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االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة 

للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 

االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات 
 
 

الواليات املتحدة األمريكية: فصل مقترح بشأن استرداد املوجودات 
 
 

استرداد املوجودات احملازة احتيازا غري مشروع  خامسا-
  

الديباجة 
 
 

ان الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 

إذ يقلقـها أن االحتيـاز غـري املشـروع للـثروة الشـخصية مـن جـانب كبـار املوظفـني العموميـني وأسـرهم ورفقائـهم ميكـن أن يكـــون 

مقوضـا بوجـه خـاص للمؤسسـات الدميقراطيـــة واالقتصــادات الوطنيــة وحكــم القــانون، وكذلــك للجــهود الدوليــة الراميــة إىل تعزيــز التنميــة 

االقتصادية على نطاق العامل، 

وإذ تدرك أن التعاون الدويل ضروري حملاربة الفساد، 

وإذ عقـدت العـزم علـى أن متنـع وتـردع وتكشـف، بطريقـة أكــثر فعاليــة، التحويــالت الدوليــة للموجــودات احملــازة احتيــازا غــري 

مشروع من جانب املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو نيابة عنهم وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية واملالك الشرعيني، 

وإذ تسلم باملبادئ األساسية لقواعد مراعاة األصول القانونية يف االجراءات اجلنائية واجراءات التقاضي بشأن حقوق امللكية، 

قد اتفقت على ما يلي: 
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املادة ١ 

املصطلحات املستخدمة 
 

ألغراض هذا الفصل: 

يقصد بعبارة "موجودات أو ممتلكات" املوجودات مـن كـل نـوع، سـواء أكـانت ماديـة أم غـري ماديـة، منقولـة أو غـري  (أ)

منقولة، أو ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حقوق فيها؛ 

يقصد بعبارة "مصادرة"، اليت تشـمل التجريـد حيثمـا انطبـق، أي تصـرف مبوجـب القـانون الداخلـي ينتـج عنـه اإللغـاء  (ب)

النهائي حلق ملكية موجودات من أي نوع متعلقة جبرمية أو متحصل عليها منـها، أو مبلـغ معـادل لقيمـة تلـك املوجـودات، واعطـاء حـق امللكيـة 

املعني للحكومة اليت تقوم بالتصرف؛ 

ـــروع" املوجــودات أو املمتلكــات الــيت حتــاز مــن جــانب موظــف  يقصـد بعبـارة "موجـودات حمـازة احتيـازا غـري مش (ج)

عمومـي أو عـن طريقـه أو نيابـة عنـه مـن خـالل االسـتغالل غـري املشـروع لألمـوال العامـة أو ســـرقتها أو اختالســها أو التحويــل غــري املشــروع 

ـــت  ملمتلكـات الدولـة أو مـن خـالل أفعـال الرشـوة أو االبـتزاز الـيت يرتكبـها موظـف عمومـي، وتشـمل املمتلكـات األخـرى الـيت غـريت أو حول

اليها تلك املوجودات؛ 

يقصد بعبارة "الدولة متلقية الطلب" الدولة الطـرف الـيت طلـب منـها تقـدمي املسـاعدة علـى اسـتبانة أو جتميـد أو ضبـط  (د)

أو استرداد موجودات حمازة احتيازا غري مشروع؛ 

ــرف الـيت تطلـب املسـاعدة مـن دولـة طـرف أخـرى علـى اسـتبانة أو جتميـد أو  يقصد بعبارة "الدولة الطالبة" الدولة الط (ه)

ضبط أو استرداد موجودات حمازة احتيازا غري مشروع؛ 

يقصـد بعبـارة "موظـف عمومـي" أي موظـف يف الفـرع التشـريعي أو التنفيـذي أو االداري أو القضـائي أو العســـكري  (و)

حلكومـة، سـواء أكـان منتخبـا أم غـري منتخـب، وأي شـخص يـؤدي وظيفـة عموميـة حلكومـة، مبـا يف ذلـك لوكالــة عموميــة أو ملنشــأة أعماليــة 

عمومية، وأي موظف أو وكيل ملنظمة دولية عمومية. 
 
