاست

آذربایجدان بدرای از بدین بدردن      سیاسی بسیار قدرتمندی در اراده. بدون ابهام است
اطمینان دارم اقدامات اداری، اصالحات کیفری و . های نامقلوب وجود دارد موقعیت
امیددواری  . سال بعدد خواهدد شدد    1های بزرگی در طی  منجر به پیشرفت مند نظام

اجرایی شدده و   «دولت الکترونیک»پروژه . بسیاری به خدمات الکترونیکی خود دارم
دلیک این اعتمداد، احتدرام بسدیاری    . الکترونیک در حال افزای  استتعداد خدمات 
مبارزه با فساد و . در مدت کوتاه کسب کرده است «آسان سرویس»زیادی است که 

 .خواری باید به یک رسالت ملی بدل شود رشوه

 جمهور  رئیس
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 طرح اقدام ملی برای ترویج دولت باز - (6026 -6022)مرحله سوم 
 (open government) 

جمهور آذربایجان مرحله سوم مبارزه با فساد را با صدور فرمان ریاست جمهوری با عنوان  رئیس

در . آغداز نمدود   6022مدی   62در  «برخی اقدامات برای ارائه خدمات توسط نهادهای دولتدی »

دولتی  وسیله نهادهای ای که باید به خدمات ویژه»وزیران مقررات مربوط به  هیأت 6022نوامبر 

دهی و ارائده خددمات    با هدف سازمان «دولت الکترونیک»درگاه . به تصویب رساند «ارائه شود

 .ایجاد شد «پنجره واحد»الکترونیک توسط مقامات عمومی بر اساس 

برخی اقدامات برای ارائه خدمات توسط نهادهای »بعد از صدور فرمان ریاست جمهوری  

یت عمدومی  در مددیر  فناوری اطالعات و ارتباطاتده از استفا 6026مخصوصاً از سال  «دولتی

حدال،   درعین. ویژه در ارائه خدمات الکترونیک به شکک چشمگیری گسترش یافت آذربایجان به

 .شود عنوان ابزار م بری برای پیشگیری از فساد و ایجاد شفافیت تلقی می دولت الکترونیک به

فرمان یادشده نق  مهمی در عمق پیدا کردن دولت الکترونیک، تقویت مبارزه با فسداد  

زمدان   طدی مددت  . اد شرایط الزم برای مبادرت به اصالحات جدید در این بخد  داشدت  و ایج

ایدن  . ای در وبگاه نهادهای دولتدی ایجداد شددند    های خدمات الکترونیکی ویژه کوتاهی، بخ 

شده، فهرست دقیقی از مدارک موردنیاز برای این خددمات و   ها شامک عنوان خدمات ارائه بخ 

شد کده بایدد از طدرف متقاضدی      ها و دیگر مدارکی می ها، نمونه استنیز فرم الکترونیکی درخو

 .تکمیک شود

پیوسدت   2«مشارکت در دولدت بداز  »آذربایجان جزء اولین کشورهایی بود که به سازمان 

گسترش خدمات الکترونیک و استفاده از این ابزار برای . فعالیت آن شروع شد 6022که از سال 

بندابراین در نشسدت    ؛جمهور آذربایجان قرار داشدت  ز توجه رئیسمبارزه با فساد همواره در مرک

هدای پدی  رو    اقتصدادی و چدال   -که به بررسی توسعه اجتماعی 6026وزیران در سال  هیأت

                                                           
2 -(Open Government Partnership)   یک جنب  جهانی است که در راستای  یا مشارکت در دولت باز

منظدور افدزای  مشدارکت     المللی و ایجاد تعهددات قدوی در نهادهدای دولتدی بده      های چندجانبه بین ترویج فعالیت
ر گدوت تدر و پاسد    هدایی بدازتر، ابدربخ     های جدید برای ایجاد دولت کارگیری فناوری مردمی، مبارزه با فساد و به

کند تا تعهدات مشخصی را از کشورهای داوطلدب عضدو اخدذ کدرده و از ایدن       تالش می این نهاد. کند فعالیت می
 م .طریق حرکتی را در سقح دولت ایجاد نماید

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt0oCj08vUAhWJIVAKHdm9Bq4QFggjMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C_%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AFQjCNHUJV33zNGEyiSWGGLEjI2IIu-jBA&sig2=5YRgcNJGJNhGEFj7ar2ghw
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/
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ناپذیر بودن گدذار بده سیسدتم الکترونیدک      جمهور آذربایجان بر اجتناب اختصاص داشت، رئیس

مسیر افزای  شفافیت و مبارزه بدا فسداد از    وی خاطرنشان کرد که نتایج بهتر در. تأکید داشت

 .شود طریق گذار به یک سیستم الکترونیک و اصالحات نهادی عمیق حاصک می

بندا بده ابتکدار     6026در سدال   نهاد دولتی خدمات عمومی و ابتکاارات اجتمااعی  

تدرین اقددامات صدورت     یکی از مهدم  تأسیس این نهاد. جمهور و زیر نظر او تأسیس شد رئیس

ایدن نهداد حصدول     هدای  فعالیدت  ترین عمدهیکی از . ه در مرحله سوم مبارزه با فساد استگرفت

الکترونیک و بهبود کیفیت اقددامات صدورت گرفتده در ایدن زمینده       اطمینان از تدارک خدمات

 .باشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هدا   ایدن حدوزه  . حدوزه اسدت   62اقدام در  261متشکک از  طرح اقدام مبارزه با فساد

هدا، بهبدود    هبود چارچوب قانونی مبارزه با فساد، بهبود رسیدگی به شکایات و درخواستشامک ب

پیگرد کیفری، بهبود عملکرد نهادهای تخصصی مبارزه با فساد، پیشگیری از  یقوانین درزمینه

های مجرمانه و تقویت سازوکارهای نهدادی در ایدن زمینده،     قانونی شدن عواید حاصک از شیوه

خدمات عمومی و سازوکارهای نهادی، بهبود عملکرد کارمندان دولتدی و توسدعه   بهبود قوانین 

 .شود های شهرداری و غیره می ای، بهبود قواعد رفتار اخالقی، بهبود فعالیت حرفه

به تأیید  4034که در سپتامبر  طرحاقدامملیبرایترویجومبارزهبافساد

ترین سند راهبردی است که مسیر راهبردی اقداماتی  جمهور آذربایجان رسید، مهم رئیس

 .کند های آینده در کشور ما انجام شود معین می ره و در سالکه باید طی این دو

داد اطمینان بخشی  را تحت پوشل قرار می 4034- 4032های  که سالهای اقدام هدف طرح

ی مبارزه با فساد، افزایل شفافیت در از تداوم اقدامات صورت گرفته در آذربایجان درزمینه

 .ی نوین مدیریت و ارتقای اصول دولت باز استاستانداردها رعایتنهادهای دولتی، ضمانت 

    در کنار مقامات عمومی، نظرات و پیشنهادهای نهادهای جامعه مدنی که مشارکت

المللی در تدوین  های بین فعالی در این زمینه دارند همچنین پیشنهادهای سازمان

 .گیرد های اقدام مدنظر قرار می طرح
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اراده سیاسی بسیار قدرتمندی برای مبارزه با فساد به نحو مقلدوبی در آذربایجدان   
نونی خود را نوسدازی کدرده و اصدالحات نهدادی در     کشور ما مبانی قا. وجود دارد

المللی در حوزه مبارزه با فسداد را بده مرحلده اجدرا گذاشدته       چارچوب ابتکارات بین
                                            .است

 جمهور  رئیس
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 (6002-6022)شماری اقدامات حقوقی هنجاری  گاه - اصالحات قانونی
های مهم سیاست مبارزه با فساد در جمهوری آذربایجان، بهبود قوانین  گیری تیکی از جه

