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 وال. الملخصا

( هذا هو تقرير النشاط الثالث عشر )للمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد أو "المجلس"( 1

( )ح ( من اتفاقية 5) 22والذي يتم تقديمه إلى أجهزة وضع السياسات في االتحاد األفريقي وفقًا للمادة 

يسمبر ي التقرير الفترة من يناير إلى داالتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته أو "االتفاقية"(. ويغط

. ويسلط الضوء، من بين أمور أخرى، على االجتماعات وحالة تقارير الدول وحالة التصديق على 2021

التنفيذ المواضيعي لالتفاقية في الدول األعضاء والبحث وتقديم واالتفاقية والمشاركة مع أصحاب المصلحة 

 دارية والمالية وتنفيذ القرارات والتوصيات السابقة.المشورة للدول األعضاء والشؤون اإل

 ثانيا. الخلفية

( تم اعتماد االتفاقية في الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي الذي ُعقد في مابوتو، موزمبيق، 2

يوًما من إيداع صك التصديق  30بعد  2006أغسطس  5ودخلت حيز التنفيذ في  2003يوليو  11 يوم في

دولة وصدقت عليها أو انضمت  49، كانت قد وقعت على االتفاقية 2021 نوفمبر 20الخامس عشر. حتى 

 دولة. 45إليها 

أخرى، في: "تعزيز وتشجيع ( من االتفاقية، تتمثل وظائف الهيئة، من بين أمور 5) 22( وفقًا للمادة 3

اعتماد تدابير مكافحة الفساد وتطبيقها" من قبل الدول األطراف لمنع الفساد وكشفه والمعاقبة عليه والقضاء 

و" تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي على أساس منتظم عن التقدم  عليه والجرائم ذات الصلة في أفريقيا"

 حكام هذه االتفاقية.الذي تحرزه كل دولة طرف في االمتثال أل

من خالل  ( عضًوا ترشحهم الدول األطراف وتنتخبهم ويعينهم المؤتمر11( يتألف المجلس من أحد عشر )4

المجلس التنفيذي من قائمة خبراء لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة. يعمل أعضاء المجلس بصفتهم 

مقرر. ة مكتب تتألف من الرئيس ونائب الرئيس والالفردية وعلى أساس التفرغ. ينتخب المجلس من بينهم هيئ

 .1تم إرفاق قائمة بأعضاء المجلس الحاليين ومحافظهم ومقرريهم في الملحق 

( يتم دعم المجلس في عمله من قبل أمانة عامة يرأسها أمين تنفيذي. تقدم األمانة العامة الدعم الفني 5

 كل األمانة العامة التنظيمي، الذي يستند إلى سياساتوالمهني واإلداري واللوجستي للمجلس. تم تصميم هي

، كان لدى األمانة العامة 2021نوفمبر  20ن والفنيين واإلداريين. اعتباًرا من االتحاد األفريقي، لدمج المهنيي

(. هناك موظف واحد 7( موظفين من الهيكل المعتمد الذي تمت الموافقة عليه في مابوتو من سبعة )6ستة )

الهيكل المعتمد ال يزال يعمل لفترات قصيرة. واستُكمل المجلس أيًضا بموظفين آخرين لفترات قصيرة، من 

(. يقع مقر المجلس في أروشا، تنزانيا. ترد قائمة بمصروفات 9مما رفع العدد اإلجمالي للموظفين إلى تسعة )

 .2التوظيف الحالية في الملحق 

 ثالثا. االجتماعات

 ألف. دورات المجلس 

( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، عقد المجلس ثالث دورات عادية وثالث دورات غير عادية على النحو 6

 التالي:

. وقد  2021فبراير  2يناير إلى  29أ( الدورة االستثنائية السادسة التي عقدت افتراضياً في الفترة من 

لك مدى أهمية المجلس بالنظر إلى اقتراب مّكنت الدورة المجلس من التفكير في هيكل األمانة العامة وكذ

 انتهاء فترة عضوية بعض األعضاء.

. 2021أبريل  9مارس إلى  29ب( الدورة العادية السادسة والثالثون المنعقدة افتراضياً في الفترة من 

خالل هذه الجلسة، انتخب المجلس هيئة المكتب ونظر في تقارير الدول من الكونغو ومدغشقر وجنوب 
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ووقف على التقدم المحرز في استعراض منتصف  2021يا وزامبيا. كما وافق على خطة العمل لعام إفريق

 المدة للخطة االستراتيجية للمنظمة.

. مكنت الدورة المجلس 2021 يونيو 2و 1ج( الدورة االستثنائية السابعة التي عقدت افتراضياً في يومي 

الفساد وكذلك مراجعة التقدم المحرز في البحث حول  من التحضير لالحتفال باليوم األفريقي لمكافحة

 على الشفافية. 19 -تأثير كوفيد

ً في الفترة من  سبتمبر  10أغسطس إلى  30د( الدورة العادية السابعة والثالثون المنعقدة افتراضيا

 ق. نظر المجلس خالل جلساته في مقترحات لتعديل قواعد اجراءاته وفي الهيكل المعدّل في سيا2021

إصالحات االتحاد األفريقي الجارية والتقرير الخاص باالحتفاالت باليوم األفريقي لمكافحة الفساد 

 واالستعدادات لبعثة المراجعة إلى بوركينا فاسو.

