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  اخلامسة والستونالدورة 
  اللجنة الثانية

  من جدول األعمال) ب( ٢٢البند 
منع ومكافحة ممارسات الفساد : العوملة واالعتماد املتبادل

مـشروع وإعـادة     املتأتيـة مـن مـصدر غـري        لاوموحتويل األ 
 اهنا األصــلية علـى وجــه اخلــصوص، إىل بلـد  تلـك األمــوال 

      متاشيا مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
، بنـاء علـى   )هـاييت (مشرع قرار مقدم من نائب رئيسة اللجنة، السيد جان كلودي بيري            

 A/C.2/65/L.12مشاورات غري رمسية بشأن مشروع القرار 
  

ية من مصدر غـري مـشروع   منع ومكافحة ممارسات الفساد وحتويل األصول املتأت          
وإعادة تلك األصول إىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، متاشيا مع اتفاقيـة            

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  

  ،إن اجلمعية العامة   
 ٥٥/٦١  و١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٤/٢٠٥ إىل قراراهتــا إذ تــشري  
 ٢٠٠٠ديـسمرب  / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٥/١٨٨  و٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول ٤املؤرخ  

ــانون ٢٠ املــــؤرخ ٥٧/٢٤٤  و٢٠٠١ديــــسمرب / كــــانون األول٢١ املــــؤرخ ٥٦/١٨٦ و  كــ
ديـسمرب  / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٠٥، وإذ تشري أيضا إىل قراراهتا       ٢٠٠٢ديسمرب  /األول
 املـــــــؤرخ ٦٠/٢٠٧  و٢٠٠٤ ديــــــسمرب / كــــــانون األول ٢٢ املــــــؤرخ  ٥٩/٢٤٢  و٢٠٠٣
ــانو ٢٢ ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٦١/٢٠٩  و٢٠٠٥ديـــسمرب /ن األولكـ  ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـ
ــانون  ١٩ املــــؤرخ ٦٣/٢٢٦  و٢٠٠٧ديــــسمرب / كــــانون األول١٩ املــــؤرخ ٦٢/٢٠٢ و كــ

 ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٣٧ و ،٢٠٠٨ديسمرب /األول
 
  

 .٢٠١٠نوفمرب / الثاينتشرين ٣٠عيد إصدارها ألسباب فنية يف أُ   *  
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  ؛)١( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  

ــا الـــسابعة   تطلـــب  - ٢   ــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـ  إىل األمـــني العـ
تقريـرا عـن منـع ومكافحـة         ،“منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة       ”، يف إطـار البنـد املعنـون         والستني

 إىلاألمـوال   املتأتيـة مـن مـصدر غـري مـشروع وإعـادة تلـك               موالاألاستعادة  ممارسات الفساد و  
 يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد؛ وأن          خلـصوص، متاشـيا مـع اتفاق      بلداهنا األصلية على وجـه ا     

  االتفاقية؛  إىل اجلمعية عن الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يفيقوم أيضا بإحالة تقرير
الـسابعة والـستني، يف إطـار       تواصل النظـر يف هـذه املـسألة يف دورهتـا             أن   تقرر  - ٣  

  .“ة اجلنائيةمنع اجلرمية والعدال” البند املعنون
  
  

__________ 
  )١(  A/65/90.  


