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 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠-١٦أبوظيب، 

  ت*من جدول األعمال املؤقَّ  ٣البند 
        املساعدة التقنية

تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية     
      الصغرية النامية

      تقرير األمانة    
   مقدمة  -ًالأو  

 ٧/٧طلب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد يف قراره   -١
املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد يف الدول اجلزرية الصــغرية النامية" إىل 

  ت.جهه من حتدياااألمانة أن تقدم إليه تقريرًا عن التقدُّم املحرز يف تنفيذ القرار وما يو
ووفقا لذلك الطلب، ُأعد هذا التقرير استنادًا إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومات استجابة   -٢

ــاريخ  ــام بت ــة الصــــــــادرة من األمني الع ــل  ٢٩للمــذكِّرة الشــــــفوي . وحىت ٢٠١٩نيســــــــان/أبري
عة تضــــــمنت قِّدولة من الدول األطراف واملو ١٩، وردت ردود من ٢٠١٩أيلول/ســــــبتمرب   ٢٠

لق جبهودها الرامية إىل تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد يف الدول معلومات تتع
اجلديدة، -اجلزرية الصغرية النامية، وفيما يلي أمساء تلك الدول: االحتاد الروسي، أستراليا، بابوا غينيا
-لصني، غينياباالو، ترينيداد وتوباغو، توفالو، جزر القمر، جزر كوك، ساموا، السويد، سيشيل، ا

شيوس، ميكرونيزيا (واليات ساو، فيجي، موري ضمن هذا -بي املوحدة)، ناورو، النرويج، هاييت. ويت
التقرير أيضـــا معلومات حديثة بشـــأن املســـاعدة التقنية املقدَّمة من كيانات األمم املتحدة إىل الدول 

  اجلزرية الصغرية النامية.
    

__________ 
 * CAC/COSP/2019/1. 
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  عةالدول األطراف والدول املوقِّالردود الواردة من حتليل   -ًاثاني  
  

تصديق الدول اجلزرية الصغرية النامية على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   -ألف  
    انضمامها إليها أو
ميثل تصديق الدول اجلزرية الصغرية النامية على اتفاقية مكافحة الفساد أو االنضمام إليها   -٣

ــــيًا من قرار املؤمتر  دولًة.  ١٨٦ا . ويبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية حالي٧/٧ًّعنصــــرًا رئيس
دة األطراف عمليات تصــــــديق الدول اجلزرية وقد دعم مقدمو املســــــاعدة التقنية الثنائية واملتعدِّ

بامل حدة املعين  ها. وواصـــــــل مكتب األمم املت مام ية أو انضــــــ نام مية  خدِّراتالصــــــغرية ال واجلر
مية) الترويج للتصـــديق على االتفاقية أو االنضـــمام إليها من خالل واجلر خدِّرات(املكتب/مكتب امل

تقدمي أنشطة حمددة األهداف يف جماالت التوعية والدعوة على املستويني السياسي والتشريعي، إىل 
جانب توفري املســــــاعدة التقنية، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل متهيدية للتصــــــديق من أجل الدول 

  اليت مل تصبح بعُد أطرافًا يف االتفاقية. اجلزرية الصغرية النامية
، انضـــــمت إىل االتفاقية دولة جزرية صـــــغرية نامية واحدة، هي ٧/٧ومنذ اعتماد القرار   -٤

ســــاموا. وقد أصــــبحت معظم الدول اجلزرية الصــــغرية النامية اآلن أطرافًا يف االتفاقية، باســــتثناء 
ـــــا ـــــنت وجزر غرينادين، وس ـــــانت فنس ـــــورينام. بربادوس، وتونغا، وس نت كيتس ونيفيس، وس

وتشــرين األول/أكتوبر  ٢٠١١وانضــمت جزر كوك ونيوي إىل االتفاقية يف تشــرين األول/أكتوبر 
  على التوايل، ولكنهما ليستا دولتني عضوين يف األمم املتحدة. ٢٠١٧

ام، حكوماهتا وبرملاناهتا وجمتمعاهتا، بوجه ع وأفادت الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية بأنَّ  -٥
عملية االنضــــمام حبد ذاهتا  أنَّ تعترب التصــــديق على االتفاقية خطوة إجيابية. وأشــــارت ســــاموا إىل

بسيطة وأنه كان لديها إرادة سياسية قوية لالنضمام إىل االتفاقية. واعتربت املشاورات الوطنية، مبا 
عيد الوطين قبل يف ذلك حلقات العمل التمهيدية للتصــــديق وعمليات التقييم اليت جرت على الصــــ

  االنضمام إىل االتفاقية، خطوات مهمة.
وأبلغت ساموا بأهنا تلقت املساعدة أثناء عملية انضمامها إىل االتفاقية، السيما من مكتب   -٦
واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي (الربنامج اإلمنائي)، وذلك عن طريق مشــــــروع  خدِّراتامل

فحة الفســاد يف منطقة املحيط اهلادئ. وتضــمنت هذه املســاعدة تدريبًا األمم املتحدة اإلقليمي ملكا
على تطبيق االتفاقية، وحلقات عمل متهيدية للتصـــديق، واجتماعات اســـتشـــارية ثنائية األطراف، 

  وتبادًال للمعلومات ودعمًا عامًا.
  

اتفاقية مشاركة الدول اجلزرية الصغرية النامية يف آلية استعراض تنفيذ   -باء  
  املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

 شــــاركت الدول اجلزرية الصــــغرية النامية بنشــــاط يف آلية اســــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم  -٧
مة يف تشــغيل اآللية. وبالنســبة للدورة االســتعراضــية مت مســامهة قيِّاملتحدة ملكافحة الفســاد، وقدَّ

ــاط/فرباير  ــــــب ــه ، و٢٠١٨األوىل، فقــد أمتتهــا هــاييت يف ش ؛ ٢٠١٩أمتتهــا نيوي يف حزيران/يوني
. وفيما يتعلق بالدورة االســــــتعراضــــــية الثانية، ٢٠١٩بليز خالصــــــتها الوافية يف أيار/مايو  وأمتت
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وأمتت موريشـيوس خالصـتها الوافية  ٢٠١٨جزر سـليمان خالصـتها الوافية يف شـباط/فرباير  أمتت
رى بســـــبيلها اآلن إىل إمتام تلك . وهناك دول جزرية صـــــغرية نامية أخ٢٠١٨يف أيلول/ســـــبتمرب 

