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 الدورة السادسة
  ٢٠١٥نوفمرب / تشرين الثاين٦-٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

   من جدول األعمال٤البند 
        املنع

  منقَّحمشروع قرار : االحتاد الروسي    
  

إعالن سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات بني القطاعني العام واخلاص     
    يف جمال منع الفساد ومكافحته

  الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،إنَّ مؤمتر  

 أنه، بالرغم مـن كـون املـسؤولية عـن تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             إذ يالحظ   
ــساد ــز النــ      )١(الف ــسؤولية عــن تعزي ــإنَّ امل ــدول األطــراف، ف ــاتق ال ــى ع ــع عل ــشفافية ـ تق زاهة وال

ات اجملتمـع املعنيـة مبكافحـة الفـساد، إذ أنَّ الفـساد             واملساءلة ومنع الفساد تتقامسها مجيـع قطاعـ       
ميسُّ بتأثريه احلكومات فحسب، بل ميكن أيضاً أن يكون له تأثري سـليب كـبري علـى القطـاع                    ال

اخلــاص واجملتمــع املــدين، بعرقلــة النمــو االقتــصادي واإلضــرار باملــستهلكني واألعمــال التجاريــة 
   وقانونية واجتماعية ومتعلقة بالسالمة،وتشويه املنافسة وطرح خماطر كبرية صحية

 أنَّ القطاع اخلـاص يـؤدي دوراً هامـا يف منـع الفـساد ومكافحتـه، جنبـاً إىل                    وإذ يدرك   
جنب مع احلكومـات وغريهـا مـن أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك اجملتمـع املـدين، وإذ يـشدِّد                        

عني العـام واخلـاص يف      على ضرورة اتِّخاذ خطوات ملموسـة حنـو تعزيـز الـشراكات بـني القطـا               
  جمال مكافحة الفساد،

                                                         
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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 ١٢ على ضرورة النهوض باجلهود اليت تبذهلا الدول األطـراف، وفقـاً للمـادة               وإذ يشدِّد   
  القطاع اخلاص،يف من االتفاقية، من أجل منع الفساد ومكافحته 

اع القطـ " واملعنـون  ٢٠١٣نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٩خ رَّ، املؤ٥/٦ قراره   وإذ يستذكر   
  )٢(، ويأخذ علماً مع التقدير بالتقرير الذي قدَّمته األمانة عن تنفيذه،"اخلاص

 واملعنــون ٢٠١٣نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩خ رَّ، املــؤ٥/٤ قــراره وإذ يــستذكر أيــضاً  
ركة القطـاع اخلـاص     ، الذي أشار فيه إىل أمهيـة مـشا        "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد     "

  يف منع الفساد،
 مجيع الوثائق ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة وغريها مـن            أخذ يف االعتبار  وإذ ي   

املنظمــات، والــيت تقــرُّ، يف مجلــة أمــور، بأنَّــه ال ميكــن بلــوغ ثقافــة عــدم التــسامح إزاء الفــساد    
إذا عملت احلكومات بالتشارك مع أوساط األعمال التجارية واجملتمـع املـدين، وإذ يرحِّـب                 إال

وســاط األعمــال التجاريــة الراميــة إىل تعزيــز اإلجــراءات اجلماعيــة ملكافحــة الفــساد  مببــادرات أ
  ووضع ترتيبات مؤسسية لتعزيز االمتثال يف جمال مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص،

 الــزخم املكتــسب مــن خــالل حمافــل أصــحاب املــصلحة املتعــدِّدين، الــيت  وإذ يــستذكر  
ــز الــشراكات بــني القطــاعني العــام   أعربــت فيهــا كيانــات القطــاع اخلــاص عــن ا   لتزامهــا بتعزي

واخلاص من أجل مكافحـة الفـساد يف جمـال األعمـال التجاريـة، وبالعمـل علـى مواءمـة مبـادئ           
األعمال التجارية مـع القـيم األساسـية الراسـخة يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، وبالتأكُّـد مـن أنَّ                      

ايـة فعالـة للمـبلغني عـن املخالفــات     سياسـات واسـتراتيجيات مكافحـة الفـساد تـشمل تــوفري مح     
ــع الرشــاوى       ــوكالء أو الوســطاء ومعاجلــة مــسائل دف ــار ال ــوخى احلــرص الواجــب يف اختي وتت

، وبوضع آليات الستعراض امتثـال الـشركات للمبـادئ املعـادة مواءمتـها              "مدفوعات التيسري "و
  فيما خيص األعمال التجارية،

 واملمارســات اجليــدة بــشأن الــشراكات بــني   بفائــدة تبــادل اخلــربات الوطنيــة وإذ ينــوِّه  
  القطاعني العام واخلاص يف تنفيذ أحكام االتفاقية،

