
SC 13500 

 

AFRICAN UNION 

 

 

UNION AFRICAINE 

 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 517 700 Fax: 5130 36  

website: www.Africa-union.org  

 
 المجمس التنفيذي

 ية السادسة والعشروفالدورة العاد

 2105يناير  22-23أديس أبابا، إثيوبيا، 
 

 إنجميزي األصؿ:

EX.CL/879 (XXVI)  

 
 

 مجمس االتحاد األفريقي االستشاريتقرير 
 EX.CL/DEC.847(XXV)لمكافحة الفساد عن تنفيذ المقرر 

 الصادر عن المجمس التنفيذي في
 4102مالبو في يونيو 

 ـــــ

http://www.africa-union.org/


EX.CL/879 (XXVI) 

Page 1 

 
 إساءة تخصيص الموارد المرصودةفي تقرير عن التحقيق 

 لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
 

 :أوال مقدمة

مف اتفاقية االتحاد  22وفقا لممادة  فسادأنشئ مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة ال .1
حاد األفريقي، في األفريقي لمنع ومكافحة الفساد المعتمدة خالؿ الدورة العادية الثانية لمؤتمر االت

، وتنص، مف 2006 أغسطس 5، ودخمت حيز التنفيذ في 2003مابوتو، موزمبيؽ، في يوليو 
سيتـ إنشاء مجمس استشاري لمكافحة الفساد داخؿ االتحاد بيف أمور أخرى، عمى أنو "

عقب انتخاب  2009في أصبح مجمس االتحاد األفريقي االستشاري جاىزا لمعمؿ  األفريقي".
( مف قبؿ الدورة العادية السادسة عشرة لممجمس 2( عضوا لوالية سنتيف )11)أحد عشر 

التنفيذي وتعيينيـ مف قبؿ الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد المنعقدة في أديس ابابا، 
. وقد كاف مقر أمانة المجمس في مقر االتحاد األفريقي، أديس أبابا، 12009إثيوبيا، في يناير 

  في إدارة الشؤوف السياسية. إثيوبيا،

خالؿ الدورة العادية العشريف لممجمس التنفيذي، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير  .2
المتحدة عرضا الستضافة المجمس في أروشا، تنزانيا. وطمب  2، قدمت جميورية تنزانيا2012

من " 3أديس أبابا، إثيوبيااجتماع المؤتمر خالؿ دورتو العادية الثمانية عشرة المنعقدة في 
لالزمة لضمان بالتعاون مع حكومة جمهورية تنزانيا االتحادية، اتخاذ اإلجراءات ا ،المفوضية

 نجاح إنشاء األمانة".

                                                           
1
 Assembly/AU/Dec. 224(XII) و [EX.CL/Dec. 485(XVI)المقرران   

2
 EX.CL/719 (XX) Add.3الوثٌقة   

3
 Assembly/AU/Dec.403 (XVIII)مقرر المؤتمر   
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تـ توقيع اتفاقية المقر بيف حكومة جميورية تنزانيا االتحادية واالتحاد األفريقي حوؿ مقر  .3
 .2013ير ينا 18المجمس في أديس أبابا، إثيوبيا، في 

   الخمفية - ايثان

ما م. وتكونت ميزانية المجمس 2013تـ نقؿ أمانة المجمس االستشاري إلى أروشا في أبريؿ  .4
 يمي:

 470,486: 2013دوالرا أمريكيا؛  539,466:  2012كانت الميزانية التشغيمية ] (1
دوالرا أمريكيا[، ممولة مف مساىمات الدوؿ  492,436: 2014دوالرا أمريكيا؛ 

عقد دورتيف عاديتيف لدفع مرتبات العامميف ضمف الييكؿ الموافؽ عميو و بغية عضاء األ
( مينييف، 5(: خمسة )7) عامميف سبعة الييكؿ المعتمد يتكوف مف( لممجمس. وكاف 2)

 عمى النحو التالي: 4متعييف لألمانةل( وخطة تنفيذ 2ممي دعـ اثنيف )اوع

 

 1 5أميف لممجمس ـ 

 1 3سياسة، الشؤوف السياسية والقانونية، ـموظؼ كبير لشؤوف ال 

 1 3موظؼ كبير لشؤوف السياسة، الشؤوف االقتصادية، ـ 

 1 داري، ـ  2موظؼ مالي وا 

 1 1موثؽ ومساعدة لمشؤوف المكتبية، ـ 

 1 4سكرتير ثنائي المغة، خ ع أ 
                                                           

4
 22إلى  25، الجزء زاي، الفقرات من EX.CL/687 (XX)iالوثٌقة   
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 1 7سائؽ/ساعي بريد خ ع ب 

االتحاد األفريقي  إنشاء مجمسالمترتبة عمى كاف مف المقرر تنفيذ اآلثار المالية  (2
( 3خالؿ فترة ثالث ) دوالرا أمريكيا  533,979.59 ةاالستشاري لمكافحة الفساد البالغ

فقط، وتحديدا، الموظؼ اثنيف سنوات، عمى الرغـ مف أنو، لحد اآلف، تـ تعييف عامميف 
لؾ ، وذالكبير لمسياسة، الشؤوف السياسة والقانونية، والموثؽ المساعد في الشؤوف المكتبية

. إضافة إلى ذلؾ، تـ نقؿ الموظؼ المالي واإلداري مف المجنة 2013في أكتوبر 
 20145األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب إلى أمانة المجمس االستشاري في أغسطس 

 2014 2013 2012 السنة
 %25 %25 %50 النسبة المئوية

 
لتكاليؼ التشغيمية لألمانة حكومة السويد، الميزانية البرنامجية واوىو موؿ شريؾ واحد،  (3

%، وذلؾ مف خالؿ الوكالة السويدية لمتنمية الدولية. في ىذا الصدد، تـ 100بنسبة 
 2011في  2015 – 2011الشروع في دعـ تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لممجمس لمفترة 

 ( التالية:4لدعائـ األربع )ابخصوص  62012 –

 فحة الفساددعـ تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمكا 
  براز مكانة مجمس االتحاد التوعية باتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد وا 

 األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
 بناء شراكات مع أصحاب المصمحة في مجاؿ مكافحة الفساد 
 الفعالية التنظيمية لممجمس والرصد والتقييـ 

 
                                                           

 
5
 2100ٌبٌن هذا الجدول خطة التعٌٌن فً المجلس االستشاري حسبما اعتمدته أجهزة صنع السٌاسة فً  
(3122)ٌونٌو  3126-3122الخطة اإلستراتٌجٌة لمجلس االتحاد األفرٌقً االستشاري لمكافحة الفساد  
6
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ويدية )أوسع( كانت قائمة بالفعؿ المساىمة السويدية مف استعماؿ مساىمة س جاءت (4
 لصالح لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا. في ىذا الصدد، تمقى المجمس ما يمي:

 
 2011 :106,000   دوالر أمريكي 310,000: 2012دوالر أمريكي، و 

 
. قررت الحكومة 2013أف أمانة المجمس انتقمت إلى أروشا في بجدر التذكير ي (5

دعـ أنشطة مجمس االتحاد األفريقي ”مشروع خاص بعنواف السويدية، بموجب 
دوالرا أمريكيا. في  915,214.937تمويؿ المجمس بقيمة  االستشاري لمكافحة الفساد"

 8ويدية، مف خالؿ سفارتيا في إثيوبيا، في اتفاقية منحةذا الصدد، دخمت الحكومة السى
رئيس مكتب الشراكات والتعاوف  مع لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، ممثمة مف

لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا، مبمغا خالؿ مف  ،الفني، دفعت السويد بموجبيا
دوالرا أمريكيا لدعـ الخطة اإلستراتيجية لممجمس االستشاري لمفترة  809,925قدره 
2011 – 2015 . 