 

املادة ٢ 

املنع 
 

تنشـئ كـل دولـة طـرف، وفقـا لقانوـا الداخلـي، مؤسسـات مالئمـة لالشـــراف والتحقيــق واملالحقــة القانونيــة ذات  -١

ـــم علــى ذلــك االحتيــاز،  صالحيـات كافيـة ملنـع االحتيـاز غـري املشـروع للموجـودات مـن خـالل سـلوك كبـار املوظفـني العموميـني وللـرد املالئ

وتسعى إىل تزويد تلك املؤسسات مبوارد كافية لتحقيق ذينك اهلدفني. 
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تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لكـــي تطبــق املؤسســات املاليــة الداخلــة يف  -٢

واليتها القضائية فحصا معززا ألجل حتسني كشف املوجودات احملازة احتيازا غري مشروع. وتشمل تلك التدابري ما يلي: 

اصدار ارشادات إىل املؤسسـات املاليـة: ��١ بشـأن التدابـري املالئمـة للتعـرف علـى كبـار املوظفـني العموميـني احلـاليني  (أ)

والسابقني وأفراد أسرهم املباشرين ورفقائهم الوثيقي الصلـة ـم والكيانـات الـيت يشـكلها أولئـك األشـخاص أو تشـكل لصاحلـهم؛ و��٢ بشـأن 

ــي االحتفـاظ ـا عـن احلسـابات واملعـامالت املتصلـة بـأولئك األشـخاص؛ و��٣ بشـأن أنـواع املعـامالت واحلسـابات  السجالت املالئمة اليت ينبغ

اليت ينبغي لتلك املؤسسات أن توليها عناية خاصة؛ و 

ـــة أصحــاب احلســابات عاليــة القيمــة االمسيــني  الـزام املؤسسـات املاليـة بـأن تتخـذ خطـوات معقولـة للتحقـق مـن هوي (ب)

واالنتفاعيني وكذلك مصادر األموال اليت تودع يف تلك احلسابات؛ و 

الزام املؤسسات املالية بأن جتري فحصا معززا للحسـابات عاليـة القيمـة الـيت يطلـب فتحـها أو حيتفـظ ـا مـن جـانب،  (ج)

أو نيابة عن، كبار املوظفني العموميني احلـاليني أو السـابقني أو أفـراد أسـرهم املباشـرين أو رفقائـهم الوثيقـي الصلـة ـم أو اهليئـات الـيت يشـكلها 

ـــد تنطــوي علــى موجــودات  أولئـك األشـخاص أو تشـكل لصاحلـهم. ويصمـم ذلـك الفحـص املعـزز بطريقـة معقولـة لكشـف املعـامالت الـيت ق

محازة احتيازا غري مشروع، وال ينبغي أن يفسر بأنـه يثبـط املؤسسـات املاليـة عـن التعـامل مـع أي زبـون مشـروع أو حيظـر عليـها التعـامل معـه؛ 

و 

ـــرات  الـزام املؤسسـات املاليـة بـابالغ السـلطات املختصـة باملعـامالت املثـرية لالشـتباه املتعلقـة باحلسـابات املبينـة يف الفق (د)

الفرعيـة (أ) و (ب) و (ج) مـن هـذه الفقـرة. وتكـــون اشــتراطات االبــالغ هــذه خاضعــة ألحكــام "مــالذ آمــن" مالئمــة بغيــة محايــة األفــراد 

ــاركني يف  واملؤسسـات مـن املسـؤولية املترتبـة علـى االمتثـال الشـتراطات االبـالغ هـذه، وحتظـر اخطـار األشـخاص االعتبـاريني أو الطبيعيـني املش

املعاملة بالبالغ أو افشائه هلم. 