شده در این زمینه، قوانین فعلی مبارزه با فساد در آذربایجان با  واسقه اقدامات انجام به. است

المللی  های بین های متبت سازمان با ارزیابی مسألهالمللی سازگار شده و این  الزامات اسناد بین

اصالحات قوانین همچنین در حوزه اعمال مجازات برای افرادی که مرتکب . ده استمواجه ش

شوند و نیز شناسایی و از بین بردن شرایط و دالیک به وجود آورنده فساد با  فساد می جرایم

 .فساد صورت پذیرفته است جرایمهدف پیشگیری از 

دهندده   صدر تشدکیک  منظور اصالح قدوانین کیفدری مدرتبط بدا مبدارزه بدا فسداد، عنا        به

و اشدکال جدیدد    «خوارس مانعل رشوه» ،«خوارس فعال رشوه»، «سوءاستناده از قدرت»

از طریق اعمال اصالحاتی در حقوق کیفری و آیین دادرسدی کیفدری    2«تجارت ننوذ» جرایم

خواری منفعک و فعال به حقوق کیفری اضدافه   جمهوری آذربایجان معین گردید و تعاریف رشوه

سنگین قدرار   جرایمیادشده افزای  یافت؛ جرم اخذ رشوه در زمره  جرایمت کیفری مسئولی. شد

بندی مقامات عمومی گسترده شد و اختیدارات تحقیقدی نهادهدای دولتدی دربداره       گرفت؛ دسته

به نف،  یرقانونیغهای  فساد مشخص گردید؛ همچنین گستره ضبط اموال حاصک از شیوه جرایم

 .تر شد دولت، فراخ

. بده تصدویب رسدید    «هاس ارائه اطالعات مالی توسط مقامات عمومی ویهر»قانون 

هدای   این قانون فرم ارائه اطالعات مالی، فهرست مقامات عمدومی  ملدزم بده ارائده اظهارنامده     

کنند و مقررات مربوط بده کنتدرل ایدن     دارایی، مقامات خاصی که این اظهارنامه را دریافت می

 .کند اطالعات را مشخص می

هدف این قدانون مراعدات   . به تصویب رسید «تشرینات ادارس»قانون  6001 در سال

این قانون . های بشری از سوی مقامات عمومی و نیز تحقق حاکمیت قانون بود حقوق و آزادی

مبانی حقوقی، اصول و قواعد مقامات دولتی برای اتخاذ، اجرا یا لغو اقدامات اداری را مشدخص  

 .کند می

                                                           
1 - Trading in influence 
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اسناد مهم دیگری بود که در همدان سدال در    ازجمله «طالعاتدسترسی به ا»قانون 

این قانون مبنای حقدوقی بدرای تضدمین دسترسدی     . حوزه پیشگیری از فساد به تصویب رسید

آزادانه به اطالعات بدون هرگونه مانعی و در شرایط برابر برای همه بر مبنای اصول جامعه بداز  

ون اساسی جمهدوری آذربایجدان بددان تصدریح     قان 10کراتیک که در ماده وو دولت حقوقی دم

 .کندشده، معین می

اقدامات صوت گرفته در حوزه خدمات اجتماعی، استخدام متمرکدز در خددمات    درنتیجه

 .اجتماعی به وجود آمد و منجر به شفافیت بیشتر در این حوزه شد

سال  01شمارس تصویب اقدامات حقوقی هاجارس علیه فساد در طی  گاه

 :گذشته

o 01  قانون مبارزه با فساد :4112ژانویه 

o 3  برنامده دولتدی   » تأییدد جمهور آذربایجان مبنی بر  فرمان رئیس :4112سپتامبر

 «6002-6002های  با فساد برای سال مبارزه

o 42  قانون اداره مبارزه با فسادِ دادستانی کک آذربایجان :4112اکتبر 

o 42  ها و قضات هدادگا»اصالح قانون  :4112دسامبر» 

o 3  قانون کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان: 4111می 

o 42  های ارائه اطالعات مالی توسط مقامات عمومی رویه»قانون  :4111ژوئن» 

o 31  دسترسی به اطالعات»قانون  :4111سپتامبر» 

o 30  قواعد رفتار اخالقی کارمندان عمومی»قانون  :4112می» 

o 01  قانونی شدن عواید ناشی از اقدامات جنایی پیشگیری از »قانون  :4112فوریه

 «اموال دیگر و تأمین مالی تروریسمیا 

o 44  جرایمتشدید مبارزه با »جمهور آذربایجان مبنی بر  فرمان رئیس: 4112ژانویه 

 «ها فساد در حوزه مدیریت اموال و مناب، دولتی و نهادهای زیر نظر شهرداری
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o 02  های کارآگاهی و تحقیقی فعالیت»در  قانون اعمال اصالحاتی :4100مارس» 

o 42  حقددوق کیفددری جمهددوری  »قددانون اعمددال اصددالحاتی در   :4100ژوئاان

 «آذربایجان

o 1  طدرح اقددام   » تأییدد جمهور آذربایجان مبندی بدر    فرمان رئیس :4104سپتامبر

 «6026-6021های  ترویج دولت باز برای سال

o 1  طدرح اقددام   » یدد أیی بدر ت جمهور آذربایجان مبند  فرمان رئیس :4104سپتامبر

 «6026-6021های  با فساد برای سال مبارزه
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نتایج و دستاوردهای . شود قلمداد می تیاهم با مسألهامروزه مبارزه با فساد یک 
عملکرد اداره مبارزه با فساد بسیار ستودنی . خوبی در این مبارزه حاصک شده است

رو به دست های پی  بیشتری در این زمینه در سال های من مقمئنم موفقیت. است
در شهرهای باکو، سومگایت، گنجه فعالیت  «آسان سرویس» امروزه. خواهد آمد

میلیون  طی یک سال یک. دهند ای به آن نشان می کند و مردم توجه ویژه می
این خدمات، مزیت . درخواست دریافت شده و همگان از عملکرد آن راضی هستند

موازات ارائه خدمات   باکیفیت  به. شود یمرای نوسازی آذربایجان محسوب بزرگی ب
. کند های منفی ایفاء می نق  مهمی در پیشگیری از موقعیت «آسان سرویس» باال

تنها در حوزه ارائه خدمات  نه «آسان سرویس» اندازی ارزیابی من این است که راه
کشور ما نق  خود را ایفاء خواهد های آینده و توسعه نوین  عمومی بلکه در موفقیت

روز سازی ارائه خدمات در دیگر نهادهای دولتی برای  مقل، هستم که فرایند به. کرد
حال ایجاد  ما در. در حال انجام است «آسان سرویس» رساندن آن به سقح خدمات
های منفی نباید در دولت آذربایجان رخ دهد  موقعیت. دولت قدرتمند و مدرن هستیم

خوشحالم که حمایت و همدلی زیادی از . الت کنونی باید از بین برودو مشک
شهروندان آذربایجانی نسبت به خدمات وجود دارد و این طرح با قدردانی بسیاری 

محصول آذربایجان و  «آسان سرویس» ام طور که بارها گفته همان. همراه بوده است
 .دهند ن نشان میدیگر کشورها توجه زیادی به آ ابتکار این کشور است و

 

 جمهور  رئیس
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 اصالحات نهادی
 کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان

ایدن کمیسدیون   . تأسیس شدد  6002مارس  2کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان در 

های کمیسیون بدر   مسئولیت. کند سان یک نهاد تخصصی در امر پیشگیری از فساد عمک میهب

هدای آن بدر مبندای قدانون اساسدی جمهدوری        فعالیدت . معین شده اسدت  اساس اساسنامه آن