أف الموارد التي وفرتيا مى "ينبغي اإلشارة إلى أف االتفاقية تنص، مف بيف أمور أخرى، ع .5
السويد تكوف خاضعة إلجراءات المراجعة الداخمية والخارجية كما ىو منصوص عميو في النظـ 

وأف التقارير، السيما   والموائح والتوجييات المالية لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا"
لى لجنة األمـ المتحدة االقتصادية ، سُترفع إعف استخداـ الموارد التقارير والمعمومات المالية

                                                           
7
 105,290.21دوالرا أمرٌكٌا للمجلس االستشاري، و 809,925دوالرا أمرٌكٌا على النحو التالً:  915 :2013: مبلغ 3124  

 .دوالرا أمرٌكٌا للجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألفرٌقٌا
8
للجنة االتحاد األفرٌقً  3126 – 3122اتٌجٌة اتفاقٌة بٌن السوٌد ولجنة األمم المتحدة االقتصادٌة ألفرٌقٌا حول دعم برنامج تنفٌذ الخطة اإلستر  

 االستشاري لمكافحة الفساد
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لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية  مكتب الشراكات والتعاوف الفني. في ىذا الصدد، سيقدـ ألفريقيا
 .20139ألفريقيا  إلى الجانب السويدي تقريرا مرحميا لمفترة مف يناير إلى يوليو 

نة األمـ المتحدة ، في انتياؾ لالتفاقية بيف السويد ولج2014ومع ذلؾ، في مارس  .6
إلى  ،آنذاؾ ي المؤقتاالقتصادية ألفريقيا، أرسؿ البروفيسور أدولؼ الوسوف، األميف التنفيذ

ديسمبر  31السويد مباشرة البينات المالية ومصفوفة استخداـ الموارد التي تتضمف الوضع حتى 
، أدركت السويد أف الموارد المدفوعة 2013 المتفؽ ر األنشطة غيفي أنشطة  ُاسُتعممت. ومف ثـَ

نشطة االحتفاؿ بالذكرى العاشرة لدخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ، أعمييا، وعمى وجو الخصوص، 
 .2014ديسمبر  9إلى  7التي نظمتيا األمانة في أروشا، تنزانيا مف 

دوالرا أمريكيا حتى  350,802دوالرا أمريكيا،  809,925تجدر اإلشارة إلى أنو تـ صرؼ  .7
 459,123ى منيا تجري التحضيرات لمذكرى العاشرة، وتبقّ كانت عندما  2014ديسمبر  31

. كانت الميزانية المقدرة 2013ديسمبر  31دوالرا أمريكيا ألنشطة المجمس االستشاري حتى 
دوالر أمريكي. وفي النياية، تـ إنفاؽ ميزانية قدرىا  491,000لمذكرى العاشرة 

( وتـ عمؿ، حفالت موسيقية، مواد، إنتاج إعالمي والرا أمريكيا )السفر، ُورشد 308,613.98
دفعيا مف موارد الوكالة السويدية لمتنمية الدولية بالرغـ مف أف ذلؾ لـ يكف منصوصا عميو ولـ 

 يتـ طمب ترخيص بذلؾ.

المتحدة االقتصادية  ـ، دعت السويد إلى عقد اجتماع في لجنة األم2014يناير  28في  .8
سنويا لممشروع مباشرة مف المجمس االستشاري دوف أف  10تقريراألفريقيا وأوضحت أنيا تمقت 

تكوف المجنة المتحدة االقتصادية ألفريقيا عمى عمـ بذلؾ، وذلؾ إلى جانب طمب موارد لتغطية 

                                                           
9
 2103 سبتمبر 01المؤرخة   OP/13/09/0526الرقم  الرسالة 

10
 2103نوفمبر  22المؤرخة   AUAB/CORR/0125/2012الوثٌقة الرقم  
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الجانب السويدي ميمة إلى  أوفددوالر أمريكي. وعميو،  163,000عجز في الميزانية بقيمة 
 .2014فبراير  14و 13أروشا يومي 

مكتب المراجعة الخارجية لمفوضية االتحاد األفريقي، بناء عمى خطة المراجعة السنوية  قاـ .9
، ووفقا لمتفويض المسند إليو بموجب لوائح المراجعة الداخمية لالتحاد 2013المعتمدة لسنة 

األفريقي، بإجراء مراجعة لألنشطة المالية واإلدارية لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة 
 المخالفات التالية: عف المراجعة لمفترة المذكورة 11. وكشفت نتائج2013لفساد في ديسمبر ا

ميزانية، ولـ تتبع النفقات إجراءات  ةلـ تكف لمذكرى العاشر التي احتفمت بيا األمانة أي (1
لعمميات المراقبة الداخمية مف قبؿ بالنسبة  المخالفاتالمشتريات المناسبة وقد حدثت نفس 

 المؤقت لتنفيذياألميف ا

 نفقات ليس ليا مخصصات في الميزانيةتحميؿ الميزانية البرنامجية  (2

 شمؿ تنفيذ الميزانية ومراقبة النفقات برامج خارج الميزانية مع التمويؿ (3

بدوف  السمفاتاستعماؿ أسعار فنادؽ خاصة بدوف الموافقات ذات الصمة، وتقديـ  (4
عند العودة مف  2004يوليو  29خ المؤر  AD/FIN/35/4518االمتثاؿ لمتعميـ رقـ 

 ميمة

حيث كاف مرتبو المؤقت حدثت ازدواجية في دفع المرتبات وبدؿ السكف لألميف التنفيذي  (5
ف تـ رد أمانة مدفوعا في كؿ مف مفوضية االتحاد األفريقي و  المجمس االستشاري، وا 

ي منزؿ معظـ المرتبات المدفوعة مرتيف قبؿ المراجعة. إضافة إلى ذلؾ، كاف يقيـ ف
 قدمتو الحكومة بينما يتقاضى بدؿ السكف في نفس الوقت.

                                                           
11

 (2104ٌو )ٌون OIA/2013/033( والوثٌقة الرقم 2104)ٌناٌر  OIA/2013/030الوثٌقة الرقم   
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 مبالغ ىامة غير مسحوبةإلى وجود عدـ سحب السمفات وتسميفات السفر مما أدى  (6

وغيرىا مف المعدات المكتبية بقيمة  يعدـ االمتثاؿ لقواعد المشتريات في شراء أثاث مكتب (7
 دوالر أمريكي. 794400

 2014المراجعيف الخارجييف لالتحاد األفريقي في أبريؿ إضافة إلى ذلؾ، أجرى مجمس  .10
 مراجعة لممجمس االستشاري. وقد لوحظ أف المجمس:

أنفؽ نفس المبمغ اإلجمالي تقريبا عمى االحتفاؿ بالذكرى العاشرة إلنشاء المجمس كما ىو  (1
ف مشار إليو أعاله. ولوحظ أيضا أف نفقات ىذا االحتفاؿ لـ تكف مدرجة في الميزانية لك