الدورة؛ أما ساموا، وهي دولة طرف جديدة، فتكمل اآلن دورهتا االستعراضية األوىل وقد أجريت 
  .٢٠١٩زيارة قطرية هلا يف أيلول/سبتمرب 

الة لتعزيز تنفيذ االتفاقية من خالل اســـــتبانة ربت آلية اســـــتعراض التنفيذ وســـــيلة فعَُّتواع  -٨
 يف األطر القانونية وعمليات إنفاذها. وأفادت الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية بأنَّالثغرات القائمة 

مة الســتعراض األطر التشــريعية القائمة ملكافحة الفســاد ولتقييم مدى احلاجة اآللية هيأت فرصــة قيِّ
قتضى إلصالح السياسات والقوانني القائمة وفيما لو لزم بناء القدرات من أجل الوفاء بالتزامات مب

ستعراض التنفيذ تتيح  أنَّ املوحدة) وساموا-االتفاقية. والحظت كل من ميكرونيزيا (واليات آلية ا
  حمفال ملناقشة جهود مكافحة الفساد الوطنية على نطاق أوسع مع خمتلف أصحاب املصلحة.

املعنيني يف وأفيد بأن عملية االســتعراض ســاعدت على تعزيز التنســيق بني أصــحاب املصــلحة   -٩
ر التنســــــيق منذ البداية تنســــــيق وإجناز عملياهتما الداخل واخلارج. وبينت فيجي وباالو كيف يســــــَّ 

عت نطاق التنسيق ليشمل القطاع اخلاص االستعراضية. وأبرزت واليات ميكرونيزيا املوحدة كيف وسَّ 
يا وحكومات الواليات. والحظت دول جزرية صــــــغرية نامية أخرى، ومنها جزر كوك و بابوا غين

اللجان الوطنية اليت خصـصـتها أو أنشـأهتا لغرض مكافحة الفسـاد اضـطلعت بدور  أنَّ اجلديدة وتوفالو،
  الفساد.  هام ال يف عملية االستعراض فحسب، وإمنا أيضًا يف تنسيق اجلهود الوطنية ملكافحة

إسهامًا إجيابيًا وأفادت عدة دول جزرية صغرية نامية بأن عملية استعراض األقران سامهت   -١٠
يف تعزيز فهمها للممارســات اجليدة وأســلوب تنفيذ أحكام االتفاقية يف ســياقات خمتلفة. ويف عدة 

  حاالت، واصلت البلدان املشاركة حوارها بعد االستعراض.
وأفادت بلدان جزرية صغرية يف منطقة املحيط اهلادئ بأن مشروع األمم املتحدة اإلقليمي   -١١

ــــــاد  يف منطقة املحيط اهلادئ، وفر هلا الدعم يف عملية مجع املعلومات من أجل تعبئة ملكافحة الفس
ف يَّقوائم التقييم الذايت املرجعية اخلاصـــــة هبا، ويف عقد حلقات عمل قطرية بشـــــأن اآللية، وأنه ك

الدعم وفق االحتياجات املطلوبة طوال عملية االستعراض، وذلك ملساعدهتا كدول قيد االستعراض 
  ائمة باالستعراض على السواء.ودول ق

وقد اســتضــافت مجيع الدول اجلزرية الصــغرية النامية اليت قدمت ردودا زيارات قطرية يف   -١٢
قة  تاحت ألفر مة ألهنا أ غة القي بال يارات  لك الز يذ. واعتربت بعض ت ــــــتعراض التنف ية اس طار آل إ

دد للدول اجلزرية الصـــغرية االســـتعراض االلتقاء بأصـــحاب املصـــلحة املعنيني وتقدير الســـياق املح
النامية. ونوهت جزر كوك بالزيارة القطرية بوصـــــفها أداة ممتازة تســـــاعدت احلكومة على تركيز 

الزيارة أتاحت للخرباء املستعرضني أن  أنَّ اهتمامها على هذا املوضوع. وأضافت ترينيداد وتوباغو
  حيددوا بدقة كيف يعمل نظام مكافحة الفساد.

ــــــتعراض التنفيذ حتديد وأبرزت الدو  -١٣ ل اجلزرية الصــــــغرية النامية كيف أتاحت هلا آلية اس
أولوياهتا وتركيز جهودها يف جمال مكافحة الفساد. وُأثين على حلقات العمل الالحقة لالستعراض 
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اليت تناولت نتائج عملية االســــتعراض، حيث ســــلط فيها الضــــوء على النتائج والتجارب الناجحة 
  تلك احللقات مفيدة. والتوصيات، واعتربت

لو وجزر   -١٤ توفـــا نيـــا اجلـــديـــدة و ي غ بوا  نهـــا بـــا م بعض الـــدول، و مروأكـــدت  ق ل  ا
سياساهتا اخلاصة مبكافحة الفساد -(واليات  وميكرونيزيا املوحدة)، أهنا تعمل اآلن على تعزيز أطر 

ساد وخطط تنفيذ هلا بناء على التوصيات امل ستراتيجيات وطنية ملكافحة الف نبثقة من خالل وضع ا
  عن االستعراض.

وأبلغت معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية عن إصالحات مؤسسية وسياساتية وتشريعية   -١٥
جارية أو مزمعة لالســـتجابة لتوصـــيات االســـتعراض. وأفادت دول عديدة بأهنا جتري إصـــالحات 

أبلغت كل من تشريعية يف إطار التحضري لالستعراض أو متابعة نتائجه وتوصياته. وبشكل خاص، 
بيســـاو، وموريشـــيوس، -بابوا غينيا اجلديدة، وترينيداد وتوباغو، وجزر كوك، وســـيشـــيل، وغينيا

شريعات جديدة وإدخال تعديالت -وميكرونيزيا (واليات املوحدة)، وناورو، وهاييت، عن وضع ت
  هامة على التشريعات القائمة.