المللی که این کشور در آن عضویت دارد، قوانین جمهوری آذربایجدان   آذربایجان، معاهدات بین

 .شود و سایر مقررات و همچنین مقابق اساسنامه تنظیم می

نفدر توسدط    1جمهدور،   نفر از سوی رئیس 1عضو دارد که  21کمیسیون مبارزه با فساد 

از سوی اعضا  که آنرئیس . شوند نفر دیگر توسط دادگاه قانون اساسی منصوب می 1پارلمان و 

این کمیسیون موضدوعات  . کند ریزی و مدیریت می شود، فعالیت کمیسیون را برنامه انتخاب می

کند  جلسات منظمی برگزار می د،ده مختلف در چارچوب صالحیت خود را مورد بررسی قرار می

 .شود بار تشکیک می و حداقک هر سه ماه یک

هدا   در ترکیدب ایدن کدارگروه   . های مختلفی زیر نظر کمیسدیون فعالیدت دارندد    کارگروه

المللدی، کارشناسدان مسدتقک و     هدای بدین   های دولتی، نهادهای جامعه مدنی، سدازمان  دستگاه

 .های جمعی حضور دارند نمایندگان رسانه

شدکک مدنظم،    کند و بده  ، مقننه و قضایی فعالیت میکمیسیون با همکاری قوای مجریه

جمهور، پارلمان و دادگاه قانون اساسی را از وضدعیت مبدارزه بدا فسداد در کشدور مقلد،        رئیس

سیاسدت دولتدی مبدارزه بدا فسداد،       یرید گ شککوظایف کمیسیون شامک مشارکت در . سازد می

و  ییکدارا  کید وتحل هید تجزوزه، ح ندر ای نهادهادولتی و دیگر  ینهادهاعملکرد  یساز هماهنگ

اطالعات مالی  یآور جم،مبارزه با فساد،  دولتیبرنامه  اجرای ارت برظوضعیت مبارزه با فساد، ن

و  کید وتحل هید تجز ،یآور جمد، قانون مبارزه با فساد، نظارت بر ارائده ایدن اطالعدات،     مقابق با

 ،ربط ذیدها به مقامات دولتی اطالعات مربوط به نقض قوانین فساد، ارائه پیشنها یساز خالصه

ی بندد  جم،، مقالعه و عملی نمودن همکاری با دولت و دیگر انواع نهادها در امر مبارزه با فساد

درباره وضعیت اجرای قوانین مرتبط با فساد، دریافت گزارش سران نهادهای مجدری قدانون و   
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هدای اداری محلدی و    هی ضروری از دسدتگا ها دادهدیگر نهادهای دولتی و دریافت اطالعات و 

 .استدولتی 

هدای زیدر    کمیسیون مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان مبادرت به اصالحاتی در حدوزه 

بهبود قوانین، اسدتخدام اداری، نظدام قضدایی، ارائده خددمات حقدوقی، بهداشدت،        : نموده است

 .ی در فعالیت نهادهای دولتیساز شفافآموزش، دسترسی به اطالعات و 

 زه با فساد دادستانی کلاداره مبار

مدارس   2جمهدور در   رئیس 222اداره مبارزه با فساد دادستانی کک آذربایجان طی فرمان شماره 

اداره مباارزه باا فسااد    به  بخش مبارزه با فساد دادستانی کلعنوان . تأسیس شد 6002

عنوان یک نهاد  جایگاه این اداره در درون سیستم دادستانی ملی به. تغییر نام داد دادستانی کل

خدمات اداره »و « اداره دادستانی»مجزا ارتقا یافت و اختیارات آن با اعمال اصالحاتی در قانون 

جمهدور آذربایجدان مبندی بدر اجدرای       ی رئیسها فرمانو همچنین به دنبال صدور  «دادستانی

 .، افزای  پیدا کردادشدهقوانین ی

 :رح زیر استوظایف اداره مبارزه با فساد دادستانی کک به ش

 ی خود از طریدق  ها تیفعالجمهور و کمیسیون مبارزه با فساد درباره  رئیس یساز آگاه

دادستان کک

  ی قانونی مرتبط با فساد و مبادرت به تحقیقدات  ها یتخقبررسی اطالعات پیرامون

در این زمینه

  کیفری مرتبط با فساد و انجام تحقیقات کیفری مقدماتی یها پروندهبررسی

  منظدور   بده ( بدا ابزارهدای تحقیقداتی خداص    )تحقیقدی   –اقددامات عملیداتی    انجدام

فساد جرایمپیشگیری، کشف و تحقیق درباره 

  مرتبط با فساد و توقیف امدوال   جرایماتخاذ تدابیری جهت جبران ضررهای ناشی از

مقابق با آنچه در قوانین تصریح شده

    ،قربانیدان، متهمدان و دیگدر    حصول اطمینان از اتخاذ اقداماتی برای امنیدت شدهود

مربوط به فساد جرایمطی تحقیقات مقدماتی و دادرسی قضایی   ربط ذیاشخاص 
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مبدارزه   یالمللی و تشریک تجارب دوجانبه درزمینه ی بینها یهمکار تیاهمبا توجه به 

هدای   بدا سدازمان   فساد دادستانی کل جمهورس آذربایجاان  اداره مبارزه بابا فسداد،  

 .کند هادهای تخصصی مبارزه با فساد سایر کشورها همکاری میالمللی، ن بین

زیر نظر این اداره تشکیک گردید تا شهروندانی که  222همچنین مرکز ارتباطی مستقیم 

مانعی شکایت خدود را بده    گونه چیهبتوانند مستقیم و بدون  شوند یمروبرو  فسادآلودبا اقدامات 

سداعته در تمدام    62 صدورت  به 6022خود را در مارس  این مرکز فعالیت. این اداره تسلیم کنند

 .روزهای تعقیک آغاز نمود حتیهفته ایام 

بده   بار دواداره مبارزه با فساد دادستانی کک درباره تمامی ابعاد فعالیت خود حداقک سالی 

افزایدی و پیشدگیری در   آگداهی  ازجملده دیگدری   کند و به اقدامات ی میرسان اطالعشهروندان 

 .زند یمبارزه با فساد دست م یحوزه

تشدید مبدارزه بدا فسداد     یی که از قوانین فوق درزمینها ندهیفزامنظور اجرای تکالیف  به

. این اداره را صادر کردس واحدهابهبود ترکیب ساختار و  ، دادستان کک فرمانشود یمناشی 

واحدهای جدیدد   ها به واحد با تفویض وظایف آن 6واحد جدید و انحالل  2این فرمان تأسیس 

عددد افدزای     7ی جدید تعداد واحدهای اداره بده  ساختاربنداین  جهیدرنت. کند ی مینیب  یپرا 

 .یافت



 29 جمهوری آذربایجان  ده سال مبارزه با فساد  

 

 :ترکیب اداره مبارزه با فساد دادستانی کک آذربایجان به شرح زیر است



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن از موجب انجام اصالحاتی که در اساسنامه این اداره صدورت گرفدت، تعدداد کارکندا     به

 6021ها در ژانویده   ترکیب جدید اداره، شرح وظایف بخ . نفر افزای  یافت 210نفر به  200

 .به تصویب رسید و کارکنان بر اساس ساختار جدید منصوب شدند

 

 

 

 انی کلرئیس اداره مبارزه با فساد دادست

رئیس اداره مقام قائم رئیس اداره مقام قائم

 

بخ  سازمانی و 

 حفاظت اطالعات

ی ها تیفعالبخ  

کارآگاهی

بخ  تحقیقات 

کیفری

بخ  اقدامات 

پیشگیری و تحقیقاتی

بخ  حفاظت از 

ی کارآگاهیها تیفعال

بخ  تحلیک 

کارشناسی

 

