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*1706424*  

  السابعةالدورة 
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤ البند
      املنع

 املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ عزيز، املعنون "ت٦/٩تنفيذ قرار املؤمتر  حالة    
      ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية"

      تقرير األمانة  
    مقدِّمة  -أوًال  

املعنون  ٦/٩قراره  طلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  -١
غرية النامية" إىل األمانة أن "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الص

 .هت تنفيذ القراراجم املحرز والتحديات اليت والتقدُّ  عنيف دورته السابعة تقريرًا إليه تقدم 

حلكومات استجابة االيت قدمتها علومات املذا الطلب، ُأعد هذا التقرير على أساس هل وفقًاو  -٢
أيلول/سبتمرب   ٤حىت . و٢٠١٧ يونيه/حزيران ٢٠رة الشفوية الصادرة من األمني العام يف للمذكِّ 
دول األطراف مة من ال. وتضمنت الردود املقدَّ رةقد ردت على املذكِّ دولة  ١٧كانت  ،٢٠١٧

قية األمم املتحدة تنفيذ اتفاالعمل على التالية معلومات تتعلق جبهودها لتعزيز اإلحدى عشرة 
 جلمهورية الدومينيكية،ا جزر كوك، ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية: أستراليا،

 ناورو، ة)،املوحد-ياتميكرونيزيا (وال موريشيوس، املكسيك، كرييباس، فانواتو، الصني،
ملساعدة التقنية املقدَّمة ابشأن معلومات حديثة الواليات املتحدة األمريكية. ويتضمن التقرير احلايل 

  من األمم املتحدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية. 
باملعلومات ص رة تقدمي تقرير شامل يف هذا الشأن بل ملخيس الغرض من هذه املذكِّ ول  -٣

   مة من الدول األطراف والدول املوقِّعة.املقدَّ 
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      املوقِّعةمة من الدول األطراف والدول حتليل الردود املقدَّ  -ثانيًا  
تصديق الدول اجلزرية الصغرية النامية على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   –ألف  

   أو انضمامها إليها
من أو االنضمام إليها  تصديق الدول اجلزرية الصغرية النامية على اتفاقية مكافحة الفساد نَّإ  -٤

 دولًة. ١٨٢ احاليًّقية بلغ عدد الدول األطراف يف االتفا. وي٦/٩قرار املؤمتر ة يف يالعناصر الرئيس
ُمقدِّمي املساعدة  القت عملية تصديق الدول اجلزرية الصغرية النامية أو انضمامها دعمًا من وقد

 حدة املعين باملخدِّرات واجلرمية. وواصل مكتب األمم املتعلى السواء التقنية الثنائية واملتعدِّدة األطراف
والدعوة لتوعية جهود ل الترويج للتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها من خالل (املكتب)

ساعدة التقنية، مبا املإىل جانب توفري عي، على املستويني السياسي والتشرياستهدفت قطاعات معينة 
تصبح  مية اليت ملالدول اجلزرية الصغرية النامن أجل  للتصديقمتهيدية يف ذلك عقد حلقات عمل 

  بعُد أطرافًا يف االتفاقية. 
يز، إىل انضمت دولة جزرية صغرية نامية واحدة، وهي بل ،٦/٩ومنذ اعتماد القرار   -٥

 االتفاقية، باستثناء ظم الدول اجلزرية الصغرية النامية اآلن أطرافًا يفاالتفاقية. وقد أصبحت مع
نام. وسوري سييفبربادوس وتونغا وساموا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ون

لة عضوًا دوولكنها ليست ، ٢٠١١وانضمت جزر كوك إىل االتفاقية يف تشرين األول/أكتوبر 
  .باألمم املتحدة

وبرملاناهتا وجمتمعاهتا  ميةاحلكو هيئاهتاأنَّ بوأفادت الدول اجلزرية الصغرية النامية، بوجه عام،   -٦
النضمام ذاهتا كانت اعملية أنَّ . وأشارت ناورو إىل خطوة إجيابيةاعتربت التصديق على االتفاقية 

حلاجة إىل تعزيز الالنضمام لالتفاقية بسبب لديها بسيطة، وأنه كانت هناك إرادة سياسية قوية 
وضعتها فرقة العمل  ، وبعد أنأصابتها نزاهتها املالية وحتسني مسعتها يف أعقاب أزمة مالية حادة

  املعنية باإلجراءات املالية يف القائمة السوداء.
ديات حتانطوت على خصائص وضع اجلزر الصغرية أنَّ ومع ذلك، أكدت الدول أيضًا   -٧

هود املحلية اجليف وكذلك  سواء، حدٍّعلى ا عليها رمسيًّ أو التصديققية إىل االتفااالنضمام يف معينة 
ملنطقي لالتفاقية ااألساس عدم فهم أنَّ ب . وأفادت بعض الدول مثًالهاتنفيذ أحكامالرامية إىل 

ق التدابري التشريعية واتساع نطا هافي اليت تقع على الدولة حينما تصبح طرفًاوغرضها وااللتزامات 
إىل الدول شارت أ عقبات يف طريق التصديق أو االنضمام. كماكلها كانت  هاة بغية تنفيذاملطلوب

يف الدول بفهم جيد  مًاأمران مل حيظيا دوبالتنمية ارتباطه الفساد والعمل على مكافحة أمهية أنَّ 
د باعتباره هتديدًا ُينظر للفسا  وال بالتعقيداألنشطة االقتصادية تتسم حيث ال ، اجلزرية الصغرية

  خطريًا. 
عملية التصديق أو االنضمام قد تأخرت بسبب احلاجة إىل إجراء أنَّ بوأفادت بعض البلدان   -٨

فق وكذلك عدم توا طويًال استغرقت وقتًا على املستوى الوطينمشاورات إجرائية وحتليلية وقانونية 
تواجهان حتديات زالتا أهنما ما بة. وأفادت فانواتو وناورو مع االتفاقي اإطارها التشريعي الوطين جزئيًّ
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سيما فيما يتعلق بأجهزة إنفاذ القوانني والسلطة القضائية، رغم أهنما  التنفيذ التام لالتفاقية، اليف 
  حسنتا األطر التشريعية لديهما قبل االنضمام إىل االتفاقية وبعده.