تنشئ كل دولـة طـرف، وفقـا لقانوـا الداخلـي، نظـم اقـرار ذمـة ماليـة فعالـة لكبـار موظفيـها العموميـني وتسـتحدث  -٣

جـزاءات مالئمـة علـى عـدم االمتثـال لتلـك النظـم. وتنظـر الـدول األطـراف أيضـا يف اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لســـلطاا املختصــة 

ــع السـلطات املختصـة يف الـدول األطـراف األخـرى عندمـا تكـون ضروريـة للتحقيـق يف املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري  بتبادل تلك املعلومات م

مشروع واملطالبة ا واستردادها. 

تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقـا لقانوـا الداخلـي، اللـزام كبـار املوظفـني العموميـني الذيـن هلــم  -٤

مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيـع أو سـلطة أخـرى علـى ذلـك احلسـاب بـاالبالغ عـن تلـك العالقـة إىل السـلطات املختصـة 

واالحتفاظ بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات. وتضع تلك التدابري أيضا جزاءات مالئمة على عدم االمتثال هلا. 

تضع الدول األطراف اعتبارا خاصا لالتفاق مع الدول األطـراف املعنيـة األخـرى علـى ختصيـص جـزء مـن املوجـودات  -٥

املستردة أو كلها لدعم املبادرات والربامج الرامية إىل منع الفساد. 
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املادة ٣ 

آليات االسترداد 
 

ــل دولـة طـرف سـلطاا املختصـة بصالحيـات كافيـة، وفقـا ملبـادئ قانوـا الداخلـي، لتقـدمي املسـاعدة إىل الـدول األطـراف  تزود ك

األخرى على استرداد املوجودات احملازة احتيازا غري مشروع، ومن أجل بلوغ تلك الغاية تقوم مبا يلي: 
 

الوصول إىل احملاكم 
 

ـــانوين يف حماكمــها بشــأن ملكيــة  تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح ألي دولـة طـرف أخـرى باسـتهالل اجـراء ق (أ)

املوجودات احملازة احتيازا غري مشروع املوجودة يف اقليمها، بأن تقدم إما: 

دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو ملكية املوجودات؛ أو  �١�

ـــة املوجــودات صــادر مــن الســلطات املختصــة لدولــة  حكمـا ائيـا يثبـت احلـق يف ملكيـة املوجـودات أو يثبـت ملكي �٢�

طرف أخرى، ويكون ذلك األمر جائز اإلنفاذ يف اقليم الدولـة متلقيـة الطلـب إىل املـدى الـذي يسـمح بـه قـانون تلـك 

الدولة الطرف؛ و 
 

إنفاذ أحكام املصادرة األجنبية 
 

تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لسـلطاا املختصـة بانفـاذ أي حكـم ـائي لدولـة طـرف أخـرى يـأمر مبصـادرة  (ب)

موجودات محازة احتيازا غري مشروع أو سداد مبلغ من النقود يناظر تلك املوجودات؛ و 

تتخذ ما قد يلزم من تدابـري لكـي تتمكـن مـن املالحقـة القانونيـة واملعاقبـة علـى غسـل املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري  (ج)

مشروع ذات األصل األجنيب ومصادرة املوجودات تبعـا لتحقيقـات أو اجـراءات تتعلـق بـاملوجودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع الـيت هلـا ذلـك 

األصل؛ و 
 

التدابري املؤقتة 
 

تتخذ ما قد يلزم من تدابـري، وفقـا ملبـادئ قانوـا الداخلـي، لكـي تتمكـن مـن القيـام فـورا، بنـاء علـى طلـب أي دولـة  (د)

ــرى، بضبـط املمتلكـات الـيت يوجـد أسـاس معقـول لالعتقـاد بأـا سـتكون خاضعـة لالسـترداد بصفتـها موجـودات حمـازة احتيـازا غـري  طرف أخ

مشروع أو احلجر على تلك املوجودات أو، بطريقـة أخـرى، منـع أي تعـامل فيـها أو حتويـل هلـا أو تصـرف فيـها. وعـالوة علـى اآلليـات الراميـة 