ی ها دادستان

ارشد

بخ  امنیت داخلی
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 جمهور آذربایجان کمیسیون خدمات اجتماعی زیر نظر رئیس

سدیس کمیسدیون خددمات    مبدارزه بدا فسداد، تأ    یترین اصالحات نهادی درزمینده  یکی از مهم

درنتیجه فعالیدت  . بود 6001اجتماعی جمهوری آذربایجان با فرمان ریاست جمهوری در ژانویه 

این کمیسیون، استخدام در ادارات دولتی به شیوه متمرکز و از طریق رقابت شفاف و مبتنی بدر  

 .گیرد صورت می طرفانه بی های ارزیابی

های آموزشی مربدوط بده مبدارزه بدا      طور مرتب در سمینارها و کالس کارمندان دولت به

کمیسدیون خددمات اجتمداعی    . کنندد  های خود شرکت مدی  فساد با هدف بهبود دان  و مهارت

. های آموزشی پیرامون مبارزه با فساد و اخدالق کارمنددان دولدت تددارک دیدده اسدت      پودمان

منظور ممانعت از عوامک منفدی محتمدک در فرایندد اسدتخدام      کمیسیون به اقدامات ضروری به

سدازوکار   . های برابر برای همه شهروندان فدراهم گدردد   اداری دست زده است تا امکان فرصت

 .مدارک ایجاد شد( آنالین)ارائه برخط 

وسدیله   شفافیت در ورود به خدمات دولتی از طریق نظارت برخط بر فرایندد امتحدان بده   

ها با رضایت داوطلبان، مشارکت کارشناسان  ی کمیسیون، ضبط ویدئویی مصاحبهصفحه اینترنت

ها و قائک شدن حدق   در طی مصاحبه طرفانه بیمنظور ارزیابی  مستقک و اعضای جامعه مدنی به

 .اعتراض برای داوطلبان معترض به نتایج، فراهم شده است

یبانی بدرخط و پایگداه   کمیسیون، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دولدت و خددمات پشدت   

مددیریت اطالعدات مد بر کارکندان دولدت و      . های اطالعات کارکنان دولت را ایجاد نمدود  داده

. گدردد  هدا ارائده مدی    تصددی از طریدق پایگداه داده    هدای بددون   های رقابت بر سر پست آگهی

ه کمیسیون افزون بر انتشار موضوعات ترویجی در بین کارکنان دولدت و شدهروندان، مرتبداً بد    

ای در  هدای ویدژه   بخد  . اتخاذ تدابیر ارتقای آگاهی درباره موضوعات اخالقدی مشدغول اسدت   

هدای   صفحات اینترنتی دیگر نهادهای دولتی درباره موضوعات اخالقی دایر گردیده، در بخد  

یادشددده سددازوکاری بددرای شددکایت الکترونیددک از رفتارهددای غیراخالقددی، قواعددد اخالقددی،  

 .عات تماس با کمیسیونر اخالق نهادهای دولتی منتشر شده استهای اخالقی، اطال گزارش
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. اقدامات منظمی برای بهبود تأمین مالی و اجتماعی کارمندان دولت انجام گرفته اسدت 

بدرای  . برای اجرایی کردن سیستم چرخشی در خدمات دولتی مهیا گردید 2«مقررات چرخشی»

اه اینترنتدی ایجداد شدد و امکدان ارائده      انتشار اطالعات خدمات اداری و کارکندان دولتدی درگد   

بنا به اظهدارات کارشناسدان،    .درخواست و شکایت از طریق ابزارهای الکترونیکی فراهم گردید

 یزمینده در 6«مشدارکت شدرقی  » آذربایجان حائز بیشترین امتیاز در بین کشورهای موسوم بده 

 .شفافیت و عدالت در استخدام به شیوه متمرکز شد

 ات عمومی و ابتکارات اجتماعینهاد دولتی خدم

 .مبارزه با فساد است یآسان سرویس یک مدل کارآمد درزمینه

اف  وسددیله الهددام علددیهاصددالحات اقتصددادی، اداری و حقددوقی جددامعی کدده اخیددراً بدد 

جمهور آذربایجان در کشور به مرحله اجرا درآمد، باعث استقرار مدیریت عمدومی کارآمدد    رئیس

نهاد تأسیس . باشد سازی نهادهای دولتی از اهداف این اصالحات مینوسازی و باز. شده است

جمهور و به ابتکدار او در   که زیر نظر رئیس دولتی خدمات عمومی و ابتکارات اجتماعی

صورت گرفت نمونه خلّاقی از اصالحات نهادی با هدف تضمین مددیریت عمدومی    6026سال 

 .کارآمد بود

های دولتدی   مراکز انجام وظایف زیر توسط دستگاه رو اهداف اصلی از تأسیس این ازاین

 :در ارائه خدمات به مردم بود

 

                                                           
1 -rotation rules 

شین اتحاد جماهیر را به ش  عضو پی« مشارکت شرقی»برنامه موسوم به  6009اتحادیه اروپا در سال  - 6
 .هدف از این برنامه همگون سازی قوانین و مواض، اقتصادی و سیاسی اعالم شد. شوروی پیشنهاد کرد

نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بالروس، مولداوی و اوکراین در هفتم ماه 
 م .را در این زمینه امضا کردندآمده و بیانیه مشترکی  گرد هممه همان سال در پراگ 
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 اطمینان از شفافیت 

 کسب رضایت مردمی در ارائه خدمات حقوقی 

 از بین بردن موارد فساد 

 های نوین کارگیری فناوری به 

 تسری، در گذار به دولت الکترونیک 

 و شهروندانگیری یک تفکر جدید در روابط کارمندان دولت  شکک 

نشانگر مدل کارآمدی برای صدیانت از حقدوق بشدر و     «آسان سرویس»عملکرد مراکز 

آسدان  . یت در ارائه خددمات عمدومی اسدت   فشفا یکارگیری سازوکارها های بنیادی و به آزادی

. کند سرویس، ارائه خدمات عمومی و خصوصی به شهروندان از یک مکان واحد را تضمین می

هدای خصوصدی بدی  از     نهاد دولتی و تعدادی از شدرکت  20ب صالحیت این مراکز در چارچو

از مدوازی   ربدط  ذیارائه خدمات توسدط نهادهدای   . کند نوع خدمات را به مردم عرضه می 670

عملکدرد مراکدز آسدان سدرویس مبتندی بدر اصدول        . کندد  کاری و تعارض مناف، جلوگیری می

شفافیت، هسته مرکزی این اصدول  . پذیر و احساس رضایت است کارآمدی، شفافیت، مسئولیت

های ابتکار آمیزی برای اطمینان از شفافیت در این مراکز مورداستفاده  روش. دهد را تشکیک می

ارائه و  های اطالعات فهرستی از خدمات قابکرو، در مانیتورها، بوردها و پنک ازاین. گیرد قرار می

بدرای خددمات از طریدق     پرداخت تعرفه در این مراکز. های دولتی آن گنجانده شده است تعرفه

 .گیرد ها صورت می های پرداختِ مستقر در آن ها و پایانه بانک

کده  نهاد دولتی خدمات عمومی و ابتکارات اجتماعی سیستم نظارت و ارزیابی م بر 

های منجر به فسداد   دهد تماماً همه موقعیت مدیریت یکپارچه مراکز آسان سرویس را انجام می

 .برد کز را از بین میدر این مرا

مرکدز در   1. مرکز آسان سرویس در سراسر کشور مشغول به کار است 9در حال حاضر 

مرکز دیگر در شهرهای سومگایت، گنجه، باردا و صدابرآباد   2واق، شده و ( باکو) پایتخت کشور