مساعدة يف ى بأهنا حصلت علوحَّدة) وناورو امل-وأفادت كرييباس وميكرونيزيا (واليات  -٩
. وتضمنت امج اإلمنائي)(الربن سيما من املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي عملية االنضمام، ال

اجتماعات استشارية للتصديق، ومتهيدية االتفاقية، وحلقات عمل تطبيق هذه املساعدة تدريبًا على 
اتو إىل دعم غري مباشر . وأشارت فانومن الدعم العام ضروبًات وثنائية األطراف، وتبادًال للمعلوما

  زاهة.النيف شكل تدريب عام على املساءلة و تلقته من أمانة منتدى جزر املحيط اهلادئ
    

شاركة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف آلية استعراض تنفيذ اتفاقية م  -باء  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
فيذ اتفاقية األمم الدول اجلزرية الصغرية النامية مشاركة نشطة يف آلية استعراض تنشاركت   -١٠

ع الدول اجلزرية مجي متتة قيِّمة يف تشغيل اآللية. وقد أاملتحدة ملكافحة الفساد، وقدَّمت مسامه
ء بليز، ، باستثنا٢٠١٧مرب أيلول/سبت ٤الوافية لدورة االستعراض األوىل يف خالصاهتا  الصغرية النامية

  نا.، وجزر القمر، وسانت لوسيا، وغيا٢٠١٧ هيت بدأ استعراضها يف حزيران/يونيال
ن خالل استبانة الثغرات آلية استعراض التنفيذ أداة فعَّالة لتعزيز تنفيذ االتفاقية م اعتربتو  -١١

  يف اإلطار القانوين ويف إنفاذ القوانني.القائمة 
ستعراض اإلطار الفرصة قيِّمة هيأت اآللية أنَّ بوأفادت الدول اجلزرية الصغرية النامية   -١٢

القوانني القائمة السياسات و التشريعي ملكافحة الفساد ولتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلصالح
  للوفاء بالتزامات االتفاقية. 

مكافحة جمال  ركيز جهودها يفوساعدت عملية االستعراض الدوَل على حتديد أولوياهتا وت  -١٣
ل، أنشأت جزر الفساد. كما ساعدت على تعزيز التنسيق بني أصحاب املصلحة. فعلى سبيل املثا

افحة الفساد أو عززت ملك برملانية أو جلانًاوحدات أو  فرق عملأو  جلانًاكوك وفانواتو وكرييباس 
نفيذ أسهمت يف تعزيز لية استعراض التآأنَّ . كما الحظت فانواتو وكرييباس كيانات من هذا القبيل

رامج التدريب طائفة متنوعة من بتنظيم مشاركة املجتمع يف جهود مكافحة الفساد وأسفرت عن 
  . التوعيةو

مكافحة ام جلهود تفحص املشهد العووصفت ناورو آلية استعراض التنفيذ بأهنا أداة فريدة ل  -١٤
شارت لدان أخرى. وأاليت ميكن استنساخها من ب يدةجلوالستبانة املمارسات ااملنطقة الفساد عرب 
مبادئ االتفاقية وأهدافها.  يف تعزيز اظراء أسهمت إسهامًا إجيابيًّعملية استعراض النأنَّ إىل  جزر كوك

  ويف بعض احلاالت، واصلت البلدان املشاركة حوارها بعد االستعراض. 
ائج بأهنا اضطلعت بإصالحات تشريعية يف سياق التحضري لنتت دول عديدة أفادو  -١٥

خلصوص، أفادت . وعلى وجه امتابعة تلك النتائج والتوصياتاالستعراض وتوصياته، أو يف سياق 
الحات مهمة إصأدخلت تشريعات جديدة و سنت جزر كوك واجلمهورية الدومينيكية وناورو بأهنا

  على التشريعات القائمة.
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اساهتا ملكافحة على أهنا بصدد تعزيز إطار سي ،فانواتو وكرييباس مثلالدول، بعض  كدتوأ  -١٦
ت املنبثقة عن الفساد من خالل استحداث استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد نتيجًة للتوصيا
 ُأنشئت لتعزيز االستعراض. كما قدَّمت اجلمهورية الدومينيكية معلوماٍت بشأن املؤسسات اليت

  للخدمة العامةنع الفساد ومكافحته. وذكرت جزر كوك أهنا وضعت دليًال شامًالجهود احلكومة مل
وناورو  املوحَّدة)-ياتوميكرونيزيا (وال أفادت كرييباسأقسامًا تتعلق مبحاربة الفساد. كما يتضمن 

تعراض. وشدَّدت توصيات االسمعتزمة بناء على إصالحات مؤسسية وسياساتية وتشريعية جارية أو ب
  ملكافحة الفساد. عملية االستعراض قد أسهمت يف تعزيز املؤسسات ووضع برامجأنَّ س على كرييبا
كدولتني طرف  وأشارت كرييباس وناورو إىل جتربتهما اإلجيابية يف املشاركة يف اآللية  -١٧

يشمل انة، مبا مع دول أطراف أخرى ومع األم فاعلأهنما تعلمتا من التأوضحتا مستعِرضتني، و
 مليةعأنَّ ىل إ والطرف قيد االستعراض. وأشارت ناور ةمن املمارسات الفضلى للدولة االستفاد

ة الصغرية النامية للدول اجلزريحافلة باملعلومات املفيدة، مبا أتاح االستعراض كانت شفَّافة و
 مشاركتهاأنَّ اورو ناالضطالع بدور مهم يف آليات اإلبالغ واملساءلة اخلاصة باالتفاقية. وأكدت 

  .اضأفادهتا وأعانتها على االستعداد للخضوع لالستعريف اآللية كدولة مستعِرضة 
لتحديات املرتبطة ابعض ولكن ُأشري إىل اعُتربت عملية استعراض التنفيذ مفيدة عمومًا، قد و  -١٨

 افتقارتعراض متثَّل يف الذي واجهته يف املشاركة يف االس يالتحدي الرئيسأنَّ بهبا. وأفادت ناورو 
النقص زمة، حيث أدى الال املؤسسية اتإىل املوارد البشرية والقدرجهازها اإلداري العمومي الصغري 

بطريقة ة هذه املسائل معاجلإىل  أمور مكافحة الفساد داخل اهليئات احلكوميةاملختصني بيف املوظفني 
ل خمتلفة من عملية علومات يف مراحاملجتميع أنَّ ب. وأفادت كرييباس ارجتالية يف معظم احلاالت

ب املصلحة ذوي من مجيع أصحااملعلومات ، مبا يف ذلك مجع بالغ الصعوبة كان أمرًااالستعراض 
  الصلة يف الوقت املناسب. 

