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 في أروشا، تنزانيا مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساداستضافة 

 ة(لمتحد)بند اقترحته جمهورية تنزانيا ا

 

 مذكرة مفاهيمية

 :مقدمة

داخل االتحاد األفريقي  مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادُأنشئ   .1
األفريقي لمنع ومكافحة الفساد التي اعتمدتيا من اتفاقية االتحاد  22بموجب المادة 

. 2003الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي في مابوتو، موزمبيق في يوليو 
مجمس  سيتم إنشاءمن االتفاقية، من جممة أمور أخرى، عمى أنو " 22وتنص المادة 

 استشاري لمكافحة الفساد داخل االتحاد األفريقي".

 2006أغسطس  5االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد حيز التنفيذ في  دخمت اتفاقية .2
(. وحتى اليوم، 15( يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة )30بعد ثالثين )

وبدأ ( دولة عضوا وأصبحت أطرافا فييا. 31قت عمى االتفاقية إحدى وثالثون )صد  
( من قبل 11األعضاء األحد عشر )بعد انتخاب  2009المجمس االستشاري العمل في 

 29في أديس أبابا، إثيوبيا يومي المنعقدة الدورة العادية السادسة عشرة لممجمس التنفيذي 
 .EX.CL/Dec.485(XVI)من خالل مقرره  2009يناير  30و
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 االستشاري لمكافحة الفساد: االتحاد األفريقي والية مجمس

تتمثل الوالية ( من اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد، 5) 22طبقا لممادة  .3
الرئيسية لممجمس في تعزيز وتشجيع اعتماد وتطبيق التدابير الخاصة بمكافحة الفساد في 

إعداد منيجيات طبيعة ونطاق الفساد في أفريقيا؛ القارة؛ جمع وتوثيق المعمومات حول 
ى تفشي الفساد في أفريقيا، ونشر المعمومات وتوعية الجماىير بشأن لتحميل طبيعة ومد

اآلثار السمبية لمفساد والجرائم ذات الصمة؛ وتقديم المشورة لمحكومات حول كيفية معالجة 
مجمس االتحاد األفريقي االستشاري آفة الفساد في تشريعاتيا الوطنية. وبإيجاز، يتولى 

رة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي حول التدابير ميمة تقديم المشو  لمكافحة الفساد
واإلجراءات التي من شأنيا منع الفساد والجرائم ذات الصمة والكشف عنيا ومعاقبتيا 

 والقضاء عمييا في أفريقيا إلى جانب متابعة تطبيق ىذه التدابير.

 أنشطة المجمس االستشاري:

حتى اليوم عشرة دورات عادية  الفسادمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة عقد  .4
كان اليدف منيا ىو االضطالع بواليتو. عقد المجمس االستشاري اجتماعو األول في 

في أديس أبابا، إثيوبيا وانتخب أعضاء ىيئة مكتبو األولى تحت رئاسة  2009مايو 
أمور الدكتور فريني جينواال، المتحدث السابق لبرلمان جنوب أفريقيا وناقش، من جممة 

أخرى، واليتو ومسؤولياتو كما ىو منصوص عميو في االتفاقية وحدد عددا من األوليات 
. وفي ىذه المرحمة، رك ز المجمس عمى 2010بغية إعداد برنامج عممو األولي لعام 

مكافحة كسب التأييد والترويج لعممو وكذلك عمى أىمية التواصل مع الييئات الوطنية ل
 لفساد عمى الصعيدين اإلقميمي واإلقميمي الفرعي.الفساد وآليات مكافحة ا
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برئاسة السيدة جولي أونوم  2011وتم منذ ذلك الحين انتخاب مجمس آخر في يناير  .5
بحث المجمس بإسياب عدة مسائل شممت: الطابع الشامل التفاقية انوارياكو من نيجيريا. 

يا االتفاقية التي تتضمن االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد؛ الخصائص التي تنفرد ب
أحكاما إلزامية فيما يخص بعض الجرائم التي ال تعتبر كذلك في الصكوك األخرى 
المتعمقة بمكافحة الفساد مثل اتفاقية األمم المتحدة. وتشمل ىذه الجرائم: الفساد داخل 

 القطاع الخاص والمطالبة بالشفافية في تمويل األطراف السياسية.