. اعتمد المجلس 2021أكتوبر  27إلى  25هـ( الدورة االستثنائية الثامنة المنعقدة افتراضياً في الفترة من 

ووضع اللمسات األخيرة لالستعدادات  2021اليوم األفريقي لمكافحة الفساد لعام خالل جلساته تقرير 

واستعرض قواعد إجراءات المجلس كما نظر في تقرير  2021للحوار األفريقي لمكافحة الفساد لعام 

 اللجنة الفنية حول مسودة الهيكل.

في  2021ديسمبر  7فمبر إلى نو 29و( الدورة العادية الثامنة والثالثون التي عقدت في الفترة من 

أعضاء جدد واستعرض أداءه السنوي وشارك في  4أروشا، تنزانيا. في هذه الدورة، عيّن المجلس 

استعراض منتصف المدة لخطته االستراتيجية، ونظر في تقارير الدول من بوركينا فاسو وزامبيا، 

 لدورةا قبل المي لمكافحة الفساد.واستعرض قواعد إجراءاته كما شارك في االحتفال بذكرى اليوم الع

 هو الخلوة من الغرض كان. وتوجيهية تنظيمية خلوة أيًضا المجلس أجرى والثالثين، الثامنة العادية

 وإعالم الجدد لمجلسا ألعضاء توجيه بمثابة التهيئة كانت بينما وتحسينها التنظيمية العمليات في التفكير

 .األفريقي االتحاد عمل بأساليب الحاليين المجلس أعضاء

 باء. اجتماعات هيئات السياسة التابعة لالتحاد األفريقي واالجتماعات المؤسسية األخرى

 ( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حضر المجلس االجتماعات التالية لالتحاد األفريقي:7

 10إلى  9الفترة من أ( الحوار رفيع المستوى العاشر حول منظومة الحوكمة األفريقية المنعقد في 

 .2021ديسمبر 

 9ب( الحوار السابع عشر حول حقوق اإلنسان بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المنعقد في 

 .2021نوفمبر 

 .2021 أكتوبر 21و 20ج( االجتماعات النظامية لمنبر الحوكمة األفريقي المنعقد في يومي 

والدورة العادية التاسعة والثالثون للمجلس التنفيذي في  الثالث صف السنويند( االجتماع التنسيقي 

 .2021أكتوبر  16إلى  10الفترة من 

 1سبتمبر إلى  28هـ( الدورة العادية الثانية واألربعون للجنة الممثلين الدائمين المنعقدة في الفترة من 

 .2021أكتوبر 

 .2021فبراير  4و  3المنعقدة في يومي و( الدورة العادية الثامنة والثالثون للمجلس التنفيذي 

 

 االجتماعات األخرى ذات الصلة .جيم

 ( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حضر المجلس االجتماعات األخرى البارزة التالية:8
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أ( مؤتمر األمم المتحدة للدول األطراف حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في مصر 

 .2021ديسمبر  17إلى  14 في الفترة من

ب( ندوة عبر االنترنت لمركز بوتسوانا للنزاهة العامة حول إعالن األصول والخصوم ُعقدت في يوم 

 .2021نوفمبر  3

ج( منتدى إدارة الضرائب في إفريقيا/ مؤتمر الوكالة األلمانية للتعاون الدولي حول الشفافية والتدفقات 

 .2021سبتمبر  16إلى  15من المالية غير المشروعة في الفترة 

 .2021سبتمبر  10د( الحوار الثالث لالتحاد األفريقي والصين حول حقوق اإلنسان المنعقد في يوم 

 والتوعية المراجعة بعثات دال.

 من زءكج األطراف الدول إلى التالية المراجعة بعثات المجلس أجرى بالتقرير، المشمولة الفترة خالل( 9

 :االتفاقية تنفيذ مستويات لتقييم واليته

ً  نُفذت التي كينيا إلى المراجعة بعثة( أ  .2021 مايو 28 إلى 24 من الفترة في افتراضيا

 .2021 أكتوبر 15 إلى 11 من الفترة في فعليًا عقدت التي فاسو بوركينا إلى المراجعة بعثة( ب

 رابعا. حالة التصديق على االتفاقية

تصديقًا بينما لم تصدق  45توقيعًا و  49عضو في االتحاد األفريقي، هناك  دولة 55( حتى اآلن، من بين 10

 دول بعد إلى االتفاقية. 10/ تنضم 

 ( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت الكاميرون إلى االتفاقية.11

 التوقيعات والتصديقات:ب( فيما يلي قائمة 12

 ( فقط7( / الموقعة )3غير الموقعة )البلدان 

الرقم 

 التسلسلي

 البلد

 
 تاريخ التوقيع

 