عتمدهتا يف اوأكدت الدول وجود صعوبة أخرى متثلت يف إنفاذ التشريعات اجلديدة اليت   -١٩
صغر بسبب  ان صعبًاكهذه القوانني إنفاذ أنَّ إىل ناورو شارت أإطار متابعة عملية االستعراض. و

اإلبالغ نعتهم من روابط أخرى ملديهم روابط عائلية أو  امعظم سكاهننَّ مساحتها اجلغرافية وأل
ت والتدريب جلوانب القدراجهاز الشرطة والقضاء كما ُسلط الضوء على افتقار عن الفساد. 

  رائم الفساد ومالحقتها. للتحري عن جواملهارات الالزمة 
ائي لدعمها يف اإلمن أفادت دول كثرية بأهنا تلقَّت مساعدة تقنية من املكتب والربنامجو  -٢٠

رتيب األولويات . وتضمَّنت هذه املساعدة تنتائجه على السواءلالستعراض ومتابعة االستعداد 
  االستراتيجية اخلاصة بتوصيات االستعراض واحتياجات الدعم التقين.

    
تبادل املمارسات الفضلى بني الدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن إصالح تدابري   -جيم  

    مكافحة الفساد
املناسبة التعلُّم من النظراء وتبادل التدابري الفعَّالة واملختربة أمهية عمليات ُألقي الضوء على   -٢١
من املقومات املهمة اجلنوب اليت تعكس الظروف املحلية باعتبارها  بلدانكافحة الفساد فيما بني مل

به هذه البلدان تتشاما  ، فكثريًامكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةالعمل على لنجاح 
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ورمبا تستفيد من معرفة طريقة التصدي ملشكالت مشاهبة يف بلدان أخرى تواجه يف اخلصائص، 
 عقبات مشاهبة. 

من رات إقليمية، قدَّم كثري من الدول األطراف يف منطقة املحيط اهلادئ أمثلة على مبادو  -٢٢
األمم املتحدة وع مشريف إطار تبادل املوظفني وإعارهتم فيما بني بلدان اجلنوب لعمليات بينها 

القانون عات شبكة موظفي اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ. وُأشري أيضًا إىل اجتما
يف عام ركزت لفساد، اليت يف جزر املحيط اهلادئ، والسيما فريقها العامل املعين باجلرائم البيئية وا

  .عن جرائم الفساد على التشريعات ذات الصلة حبماية املبلِّغني ٢٠١٧
كافحة ملممارسات منتقاة أهنا اعتمدت وأكدت كل من فانواتو وكرييباس وموريشيوس   -٢٣

  خرى. يف حوارات وتبادالت ثنائية مع دول جزرية صغرية أ ل مشاركتهامن خالالفساد 
ن النظراء. مم لُّ التع جهود ودعت الدول األطراف إىل إجياد فرص متواصلة للمشاركة يف  -٢٤

د من االجتماعات املزيعقد لاإلمنائي واقترحت كرييباس إتاحة موارد إضافية للمكتب والربنامج 
رتبطة باإلصالح امل املمارسات ممارسات مكافحة الفساد، والسيماشاطر تاإلقليمية بغية تيسري 

لفضلى اليت ميكن دجمها تبادل املعلومات بشأن املمارسات اب اهتمامهاالقانوين. وأعربت فانواتو عن 
  يف سياسات واستراتيجيات الدول اجلزرية الصغرية النامية ملكافحة الفساد.

، يف عامي لناميةاللدول اجلزرية الصغرية مؤمترين عامليني  وأكدت موريشيوس أهنا استضافت  -٢٥
اللذان شارك  ،ملؤمتراناهذان . ووفَّر هافيما بين اجليدة، بغية تيسري تبادل املمارسات ٢٠١٦و ٢٠١٥

لشبكي فيما بينها وإطالعها االترابط  يف تنظيمهما املكتب، فرصًا للدول اجلزرية الصغرية النامية لتعزيز
  اإلجنازات واملمارسات الفضلى لواليات قضائية مشاهبة.على 
 خرىاألنامية الة صغريالزرية اجلدول ملمارسات جيدة تود إشراك الوقدَّمت دول كثرية أمثلة   -٢٦
واسعة متنوعة  متثل أطيافًا ادزاهة ومكافحة الفس. فعلى سبيل املثال، عيَّنت فانواتو جلنة وطنية للنفيها

حة الفساد وضع استراتيجيتها الوطنية ملكافمن أجل تنسيق العمل على  من أصحاب املصلحة
للتنمية املستدامة.  وتنفيذها. كما ربطت فانواتو وضع هذه االستراتيجية خبطتها الوطنية احلالية

خبطورة  لتوعيةين لعلى الصعيد الوطأهنا نظمت محالت عامة وأفادت واليات ميكرونيزيا املوحدة ب
  ال دون كشف اهلوية. اإلبالغ عن االشتباه يف اجلرائم واالحتييتيح  ا ساخنًاخطًّأنشأت الفساد و

ت القضائية املوحَّدة) معلومات بشأن املالحقا-جزر كوك وميكرونيزيا (والياتقدمت و  -٢٧
لة ملكافحة الفساد أنشأت مفوضيتها املستقأنَّ موريشيوس بأفادت لقضايا الفساد احلالية واملنتهية. و

نمية التعاون الدويل لت سعيها يف إطار ،٢٠١٧يف نيسان/أبريل  اتللتعاون الدويل وبناء القدروحدة 
  يف مكافحة الفساد.

