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أوال :مقدمة
 .2أنشئ المجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد طبقا ألحااـ المادة ) 22 5) aالتفاقية
االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمحاربتو ،المعتمدة في الدكرة العادية الثانية لجمعية االتحاد المنعقدة

في مابكتك ،مكزنبيؽ في يكليك  ،3114كدخؿ حيز التنفيذ في  16أغسطس  ،3117أم بعد ثالثيف
يكما مف تقديـ الصؾ الخامس عشر للمصادقة .كحتى ىذه اللحظة لـ تصادؽ على االتفاقية سكل

أربعة كثالثكف دكلة عضك ،أصبحت دكال أطراؼ.

 .3تتمثؿ مياـ اللجنة طبقا للمادة ) 22 5) aمف بيف أمكر أخرل فيما يلي;
" تعزيز كتشجيع اعتماد كتطبيؽ تدابير لمحاربة الفساد مف قبؿ الدكؿ األطراؼ ،مف أجؿ منع كااتشاؼ
كقم ع كالقضاء على الفساد كالجرائـ المتصلة بيا في أفريقيا" ك " رفع تقرير منتظـ للمجلس التنفيذم
حكؿ التقدـ المحرز مف قبؿ اؿ دكلة طرؼ فيما يتعلؽ بتطبيؽ أحااـ ىذه االتفاقية".

ثانيا :تشكيمة المجمس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد ومهامه وهيكمه التنظيمي:
أ .التشكيمة:
 .3يتاكف المجلس مف  22عضكا مقترحيف مف قبؿ الدكؿ األطراؼ كمنتخبيف مف قبؿ المجلس التنفيذم
بناء على قائمة مف الخبراء .يلتزـ جميع األعضاء بأعلى مستكيات النزاىة كالحياد كالافاءة في منع
كمحاربة الفساد كالجرائـ المماثلة .كيجب على المجلس التنفيذم أف يضمف تمثيال مالئما للنساء عند

انتخاب األعضاء ،كتكزيع جغرافي متاافئ  .كيعتبر أعضاء المجلس شخصيات مستقلة يعملكف
بصفة شخصية .كيتـ انتخابيـ لمدة سنتيف قابلة للتجديد مرة كاحدة .كقد تـ انتخاب المجلس األكؿ

في يناير  ،311:أما المجلس الحالي كىك الرابع ،فقد تـ انتخابو في يناير  3126لمدة سنتيف.

ب .تشكيمة المجمس الحالي:

 .5انتخب المجلس الحالي في أديس أبابا ،أثيكبيا في يناير  ،3126كيتاكف على النحك التالي;
 السيد أشياك جاؾ  ،4كوت ديفوار -السيدة أاكسيكا أينا ،توجو

 -السيدة أنجيؿ باركمبكزااا ،بوروندي

 السيد أاكابي كيبستير تياير مكجكنغك ،تنزانيا -السيد إلياس جاف باتيست ،الرئيس ،بنين
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 السيدة فلكرانس زيامبي ،زيمباوي. -السيد جكف ايتكمي تكتا ،كينيا

 -السيد عيسي أكزم سالمي ،نيجيريا

 السيد جكزيؼ فيتزيرالد اامارا ،سيراليون-

السيد سيفااك أيركف سيما ،ليسوتو

ج .المهام

 .6تتمثؿ مياـ المجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد ،اما ىك مبيف في المادة )22 5
مف االتفاقية ،في اآلتي;

أ) تعزيز كتشجيع اعتماد كتنفيذ تدابير لمحاربة الفساد في القارة.

ب) جمع الكثائؽ كالمعلكمات حكؿ طبيعة كجسامة الفساد كالجرائـ المماثلة في أفريقيا.

الرم العاـ حكؿ
ج) كضع أساليب لتحليؿ طبيعة كجسامة الفساد في أفريقيا ،كنشر المعلكمات كتكعية أ
اآلثار السلبية للفساد كالجرائـ المماثلة.