جيابية يف املشـــاركة يف اآللية كدول وأشـــارت بضـــع دول جزرية صـــغرية نامية إىل جتربتها اإل  -١٦
ستفادهتا من التبادل الذي متَّ مع الدول األطراف األخرى واألمانة،  أطراف قيد االستعراض، وذكرت ا

مبا يشــــــمل تبادل املعلومات عن أفضــــــل املمارســــــات والتحديات اليت تالقيها الدول األطراف قيد 
املوحدة) وناورو أنَّ مشاركتها يف -ا (والياتاالستعراض. وأكدت كل من ساموا وفيجي وميكرونيزي

  اآللية كدولة مستعِرضة أفادهتا وأعانتها يف التحضري لعمليات االستعراض اليت ستخضع هلا.
ويف حني أمجعت الدول على فائدة تنفيذ عملية االســــــتعراض، فإن تلك العملية مل ختُل من   -١٧

. ففي داخل اهليئات احلكومية، أدى االفتقار إىل بعض التحديات يف الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية
تلك املسائل يف معظم  معاجلةاملوظفني املتخصصني وقلة املوارد املخصصة يف جمال مكافحة الفساد إىل 

وُأشــــــري إىل أنه كان من الصــــــعب يف البداية فهم ماهية املعلومات اليت ينبغي  .رجتاليةابطريقة  األحيان
دعم املكتب اعُترب بالغ األمهية يف هذا الصــــــدد. وأبلغت ناورو  أنَّ يم الذايت، بيدإدراجها يف قائمة التقي

أيضــــا عن تأخريات يف عملية االســــتعراض يف حني أبلغت جزر كوك عن مشــــاكل تعلقت بالترمجة. 
وذكرت كل من ترينيداد وتوباغو وســـاموا الصـــعوبة اليت القتها يف مجع املعلومات يف إطار التحضـــري 

  الستعراض، وذلك بسبب عدم توفر اإلحصاءات وقدراهتما املحدودة يف جمال مجع البيانات.لعملية ا
ــــــاعدة تقنية من املكتب والربنامج اإلمنائي لدعمها يف وأفادت دول كثرية بأهنا تلقَّ  -١٨ ت مس

األولويات نت هذه املســاعدة ترتيب االســتعداد لالســتعراض ومتابعة نتائجه على الســواء. وتضــمَّ
  االستراتيجية اخلاصة بتوصيات االستعراض واالحتياجات من املساعدة التقنية.

    
اليت اضطلعت هبا الدول اجلزرية الصغرية الرامية إىل مكافحة الفساد، اإلصالحات   -جيم  

    من أهداف التنمية املستدامة ١٦تنفيذ االتفاقية وبلوغ اهلدف من أجل النامية 
ت ، وأقر٢٠٣٠َّالدول اجلزرية الصــــغرية النامية بأمهية خطة التنمية املســــتدامة لعام ت أقرَّ  -١٩

ضرورة العمل على بلوغ اهلدف  صة ب صفة خا سالم، والعدالة، واملؤسسات القوية)  ١٦ب منها (ال
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ري وحتقيق غاياته. وسعيًا لذلك، أفاد الكثري من الدول اجلزرية الصغرية النامية بتنفيذ طائفة من التداب
  الوقائية وتدابري إنفاذ القانون ملكافحة الفساد.

وأفادت عدة دول جزرية صـــغرية نامية بأهنا أدرجت الكثري من الغايات الواردة يف اهلدف   -٢٠
يف سياساهتا الوطنية، مبا يف ذلك خطط التنمية الوطنية والرؤى الوطنية واستراتيجيات مكافحة  ١٦

  ضع خطط حمددة للتنفيذ وأطر للرصد والتقييم.الفساد. ومشلت بعض تلك السياسات و
ومل تبلغ أي من الدول اجلزرية الصــغرية النامية عن وضــع أي أطر حمددة ملكافحة الفســاد   -٢١

ــــــيــدة يف جمــال إدارة املوارد الربيــة والبحريــة. وأوردت واليــات  من أجــل تعزيز احلوكمــة الرش
مواردها من أمساك التونة وذكرت ناورو أهنا ميكرونيزيا املوحدة إشــــــارة عامة إىل نظامها إلدارة 

تركز على مشـــــاكل تغري املناخ والتعدين يف قاع البحار العميقة. وأشـــــارت جزر كوك إىل قانون 
، الذي أعلن منطقة جزر كوك االقتصــادية اخلالصــة منطقًة حبريًة حمميًة ٢٠١٧"ماراي موانا" لعام 

  فية ينبغي أن ُتراعى يف عملية صنع القرار.على متطلبات للشفا متعددة االستخدامات ونصَّ
وأفادت عدة دول جزرية صــــــغرية نامية بأمهية اعتماد هنج شــــــامل للمجتمع ككل يف   -٢٢

شري إىل ساد. وأ صدي للف ستمرة يف العمل تدعم  أنَّ الت شاركة القطاع اخلاص واملجتمع املدين امل م
املحافظة على زخم اإلصـــالحات اليت مؤســـســـات القطاع العام وأن هلا عالوة على ذلك أمهية يف 

والشـــفافية واملســـاءلة. وُذكر أيضـــا إنشـــاء حتالفات واســـعة تشـــمل القطاع اخلاص زاهة النتعزز 
واملجتمع املدين واملجتمع املحلي األوسع نطاقا لغرض الدعوة إىل إجراء اإلصالحات اليت من شأهنا 

فيجي وتوفالو بالذكر دور الربملان وعمله مع ت أن تعزز ثقة املواطنني يف املؤسسات العامة. وخصَّ 
شارت عدة دول إىل أمهية القيادة الرشيدة يف وضع  املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد. وأ

  خطط مكافحة الفساد وتوجيه دفتها.
وأفادت بعض الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية باختاذ خطوات ملواجهة الفســــــاد يف كال   -٢٣

تركزت حول  ٢٠١٩ العام واخلاص. فقد اعتمدت ترينيداد وتوباغو تشـــــريعات يف عام القطاعني
اســـترداد املمتلكات املكتســـبة من اجلرمية، ومنع إســـاءة اســـتخدام املال العام، واســـترداد األموال 
املســــروقة والتعرف على مالكيها احلقيقيني. ونفذت دورات تدريبية بشــــأن تشــــريع جديد يتعلق 

ــــــفافية املل ــــــلوب الذي اتبعته يف بش كية االنتفاعية واملنظمات غري الرحبية. وأبلغت فيجي عن األس
إدراج موضوع مكافحة الفساد يف برامج التعليم من خالل "املنهج الدراسي الوطين بشأن مكافحة 

. وأفادت بابوا غينيا اجلديدة باعتماد مواثيق ٢٠١٩الفســاد"، الذي اســتهل تدريســه يف متوز/يوليه 
  توفري خدمات عالية اجلودة للزبائن.بشأن 

  
  تبادل املعلومات بني الدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن تنفيذ االتفاقية  -دال  

ُأبرزت أمهية أنشـــــطة التعلم من األقران وتبادل املعلومات فيما بني بلدان اجلنوب بشـــــأن   -٢٤
مكافحة الفســــــاد يف الدول تدابري مكافحة الفســــــاد، اليت تعكس الظروف املحلية، لنجاح جهود 

اجلزرية الصــغرية النامية. والكثري من هذه الدول هلا خصــائص متماثلة وميكن لكل منها أن تســتفيد 
من معرفة كيف تعاجل البلدان، اليت تعاين من صـــــعوبات مشـــــاهبة، املشـــــاكل املماثلة ملشـــــاكلها. 

