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تقرير اجتماع اخلرباء احلكومي الدويل الرابع املفتوح املشاركة لتعزيز التعاون     
الدويل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املعقود يف سانت بطرسربغ، 

        ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣و ٢االحتاد الروسي، يومي 
   مةمقدِّ  - أوال  

، ٤/٢ف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، يف قـراره     مؤمتر الدول األطرا قرَّر  -١
املعنون "عقد اجتماعـات خـرباء حكـوميني مفتوحـة املشـاركة لتعزيـز التعـاون الـدويل"، الـذي          

تشـرين األول/   ٢٨إىل  ٢٤قـدت يف مـراكش، املغـرب، مـن     الـيت عُ  اعتمده يف دورته الرابعـة، 
وميـة دوليـة مفتوحـة املشـاركة بشـأن التعـاون       ، أن يعقد اجتماعات خـرباء حك ٢٠١١أكتوبر 

الـــدويل إلســـداء املشـــورة واملســـاعدة للمـــؤمتر فيمـــا خيـــص تســـليم املطلـــوبني واملســـاعدة          
  املتبادلة.  القانونية

أنــه ينبغــي عقــد االجتمــاع الثالــث للخــرباء عقــب   ،٥/١بقــراره  املــؤمتر، عمــالً قــرَّرو  -٢
تعاون الدويل يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      االجتماع املناظر للفريق العامل املعين بال

ودون مسـاس باسـتقاللية وواليـة الفـريقني،     وذلـك بصـفة مؤقتـة    اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة،    
  .وأنه ينبغي عقد االجتماع الرابع للخرباء أثناء الدورة السادسة للمؤمتر

أن يواصـل، أثنـاء الـدورة السادسـة     وأوعز املؤمتر، يف القرار نفسه، إىل اجتماع اخلرباء   -٣
للمؤمتر، دراسة مسألة حتديد وحتليـل العقبـات القائمـة الـيت تعتـرض سـبيل التعـاون علـى إنفـاذ          
القانون يف جمال كشف جرائم الفساد ضمن إطار االتفاقية، وأن يقـدم توصـيات بشـأن كيفيـة     

  .تذليل تلك العقبات
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    تنظيم االجتماع  - ثانيا  
    جتماعافتتاح اال  - ألف  

قد اجتماع اخلرباء الرابع لتعزيز التعـاون الـدويل مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة        ُع  - ٤
، أثنــاء ٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣و ٢الفســاد يف ســانت بطرســربغ، االحتــاد الروســي، يــومي 

  ساد.الف  انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
وتــرأس االجتمــاع نائــب رئــيس مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة           -٥

د الـــرئيس إطـــار حـــدَّوبليـــه (أملانيـــا). يملكافحـــة الفســـاد يف دورتـــه السادســـة، فريـــدريش دو 
  ت وتنظيم األعمال.م تفسريات تتعلق بصياغة جدول األعمال املؤقَّاملناقشات، وقدَّ

    
    عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ  - باء  

اجتماع اخلرباء املعنيني بتعزيـز التعـاون الـدويل     أقرَّ ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢يف   -٦
  مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد جدول األعمال التايل:

  افتتاح االجتماع.  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  -٢  
ى االستعراضـات القطريـة املتعلقـة بتنفيـذ الفصـل الرابـع       إلقاء نظرة تقييمية عل  -٣  

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: النتــائج والــدروس املســتفادة         
  واالحتياجات من املساعدة التقنية.

ــرائم        -٤   ــن اجلـ ــف عـ ــة للكشـ ــة واإلداريـ ــراءات املدنيـ ــدويل يف اإلجـ ــاون الـ التعـ
استبانة املوجـودات املتأتيـة مـن تلـك      املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك

  اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا.  
ــتفعني         -٥   ــالكني املن ــة امل ــد هوي ــدويل بشــأن أفضــل الســبل لتحدي ــاون ال ــن التع م

  لشخصيات االعتبارية.ا
  مسائل أخرى.  -٦  
  االستنتاجات والتوصيات.  -٧  
  اعتماد التقرير.  -٨  
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    احلضور  - جيم  
ــو ا   -٧ ــاع ممثلـ ــر االجتمـ ــي   حضـ ــاد الروسـ ــة: االحتـ ــراف يف االتفاقيـ ــة األطـ ــدول التاليـ  ،لـ