د) تقديـ المشكرة للحاكمات حكؿ ايفية محاربة آفة الفساد كالجرائـ المماثلة على الصعيد الكطني.
ق) جمع المعلكمات كالقياـ بتحليؿ تصرفات كأنشطة الشراات المتعددة الجنسيات في أفريقيا ،كنشر ىذه
المعلكمات لدل السلطات الكطنية الكاردة في المادة ).18 1

ك) كضع كاعتماد قكاعد سلكاية منسقة الستخداميا مف قبؿ المكظفيف الحاكمييف.
ز) إقامة شرااات بيف اللجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ،كالمنظمات الحاكمية كالمنظمات بيف
الحاكمية كالمنظمات غير الحاكمية ،مف أجؿ تسييؿ الحكار حكؿ محاربة الفساد كالجرائـ المماثلة.

ح) رفع تقرير دكرم للمجلس التنفيذم حكؿ التقدـ المحرز مف قبؿ اؿ دكلة طرؼ في مجاؿ تطبيؽ
أحااـ ىذه االتفاقية.

ط) القياـ بأم مياـ أخرل متعلقة بمحاربة الفساد كالجرائـ المماثلة ،قد يالؼ بيا مف قبؿ األجيزة
التشريعية التابعة لالتحاد األفريقي .كتعزيز كتشجيع اعتماد كتطبيؽ تدابير لمحاربة الفساد في القارة.
د .الهيكل التنظيمي  :المكتب واألمانة التنفيذية
ألف .مكتب المجمس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد
 .7انتخب المجلس ،في دكرتو العادية الػ 28المنعقدة في الفترة  19-15مايك  3126في أركشا ،تنزانيا،
ماتبا جديدا ماكنا على النحك التالي;
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 الرئيس ،السيد دانيل باتيدام ،غانا-

نائب الرئيس;السيدة فمورانس زيامبي ،زيمبابكم

 -المقرر; جون كيتوم توتا ،اينيا

 .8مدة كالية أعضاء الماتب سنة كاحد .كيقكـ الماتب بتخطيط كتنسيؽ أنشطة المجلس الالزمة
لالضطالع بمياميا طبقا للمادة ) 22 5مف االتفاقية .يماف للماتب تمثيؿ المجلس في المؤتمرات
أك االجتماعات اإلقليمية التي تعالج قضايا ذات صلة بميامو ككاليتو .كيماف للماتب ،بعد إبالغ

مفكضية االتحاد األفريقي إقامة شرااات كعقد اتفاقيات تعاكف باسـ المجلس مع منظمات كمؤسسات
إقليمية كدكلية ذات أىداؼ مماثلة ألىداؼ المجلس.
باء .أمانة المجمس:
 .9يترأس األمانة أميف تنفيذم ،كتتمثؿ ميمتو في تقديـ الدعـ الفني كالميني كاإلدارم كاللكجستي
للمجلس االستشارم حكؿ منع كمحاربة الفساد (المجلس) إف ىيالو التنظيمي الذم يتماشى مع
سياسات االتحاد األفريقي كخطكطو التكجييية ،تـ تصميمو ليضـ طاقما مينيا كفنيا كاداريا.

 موظفو األمانة:

 .:تـ تقليص مكظفي األماف حاليا إلى خمسة ( )6أشخاص;
 مكظؼ ابير مالؼ بالشئكف القانكنية كالسياسية مكظفة مالية ،تـ تعيينيا في سبتمبر 3125 -مكظؼ السجالت

 سارتير ثنائي اللغة-

سائؽ

 .21كيرل المجلس أف األمانة تحتاج حاليا كبشاؿ عاجؿ مكظفيف إضافييف  ،خاصة;
 مكظؼ ابير مالؼ بالقضايا االقتصادية ،برتبة ( P3مدرج حاليا في اليياؿ التنظيمي الذماعتمدتو األمانة)

 متخصص في تانكلكجيا المعلكمات رئيس المراسـ-

مساعد المحاسب

 -مساعد إدارم
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 .22المنصباف األخيراف يعتبراف مطلبا ضركريا حسب تقرير التدقيؽ لعاـ  .3124كجاء ىذا المطلب مف
أجؿ تفادم تضارب المصالح للمكظفة المالية التي تتكلى في آف كاحد الطلبات كالمشتريات كدفع

مستحقات الخدمات كالمنتجات.
هـ .التمويل
 .23فيما يخص التمكيؿ ،يذار المجلس أف الميزانية التي اعتمدتو الدكؿ األعضاء لعاـ  3126بلغت
 84:547دكالر أمرياي ،كىذه الميزانية مخصصة فقط للتااليؼ التشغيلية .اما تـ اعتماد مبلغ
 271458:دكالر أمرياي اميزانية إضافية يكفرىا الشرااء تحت بند ميزانية البرامج لعاـ .3126

 .24لاف لألسؼ ،المبالغ التي يكفرىا الشرااء لـ تصؿ للمجلس .كلذلؾ لـ يماف حتى اآلف تنفيذ
األنشطة المبرمجة تحت بند ميزانية البرامج.