اليت أقامتها وحدة هلادئ اوأشـــــــارت فيجي وتوفالو إىل حلقات الربط بني بلدان منطقة املحيط 
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ــــــتخبارات املالية يف فيجي مع وحدات أخرى يف دول املنطقة. وأفادت بابوا غينيا اجلديدة  االس
  وساموا بأهنما استفادتا من جتربة فيجي يف إدراج موضوع مكافحة الفساد يف مناهجها الدراسية.

يه املؤمتر الدول األطراف ع ف، الذي شــج٦/٩َّوعقب اعتماد مؤمتر الدول األطراف القرار   -٢٥
واملاحنني املهتمني اآلخرين على دعم إنشاء منصة مكرسة إلصالح نظم مكافحة الفساد يف الدول 
اجلزرية الصــغرية النامية، أنشــأت املفوضــية املســتقلة ملكافحة الفســاد يف موريشــيوس، بالتعاون مع 

ول اجلزرية الصــــــغرية النامية. واجلرمية، منصــــــة حبوث مكافحة الفســــــاد يف الد خدِّراتمكتب امل
  وذكرت واليات ميكرونيزيا املوحدة أهنا قد تسجلت يف املنصة.

  
  وسائر اجلهات املاحنةاملساعدة التقنية من الدول األطراف   -هاء  

ــــــاعدة التقنية املقدمة إىل الدول اجلزرية الصــــــغرية   -٢٦ أكدت مجيع الردود الواردة أمهية املس
لتحديات اليت تواجهها الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية وقدرات أجهزهتا النامية. وقد أدى تنوع ا

  العمومية املحدودة على التصدي هلذه التحديات إىل احتياج متزايد للدعم اخلارجي.
ت مســـاعدة وأفادت معظم الدول اجلزرية الصـــغرية النامية، اليت أرســـلت ردودًا، بأهنا تلقَّ  -٢٧

  .٧/٧أسهمت يف تنفيذ قرار املؤمتر تقنية عززت تنفيذ االتفاقية و
مت منظمات وهيئات إقليمية أيضــــًا مســــاعدة تقنية للدول اجلزرية الصــــغرية النامية. وقدَّ  -٢٨

وأشـــارت بعض الدول إىل التدريب الذي يقدمه كل من فريق آســـيا واملحيط اهلادئ املعين بغســـل 
كوك وناورو إىل األعمال اليت يقوم األموال، والبنك الدويل. وأشـــــارت بابوا غينيا اجلديدة وجزر 

هبا الفريق العامل املعين باجلرائم البيئية والفســـاد التابع لشـــبكة املشـــتغلني بالقانون يف جزر املحيط 
اهلادئ. وأبلغت بابوا غينيا اجلديدة أيضا بأهنا تتلقى دعما من جهاز النيابة العامة يف أستراليا، كما 

دمها هلا مركز التنسيق املعين باجلرمية عرب الوطنية يف منطقة املحيط أبلغت ساموا عن املساعدة اليت ق
اهلادئ. وذكرت جزر كوك الدعم املقدم هلا من خالل الربنامج العاملي ملكافحة غســــــل األموال 
وعائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب التابع للمكتب، وذلك من أجل ضــــــمان امتثال التشــــــريعات 

  لتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. اخلاصة مبكافحة غسل األموال
شطة للتدريب وبناء القدرات   -٢٩ صغرية نامية بأهنا حصلت على أن وأفادت عدة دول جزرية 

يف إطار برامج للمســاعدة الثنائية من أســتراليا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية. فعلى ســبيل 
الواليات املتحدة وفرت تدريبا يف  أنَّ املوحدة) إىل-الياتاملثال، أشــــــارت باالو وميكرونيزيا (و

جمال حتقيقات الطب الشــــرعي وفحوص املخترب اجلنائي ملوظفي إنفاذ القانون وضــــروبا حمددة من 
  التدريب للعاملني يف اجلهاز القضائي.

ة من وأفادت أســـــتراليا بأهنا ملتزمة منذ وقت طويل مبســـــاعدة البلدان على تنفيذ االتفاقي  -٣٠
خالل متويل مشــــــروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفســـــــاد يف منطقة املحيط اهلادئ، وهو 

واجلرمية مع الربنامج اإلمنائي، وذكرت  خدِّراتمشـــــروع مشـــــترك فريد من نوعه ينفذه مكتب امل
أيضــًا أهنا تدعم برنامج العمل املشــترك صــوب نظام عاملي ملكافحة الفســاد الذي يضــطلع به فرع 
املكتب يف منطقة آســـيا واملحيط اهلادئ. ونوهت أســـتراليا جبهود مشـــروع األمم املتحدة اإلقليمي 

املرحلة الثالثة من  أنَّ ه من آثار إجيابية، وذكرتملكافحة الفســـاد يف منطقة املحيط اهلادئ وما حيقق



CAC/COSP/2019/8 
 

V.19-09746 7/12 
 

ل مســـامهاهتا الواســـعة النطاق املوجهة على ، مما ســـيكم٢٠٢٠ِّهذا املشـــروع ســـوف تبدأ يف عام 
 العامالصــــــعيدين اإلقليمي والثنائي إىل دعم بلدان منطقة املحيط اهلادئ يف تعزيز حوكمة القطاع 

  من أهداف التنمية املستدامة. ١٦تفاقية واهلدف وحتسني املساءلة والشفافية، وفقًا لال
لدويل يف   -٣١ عاون ا ثاين للت ــــــتضـــــــافت منتدى احلزام والطريق ال فادت الصــــــني بأهنا اس وأ

ــــــان/أبريل  ، الذي حضــــــرته عدة دول جزرية صــــــغرية نامية، منها ترينيداد وتوباغو ٢٠١٨نيس
ن احلكومات من حتســــــني بيئة املنتدى على األســــــلوب الذي من شــــــأنه أن ميكِّ وركزوغرينادا. 