 .قرار دارند

ای در عملکدرد مراکدز آسدان     جایگداه ویدژه   «همیشه حق با شاهروند اساا  »اصک 

کدامالً   «خدمتی براس مردم –آسان سرویس »تعبیر . ویس به خود اختصاص داده استسر
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طدور مدنظم    برای تحقق چنین رویکردی، کارکنان مراکز به. با عملکرد این مراکز منقبق است

 .کنند های آموزشی پیرامون ارائه خدمات م بر و رفتارهای اخالقی شرکت می در کالس

ها مراکز آسان سرویس وجود ندارد و  نان مناطقی که در آنمنظور ارائه خدمات به ساک به

هدای   مندی شهروندان از خدمات بدون مراجعه به این مراکدز، اتوبدوس   منظور تأمین بهره نیز به

. دهندد  مجهز به ابزارهای فناوری نوین و ضروری به شکک سیار به شهروندان خدمات ارائه می

 .آورد نازل مردم میدیگر دولت، خدمات را به درب م عبارت به

منظور ایجاد همبستگی اجتماعی، آسان سدرویس سدیار، بدرای افدراد معلدول و دارای       به

تواندد از   بنابراین چندین عملدی مدی    ؛دهد صورت رایگان خدمات می های جسمانی به محدودیت

ویدژه   های اجتماعی پشتیبانی کرده و دسترسدی برابدر همگدان بده خددمات عمدومی بده        ارزش

 .پذیر را تأمین نماید های آسیب برابر برای گروههای  فرصت

بهتارین  »عندوان   المللی، آسدان سدرویس را بده    های بین امروزه، کارشناسان و سازمان

کارگیری چنین روشی  مندی خود را برای به کنند و کشورهای متعددی عالقه قلمداد می 2«رویه

 .اند در کشورهای خود اظهار داشته

 .شد 6021در سال  زه خدمات عمومی سازمان ملل متحدجایآسان سرویس، برنده 

صددها طدرح و پدروژه از همده     . طدول کشدید   6021تا می  6021روند انتخاب از اکتبر 

آسان سرویس با موفقیت مراحک روند انتخاب . کشورهای جهان در این فرایند مشارکت داشتند

تحد درباره مدیریا کمیته کارشااسان سازمان ملل م را طی نمود و در جلسه سالیانه

عنوان برنده اعالم شد و جایگاه اول را در  به برگزار شددر نیویورک  6021که در سال عمومی 

 .کسب کرد «بهبود ارائه خدمات عمومی»بندی  رده

خانم هلن کالرک، مدیر برنامه توسعه سازمان ملک متحد که بدرای شدرکت در انجمدن    

های آسدان سدرویس اظهدار     بود بعد از آشنایی با فعالیت المللی انسان دوستانه به باکو آمده بین

داشت این سازوکارها باید مورد توجه کشورهایی قدرار گیدرد کده بده دنبدال نوسدازی خددمات        

 .عمومی خودشان هستند

                                                           
1 - the best practice 
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طور مداوم همه اقدامات برای حفظ  به. آذربایجان یک کشور  درحال رشد سری، است
نظامی از روابط عمومی شفاف ایجاد شده و فعالیت . شود هایی دنبال می چنین پویایی
هدای   اقددامات مدا توسدط نهادهدا و سدازمان     . کراتیک فدراهم گردیدده  ونهادهای دم
 .المللی بسیار ارزشمند قلمداد شده است کننده بین ارزیابی

مبدارزه بدا    کمیته وزیران شوراس اروپاا جمهوری آذربایجان در طی ریاست خود بر 
جددی بدا ایدن     یههنوان اولویت خود اعالم کرده و اراده خود برای مواجع فساد را به

کننددگان   کشور ما یکدی از مشدارکت  . نشان داده است المللی را مشکک در سقح بین
آذربایجدان یکدی از اولدین    . باشدد  المللی در این حوزه مدی  فعال در همه ابتکارات بین

 .فساد پیوستکشورهایی بود که به کنوانسیون سازمان ملک علیه 
 

 جمهور  رئیس
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 (6002-6022)المللی  های بین اسناد و سازمان - المللی های بین همکاری
هدای مهدم راهبدرد مبدارزه بدا فسداد جمهدوری         گیدری  المللی یکی از جهدت  های بین همکاری

المللدی و   های خارجی، الحداق و اجدرای اسدناد بدین     کسب تجارب و تخصص. آذربایجان است

های خارجی و نهادهای تخصصی از عناصر اصلی همکاری  راری روابط مشارکتی با سازمانبرق

 .آمیزی در پی داشته است المللی هستند که نتایج موفقیت بین

مبدارزه بدا فسداد را تصدویب      یالمللی مهم درزمینده  بین یها ونیکنوانسآذربایجان همه 

هدا   للی که مددام بدر اجرایدی کنوانسدیون    الم های بین سازمان. هاست کرده و در حال اجرای آن

 .اند شده در کشور ما قدردانی کرده نظارت دارند از اقدامات انجام

باعث شد تدا   6001سپتامبر  20 درتصویب کنوانسیون سازمان ملک برای مبارزه با فساد 

ندد،  دکر المللی اجرایدی مدی   آذربایجان پیشگام کشورهای عضوی شود که این سند حقوقی بین

 .یندی که متعاقباً از سوی اکتر کشورهای جهان دنبال شدفرا

المللدی و   های بدین  عالوه، آذربایجان یکی از اولین کشورهایی بود که از سوی سازمان به

. هدای مدرتبط مدورد وارسدی قدرار گرفدت       نحوه اجرای کنوانسدیون  درموردای مشخص  منققه

المللدی   اجرای اسناد بین. تبت اذعان داشتندها، بازرسان بر جایگاه اجرایی م این ارزیابی درنتیجه

 یالمللی درزمینده  ای به میزان چشمگیری به ترویج و تبعیت از استاندارهای عالی بین و منققه

 .مبارزه با فساد کمک کرده است

را در  یافته فراملای  سازمان جرایمکاوانسیون سازمان ملل متحد علیه آذربایجان، 

بده   6002را در دسدامبر   ق مدنی و کینرس شوراس اروپاا حقو کاوانسیونو  6002می  22

رو، آذربایجدان مبندای قدوانین ندوینی را بدر پایده الزامدات اسدتانداردهای          ازاین. تصویب رساند

ایدن امدر کدارایی    . المللی تدوین کرده و اقدامات نهادی متعددی را به اجدرا گذاشدته اسدت    بین

نهادی و عملکرد م بر در حوزه مبدارزه بدا فسداد را    شده درباره مسائک سازمانی و  اقدامات انجام

های نمایندگی جمهوری آذربایجان در طی یک دهده گذشدته    هیأتویژه،  به. افزای  داده است

. طدور مدنظم مشدارکت داشدتند     های عضو این کنوانسیون به های متشکک از دولت در کنفرانس

توسط نماینددگان آذربایجدان تهیده و     کرات ها به المللی این کنوانسیون سازوکارهای وارسی بین

 .تنظیم گردیده است
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 المللی مشارکت در ابتکارات بین

 :مبارزه با فساد مشارکت دارد یالمللی زیر درزمینه جمهوری آذربایجان در ابتکارات بین

 ابتکار شفافیت صنایع استخراجی

اف تصدمیم   لهدام علدی  در لندن برگدزار شدد، ا   6002المللی که در ژوئن  در اولین کنفرانس بین

را اعدالم کدرد و   ابتکار شنافیا صااایع اساتخراجی    دولت آذربایجان مبنی بر پیوستن به