    
    إنشاء منصة حبوث ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  -دال  

املهتمني  ، الذي شجَّع فيه املؤمتر الدول األطراف واملاحنني٦/٩يف أعقاب اعتماد القرار   -٢٨
لدول اجلزرية الصغرية امكافحة الفساد يف تدابري  اآلخرين على دعم إنشاء منصة مكرسة إلصالح
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مع املكتب، منصة حبوث بالتعاون النامية، أنشأت املفوضية املستقلة ملكافحة الفساد يف موريشيوس، 
  .٢٠١٧ همنذ متوز/يولي على اإلنترنت تعمللدول اجلزرية الصغرية النامية، وهي يف امكافحة الفساد 

. يف تشغيلها ت دول عديدة إىل أهنا تدعم املنصة وأهنا على استعداد للمسامهةوأشار  -٢٩
 نامية وندرة مواردها،ونظرًا لتشابه التحديات اليت تواجهها كثري من الدول اجلزرية الصغرية ال

لقضائية ميكن الواليات اما تعرضه املنصة من ممارسات جيدة يف إحدى أنَّ أوضحت فانواتو 
  .تطبيقه بنجاح يف والية قضائية أخرى

    
 ١٦لبلوغ اهلدف األنشطة اليت اضطلعت هبا الدول اجلزرية الصغرية النامية   -اءه  

    ورصد العمل على حتقيقه أهداف التنمية املستدامة  من
سيما  ، وال٢٠٣٠ لعام التنمية املستدامةخطة الدول األطراف يف ردودها بأمهية مت لَّس  -٣٠

غاياته. حتقيق ) و(السالم، والعدالة، واملؤسسات القوية هامن ١٦هلدف لعمل على بلوغ ااضرورة 
ة من التدابري الوقائية ، أفادت الكثري من الدول اجلزرية الصغرية النامية بتنفيذ طائفلذلك سعيًاو

  ملكافحة الفساد.إنفاذ القانون وتدابري 
يف  ١٦باهلدف  وكرييباس وموريشيوس بدجمها الكثري من الغايات الواردةوأفادت فانواتو   -٣١

تيجيات مكافحة الفساد. سياساهتا الوطنية، مبا يف ذلك خطط التنمية الوطنية والرؤى الوطنية واسترا
  ييم. ومشلت بعض هذه السياسات وضع خطط حمددة للتنفيذ، فضًال عن أطر للرصد والتق

 ٢٠٣٠-٢٠١٦تها الوطنية للتنمية املستدامة ومات بشأن خطوقدَّمت فانواتو معل  -٣٢
جي ُمحدَّد يتمثل وشدَّدت على التزام حكومتها بالتصدي للفساد، الذي انعكس يف هدف استراتي

أمهية ىل إكرييباس وأشارت يف وضع سياسة وطنية ملكافحة الفساد وإنشاء إطار مؤسسي. 
رؤية ية، "رؤيتها الوطنو ٢٠١٩-٢٠١٦ترة يف إطار خطتها اإلمنائية للفمكافحة الفساد 

راتيجيتها الوطنية كثرية من است بوابًاأأنَّ كرييباس  ذكرتسواء. كما  حدٍّعلى  "،٢٠  كرييباس
  . ١٦اهلدف تسعى إىل بلوغ ، احاليًّ ملكافحة الفساد، اليت جيري إعدادها

أو  ل إنشاءمن خال ١٦اهلدف إسهاماهتما يف العمل على بلوغ وناورو ب فادت فانواتووأ  -٣٣
املظامل ديوان نية و، مثل جلنة مكافحة الفساد الوطزاهةوترسيخ النكافحة الفساد مل أجهزة تعزيز

وكان من رأيهما . ء ووحدة االستخبارات املاليةالقضاجهاز ووزارة العدل ومكتب املدعي العام و
ن، وكذلك بناء صلحة اآلخريإنفاذ القانون وأصحاب امل أجهزة التنسيق بنيمن شأن أنَّ  أيضًا

  .١٦اهلدف تعزيز العمل على بلوغ القدرات، 
هتا يف إصالحا ١٦غايات اهلدف سعت إىل حتقيق بعض وأشارت ناورو إىل أهنا   -٣٤

، تواصل يف فانواتووديًا. حتيزال ميثِّل  ال اجلديدة إنفاذ هذه القواننيأنَّ بوإن أقرت التشريعية، 
  . ١٦اهلدف  بلوغ تنفيذ املبادرات الرامية إىليعي لالعمل على اإلصالح التشر

متكني  حيث سعت إىل ١٦اهلدف مبسامهاهتا يف العمل على بلوغ وأفادت موريشيوس   -٣٥
يف هياكلها اد وتشجيعها على تعميم جهود الوقاية من الفسالقطاعني العام واخلاص مؤسسات 

  وممارساهتا. إجراءاهتاالتنظيمية وسياساهتا و
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التفاقية ساعدت أيضًا التدابري املتخذة لتنفيذ اأنَّ واليات ميكرونيزيا املوحَّدة  كدتوأ  -٣٦
 ،مكافحة الفسادى العمل علالتدابري التوعية بأمهية . وكان من هذه ١٦يف تنفيذ غايات اهلدف 

وتعزيز  ،حلكومةوزيادة الشفافية واملساءلة داخل ا جرائمه،على اإلبالغ عن لناس وتشجيع ا
  الفساد. قضايا مالحقة ل على العم
تهم ملان وإدانتهم بعضوًا بالرب ١٦الحقة مبمبحاربة الفساد ها التزامعلى فانواتو دللت و  -٣٧

  .كثريين منهم كانوا آنذاك وزراء يف حكومتهاأنَّ ة رغم الفساد والرشو
العمل على حتقيقه  ورصد ١٦اهلدف  بلوغتنفيذ املبادرات الرامية إىل أنَّ بوأفادت ناورو   -٣٨
  شترك بني اإلدارات.املتعدد القطاعات واملتعاون يف إطار من ال جيري

    
    املساعدة التقنية من الدول األطراف واملاحنني اآلخرين  -اوو  

املقدمة إىل الدول  أكدت مجيع الردود الواردة من الدول األطراف أمهية املساعدة التقنية  -٣٩
ية الصغرية النامية الدول اجلزر تواجههااليت إزاء تنوع التحديات النامية. واجلزرية الصغرية 