 ،إندونيسـيا  ،أنـدورا  ،اإلمارات العربيـة املتحـدة   ،أملانيا ،إكوادور ،إسرائيل ،إسبانيا ،األرجنتني
 ،بـاراغواي  ،إيطاليـا  ،اإلسـالمية) -إيـران (مجهوريـة   ،أوغنـدا  ،أوزبكسـتان  ،أوروغـواي  ،أنغوال

ترينيـداد   ،تركيـا  ،تايلنـد  ،،بريو ،بولندا ،بنما ،بنغالديش ،لغارياب ،الربتغال ،الربازيل ،باكستان
سـان   ،روانـدا  ،جنـوب السـودان   ،جنـوب أفريقيـا   ،اجلزائـر  ،جامايكـا  ،تونس ،توغو ،وتوباغو

ــومي وبرينســييب  ــنغافورة ،ت ــرا ،الســويد ،س ــتان ،الصــني ،سويس ــراق ،طاجيكس ــابون ،الع  ،غ
 ،البوليفاريــة)-زويال (مجهوريــةـفنــ ،الفلــبني ،فرنســا ،فــانواتو ،بيســاو-غينيــا ،غينيــا ،غواتيمــاال
 ،كولومبيـــا ،كوســـتاريكا ،كـــوت ديفـــوار ،قريغيزســـتان ،قطـــر ،فييـــت نـــام ،فيجـــي ،فنلنـــدا

ــا ،الكويـــت  ،اململكـــة العربيـــة الســـعودية  ،املكســـيك ،املغـــرب ،مصـــر ،لبنـــان ،التفيـــا ،كينيـ
  والواليات املتحدة األمريكية. ،هلندا ،نيكاراغوا ،النمسا ،النرويج ،ناورو ،ناميبيا ،موزامبيق

  على االتفاقية: نيوزيلندا واليابان.تان التاليتان املوقعتان لت مبراقبني الدولثِّوُم  -٨
لت مبراقبني املنظمات احلكوميـة الدوليـة التاليـة: املنظمـة األوروبيـة للقـانون العـام،        ثِّوُم  -٩

ــة ملكافحــة الفســاد، ومنظمــة األمــ    ــة الدولي ــامج األمــم   واألكادميي ــا، وبرن ن والتعــاون يف أوروب
  املتحدة اإلمنائي.

    
 إلقاء نظرة تقييمية على االستعراضات القطرية املتعلقة بتنفيذ الفصل  -ثالثا  

الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: النتائج والدروس 
    املستفادة واالحتياجات من املساعدة التقنية

بشــأن تنفيـذ الفصـل الرابـع مــن     االجتاهــات والنتـائج األكثـر شـيوعاً    ألمانـة لعـرض ممثـل     - ١٠
ن االستعراضــات املنجــزة يف الــدورة األوىل يف إطــار آليــة اســتعراض تنفيــذ    عــاالتفاقيــة، الناشــئة 

حالـة تنفيـذ   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، على أساس الدراسة التحليلية اجملمعـة املعنونـة "  
الوثيقـة  " (انظـر  ملتحـدة ملكافحـة الفسـاد: التجـرمي وإنفـاذ القـانون والتعـاون الـدويل        اتفاقية األمم ا

CAC/COSP/2015/5َّحملة عامة عن املسـائل ذات األولويـة يف تنفيـذ    اإليضاحي عرضه يف م ). وقد
  االتفاقية، مبا يف ذلك فيما يتعلق باالحتياجات اليت أبلغ عنها يف جمال املساعدة التقنية.

معظـم اخلـرباء املعنـيني باالسـتعراض، طـوال      الذي اتبعـه  نهج الأنَّ ح ممثل األمانة وأوض  -١١
التشجيع على تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة يف  ينحو إىل آلية االستعراض، كان إعمال فترة 
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 مـن االتفاقيـة، وتطبيـق مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي       ٤٦املسائل اجلنائية باالستناد مباشرة إىل املادة 
  .بطريقة مرنة

  
التعاون الدويل يف اإلجراءات املدنية واإلدارية للكشف عن اجلرائم   -ارابع  

  املنصوص عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك استبانة املوجودات املتأتية 
    من تلك اجلرائم وجتميدها ومصادرهتا

اإلجـراءات املدنيـة   عن املعلومات الواردة مـن الـدول بشـأن     م ممثل لألمانة حملة عامةقدَّ  -١٢
واإلدارية للكشف عن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا     
ومعاقبتــهم، مبــا يف ذلــك اســتبانة املوجــودات املتأتيــة مــن تلــك اجلــرائم وجتميــدها ومصــادرهتا،  

ثيقــــة الصــــادرين عــــن املــــؤمتر، علــــى النحــــو الــــوارد يف الو  ٥/٣و  ٥/١عمــــال بــــالقرارين 
CAC/COSP/EG.1/2015/2.  