األعمال التجارية وكيف ميكن للمجتمع الدويل أن يعزز التعاون يف جمال مكافحة الفســــاد وحتقيق 
 ٢٠١٨ســـيادة القانون. وأبلغت الصـــني أيضـــا عن املؤمتر الذي ُعقد يف غرينادا يف أيلول/ســـبتمرب 

د وإنفاذ القانون. وحضــر املؤمتر بشــأن التعاون بني الصــني ودول الكارييب يف جمال مكافحة الفســا
ـــاغو، وجـــامـــايكـــا، وجزر البهـــامـــا،  ـــداد وتوب ـــادوس، وتريني ممثلون عن أنتيغوا وبربودا، وبرب

الدومينيكية، وســانت كيتس ونيفيس، وســانت لوســيا، وســورينام، وغرينادا، وغيانا.   واجلمهورية
أبرزوا أمهية تنفيذ االتفاقية واقترح املشــاركون اعتماد ســياســة عدم التســامح مع الفســاد إطالقًا و

واالمتثال لســــائر االلتزامات جتاه مكافحة الفســــاد. واتفقوا أيضــــًا على تشــــجيع وتوطيد التعاون 
والتعاون بني الصني ودول التبادل لتعزيز مكافحة الفساد واختاذ خطوات جديدة  شؤونالدويل يف 
حلقات العمل التدريبية اليت عقدهتا  عنيف جمال مكافحة الفســـاد. وأبلغت الصـــني أيضـــًا الكارييب 

حول موضــوع مكافحة الفســاد وإنفاذ القانون، اليت حضــرها مشــاركون من جزر البهاما وغرينادا 
  ودول جزرية صغرية نامية أخرى.

ضروبا من الدعم لكل من برنامج مكتب امل  -٣٢ واجلرمية  خدِّراتوأفادت النرويج بأهنا قدمت 
، الذي يرمي FishNETاقية مكافحة الفساد على الصعيد العاملي ومشروع املعين بالتعجيل بتنفيذ اتف

إىل زيادة قدرات الدول على منع اجلرائم املتصــلة مبصــائد األمساك، مبا يف ذلك الفســاد، والكشــف 
عن تلك اجلرائم والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضـــــــائيا وحماكمتهم. وقد أتاح ذلك الدعم 

 Rotten Fish: A Guide onة الفســاد يف قطاع مصــائد األمساك بعنوان "إصــدار دليل بشــأن مكافح

Addressing Corruption in the Fisheries Sector وأفادت النرويج أيضــــــًا ٢٠١٩" يف أيار/مايو .
بضـــــروب الدعم اليت تقدمها ألمانة حتالف الدول اجلزرية الصـــــغرية، مبا يشـــــمل الدعم املقدم من 

نامية يف منطقة املحيط اهلادئ، اليت  مخالل التعاون املنظَّ لدول اجلزرية الصــــــغرية ال مع جمموعة ا
طات:  ية حول موضــــــوع "إدارة املحي ــــــ قة دراس كذلك من خالل تنظيم حل ها فيجي، و تقود

ــــــلو ٢٠١٩ا لعام نوالتحديات والتجارب" على هامش مؤمتر حميط الفرص ، املقرر عقده يف أوس
  .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٤و ٢٣ يومي
تدابري املحددة لتعزيز نظم   -٣٣ ومشلت املبادرات األخرى اليت أبلغت النرويج عنها يف إطار ال

احلوكمة يف إدارة املوارد البحرية والربية من أجل محاية البيئة وســبل كســب العيش ما يلي: إطالق 
، الذي ٢٠١٨ رئيس وزراء النرويج الفريق الرفيع املســـتوى املعين باقتصـــاد املحيطات املســـتدام يف

عضــويته كل من رئيس مجهورية باالو ورئيس وزراء فيجي؛ وبناء قدرات الدول  يشــارك أيضــا يف
اجلزرية الصـــغرية النامية على التفاوض حول صـــك دويل ملِزم قانونًا يف إطار اتفاقية األمم املتحدة 

خارج عة  ناطق الواق حار بشـــــــأن حفظ التنوع البيولوجي البحري يف امل قانون الب طاق الوالية ل  ن
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الوطنية واســتغالله على حنو مســتدام؛ وحلقة عمل يف واليات ميكرونيزيا املوحدة بشــأن  القضــائية
مكافحة صـــــيد األمساك غري املبلغ عنه وغري املنظم؛ واملبادرة املشـــــتركة مع باالو وجزر ســـــليمان 

؛ وبرنامج يرمي إىل وكرييباس بشـــأن وضـــع إعالن دويل ملكافحة اجلرائم املتعلقة مبصـــائد األمساك
مكافحة التلوث البحري بالقمامة واجلســيمات البالســتيكية، بالتعاون مع ســاموا وفانواتو وفيجي؛ 
ودعم مبادرة التخلص من النفايات البالستيكية يف اجلزر. وباإلضافة إىل ذلك، سامهت النرويج يف 

"، الذي يرمي إىل PROBLUE "الصـــــندوق االســـــتئماين املتعدد املاحنني اجلديد التابع للبنك الدويل
حميطات صحية ومنتجة، ويستهدف فئة الدول اجلزرية الصغرية النامية. وأشارت  العمل على إجياد

مع وزير التنمية الدولية إىل تونغا وســــاموا وفيجي يف  هاالنرويج أيضــــا إىل زيارة أجراها ويل عهد
حلضـــور اجتماع قادة منتدى جزر  ، والدعوة اليت وجهت إىل وزير اخلارجية٢٠١٩  نيســـان/أبريل

  .٢٠١٩املحيط اهلادئ يف توفالو يف آب/أغسطس 
وأبلغ االحتاد الروســي عن اســتضــافته عدة حلقات عمل تدريبية بشــأن الدورة الثانية آللية   -٣٤

اســتعراض التنفيذ. وقد دعم االحتاد الروســي مشــاركة خرباء حكوميني ومنســقني من دول جزرية 
  ابوا غينيا اجلديدة وجامايكا وسيشيل وملديف.صغرية نامية مشلت ب