  . جة للدعم اخلارجيتتزايد احلا التصدي هلذه التحديات حمدودية قدرات أجهزهتا العمومية علىو
 اا تلقَّت دعمًا تقنيًّ أهن، ردودًا أرسلتاليت  ،معظم الدول اجلزرية الصغرية الناميةفادت وأ  -٤٠

  . ٦/٩تنفيذ االتفاقية وأسهم يف تنفيذ قرار املؤمتر ا على ساعده
نغافورة وفيجي وأفادت جزر كوك وكرييباس وناورو أهنا تلقَّت من أستراليا وساموا وس  -٤١

مشلت   جماالت متنوعةيفوماليزيا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية مساعدة تقنية ثنائية 
أجهزة القضاء يب ، وبرامج لتدرتدريب واالتصال خاصة بالشرطةبرامج للالصياغة التشريعية، و

تلفة على الصعيد هذه املساعدات كانت متصلة بتنفيذ مبادرات خمأنَّ واملجتمعات املحلية، و
  . ١٦ا اهلدف مبا فيه ،أهداف التنمية املستدامة املحلي وغري املحلي وبالعمل على حتقيق

اجلزرية الصغرية النامية.  اإلقليمية أيضًا املساعدة التقنية للدولوقدَّمت املنظمات واهليئات   -٤٢
ناورو ونظَّمت تدريبًا لالصياغة التشريعية الدعم يف جمال  أمانة منتدى جزر املحيط اهلادئ وفرتو

جزر كوك؛ ونظَّم  األمساك يف بصيدللجرائم املتصلة القضائية التحقيق واملالحقة على أساليب 
يف ستخبارات املالية تدريبًا لوحدة اال غسل األموالكافحة يط اهلادئ املعين مبفريق آسيا واملح

أدوات استخدام والتوعية العمل يف جمال ناورو؛ وقدَّم جملس أوروبا تدريبًا جلزر كوك على 
أمانة ساعدت و لجرائم السيربانية؛لالقضائية التحليل العلمي اجلنائي وأساليب املالحقة 

أهداف التنمية بلوغ  إىلعلى تنفيذ مبادرات ترمي مجاعة بلدان املحيط اهلادئ  الكومنولث وأمانة
  املستدامة يف جزر كوك. 

وأفادت أستراليا بتقدمي املساعدة للدول اجلزرية الصغرية النامية بوسائل منها على سبيل   -٤٣
 ات واإلصالحاتكافحة الفساد، مبا يف ذلك األولويملتنفيذ إصالحات املساعدة على املثال: (أ) 
بيان موريشيوس الصادر عن املؤمتر العاملي املعين باإلصالح يف جمال مكافحة الفساد يف  املحددة

تبادل املمارسات الفضلى يف مكافحة الفساد؛ املساعدة على يف الدول اجلزرية الصغرية؛ و(ب) 
اعدة تقنية ؛ و(د) تقدمي مسالعمل على حتقيقه ورصد ١٦اهلدف املساعدة على بلوغ  و(ج)
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مكافحة الفساد. ورفعت أستراليا مستوى عضويتها الرامية إىل صالحات اإللدعم النطاق واسعة 
تنفيذ  علىالدول اجلزرية الصغرية النامية  ساعدةمل يف مركز أوتشتاين ملوارد مكافحة الفساد

على طلب من ، عقد املركز، بناًء مثالً  ٢٠١٧اإلصالحات املتعلقة باالتفاقية. ففي آذار/مارس 
تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد لمساعدة يف حكومة جزر سليمان، حلقة عمل يف هونيارا ل

  الوطنية اجلديدة ورصدها وتقييمها.
الوقاية ن عمل سنوية ع ةحلقحيث استضافت وأفادت الصني بأهنا قدمت مساعدة تقنية   -٤٤
لك عدد من ضر حلقات العمل ت. وح٢٠١٢-٢٠٠٨الفساد يف الدول النامية خالل الفترة من 

على ذلك، استضافت  سيشيل وغرينادا وموريشيوس. وعالوة منها الدول اجلزرية الصغرية النامية،
 مكافحة الفساد الفساد ملسؤويلبشأن مكافحة  دراسيةيف الصني حلقة  الشؤون الرقابية وزارة

يف  شراف الرقايبضباط واإلية لنظم التفتيش على االنكادميية الصيناألُعقدت يف امللديفيني 
  .٢٠١٧ همتوز/يولي

عة هلا ووزارة خارجيتها التاب الدوليةة التنمية وكالأنَّ بوأفادت الواليات املتحدة األمريكية   -٤٥
 اجلهات هيارجيتها خالشؤون الدولية ملكافحة املخدِّرات وإنفاذ القوانني التابع لوزارة ومكتب 
يف ب املذكور وأسهم املكت ة املسؤولة عن تقدمي الدعم التقين للدول اجلزرية الصغرية النامية.يالرئيس

العمل كَّز على تعزيز ري من خالل مشروع إقليمي الكاريبمنطقة اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد يف 
كيتس ونيفس  سانتواسترداد املوجودات واستفادت منه أنتيغوا وبربودا وبربادوس ودومينيكا على 

موجهة لتلبية مرنة  دعَّم املكتب آليةيوسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغرينادا. كما 
يف قطاع العدالة  ي من أجل التدريباملساعدة الواردة من بلدان مبادرة أمن حوض الكاريبطلبات 

 .ليةاملحلمحاكم لمن خالل املركز الوطين  املساعدة التقنية أو من أجل برامج

على تعزيز دة األمريكية لواليات املتحالتنمية الدولية التابعة لوكالة عملت برامج ويف هاييت،   -٤٦
ظائف مالية مؤمتتة وحسَّن لشفافية واملساءلة احلكومية من خالل نظام متكامل لإلدارة املالية وفَّر وا

تب املساعدة التقنية مكوتعاون  .والتحقيقات التحرياتإجراء  ويسر والنفقاتيرادات الرقابة على اإل
رية النامية على تعزيز وزارة اخلزانة بالواليات املتحدة األمريكية مع عدد من الدول اجلزرية الصغب

غسل األموال يف حة مكافالة ومنع الفساد والعامة إدارة فعَّ األموال تلك الدول على إدارة ات قدر
هيئة اإليرادات بغية لدى اخلية الدالقدرات اعدة لغيانا لبناء سامل ، حيث وفر املكتب مثًالقطاعاهتا املالية