 تـ استعماؿ الموارد التي قدمتيا السويد لمبرامج والمشاريع لتغطية النفقات

دوالر أمريكي، تـ  128,300.00اشترى أصوال، بما فييا أثاث ومعدات مكتبية بتكمفة  (2
( عروض أسعار بقسائـ الصرؼ. لكف قيمة األصوؿ 3في بعض الحاالت إرفاؽ ثالثة )

 تجاوزت الحد األدنى مف عروض األسعار 

(. ىنا أيضا ال يوجد دليؿ يثبت أف الشركة 1د واحد )ورّ اشترى أيضا تذاكر سفر مف مُ  (3
 عممية تقديـ عطاءات تنافسي  عبراختيرت 

دوالرا أمريكيا ُقدـ إليو كسمفة  10,935.00لـ يرد األميف التنفيذي مبمغا إجماليا قدره  (4
 سفر لميمات مختمفة

األفريقي، والتي تنص عمى تذاكر بدرجة رجاؿ في انتياؾ لمممارسة الجارية في االتحاد  (5
األعماؿ لمعامميف عندما تستغرؽ الرحمة ثماف ساعات أو أطوؿ، استعمؿ األميف التنفيذ 

( مناسبة عمى األقؿ، خالؿ رحالت استغرقت ما يتراوح 20ىذا التسييؿ في عشريف )
 دقيقة  50ساعات و 6بيف ساعة ونصؼ، و
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عقب صدور التقرير الخاص لمكتب المراجعة ريقي، مف جانب مفوضية االتحاد األف  .11
 ، تـ اتخاذ اإلجراءات التالية:2014الداخمية في يناير 

: تشكيؿ فريؽ تحقيؽ مكوف مف ممثمي إدارة الموارد البشرية، مديرية 2014مارس  (1
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة، ومكتب المراجعة الداخمية؛  البرمجة وا 

 :2014أبريؿ  (2

  ميمة لفريؽ التحقيؽ حوؿ دعاوى سوء اإلدارة 2014أبريؿ  5لى إ 2مف :
 المالية والمخالفات اإلدارية لدى أمانة المجمس االستشاري

 2  ُوّجيت إلى 12: وفقا لموائح ونظـ العامميف لالتحاد ألفريقي2014أبريؿ ،
، وتـ 2014مارس  6البروفيسور لوسوف رسالة تعميؽ مع دفع المرتب، مؤرخة 

ىذه األخيرة  وتولت  13ني أمينة تنفيذية باإلنابةائبة المستشار القانو تعييف ن
 2014أبريؿ  6مياميا في أمانة المجمس االستشاري في 

 9  تقديـ تقرير البعثة المكمفة بالتحقيؽ في دعاوى سوء اإلدارة 2014أبريؿ ،
 المالية إلى مكتب نائب رئيس المفوضية

 21  ينة التنفيذية باإلنابة ومكتب الشراكات : عقد اجتماع بيف األم2014أبريؿ
أديس أبابا. بوالتعاوف الفني لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألفريقيا في المقر 

وتـ التوصؿ إلى نتيجة مفادىا أف مف األىمية بمكاف أف يقدـ المجمس 
                                                           

12
 ةلرئٌس أو السلطة المختصل ٌجوز :اإلٌقاف عن الخدمة بسبب دلٌل واضح)ي(  7214]اإلجراءات التأدٌبٌة واإلدارٌة[، الالئحة 72الالئحة   

مراجعة الالمالٌة أو  أو إدانة له فً تقرٌر ،خطٌر عند استالم أدلة فاهرة تتعلق لسوء سلوكمع الدفع ي هٌئة أخر  وقف موفف أل
 اموال قام بإنفاقها من تحمل مسؤولٌةالموفف  لعدم مقدرةأو بشكل غٌر مالئم أموال االتحاد  أو تخصٌص الحتٌال واالختالس اب قرٌرالت

 آخر ي اجهازأل( أشهر فً انتفار قرار الرئٌس أو السلطة المختصة 4ثالثة )لألكثر من فترة متراكمة  التوقٌفالتحاد. ال ٌجوز ا أموال

، وقد دون تصرٌح بذلك السفر إلى خارج مركز عملهب السماح للموفف تحت التوقٌف زال ٌجولتوصٌات مجلس التأدٌب.  ستالمهم ابعد 
 .االتحادفقط بإلى بعض األماكن ٌقتصر دخوله 

13
 3125مارس  22المذكرة المؤرخة   
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االستشاري التقرير المالي مع جميع الوثائؽ الثبوتية وتمشيا مع األنشطة المتفؽ 
 يا.عمي

 22  عقد اجتماع مع نائب رئيس المفوضية بناء عمى طمب مف 2014أبريؿ :
إدارة الشؤوف مديرية الموارد البشرية،  باإلنابة. وقد حضره ممثمو األمينة التنفيذية

عداد الميزانية والمالية والمحاسبةالسياسية،  ، مكتب المراجعة مديرية البرمجة وا 
. وتتضمف محاضر االجتماع النتائج الداخمية ومكتب المستشار القانوني

 والتوصيات.

 23  مف مديرة الموارد البشرية باإلنابة إلى البروفيسور  14: مذكرة2014أبريؿ
الصادر عف ائؿ المثارة في تقرير المراجعة سالوسوف تطمب منو الرد عمى الم

 مكتب المراجعة الداخمية وفريؽ التحقيؽ.مف كؿ 

 26  موارد البشرية رد البروفيسور لوسوف.: تمقت مديرية ال2014أبريؿ 

 22  اجتماع بيف األمينة التنفيذية باإلنابة والجانب السويدي في 2014مايو :
السويدي إجراء مراجعة قانونية مف  بلسويدية بأديس أبابا. وطمب الجانالبعثة ا

 قبؿ مراجعيف يختارونيـ ويدفعوف ليـ.

 11  ب مف الجانب السويدي، بيف ، بناء عمى طمد اجتماع : ، عقْ 2014يونيو
المفوضية )مدير اإلدارة والموارد البشرية، مدير إدارة الشؤوف السياسية واألمينة 
التنفيذية باإلنابة( والجانب السويدي. وأكد الجانب السويدي مجددا طمبو إلجراء 

 مراجعة قانونية.

                                                           
14

 2104أبرٌل  23المؤرخة  AHRM/91001560/3520.14المذكرة رقم   
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 11  يونيو  10: تمقى مكتب رئيسة المفوضية رسالة، مؤرخة 2014يونيو
، مف رئيس المجمس االستشاري يثير فييا عددا مف المسائؿ ويقدـ بعض 2014

 التوصيات

 17  قدمت مفوضة الشؤوف السياسة لممفوضية إحاطة حوؿ : 2014يونيو
الوضع في المجمس االستشاري. وتـ تقديـ واعتماد عدد مف التوصيات بشأف 

  طريؽ المضي قدما

 24  الؿ دورتو العادية الخامسة : اعتمد المجمس التنفيذي خ2014يونيو
 EX.CL/Dec.847(XXV)والعشريف في مالبو، غينيا االستوائية، المقرر 

عف تنفيذ المقرر  2015وطمب مف المجمس االستشاري رفع تقرير في يناير 
 المذكور

 1  تقرير مف األمينة التنفيذية باإلنابة عف الوضع في المجمس 2014يوليو :
لتي تتطمب العناية العاجمة، مقدـ إلى مكتب رئيسة االستشاري وجميع المسائؿ ا

 المفوضية

 1  طمب رئيس الديواف مف مكتب األميف العاـ لممفوضية إدراج 2014يوليو :
لممفوضية الذي كاف مف  257التقرير المذكور في جدوؿ أعماؿ االجتماع الػ

يوليو  3. غير أف جدوؿ أعماؿ اجتماع 2014يوليو  3المقرر عقده في 
بؿ بحث تقرير عف وضع المجمس االستشاري ولكف مف قِ  فتضمّ  2014

 .المستشار القانوني
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 3  عداد الميزانية برسالة تمنح الترخيص 2014يوليو : بعث مدير البرمجة وا 
 بالمراجعة المطموبة مف السويد إلى الجانب السويدي

 22  اجتماع افتتاحي بيف ممثمي المفوضية )األمينة التنفيذية2014يوليو : 
عداد الميزانية والمالية والمحاسبة: موظؼ مالي  باإلنابة، ومديرية البرمجة وا 
كبير واحد ومحاسب مساعد واحد(، الجانب السويدي وشركة برايس ووتر 

 ىاووس كوبر، كينيا. وتـ التوصؿ إلى اتفاقية حوؿ اختصاصات المراجعة.