ابتکار شنافیا صاایع  .کند المللی در این زمینه حمایت می های بین اظهار داشت که از تالش

 هدف اصدلی . یک استاندارد جهانی در حوزه شفافیت در صنای، گاز و معدنی است استخراجی

هدا و   این ابتکار، استفاده م بر از بروت ناشی از مناب، طبیعدی، رعایدت شدفافیت توسدط دولدت     

 .گویی استها در صنای، استخراجی، مدیریت مناب، دولتی و ارتقای پاس  شرکت

، آذربایجدان کمیسدیونی را بدرای    ابتکار شنافیا صاایع استخراجیبعد از الحاق به 

ایدن کمیسدیون اطالعداتی را دربداره     . آن تشکیک داده است های خود در برابر اجرای مسئولیت

های دولتی و سایر نهادهای تحت مالکیت دولدت همچندین    درآمدهای نهادهای دولتی، شرکت

کمیسیون، ارتباط نزدیکی . آوری نمود های خارجی و محلی را جم، درآمدهای حاصک از شرکت

 .ر نموده استهای غیردولتی فعال در این حوزه برقرا را با سازمان

. اسدت در آذربایجان یک روندد مدداوم   ابتکار شنافیا صاایع استخراجی  سازی پیاده

هدا و نیدز    های صنای، نفت، گاز و معدنی به دولت توسط شدرکت  دولت آذربایجان همه پرداخت

همه درآمدهای دولت حاصک از صنای، نفت، گاز و معدنی را برای همگدان بده شدکک جدام، و     

 .کند شر میدسترس منت قابک

طور  در آذربایجان بهابتکار شنافیا صاایع استخراجی  گزارش اجرای 6026در سال 

ابتکاار   ها بر اساس مقررات اتخاذشدده در کنفدرانس جهدانی    این گزارش. منظم منتشر گردید

هدا   ایدن گدزارش   .شدود  که در پاریس برگزار شدد، منتشدر مدی   صاایع استخراجی شنافیا 

طورجدی بده الزامدات ایدن ابتکدار توجده دارد، فعاالنده در        ربایجان بهکند که آذ خاطرنشان می

 .ها در این حوزه نائک شده است به برخی از موفقیت درنتیجهکند و  های آن مشارکت می فعالیت
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 (گریکو) گروه کشورهای مبارزه با فساد/ شورای اروپا

بده تصدویب    6002اد را در آذربایجان کنوانسیون حقوق مدنی و کیفری شورای اروپا درباره فس

. پیوست( گریکو) رساند و در جوالی همان سال به گروه کشورهای مبارزه با فساد شورای اروپا

های عضو شورای اروپا از استانداردهای مبدارزه بدا فسداد،     هدف گریکو، نظارت بر تبعیت دولت

هدای   نمایندگان دولتهای کارشناسی  متشکک از  ارزیابی دستاوردها در این حوزه از طریق گروه

عضو، بهبود توانایی اعضا در مبارزه با فساد و پشتیبانی از تدوین راهبرد ملدی مبدارزه بدا فسداد     

های مختلف آذربایجان انجام داده و اصالحات و  هایی در حوزه گریکو مجموعه ارزیابی. باشد می

مکاری نزدیکی با این گروه آذربایجان ه. شده را با نگاه متبت ارزیابی کرده است اقدامات انجام

هدا مشدارکت دارندد و     های ارزیدابی سدایر دولدت    دارد، نمایندگان دولتی آذربایجان در مأموریت

 .های آن مشغول به کار هستند فعاالنه در تمامی فعالیت

 «حمایت از راهبرد مبارزه با فساد آذربایجان»پروژه 

با  6007- 6009های  طی سال« د آذربایجانحمایت از راهبرد مبارزه با فسا»ای با عنوان  پروژه

همکاری مشترک دولت آذربایجان و شورای اروپا اجرا گردیدد کده نمونده خدوبی از همکداری      

گاروه  هددف ایدن پدروژه پیشدگیری از فسداد بدر اسداس پیشدنهادهای         . استنزدیک و م بر 

شاویی و   لارزیابی اقدامات مبارزه با پو کمیته کارشااسانو کشورهاس مبارزه با فساد 

پیشاییرس از  ندویس قدانونی دربداره     همچنین این پروژه، پی . است تممین مالی تروریسم

مقابق با  قانونی شدن وجوه یا دارایی ناشی از اقدامات کینرس و تممین مالی تروریسم

حمایا از راهبرد »پروژه . را تهیه نمود گروه ویژه اقدام مالیپیشنهادهای کمیته یادشده و 

ای بدرای بررسدی    کنفدرانس گسدترده  . نهایی شد 6009در پایان  «فساد آذربایجان مبارزه با

 .نتایج پروژه و انتشار پیامدهای آن برگزار شد

 ها برای مبارزه با فساد سازمان جهانی اعضای پارلمان

هدای   سازی تالش یکپارچه 2دبراس مبارزه با فسا ها هدف سازمان جهانی اعضاس پارلمان

هدا در ایدن    ای سراسر جهان در راه مبارزه با فساد، افدزای  ظرفیدت پارلمدان   ه اعضای پارلمان

                                                           
1 - Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) 
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دهی تبادل اطالعات بین آنان و حصول اطمینان از اجرای تدابیر مبارزه با فسداد   زمینه، سازمان

 .ای این سازمان است های منققه کارآمد با همکاری شعبه

پارلمان جمهوری آذربایجان در اعضای . آذربایجان همکاری نزدیکی با این سازمان دارد

افدزون  . در کویت برگزار شد، شرکت کردندد  6009سومین کنفرانس این سازمان که در نوامبر 

کنفرانسی را در باکو با عنوان  6009ای قفقاز جنوبی در می  بر این، این سازمان و شعبه منققه

ها  هانی اعضاس پارلمانسازمان جنمایندگان . ترتیب دادند «نق  جامعه در مبارزه با فساد»

بر مساعدت م بر اعضای پارلمان آذربایجان برای مبارزه با فسداد تأکیدد    براس مبارزه با فساد

 .ها در عملکرد سازمان را بسیار تحسین کردند نمودند و مشارکت فعال آن

 المللی مسئوالن مبارزه با فساد انجمن بین

ن مبدارزه بدا فسداد سدازمان ملدک،      هدف این سازمان حمایت از اجرایی شدن کنوانسدیو 

هدای   شناسایی افرادی که سدعی در گریدز از مسدئولیت    یالمللی درزمینه برقراری همکاری بین

های ضروری برای نهادهای مبارزه با  های دیگر را دارند و ارائه کمک کیفری در سرزمین دولت

ری برای پیشدگیری  همچنین این سازمان تدابی. باشد فساد کشورهای عضو در سقح جهانی می

گدذارد و نیدز    های عمومی به مورداجرا مدی  های خصوصی و هم در بخ  از فساد هم در بخ 

 .کند مبارزه با فساد را فراهم می یزمینهظرات کارشناسی و دیگر اطالعات درتبادل ن

در  المللی مسئوالن مبارزه با فسااد  انجمن بین جمهوری آذربایجان از زمان تأسیس

تأسیس شدد، وزیدر    6002زمانی که این سازمان در سال . آن مشارکت داشته استهای  فعالیت

آن انتخداب   کمیتاه اجرایای   عنوان معاون رئدیس و عضدو   دادگستری جمهوری آذربایجان به

های عمومی و جلسدات آن مشدارکت    نمایندگان جمهوری آذربایجان فعاالنه در نشست. گردید

 .کنند شتیبانی میهای آن پ دهی مراسم دارند و در سامان

در بداکو   6002سازمان در مدارس و آوریدک   کمیته اجرایی  ذکر است که نشست شایان

کمیته اجرایی را در کاخ ریاسدت   کنندگان در نشست جمهور آذربایجان شرکت رئیس. برگزار شد