 .25منذ إنشاء المجلس ،لـ تقـ الدكؿ األعضاء بتمكيؿ ميزانية البرامج .حيث ترات للشرااء مسئكلية
تمكيؿ غالبية مياـ المجلس .لذلؾ قررت الدكؿ األعضاء في قمة ماالبك المنعقدة في يكنيك 3125

"إلزاـ الدكؿ األعضاء بتكفير الدعـ الالزـ للمجلس االستشارم  ،خاصة المكارد المطلكبة مف ميزانية

االتحاد األفريقي كمف المساىمات التطكعية ،بدال مف االعتماد شبو الالي على تمكيؿ الشرااء

الخارجييف".
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 .26بناء على ىذا القرار ،قدـ المجلس االستشارم مشركع ميزانية لعاـ  3127بلغت ( 4792:91ثالثة
مالييف كستمائة ككاحد كثمانيف ألؼ كتسعمائة كثمانيف) ماكف على النحك التالي;
تااليؼ المكظفيف;

 831982دكالر أمرياي

النفقات التشغيلية;

 1177519دكالر أمرياي

الميزانية البرمجية

 1603479دكالر أمرياي

النفقات الرأسمالية

69000

دكالر أمرياي

 .27بناء على تكصيات اللجنة الفرعية لػلممثليف الدائميف ،استعرض المجلس مجددا مشركع ميزانية

1

 3127كأعاد تقديمو على النحك التالي;
تااليؼ المكظفيف;
النفقات التشغيلية;
النفقات الرأسمالية

 788335دكالر أمرياي
 1122363دكالر أمرياي
 69000دكالر أمرياي

الميزانية البرمجية

 504504دكالر أمرياي

تقرير حول نشاط المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد ) Doc. EX.CL/860(XXV),الفقرة .7
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إجمالي الميزانية لعاـ  3127المطلكب تكفيرىا مف قبؿ الدكؿ الداء األعضاء;  2484220دكالر
أمرياي.
 .28ىذا ىك المبلغ األدنى الذم يطلبو المجلس مف الدكؿ األعضاء.
ثالثا :األنشطة:
أ .أداء اليمين ألعضاء المجمس الجدد
 .29قاـ األعضاء الجدد بعد انتخابيـ كقبؿ تسلميـ مياميـ بأداء اليميف في أركشا بتاريخ  15مايك
 ،3127أماـ ااتب المحامة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ،الذم مثؿ ماتب المستشار القانكني

لمفكضية االتحاد األفريقي .كبأدائيـ اليميف تعيد األعضاء الجدد رسميا بأداء المياـ المكالة ليـ
بصفتيـ أعضاء في المجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد باؿ إخالص ،كسرية

كمركءة ،كعدـ التحيز مع إعطاء األكلكية اليا لصالح محاربة الفساد في أفريقيا.
ب .الجمسة االفتتاحية لممجمس:

 .2:انعقدت في مقر المجلس في أركشا في الفترة مف  15إلى  19مايك  3125الجلسة االفتتاحية للكالية
الجديدة للمجلس حضرىا جميع األعضاء الػ 22المنتخبكف .باإلضافة إلى انتخاب األعضاء (انظر

الفقرة  7أعاله) يحث أعضاء المجلس مف بيف أمكر أخرل ،تنظيـ كسير المجلس .اما ناقشكا ىكؿ

الفساد في أفريقيا ،كجسامة التحديات التي يجب تخطييا .كيتطلب ذلؾ حصكؿ المجلس على كسائؿ

ضخمة ،سكاء فيما يتعلؽ بالمكارد البشرية أك المالية .كىذا ىك جكىر النداء الذم أطلقو في البياف

الختامي الذم نشر على ىامش الجلسة.