ويسرت النقـاش بشـأن هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال حلقـة مناقشـة بشـأن املسـائل              -١٣
العملية والتحديات املواجهة يف جمال التعاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة ملكافحـة      

  جتارهبم الوطنية.الفساد. وتشارك خرباء من االحتاد الروسي وإيطاليا والربازيل يف تبيان 
وأكد املناظر من الربازيل أمهية زيـادة اسـتخدام اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة ملكافحـة         -١٤

الفساد، وال سيما من أجل حتسني ما يتصل هبا من جهود التعاون الدويل الراميـة إىل التصـدي   
احملافـل الدوليـة، مبـا يف    يف خمتلـف  جيري تناوهلا هذه املسألة أنَّ للفساد بفعالية أكرب. وأشار إىل 

ذلــك مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وجمموعــة العشــرين،     
ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي، وينظـر فيهـا حاليـا      

لة مـن اإلجـراءات الوطنيـة    املؤمتر يف أحد مشاريع القرارات املعروضة عليه. وتناول أيضا سلسـ 
م ، وقــدَّاالعتباريــةاإلداريــة واملدنيــة يف قضــايا فســاد املــوظفني العمــوميني ومســؤولية الكيانــات 

  أمثلة على التعاون الناجح وغري الناجح يف هذه اإلجراءات.
عــن نظــام املصــادرة الــوطين الشــامل، مــع   ا إيضــاحي وقــدم املنــاظر مــن إيطاليــا عرضــاً   -١٥

غـري املسـتندة إىل إدانـة. وميكـن      باملصـادرة اخلاص املميز "الوقائي" القانوين ى نظامه التركيز عل
ــا يف ذلــك النظــام     ــة املنصــوص عليه ــدابري الوقائي ــق الت ــى   تطبي ــانوين، عل ــور  الق ــة أم ــها مجل ومن

ارتكـاهبم إحـدى اجلـرائم اخلطـرية (مبـا      يف موجودات املشتبه يف انتمائهم إىل منظمات املافيا أو 
احملـاكم عـن االحتمـال القـوي إلدانـة      تتحـرى  رائم الفساد). وكي تطبق تلـك التـدابري،   فيها ج

أيِّ املعلـوم علـى   قيمة املوجودات غـري املتناسـبة مـع الـدخل املعلـن أو      عن املشتبه فيه، وكذلك 
متأتيـة   املوجـودات  مـا يـدل علـى أنَّ    يكـون هنـاك  ملشتبه فـيهم، أو عنـدما   حنو آخر فيما خيص ا
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تلـك التـدابري قـد تـبني أهنـا تتطـابق مـع        أنَّ ري مشـروعة أو مسـتمدة منـها. وذكـر     من أنشطة غـ 
  الضمانات األساسية اليت متنحها حمكمة النقض اإليطالية واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.

د املناظر من االحتاد الروسي على أمهية التعـاون يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة،     وشدَّ  -١٦
قانون صـدر يف اآلونـة األخـرية يـنص علـى      وأبلغ عن سياق استرداد املوجودات.  وال سيما يف

تبني أهنـا ال تتناسـب مـع دخلـهم الرمسـي.      اليت ياملصادرة املدنية ملوجودات املوظفني العموميني 
ســلبية يف التعــاون الــدويل فيمــا يتصــل هبــذه      جتــارب إجيابيــة وجتــارب وحتــدث املنــاظر عــن   

السـلبية تنبـع مـن خمتلـف التصـنيفات ألشـكال مماثلـة مـن         التجـارب  أنَّ اإلجراءات. وأشـار إىل  
ج املتباينة فيمـا يتعلـق مبسـؤولية الشخصـيات     والسلوك يف شىت النظم القانونية، مبا يف ذلك النه

