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)2019 تقرير النشاط العاشر لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد (يناير
 من اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو22 يقدم تمشيا مع المادة
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أوال .الممخص
 )1أُنشئ مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد بمكجب المادة ( )5( 22أ) مف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع
الفساد كمكافحتو .اُعتمدت االتفاقية في الدكرة العادية الثانية لمؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات االتحاد األفريقي المنعقد
في مابكتك ،مكزمبيؽ في  11يكليك  ،2003كدخمت حيز التنفيذ في  05أغطس  2006بعد ثالثيف يكما مف إيداع
صؾ التصديؽ الخامس عشر .كحتى تاريخ نكفمبر  ،2018كقعت عمى االتفاقية  49دكلة ،كصدقت عمييا أك
انضمت إلييا  40دكلة.
 )2كفقان لممادة  )5( 22مف االتفاقية ،فإف كظائؼ المجمس ىي ،مف بيف أمكر أخرل" :تشجيع كتعزيز تبني تدابير
مكافحة الفساد كتنفيذىا "مف قبؿ الدكؿ األطراؼ لمنع الفساد ككشفو كمعاقبتو كالقضاء عميو كالجرائـ ذات الصمة في
أفريقيا "ك" تقديـ تقرير إلى المجمس التنفيذم عمى أساس منتظـ عف التقدـ الذم تحرزه كؿ دكلة طرؼ في االمتثاؿ
ألحكاـ ىذه االتفاقية.
 )3ىذا ىك التقرير العاشر لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد المقدـ إلى المجمس التنفيذم .كيتضمف
التقرير تفاصيؿ عف أنشطة المجمس االستشارم التي تغطي الفترة مف يناير إلى  30نكفمبر  2018بما في ذلؾ تقييـ
لتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو.

ثانيا .السياق
 )4يتألؼ المجمس مف أحد عشر ( )11عضكا ،ترشحيـ الدكؿ األطراؼ مف قائمة مف الخبراء ،كيتـ انتخابيـ كتعيينيـ
مف قبؿ المجمس مف خالؿ المجمس التنفيذم .مدة كالية األعضاء ىي سنتاف قابمة لمتجديد مرة كاحدة ك يتألؼ

المجمس الحالي مف تسعة ( )9أعضاء ،اثناف منيـ يشغمكف كاليتيما األخيرة دكف إمكانية التجديد ليما ,كثالثة
منيـ بدأت كاليتيـ منذ يناير  ،2017كاثناف بدأت اليتيما منذ يكليك  2017ككاحد بدأت كاليتو منذ يناير

 .2018كيتككف المجمس مف األعضاء التالييف:


السيد بيغكتك مياركـ (تشاد)  -الرئيس؛ انتخب في يناير ،2017

 السيد حسيف آيت شالؿ (الجزائر)  -نائب الرئيس؛ انتخب في يكليك  ،2017لكالية أكلى.
 السيدة إليزابيث أفايافي غانسانك فكر (بنيف)  -المقررة؛ انتخبت في يناير 2017
 السيدة فمكرنس زيامبي (زمبابكم)؛  -انتخبت في يناير  2017لكالية ثانية؛
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 السيد باكليس كالكنيك نكا (ناميبيا)؛ انتخب في يناير  2017لكالية ثانية؛
 السيد بامكني باسكاؿ (بكركينا فاسك)؛ انتخب في يناير 2017

 السيدة سابينا سيجا (تنزانيا)؛ انتخبت في يكليك  ،2017لكالية أكلى
 السيدة آف مارم مكغكمبي كيبكنغي سامينك(الككنغك) ،انتخبت في يكليك  2017لممرة األكلى
 السيدة أمؿ محمكد عمار (مصر)؛ انتخبت في يناير  ،2018لكالية أكلى

أ .المكتب
 )5يتألؼ المكتب مف الرئيس كنائب الرئيس كالمقرر ،كيكفؿ تخطيط كتنسيؽ أنشطة المجمس .كما يشرؼ عمى
األنشطة داخؿ أمانة المجمس

ب .أمانة المجمس

 )6تحت اإلشراؼ العاـ كالمباشر مف األميف التنفيذم كتحت إدارة المكتب ،تقدـ األمانة الدعـ الفني كالميني كاإلدارم

كالمكجيستي لممجمس االستشارم .كقد تـ تصميـ ىيكميا التنظيمي ،المستند إلى سياسات االتحاد األفريقي ،مف أجؿ

دمج المكظفيف الفنييف كالفنييف كاإلدارييف.

 موظفو األمانة

 )7حتى  1نكفمبر  ،2018كاف عدد المكظفيف في األمانة تسعة ( )9أعضاء ،مف بينيـ خمسة دائمكف كأربعة
متعاقديف مع سبعة ( )7مكظفيف عمى النحك التالي:
 أميف تنفيذم (دائـ)-

مسؤكؿ سياسات أقدـ لمشؤكف السياسية كالقانكنية (دائـ)

 مسؤكؿ سياسات أقدـ لمشؤكف االقتصادية كاإلحصائية ( دائـ) مسؤكؿ الشؤكف المالية كاإلدارية ( دائـ) -فني حاسكب (متعاقد)

 مكظؼ التكثيؽ كمساعد إدارم ( دائـ) مساعد محاسب ( متعاقد)-

سكرتير ثنائي المغة (متعاقد)

-

سائؽ  /مراسؿ ( متعاقد)