إىل احلفاظ على املمتلكـات ترقبـا الجـراء مصـادرة حملـي، تشـمل تلـك التدابـري صالحيـات احلجـر علـى املوجـودات اسـتنادا إىل اعتقـال أو مـة 

يف بلـد أجنـيب يتعلقـان باالحتيـاز غـري املشـروع لتلـك املوجـودات، وصالحيـات إنفـاذ أمـر زجـري صـادر مـن حمكمـة خمتصـة يف الدولـة الطالبـة، 

ـــأن املمتلكــات ستســمى يف حكــم مصــادرة يف الدولــة  وصالحيـات احلجـر علـى املوجـودات بنـاء علـى طلـب يوفـر أساسـا معقـوال لالعتقـاد ب

الطالبة؛ و 
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رد املوجودات 
 

تنظـر يف اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري القتضـاء رد املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع إىل الدولـة الطالبـــة أو إىل  ()ه

ضحايا اجلرمية اآلخرين؛ و 
 
 

التدابري األخرى 
 

تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري أخرى لتيسري استرداد املوجودات احملازة احتيازا غري مشروع.  (و)
 
 

املادة ٤ 

أحكام خاصة بشأن التعاون 
 

عـالوة علـى األحكـام املقـررة يف الفصـل الرابـع [التعـاون الـدويل]، تقـدم الـدول األطـــراف، كــل منــها إىل األخــرى،  -١

أوسـع نطـاق ممكـن مـن املسـاعدة علـى اسـترداد املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع، وفقـا لقوانينــها الداخليــة و، حبســب االقتضــاء، مــن 

خالل ممارسة الصالحيات عمال ذه املادة. 
 

املصادرة والتدابري األخرى 
 

ـــودات حمــازة احتيــازا غــري  عقـب تلقـي طلـب مقـدم عمـال ـذا الفصـل، تقـوم الدولـة الطـرف الـيت توجـد فيـها موج -٢

مشروع مبا يلي: 

تقدم الطلب إىل سلطاا املختصة بغرض التحصل على أمـر مصـادرة وفقـا للفقـرة ٣ مـن املـادة ٣ مـن هـذه االتفاقيـة،  (أ)

وتنفذ ذلك األمر اذا منح؛ أو 

تقدم إىل سلطاا املختصة، دف إنفاذه إىل املدى املطلـوب، أمـر مصـادرة صـادرا مـن الدولـة الطالبـة وفقـا للفقـرة ٢  (ب)

من املادة ٣ من هذه االتفاقية؛ أو 

تقدم إىل سلطاا املختصة طلبا، وفقا للفقرة ٤ من املادة ٣ من هذه االتفاقية، الختاذ تدابري مؤقتة؛ أو  (ج)

تتخذ ما قد يكون مسموحا به مبوجب قانوا الداخلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد تلك املوجودات.  (د)
 

طلبات تطبيق الفحص املعزز 
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ـــب املؤسســات املاليــة اخلاضعــة لواليتــها  عنـد تلقـي طلـب مالئـم مـن دولـة طـرف أخـرى، ختطـر الدولـة متلقيـة الطل -٣

القضائيـة ويـة كبـار املوظفـني العموميـني األجـانب احلـاليني والسـابقني الذيـن سـيتوقع مـن تلـك املؤسسـات أن تطبـق علـى حسـابام الفحــص 

املعزز كما هو مبني يف الفقرة ٢ من املادة ٢ من هذه االتفاقية، عالوة على املوظفني الذين قد حتددهم املؤسسات املالية بطريقة أخرى. 
 