 تاريخ اإليداع تاريخ التصديق/االنضمام

 - - - جمهورية أفريقيا الوسطى 1

 - - - الراس األخضر 2

 - - 15/11/2005 جيبوتي 3

جمهورية الكونغو  4

 الديمقراطية

05/12/2003 - - 

 - - 25/04/2012 أريتريا 5

 - - 30/12/2005 موريتانيا 6

 - - - المغرب 7

 - - 23/02/2006 الصومال 8

 - - 24/01/2013 جنوب السودان 9

 - - 07/12/2004 اسواتيني 10

 (45التصديقات )
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الرقم 

التسلس

 لي

 البلد
 

 تاريخ التوقيع

 

 تاريخ اإليداع تاريخ التصديق/االنضمام

 25/01/2018 20/12/2017 22/01/2007 أنغوال 1

 06/07/2006 23/05/2006 29/12/2003 الجزائر 2

 07/11/2007 20/09/2007 11/02/2004 بنين 3

 19/08/2014 14/05/2014 - بتسوانا  4

 15/02/2006 29/11/2005 26/02/2004 بوركينا فاسو 5

 10/03/2005 18/01/2005 03/12/2003 بوروندي 6

 09/06/2021 29/06/2020 - الكاميرون 7

 27/04/2015 03/03/2015 06/12/2004 تشاد 8

 05/11/2012 14/02/2012 27/02/2004 كوت ديفوار 9

 16/04/2004 02/04/2004 26/02/2004 كوموروس 10

 24/04/2006 31/01/2006 27/02/2004 الكونغو 11

 25/08/2017 01/01/2017 30/01/2017 مصر 12

 16/10/2007 18/09/2007 01/06/2004 غينيا االستوائية 13

 29/10/2019 26/06/2019 30/01/2005 اثيوبيا 14

 08/04/2009 02/03/2009 29/06/2004 الغابون 15

 09/07/2009 30/04/2009 24/12/2003 غامبيا 16

 20/07/2007 13/06/2007 31/10/2003 غانا 17

 04/01/2012 23/12/2011 21/01/2006 غينيا بيساو 18

 12/04/2012 05/03/2012 16/12/2003 غينيا 19

 07/03/2007 03/02/2007 17/12/2003 كينيا 20

 30/06/2004 23/05/2004 05/11/2003 ليبيا 21

 05/11/2004 26/10/2004 27/02/2004 ليسوتو 22

 20/07/2007 20/06/2007 16/12/2003 ليبيريا 23

 09/02/2005 06/10/2004 28/02/2004 مدغشقر 24

 14/01/2005 17/12/2004 09/12/2003 مالي 25

 27/12/2007 26/11/2007 - مالوي 26

 24/05/2018 04/05/2018 06/07/2004 موريشيوس 27

 24/10/2006 02/08/2006 15/12/2003 موزمبيق 28

 26/08/2004 05/08/2004 09/12/2003 ناميبيا 29

 29/12/2006 26/09/2006 16/12/2003 نيجيريا 30

 10/05/2006 15/02/2006 06/07/2004 النيجر 31

 01/07/2004 25/06/2004 19/12/2003 رواندا 32

الجمهورية العربية  33

 الصحراوية

25/07/2010 27/11/2013 27/01/2014 

 27/06/2019 28/05/2019 01/02/2010 ساوتومي وبرينسيبي 34

 15/05/2007 12/04/2007 26/12/2003 السنغال 35

 17/06/2008 01/06/2008 - سيشيلس 36

 11/12/2008 03/12/2008 09/12/2003 سيراليون 37

 07/12/2005 11/11/2005 16/03/2004 جنوب أفريقيا 38

 26/12/2018 26/09/2018 30/06/2008 السودان 39

 12/04/2005 22/02/2005 05/11/2003 تنزانيا 40

 22/10/2009 14/09/2009 30/12/2003 توجو 41

 10/02/2020 19/11/2019 27/01/2013 تونس 42

 29/10/2004 30/08/2004 18/12/2003 يوغندا 43

 26/04/2007 30/03/2007 03/08/2003 زامبيا 44
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 28/02/2007 17/12/2006 18/11/2003 زمبابوي 45

  

اء الدول األعض( يود المجلس أن يهنئ الكاميرون على انضمامها إلى االتفاقية ويواصل كذلك تشجيع 13 

العشر المتبقية )جمهورية أفريقيا الوسطى، والرأس األخضر، وجيبوتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 

وإريتريا، وإسواتيني، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، وجنوب السودان( التي لم تتخذ بعد التدابير 

للعمل مع الدول األعضاء لالنضمام إلى الالزمة لالنضمام إلى االتفاقية. يبذل المجلس قصارى جهده 

 االتفاقية من خالل النداءات وبعثات الدعوة والتوعية رفيعة المستوى.