 2014أغسطس   (3

 12  األفريقي بيف ممثمي : اجتماع ختامي في مقر االتحاد 2014أغسطس
عداد الميزانية والمالية  المفوضية )األمينة التنفيذية باإلنابة، ومديرية البرمجة وا 
والمحاسبة: موظؼ مالي كبير واحد ومحاسب مساعد واحد(، الجانب السويدي 

في نياية المراجعة التي أجرتيا شركة  ، وذلؾوشركة برايس ووتر ىاووس كوبر
 في أروشا.برايس ووتر ىاووس كوبر 

 :2014أكتوبر  (4

 30  الستشاري، مف المقر، في حسابو ا: تمقى المجمس 2014أكتوبر
دوالرا أمريكيا لسداد الديوف المستحقة لدائني المجمس  294,844.89

 االستشاري.

وكما ىو مبيف أعاله، بناء عمى طمب الحكومة السويدية، وعقب موافقة المفوضية،  .12
بر كينيا في إجراء مراجعة خاصة لمجمس االتحاد شرعت شركة برايس ووتر ىاووس كو 

لدعـ السويدي لمجمس االتحاد "ااألفريقي االستشاري لمكافحة الفساد فيما يتعمؽ بمشروع 
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 2014ديسمبر  31" لمسنة المنتيية في 2013األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد لعاـ 
 يرمي إلى تحقيؽ األىداؼ المحددة التالية:وقدمت التقرير عف ذلؾ. وكاف التعييف 

 تحديد ما إذا تـ استعماؿ موارد المانحيف لألغراض المنشودة 

  تحديد ما إذا تـ شراء السمع والخدمات، والتنفيذ الفعمي لألنشطة الممولة وفقا
لموثائؽ والميزانيات وخطط العمؿ والمواصفات المعتمدة لممشروع، ووفقا لمقوانيف 

 إلجراءات ذات الصمة.والموائح وا

  ،رتكبيا في حالة حدوثياكيفتيا ومُ  وأإثبات حدوث أـ عدـ حدوث مخالفات 

 ىذه مف  أيممبمغ المالي المفقود نتيجة لمثؿ إجراء تقدير، عند االقتضاء، ل
 الممارسات

  ،موائح بالااللتزاـ  ـلممبمغ المالي المفقود نتيجة لعدإجراء تقدير، عند االقتضاء
ف   .فساد ةكاف مف غير الممكف إثبات حدوث حاالت ممارسوالنظـ وا 

 ما يمي:عف نة عمميات اإلنفاؽ كشفت مراجعة الوثائؽ الثبوتية لعيّ  .13

  :دوالرا أمريكيا يثير تساؤالت  463,193.00أف مصير مبمغ قدره   (1

  دوالرا أمريكيا. لـ يتـ  32,397ثمة نفقات غير مدعومة بالوثائؽ بمغت قيمتيا
 قة لمفحص بخصوص ىذا المبمغ.توفير أية وثي

  دوالرا أمريكيا.  72,421ثمة نفقات غير مدعومة بالقدر الكافي بمغت قيمتيا
 ، ُفِقدت وثائؽ تتعمؽ بأىمية النفقاتبالنسبة ليذا المبمغ
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  دوالرا أمريكا تحمميا المجمس ورفع تقريرا عنيا دوف  357,756ثمة نقفة بقيمة
ؽ عميو. ىناؾ تباينات بيف قوائـ النفقات أف تكوف متمشية مع المشروع المواف

المفصمة مف النظاـ المحاسبي لممجمس االستشاري وبنود النفقات الواردة في 
 المصدؽ عمييا. رير الماليالبيانات/التق

  ُمالت تطبيؽ أسعار صرؼ غير مالئمة في تسجيؿ التعامالت التي أجريت في ع
دوالرا أمريكيا بيف المبالغ  629 غير الدوالر األمريكي، مما أدى إلى تبايف بمغ

 دفتر األستاذ والمبالغ الناتجة عف الوثائؽ الثبوتية.المسجمة في 

 759,487أف المجمس االستشاري استعمؿ تقريبا إجمالي الميزانية المخصصة البالغة  (2
( بنود 1والرا أمريكيا. لكف ثمة استعماؿ زائد أو ناقص لبنود الميزانية حيث إف أحد )د

( مف الميزانية 2سجؿ استعماال زائدا ىاما بينما سجؿ بنداف اثناف ) (Axis 2)نية الميزا
(Axis 1  و Axis 4 استعماال ناقصا ىاما. لـ يتـ الحصوؿ عمى أي ترخيص مف )

عمميات إعادة التخصيص اليامة في الميزانية كما ىو مبيف في إجراء السفارة السويدية ب
 الجدوؿ أدناه.

 
الميزانية  لبيافا بند الميزانية

)الدوالر 
 األمريكي(

 النفقات 
)الدوالر 
 األمريكي(

 الفرؽ
)الدوالر 
 األمريكي(

النسبة 
المئوية 
 لالستعماؿ

Axis 1 دعـ تنفيذ االتفاقية 
 

219,000 143,516 75,484 66% 
 

Axis 2  براز التوعية باالتفاقية وا 
 المجمس االستشاري  مكانة

111,000 361,715 -250,715 326% 
 

Axis 3 86 14,928 94,997 109,925 بناء القدرات% 
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Axis 4  الفعالية التنظيمية لممجمس

 والرصد والتقييـ 
319,562 159,195 160,367 50% 

 
 %100 64 759,423 759,487 المجموع 

 
 أف ثمة حاالت لعدـ االمتثاؿ لموائح المشتريات لالتحاد األفريقي عمى النحو التالي: (3

 ية اخيار الموّرد مفتوحة وشفافة ولـ يتـ حفظ سجالت كافية تدؿ عمى لـ تكف عمم
استعاف المجمس في معظـ مشترياتو مف جية أف اختيار المورديف كاف تنافسيا. 