ثالثا .أنشطة المجمس
ألف  .االجتماعات النظامية
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 )8حتى  1نكفمبر ُ ،2018عقد اجتماعاف نظامياف خالؿ الفترة قيد االستعراض كىما )1( :الدكرة العادية السادسة
كالعشركف التي ُعقدت في الفترة مف  11إلى 16مارس  2018ك ( )2الدكرة العادية السابعة كالعشركف التي

ُعقدت في الفترة مف  4إلى  8يكنيك  .2018كما عقد المجمس دكرتو االستثنائية الثانية في الفترة مف  5إلى 10
أكتكبر .2018

أ) خالؿ الدكرة العادية السادسة كالعشركف المنعقدة في الفترة مف  11إلى  16مارس  2018في أركشا( ،

تنزانيا) في مقر المجمس تـ إصدار العديد مف المقررات :كىي تكجييات إلى األمانة لتنفيذىا كتتمثؿ فيما

يأتي:

 استخداـ شعار مكضكع عاـ  2018في المكقع اإللكتركني لممجمس كفي جميع حساباتو في شبكات التكاصؿاالجتماعي .كما يجب إعداد إنذارات  ،لكي يتمكف األعضاء مف تمقي التحديثات في شبكات التكاصؿ

االجتماعي.

 تقديـ جدكؿ يتضمف البعثات ابتداء مف عاـ  2017ككذلؾ آثارىا المالية ،األمر الذم لـ يتـ تنفيذه حتى اآلف. -المناقشات مع كفد الككالة األمانة لمتنمية الدكلية حكؿ إمكانية إقامة تعاكف مختمؼ مجاالت الشراكة كالدعـ.

 فيما يتعمؽ بميزانية  ،2019كمع األخذ في االعتبار اإلمكانات المحدكدة األمانة لتنفيذ مياميا ،كجو المجمساألمانة أف تقترح عميو ىيكال جديدا لتقديمو إلى المجمس التنفيذم ،يتضمف تعييف مكظفيف إضافييف يضـ

مكظؼ أقدـ لشؤكف الحككمة ،كمكظؼ لممشتريات كالسفريات ( ميني  )3كمكظؼ مسؤكؿ عف المكارد

البشرية ( ميني )2كمكظؼ مسؤكؿ عف االتصاالت ( ميني  )2كمساعد المراسـ ( خدمة عامة ألؼ )5
كمساعد المحاسب (خدمة عامة ألؼ .)5

ب) بحثت الدكرة العادية السابعة كالعشركف المنعقدة في الفترة مف  4إلى  8يكنيك  2018األمكر المالية كاإلدارية
بما في ذلؾ تقارير المراجعة المختمفة .كما استعرض األعماؿ التحضيرية لمقمة الحادية كالثالثيف لالتحاد

األفريقي التي عقدت بشأنيا مناقشة مكضكع السنة.

صدرت مقررات بيذا الخصكص عمى النحك التالي:

 إمكانية استفادة أعضاء المجمس مف التأميف الصحي ،عمى غرار األعضاء المنتخبيف لألجيزة األخرل مثؿ المجنةاألفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.

 متابعة تنفيذ جميع المقررات الصادرة عف دكراتو-

تقديـ مصفكفة عف تنفيذ الخطة االستراتيجية لممجمس حتى الكقت الحاضر.

ج) الدكرة االستثنائية الثانية المنعقدة في الفترة مف  5إلى  10أكتكبر  - 2018استعرضت الجمسة االستبياف
الخاص بإبالغ المجمس كالتقدـ المحرز في تنفيذ مكضكع العاـ.
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د) يعتزـ المجمس عقد دكرتو الثامنة كالعشريف في الفترة مف  10إلى  20ديسمبر  .2018كسيعمؿ المجمس عمى
استكماؿ استعراض االتفاقية ،عمى نحك ما أكصىت بو قمة نكاكشكط ،كمف المتكقع أيضا استعراض المصفكفة.

كسيتـ رصد كتقييـ أنشطة االحتفاؿ بعاـ  2018في إطار مكضكع السنة.

باء  .تقييم حالة التصديق عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو

 )9حتى اآلف ،كقعت تسع كأربعكف ( )49دكلة عمى االتفاقية ،كصدقت عمييا أربعكف ( )40دكلة مف أصؿ خمس
كخمسيف ( )55دكلة عضكا في االتحاد األفريقي .كىناؾ خمس عشرة ( )15دكلة لـ تصدؽ بعد عمى االتفاقية.

)10

فيما يمي قائمة بالتكقيعات كالتصديقات:

البمدان التي لم توقع  /التي وقعت فقط
م

البمد

تاريخ التوقيع

تاريخ التصديق /االنضمام

تاريخ اإليداع

1

الكاميرون

30/06/2008

-

-

2

جميورية أفريقيا الوسطى

-

-

-

3

الرأس األخضر

-

-

-

4

جيبوتي

15/11/2005

-

-

5

جميورية الكونغو الديمقراطية

05/12/2003

-

-

6

غينيا اإلستوائية

30/01/2005

-

-

7

إريتريا

25/04/2012

-

-

8

موريتانيا

30/12/2005

-

-

9

المغرب

-

-

-

10

الصومال

23/02/2006

-

-

11

ساو تومي وبرينشيبي

01/02/2010

-

-

12

جنوب السودان

24/01/2013

-

-

13

السودان

30/06/2008

-

-

14

سوازيالند

07/12/2004

-

-

15

تونس

27/01/2013

-

-

التصديقات ( )40
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م

تاريخ التوقيع

البمد

تاريخ التصديق /
االنضمام

تاريخ اإليداع

1

أنغوال

22/01/2007

20/12/2017

25/01/2018

2

الجزائر

29/12/2003

23/05/2006

06/07/2006

3

بنين

11/02/2004

20/09/2007

07/11/2007

4

بوتسوانا

-

14/05/2014

19/08/2014

5

بوركينا فاسو

26/02/2004

29/11/2005

15/02/2006

6

بوروندي

03/12/2003

18/01/2005

10/03/2005

7

تشاد

06/12/2004

03/03/2015

27/04/2015

8

كوت ديفوار

27/02/2004

14/02/2012

05/11/2012

9

جزر القمر

26/02/2004

02/04/2004

16/04/2004

10

الكونغو

27/02/2004

31/01/2006

24/04/2006

11

مصر

30/01/2017

01/01/2017

25/08/2017

12

إثيوبيا

01/06/2004

18/09/2007

16/10/2007

13

الجابون

29/06/2004

02/03/2009

08/04/2009

14

جامبيا

24/12/2003

30/04/2009

09/07/2009

15

غانا

31/10/2003

13/06/2007

20/07/2007

16

غينيا بيساو

21/01/2006

23/12/2011

04/01/2012

17

غينيا

16/12/2003

05/03/2012

12/04/2012

18

كينيا

17/12/2003

03/02/2007

07/03/2007

19

ليبيا

05/11/2003

23/05/2004

30/06/2004

20

ليسوتو

27/02/2004

26/10/2004

05/11/2004

21

ليبيريا

16/12/2003

20/06/2007

20/07/2007

22

مدغشقر

28/02/2004

06/10/2004

09/02/2005

23

مالي

09/12/2003

17/12/2004

14/01/2005

24

مالوي

-

26/11/2007

27/12/2007

25

موريشيوس

06/07/2004

04/05/2018

24/05/2018

)EX.CL/1128(XXXIV
Page 8

م

تاريخ التوقيع

البمد

تاريخ التصديق /
االنضمام

تاريخ اإليداع

26

موزمبيق

15/12/2003

02/08/2006

24/10/2006

27

ناميبيا

09/12/2003

05/08/2004

26/08/2004

28

نيجيريا

16/12/2003

26/09/2006

29/12/2006

29

النيجر

06/07/2004

15/02/2006

10/05/2006

30

رواندا

19/12/2003

25/06/2004

01/07/2004

31

جنوب أفريقيا

16/03/2004

11/11/2005

07/12/2005

32

الجميورية

25/07/2010

27/11/2013

27/01/2014

الديمقراطية

الصحراوية

العربية

33

السنغال

26/12/2003

12/04/2007

15/05/2007

34

سيشيل

-

01/06/2008

17/06/2008

35

سي ار ليون

09/12/2003

03/12/2008

11/12/2008

36

تنزانيا

05/11/2003

22/02/2005

12/04/2005

37

توجو

30/12/2003

14/09/2009

22/10/2009

38

أوغندا

18/12/2003

30/08/2004

29/10/2004

39

زامبيا

03/08/2003

30/03/2007

26/04/2007

40

زيمبابوي

18/11/2003

17/12/2006

28/02/2007

 )11يكاصؿ المجمس إشراؾ الدكؿ األعضاء كتكعيتيا بشأف ضركرة االنضماـ إلى االتفاقية مف خالؿ المناشدات كبعثات
الدعكة الرفيعة المستكل.

جيم .األنشطة
(أ) تقرير عن تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية
 )12خالؿ الفترة المشمكلة بالتقرير ،لـ يتمؽ المجمس أم تقرير مف الدكؿ األطراؼ .كقد قدمت  13دكلة مف الدكؿ
األطراؼ األربعيف حتى اآلف تقارير أساسية .الدكؿ األطراؼ التي امتثمت بالتزاميا بتقديـ تقريرىا األساسي ىي

بكركينا فاسك ،جزر القمر ،إثيكبيا ،كينيا ،مدغشقر ،ناميبيا ،نيجيريا ،ركاندا  ،سيراليكف ،تنزانيا ،تكجك ،أكغندا ك
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زمبابكم .كيناشد المجمس الدكؿ السبع كالعشريف األخرل التي لـ تقـ بعد بتقديـ تقاريرىا األساسية إلى المجمس إلى
القياـ بذلؾ.

(ب)

بعثات التقييم

 )13في سبتمبر  ، 2018قاـ المجمس ببعثة تقييـ إلى ناميبيا لمتشارؾ مع الدكلة بشأف تقريرىا عف االتفاقية .كعقد الكفد
اجتماعات مع مختمؼ السمطات ،مف بينيا ك ازرة العدؿ ،كالمجنة الكطنية لالنتخابات ،ككحدة مكافحة غسؿ األمكاؿ،

كمكتب أميف المظالـ ،كالمجنة البرلمانية لمحسابات العامة ،كىيئة االستخبارات المالية كالمراجع العاـ ،كالمدعي العاـ.

نظـ المجمس االستشارم كرشة عمؿ مع المجتمع المدني كقاـ بزيا ارة مجاممةلمعالي سارة ككغكنغيمكا أماديال ،رئيسة

الكزراء ،فضال عف مستشاريف بالرئاسة .كما قاـ كفد المجمس االستشارم بزيار مجاممة إلى كزير العالقات الدكلية
كالتعاكف ،كتـ استقباؿ الكفد مف قبؿ نائبة الكزير معالي كريستيف ىكبيس.