وأبلغت السويد عن الدعم الذي قدمته لسيشيل وموريشيوس للمشاركة يف دورة تدريبية   -٣٥
ــــــأن مكافحة العقدهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية من أجل تعزيز فهمهما ملعايري  فرقة بش

  فعالة هبذا الصدد.غسل األموال ومتويل اإلرهاب وتنفيذ تدابري 
  

واجلرمية  خدِّراتمة من مكتب األمم املتحدة املعين باملاملساعدة التقنية املقدَّ  -واو  
  اإلصالح يف جمال مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية لدعم
مســـتشـــار ا املســـاعدة التقنية للدول اجلزرية الصـــغرية النامية من خالل يقدم املكتب حاليًّ  -٣٦

مقره فيجي. وهناك أيضــًا مســتشــارون إقليميون آخرون لشــؤون مكافحة الفســاد، فرغ إقليمي مت
املســاعدة ، يقدمون ُيذكر من بينهم بصــفة خاصــة املســتشــار اإلقليمي ألمريكا الوســطى والكارييب

  التقنية للدول اجلزرية الصغرية النامية، كٌل يف منطقته.
ــــــاركة يف آلية وقد ذكرت معظم الدول أهنا   -٣٧ تلقت دعما من املكتب يف مجيع مراحل املش

استعراض التنفيذ، مشل تدريب جهات الوصل وخرباء االستعراض، وكذلك خالل عمليات متابعة 
م املكتب مســاعدات تقنية يف جماالت متعددة، منها صــياغة التشــريعات، ودعم االســتعراض. ويقدِّ

ركة املجتمع وتنفيذ املبادرات القطرية وحتقيق عملية وضــــع الســــياســــات، وبناء القدرات، ومشــــا
  أهداف التنمية املستدامة.

م املكتب املســاعدة التقنية للدول اجلزرية الصــغرية النامية على كل من الصــعيد الوطين وقدَّ  -٣٨
  واإلقليمي والعاملي.

ركة فعلى الصـــعيد الوطين، عمل املكتب على تيســـري االنضـــمام إىل االتفاقية ودعم املشـــا  -٣٩
الة يف آلية اســتعراض التنفيذ. ومن ذلك على ســبيل املثال، املســاعدة التقنية اليت قدمها املكتب الفعَّ

  إىل بربادوس لدعم انضمامها إىل االتفاقية.
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ساد يف الدول   -٤٠ شرًا لعمليات اإلصالح الوطنية يف جمال مكافحة الف ووفر املكتب دعمًا مبا
وضــــع ثالثة من أجل مســــاعدة ودعمًا تقنيني تشــــريعيني ملكتب اجلزرية الصــــغرية النامية. وقدم ا

ساد يف اجلمهورية الدومينيكية يف  شريعات مكافحة الف شاريع لقوانني إلصالح ت . ودعم ٢٠١٨م
املكتب أيضًا وحدة التحليل املايل التابعة للجمهورية الدومينيكية من خالل توفري التدريب يف جمال 

توجيه عملية املكتب  توىلنع غســــل األموال. ويف ترينيداد وتوباغو، التحقيقات املوازية من أجل م
، وفر ٢٠١٨االشـــتراء العمومي مع املعايري الدولية وأفضـــل املمارســـات. ويف عام توفيق إجراءات 

ساليب التحقيق يف قضايا الفساد. وأدى زاهة الن للجنةاملكتب  يف جامايكا تدريبا متخصصا على أ
لبات على تنظيم حلقات مشـــتركة بني املؤســـســـات لدعم القدرات الوطنية ذلك إىل زيادة يف الط

تدريبا متخصـــصـــا بشـــأن تقنيات زاهة الن ملفوضـــيةوالتنســـيق فيما بينها. ويف غرينادا، قدم املكتب 
مراجعة احلســابات، مما أفضــى إىل إجراء حتقيقات وطنية رئيســية بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون 

يف احلياة العامة. ويف زاهة الندوس، قدم املكتب مشـــــورة تشـــــريعية لتنقيح قانون الوطنية. ويف بربا
ليشيت، قدم خرباء املكتب مساعدة يف صياغة قانون جديد للجنة مكافحة الفساد، وكذلك -تيمور

مســاعدة بشــأن نظام إقرارات الذمة املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل. ودعم املكتب اللجنة 
 يف تعزيز التعاون بني الوكاالت ومع اهليئات األخرى املتخصــصــة يف إنفاذ القانون املذكورة أيضــًا

من أجل التحقيق يف جرائم الفســــــاد ومالحقة مرتكبيها، وذلك من خالل توفري دورات تدريبية 
  املهارات.لتنمية معدة حسب الطلب 

فيذ ســياســاهتا أو وقد تلقت عدة دول جزرية صــغرية نامية دعمًا من املكتب يف وضــع وتن  -٤١
اســــــتراتيجياهتا الوطنية ملكافحة الفســــــاد. ففي بربادوس وجامايكا، قدم املكتب مســــــاعدة تقنية 
ستراتيجية  ستراتيجيات مكافحة الفساد الوطنية. ودعم املكتب هاييت يف تقييم ا مستمرة يف وضع ا

مة وصــــياغة ، وإعداد حتليل وطين بشــــأن الفســــاد واحلوك٢٠٠٩مكافحة الفســــاد الوطنية لعام 
  استراتيجية جديدة ملكافحة الفساد.

جلنة مكافحة الفســاد من خالل دعم اللجنة لدى زاهة النوســاعد املكتب ملديف يف تعزيز   -٤٢
منهجية الالزمة لتطبيق يف وضــع خطة اســتراتيجية مؤســســية ملكافحة الفســاد وتوفري اخلربة الفنية 

يضـــــًا على بناء قدرة اللجنة على التحقيق وكذلك ز املكتب أتقييم ومعاجلة خماطر الفســـــاد. وركَّ
قدرة هيئات إنفاذ القانون املتخصـــصـــة األخرى على التحقيق يف قضـــايا الفســـاد ومالحقة مرتكيب 
جرائم الفســــاد املنطوية على املعامالت املالية والتدفقات املالية غري املشــــروعة، مبا يف ذلك غســــل 

  يب على املهارات مصممة وفقًا لالحتياجات.التدرمنائط من األموال، من خالل توفري 
واجلرمية، اليت هتدف إىل  خدِّراتزاهة القضـــــاء التابعة ملكتب املويف إطار الشـــــبكة العاملية لن  -٤٣