واحدة فيما يتعمؽ بالسمع والخدمات االستشارية، وذلؾ حتى في الحاالت التي 
 دوالر أمريكي. 500تكوف فييا األسعار أعمى مف الحد األدنى لمشراء البالغ 

 لـ تكف لدى المجمس لجنة عطاءات/اختيار خالؿ فترة التنفيذ؛ 

  عمى استالـ  ـ دليالالسمع لتقدّ استالـ ثمة حاالت لـ تتـ فييا إعداد إيصاالت
 السمع في الوقت المناسب

جراءات المراقبة الداخمية (4  .عدـ االمتثاؿ لإلجراءات المالية وا 

  لمبالغ النقدية والحسابات المصرفية إجراءات إدارة افي مواطف ضعؼ 

  لـ يتـ حفظ أي  –عدـ حفظ سجالت مالئمة لمخازف المكاتب والمستمزمات
سجالت لممواد التي أخرجيا المجمس مف المخازف، مثؿ القرطاسيات المكتبية 
والمواد التي اشتريت لالحتفاؿ بالذكرى العاشرة مثؿ الحقائب، القبعات 

 والمجمدات

 ت عمى أصوؿ المشروععالما عدـ وضع 
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 عدـ االمتثاؿ إلجراءات إدارة الجرد لالتحاد األفريقي 

  في إدارة وقود السيارات وتكاليؼ االستعماؿمواطف ضعؼ 

 عدـ االمتثاؿ لممبادئ التوجييية لمسفريات لمفوضية االتحاد األفريقي 

 عدـ االمتثاؿ لسياسات التعييف لمفوضية االتحاد األفريقي 

ه لمحة عامة عف اإلجراءات المطموبة التي يتعيف اتخاذىا بغية تصحيح قدـ الجدوؿ أدناي .14
 الوضع الحرج الذي واجو وال يزاؿ يواجو مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

 :الخاتمة –ثالثا

واإلجراءات حددت مفوضية االتحاد األفريقي جميع المسائؿ التي تتطمب المعالجة  .15
خذت اإلجراءات العاجمة لتعييف أميف تنفيذي فني في ىذا الصدد، ات المطموبة. التصحيحية

ة الفعالية والكفاءة مف خالؿ تزويدىا بقدرات الموارد المالية والبشرية الالزمة. ضمف لألمانوست
. 2014يونيو  10عقب إعالف شغور منصب األميف التنفيذي، تـ إعداد القائمة المختصرة في 

. 2014يوليو  15حيف الواردة أسماؤىـ في القائمة المختصرة في وأجريت مقابالت مع المرش
. أجيزت محاضر 2014 سبتمبر 4وتـ تقديـ تقرير المقابالت إلى مجمس التعييف والترقية في 

. ومفوضية االتحاد األفريقية 2014نوفمبر  12مجمس التعييف والترقية مف أجؿ التنفيذ في 
ف األميف . والمفوضية واثقة اآلف مف أ2015في بداية  جاىزة اآلف لتعييف أميف تنفيذي جديد

مف ، 2015ذيف سيتـ انتخابيـ في يناير أعضاء المجمس الجدد ال التنفيذي الجديد سيتمكف، مع
 وضع المجمس في مسار جديد في أداء التفويض الياـ المسند إليو.
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 المالحظات الوقائع المسائل الرئيسية 

 
 ء المتخذاإلجرا المكتب/اإلدارة

ُطمب من المفوضية،   .1
بالتعاون مع حكومة 
جمهورية تنزانيا 
المتحدة، اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة 

 إلنجاح إقامة األمانة
 

لـ تقدـ المفوضية 
لممجمس االستشاري 
الدعـ الالـز خالؿ 
قامة  االنتقاؿ وا 
المكاتب الجديدة في 
أروشا وفقا لمممارسة 

 الجارية
 

ضية لـ تستكمؿ المفو 
عممية التعييف في 
المناصب النظامية، 
وكاف مف المقرر أف 

وقد تـ  2012تبدأ في 
تعييف عامميف فقط 

 حتى اآلف
 

أف المفوضية  يتعيف عمىكاف 
عامميف مف إدارة الموارد تنتدب 

عداد  البشرية ومديرية البرمجة وا 
الميزانية والمالية والمحاسبة، وقد 
حدث ذلؾ في الماضي ألجيزة 

ثؿ البرلماف األفريقي أخرى م
وغيره لممساعدة في إقامة 

 المكتب.
 

 فكاف مف المفروض أيضا أ
تتخذ المفوضية اإلجراءات 

لمتعجيؿ بتعييف أميف  الالزمة
 تنفيذي فني

إدارة الموارد 
 البشرية

ينبغي أف توضح 
إدارة الموارد البشرية 
األسباب التي أدت 
إلى تأخير التعييف، 
فقد ُعيٍّف فقط موظؼ 

ير واحد وموثؽ منذ كب
2012 

 

تعيين مدير تنفيذي  
 مؤقت

 

تـ تعييف األميف 
التنفيذي المؤقت عقب 

ور المنصب عالف شغإ
جراء الو  مقابالت. ا 

إضافة إلى ذلؾ، 
أجرت إدارة الموارد 
البشرية تمديدات العقد 
بناء عمى طمب مف 

ات اإلدارية أف يتولى مف المخالف
امؿ مف ذوي العقود القصيرة ع

األجؿ منصبا فنيا، ثـ ُتسند إليو 
قامة بعد ذلؾ مسؤو  لية نقؿ وا 

 أروشا، تنزانيا.األمانة في 
 

إدارة تنمية 
الموارد 

دارة  البشرية وا 
الشؤوف 
 السياسية

 

ينبغي أف توفر إدارة 
تنمية الموارد البشرية 
دارة الشؤوف  وا 

حات السياسية توضي
حوؿ مجرى العممية 

 بأكمميا. 
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رئيس المجمس 
ي أو مدير االستشار 

 إدارة الشؤوف السياسية
تعيين محاسب مساعدة  

 موظفا ماليا باإلنابة
 

منذ االنتقاؿ إلى 
أروشا، كانت تعمؿ 
محاِسبة مساِعدة 

(. 2كموظؼ مالي )ـ
وقد انتيى عقدىا في 

 .2014يوليو  31
ومف غير المقبوؿ 

 .تجديد عقدىا

إف ما يجعؿ الحاجة إلى تعييف 
لحاحا موظؼ مالي متفرغ أكثر إ

ىو أف المحاِسبة المساِعدة ُذِكر 
اسميا في المراجعة بأنيا دفعت 
لنفسيا مبالغ لـ تكف مؤىمة ليا 

 وُطمب منيا رد مبمغ ىاـ.
 

إدارة تنمية 
الموارد 
 البشرية

ينبغي أف تتخذ إدارة 
الموارد البشرية 
اإلجراءات الالزمة 
لمتعجيؿ بتعييف أو 
إعادة نشر موظؼ 

 مالي
 

اثنين وبدلي دفع مرتبين  
سكن اثنين إلى األمين 

 التنفيذي الموقت
 

كاف ينبغي أف ُتصدر 
إدارة الموارد البشرية 
رسالة/تولي مياـ 
ُتوقؼ بموجبيا إدارة 
عداد  البرمجة وا 

ميزانية دفع مرتبو ال
 في أديس ابابا

يبدو أنو كاف ثمة نقص في 
التنسيؽ بيف إدارة الموارد 
عداد  البشرية ومدرية البرمجة وا 
الميزانية والمالية والمحاسبة 
دارة الشؤوف السياسية خالؿ  وا 
نقؿ المجمس االستشاري إلى 
أروشا، ومف ثـ يعتبر ذلؾ 

 ضعفا مؤسسيا

إدارة الموارد 
دارة  البشرية وا 

الشؤوف 
 السياسية 

 

ينبغي أف توضح 
إدارة الموارد البشرية 
دارة الشؤوف  وا 

كيؼ أمكف  السياسية
  حدوث ذلؾ

 