ج .إعداد التقرير حول تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي حول محاربة الفساد من قبل الدول األطراف:
 .31أرسؿ المجلس في شير مايك األخير مذارة إلى الدكؿ األطراؼ كطلب منيا تعبئة االستبياف كاعادتو
للمجلس في مكعد أقصاه  42يكليك  .3126حيث سيعرض المجلس على قمة االتحاد األفريقي في
يناير  3127تقري ار حكؿ تنفيذ االتفاقية المذاكرة مف قبؿ الدكؿ األطراؼ.

 .32ااف عدد الدكؿ التي أجابت ،في الماضي ،على االستبياف قليال جدا .كلذلؾ يناشد المجلس جميع
الدكؿ بالتفضؿ باإلجابة على االستبياف .حيث ستاكف قمة يناير  3127سنة مرجعية للتقرير حكؿ

تنفيذ االتفاقية حكؿ الفساد ،حيث أنو سيتـ مف اآلف فصاعدا عرض التقرير اؿ سنتيف مف أجؿ
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الكقكؼ على الجيكد التي بذلتيا الدكؿ األطراؼ في سبيؿ تنفيذىا .كمف شأف أجكبة جميع الدكؿ
األطراؼ أف تماف مف تقييـ جيد لمحاربة الفساد في أفريقيا كتزكيد الدكؿ األطراؼ كاالتحاد األفريقي

بأفاار نيرة.
قائمة بالدول التي صادقت وصادقت /انضمت التفاقية االتحاد األفريقي حول الفساد
البمد /الدولة