من االتفاقية، تســـتخدم البلدان التالية بصـــفة جتريبية  ١١تعزيز نزاهة اجلهاز القضـــائي يف تنفيذ املادة 
أدوات التدريب على األخالقيات القضـــــائية: بليز وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية وغينيا بيســـــاو 

باســتثناء اجلمهورية الدومينيكية) يف حلقات وموريشــيوس وهاييت. وقد شــاركت مجيع هذه البلدان (
عمل لتدريب املدربني اســــــتندت إىل تلك األدوات. ونفذت حىت اآلن عدة بلدان برامج تدريبية 

، وبليز يف ٢٠١٩ هوكانون الثاين/يناير ومتوز/يولي ٢٠١٨وطنية، منها جامايكا يف آب/أغســــــطس 
. وعقدت ٢٠١٩اييت يف حزيران/يونيه وه ٢٠١٩، وموريشــيوس يف أيار/مايو ٢٠١٩نيســان/أبريل 
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ــــــًا حلقة عمل إقليمية لتدريب املدربني يف منطقة الكارييب يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب . ٢٠١٨  أيض
  القضائية. وباإلضافة إىل ذلك، وضع املكتب جمموعة مواد تدريبية بشأن األخالقيات

عادة املوجودات املستردة، وعلى الصعيد اإلقليمي، دعم املكتب إعداد االتفاق اإلقليمي إل  -٤٤
عت قَّ . وو٢٠١٩وهو األول من نوعه على الصــــعيد العاملي، وقد اعتمد االتفاق يف شــــباط/فرباير 

ــــيا،  عليه كل من أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وســــانت فنســــنت وجزر غرينادين، وســــانت لوس
مكافحة اجلرمية وباإلجراءات وغرينادا. ويتوخى املكتب، بالتعاون مع الوكالة املعنية بتنفيذ تدابري 

ــــــاعدة التقنية  األمنية التابعة للجماعة الكاريبية، دعم تنفيذ االتفاق يف املنطقة من خالل توفري املس
  بشأن إعادة املوجودات املستردة.

وواصــــــل املكتب تقدمي املســــــاعدة التقنية يف جمال التحقيق يف جرائم الفســــــاد ومالحقة   -٤٥
يشـــمل عقد حلقة عمل إقليمية يف بنما حضـــرها مشـــاركون من هيئات  مرتكبيها وحماكمتهم، مبا

  إنفاذ القانون يف كل من باربادوس، وبليز، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وغرينادا.
ستراليا معلومات عن دعمها ملشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفساد يف   -٤٦ وقدمت أ

ملشـــروُع الدوَل اجلزرية الصـــغرية النامية يف منطقة املحيط هذا ا ســـاعدمنطقة املحيط اهلادئ. وقد 
اهلادئ على حتسني سبل منع الفساد ومكافحته من خالل التنفيذ الفعال لالتفاقية ومن خالل وضع 

  وتنفيذ إصالحات مناسبة ملكافحة الفساد.
فسـاد وقدمت املسـاعدة بصـفة خاصـة عن طريق مشـروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة ال  -٤٧

يف منطقة املحيط اهلادئ بغية متكني الدول من االنضــمام إىل االتفاقية، وُقدم دعم تشــريعي للدول يف 
منطقة املحيط اهلادئ ملســـاعدهتا على حتســـني اســـتعدادها للمشـــاركة يف آلية اســـتعراض التنفيذ ويف 

اجليدة. وجرى أيضـــًا تبادل املمارســـات واجلهود الرامية ملعاجلة التوصـــيات املنبثقة عن االســـتعراض 
تيســري وضــع وتنفيذ إصــالحات وطنية يف جمال مكافحة الفســاد، مبا يف ذلك اســتراتيجيات مكافحة 
الفساد. وُدعم أيضًا، يف إطار املشروع، تبادل املعارف وبناء القدرات يف دول منطقة املحيط اهلادئ، 

، باإلضافة إىل توفري ذات الصلة توذلك باملساعدة على تبسيط برامج اإلعارة والتبادل بني املؤسسا
لدان اجلنوب. وعالوة على ذلك، جرى تنظيم حلقات عمل إقليمية  بادل بني ب املزيد من فرص الت
ووطنية بشــأن التحقيق يف جرائم الفســاد ومالحقة مرتكبيها مع التركيز على غســل األموال، وذلك 

املوحدة). -ال وميكرونيزيا (والياتبالتعاون مع كل من باالو وبابوا غينيا اجلديدة وجزر مارشــــــ
ونفذت أعمال بشـــأن إدراج موضـــوع مكافحة الفســـاد يف املناهج التعليمية يف كل من باالو وبابوا 

سليمان، وساموا، وفانواتو، وفيجي، وكرييباس. وُنظم أيضًا، برعاية  ،غينيا اجلديدة وتوفالو، وجزر 
اجلنوب مع مواصــــلة تنفيذ برناجمه الســــنوي  املشــــروع، عدد من أنشــــطة تبادل املعارف بني بلدان

لإلعارة، الذي يربط بني وحدات االســــــتخبارات املالية يف املنطقة ووحدة االســــــتخبارات املالية يف 
فيجي. وباإلضــــافة إىل ذلك، مت يف إطار املشــــروع تعزيز آليات املســــاءلة االجتماعية ودور اجلهات 

  ا يف ذلك الربملانات، وغرف التجارة ووسائط اإلعالم.الفاعلة من غري الدول يف مكافحة الفساد، مب
وكذلك يف إطار مشــروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفســاد يف منطقة املحيط اهلادئ،   -٤٨

من منطقة ُعقدت حلقات عمل متهيدية للتصــــديق يف ســــاموا ونيوي، وتلقت مجيع الدول األطراف 
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الذايت من آلية استعراض التنفيذ. وُنظمت حلقات عمل الحقة دعمًا يف مرحلة التقييم املحيط اهلادئ 
بلدًا من بلدان منطقة املحيط اهلادئ ملســـاعدهتا على ترتيب أولويات توصـــيات  ١١لالســـتعراض يف 

االســــــتعراض ووضــــــع خطة عمل لتنفيذها. وعقب حلقات العمل تلك، تلقت كل من بابوا غينيا 
ــــليمان، وفانوا املوحدة) دعمًا من -تو، وكرييباس، وميكرونيزيا (والياتاجلديدة، وتوفالو، وجزر س