د املناظر على أمهيـة اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس للتعـاون      االعتبارية (اإلدارية أو اجلنائية). وشدَّ
جبـدوى تعـيني منسـقني وطنـيني بشـأن مسـائل اسـترداد        ونـوه  يف اإلجراءات املدنيـة واإلداريـة،   

  املوجودات يكونون قادرين على توفري التعاون يف اإلجراءات املدنية واإلدارية.
التطبيـق العملـي لآلليـات ذات الصـلة     ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، ناقش املتكلمون   -١٧

مــتكلمني إىل اتبــاع هنــج أكثــر  عــدة بالتعــاون الــدويل يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة. ودعــا  
بعــض  وبينمــا أفــادمرونــة يف التعــاون الــدويل، مــع االســتفادة مــن النطــاق الواســع لالتفاقيــة.    

يف بلـداهنم، أعـرب آخـرون عـن      املتكلمني مبعلومات عن نظم املصادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة   
تردد فيما يتعلق بتطبيق تدابري املصـادرة خـارج إطـار القـانون اجلنـائي. وأشـار أحـد املـتكلمني         

د على أمهية التعاون الدويل من أجل تيسري اسـترداد عائـدات اجلرميـة،    إىل إعالن الدوحة، وشدَّ
الـيت توجـد يف مـالذات آمنـة،     ها وأمبا يف ذلك األموال وسائر املوجـودات الـيت ال يعـرف منشـ    

    غرض مصادرهتا يف هناية املطاف.ل
وسلط أحد املتكلمني الضـوء علـى مزايـا خمتلـف الشـبكات الـيت تتـيح نظـم اتصـاالت            -١٨

  مأمونة هبدف تيسري تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون يف خمتلف الواليات القضائية.
ــة  حقــوق األطــر أنَّ وأوضــح عــدة مــتكلمني    -١٩ ــة احلســنة الني ــنظم مصــونة اف الثالث يف ال

العكسـي  ثبـات  القانونية الداخلية يف بلداهنم. وتبع ذلك تبادل يف اآلراء بشأن تطبيـق عـبء اإل  
عنـدما   نقـل عـبء اإلثبـات إالَّ    ُيجيـز لده ال نظام بأنَّ يف قضايا الفساد. وشرح أحد املتكلمني 

ظـف حكـومي للحصـول علـى موجـودات ال      وسـيلة قانونيـة ملو  أيِّ ثبت بوضوح عدم وجود َي
آلية املصـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة تتضـمن      أنَّ تتناسب مع إيراداته. وشدد متكلم آخر على 

  يف بلده نقل عبء اإلثبات إىل املدعى عليه، عند استيفاء شروط معينة.



 

6 V.15-08049 

 

CAC/COSP/EG.1/2015/3 

وشـجع   ،هنـج أكثـر مرونـة يف التعـاون الـدويل     اتبـاع  د أحد املتكلمني على أمهيـة  وشدَّ  -٢٠
على تقـدمي املسـاعدة املطلوبـة علـى أسـاس السـلوك الـذي تقـوم عليـه اجلرميـة، الـيت قـد تكـون              
جنائية أو مدنية أو إداريـة يف خمتلـف الـدول، ال علـى أسـاس حبـت يتمثـل يف نـوع اإلجـراءات          
ــانوين         ــني الطــابع الق ــز بوضــوح ب ــة التميي ــتكلم آخــر إىل أمهي ــة ذات الصــلة. وأشــار م القانوني

املســاعدة يف املســائل اجلنائيــة هــي الوحيــدة أنَّ وذكــر ءات اجلنائيــة واإلداريــة واملدنيــة، لإلجــرا
  اإللزامية مبقتضى االتفاقية.