راءات تأديبية القيام بإج 
 أو مقاضاة جنائية

 

كانت المفوضية تنظر 
في إمكانية القياـ 
بإجراء مقاضاة جنائية 
في حؽ األميف 
التنفيذي المؤقت. غير 

يدخؿ في أف تصرفو 
استعماؿ  ةباب إساء

المنصب والمخالفة 

مكتب المستشار  يتعيف عمىكاف 
حوؿ اورات إجراء مشالخاص 

 القياـ بإجراء مقاضاة جنائية
 بموجب القانوف التنزاني

 

مكتب 
المستشار 
 القانوني

ينبغي أف يقدـ مكتب 
المستشار القانوني 

تقريرا عف اإلجراءات 
المتخذة أو عف 

طريؽ المضي قدما 
حيث إف عقد 

ور لوسوف البروفيس
يونيو  30انتيى في 



EX.CL/879 (XXVI) 

Page 18 

اإلدارية لموائح ونظـ 
 االتحاد األفريقي

2014 

االحتفال بالذكرى  
 العاشرة

 

ألميف التنفيذي قرر ا
المؤقت االحتفاؿ 
بالذكرى العاشرة ولـ 
يحصؿ النشاط عمى 
موافقة المجمس ولـ 
تكف ثمة ميزانية. غير 
أف األمانة استعممت 
موارد الوكالة السويدية 

لجنة  –لمتنمية الدولية 
األمـ المتحدة 
االقتصادية ألفريقيا 

سداد بعض النفقات. ل
ومعظـ المورديف لـ 

قابؿ أجورا ميتمقوا 
 لخدمات التي قدموىا.ا

مفوضية اتخاذ كاف يتعيف عمى ال
ؽ األميف إجراءات حاسمة في ح

التنفيذي المؤقت قبؿ إحاطة لجنة 
الممثميف الدائميف بإمكانيات 
رصد ميزانية تكميمية أو اتخاذ 

 القرار بشأف مسار عمؿ آخر
 

مكتب نائب 
رئيس 

المفوضية 
ومديرية 
البرمجة 
عداد  وا 

الميزانية 
مالية وال

 والمحاسبة

عمى مكتب نائب 
رئيس المفوضية 
ومديرية البرمجة 
عداد الميزانية رفع  وا 
تقرير عف اإلجراء 

 المتخذ
 

طمب الجانب السويدي  
مراجعة حسابات 

 المجمس االستشاري
 

طمب الجانب 
السويدي، الشريؾ 
الوحيد لممجمس 
االستشاري، أف ُيسمح 
لو بتعييف مراجعيف 
 مستقميف والدفع ليـ
بغية مراجعة الحسابات 
بناء عمى اختصاصات 
سيتـ االتفاؽ عمييا مع 

 المفوضية

توصؿ مكتب المراجعة الداخمية 
ومجمس المراجعيف الخارجييف 
إلى نفس االستنتاجات. قد ال 
تكشؼ مراجعة أخرى عف أي 

 شيء جديد
 

رئيس 
 المفوضية

تحتاج اإلدارة إلى 
شأف باتخاذ قرار 

جدوى إجراء مراجعة 
أو إبالغ أخرى 

الجانب السويدي فقط 
مراجعي االتحاد برد 

 األفريقي
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الخطأ في تحميل  
 النفقات

 
 
 

ثمة خطأ في تحميؿ 
شراء القرطاسيات، 
األثاث، المعدات 
المكتبية وغيرىا مف 
الموارد بقيمة 

دوالرات  90,606.98
موارد أمريكية عمى 

الوكالة السويدية 
لجنة -لمتنمية الدولية

األمـ المتحدة 
 القتصادية ألفريقياا

التي لـ تتضمف 
مخصصات ميزانية 
لمتأثيث أو أنشطة 
 أخرى تتعمؽ بالمكتب

ينبغي أف تساعد المفوضية في 
إيجاد موارد لرد المبالغ تـ 

 خصميا خطأ
 

الشؤوف 
اإلدارية 
ومديرية 
البرمجة 
عداد  وا 
 الميزانية

الشؤوف اإلدارية 
ومديرية البرمجة 

عداد الميزانية  وا 

بات العاممين دفع مرت 
من ذوي العقود القصيرة 
األجل في أمانة 

 المجمس
 

كاف العامميف مف ذوي 
 ،العقود القصيرة الستة

مف أصؿ مجموع 
العامميف الثمانية، 
يتقاضوف مرتباتيـ مف 
موارد الوكالة 

. ولكف ما داـ السويدية
لـ تعد ثمة موارد فال 
 بد مف اتخاذ قرار
استبقاء ىؤالء العامميف 

 يـحأو تسري

ينبغي أف تعمؿ المفوضية عمى 
إيجاد موارد لدفع مرتبات ىؤالء 
العامميف سواء تقرر استبقاؤىـ أو 

 تسريحيـ
 

مديرية 
البرمجة 
عداد  وا 

الميزانية 
والمالية 

 والمحاسبة

كاف يتعيف عمى 
مديرية البرمجة 
عداد الميزانية  وا 
النظر في المسألة 
بيدؼ تقديـ 

 التوصيات المناسبة

عمى كاف يتعيف مكتب ال تنص لوائح ونظـ العامميف عند إعداد طرؽ العمؿ بة المستشار تعيين نائ 
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القانوني أمينة تنفيذية 
 باإلنابة

 

لمتعييف الخاص لنائبة 
المستشار القانوني، 
ثبت أف منصب 
األميف التنفيذي ىو 

والبروفيسور  5ـ
لوسوف كاف يتقاضى 

جة در ، 6فقط رزمة ـ
كاف مف . وبالتالي، 6

الممكف تعييف 
الموظؼ األقدـ في 

 ااألمانة أمينا تنفيذي

عمى أف يشغؿ موظؼ واحد 
( مختمفيف في 2منصبيف )

( مختمفيف في االتحاد 2جيازيف )
 األفريقي

 
إضافة إلى ذلؾ، تنص لوائح 
ونظـ العامميف فقط عمى تولي 
اإلنابة في منصب أعمى مف 
المنصب الفني الذي يشغمو 

 العامؿ 
 

المستشار 
  القانوني

مكتب المستشار 
القانوني دراسة لوائح 
ونظـ العامميف 
صدار رأي مالئـ  وا 
يمكف اإلدارة مف 

 تكويف رأي مطمع
 

يتعين عمى إدارة  
الشؤون السياسية 
اإلشراف عمى تفعيل 
مجمس االتحاد األفريقي 
االستشاري لمكافحة 

 الفساد
 

أوضحت إدارة الشؤوف 
السياسة أنيا توقفت 
عف مراقبة أنشطة 
المجمس االستشاري 
استنادا إلى رأي صدر 
عف مكتب المجمس 
القانوني وأفاد بأف 
المجمس االستشاري 

 جياز مستقؿ

يعتبر مجمس االتحاد األفريقي 
المجنة كاالستشاري جيازا مستقال 

األفريقية لحقوؽ اإلنساف 
والشعوب، لجنة الخبراء األفريقية 
لحقوؽ الطفؿ ورفاىيتو وغيرىما. 