 )14في نكفمبر  ،2018قاـ المجمس ببعثة تقييـ إلى ركاندا لمتشارؾ مع الدكلة بشأف تقريرىا عف االتفاقية .كعقد الكفد
اجتماعات مع مختمؼ السمطات بما في ذلؾ مكتب أميف المظالـ ،كىيئة المشتريات العامة ،كىيئة االدعاء العاـ

الكطنية ،كمكتب التحقيقات ،كمكتب المراجع العاـ كمنتدل المجتمع المدني .كما تمت القياـ بزيارة مجاممة إؿ
رئيس مجمس الشيكخ.

 )15تـ تأجيؿ بعثة التقييـ المقررة إلى الجزائر في الفترة مف  2إلى  7ديسمبر  2018إلى مكعد آخر مف قبؿ السمطات
الجزائرية. .

يقكـ المجمس بمراجعة تقارير بعثة التقييـ مع التقرير األساسي كفقنا لقكاعد إجراءاتو كتقديـ تقرير شامؿ إلى
)16
المجمس التنفيذم في عاـ .2020
(ج)

التعاون مع أصحاب المصمحة

 )17في إطار كاليتو بمكجب المادة ( )5( 22ز) مف االتفاقية المتمثمة في بناء شراكات مع مجمكعة كاسعة مف أصحاب
المصمحة المشاركيف في مكافحة الفساد ككذلؾ في إطار مشركع  ،2018عقد المجمس عددا مف التعاقدات مع

أصحاب المصمحة في مكافحة الفساد.

 )18شارؾ المجمس في المؤتمر الدكلي الثامف عشر لمكافحة الفساد ،حيث تبادؿ مع المجتمع الدكلي لمكافحة الفساد
منظكرات االتحاد األفريقي لكسب المعركة ضد الفساد في أفريقيا .كما حضر االجتماع الرابع كالخمسكف لمجمس إدارة

المنظمة األفريقية لممؤسسات العميا لمراجعة الحسابات ،في محاكلة لبناء مزيد مف التآزر بيف مؤسسات التدقيؽ العميا
كالككاالت الكطنية لمكافحة الفساد كالمجمس .كقد عقد المجمس النسخة األكلى لمعيد التعميـ التجريبي المعني بالفساد

مع مركز التدريب إـ إس لمتعاكف اإلنمائي الذم قاـ بتدريب  20مف النشطاء في مجاؿ مكافحة الفساد عمى
أساليب جديدة لمكافحة الفساد .كشارؾ كذلؾ في النسخة الثالثة مف منتدل المجتمع المدني القارم التابع لمجمكعة
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العمؿ المتعددة القطاعات لمكافحة الفساد ،لمتبادؿ مع منظمات المجتمع المدني كاالحتفاؿ باليكـ األفريقي لمكافحة

الفساد .قاـ المجمس بصفتو مسؤكال عف تنظيـ الدكرة الثالثة كالستيف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ،بتكجيو
نداء لمتعاكف مع منتدل منظمات الدفاع عف حقكؽ اإلنساف ،كمنبر المجتمع المدني بصفتو عضكا مراقبا لدل

المجنة في بانجكؿ.

 )19في إطار تنفيذ مقرر نكاكشكط ،شارؾ المجمس في الحكار الرفيع المستكل حكؿ التدفقات المالية غير المشركع ،كما
نظمت مجمكعة العمؿ بشأف التدفقات المالية غير المشركعة كالمجنة االقتصادية ألفريقيا خالؿ شير نكفمبر

 2018اجتماعا مع سمطات جميكرية تنزانيا االتحادية .كتـ خالؿ ىذا االجتماع االتفاؽ عمى أف يقكـ المجمس

بتحديد التي شرعت في عمميات تحصيؿ الممتمكات ،كتقديـ تقرير كخارطة طريؽ في إطار المكقؼ األفريقي

المكحد.
(د)

التعاون مع أجيزة االتحاد األفريقي والمؤسسات األخرى

 )20خالؿ العاـ ،شارؾ المجمس في عدد مف األنشطة التي نظمتيا أجيزة االتحاد .ككاف ىذا أساسا لتعزيز مكضكع
السنة لالتحاد األفريقي المتركز عمى مكافحة الفساد.

 )21كاف المجمس ممثالن في الدكرة العادية الثالثة كالستيف لمجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب فضالن عف الدكرتيف
العاديتيف الخامسة كالسادسة لمبرلماف األفريقي .ككاف مكضكع الدكرة العادية الثالثة كالستيف لمجنة باإلضافة إلى

االحتفاؿ باليكـ األفريقي لحقكؽ اإلنساف مكرسان لمكافحة الفساد كالنيكض بحقكؽ اإلنساف .ككاف مكضع السنة

لمبرلماف األفريقي مكرسا بشكؿ مماثؿ لمكافحة الفساد .كما أجرل المجمس ،بالشراكة مع لجنة الخبراء األفريقييف
لحقكؽ الطفؿ كرفاىو .تقييما لتكمفة الفساد عمى رفاه األطفاؿ كما ألقى المجمس خطابا حكؿ مكضكع السنة خالؿ
مراسـ أداء اليميف مف قبؿ القضاة الجدد لممحكمة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب.