 وفقًا االتفاقية على صدقت قد الوسطى أفريقيا جمهورية أن الخصوص وجه على المجلس ويالحظ

 يسرئ لدى تصديقه صك داعإلي الالزمة الخطوات اتخاذ إلى البلد تدعو أن ويمكنها الداخلية، إلجراءاتها

 .األفريقي االتحاد مفوضية

 

 ( من االتفاقية7) 22خامساً. تقارير الدول عمالً بنص المادة 

 عمالً . دولال تقارير استالم خالل من األول المقام في االتفاقية تنفيذ لمراقبة تفويض لديه ( المجلس14

 تقدمال عن أساسي تقرير أو أولي تقرير تقديم األطراف الدول على يتعين االتفاقية، من( 7)22 بالمادة

 واحد عام ونغض في أو التنفيذ حيز االتفاقية دخول من واحد عام غضون في االتفاقية هذه تنفيذ في المحرز

 .االنضمام تاريخ من

( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى المجلس تقريرا اساسيا من بوتسوانا وبوركينا فاسو، ونظر 15

المجلس أيًضا في التقارير الواردة من الكونغو ومدغشقر وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وتم إرسالها إلى 

الدول المعنية لتقديم مساهماتها، كما أنهى المجلس التقارير الواردة من الكونغو ومدغشقر وجنوب إفريقيا 

 على التوالي. 6و 5و 4و 3 حقفي المال مرفقة وتنزانيا. تقارير الحالة النهائية

ً في( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد المجلس بعثات مراجعة إلى بوركينا فاسو )16  أكتوبر فعليا

ً ( وكينيا )2021 (. تم إجراء بعثات المراجعة لتقدير وتقييم امتثال الدول األطراف 2021 مايوفي  افتراضيا

اط بشكل مباشر مع الوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد، لالتفاقية. مّكنت بعثات المراجعة المجلس من االنخر

والمكاتب الحكومية العليا، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، ووسائل اإلعالم واألوساط 

 األكاديمية بشأن اتجاهات التنفيذ، والتحديات وأفضل الممارسات الخاصة بكل بلد في الوفاء بأحكام االتفاقية.

دولة طرفًا غير ممتثلة  27دولة تقارير أساسية مع وجود  45دولة من أصل  16قدمت  ( حتى اآلن،17

اللتزامات اإلبالغ الخاصة بها. من أجل تسهيل عملية تقديم التقارير الحكومية، اعتمد المجلس استبيانًا منقًحا 

ة كدليل خطوة بخطوة وشاركه مع الدول األعضاء، كما اعتمد المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الحكومي

 لتسهيل عملية تقديم التقارير.

 . مفصلة أدناه 2014( لعام 7) 22( حالة تقديم التقارير األساسية وفقًا للمادة 18

 

الرقم 

 التسلسلي

تاريخ  البلد

 التصديق/االنضمام

التقرير 

 األساسي

بعثة 

 المراجعة

تأخر التقارير 

 المقدمة
 شهرا 11سنتان و  - - 20/12/2017 أنغوال 1
 أشهر 6سنة و 14 - - 23/05/2006 الجزائر 2
 اشهر 3سنة و 13 - - 20/09/2007 بنين 3
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 ممتثل - نعم 14/05/2014 بوتسوانا 4
 ممتثل - نعم 29/11/2005 بوركينا فاسو 5
 اشهر 10سنة و  14 - - 18/01/2005 بوروندي 6
 ممتثل - - 09/06/2021 الكاميرون 7
 أشهر 8سنوات و  5 - - 03/03/2015 تشاد 8
 أشهر 9سنوات و  7 - - 14/02/2012 كوت ديفوار 9
 ممتثل - نعم 02/04/2004 كوموروس 10
 ممتثل نعم ال 31/01/2006 الكونغو 11
 10سنوات و 3 - - 01/01/2017 مصر 12

 أشهر
 5سنة واحدة و - - 26/06/2019 غينيا االستوائية 13

 أشهر
 ممتثل - نعم 18/09/2007 اثيوبيا 14
 8سنة واحدة و - - 02/03/2009 الغابون 15

 أشهر
 شهرا 11سنة و  11 - - 30/04/2009 غامبيا 16
 أشهر 5سنة  و  13 - - 13/06/2007 غانا 17
 11سنوات و  8 - - 23/12/2011 غينيا بيساو 18

 شهرا
 أشهر 7سنوات و 8 - - 05/03/2012 غينيا 19
 ممتثل نعم نعم 03/02/2007 كينيا 20
 أشهر 6سنة و  16 - - 23/05/2004 ليبيا 21
سنة وشهر  16 - - 26/10/2004 ليسوتو 22

 واحد
 أشهر 5سنة و  13 - - 20/06/2007 ليبيريا 23
 ممتثل نعم نعم 06/10/2004 مدغشقر 24
 شهرا 11سنة و 15 - - 17/12/2004 مالي 25
 سنة 13 - - 26/11/2007 مالوي 26
 اشهر 6سنتان و  - - 04/05/2018 موريشيوس 27
 اشهر 3سنة و 14 - - 02/08/2006 موزمبيق 28
 ممتثل نعم نعم 05/08/2004 ناميبيا 29
 ممتثل - نعم 26/09/2006 نيجيريا 30
 أشهر 9سنة و 14 - - 15/02/2006 النيجر 31
 ممتثل نعم نعم 25/06/2004 رواندا 32
الجمهورية العربية  33