  الكشف عن الفساد وردعه.
، يالكاريبلية يف منطقة يف فرقة العمل املعنيَّة باإلجراءات املا بأهنا شاركتوأفادت املكسيك   -٤٧
ملعايري  م وفقًاة اليت تتيف الفرقاألعضاء  عمليات تقييم البلدان يفاالشتراك  هو ياهلدف الرئيس كانو

ساعدة التقنية لوحدات تقدمي امليف دول األطراف يف الفرقة وأمانتها . وتعاونت املكسيك مع الالفرقة
 والراعية، الذي يوفر نةاالستخبارات املالية هبذه الدول. واملكسيك عضو أيضًا بفريق األمم املتعاو

وفرنسا وكندا  إسبانياحكومات مع بالتعاون  ،قنية لكل من فرقة العمل وأعضائهااملساعدة الت
، من أجل العمل ملتحدةاواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا والواليات 

 غسل األموال ومتويل اإلرهاب.ومنع الفساد  على الوقاية من
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إنشاء يف  مفوضيتها املستقلة ملكافحة الفساد ساعدت سيشيلأنَّ بوأفادت موريشيوس   -٤٨
  وطنية ملكافحة الفساد. ة وكال
املساعدة التقنية  مزيد من إىل كثري من الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل حاجتها توأشار  -٤٩

  ملستدامة.من أهداف التنمية ا ١٦اهلدف  بلوغبغية ضمان التنفيذ الفعَّال لالتفاقية و
    

مكافحة الفساد يف جمال  صالحاإلاملساعدة التقنية املقدَّمة من األمانة لدعم   -زاي  
    الدول اجلزرية الصغرية النامية  يف
مستشارًا ب خيصص ظل املكتبغية تيسري املساعدة التقنية للدول اجلزرية الصغرية النامية،   -٥٠

تلبية ان ضمإىل . وسعى املستشار ٢٠١٦ عام حىت تلك الدولمن أجل مكافحة الفساد لشؤون 
ح وتيسري التنسيق وتبادل للدول اجلزرية الصغرية النامية املحددة على حنو صحيالحتياجات املحدَّدة ا

ب عدم توافر بسب ٢٠١٦ُألغي يف تشرين األول/أكتوبر  فيما بينها. لكن هذا املنصب اخلربات
ول اجلزرية الصغرية النامية من املساعدة التقنية للد ا. وتقدِّم األمانة حاليًّالالزمة املخصصات املالية

مكافحة ون لشؤمستشارون إقليميون آخرون يوجد مقره فيجي. كما تص خالل مستشار إقليمي خم
املساعدة التقنية رون يوفومقره بنما،  يالكاريباملستشار اإلقليمي ألمريكا الوسطى ومنهم الفساد، 

 .منطقته للدول اجلزرية الصغرية النامية، كٌل يف

شتراء والفساد يف اال املكتب دليًال جديدًا، بعنوان متأوخالل الفترة املشمولة بالتقرير،   -٥١
ليل على استعراض . ويشتمل الداملستجدة الدول اجلزرية الصغرية النامية: التحديات واملمارسات

دول اجلزرية الصغرية تواجهها الاليت حددة املتحديات اليركِّز على وعام لعناصر نظام اشتراء قوي 
ىل إ الدولية ة ترمجة املعايري. ويضم الدليل أيضًا أمثلة حول كيفييف االشتراء زاهةالنامية يف تعزيز الن

  . اقواعد حمدَّدة وتنفيذها حمليًّ
 آلية يفمن املكتب يف مجيع مراحل املشاركة  أهنا تلقت دعمًاوذكرت معظم الدول   -٥٢

متابعة  تاخالل عمليالدعم توفري وخرباء االستعراض ومشل تدريب جهات الوصل  االستعراض
تشريعات واملساعدة على منها صياغة الاالستعراض. ويقدِّم املكتب الدعم التقين يف جماالت متعددة، 

 ملبادرات املحليةاوتنفيذ على املشاركة  املجتمعتشجيع لقدرات ووبناء ا وتطويرها السياساتوضع 
 وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.

 كل من الصـــــعيد ة للدول اجلزرية الصـــــغرية النامية علىوقدَّم املكتب املســـــاعدة التقني  -٥٣
  .الوطين واإلقليمي والعاملي

فعلى الصعيد الوطين، عمل املكتب على تيسري االنضمام إىل االتفاقية ودعم املشاركة الفعَّالة   -٥٤
تنفيذ، استعراض اليف االستعراض. وقدَّم املكتب املساعدة التقنية لغرينادا لتستعد للمشاركة يف آلية 

وريت قائمة مراجعة التقييم الذايت اخلاصة بدومشل ذلك تنظيم حلقيت عمل إلمتام الرد على أسئلة 
على التوايل. ويف عام  ٢٠١٧، وآذار/مارس ٢٠١٦يف نيسان/أبريل  االستعراض األوىل والثانية

وغيانا  وخرباء حكوميني من غريناداجلهات الوصل آلية االستعراض خاص ب، ُقدِّم تدريب ٢٠١٥
للدعوة إىل التصديق على االتفاقية ولتقييم  . وأرسل املكتب بعثة إىل بربادوسسياوسانت لو
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املكتب  وفراحتياجات املساعدة التقنية فيما خيص استرداد املوجودات وإنشاء هيئة ملكافحة الفساد. و
دورة االستعراض اص باخلالتقييم الذايت  إلمتام يف غياناجلهات الوصل متابعة مستمرة عملية أيضًا 

مكافحة الفساد يف غيانا بغية توفري لشؤون ، ُعيِّن مستشار وطين ٢٠١٧األوىل. ويف أيلول/سبتمرب 
 للسلطات الوطنية. التوجيه والدعم على حنو مستمر 

الفساد يف  إجراء إصالحات وطنية ملكافحةبطريقة مباشرة على املكتب أيضًا ساعد و  -٥٥
رية الدومينيكية جلمهوااملكتب ساعد ، ٢٠١٦الدول اجلزرية الصغرية النامية. ففي آذار/مارس 

ون اجلنائي مدونة القانوصياغة تعديالت إلصالح  يف وضع خطة عمل وطنية ملكافحة الفساد
الستعراض الثانية. ويف الذايت لدورة ا قائمة التقييموالرد على  استنادًا إىل توصيات االستعراض

رت جزءًا من عملية من االتفاقية، اليت صا ٢٣املادة املتعلقة بلتوصيات تنفيذ امتابعة إطار 
كافحة غسل األموال ملشورة بشأن الصياغة التشريعية ملشروع قانون املاالستعراض، قدَّم املكتب 
  يف اجلمهورية الدومينيكية.