    
بل لتحديد هوية املالكني املنتفعني التعاون الدويل بشأن أفضل الس  -اخامس  

    لشخصيات االعتباريةا من
مـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      ر من املبادرة املشتركة بني مكتب األم مناظقدَّ  -٢١

د فيـه علـى األمهيـة    ا شـدَّ إيضـاحي  قة عرضـاً والبنك الدويل اخلاصة باسـترداد املوجـودات املسـرو   
ثة بشأن املالكني املنـتفعني مـن الكيانـات    ن تكفل إتاحة معلومات دقيقة وحمدَّاحلامسة للبلدان بأ
 املشكلة مـن زاويـة التعـاون الـدويل. وبنـاء علـى       لسلطات املختصة قبل النظر يفاالعتبارية إىل ا

مجيـع البلـدان نظـم داخليـة فعالـة قائمـة       يكون لـدى  ذلك، ينبغي إعطاء األولوية إىل ضمان أن 
غرض صون احلصول على معلومـات عـن املـالكني املنـتفعني يف الوقـت املناسـب. وبـالنظر إىل        ل

ــوُّ ــذ االلتزامــات ذات الصــ  تن ــهج املتعلــق بشــفافية   ع اآلليــات املتاحــة لتنفي لة، أوصــي بفهــم الن
الفهـم  ذلـك  نَّ املالكيني املنتفعني اخلاص بالبلـد متلقـي الطلـب قبـل التمـاس التعـاون الـدويل، أل       

ســيحدد الســبل األكثــر فعاليــة يف جمــال التعــاون الــدويل. وعنــدما تكــون الســجالت العموميــة   
 يار احلصول املباشر علـى املعلومـات  خسوف يكون املوثوق هبا بشأن املالكني املنتفعني متاحة، 

ــدِّ   متاحــاً ــى مق ــدان عل ــدما تعتمــد البل ــدمي    . وعن ــة، ومق ــل املؤسســات املالي مي اخلــدمات (مث
اخلدمات االستئمانية وخدمات الشـركات)، ميكـن التمـاس التعـاون الـدويل بواسـطة وحـدات        

ــة املتباد     ــات املســاعدة القانوني ــة، أو الشــرطة، أو طلب ــة أو حــىت ســلطات   االســتخبارات املالي ل
 فــإنَّالضــرائب. وعنــدما تعتمــد البلــدان علــى أدوات االدعــاء العــام أو أدوات إنفــاذ القــانون،   

طلبـات حمـددة   تقـدمي  ؤدي إىل يـ أن ميكـن  يكفي من املعلومات االستخبارية أو األدلـة  توافر ما 
  األهداف، مبا يتماشى مع احتياجات البلد متلقي الطلب.

وخصائصـها يف سـياق وطـين    االعتباريـة  ى أمهية فهم مسات الكيانات د املناظر علوشدَّ  -٢٢
النجـاح  ومـن مث مـن أجـل    معني من أجل التماس املعلومات ذات الصلة من املصـدر املناسـب،   

املوجودات املسروقة املخبأة وراء سواتر مؤسسية. ويف هنايـة املطـاف، سـلط    وحتديد يف تعقب 
غـرض  لا يف إطار مبادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة    املناظر الضوء على األنشطة املضطلع هب
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التقييم واملساعدة التقنية يف جمال تنفيذ املعـايري الدوليـة ذات الصـلة، وكـذلك العمـل املنجـز يف       
سياق املنتدى العريب السترداد األموال وجمموعة العشرين مـن أجـل إعـداد "أدلـة بشـأن ملكيـة       

لـى حتسـني فهـم مـا هـي املعلومـات املتـوافرة عـن املالـك          الشركة" ترمي إىل مساعدة البلـدان ع 
املمارسـني علـى حتسـني إعـداد     االختصاصيني املنتفع، ومكان احلصول عليها، ومن مث مساعدة 

  طلبات التعاون الدويل.
    
    مسائل أخرى  -سادسا  

 ألمانــة العامــة انتبــاه االجتمــاع إىل مواضــيع جــدول األعمــال الــيت تناوهلــا له ممثــل وجَّــ  -٢٣
الفريق العامل املعين بالتعاون الـدويل التـابع ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة         

، ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٨و ٢٧اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، الــذي اجتمــع يــومي   
حـة  املنقَّوكذلك إىل التوصيات املختارة اليت صـدرت عـن ذلـك الفريـق العامـل، بصـيغتها غـري        

  تبادل املعلومات بينهما.بط العالقات بني هيئيت اخلرباء و، هبدف مواصلة تعزيز ترااريحتري
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سابعا  
استعراض تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيـة أساسـي يف حتديـد    أنَّ خلص االجتماع إىل   -٢٤