 الصحراوية

 سنوات 7 - - 27/11/2013

 أشهر 6سنة و  - - 28/05/2019 ساوتومي وبرنسيب 34
 أشهر 7سنة و  13 - - 12/04/2007 السنغال 35
 اشهر 5سنة و 12 - - 01/06/2008 سيشيل 36
 ممتثل - نعم 03/12/2008 سيراليون 37
 ممتثل نعم نعم 11/11/2005 جنوب أفريقيا 38
 سنتان و شهران - - 26/09/2018 السودان 39
 ممتثل نعم نعم 22/02/2005 تنزانيا 40
 سنة واحدة - - 19/11/2019 توجو 41
 ممتثل - نعم 14/09/2009 تونس 42
 ممتثل نعم نعم 30/08/2004 يوغندا 43
 ممتثل نعم نعم 30/03/2007 زامبيا 44
 ممتثل - نعم 17/12/2006 زمبابوي 45

. 



EX.CL/1327(XL) 
Page 7 

 

 

 

المتبقية )أنغوال، الجزائر، بنين، بوروندي، تشاد، كوت ديفوار،  28المجلس الدول األطراف الـ( يدعو 19

الكونغو، مصر، غينيا االستوائية، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا، ليبيا، ليسوتو، ليبيريا، ومالي، 

لديمقراطية، ساو تومي مالوي، موريشيوس، موزمبيق، النيجر، الجمهورية العربية الصحراوية ا

  .وبرينسيبي، السنغال، سيشيل، السودان وتونس( التي لم تفعل ذلك بعد لتقديم تقاريرها األساسية إلى المجلس

 على اإلدارة المجلس موقع على األساسية الحالة تقارير استبيان من نسخة ( تتوفر20

(https://anticorruption.au.int/en )ديسمبر في مؤخًرا الممتثلة غير األطراف الدول إلى إرساله وتم 

2021. 

 ثاتبع الستضافة لطلباته المناسب الوقت في االستجابة إلى األطراف الدول كذلك المجلس يدعو( 21

 .المراجعة

 

سادسا. حالة مكافحة الفساد في إفريقيا: التقييم الموضوعي لدور الجماعات االقتصادية اإلقليمية في 

 إفريقيامكافحة الفساد في 

 لمكافحة الوطنية سلطاتها خالل من األطراف الدول على يتعين االتفاقية، من( 7) 22 بالمادة عمالً ( 22

 .التفاقيةا لتنفيذ المتخذة التدابير بشأن سنويًا األقل على واحدة مرة المجلس إلى تقرير تقديم الفساد

 

ى الفساد في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص علقام المجلس بإدارة استبيان لتقييم حالة جهود مكافحة ( 23

دور الجماعات االقتصادية اإلقليمية كأطراف فاعلة حاسمة في الفضاء. يستمد المجلس محتوى هذا القسم 

من الردود على االستبيان والبحوث المكتبية والتفاعالت مع الجماعات االقتصادية اإلقليمية والوكاالت 

الدول األعضاء ونتائج االحتفال باليوم األفريقي لمكافحة الفساد والحوار األفريقي الوطنية لمكافحة الفساد في 

 التي كانت مخصصة للموضوع. 2021لمكافحة الفساد 

إجابة على االستبيان من الدول األعضاء التالية: الجزائر وبوتسوانا وبوروندي  15( تلقى المجلس 24

واتيني وموريشيوس وناميبيا ونيجيريا والسنغال وسيشيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وإس

 وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي.

 

( حدد تحليل االستبيانات والمصادر الداعمة التطورات اإليجابية التالية فيما يتعلق بدور الجماعات 25

 االقتصادية اإلقليمية في مكافحة الفساد في القارة على النحو التالي:

 أ( توفر آلية للعمل الجماعي ضد الفساد ؛

ب( هناك جهود كبيرة نحو تطوير وتنفيذ البرامج اإلقليمية التي تسهل ادماج صكوك ومعايير مكافحة 

 الفساد في التشريعات الوطنية ؛

ل الجماعات االقتصادية اإلقليمية الحوار وتبادل المعلومات وتكون بمثابة منصة للتعلم من سّه  ج( تُ 

 مهام الوكاالت الوطنية في مكافحة الفساد. ضمنقران والتفكير األ

د( بعض الجماعات االقتصادية اإلقليمية مثل جماعة شرق أفريقيا وجماعة غرب أفريقيا والجماعة 

اإلنمائية للجنوب األفريقي لديها أو هي في طور وضع تشريعات وسياسات وقوانين نموذجية تتعلق 

 للتطبيق؛بالفساد قابلة 
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ل مبادرات تنمية القدرات مثل بناء وتعزيز الشبكات بين ممارسي مكافحة الفساد ودعم  هـ( تُسّه 

 المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد األصول وتدريب المحققين العاملين في مكافحة الفساد ؛

شروعة ة غير المو( تُوفّ ر آليات للتعاون اإلقليمي في القضايا العابرة للحدود مثل التدفقات المالي

 والتحقيقات عبر الحدود واسترداد األصول والمساعدة القانونية المتبادلة ؛

ز( تسهل الجماعات االقتصادية اإلقليمية إبرام أطر التعاون ومذكرات التفاهم بين سلطات مكافحة 

حقيق تالفساد الوطنية بشأن التعاون العملياتي في مجاالت تبادل المعلومات االستخباراتية، وال

 المشترك، واستعادة األصول، واعتقال المشتبه بهم.

( أشار تحليل إضافي للردود على االستبيان والمصادر المؤيدة من تحليل مكتبي إلى مجاالت االهتمام 26

 التالية:

أ( أن عملية إدماج معاهدات مكافحة الفساد في التشريعات الوطنية مقيدة بعوامل مثل التكلفة والقدرة 

 المحدودة؛ة التقني

ب( هناك نقص في المتخصصين التقنيين والمهارات للمساعدة في مكافحة الفساد على وجه التحديد 

 في مجاالت التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول.

ج( ينتشر عدم التصديق على صكوك مكافحة الفساد بشكل خاص في منطقتي وسط وشمال إفريقيا 

 ن اإلقليمي.وبالتالي يعيق التعاو

المبذولة  الجهود ،د( يعيق وجود أطر قانونية مختلفة في بلدان الواليات القضائية المعنية في المناطق

 عبر الواليات القضائية لتحقيق أهداف االتفاقية.

هـ( عدم دعم تنفيذ المعايير اإلقليمية لمكافحة الفساد بمواءمة القوانين والسياسات التي تؤدي إلى معايير 

 افسة ومتضاربة.متن

 ( تم طرح التوصيات التالية لتعزيز دور الجماعات االقتصادية اإلقليمية في مكافحة الفساد في إفريقيا:27

أ( يتم تشجيع الجماعات االقتصادية اإلقليمية على تسهيل بناء قدرات سلطات مكافحة الفساد من خالل 

ي غسل ف جراء التحقيقاتالفساد الوطنية إلالبحث ودعم إنفاذ القانون والتعاون بين سلطات مكافحة 

 األموال واسترداد األصول والتدفقات المالية غير المشروعة.

ب( يتم تشجيع الجماعات االقتصادية اإلقليمية على وجه الخصوص لتكون بمثابة منصة 

 للعمل الجماعي وتبادل المعلومات والمهارات.

أطر المساعدة القانونية المتبادلة داخل  ج( هناك حاجة قوية لتطوير استراتيجيات لتعزيز

 المناطق.

د( يتم تشجيع الجماعات االقتصادية اإلقليمية على تطوير استراتيجيات شاملة مدعومة 

  بخطط عمل لتسهيل تنفيذ أهداف االتفاقية.

 جيةاتياستر وضع من مكنته بالتقرير المشمولة الفترة خالل المجلس أجراها التي والمشاركة البحوث( 28

 الجماعات مختلف مع المجلس تعامل كيفية بالتفصيل ستوضح التي اإلقليمي االقتصادي المجتمع إشراك

 .والطلب والقدرات المهارات على بناءً  اإلقليمية االقتصادية
 

 سابعا. التواصل ومشاركة أصحاب المصلحة

( )ز( من االتفاقية لبناء شراكات مع مجموعة واسعة من 5) 22( كجزء من واليته بموجب المادة 29

أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة الفساد، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، شارك المجلس في عدد 

 الثالث أعالهمن أنشطة التوعية مثل المشاركة في مختلف االجتماعات والفعاليات المدرجة في القسم 
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بما في  2021واالحتفال باليوم األفريقي لمكافحة الفساد والدعوة إلى الحوار األفريقي لمكافحة الفساد لعام 

 ذلك النسخة الثانية من منتدى الجهات الفاعلة من غير الدول.

يد إلى مز للدعوةلتعزيز أصوات المواطنين األفارقة  One Campaign( دخل المجلس في شراكة مع 30

ائز في تم اإلعالن عن الفسيمن الشفافية والمساءلة من خالل الجوائز الموسيقية لدعم المساءلة والشفافية. 

 .2021ديسمبر  9في  في اليوم العالمي لمكافحة الفسادالمسابقة 

ت تحت عنوان "الجماعا 2021يوليو  11( أقيم االحتفال باليوم األفريقي الخامس لمكافحة الفساد في يوم 31

 االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته.