م

تاريخ التوقيع

تاريخ التقديم

تاريخ المصادقة/
االنضمام

1

الجزائر

29/12/2003

23/05/2006

06/07/2006

2

أتغوال

22/01/2007

-

-

3

بنين

11/02/2004

20/09/2007

07/11/2007

4

بتسوانا

-

-

-

5

بوركينافاسو

26/02/2004

29/11/2005

15/02/2006

6

بوروندي

03/12/2003

18/01/2005

10/03/2005

7

الكاميرون

30/06/2008

-

-

8

جمهورية أفريقيا الوسطى

-

-

-

9

الرأس األخضر

-

-

-

 10تشاد

06/12/2004

-

-

 11كوت ديفوار

27/02/2004

14/02/2012

05/11/2012

 12جزر القمر

26/02/2004

02/04/2004

16/04/2004

 13الكونغو

27/02/2004

31/01/2006

24/04/2006

 14جيبوتي

15/11/2005

-

-

 15جمهورية الكونغو الديمقراطية

05/12/2003

-

-

 16مصر

-

-

-

 17غينيا االستواية

30/01/2005

-

-

 18إرتريا

25/04/2012

-

-

 19أثيوبيا

01/06/2004

18/09/2007

16/10/2007

 20الجابون

29/06/2004

02/03/2009

08/04/2009

 21جامبيا

24/12/2003

30/04/2009

09/07/2009
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 22غانا

31/10/2003

13/06/2007

20/07/2007

 23غينيا بيساو

21/01/2006

23/12/2011

04/01/2012

 24غينيا

16/12/2003

05/03/2012

12/04/2012

 25كينيا

17/12/2003

03/02/2007

07/03/2007

 26ليبيا

05/11/2003

23/05/2004

30/06/2004

 27ليسوتو

27/02/2004

26/10/2004

05/11/2004

 28ليبيريا

16/12/2003

20/06/2007

20/07/2007

 29مدغشقر

28/02/2004

06/10/2004

09/02/2005

 30مالي

09/12/2003

17/12/2004

14/01/2005

 31مالوي

-

26/11/2007

27/12/2007

 32موزمبيق

15/12/2003

02/08/2006

24/10/2006

 33موريتانيا

30/12/2005

-

-

 34مورشيوس

06/07/2004

-

-

 35ناميبيا

09/12/2003

05/08/2004

26/08/2004

 36نيجيريا

16/12/2003

26/09/2006

29/12/2006

 37النيجر

06/07/2004

15/02/2006

10/05/2006

 38رواندا

19/12/2003

25/06/2004

01/07/2004

 39جنوب أفريقيا

16/03/2004

11/11/2005

07/12/2005

الجمهورية العربية الصحراوية 25/07/2010

27/11/2013

27/01/2014

40

الديمقراطية.
 41السنغال

26/12/2003

12/04/2007

15/05/2007

 42سيشل

-

01/06/2008

17/06/2008

 43سيراليون

09/12/2003

03/12/2008

11/12/2008

 44الصومال

23/02/2006

-

-

 45ساوتومي وبرنسيب

01/02/2010

-

-

 46جنوب السودان

24/01/2013

-

-

 47السودان

30/06/2008

-

-
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 48سوازيالند

07/12/2004

-

-

 49تنزانيا

05/11/2003

22/02/2005

12/04/2005

 50توجو

30/12/2003

14/09/2009

22/10/2009

 51تونس

27/01/2013

-

-

 52أوغندا

18/12/2003

30/08/2004

29/10/2004

 53زامبيا

03/08/2003

30/03/2007

26/04/2007

 54زيمبابوي

18/11/2003

17/12/2006

28/02/2007

د .تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 2016-2011
 .33أعد المجلس في عاـ  3122الخطة اإلستراتيجية  .3126-3122كىذه الخطة عبارة عف إطار يقدـ
تكجييات حكؿ المبادرات التي يجب اتخاذىا مف قبؿ أعضاء المجلس كمف قبؿ األمانة ،بيدؼ تحقيؽ
الرؤية على المدل القصير ،كىي التكصؿ بحلكؿ  3126إلى إيجاد "منظمة فعالة تقدـ دعما مالئما
ل لدكؿ األعضاء في مجاؿ تنفيذ مستداـ التفاقية االتحاد األفريقي كفي مجاؿ محاربة الفساد في
أفريقيا" .تصنؼ الخطة اإلستراتيجية األنشطة في أربعة محاكر مقسمة على خمس سنكات ،كىي;
 المحور اإلستراتيجي  :1دعم تنفيذ االتفاقية المحور اإلستراتيجي  :2التوعية حول االتفاقية وزيادة ظهور المجمس المحور اإلستراتيجي  :3إقامة شراكات المحور اإلستراتيجي  :4فعالية تشغيمية لممجمس والمتابعة والتقييم .34نظ ار لضعؼ اإلماانيات ،لـ يماف تنفيذ أم مف المحاكر األربعة ىذه السنة .كمع ذلؾ قرر المجلس
في دكرتيا األخيرة تقييـ الخطة اإلستراتيجية  3126-3122في نياية عاـ  3126كاعتماد خطة
إستراتيجية جديدة سيبدأ تنفيذىا في يناير .3127
.35

نظ ار لعدـ إدراج ىذا النشاط في ميزانية  ،3126يناشد المجلس الدكؿ األعضاء بتخصيصو ميزانية

إضافية بمقدار  61111دكالر أمرياي لتحمؿ جزء مف الميزانية اإلجمالية

ليذا النشاط كالمقدر

بػ 86111دكالر أمرياي .كسيشارؾ في كرشة تقييـ الخطة اإلستراتيجية  3126 -3122كاعتماد خطة
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إستراتيجية جديدة شرااء فنيكف (مؤسسات كجمعيات محاربة الفساد في أفريقيا) كشرااء ماليكف قادريف
على تمكيؿ الخطة الجديدة.
ه .التعاون بين مفوضية االتحاد األفريقي والمجمس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد:
.36

طبقا للمقرر ) (EX.CL/DEC.860(XXVحكؿ تقرير نشاط المجلس االستشارم لالتحاد

األفريقي لمحاربة الفساد ،الذم يطالب في فقرتيا الػ 5مفكضة االتحاد األفريقي كالمجلس االستشارم
لالتحاد األفريقي بتعزيز تعاكنيما ،تباحث رئيس المجلس االستشارم مع مفكضية الشئكف السياسية
كنائب رئيس المفكضية .كقد عقد الجيازاف التابعاف لالتحاد األفريقي اجتماع عمؿ في  32مايك
 ،3126تـ خاللو التفاير حكؿ اآللية التي تماف مف تعزيز
.37

تعاكنيما.