يض المسند إلى غير أف التفو 
المفوضية يتمثؿ في اإلشراؼ 
عمى تفعيؿ المجمس وفقا لممقرر 

القياـ بذلؾ بعُد ولـ يتـ 
ASSEMBLY/AU/DEC.403(XVIII

) 

  

- 
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 المجمس التنفيذي

 نوالعشرو  ةــــــــالسادس الدورة العادية    

 3102يناير  32-32 أديس أبابا، إثيوبيا،
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 بحث تقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشاري

 EX.CL/DEC.847 (XXV)لمكافحة الفساد عن تنفيذ المقرر 

 4102يونيو  الصادر عن المجمس التنفيذي في مالبو، في

 ــــــ
 

http://www.au.int/


 

AFRICAN UNION ADVISORY BOARD 

ON CORRUPTION 

 

CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION 

AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 

 

CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO 

AFRICANA SOBRE CORRUPÇÃO 

P.O Box 6071, ARUSHA, TANZANIA -Tel: +255 27 205 0028/29/30- Fax: +255 27 205 0031 

Email: info@auanticorruption.org *Website: www.auanticorruption.org  

 

 يتقرير المجمس االستشار بشأن  EX.CL/DEC.847 (XXV)تنفيذ المقرر  عنتقرير 

 EX.CL/860(XXV)) الفسادكافحة لم يلالتحاد األفريق

 

، خالل دورتو العادية الخامسة والعشرين، يلالتحاد األفريق يعتمد المجمس التنفيذأوال. ا 
 EX.CL/Dec.847 ررــــــــلمقاة( ــــــائيمالبو)غينيا االستو  يف 3102يونيو  32و 32 يالمنعقدة يوم

(XXV)  الفسادكافحة لم يلالتحاد األفريق يتقرير المجمس االستشار بشأن. EX.CL/860 (XXV) .

 ىذا المقرر أن : برز منوي

 ،التنفيذيالمجمس 

يجيز الفساد و  كافحةلماألفريقي لالتحاد االستشاري نشطة المجمس أبتقرير  يحيط عمما .0
 لواردة فيو؛التوصيات ا

ى عم يشجعهجازه ونالفساد عمى العمل الذى تم إاالستشاري لمكافحة المجمس يهنئ  .3
 متابعة جيوده؛
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يطمب ومفوضية لم لموارد المخصصةفي افترض الم ختالسالإزاء اعن قمقو البالغ يعرب  .2
 تقريرتقديم  خدمات مراجعة الحسابات إدارة من وكذلك مفوضية االتحاد األفريقي من

ي يتعين اتخاذىا اإلجراءات الت ي وعنعن التحقيق الجار  في أقرب قت ممكن شامل
 ؛2015 ينايرقمة  إلي الوضع لمعالجة ىذا

 تعزيز لالتحاد األفريقيالمجمس االستشاري مفوضية االتحاد األفريقي و  من يطمب .2
 مناسبة؛ من خالل آليةمعالجة الوضع ا لمالتعاون فيما بيني

 يف مجمس االستشاريلم الالزمة البشرية والمالية الموارد قديمت من المفوضية كذلك يطمب .2
دعوة  ، ينبغيوفي ىذا الصدد. أداء ميمتو لتمكينو من الميزانية خصصاتم حدود

 ؛ جناح السرعةعمى  يإلى شغل منصب األمين التنفيذ االتحاد االفريقي مفوضية
توقيع القوم بت ذلك بعد، أن تفعللم التي من جميع الدول األعضاء  يطمب أيضا .6

 إلي تقديم تقريرتنفيذىا و الفساد و  كافحةمنع وملاألفريقي اتفاقية االتحاد عمى تصديق الو 
 االتفاقية؛ أحكام ىذه  عن تنفيذاالستشاري لمجمس ا

وخاصة ، لممجمس االستشاري الدعم الالزم األعضاء الدولتقديم  عمى ضرورة ؤكدي .2
 بدال من االعتماد، من المساىمات الطوعية فريقيألالتحاد اا من ميزانية الموارد المطموبة

 يين؛شركاء الخارجالتمويل من ال عمى المفرط
خالل القمة  إليو وتقديم تقرير ىذه التوصيات متابعة تنفيذ المجمس االستشاري من يطمب .8

 .المقبمة

الجوىرية قاط النالفساد أن أيا من األفريقي لمكافحة لالتحاد االستشاري المجمس  . يالحظثانيا
تنفيذىا من قبل  يتم الشروع فقد مقرر المذكور ال من 2و  6و  2و  4الفقرات فيالمحددة 

 األفريقي مفوضية االتحاد 
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 خدمات مراجعة إدارة من مشروع تقريراالستشاري لمجمس تسمم ا، 2حول النقطة  .0
وضع االختالس الذي وقع واإلجراءات التحفظية والنيائية الواجب  عنالحسابات 

يناير  قمة مؤتمرإلي أن يقدم  نأمل الذي التقرير النيائي المجمس ينتظرو  اتخاذىا.
3102. 

المجمس  يالحظ، لمفوضيةوا بين المجمس تعزيز التعاونالمتعمقة ب 2النقطة  حول .3
 فيالشروع  لم يتم حتى اآلن،و . ناقصة جداال تزال  بين الييئتين أن العالقات االستشاري

مع أن المجمس  المجمس موارد ورصدإلدارة  آلية مناسبة إنشاءطرق  لدراسة لقاء أي
 نتيجة لألسف. سفر عن أي مبادرات لم تاتخذ قد االستشاري 

 
 ةرئيسمدير ديوان  طمبنا من ،3102يناير  15يف مؤرخةرسالة من خالل و ، في الواقع

 يلالمديرين ومسؤو و  المفوضينمختمف  عمل مع عقد جمسة األفريقي مفوضية االتحاد
 لم تصمناو . والمفوضيةاالستشاري تعزيز التعاون بين المجمس من أجل األجيزة األخرى 

نبينا كما  ولم نحصل عمى إجابة.. 2014فبراير 02في  مرة أخرى قمنا بالتنبيوو . إجابة
كتبنا  محاولة أخيرة فيو  .جوابأي ولم نحصل عمى  3102مارس  13 يف أخرى مرة

وحتى اليوم لم  .3102عام  يونيو 01في  األفريقيتحاد اال إلى السيدة رئيسة مفوضية
 .آلية ةأي عنحصل عمى رد ولم يتم وض

من موظف و مدير الشؤون السياسية، السياسية، و  لشؤونا مفوضالتقى ، مالبو بعد قمة
 .موظفيو وأحد المجمس االستشاري رئيس مالبو مع في ىذه اإلدارة

  .حتى اآلن ه الجمسةىذ اللخشممو الحديث  مام نقطة أي تنفيذ لم يتم
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الشؤون السياسية  عن ةالمسؤول ةالمفوضالسيدة  إلىرسالة ، 3102أكتوبر  8وجينا في 
المجمس  وضعبشأن  البومقمة المجمس التنفيذي و  قرراتمتنفيذ  بضرورة وذكرناىا

 .االستشاري
الذى ارتكبو  ساالختال تقريرا مؤقتا عنردًا عمى ذلك ، مدير الشؤون السياسيةإلينا  بعث

 .الوسون آدولف بروفسورالمؤقت ال التنفيذياألمين 
ال حظ المجمس مالية، البشرية و الموارد ال تخصيصالمتعمقة ب 2النقطة فيما يتعمق ب .2

 من المقرر يةجوىر ال ه الخطةىذ لتنفيذ مبادرة أية بكل أسف عدم اتخاذاالستشاري 
EX.CL/Dec.847 (XXV) وجيت اإلخطارات التي رسائل التذكير و  العديد من عمى الرغم من
 .التحاد األفريقيإلى السمطات التنفيذية ل