(ه) الحوار األفريقي الثاني لمكافحة الفساد

 )22عمالن بالمادة ( )5( 22ز) مف االتفاقية التي تكمؼ المجمس ببناء شراكات بيف األطراؼ الفاعمة ذات الصمة في

مكافحة الفساد ،عقد المجمس الحكار األفريقي الثاني لمكافحة الفساد ىالؿ الفترة مف  2إلى  4أكتكبر .2018
ككاف الحكار بمثابة منتدل لمتأمؿ ككضع االستراتيجيات كتبادؿ الخبرات بيف الككاالت الكطنية المسؤكلة عف

مكافحة الفساد كأجيزة كمؤسسات االتحاد األفريقي كالدكؿ األعضاء كخبراء مكافحة الفساد كغيرىـ مف الجيات

الفاعمة الميمة في مجاؿ مكافحة الفساد .ككانت النسخة الثانية مف الحكار مكجية نحك تطكير منيجية أفريقية

لمكافحة الفساد تـ تصميميا بشكؿ فريد مع أخذ المشيد األفريقي في االعتبار.
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 )23جمع ىذا الحكار ما يزيد عف  150مشارنكا ممثميف لككاالت مكافحة الفساد مف جميع أنحاء القارة .لقد أثبت الحكار
السنكم أنو منتدل مفيد لتبادؿ الخبرات بيف الدكؿ كمزيد مف التعريؼ بقصص نجاح الدكؿ األعضاء في مكافحة

الفساد .أكصى المشارككف المجمس إضفاء الطابع المؤسسي عمى المنتدل كادراجو في الجدكؿ السنكم ألنشطة
االتحاد األفريقي ككسيمة لتعزيز الحكار كتعزيز الشراكات بيف مختمؼ الجيات الفاعمة في مجاؿ مكافحة الفساد.

 )24يرغب المجمس في طمب إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحكار السنكم لمكافحة الفساد في أفريقيا باعتباره سمة
منتظمة لبرنامج عمؿ المجمس.

(و )

السنة األفريقية لمكافحة الفساد (مشروع )2018

 )25في أعقاب المقرر ) EX.CL/Dec.978 (XXXXIالصادر عف المجمس التنفيذم بالتكصية بتعييف فخامة السيد محمد
بخارم ،رئيس جميكرية نيجيريا االتحادية قائدا لمكضكع عاـ  ،2018سيتـ تقديـ تقرير مفصؿ عف تنفيذ األنشطة
(ز)

الخاصة بمكضكع السنة إلى فخامة السيد محمد بخارم.
استعراض قواعد اإلجراءات

 )26قاـ المجمس ،خالؿ دكرتو الخامسة كالعشريف ،باستعراض قكاعد إجراءاتو مف أجؿ مكاءمتو مع االتفاقية ,كقد
سعى المجمس إلى إمكانية تمديد مدة دكراتو مف  5أياـ إلى أسبكعيف ،مف أجؿ الحصكؿ عمى كقت كاؼ لبحث
(ح)

البنكد المدرجة في جدكؿ أعمالو.
خمل داخل أمانة المجمس

 )27كاجو المجمس العديد مف أكجو القصكر داخؿ أمانتو .حيث أف مكظفي األمانة ال يسيمكف عمؿ المجمس مف أجؿ

الكفاء بكاليتو :عدـ االمتثاؿ ألكامر المكتب ،عدـ الرد عمى رئاؿ البريد اإللكتركني مف قبؿ الرئيس ،إدارة غير

شفافة لممكارد المالية ،عدـ كجكد تكلي المياـ بالنيابة داخؿ األمانة ،االحتفاظ بالمعمكمات ،عدـ تقديـ التقارير المالية
لمبعثات إلى المجمس .كاجو المجمس عدـ االمتثاؿ الكامؿ مف قبؿ مكظفي األمانة.

 )28دفع ىذا الخمؿ في سير األعماؿ المجمس إلى مخاطبة مفكضية االتحاد األفريقي ،إال أنو لـ يتمؽ أم تجاكب لحؿ
المشكمة .حيث يقكـ مكظفك األمانة بمياـ المجؿ ،مع التحدم لممجمس حتى اآلف.

 )29إف مثؿ ىذا التصرؼ ىك الذم يضر بسمعة المجمس ،كيتسبب في فسخ الشراكات مع بعض الشركاء الفنييف
كالمالييف ،السيما بعد نشر تقرير مراجعة الحسابات لمسنة المالية  .2013كال يزاؿ بعض التجاكزاف الكاردة في ىذا

التقرير مستمرة .كمف الضركرم أف يعالج المجمس ىذه المشكمة مف أجؿ إحالؿ االنضباط داخؿ األمانة كتمكيف
رئيس المجمس مف التنسيؽ كاإلشراؼ عمى سير األمانة ،كما حدث لممحكمة ،كمؤخ ار لممفكضية (تـ إرفاؽ مختمؼ
المذكرات كتقارير المراجعة كالمقررات بشأف سكء إدارة األمانة في الممحؽ).
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(ط)

وفاة عضو واستقال عضو آخر من المجمس

 )30يكد المجمس أف يبمغ المجمس التنفيذم بكفاة سعادة جكف كيتيكمي تكتا ،عضك المجمس ،مف كينيا ،بتاريخ 28
ديسمبر  2017إثر مرض .كقد تـ انتخاب سعادة تكتا عضكا في المجمس ألكؿ مرة خالؿ الدكرة العادية السادسة
كالعشريف لممجمس التنفيذم في أديس أبابا في الفترة مف  23إلى  27يناير  2015لكالية مدتيا سنتاف .كتمت إعادة
انتخابو خالؿ الدكرة العادية الثالثيف لممجمس التنفيذم المنعقدة في أديس أبابا في الفترة مف  25إلى  27يناير

 2017لكالية مدتيا سنتاف.