ىنأ المجلس االستشارم رئاسة المفكضية كاذلؾ معاكنييا بيذه المبادرة الطبية كطمأنيـ على إرادتو

بالمساىمة في تحقيؽ المثؿ النبيلة لالتحاد األفريقي.

رابعا :اتفاقية المقر
.38

كقعت جميكرية تنزانيا االتحادية كاالتحاد األفريقي بتاريخ  29يناير  3124في أديس أبابا ،اتفاقية

المقر في أركشا للمجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد.
.39

تطبيقا ليذه االتفاقية ،سيلت الحاكمة إنشاء المجلس في أركشا .ففي  19مايك 3126قدمت

الحاكمة التنزانية إلى المجلس مشركع استثمار عقارم سكؼ يحتضف مااتب المجلس .كقد اعتمد
المجلس ىذا المشركع ،كيأمؿ المجلس استالـ مقره مطلع .3128
.3:

يشار المجلس حاكمة جميكرية تنازنيا االتحادية باؿ التسييالت التي ما فتئت تقدميا لو.

خامسا :التطمعات المستقبمية والتحديات:
أ .مصادقة الدول األعضاء عمى االتفاقية بنسبة  %100خالل سنتين.
 .41في الكقت الذم يسعى فيو االتحاد األفريقي مف خالؿ أجنده  3174إلى "بناء أفريقيا متااملة
مزدىرة كسلمية مدفكعة بمكاطنييا كتمثؿ قكة دينامياية على المسرح العالمي" ،ال يزاؿ بعض
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األفريقيكف يعانكف مف المشااؿ إلى درجة فقداف األمؿ في مستقبؿ أفضؿ; يفتقدكف إلى قاعات

دراسية ،كالى مستشفيات ،فضال عف الحد األدنى مف الحاجات الحيكية للبعض ،بينما تزخر أفريقيا
بطاقات ىائلة مف المكارد الطبيعية.

 .42إف آفة الفساد التي ال تعترؼ بالحدكد ،قد انتشرت في القارة بشاؿ فظيع .كتعيؽ الديمقراطية كدكلة
القانكف كتتسبب في زعزعة االستقرار السياسي كاالجتماعي ،اما تعرقؿ بلكغ األىداؼ التنمكية

لقارتنا .كلذلؾ يجب على أفريقيا محاربة الفساد إذا أرادت بلكغ أىداؼ أجندتيا .3174

 .43انطالؽ مف قلقيـ تجاه اآلثار الضارة للفساد على االستقرار السياسي كاالقتصادم للبلداف األفريقية،
قرر رؤساء الدكؿ كالحاكمات األفريقية في  22يكليك  3114في مابكتك ،مكزمبيؽ ،اعتماد اتفاقية

االتحاد األفريقي حكؿ منع كمحاربة الفساد.

 .44بعد اثنا عشرة سنة مف اعتماد االتفاقية المذاكرة كبعد تسع سنكات مف دخكليا حيز التنفيذ ،كقعت

علييا فقط  59دكلة ،كصادقت علييا  46دكلة فقط ،كلـ تصادؽ علييا حتى اآلف  2:دكلة مف

أصؿ  65دكلة عضك .كبالمقابؿ صادقت  5:مف الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي على اتفاقية
األمـ المتحدة حكؿ الفساد ،كلـ تصادؽ عليو  6دكؿ عضك فقط .كمف بيف ىذه الدكؿ الخمسة،

أربعة ال تنطبؽ علييا أحااـ اتفاقية االتحاد األفريقي حكؿ منع كمحاربة الفساد ،كال اتفاقية األمـ
المتحدة حكؿ الفساد .كىذا كضع محزف للقارة لألسؼ ،ذلؾ أف ىذه الدكؿ قد تصبح كا ار لمركجي

الفساد العابر للحدكد ،كالذيف يسعكف جاىدا للتحايؿ على القكانيف التي تعاقب على الفساد.