تنزانيا بالشراكة  ،اعقد المجلس ندوة عبر اإلنترنت لالحتفال بالحدث واحتفل أيًضا باليوم افتراضيًا في أروش

يئة مكتب منع الفساد ومكافحته ومجموعة شرق إفريقيا، مع الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في تنزانيا وه

كما تم االحتفال به في العديد من البلدان األخرى بما في ذلك الكاميرون وغانا وكينيا وموريشيوس وجنوب 

 وقد ظهرت التوصيات التالية حول التالي: .:أفريقيا وأوغندا

 تعزيز أنظمة النزاهة 

 النزاهة في أفريقيا.أ( وضع استراتيجيات لتعزيز أنظمة 

ب( تعزيز الجهود نحو النزاهة والمساءلة من خالل الشراكة وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة 

 الرئيسيين.

 ج( تعزيز األخالقيات والنزاهة والصدق بين الشباب.

 

 تعزيز الوعي العام من خالل التربية المدنية والبحث

 لمساعدة المواطنين على معرفة حقوقهم وأشكال الفساد المختلفة.أ( تعزيز التربية المدنية للجميع 

ب( تشجيع البحث والدعوة في مجال مكافحة الفساد إلثبات الحقائق التي ال جدال فيها بشأن الفساد ثم 

 .نشر النتائج والترويج لها

 

 بناء تحالفات لمكافحة الفساد

 الجتماعي في مكافحة الفساد.أ( االستمرار في إشراك جيل الشباب كعوامل للتغيير ا

 ب( مواصلة التعاون وبناء شبكة شركاء لتكثيف الكفاح لرفض وإدانة الفساد في أفريقيا.

نشاء شراكات من أجل جعل أفريقيا قارة إج( المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد من أجل تعزيز و

 عظيمة لفرص االستثمار.
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 تمكين الشباب

 لمكافحة الفساد.أ( تأهيل الشباب كسفراء 

ب( االستثمار في االستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تغيير عقلية الشباب ومواقفهم وسلوكياتهم 

 ليصبحوا نساء ورجاال يتمتعون بالنزاهة ويحاربون ممارسات الفساد.

 ج( خلق الوعي وبناء القدرات وتوجيه الشباب للقيادة والحكم الرشيد كأساس لمكافحة الفساد.

( إدراًكا للدور الحاسم الذي ينبغي على الشباب القيام به لمكافحة الفساد، يجب علينا االستثمار في د

االستراتيجيات والبرامج التي من شأنها تغيير عقلية الشباب ومواقفهم وسلوكياتهم ليصبحوا نساء 

 ورجااًل يتمتعون بالنزاهة ويحاربون ممارسات الفساد.

 من اليومب االحتفال عن تقارير المجلس وتلقى األخرى البلدان من العديد في باليوم االحتفال تم( 32

 نوسيراليو والسنغال ونيجيريا ومالي وموريشيوس ومدغشقر وكينيا وغانا والكاميرون الجزائر

 الدول ويشجع اليوم بهذا احتفلت التي الدول يهنئ أن المجلس ويود. وزامبيا وأوغندا إفريقيا وجنوب

 .المجلس مع الحدث بشأن تقاريرها مشاركة على لككذ األعضاء

االستراتيجيات " ليكون 2022 لعاماليوم األفريقي لمكافحة الفساد  المجلس موضوع يقترح( 33

  ".19 -كوفيد ألموال واآلليات لإلدارة الشفافة

 

 ثامنا. البحث والمشورة

حول دور الجماعات االقتصادية اإلقليمية ( خالل الفترة المشمولة بالتقرير، انتهى المجلس من دراسة 34

 في مكافحة الفساد في أفريقيا. الدراسة متاحة على الموقع اإللكتروني للمجلس.

على الشفافية  19 -( يجري المجلس أيًضا بحثًا حول تطوير منهجية أفريقية لمكافحة الفساد وتأثير كوفيد35

 ومكافحة الفساد في إفريقيا.

ا من تطوير مركز موارد مكافحة الفساد األفريقي وهو مركز شامل لألدبيات ( انتهى المجلس أيضً 36

 /https://auabc-rc.orgوالمعلومات حول مكافحة الفساد في إفريقيا. مركز الموارد متاح على الرابط: 

، 2020( بعد اعتماد الموقف األفريقي المشترك بشأن استرداد األصول من قبل المؤتمر في فبراير 37

 كجزء ةالمشروع غير المالية بالتدفقات المعنية العمل لمجموعة اجتماعين في مشارك المجلس رئيس عاجتم

 نفيذت لتعزيز مهمتها من كجزء العمل مجموعة المجلس أنشأ. إفريقيا في الحوار أجل من التحالف منصة من

 .األصول استرداد بشأن المشترك األفريقي الموقف

 حدث. لالتفاقية أفضل تنفيذ أجل من األطراف للدول المشورة المجلس قدم المراجعة، بعثة سياق في ( 38

 للمجلس سمح مما ، 2021 أكتوبر شهر في فاسو وبوركينا مايو في كينيا إلى المراجعة بعثات سياق في ذلك

 ردادواست المشروعة غير المالية التدفقات مكافحة في الوطنية السلطات مع الممارسات أفضل بمناقشة