هدای سدازمان آرزوی موفقیدت     هدا در پیشدبرد فعالیدت    جمهوری به حضور پذیرفتند و برای آن

المللای   انجمان باین   ین امر نشان از اهمیت باالیی است که دولت آذربایجان بدرای ا. کردند

 .قائک استمسئوالن مبارزه با فساد 
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 الملل سازمان شفافیت بین

هددف سدازمان،   . مبارزه با فساد است یالملک یک نهاد تخصصی درزمینه سازمان شفافیت بین

 .گویی استین ارتقای شفافیت و پاس ها و همچن مبارزه با فساد در همه سقوح و همه حوزه

دولدت  . در آذربایجان شروع به فعالیت نمدود  6002نمایندگی محلی این سازمان از سال 

کانارانس  برگدزاری  . آذربایجان همکاری نزدیکی با سازمان دارد و این روابدط دیرینده اسدت   

در ایدن  . اسدت ی آمیزی از این همکدار  در باکو نمونه موفقیت 6007این سازمان در  اس ماطقه

برگزار شد، تعهدات آذربایجدان   کشور جهان 90کنفرانس که با مشارکت نمایندگانی از بی  از 

 .فساد و کارهای صورت گرفته در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت مبارزه با یزمینهدر

هدای   نهادهای دولتی با نمایندگی محلی این سازمان همکاری دارند و از اجدرای پدروژه  

نمایندگی محلی سازمان شفافیت فعاالنه در فرایند بهبود . کنند ای در کشور پشتیبانی می ققهمن

مبارزه با فساد مشدارکت   یزمینهز تدوین و اجرای برنامه دولتی درملی و نی گذاری قانونمبانی 

افزون بر این، معاضدت حقوقی و مراکز ارتباط مستقیم تلفنی آن در مناطق مختلف کشور . دارد

 .مشغول فعالیت است

کمیسیون مبارزه با ای سازمان شفافیت، همکاری نزدیکی با  همچنین نمایندگی منققه

 .های زیر نظر کمیسیون است دارد و نمایندگان آن عضو یکی از کارگروه فساد آذربایجان

مبدارزه   یزمینهایت از تحوالت متبت درسازمان شفافیت حک 6022بارومتر جهانی فساد 

درصدد   22شدده   طوری که بدر اسداس پیمدای  انجدام    . در جمهوری آذربایجان داشتبا فساد 

شده در حوزه مبارزه بدا فسداد را مد بر قلمدداد      اند که اقدامات انجام دهندگان اظهار داشته پاس 

 .کنند می

نشدان   «مخاطرات مارتبط باا فسااد در اوراسایا    »گزارش سازمان شفافیت درباره 

دلیک این امدر اصدالحات چشدمگیر و    . بایجان کاه  یافته استدهد که سقح فساد در آذر می

 .المللی توسط دولت آذربایجان عنوان گردید اجرای برنامه محلی و بین

نظدام سدالمت    ،نظام سالما ادارس سازمان شانافیا عالوه، بر اساس گدزارش   به

های اعمدال   های همانند برخورداری از قدرت اجرایی قوی، دستگاه اداری آذربایجان با مشخصه

 .کننده قانون و نهادهای مبارزه با فساد توصیف گردیده است
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 اقتصادی همکاری و توسعه سازمان

 4113شبکه مبارزه با فساد اروپاس شرقی و آسیاس مرکزس و در به  2992آذربایجان در 

هدای   حمایدت از تدالش  شبکه مبارزه با فسااد  هدف . آن پیوست به طرح اقدام استانبول

ضوی است که هدفشان پیشگیری و مبارزه با فساد و تشدویق بده تبدادل بهتدرین     کشورهای ع

 .هاست ها و تدابیر بین آن روش

جمهوری آذربایجان مناسبات همکاری خود را با سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در 

شابکه  آذربایجان سده دور ارزیدابی   . توسعه داده استاقدام استانبول  طرح شبکهچارچوب 

شده در حوزه مبارزه با فسداد را گذراندده و پیشدنهادهای     اقدامات انجام درمورد ا فسادمبارزه ب

 .شده را با موفقیت اجرا کرده است ارائه

 همکاری و توسعه ای سازمان اصالحات مبارزه با فساد در آذربایجان در کنفرانس منققه

زمینه جدام، و پایددار    اینقوانین ملی در . ، خوب ارزیابی شدبرگزار شداقتصادی که در پاریس 

هدایی بیدانگر سدقح بسدیار خدوب       چنین ارزیابی. و اقدامات نهادی، م بر قلمداد گردید توصیف

 .استهمکاری با این سازمان 

 المللی مبارزه با فساد آکادمی بین

المللی مبارزه  جمهوری آذربایجان یکی از اولین کشورهایی بود که از ابتکار تأسیس آکادمی بین

هدا و مددارس    سمینارها، کنفدرانس  ،آکادمی این. اد حمایت کرد و به این سازمان پیوستبا فس

هدای حدوزه مبدارزه بدا فسداد       مدتی را با هدف تبادل دان  و مهارت تابستانی بلندمدت و کوتاه

های تفصدیلی   المللی مبارزه با فساد اولین نهاد در دنیاست که برنامه آکادمی بین .کند برگزار می

 .کند ه مقالعات مبارزه با فساد را توسعه و اجرا میدر حوز

نماینددگان ایدن   . المللی مبارزه با فساد همکاری نزدیکی بدا آذربایجدان دارد   آکادمی بین

در طی دیدار دکتر مدارتین  . کشور در مراسم افتتاح آکادمی و انتخاب اعضای آن شرکت داشتند

ا هدف توسعه روابط دوجانبده بدین آکدادمی و    کراتنر، رئیس آکادمی از باکو یادداشت تفاهمی ب

 .به امضاء رسید جمهوری آذربایجان
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المللی مبارزه با فسداد در ندوامبر    افزون بر این، سومین جلسه مجم، اعضای آکادمی بین

عنوان رئیس این مجم، انتخداب   و دادستان کک جمهوری آذربایجان به برگزار شددر باکو  622

 .شد

 المللی و تجارب ملی نداردهای بیناستا: مبارزه با فساد

در ژوئدن   «المللی و تجارب ملای  استانداردهاس بین: فساد مبارزه با»المللی  کنفرانس بین

ایدن  . در بداکو برگدزار شدد    در چارچوب ریاست آذربایجان بر کمیته وزرای شورای اروپدا  6022

و آکدادمی  ( گریکدو ) ادرویداد توسط دولت آذربایجان با مشارکت گروه کشورهای مبارزه با فسد 

دولت و مقامدات دولتدی، رؤسدای     620بی  از . دهی شده بود المللی مبارزه با فساد سازمان بین

سددازمان  22کشدور و   21سدازمان تخصصددی مبدارزه بددا فسداد و نهادهددای مجدری قددانون از     

المللی، اعضای کمیسیون مبدارزه بدا فسداد آذربایجدان، مقامدات ارشدد نهادهدای دولتدی و          بین

در طدی کنفدرانس، نهادهدای    . نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در این رویداد شدرکت داشدتند  

تخصصی مبارزه با فساد آذربایجان یعنی کمیسدیون مبدارزه بدا فسداد و اداره مبدارزه بدا فسداد        

دادستانی کک درباره موضوع توسعه مناسبات همکاری با نهادهای همتای خارجی خود به بحث 

مبدارزه بدا    یکنندگان کنفرانس اقدامات جمهوری آذربایجان درزمینه شرکت. دو گفتگو پرداختن