 )31استقالة سعادة دانيل باتيدام
تجدر اإلشارة غمى أف سعادة دانيؿ باتيداـ عضك المجمس مف غانا ،قدـ رسالة استقالتو إلى رئيس المجمس إلحالتيا
إلى المجمس التنفيذم عف طريؽ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي .كخالفا لإلجراء المتكقع المتمثؿ في إحالة ىذه
االستقالة إلى المجمس التنفيذم ،كىك الجياز الذم قاـ بانتخاب العضك المستقيؿ ،تمقى المجمس خطابا مف نائب
رئيس المفكضية تضمف المكافقة عمى االستقالة .األمر الذم يعتبر غريبا ،حيث أنو بما أف المجمس التنفيذم ىك

الذم انتخب سعادة باتيداـ ،كاف األحرل أف يأتي الرد مف المجمس التنفيذم بشأف االسقالة .كحتى تاريخ اليكـ ،ال

يزاؿ المعني في انتظار الرد عمى رسالة االستقالة (تـ إرفاؽ رسالة االستقالة في الممحؽ)

رابعا .التوصيات
(أ) تصديق جميع الدول األعضاء عمى االتفاقية

 )32يعد تصديؽ جميع الدكؿ األعضاء عمى االتفاقية مف أكلكيات المجمس .كخالؿ الفترة المشمكلة بالتقرير ،صدقت
أنغكال كمكريشيكس عمى االتفاقية ،كيكد المجمس أف يينئيما رسميان عمى قرارىما .كيحث المجمس أنغكال كمكريشيكس

عمى تقديـ تقريرىما األساسي في أسرع كقت ممكف عمالن بالمادة ) 22 (7مف االتفاقية بحمكؿ يناير كمايك عمى

التكالي .كيالحظ المجمس أنو عمى الرغـ مف أف التصديؽ عمى الصككؾ القانكنية يتعمؽ بسيادة الدكؿ ،يكد المجمس
أف يشجع جميع الدكؿ التي لـ تصدؽ عمى االتفاقية عمى المضي قدما في ذلؾ.

 )33يتطمع المجمس إلى قياـ الدكؿ األعضاء بتعبئة قكية مف أجؿ تصديؽ جميع الدكؿ عمى االتفاقية.

(ب) تقارير عن تنفيذ الدول األطراف لالتفاقية
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 )34يرغب المجمس في أف يطمب مف الدكؿ األطراؼ البالغ عددىا  27دكلة التي لـ تقـ بتقديـ تقاريرىا بشأف تنفيذ

االتفاقية حتى اآلف أف تفعؿ ذلؾ عمالن بالتزاماتيا بمكجب المادة  ، 7 (22كما يكصي المجمس الدكؿ األطراؼ
بتعييف جيات اتصاؿ كطنية لتسييؿ التكاصؿ بيف المجمس كالدكؿ األطراؼ.

(ج) االستجابة لطمبات استضافة بعثات المجمس

 )35ال يزاؿ المجمس يكاجو صعكبات في التعامؿ مع الدكؿ األعضاء بسبب بطء استجابة الدكؿ لطمبيا لمقياـ ببعثات
التقييـ كالتكعية .كيدعك المجمس الدكؿ األعضاء إلى االستجابة في الكقت المناسب لطمباتيا باستضافة مختمؼ

البعثات.

 )36يناشد المجمس كذلؾ الدكؿ لعرض استضافة الجمسات القانكنية لممجمس ككسيمة لممساعدة في تعزيز رؤية المجمس
داخؿ الدكؿ األعضاء.

(د) إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحوار األفريقي لمكافحة الفساد

 )37يرغب المجمس في طمب إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحكار السنكم لمكافحة الفساد في أفريقيا باعتباره سمة
منتظمة لبرنامج عمؿ المجمس.
(ه) إجراء م ارجعة لمحسابات
 )38يكد المجمس أف يتـ تنفيذ مقرر نكاكشكط بشأف إجراء مراجعة مستقمة لمنكاحي اإلدارية كااللية كالمكارد البشرية عمى
جناح السرعة ،كأف يتـ اتخاذ تدابير إدارية بسرعة إلعادة االنضباط كالنظاـ في األمانة ،مف أجؿ تمكيف المجمس
مف الكفاء بكالتو.

 )39يكصي المجمس االستشارم المجمس التنفيذم بتشجيع الدكؿ األعضاء عمى تقديـ مبادراتيا في مجاؿ تحصيؿ
الممتمكات مف أجؿ تحقيؽ تنسيؽ أفضؿ ،كدعكة أصحاب المصمحة اآلخريف ،السيما البنؾ األفريقي لمتنمية ،إلى
االنضماـ إلى مجمكعة العمؿ بشأف التدفقات المالية غير المشركعة.
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مشروع مقرر بشأن
تقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد

أوال .الديباجة  /الخمفية التشريعية
.1

يحيط عمماً بتقرير مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد كالتكصيات الكاردة فيو؛

ثانيا .إن الجياز
.2

يشيد بجميكرية أنغكال كجميكرية مكريشيكس النضماميما إلى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو في

عاـ  2018كيحثيما عمى تقديـ تقريرييما األساسييف في غضكف عاـ كاحد كما ىك مطمكب بمكجب المادة 22

.3
.4
.5
.6
.7

) (7مف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو.