 .45مف أجؿ ذلؾ ،حدد المجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد لنفسو ىدفا لكاليتو الرابعة
متمثال في التكصؿ إلى مصادقة االتفاقية مف قبؿ الدكؿ الػ 2:التي لـ تقـ بذلؾ حتى اآلف .فليس
ىناؾ أم إطار قانكني ياكف بمثابة مظلة ألفعاؿ الفساد ،بسبب مصادقة دكلة عضك في االتحاد

األفريقي على االتفاقية لمحاربة الفساد.
ب .يجب أن يكون االتحاد األفريقي " قوة ديناميكية في المسرح العالمي" في مجال محاربة الفساد
 يجب عمى االتحاد األفريقي المشاركة في النقاش الحالي حول بعد حقوق اإلنسان في محاربة
الفساد.
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 .46بناء على مختلؼ حاالت الفساد المعركفة ،تبيف بشاؿ كاضح أف الفساد يضر بممارسة حقكؽ
اإلنساف .كيماف أف نكرد مف بيف ىذه الحقكؽ الحؽ في العمؿ كالحؽ في الصحة كالحؽ في التعليـ

كالحؽ في التنمية كالحؽ في محاامة عادلة.
 .47في الكقت الذم أصبح ىذا المكضكع محؿ النقاش بيدؼ اتخاذ قرار مف قبؿ بعض المنظمات
المتعددة األطراؼ ،يجب أف تاكف ألفريقيا كجية نظرىا حكؿ المسألة لاي يتـ اتخاذ القرار عف كعي

كادراؾ.

 .48مف أجؿ ذلؾ يطلب المجلس االستشارم مف الدكؿ األعضاء تفكيضا للعمؿ بالتعاكف مع أجيزة
االتحاد األفريقي المعنية بالمكضكع ،إلعداد تقرير حكؿ االثار المضرة للفساد على التمتع بحقكؽ
اإلنساف ،كسيتـ رفع ىذا التقرير للدكؿ األعضاء في قمة يكنيك .3128

 يجب عمى االتحاد األفريقي الحصول عمى آليتها الخاصة بها الستعادة الممتمكات المكتسبة
بطريقة غير مشروعة.

 .49إف استعادة الممتلاات األفريقية الماتسبة بطريقة غير مشركعة تتـ عبر إجراءات قانكنية مع
مؤسسات قضائية غير إفريقية ،بناء على اتفاقية منظمة األمـ المتحدة لمحاربة الفساد .كىذه االتفاقية
ال تتضمف أية آلية ذات صلة بإدارة المبالغ التي تمت مصادرتيا .كخالؿ ىذه الفترة فإف المبالغ

المكدعة في البنكؾ كالمؤسسات غير األفريقية تنفع اقتصاديات الدكؿ التي صادرتيا .بالرغـ مف أف
ىذه المبالغ سيتـ إعادتيا إلى أفريقيا الحقا ،إال أف الفكائد التي تحصؿ علييا الدكؿ المستقبلة لف يتـ

إعادتيا إلى مستحقييا مف األفريقييف.
 .4:مف المؤسؼ أف نالحظ أف اإلجراءات ضد األفريقييف كممتلااتيـ ال تأخذ في االعتبار مسئكلية
المؤسسات المالية كالدكؿ المخبئة التي تشجع قكانينيا على الغمكض كالتعتيـ حكؿ الممتلاات

الماتسبة بطريقة غير مشركعة في أراضييا.
 .51في الكقت الذم يدعك المجلس إلى ضركرة إاماؿ ىذه اإلجراءات بالعدالة كالشفافية ،يلفت اذلؾ
انتباه الدكؿ األعضاء نحك مخاطر بعض التطرؼ في تصفية الحسابات السياسية التي ال تعكد بالنفع

للشعكب األفريقية.
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 .52اما أكصى المجلس االستشارم بإنشاء فريؽ خبراء يقكـ بإعداد تقرير حكؿ آلية استعادة
الممتلاات الماتسبة بطريقة غير مشركعة.