لالتحاد  المجمس االستشاري رئيس فإن، المذكور قررممن ال 8 وفقا لمفقرةي الواقع، ف
منيا  نسخةرفق ت، 3102أكتوبر  8 فيمن خالل رسالة ، أبمغقد  الفسادلمكافحة  فريقياأل

لممقرر  يلالطالع عمى التنفيذ الفعم مفوضة الشؤون السياسيةالتقرير، السيدة ا ىذمع 
 .الرسالةولم يتم تسمم أي رد عمى ىذه المذكور 

 29 يفرسالة  الفساد لمكافحةاألفريقي  لالتحاد المجمس االستشاري رئيسكتب ، كذلك
 الشؤون مفوضة مع نسخة إلى، األفريقيإلى السيدة رئيسة مفوضية االتحاد  3102أكتوبر 

 التوصيات الصادرة عن تنفيذينتظر  : >>المجمس االستشاري أنتحيطيا عمما بلسياسية، ا
 32و 32 ييوم مالبو فيالخامسة والعشرين المنعقدة  دورتو العاديةخالل المجمس التنفيذي 

  .رد يأالمجمس االستشاري لم يتمق  ،وحتى اآلن <<. 2014 يونيو
 

 الفسادلمكافحة األفريقي  لالتحاد مجمس االستشاريلمي فإن النظام الداخم، من ناحية أخرى
، ألسباب تتعمق بالميزانيةو  .عمى األقل عادية كل سنة أربع دورات تنظيم عمى ياقانون ينص
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، والثالثة، حال دون عقد الدورة الثانية مالبو من مقرر 5 وفقا لممادة، الموارد عدم توافرفإن 
تم كذلك لم ي. 3102 شير مارس فيالمنعقدة  يدةالدورة الوح باستثناء، والرابعة لممجمس

بسبب عدم توافر الموارد المالية بالنسبة لجياز أعضاؤه  ،3102نشاط خالل سنة  يأب القيام
، تكون عواقب ذلك ة عمى األقلنالس يف ض أن يجتمعوا أربع مراتو غير دائمين ومن المفر 

 وخيمة.
 ،كما أوصى بذلك مقرر مالبوالسرعة عمى جناح  يفإن تعيين أمين تنفيذ، من جانب آخر

 مع العمممن قبل أمين مؤقت تدار االستشاري ال تزال األمانة التنفيذية لممجمس و . بعدلم يتم 
، األفريقيلى مدير ديوان رئيسة مفوضية االتحاد قد وجو رسالة إ االستشاريالمجمس  أنب

 التنفيذيات األمين صالحيب فمتعريل ،3102أواخر يناير عام  فيلمترشح الدعوة  نشر عند
األمين  اختيارمن  لممرحمة األخيرةاالستشاري عضو من المجمس حضور  وضرورة

عممية  يلممشاركة فاالستشاري عضو من المجمس  يوحتى اآلن لم تتم دعوة أ .يالتنفيذ
المكمفة المختصة خدمات إلى جميع ال بعثتالرسالة  أنبمع العمم التنفيذي. تعيين األمين 

 .ين الموظفينبتعي
قد حال  ،البومقرر ممن التدابير المذكورة  اتخاذعدم فإن ، مقررال من 6منقطة بالنسبة ل  .2

جزء ىام التي لم توقع عمييا وىو  الدول لدى لترويج لالتفاقيةاب لمجمس االستشاريادون قيام 
المتحدة  اتفاقية األممعمى األفريقية  العديد من الدولوصدق  وقع، في الواقعو ميامو؛  من

 ويثير ىذا الوضع تساؤالتنا. .االتحاد األفريقي التفاقية ذلك بالنسبة لم تفعلو  الفساد لمكافحة
تشجيعيا عمى و الدول  لدىكسب التأييد مستمرة لتنظيم عممية يجب  ،2 نقطةال بخصوص .2

 .توومكافحالفساد منع لوبذل أقصى الجيود  المشاركة
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تمويل  في الدول األعضاء ةساىمكانت م، ستشاريالمجمس اال أنشطة منذ إطالق، بالفعل
أن ينشئ جيازا ويترك الشركاء يتحممون األفريقي لالتحاد  يمكن الو . األنشطة متدنية جدا
 . وحدىم تمويل أنشطتو

لالتحاد  المجمس االستشاريصالحيات تنفيذ  عمى عواقب وخيمةاألوضاع  يذهكان ل  .6
 .الشركاء لدى تومصداقي وحتىو عمل في، وحسن سير الالفساد لمكافحة االفريقي

 
 لمتصدي والبشرية الموارد المالية بينيا صعوبة تعبئة منو  التشغيمية الصعوبات كل ىذه
لمدول  اإلرادة الحقيقية حول تساؤلال ثيرت، الفسادلمشكمة  عمى النحو المطموبو بفعالية 
 .في القارةمكافحة الفساد لمنع و  األطراف

 
االتحاد  اتفاقيةفي األطراف  استثمار يجب حتما عمى جميع الدول ،مكافحة الفسادإن 

أفق  إلى الصعودفي  تطمح كانتما ذا إ المشاركة فيو، كافحتومو  الفساد منعل األفريقي
 اإلجباري. رموالم شعارال يالفساد ى كافحةوم ،ثمنليا تنمية الإن  .3132

يتعين عمى الدول أن تعطى و ح. نظرتنا لمكفا تتعزز أساسا من خالل الفساد مكافحةإن 
 ،االستشاريتعزيز المجمس  يقد تتجسد ف يإشارات قوية بتعبئة إرادة قوية حول المكافحة الت

 .الدول الموقعة عمى االتفاقيةلدى توفر يالفساد الذى حاربة جياز م وىو
 

 الفساد يقدمة لمكافحالمجمس االستشاري لالتحاد األفريقي فإن ىذه المالحظة،  انطالقا من .ثالثا
 بكل تواضع التوصيات التالية:
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تقرير المجمس االستشاري لالتحاد  بشأن EX.CL / Déc. 847 (XXV)لممقرر ىتنفيذ الفعمال. 0
 االستشاري جمسالمالفساد وال سيما من خالل تعزيز آليات التواصل بين  لمكافحةاألفريقي 

 ؛ومفوضية االتحاد األفريقي

 ،الفساد لمكافحةي لممجمس االستشاري لالتحاد األفريقي األمين التنفيذعيين . ت3

ألف وأربع مئة وخمسة وأربعين  مئة وأربعة وثمانين ست قدرهمالي استثنائي  مبمغ تخصيص. 2
أنو منذ حيث ، 3102في عام  إلنقاذ أنشطتو االستشاريلممجمس  (682.222 ) يدوالر أمريك

 ؛طةىناك تمويل لألنشلم يعد انسحاب السويديين، 

أن يكون أو عمى األقل  أعضاء دائمين ليصبحوا االستشاريالمجمس  وضع أعضاء مراجعة. 2
 ؛تمكينو من تحقيق نتائجبغية مجمس دائمين إلعطاء دفع جديد لم الثالثةالمكتب ىيئة  أعضاء

ضرورة تمويل  حولاألطراف في االتفاقية  عممية كسب التأييد المتواصمة لدى الدول . تنظيم2
 .توومكافح الفساد منع فيالمتمثمة  المجمس االستشاري في ميمتو أنشطة
 الرئيس،
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