يحث الدكؿ األعضاء التي لـ تنضـ بعد إلى االتفاقية ،عمى الشركع في النظر في االنضماـ مف أجؿ تحقيؽ
التصديؽ القارم عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو.

يحث الدكؿ األطراؼ في االتفاقية التي لـ تقـ بذلؾ بعد عمى تقديـ تقريرىا األساسي عمى جناح السرعة بشأف تنفيذ

أحكاـ االتفاقية إلى المجمس االستشارم كما ىك منصكص عميو في المادة  )7( 22مف االتفاقية؛

يشيد بالمجمس االستشارم لعقد الحكار اإلفريقي لمكافحة الفساد كمنتدل لتبادؿ الدركس حكؿ جيكد مكافحة الفساد

سنكيا لالتحاد.
في القارة ويقرر إضفاء الطابع المؤسسي عمى الحكار األفريقي لمكافحة الفساد باعتباره نشاطنا ن
يدعو الدكؿ األعضاء إلى عرض استضافة الدكرات النظامية لممجمس كالرد في الكقت المناسب عمى طمباتو
لتنظيـ بعثات التقييـ كالتكعية.

يدعو الدكؿ إلى التعاكف مع المجمس االستشارم في إطار صياغة المكقؼ األفريقي المكحد مف استعادة
الممتمكات ،مف خالؿ إرساؿ مختمؼ مبادراتيا ذات الصمة عمى الصعيد الكطني ،ويشجع جميع أصحاب
المصمحة ،بما في ذلؾ البنؾ األفريقي لمتنمية ،إلى االنضماـ إلى مجمكعة العمؿ بشأف التدفقات المالية غير

.8
.9
.10

المشركعة.

يحيط عمما بتنقيح قكاعد إجراءات المجمس.

يوصي المفكضية التعجيؿ في إجراء المراجعة المستقمة حكؿ المسائؿ اإلدارية كالمالية كالمكارد البشرية داخؿ

المجمس االستشارم.

يعتمد التكصيات الكاردة في التقرير العاشر لممجمس.
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المالحق
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CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION
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الممحق 1
مذكرة عاجمة

لممجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
إلى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي

الموضوع :قضايا متعمقة بأنشطة مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
أوال .مقدمة
خالؿ دكرتو العادية الثانية كالعشريف المنعقدة في الفترة مف  11إلى  16ديسمبر  2016في أركشا ،بحث مجمس
االتحاد األفريقي االستشارم بعض المسائؿ المتعمقة بعممياتو ،كالتي تتطمب عنايتكـ المباشرة ،كخي كما يمي:
 الكضع الحالي لممجمس

 تكظيؼ األميف التنفيذم لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لممجمس ككبار المكظفيف في األمانة.
 سكء إدارة األمانة


عدـ كجكد مكارد بشرية كافية ألمانة المجمس



عدـ امتثاؿ الصارخ لألمينة التنفيذية كعدـ كفاءتيا

ثانيا .الوضع الحالي لممجمس
أ) الوالية
كفقا لممادة  )4( 22مف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو المشار إلييا فيما بعد باالتفاقية) يتـ تعييف ا

أعضاء المجمس األحد عشر ( )11لكالية مدتيا سنتاف ( )2قابمة لمتجديد مرة كاحدة .كتـ انتخاب المجمس الحالي
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لكالية مدتيا سنتاف خالؿ مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي المنعقد في يناير  .2015إال أف

األعضاء لـ يباشركا مياميـ إال في  4مايك  ،2015بعد أدائيـ اليميف .كسيكمؿ أربعة ( )4مف األعضاء
كاليتيـ الثانية في يناير  ،2017فيما يمكف تجديد كالية السبعة ( )7المتبقيف كفقا لالتفاقية.

كبناء عمى تجارب السنكات األربع الماضية ،يرل المجمس أف فترة كالية النت==سنتيف قصيرة جدا لتخطيط كتنفيذ

استراتيجيات فيما يتعمؽ بالمياـ المككمة لو.
وعميو ،يقدم المجمس التوصيات التالية:

 )1أن تقوم أجيزة صنع سياسة االتحاد األفريقي يتعديل مدة والية المجمس من سنتين إلى خمس سنوات،
عمى غرار ما أجيز لمجنة الخبراء األفريقية لحقوق الطفل ورفاىو.

 )2أن يتم تحديد بداية سريان الوالية ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
 )3سياسة االتحاد األفريقي الجديدة بشأن التوزيع الجغرافي بين األقاليم ومراعاة المنظور الجنساني ومسائل
التمثيل األخرى فيما يتعمق بالوضع الحالي لممجمس االستشاري.

مع االلتزام بسياسة االتحاد بيذا الخصوص ،يرى المجمس أنو يجب توخي بعض المرونة في التنفيذ من أجل

ضمان الفعالية في تنفيذ الوالية.