 بالتجربــة اإلجيابيــة يف بعــض البلــدان، املتمثلــة يف إنــشاء وظــائف رمسيــة وإذ ينـوِّه أيــضاً   
  ،)مثل أمناء املظامل(احلكومات مع القطاع اخلاص للمناصرة فيما يتعلق بمكرَّسة 
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رات اليت اتَّخذهتا الدول األطراف ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين              باملباد وإذ حييط علماً    
باملخدِّرات واجلرمية لتعزيز الـشراكات املـستدامة مـع القطـاع اخلـاص بـشأن مكافحـة الفـساد،                  

  يف ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات أخرى ذات صلة، مبا
ين باملخــدِّرات واجلرميــة  باملنــشورات الــيت أعــدَّها املكتــب املعــوإذ حيــيط علمــاً مــع التقــدير  

  ،القطاع اخلاصيف واملتعلقة ببناء القدرات يف جمال منع الفساد ومكافحته 
 على أمهية تبادل اآلراء وأساليب العمل بني ممثلـي القطـاعني العـام واخلـاص                وإذ يشدِّد   

وطنيـة  من أجل النهوض باجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل احملافـل ال                   
  واإلقليمية والدولية ذات الصلة،

 بــالتقرير عــن املــؤمتر الــدويل املعــين بالــشراكات بــني القطــاعني العــام    وإذ حيــيط علمــاً  
، ٢٠١٥مــارس / آذار٢٧ و٢٦واخلــاص يف مكافحــة الفــساد، الــذي عقــد يف موســكو يــومي  

مـم املتحـدة    والذي تشاركت يف تنظيمه غرفة االحتـاد الروسـي للتجـارة والـصناعة ومكتـب األ               
  املعين باملخدِّرات واجلرمية واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد،

 علــى أمهيــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول األطــراف لكــي تتَّخــذ،    يؤكِّــد جمــدَّداً  -١  
 ومـع املبـادئ األساسـية       )١( مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،            ١٢يتَّفق مـع املـادة       مبا

القطــاع اخلــاص، وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، يــدعو يف دابري راميــة إىل منــع الفــساد للقـانون احمللــي، تــ 
الدول األطراف إىل القيـام بـأمور منـها التـشجيع علـى وضـع مـدونات لقواعـد الـسلوك حتكـم              
األداء الصحيح واملشرِّف والسليم لألنشطة التجارية ومجيع املهن ذات الـصلة، ومتنـع تـضارب                

العالقــات   مارســات التجاريــة اجليــدة يف قطــاع األعمــال التجاريــة ويف     باملوتأخــذ املــصاحل، 
  التعاقدية بني قطاع األعمال التجارية والدولة؛

ــدابري املناســبة، يف حــدود    يهيــب  -٢   ــة أن تتَّخــذ الت ــدول األطــراف يف االتفاقي  بال
نها احملليـة، مـن أجـل تعزيـز املـشاركة النـشيطة لألفـراد        مواردها ووفقاً للمبادئ األساسية لقواني   

واجلماعــات مــن خــارج القطــاع العــام، مثــل القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين، يف منــع الفــساد  
  ومكافحته وتعزيز الوعي العام بوجوده وأسبابه ومدى خطورته والتهديد الذي يطرحه؛

طات احلكوميـة والقطـاع    الـدول األطـراف إىل تعزيـز التعـاون بـني الـسل       يدعو  -٣  
اخلاص يف مكافحـة الفـساد، وإىل إشـراك طائفـة واسـعة مـن ممثلـي القطـاع اخلـاص يف اجلهـود                        

  الرامية إىل منع الفساد؛
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 بأن تتَّخذ الدول األطراف تدابري شـاملة ملنـع اجلـرائم املنـصوص عليهـا              يوصي  -٤  
  وعلى اجملتمع بأسره؛ األعمال التجارية بيئةيف االتفاقية واليت تؤثِّر سلباً على 

 بــأن تعمــل الــدول األطــراف علــى تعزيــز الــشفافية بــني كيانــات يوصـي أيــضاً   -٥  
القطــاع اخلــاص، مبــا يــشمل عنــد االقتــضاء وضــع تــدابري متعلقــة هبويــة الشخــصيات االعتباريــة 
والطبيعية املنخرطـة يف إنـشاء كيانـات جتاريـة وإدارهتـا، واختـاذ غـري ذلـك مـن التـدابري الكفيلـة                        

ــرة       ب ــع الفق ــا يتماشــى م ــاألموال، مب ــتفعني ب ــالكني املن ــة امل ــد هوي ــادة  ) ج (٢تحدي ــن امل  ١٢م
   من االتفاقية؛٥٢ من املادة ٢ والفقرة

 بالدول األطراف أن تدعم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مـن             يهيب  -٦  
عــدم مقبوليــة أجــل تعزيــز إدراك املــسؤولني العمــوميني واجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص ل  

