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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

  من جدول األعمال ٣البند 
        املساعدة التقنية

      : مشروع قرار منقَّحوناورو وهاييت موريشيوسغواتيماال وفيجي و    
   ة الناميةتعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغري    

 إنَّ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  

كانون األول/  ١٤حيِّز النفاذ يف  )١(بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إذ يرحِّب  
  ،٢٠٠٥ديسمرب 
اجلزريـة  أنَّ مكافحة الفساد هي أولوية للمجتمع الدويل، مبا فيـه الـدول    وإذ يشدِّد على  

  الصغرية النامية،
بأنَّ الدول اجلزرية الصغرية النامية هلا خصائص سياقية حمدَّدة تتطلب مساعدة  وإذ يسلِّم  

  تقنية مالئمة وإصالحات ملكافحة الفساد مستدامة وذات تكلفة معقولة،
ة بالبيان الصادر عن املؤمتر العـاملي املعـين باإلصـالحات يف جمـال مكافحـ     وإذ حييط علماً   

الفســاد يف الــدول اجلزريــة الصــغرية، الــذي عقــد يف بوانــت أوبيمــا، موريشــيوس، يف الفتــرة مــن  
والـذي أوصـى املشـاركون     )٢(، واملعنون "بيـان موريشـيوس"،  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١إىل  ١٧

فيه بأن جتسَّد شواغل الدول اجلزرية الصـغرية الناميـة يف قـرار لُيعتمـد يف الـدورة السادسـة ملـؤمتر        
  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الدول

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  )٢( CAC/COSP/2015/CRP.10.  
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 )٣(إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية الناميـة (مسـار سـاموا)،   وإذ يستذكر   
 ٤إىل  ١الناجتة عن املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية النامية املعقود يف أبيا مـن  

  تسم باألمهية بالنسبة لبلدان احمليط اهلادئ اجلزرية،، واليت ت٢٠١٤أيلول/سبتمرب 
األغراض الرئيسية لالتفاقيـة، الـيت تشـمل تـرويج وتـدعيم التـدابري        وإذ يضع يف اعتباره  

الرامية إىل منع الفساد ومكافحتـه، وتعزيـز وتيسـري التعـاون الـدويل واملسـاعدة التقنيـة يف جمـال         
املوجودات وتعزيز الرتاهة واملساءلة والتـدبُّر السـليم    منع الفساد ومكافحته، مبا يشمل استرداد
  للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية،

بالتقدُّم الذي أحرزته الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف إجـراء إصـالحات     وإذ يرحِّب  
هبدف تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية، وإذ يسلِّم، يف الوقـت نفسـه، بوجـوب بـذل     

  املزيد من اجلهود للتوصُّل إىل تنفيذمها على حنو شامل وفعَّال،
بأنَّ االلتزامات القانونية اليت تقع على عاتق الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة      وإذ يسلِّم  

اليت تقع على عـاتق مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، بـالرغم مـن        االلتزامات ال ختتلف عن 
  ومواردها عموماً، حمدودية قدراهتا اإلدارية

، يف مجلــة أمــور، إىل قــد دعــوا فيــه بيــان موريشــيوس املشــاركني يف إىل أنَّ  وإذ يشــري  
تعزيز سياسات منسَّـقة مناهضـة للفسـاد بغيـة تنفيـذ النتـائج الـيت توصـلت إليهـا االستعراضـات           

يمـا بـني   القطرية، ومنع الفساد أثناء عمليات االشتراء علـى سـبيل األولويـة، وتبـادل اخلـربات ف     
الدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن مسائل منها اإلصالحات التشريعية واملؤسسـية، مـن أجـل    

  تنفيذ أحكام االتفاقية فيما يتعلق بالتجرمي وإنفاذ القانون والتعاون الدويل،
بأنَّ الـنظم القانونيـة الوطنيـة الفعَّالـة ضـرورية ملنـع الفسـاد ومكافحتـه وبأنَّـه           وإذ يسلِّم  

  ب جعلها متوافقة مع أحكام االتفاقية،جي
الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت مل ُتصدِّق بعُد على اتفاقية األمـم املتحـدة    حيثُّ  - ١  

  أو تنضم إليها على أن تقوم بذلك؛ )١(ملكافحة الفساد
ــُب  -٢   ــزِّز      يهيـ ــة أن تعـ ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــن الـ ــراف مـ ــدول األطـ بالـ

نشيطة يف آلية اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد وأن تبـذل         مشاركتها ال
  قصارى جهدها لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراضات؛

                                                         
  .٦٩/١٥مرفق قرار اجلمعية العامة  )٣(  
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، بنـاء علـى   علـى أن تـدعم  اجلهـات املاحنـة املهتمـة    سـائر  والدول األطراف  يشجِّع  - ٣  
اجلزريـة الصـغرية الناميـة، مبـا يف ذلـك       تنفيذ اإلصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف الدولالطلب، 

  األولويات واإلصالحات احملدَّدة يف بيان موريشيوس؛
اخلـبرية بالسـياقات   اجلهـات املاحنـة املهتمـة    سائر والدول األطراف  أيضاً يشجِّع  -٤  

الطلـب، مـع تلـك الـدول     بنـاء علـى   ، اخلاصة بالـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة علـى أن تتبـادل      
لديها من ممارسات فضلى باستخدام ما هـو قـائم حاليـا مـن آليـات التعـاون الثنائيـة         ما اجلزرية

  واإلقليمية والدولية وما سينشأ منها مستقبالً؛
أن تدعم، بناء على  اجلهات املاحنة املهتمةسائر و الدول األطراف يشجِّع كذلك  -٥  

الفسـاد يف الـدول اجلزريـة    تأسيس منصَّـة خمصَّصـة لإلصـالحات يف جمـال مكافحـة      على الطلب، 
الصغرية النامية، يف موريشـيوس، تتـوىل موريشـيوس تأسيسـها وتعهُّـدها بغـرض إجـراء البحـوث         

  وتبادل املمارسات الفضلى املتعلقة حتديداً بالدول اجلزرية الصغرية النامية؛
جهودهـا  دعـم الـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة يف      ل األطراف على الدوحيث   -٦  
خطــة التنميــة مــن أهـداف التنميــة املســتدامة املنشـودة يف    ١٦رصـد اهلــدف  إىل تنفيــذ والراميـة  

    )٤(؛٢٠٣٠املستدامة لعام 
، لـدعم  ملساعدة التقنية، بناء علـى الطلـب  أن تواصل تقدمي ا إىل األمانةيطلب   -٧  

  الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ اإلصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف
، مبــا يف ذلــك الــدول األطــراف الــيت تتمتــع بــاخلربات  ل األطــرافبالــدو يهيــُب  -٨  
أن تســهم يف تقــدمي املســاعدة التقنيــة علــى الصــعيد الثنــائي واإلقليمــي والــدويل لــدعم    املناســبة، 

ــة          ــا يشــمل تلبي ــة، مب ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــال مكافحــة الفســاد يف ال اإلصــالحات يف جم
  استعراض التنفيذ؛ستبانة يف إطار آلية االحتياجات من املساعدة التقنية امل

إىل األمانــة أن تقــدِّم إىل مــؤمتر الــدول األطــراف تقريــراً بشــأن التقــدُّم   يطلــب  -٩  
  احملَرز والتحدِّيات املواجهة يف تنفيذ هذا القرار؛

الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج    يــدعو  -١٠  
  اض احملدَّدة يف هذا القرار.امليزانية من أجل األغر

  

                                                         
  .٧٠/١قرار اجلمعية العامة  )٤(  