  .دة والتحديات املتعلقة بالتعاون الدويلاملمارسات اجليِّ
ثالــث، املعقــود يف فيينــا يــومي  التوصــيات الــيت قــدمت يف اجتمــاعهم ال  وأكــد اخلــرباء  -٢٥
ــوبر   ١٠و ٩ ــرين األول/أكتـ ــر  ٢٠١٤تشـ ــى  CAC/COSP/EG.1/2014/3(انظـ ــالوة علـ ). وعـ

  :فق االجتماع على التوصيات التاليةذلك، اتَّ
كال مـن  ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف تقدمي املساعدة، مبا فيهـا تلـك األشـ    (أ)  

عن التعـاون املباشـر بـني     من االتفاقية، فضالً ٤٦من املادة  ٣املساعدة املنصوص عليها يف الفقرة 
ــادة     ــانون مبوجــب امل ــة بإنفــاذ الق ، يف جمــال التحقيقــات واإلجــراءات املتعلقــة   ٤٨األجهــزة املعني

ائـدات اجلرميـة، مثـل    باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد، مبا يف ذلـك تيسـري اسـترداد ع   
غـرض  لمـالذات آمنـة،   ها والـيت توجـد يف   أعـرف منشـ  ي  غسل األموال وسائر املوجـودات الـيت ال  

  مصادرهتا يف هناية املطاف، عند االقتضاء ومبا يتسق مع نظمها القانونية الداخلية؛
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف زيـادة جهودهـا الراميـة إىل ممارسـة املرونـة       (ب)  

االســتجابة إىل طلبــات إنفــاذ األوامــر واألحكــام األجنبيــة يف اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة،  يف 
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يف ذلــك اإلنفــاذ املباشــر لألوامــر املتعلقــة باملصــادرة غــري املســتندة إىل إدانــة، عنــد االقتضــاء  مبــا
  يتسق مع نظمها القانونية الداخلية؛  ومبا

جهـــات وصـــل وطنيـــة، وإتاحـــة تنظـــر يف إنشـــاء  ينبغـــي للـــدول األطـــراف أن (ج)  
املعلومات ذات الصلة للدول األخرى، فيما يتعلق بالتعاون الـدويل يف املسـائل املدنيـة واإلداريـة،     

  باخلرباء الوطنيني يف جمال الوقاية واسترداد املوجودات؛اخلاصة وكذلك حتديث قوائمها 
حينـها  ة ويف ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إتاحة معلومـات كافيـة ودقيقـ    (د)  

عن املالكني املنتفعني من الشخصيات االعتباريـة، مبـا يف ذلـك ألغـراض التعـاون الـدويل، عنـد        
  االقتضاء ومبا يتسق مع نظمها القانونية الداخلية؛

ملقبـل  اوفودهـا إىل اجتمـاع اخلـرباء     تعيِّن ضمنالدول األطراف إىل أن  ىتدع (ه)  
بأحكـام التعـاون الـدويل املنصـوص عليهـا يف      لة ذات صـ ممارسني مكلفـني مبسـائل   ني اختصاصي

  هم على املشاركة بنشاط يف هذه االجتماعات؛عتشجيإىل االتفاقية، و
املمارســـني كـــي لالختصاصـــيني ينبغـــي للمـــؤمتر أن يســـتمر يف إتاحـــة حمفـــل  (و)  

دة والثغــرات، يتبــادلوا اخلــربات مــع جهــات مكافحــة الفســاد، هبــدف حتديــد املمارســات اجليِّــ  
  م أوجه التآزر وجتنب االزدواجية؛وتعظي

إىل إىل األمانــة أن تــدعو الــدول األطــراف     أن يطلــبلعــل املــؤمتر ينظــر يف    (ز)  
دة يف جمـال التعـاون الـدويل يف اإلجـراءات املدنيـة واإلداريـة       دة حمـدَّ ممارسات جيِّمواصلة تقدمي 

  ن؛اليت تعترض هذا التعاو العقباتحتديد  معذات الصلة جبرائم الفساد، 
إىل األمانــة أن تواصــل جتميــع وحتليــل ونشــر   أن يطلــباملــؤمتر ينظــر يف  لعــل (ح)  

دة يف جمـال اسـترداد املوجـودات،    ذات الصلة، والتحديات واملمارسات اجليِّ القوانني واألنظمة
املصــادرة غــري طريقــة مبــا يف ذلــك يف ســياق اإلجــراءات املدنيــة واإلداريــة، وكــذلك اســتخدام 

  دانة.املستندة إىل إ
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