  الرشوة وعدم مقبولية التماسها؛
 الدول األطراف إىل أن تتَّخذ ما قد يلزم من تدابري لكـي تـشجِّع، وفقـاً                 يدعو  -٧  

لقانوهنا احمللي، على تعاون القطاع اخلاص تعاوناً فعَّاالً مع التحقيقات الرمسية، مبا يتماشـى مـع                
األطـراف، وفقـاً لنظمهـا القانونيـة احملليـة، يف       من االتفاقية، ويوصي بأن تنظر الـدول      ٣٩املادة  

إنــشاء نظــم ســرية لتقــدمي الــشكاوى، ووضــع بــرامج وتــدابري لتــوفري محايــة فعالــة للــشهود           
   من االتفاقية؛٣٣ و٣٢وللمبلِّغني عن املخالفات، مبا يتماشى مع املادتني 

اص يف  بالدول األطراف أن تعزِّز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـ            يهيب  -٨  
منع الفساد، مبا يتَّفق مع املبادئ األساسية لنظمها القانونية، وبأساليب منها النهوض بالتحـاور              
والتعاون، ووضع مبادرات للترويج إلصالحات مالئمة لـنظم االشـتراء العمـومي وتنفيـذ تلـك                
ــرويج       ــساد، والتـ ــراء الفـ ــام إغـ ــة أمـ ــضعف املناعـ ــيت تـ ــات الـ ــة املمارسـ ــالحات، ومعاجلـ اإلصـ

ارسات اجليدة والقواعد األخالقية املناهضة للفساد وبرامج االمتثال هلا من أجـل كيانـات              للمم
  القطاع اخلاص؛

 بالدول األطراف أن تبسِّط اإلجـراءات اإلداريـة، عنـد االقتـضاء،             يهيب أيضاً   -٩  
  لفساد؛ أمام اهبدف احلد من الفرص املتاحة

ــة واملمارســات اجليــدة   الــدول األطــراف علــى تبــادل اخلــربات ال  يــشجِّع  -١٠   وطني
  املتعلقة بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف منع الفساد ومكافحته؛

ــاه  -١١   ــاً   يلفـــت انتبـ ــاس، وفقـ ــة النـ  الـــدول األطـــراف إىل ضـــرورة أن تبقـــي عامـ
  لتشريعاهتا احمللية، على علم بقضايا الفساد وبالتدابري املتَّخذة ملعاقبة مرتكيب جرائم الفساد؛
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على أمهية تعزيز احلـوار بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل تيـسري                   يشدِّد    -١٢  
اعتماد الدول األطراف، وفقاً للقوانني واللوائح التنظيميـة احملليـة، تـدابري متـصلة حبفـظ الـدفاتر                  
والـسجالت، وكــشوف الذمــة املاليــة، ومعــايري احملاســبة واملراجعــة ذات الــصلة، حلظــر األفعــال  

 مــن االتفاقيــة، واملنفَّــذة بغــرض ارتكــاب أي مــن اجلــرائم   ١٢ مــن املــادة ٣الفقــرة احملــدَّدة يف 
  املنصوص عليها يف االتفاقية؛

ــام واخلــــاص   يهيــــب  -١٣    بالــــدول األطــــراف أن تــــشجِّع ممثلــــي القطــــاعني العــ
املــسامهة خبــرباهتم وتبادهلــا يف إطــار بــرامج تدريبيــة وتثقيفيــة قياســية ومكيَّفــة حــسب           علــى

 ترمــي إىل تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة، وعلــى املــشاركة بنــشاط يف وضــع مثــل هــذه   االحتياجــات
  الربامج واعتمادها؛

 الــدول األطــراف علــى أن تواصــل، مبــساعدة مــن األمانــة، وبالتعــاون  يــشجِّع  -١٤  
املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية حسب االقتضاء، تعزيز الـشراكات بـني القطـاعني العـام                مع

ع الفساد ومكافحتـه، بأسـاليب منـها تـوفري فـرص لتبـادل اخلـربات واملمارسـات                  واخلاص يف من  
  اجليدة ذات الصلة هبذا اجملال أو تشجيع القطاع اخلاص على توفريها؛

 باملبادرات اليت قامت هبا األمانة لتعزيـز الـشراكات مـع     حييط علماً مع التقدير     -١٥  
لوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة          القطاع اخلاص مـن أجـل مكافحـة الفـساد، بالتعـاون ا            

ــة         ــادئ االتفاقي ــوعي مبب ــاء ال ــساعدة إلذك ــدمي امل ــستمر يف تق ــة أن ت ــب إىل األمان ــة، ويطل املعني
  القطاع اخلاص؛ يف

 الــدول األطــراف وســائر اجلهــات املاحنــة إىل تــوفري مــوارد مــن خــارج   يــدعو  -١٦  
  .لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتاامليزانية لألغراض احملدَّدة يف هذا القرار، وفقاً 

 