الستشاري لواليتو المنصوص عمييا في اتفاقية االتحاد األفريقي، فإن و عند تنفيذ المجمس ا .6
يسعى إلى مواءمة التشريعات فيما بين الدول األطراف ومبادرات مكافحة الفساد في 

المجموعات االقتصادية اإلقميمية وخاصة مجموعة  بروتوكوالت القارة ويستند إلى أحكام
تصادية لدول غرب أفريقيا. عالوة عمى ذلك، والمجموعة االقتنمية الجنوب األفريقي 

ُيطمب من المجمس مساعدة الدول األطراف عمى الوفاء بالتزاماتيا فيما يخص رفع 
تقاريرىا األولية والسنوية. وفي ىذا الصدد، من الضروري أن تقوم الدول بتقييم سياساتيا 

 اتيا الوطنية.وتشريعاتيا في سياق متطمبات االتفاقية وتعميم أحكاميا في تشريع
، أصدر 2010خالل دورتو العادية السابعة عشرة المنعقدة في كمباال، أوغندا في يوليو  .7

الذي يطمب فيو من المفوضية التفعيل الكامل  EX.CL/603(XVII)المجمس المقرر 
ألمانة المجمس االستشاري لمكافحة الفساد في أقرب وقت ممكن وخالل دورتو العادية 

، أصدر المجمس 2011الثامنة عشرة المنعقدة في مالبو، غينيا االستوائية في يونيو 
امل ألمانة يكرر فيو طمبو من المفوضية التفعيل الك EX.CL/680(XIX)مقررا آخر 

 المجمس االستشاري لمكافحة الفساد.
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اعتماد ىيكل أمانة المجمس من قبل المجنة الفرعية لميياكل التابعة لمجنة تم بالفعل  .8
الممثمين الدائمين وُينتظر موافقة أجيزة صنع السياسات عميو حيث ستتم بعد ذلك 

 إجراءات متابعة إنشاء األمانة.

مجمس االتحاد األفريقي االستشاري ستضافة أمانة وفي ىذا الصدد، عرضت تنزانيا ا .9
في مدينة أروشا طبقا لممقررات ذات الصمة الصادرة عن أجيزة صنع  لمكافحة الفساد

 EX.CL/132(V)و  EX.CL/Dec.98(V)السياسات وخاصة مقرري المجمس التنفيذي 
بشأن استضافة  2004في يوليو  ASSEMBLY/AU/DEC.39(III)ومقرر المؤتمر 

 :أنو زة االتحاد األفريقي والتي تنص، من جممة أمور أخرى، عمىأجي

"يجب أن تستجيب الدول األعضاء المستضيفة أو التي تعرض استضافة أجيزة االتحاد 
 األفريقي لممتطمبات الدنيا األساسية التالية:

يجب أن يوفر البمد المضيف، عمى نفقاتو، ىيكال آمنا مع مبان تأوي مكاتب مؤثثة  (1
 ألماكن الالزمة لممكاتب.الخاصة باومجيزة لمقر الجياز وفقا لمشروط الموضوعية 

 يجب أن يكون الوصول إلى المباني التي يوفرىا البمد المضيف سيال. (2

 الئم ومرافق لوجستية مناسبة.يجب أن يحقق البمد المضيف مطمب توفير جو سياسي م (3

ينبغي توفير بنية تحتية مناسبة وفعالة وحديثة خاصة مرافق االتصاالت السمكية و  (4
 الالسمكية لتمكين المكتب من أداء ميامو عمى نحو فعال.

اإلقامة في الفنادق والبنية التحتية الصحية لتمبية االحتياجات و ينبغي توفير المساكن،  (5
 الوظيفية لمجياز.

إلضافة إلى االستجابة لممعايير الخاصة باستضافة مجمس االتحاد األفريقي با .10
االستشاري لمكافحة الفساد، من الواضح أنو سيتم تعزيز عمل المجمس بشكل كبير وال 
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إذا ما تمت استضافة أمانتو في أروشا سيما قدرتو عمى تحقيق النتائج بصورة فعالة 
ق اإلنسان ومحكمة شرق أفريقيا إلى جانب وىي مقر المحكمة األفريقية لمعدل وحقو 

الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا حيث سيساعد ذلك بشكل كبير عمى تكممة عمل 
 المجمس. 

وأخيرا، لن تستمزم استضافة مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد في  .11
 اد األفريقي.أروشا، تنزانيا، التزامات مالية إضافية من الدول األعضاء في االتح

- 
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