تبادل املعلومات مبحض االرادة 
 

ـــا بــأن تقــدم، دون اخــالل بتحقيقاــا أو مالحقاــا القانونيــة أو إجراءاــا  تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـري تسـمح هل -٤

القضائيـة، معلومـات عـن املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع إىل أي دولـة طـرف أخـرى دون طلـب سـابق، عندمـا تعتـرب أن افشـــاء تلــك 

املعلومات قد يساعد الطرف املتلقي على اسـتهالل أو تنفيـذ حتقيقـات أو مالحقـات قانونيـة أو اجـراءات قضائيـة أو قـد يـؤدي إىل تقـدمي طلـب 

من ذلك الطرف مبوجب هذا الفصل. 
 
 

املادة ٥ 

حمتويات الطلب 
 

تنطبـق أحكـام الفصـل الرابـع [التعـاون الـدويل] مـن هـذه االتفاقيـة، مـــع مــا يلــزم مــن تعديــل، علــى هــذه املــادة. وعــالوة علــى 

املعلومات املنصوص عليها يف الفصل الرابع، حتتوي الطلبات املقدمـة عمـال ـذه املـادة علـى أدلـة ومعلومـات كافيـة لدعـم االدعـاء املسـبب هلـا، 

مبا يف ذلك ما يلي: 

ـــها أو مصادرــا، مبــا يف ذلــك  وصـف كـامل لالجـراءات املطلوبـة وللموجـودات الـيت يتوخـى احلجـر عليـها أو ضبط (أ)

مكان املمتلكات وقيمتها؛ و 

بيان حيدد هويـة األشـخاص االعتبـاريني والطبيعيـني الذيـن تعتقـد الدولـة الطالبـة أـم ضحايـا، سـواء أكـانوا عموميـني  (ب)

أو خصوصيني؛ و 

بيـان تفصيلـي للوقـائع يكفـي لتمكـني الدولـة متلقيـة الطلـب مـــن الســعي إىل اصــدار أوامــر مالئمــة مبوجــب قانوــا  (ج)

الداخلي، مبا يف ذلك وصف كامل للنشاط غري املشروع وعالقته باملوجودات اليت يتوخى ضبطها أو احلجر عليها أو مصادرا؛ و 

يف حالـة الطلـب املتعلـق بإنفـاذ حكـم أجنـيب أو أمـر زجـري أجنـيب عمـال بـالفقرة ٢ مـن املـادة ٣ مـن هـذه االتفاقيـــة،  (د)

نسخة مقبولة قانونا من أمر الدولة الطالبة الذي يستند اليـه الطلـب، ومعلومـات عـن املـدى الـذي اليـه يطلـب تنفيـذ األمـر، وبيـان حيـدد التدابـري 

ـــن  الـيت اختـذت لتقـدمي اخطـار كـاف لألطـراف الثالثـة ولضمـان مراعـاة األصـول القانونيـة، و، اذا كـان الطلـب يتعلـق بـأمر مصـادرة، شـهادة م

السلطة املختصة يف الدولة الطالبة بأن أمر املصادرة ائي وقابل لإلنفاذ وغري خاضع لسبل االستئناف العادية؛ و 

ما قد يلزم للدولة متلقية الطلب من معلومات اضافية.  (ه)
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املادة ٦ 

قيود على التعاون 
 

يكون تنفيذ التدابري عمال ذا الفصل وفقا ملبادئ مراعـاة األصـول القانونيـة، وال خيـل حبقـوق األطـراف الثالثـة حسـنة  -١

النية. 

جيوز رفض تنفيذ أي تدبري من تدابري التعاون اليت ينص عليها هذا الفصل أو رفع تدبري مؤقت اذا:  -٢

مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذا الفصل؛ أو  (أ)

اعتـربت الدولـــة متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب حيتمــل أن خيــل بســيادا أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصاحلــها  (ب)

اجلوهرية األخرى؛ أو 

مل تتلق الدولة متلقية الطلب أدلة كافية أو يف أواا بشأن اجلرائم املسببة للطلب؛ أو  (ج)

كـانت األفعـال غـري املشـروعة تشـكل جرائـم صغـرى أو كـانت املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـــروع ذات قيمــة  (د)

قليلة. 