سادسا :الخاتمة:
 .53ليس ىناؾ شؾ في أف الفساد كالجرائـ المماثلة تعيؽ التنمية االقتصادية في أفريقيا كالجيكد
المبذكلة لمحاربة الفقر كتشجيع نمك مستداـ كعادؿ .مف أجؿ ذلؾ تحاكؿ الدكؿ األفريقية اللجكء إلى
مناىج شاملة كمتعددة األبعاد لمحاربة الفساد.
 .54اانت أفريقيا سباقة في المبادرات الرامية إلى اعتماد تشريعات تتضمف حرية نشر المعلكماف

بيدؼ تحقيؽ حاـ شفاؼ في العالـ .كقد بدأت ىذه التدابير في التااثر في حمالت محاربة الفساد،

كمع ذلؾ يجب زيادة التركيج كالنشر إلظيار المجلس االستشارم لالتحاد األفريقي لمحارة الفساد.
 .55يعتبر منظمات المجتمع المدني كاإلعالـ جلفاء ميميف في محاربة الفساد .لذلؾ فمف الضركرم
إيجاد بيئة مناسبة لكسائؿ اإلعالـ كالمجتمع المدني في محاربة الفساد كالجرائـ المماثلة ،كاذلؾ
مساعدتيا في تكعية الشعكب

كلعب دكرىا اقنكات اتصاؿ للجماىير لاي تماف مف استناار

المكظفيف المرتشيف .بالرغـ مف أف طرؽ مشاراة ىذه األطراؼ تختلؼ  ،كمع ذلؾ فقد بذلت الدكؿ
األطراؼ جيكدا مضنية ترمي إلى إقامنة تحالفات كاسعة مف أجؿ التكعية

كاإلعالف لحمالت ماافحة الفساد.
.56

كتبادؿ المعلكمات

إف القطاع الخاص في صدد التحكؿ إلى رايزة أساسية في إطار الجيكد المبذكلة لمحاربة

الفساد ،إال أنو يجب مضاعفة الجيكد في مجاؿ التركيج بالمبادرات المشتراة بيف القطاع العاـ

كالخاص مف أجؿ القضاء على الفساد بشاؿ عاـ.

 .57إف النتائج الجيدة لجيكد محاربة الفساد في غالب الدكؿ ،تعاس التدابير كالق اررات التي اتخذىا
ابار المسئكليف الحاكمييف.

سابعا :التوصيات:
 .58مف أجؿ تحسيف األداء الحاكمي مف خالؿ منع كمحاربة الفساد في أفريقيا ،قدـ المجلس
االستشارم لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد تكصيات للدكؿ األعضاء على النحك التالي;
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 -2تعزيز قدرات أمانة المجلس بالحد األدنى مف المكارد البشرية ،لاي تتماف مف العمؿ بالشاؿ
المالئـ ،كبعبارة أخرل ،تكفير الكظائؼ التالية;

 مكظؼ ابير مالؼ بالقضايا االقتصادية  ،بترتبة ( ( )P3كقد تـ إدراجو في اليياؿالتنظيمي الذم اعتمدتو األمانة.

 متخصص في تانكلكجيا المعلكمات كاالتصاالت رئيس المراسـ مساعد المحاسب مساعد إدارم -3تزكيد المجلس بميزانية إضافية مقدارىا  61111دكالر أمرياي لعاـ  ،3126لتماينو مف تنظيـ
كرشة تقييـ الخطة اإلستراتيجية  ،3126-3122كاعتماد خطة إستراتيجية جديدة.
 -4اعتبار ميزانيتو عاـ  3127اميزانية تأسيسية تبلغ  3595331دكالر أمرياي تكفرىا الدكؿ
األعضاء ،طبقا للمقرر ) (Doc. EX.CL/860(XXVحكؿ تقرير نشاط المجلس االستشارم
لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد ،كالحاـ المتعلؽ بو في الفقرة .8
 -5إعطاء المجلس االستشارم تفكيضا للتعاف مع أجيزة أخرل تابعة لالتحاد األفريقي معنية باألمر،
في إعداد تقرير حكؿ اآلثار المضرة للفساد على التمتع بحقكؽ اإلنساف كرفع ىذا التقرير لقمة
يكنيك .3128

 -6الطلب مف الدكؿ األعضاء كالمفكضية تخصيص ميزانية خاصة ليذه الميمة.
 -7تاليؼ المجلس االستشارم بإنشاء فريؽ خبراء إلعداد تقرير حكؿ آلية استعادة الممتلاات
الماتسبة بطريقة غير شرعية ،كرفع التقرير المذاكر لقمة يناير  .3129كيجب إدراج ىذه

ميزنية .3128
الميزانية في في ا
-
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