ة على كشف دعمًا لكابو فريدي لتعزيز القدر م املكتبدَّ، ق٢٠١٧ه حزيران/يونيويف   -٥٦
حقيق يف اجلرائم الفساد والتحقيق فيه عن طريق تنظيم دورة تدريبية للمدعني العامني على الت

شاركة مدع عام من ماالقتصادية واملالية والفساد وإساءة استغالل السلطة. ويسَّر املكتب كذلك 
  .التدريب وتشجيع التعاون فيما بني بلدان اجلنوبالربازيل، من أجل دعم 

وضع ساعدهتا على ملم املكتب دعمًا للمفوضية املستقلة ملكافحة الفساد دَّق، يف موريشيوسو  -٥٧
 عة األدواتجممووطرحت إطار استراتيجي للقطاع العام. ضمن زاهة جمموعة أدوات إلدارة الن

ىل موريشيوس لوضع إ، ُقدَِّمت املساعدة أيضًا ٢٠١٦ . ويف عام٢٠١٦يف حزيران/يونيه  لالستخدام
مشتركة لقة عمل . وعقد املكتب حللموظفني العموميني املعنيني باملشترياتمدونة قواعد سلوك 

ستعراض الثانية، اليت قائمة التقييم الذايت املرجعية لدورة االمشروع بشأن بني املؤسسات املعنية 
  .٢٠١٦ البلد يف متوز/يوليهذلك جرت يف 

يات املتحدة واللجنة توقيع اتفاق بني جامعة واشنطن وجامعة يل يف الوال ويسَّر املكتب أيضًا  -٥٨
مستقل يف  فين فمن أجل تعيني موظ ٢٠١٦املستقلة ملكافحة الفساد يف موريشيوس يف أيار/مايو 

وكذلك بشأن الفساد  اللجنة. كما أجريت دراستان حبثيتان ونشرتا بشأن محاية الشهود واملبلِّغني
  يف جمال االشتراء.

االتفاق إبرام لى لعملية التفاوض ع م املكتب دعمًا متواصًالدَّوعلى الصعيد اإلقليمي، ق  -٥٩
، بالتعاون مع وإقراره يا الوسطى والكاريباملوجودات املستردة وإعادهتا يف أمريكلتشاطر اإلقليمي 

اإلجراءات األمنية يف تدابري مكافحة اجلرمية وواجلهاز التنفيذي لجملس وزراء اجلماعة الكاريبية 
  اجلماعة الكاريبية.

كان احلدث و ؛ حدثني إقليميني يف غرب أفريقياوكابو فريدي يف بيساو-وشاركت غينيا  -٦٠
ستشاري لشبكة املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا، للمجلس اال األول اجتماعًا

؛ أما احلدث الثاين فكان حلقة ٢٠١٦التنمية األفريقي يف أيلول/سبتمرب  مصرفالذي استضافه 
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 ٢٠١٧ُعقدت يف منطقة الساحل يف نيسان/أبريل الصحافة االستقصائية الدولية  عمل تدريبية عن
  .نوربرت زونغو للصحافة االستقصائية يف غرب أفريقيا مع خليةيف إطار من الشراكة 

 إطار املشروع وُنظَِّم عدد من األحداث اإلقليمية للدول اجلزرية يف املحيط اهلادئ يف  -٦١
  .اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ، على النحو املبني أدناه

عمليات االشتراء  الصغرية النامية بشأن وعلى الصعيد العاملي، ُعقد مؤمتر للدول اجلزرية  -٦٢
دولة جزرية  ١٣ مل ل. وَعقد املكتب حلقة ع٢٠١٦يف موريشيوس يف آب/أغسطس  العمومي

ناول االحتياجات تبشأن محاية املبلِّغني. وجرى  ٢٠١٦يف فيينا يف حزيران/يونيه  صغرية نامية
اض التنفيذ بغية وضع خطط ة من عملية استعراملستبانة من املساعدة التقنية ومتابعة التوصيات املنبثق

  .عمل حمددة األهداف
منطقة املحيط  ستراليا معلومات عن دعمها للمشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يفأوقدمت   -٦٣

على ملحيط اهلادئ اصغرية النامية يف املشروُع الدوَل اجلزرية ال ساعد. و٢٠١٢اهلادئ منذ عام 
وضع وتنفيذ ل منع الفساد ومكافحته من خالل التنفيذ الفعال لالتفاقية ومن خالحتسني سبل 

  الفساد.إصالحات مناسبة ملكافحة 
ملحيط اهلادئ اوعلى وجه اخلصوص، َقدََّم املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة   -٦٤

يعية، وساعد الدول يف املساعدة التشروفر من االنضمام إىل االتفاقية، ولتمكينها لدول لاملساعدة 
نفيذ، وَدعَّم اجلهوَد منطقة املحيط اهلادئ على التحضري بشكل أفضل للمشاركة يف آلية استعراض الت

ستراتيجيات وطنية ملكافحة املبذولة لتنفيذ التوصيات املنبثقة من االستعراض. ويسَّرت املبادرة وضع ا
رات فيما بني دول بناء القدالتعاون يف تبادل املعارف وى ساعدت علالفساد وتنفيذها. كما أهنا 

 ات الصلة، فضالً ذإلعارة والتبادل فيما بني املؤسسات لبرامج حيث يسرت منطقة املحيط اهلادئ 
مل تدريبية إقليمية عبني بلدان اجلنوب. وَنظم املشروُع حلقات املزيد من فرص التبادل عن توفري 

ورها الرقايب فيما يتعلق االتفاقية ولتقدمي معلومات عن دات الربملانية برفة اهليئووطنية لتعزيز مع
ة االجتماعية ودور من أهداف التنمية املستدامة. كما روَّج املشروع آلليات املساءل ١٦باهلدف 