 .فساد را مورد تحسین قراردادند

هدای   جمهوری آذربایجان در طی دو دهه گذشته به شکک چشمگیری همکاری خود با سازمان

مبدارزه بدا فسداد را توسدعه      یخدارجی درزمینده   یها دولتالمللی و نهادهای مجری قانون  بین

، سدازمان توسدعه   (گریکدو )هدای مبدارزه بدا فسداد      روابط م بری با گروه دولدت . بخشیده است

 المللی مبارزه با فسداد، نهدادی خداص سدازمان ملدک،      همکاری اقتصادی و توسعه، آکادمی بین

های خارجی  المللی مسئوالن مبارزه با فساد، نهادهای تخصصی مبارزه با فسادِ دولت انجمن بین

هدای مشدترکی بدا     عالوه، پروژه به. المللی در سقوح محلی برقرار کرده است بین های و سازمان

 .همکاری شرکای خارجی اجرا کرده و مبادرت به تبادل تجربیات نموده است

 

 

 



 زارش پژوهشیگ 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

من از شما و از همه شدهروندان  . تر شود کنترل عمومی باید در کشور ما قوی
ی ندامقلوب را بده اداره ریاسدت    جمهوری آذربایجان تقاضا دارم تدا رونددها  

طدور بده نهادهدای اجرایدی محلدی       ربط و همین جمهوری و سایر نهادی ذی
 .ها را التیام بخشیم اطالع دهید تا بتوانیم نواقص را اصالح کنیم و زخم

 
 جمهور  رئیس                                                                       
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 افزاییآگاهیهایی برای گام
 

 همکاری با جامعه مدنی 

 آگاهی افزایی در صفحات اینترنت 

 مشارکت عمومی 

 ها انتشارات و آموزش 

منظدور معرفدی    بده  داد مدی هایی که مناطق مختلف آذربایجان را تحت پوشد  قدرار    کنفرانس

ن، افدزون بدر آ  . دهدی شدد   شده در حوزه مبارزه با فساد به مدردم سدازمان   اقدامات قانونی انجام

به دو زبان انگلیسی و آذربایجانی چاپ شدد و   «قوانین مبارزه با فساد»ای با عنوان  مجموعه

 .در بین نهادهای دولتی و سازمان غیردولتی توزی، گردید

در چارچوب همکاری بدا   «به فساد نه بیویید»تلویزیونی با عنوان  ای برنامههمچنین، 

افزایی عمومی درباره پیشگیر از فساد و آگاهی تلویزیون عمومی و با هدف بهبود دان  عمومی

اقددامات مبدارزه بدا     سازی عمومی دربداره  منظور آگاه به. دو بار در ماه پخ  شد 6022در سال 

 .شود طور مرتب برگزار می های مقبوعاتی ساالنه و نیمه ساالنه به فساد، کنفرانس

 وبگدددداه ببددددت اقدددددامات حقددددوقی جمهددددوری آذربایجددددان بدددده نشددددانی    

www.huquqiaktlar.gov.az  بی  از . شروع به فعالیت نمود 6022ایجاد شد و از نوامبر

شدود و بازدیدد    روزرسانی می هزار سند در نسخه الکترونیکی فوق بارگذاری شد که مرتباً به 60

 .عموم از آن آزاد است

فرماان  و بر اساس الزامدات   6002-6002 برنامه دولتی مبارزه با فساددر چارچوب 

ایدن درگداه دربرگیرندده    . ایجاد شدد  e-qanun.azدرگاه  قضایی سا جمهورس توسعهریا

راهبارد  همگام بر اجرای . باشد اولین منب، اینترنتی اقدامات قانونی و نظارتی در آذربایجان می

فعالیدت درگداه تقویدت گردیدد و     ( 6007-6026) ملی افزایش شنافیا و مبارزه با فسااد 

 .قی در آن بارگذاری شدهزار سند حقو 20نزدیک به 

رسددانی بدده نشددانی  بددا حمایددت کمیسددیون مبددارزه بددا فسدداد، وبگدداه اینترنتددی اطددالع 

www.rusum.az  شده توسط  های خدمات ارائه عوارض و هزینه درموردبرای ارائه اطالعات
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رونمایی  6022شده این وبگاه در  نسخه بازسازی. نهادهای حکومتی به شهروندان ایجاد گردید

هدا   رسدانی دربداره همده عدوارض و هزینده      شاید ذکر است وبگاه فوق، اولین منب، اطدالع . شد

 .باشد می

منظور تأمین دسترسی آسان به عوارض  این وبگاه به شده روز بهای در نسخه  بخ  ویژه

ی که یها در کنار آن، برگه. شود، ایجاد شد هایی که مکرراً توسط شهروندان استفاده می و تعرفه

 .خواست خدمات ضروری است در آن قرار داده شدبرای در

ایمیک، شماره تلفدن و آدرس نهادهدای دولتدی را در اختیدار      www.rusum.azوبگاه 

همچنین از طریق شورای عمومی موجود در وبگاه، شهروندان فرصدت  . دهد شهروندان قرار می

وضوعات عمومی مهم شده توسط نهادهای دولتی و سایر م درباره خدمات ارائه وگو گفتبحث و 

 .کنند را پیدا می

این وبگاه از زمان تأسیس موردتوجه عموم واق، شده و کمک خوبی برای دسترسی بده  

هدای غیردولتدی    این وبگاه توسدط سدازمان  . اطالعات مرتبط با حوزه مبارزه با فساد کرده است

 .اندازی شد اهمتخصص در حوزه مبارزه با فساد و با پشتیبانی کمیسیون مبارزه با فساد ر

افزایی، یدک منبد،   نهاد درباره اقدامات آگاهی های مردم در چارچوب همکاری با سازمان

رسدانی بده شدهروندان     هدف این درگداه، اطدالع  . است www.sukan.azبرخط دیگر، درگاه 

ای و سدایر مقدررات    نامه رانندگی، مقررات عبدور و مدرور، امنیدت جداده     درباره روند اخذ گواهی

توانند از دیگر موضدوعات مدورد عالقده خدود      عالوه، شهروندان می به رانندگی است؛ بهمربوط 

 .اطالع حاصک کنند

پدردازد،   حال، درگاه فوق به ترویج ضوابط اخالقی بدین راننددگان و عدابران مدی     درعین

تدر، کودکدان   یادمانددنی  و بده   فهدم  کند و به شدیوه قابدک   ها را تشویق می احترام متقابک بین آن

 .سازد بستانی را از مقررات عبور و مرور و ایمنی آگاه مید

مبارزه با فسداد از   یزمینهعنوان اقدام حقوقی مهم در که به «مشارکا عمومی»قانون 

 6022شود، در سدال   طریق متعادل کردن روابط بین جامعه مدنی و نهادهای دولتی قلمداد می

دهدای جامعده مددنی در مددیریت عمدومی و      این قانون، مشارکت فعاالنه نها. به تصویب رسید

های  گذشته از این، قانون فوق برای سازمان. کند عملکرد مبتکرانه نهادهای دولتی را تأمین می
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سدازد تدا از طریدق پیوسدتن بده       های تجاری فرصتی فراهم مدی  ها و اتحادیه غیردولتی، رسانه

قدانون  »تصویب . اعمال کنندهای نهادهای دولتی، کنترل عمومی  شوراهای عمومی بر فعالیت

بهتدرین  »عندوان   المللی را در پی داشت و بده  های بین استقبال زیاد سازمان« مشارکت عمومی

 .شناخته شد «رویه

 و بایاد  ادمقطعای نیسات  کارهاایی   ،در حوزه مبارزه با فساد افزااقدامات آگاهی

 .پذیردانجام  مستمرطور  به

 