 .الوطنية السلطات مع ومشاركتها المسروقة األصول

 تاسعا. الوضع اإلداري والمالي

 ( فيما يتعلق بالوضع اإلداري والمالي، فإن المجلس:39

أ( يالحظ مع خالص التقدير استمرار السلطات التنزانية في استضافة األمانة العامة للمجلس. خالل 

الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المجلس إشراك سلطات الحكومة التنزانية في مسائل مثل بناء مباني 

يمة ريبة القمكاتب دائمة ودفع رسوم غرف الجلسات ريثما يتم توفير الهيكل الدائم واسترداد ض
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المضافة. ولهذه الغاية، يود المجلس أن يطلب من سلطات تنزانيا االنتهاء من الرسومات المعمارية 

 للهيكل الدائم المقترح وتقديمها إلى المجلس للنظر فيها وإحالتها إلى مفوضية االتحاد األفريقي.

 .دون أي دعم مباشر من الشركاءب( استمرت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في تمويلها بالكامل 

 

 تنفيذ القرارات -عاشراً 

تقرير أنشطة المجلس لعام  ( بشأنXXXVIII) EX.CL/Dec. 1085( عمال بقرار المجلس التنفيذي رقم )40

فيما يتعلق بوضع اللمسات األخيرة على الرسومات المعمارية للهيكل الدائم للمجلس، تم عقد اجتماع  2020

 ة حيث تم االتفاق على مشاركة الرسومات المعمارية النهائية مع المجلس.مع وزارة الخارجي

 لحادي عشر. التوصياتا

 ( في ضوء ما تقدم، فن المجلس:41

أ( يحث الدول األعضاء التي ليست أطرافاً في االتفاقية على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتوقيع على 

 االتفاقية واالنضمام إليها ؛

 على انضمامها إلى االتفاقية ؛ ب( يهنئ الكاميرون

ج( يطلب من الدول األطراف التي لم تفعل ذلك بأن ترحب بطلبات بعثات المراجعة الموفدة من 

 المجلس لتمكينه من تقييم مستويات تنفيذ االتفاقية واالنتهاء من عمليات تقديم التقارير الحكومية ؛

 ا تنفيذ توصيات التقارير القطرية.د( يطلب من الكونغو ومدغشقر وجنوب إفريقيا وتنزاني

هـ( يطلب من الجماعات االقتصادية اإلقليمية تسهيل بناء قدرات سلطات مكافحة الفساد من خالل 

البحث ودعم إنفاذ القانون والتعاون بين سلطات مكافحة الفساد الوطنية للتحقيقات المتعلقة بغسل 

يحثهم المجلس كذلك على ضمان  ، كماالمشروعةاألموال واسترداد األصول والتدفقات المالية غير 

 مواءمة وتنسيق معايير مكافحة الفساد ضمن واليتهم القضائية مع االتفاقية.

 2022 لعام الفساد لمكافحة األفريقي اليوم موضوع على الموافقة التنفيذي المجلس من يطلب( و

 " كوفيد أموال إدارة في والشفافية اإلبالغ" باعتباره الفساد لمكافحة األفريقي والحوار

ز( يطلب من السلطات التنزانية االنتهاء من الرسومات المعمارية للهيكل الدائم المقترح وتقديمها إلى 

 المجلس للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مفوضية االتحاد األفريقي.
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 مشروع المقرر بشأن تقرير المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد

 . التمهيد / الخلفية التشريعيةأوالً 

 

 بتقرير المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي بشأن الفساد والتوصيات الواردة فيه ؛ يحيط علما. 1

 

 ثانيًا. الهيئة

 بالكاميرون النضمامها إلى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته. تشيد. 2

جمهورية أفريقيا الوسطى على اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال عملية االنضمام بإيداع وثيقة  تحث. 3

 انضمامها لدى مفوضية االتحاد األفريقي.

شقر وجنوب إفريقيا وتنزانيا، وتطلب من االستكمال الناجح لمراجعة كل من الكونغو ومدغتدرك . 4

 وصيات الواردة في تقارير المراجعة القطرية.تالسلطات الوطنية تنفيذ ال

الجماعات االقتصادية اإلقليمية على تسهيل بناء قدرات سلطات مكافحة الفساد من خالل البحث  تحث. 5

للتحقيقات في غسل األموال واسترداد ودعم إنفاذ القانون والتعاون بين سلطات مكافحة الفساد الوطنية 

األصول والتدفقات المالية غير المشروعة. تحثهم كذلك على ضمان مواءمة وتنسيق معايير مكافحة الفساد 

 ضمن والياتهم القضائية مع االتفاقية.

 ةالشفافاالستراتيجيات واآلليات لإلدارة " ليكون 2022 لعامموضوع اليوم األفريقي لمكافحة الفساد  تؤيد .6

 ".19 -كوفيد ألموال

من تنزانيا االنتهاء من الرسومات المعمارية للهيكل الدائم المقترح وتقديمها إلى المجلس للنظر  تطلب. 7

 فيها والموافقة عليها من قبل مفوضية االتحاد األفريقي.
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