  اجلهات الفاعلة من غري الدول يف مكافحة الفساد.
املشروع إطار  يف ونيوي يف ساموا للتصديقمتهيدية فعلى سبيل املثال، ُعقدت حلقات عمل   -٦٥

ألطراف اإلحدى اميع الدول جرى توفري الدعم جلاإلقليمي ملكافحة الفساد يف املحيط اهلادئ، و
ض التنفيذ. كما ُعقدت آلية استعرايف إطار  من منطقة املحيط اهلادئ يف مرحلة التقييم الذايت عشرة

ولويات توصيات أعلى ترتيب هتا نطقة ملساعدالستعراض يف العديد من دول املالحقة لحلقات عمل 
  .االستعراض ووضع خطة عمل لتنفيذها

زاهة واملساءلة وسيادة الشفافية والنفيما يتعلق ب املساعدة الربنامج اإلمنائيوقدم املكتب و  -٦٦
 قواعد السلوكلوضع مدونات من أجل القانون يف باالو وجزر سليمان وفانواتو وفيجي وكرييباس 

  .واستعراض جمموعات األدوات احلق يف املعلوماتبشأن شاريع قوانني وصوغ م
ونظَّم املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ، باالشتراك مع املنظمة   -٦٧

االو وتوفالو وتونغا وجزر كوك من أجل بضني للفساد، حلقات عمل برملانية العاملية للربملانيني املناه
، للدولة يف تلك البلدانالدور الرقايب تدعيم ي وكرييباس وناورو ونيوي من أجل وساموا وفيج
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واسع مع الشباب وإنشاء جلان ملكافحة الفساد، وزيادة فهم االتفاقية. وقد عمل املشروع على نطاق 
للشباب ملبتكرات املخترب اإلقليمي ونظم حلقات عمل ملكافحة الفساد حيث عقد  واملجتمع املدين،

لمجتمَع لأيضًا الدعم املشروع وفر الفساد. وشكلة الشباب مبمن أجل توعية يف جمال مكافحة الفساد 
كافحة الفساد يف بابوا غينيا اجلديدة وتوفالو وجزر سليمان وساموا ملاملدين والشباَب يف مبادرات 

جمموعة ط اهلادئ، املشروع، بالتعاون جملس شباب املحي أعدوفانواتو وفيجي وكرييباس. كما 
  .مكافحة الفسادللدعوة إىل  أدوات شباب احمليط اهلادئ

وسياسات  وكرييباس دعمًا لوضع استراتيجيات جزر كوك وفانواتوو وتلقت جزر سليمان  -٦٨
ان وطنية ملكافحة الفساد وكرييباس إلنشاء جل مت املساعدة إىل كل من فانواتوملكافحة الفساد. وُقدِّ

اد. كما تلقت ملكافحة الفس األوسع نطاقًا اتوضع االستراتيجيات واإلصالح العمل على تنسق
  قانون ملكافحة الفساد.ملساعدهتا على صوغ  تشريعية جزر سليمان مشورة

الربنامج ظَّم املكتبُ ومنطقة املحيط اهلادئ، ناإلقليمي ملكافحة الفساد يف شروع املويف إطار   -٦٩
وفرا ال مكافحة الفساد، كما جمالقضائية يف تدريب على التحقيق واملالحقة لل ابرناجمًا إقليميًّ اإلمنائي

بابوا غينيا اجلديدة  باالشتراك معمكافحة غسل األموال الدعم لتنظيم برنامج إقليمي للتدريب على 
شأن ذلك مساعدة ب وتونغا وجزر كوك وساموا وفيجي. وتلقت جزر مارشال وساموا وفانواتو

ملشروع، واستمر ابلدان اجلنوب حتت رعاية أنشطة للتبادل املعريف بني  ضًانظمت أي. واملوضوع
الية يف املنطقة وحدات االستخبارات املومشل بنشاطه برنامج اإلعارة السنوي اخلاص باملشروع، 

  ووحدة االستخبارات املالية يف فيجي.
مة إىل الدول اجلزرية مزيد من املعلومات عن املساعدة التقنية املقدَّكن االطالع على ومي  -٧٠

املساعدة التقنية املقدَّمة دعمًا لتنفيذ االتفاقية  عناألمانة أعدهتا الصغرية النامية يف مذكرة 
)CAC/COSP/2017/3 ر حالة تنفيذ قرار املؤمت عن) وورقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة
  ).CAC/COSP/2017/4"متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد" (حتت عنوان  ٦/٦
    

   وصياتتالستنتاجات واال  -ثالثًا  
رغم ذلك واجه ت، ولكنها الدول اجلزرية الصغرية النامية هي جمموعة متنوعة من البلدان  -٧١

عدد قلة ، وجلغرافيةاقية، نظرًا لصغر حجم اقتصاداهتا ومساحتها امماثلة يف تنفيذ االتفحتديات 
  املصاحل. يفتضارب وتواتر أوجه ال، موميةجمال اإلدارة العحمدودية قدراهتا يف سكاهنا، و

مبا يعترض سبيل تنفيذه و ٦/٩ هيف تنفيذ قرارم قر مبا أحرز من تقدُّولعلَّ املؤمتَر يودُّ أن ي  -٧٢
  .مستقبًال تتخذها الدول األطراف واألمانةيف هذا الشأن ، وأن يقترح تدابري من حتديات

امليزانية للسماح من خارج موارد توفري ولعلَّ املؤمتَر يودُّ أن يسلِّط الضوء على احلاجة إىل   -٧٣
ية إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية. مقدمي املساعدة مبواصلة تقدمي املساعدة التقنسائر للمكتب و

وحتقيقًا هلذه الغاية، لعلَّ املؤمتَر يودُّ أن يدعو الدول األطراف واجلهات املاحنة األخرى إىل إعادة 
يشمل  مباتأكيد التزامها بإجراء إصالحات يف جمال مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، 

يف شكل تربعات متعدِّدة السنوات املالية، وخصوصًا  املوارد تعاون وتوفريبادرات فردية والالقيام مب
  .وخمصَّصة بشروط ميسَّرة من خارج امليزانية