أجل وضــع وتعزيز اســتراتيجيات وســياســات مكافحة الفســاد. وباالســتناد إىل االســتراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد كأساس، أعدت جزر سليمان مشروع الشفافية واملساءلة، وهو مشروع منبثق من 

مت املساعدة إىل كل ة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ. وُقدِّمشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافح
ــــتراتيجيات  ــــيق وضــــع اس ــــاد تتوىل تنس ــــاء جلان وطنية ملكافحة الفس ــــاموا وكرييباس إلنش من س
وإصـــــالحات أوســـــع نطاقًا ملكافحة الفســـــاد. وتلقت أيضـــــا بابوا غينيا اجلديدة، وجزر ســـــليمان 

  أجل صياغة التشريعات. املوحدة) مساعدة من-وميكرونيزيا (واليات
وأجنز، يف إطار مشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ، قدر   -٤٩

كبري من العمل مع الشــــباب واملجتمع املدين، من خالل عقد حلقات عمل ملكافحة الفســــاد وبرنامج 
وصـــمم جمموعة أدوات شـــباب احمليط اهلادئ للدعوة إىل مكافحة الفســـاد ســـتند إىل التدريب املدربني 

الفساد. وُقدم يف إطار املشروع أيضًا الدعم إىل املجتمع املدين والشباب  مبشكلةلغرض توعية الشباب 
من خالل مبادرات مكافحة الفســــــاد يف مجيع أحناء املنطقة. ومشلت األمثلة على ذلك ما يلي: مبادرة 

واطن اليت اضــــطلعت هبا منظمة الشــــفافية الدولية يف فانواتو؛ ومحلة للتوعية مبكافحة الفســــاد ميزانية امل
نظمتها شـــــبكة العمل املناخي يف كرييباس؛ واعتماد مدونات قواعد الســـــلوك لغرف التجارة يف تونغا 

اك مع وســاموا ونيوي؛ وإنشــاء شــبكة الصــحفيني املناهضــني للفســاد يف منطقة املحيط اهلادئ باالشــتر
فرع جزر ســــــليمان ملنتدى شــــــباب منطقة املحيط اهلادئ أقام رابطة أنباء جزر املحيط اهلادئ. كما 

، وذلك من لتبادل اخلدمات اإلمنائية مع رابطة املنظمات غري احلكومية يف جزر املحيط اهلادئشـــــراكة 
  .٢٠١٨يف عام  أجل تنظيم محلة بشأن قانون مكافحة الفساد الذي أقر

اآلن تصـــميم دورة دراســـية يف موضـــوع مكافحة الفســـاد، باالشـــتراك مع جامعة  وجيري  -٥٠
جنوب املحيط اهلادئ، حتت رعاية مشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط 

واحلوكمة.  دبلوم الريادة، يف إطار برنامج ٢٠٢٠اهلادئ. ومن املقرر أن تبدأ الدورة الدراسية يف عام 
  تستند إىل مبادرة "التعليم من أجل العدالة".وهي 
ويف ســـياق تعزيز الشـــفافية واملســـاءلة من خالل احلق يف احلصـــول على املعلومات، كان   -٥١

ملشـــروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفســـاد يف منطقة املحيط اهلادئ أمهية أســـاســـية يف دعم 
لى املعلومات يف فانواتو، باإلضافة إىل إنشاء إعداد قانون وسياسة عامة بشأن احلق يف احلصول ع

با على  وحدة احلق يف احلصــــــول على املعلومات يف ذلك البلد. ونظمت الوحدة املذكورة تدري
الصــــــعيد احلكومي وصــــــعيد املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك يف اجلزر اخلارجية. ونفذت يف إطار 

املوحدة)، تعلقت -رونيزيا (والياتاملشــــــروع أعمال يف كل من جزر ســــــليمان وكرييباس وميك
  بقوانني احلق يف احلصول على املعلومات يف تلك البلدان.

وترد معلومات أخرى عن املســــاعدة التقنية املقدمة إىل الدول اجلزرية الصــــغرية النامية يف   -٥٢
ملســاعدة تقرير األمانة عن حتليل احتياجات املســاعدة التقنية املســتبانة من االســتعراضــات القطرية وا
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)، وكذلك يف تقرير من األمانة عن حالة تنفيذ قراري CAC/COSP/2019/14اليت يقدمها املكتب (
  )).CAC/COSP/2019/2، بشأن منع الفساد ٧/٦و ٧/٥املؤمتر 

  
  االستنتاجات والتوصيات  -ًاثالث  

جه مع ذلك   -٥٣ ها توا لدان متنوعة، ولكن ية جمموعة ب نام لدول اجلزرية الصــــــغرية ال تؤلف ا
حتديات متشــاهبة يف تنفيذ االتفاقية، نظرًا لصــغر حجم اقتصــاداهتا ومســاحتها اجلغرافية، وقلة عدد 

  تر حاالت تضارب املصاحل فيها.سكاهنا، وقدراهتا املحدودة يف جمال اإلدارة العمومية، وتوا
وبالتحديات اليت تعترض ذلك  ٧/٧أن يقر بالتقدم املحرز يف تنفيذ قراره  املؤمتَر يودُّ ولعلَّ  -٥٤

  التنفيذ، وأن يقترح تدابري يف هذا الشأن تتخذها الدول األطراف واألمانة مستقبًال.
احلاجة إىل توفري موارد من خارج امليزانية للسماح ط الضوء على أن يسلِّ املؤمتَر يودُّ ولعلَّ  -٥٥

املســاعدة مبواصــلة تقدمي املســاعدة التقنية إىل  اجلهات اليت تقدِّمواجلرمية وســائر  خدِّراتملكتب امل
وسائر أن يدعو الدول األطراف  املؤمتَر يودُّ الدول اجلزرية الصغرية النامية. وحتقيقًا هلذه الغاية، لعلَّ

ــــــاد يف الدول حنة اجلهات املا إىل إعادة تأكيد التزامها بإجراء إصــــــالحات يف جمال مكافحة الفس
شمل القيام مببادرات فردية والتعاون وتوفري املوارد املالية، وخصوصًا  صغرية النامية، مبا ي اجلزرية ال

  رة من خارج امليزانية.صة بشروط ميسَّدة السنوات وخمصَّيف شكل تربعات متعدِّ
  