قبـل رفـع أي تدبـري مؤقـت اختـذ عمـال ـذا الفصـل، تتيـح الدولـة متلقيـة الطلـب للدولـة الطالبـــة، حيثمــا كــان ذلــك  -٣

ممكنا، فرصة لعرض األسباب اليت تراها تأييدا الستمرار التدبري. 

املادة ٧ 

التصرف يف األصول 
 

يتصـرف وفقـا للقـانون الداخلـي يف املوجـودات احملـــازة احتيــازا غــري مشــروع املســتردة عمــال ــذا الفصــل. وعنــد  -١

التصرف بناء على طلب دولة طرف أخرى، تقوم الدول األطراف، إىل املدى الذي يسمح به القانون الداخلي، مبا يلي: 

تنظـر علـى وجـه األولويـة يف حتويـل املوجـــودات املســتردة بطريقــة تــؤدي إىل تعويــض ضحايــا اجلرميــة أو إىل اعــادة  (أ)

املوجودات إىل مالّكها الشرعيني؛ 

تنظـر، حيثمـا يكـون ذلـك مالئمـا، يف اشـتراط اسـتخدام كـــل املوجــودات املســتردة أو جــزء منــها لدعــم مبــادرات  (ب)

وبرامج مكافحة الفساد؛ 

تنظـر، حيثمـا يكـون ذلـك مالئمـا، يف اقتسـام املوجـودات املصـادرة مـع السـلطات األجنبيـة الـيت قدمـت املســـاعدة يف  (ج)

التحقيق أو املالحقة القانونية أو االجراء القضائي الذي أدى إىل املصادرة؛ 
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جيـوز للدولـة متلقيـة الطلـــب، حيثمــا يكــون ذلــك مالئمــا، أن تقتطــع املنصرفــات املعقولــة املتكبــدة يف التحقيــق أو  (د)

املالحقة القانونية أو االجـراء القضـائي الـذي أدى إىل اسـترداد املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع، قبـل حتويـل تلـك املوجـودات املسـتردة 

أو اقتسامها عمال ذا الفصل. 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، النشاء ما يلي وفقا ملبادئ قانوا الداخلي:  -٢

ــات املقدمـة مـن أي دولـة طـرف أخـرى بشـأن املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع املشـمولة  آلية للنظر يف املطالب (أ)

باجراء مصادرة؛ و 

صالحيات القتسام املوجودات املصادرة مع السلطات األجنبية، اعترافا باملساعدة املقدمة اليت تؤدي إىل املصادرة.  (ب)
 
 

املادة ٨ 

أحكام اضافية 
 

اذا اختـارت دولـة طـرف أن جتعـل اختـاذ التدابـري املشـار اليـها يف هـذا الفصـل مشـــروطا بوجــود معــاهدة ذات صلــة،  -١

تعترب تلك الدولة الطرف أن هذه االتفاقية هي األساس التعاهدي الضروري والكايف. 

تنظر الدول األطراف يف ابرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف لتعزيـز فعاليـة التعـاون الـدويل املضطلـع  -٢

به وتيسري التصرف يف املوجودات عمال ذا الفصل. 

تـزود كـل دولـة طـرف األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـــها الــيت تنفــذ هــذا الفصــل ومــن أي  -٣

تغيريات الحقة لتلك القوانني واللوائح أو وصفا هلا. 

تشـجع الـدول األطـراف التدريـب واملسـاعدة التقنيـة بـني الـدول األطـراف واهليئـات الدوليـــة واالقليميــة واملؤسســات  -٤

اخلصوصية دف تيسري التعاون الدويل والتعـرف علـى املوجـودات احملـازة احتيـازا غـري مشـروع واسـتردادها. وينبغـي أن ـدف تلـك املسـاعدة 

أيضا إىل تعزيز قدرة الدول األطراف على الوفاء مبقتضيات املادة ٥ من هذا الفصل. 

ــــــــــ 