ثالثا .توظيف األمينة التنفيذية لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد وكبار الموظفين في األمانة
يالحظ المجمس بقمؽ أنو حتى اآلف ،تـ تعييف األميف التنفيذم ككبار مكظفي المجمس دكف مشاركتو .كنتيجة لذلؾ ،لـ
يكف لدل المكظفيف المعينيف أبدا الميارات كالخبرات الالزمة لتمبية تكقعات المجمس في الكفاء بكاليتو .شارؾ المجمس،
رسميا.
في اآلكنة األخيرة  ،في تكظيؼ بعض كبار المكظفيف لمسياسات؛ لكف ىذا اإلجراء يجب أف يككف
ن
رابعا .سوء إدارة أمانة مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
الحظ المجمس بقمؽ بالغ استمرار حاالت عدـ الكفاءة كالسمكؾ غير الالئؽ كعدـ األمانة كسكء اإلدارة كغيرىا مف
انتياكات السمطة مف قبؿ األمانة.
أ) عدم االمتثال لموائح المالية
الحظ المجمس أنو لـ يتـ إدارة األمكاؿ المخصصة لمختمؼ األغ ارض بشكؿ مناسب كحكيـ كفعاؿ كمسؤكؿ ،في كثير
مف األحياف  ،في انتياؾ لمنظاـ المالي لالتحاد األفريقي كتكصيات مكتب المراجع الداخمي لالتحاد األفريقي .كمف
األمثمة النمكذجية عمى ذلؾ أف األمينة التنفيذية لـ تقدـ  ،طكاؿ العاـ  ،كخالفا لممبادئ التكجييية الكاضحة التي
كضعيا مكتب المراجع الداخمي لالتحاد األفريقي ،ميزانية لممكافقة عمييا مف قبؿ المكتب .كرفضت األمينة التنفيذية
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ببساطة االمتثاؿ لمكائح التي تحكـ المشتريات العامة لالتحاد األفريقي ،مما أدل إلى خسائر مالية فادحة .كفي ىذا
الصدد ،يكصي المجمس بشدة بإجراء تحقيقات بشأف اإلدارة المالية لألمينة التنفيذية.
ب) عدم تطبيق تعميمات المجمس ومقرراتو
الحظ المجمس في عدة مناسبات أف األمينة التنفيذية لـ تمتزـ بتعميمات المجمس أك تصرفت مخالففةن لق اررات الرئيس
أك المجمس ،كىك أمر يتعمؽ بعدـ االمتثاؿ .كاف لذلؾ تأثير سمبي عمى أداء المجمس في الكفاء بكاليتو .كيرل
المجمس أف إخفاؽ األمينة التنفيذية في تنفيذ ق اررات المجمس يشكؿ حالة عصياف خطير ،كىك ما يستدعي فك انر فرض
عقكبات إدارية مناسبة.
ج) انتياك سرية مداوالت المجمس
في  14ديسمبر  ،2016تـ لفت انتباه المجمس إلى أف ق تـ تسجيؿ مداكالت الدكرة العادية الثانية كالعشريف لممجمس
س انر ألسباب غير مبررة .ما دفع المجمس إلى طرح األسئمة ليس فقط حكؿ أسباب ىذه التسجيالت ،كلكف أيضا بشأف
العكاقب األخالقية كالقانكنية المحتممة ألمف كسالمة المجمس .كأصبح الكضع أكثر إثارة لمقمؽ عندما أكدت األمينة
التنفيذية أنيا طمبت ىذه التسجيالت السرية ،كأف ىذه ليست المرة األكلى التي سمحت بيا .ويوصي المجمس بشدة
بإجراء تحقيقات لتحديد األسباب الكامنة وراء تسجيالتيا السرية ،واتخاذ اإلجراء المناسب.
خامسا – عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة ألمانة المجمس
كما ذكرنا أعاله  ،فإف عدد مكظفي أمانة المجمس غير كاؼ ،مما يؤثر سمبا عمى أداء كاليتيا .كفي الكقت الحاضر
 ،ال يكجد لدل األمانة سكل ثالثة مكظفيف دائميف ،كىـ األمينة التنفيذية ،كمكظؼ الشؤكف المالية كاإلدارية  ،كفني
التكثيؽ باإلضافة إلى مكظفيف مؤقتيف  -سائؽ كمكظؼ سكرتير ثنائي المغة .كليذا السبب ،فإف مكظؼ الشؤكف
المالية ىي في الكقت نفسو مسؤكلة عف المشتريات كالمحاسبة كالمراجعة ،مما يخمؽ أرضية خصبة لمفساد كسكء
اإلدارة كسكء استخداـ صناديؽ المجمس.
ولذلك  ،يوصي المجمس بأن تتخذ مفوضية االتحاد األفريقي  ،في أقرب وقت ممكن  ،التدابير المناسبة لتيسير
توظيف عدد كاف من الموظفين األكفاء لألمانة.
سادسا .عدم االمتثال وعدم الكفاءة الصريحة لألمينة التنفيذية
ضعؼ األداء كعدـ كفاية المكظفيف في األمانة العامة قد تفاقـ بسبب عدـ االمتثاؿ ،كعدـ الكفاءة كعدـ األمانة مف
قبؿ األمينة التنفيذية في أداء كاجباتيا كمشرفة كفنية كمديرة .كيرل المجمس أف يجب األخذ في االعتبار أكجو
القصكر ىذه بالكامؿ عند تقرير ما إذا كانت سيتـ تأكيد المعنية في منصبيا الحالي أـ ال.
سابعا .الخالصة
في ضكء ما تقدـ  ،كاجو المجمس الحالي ،كما كاف الحاؿ بالنسبة إلى المجالس السابقة ،العديد مف التحديات في
تنفيذ خططو كتنفيذ أنشطتو عمى النحك المنصكص عميو في خطتو اإلستراتيجية لمفترة المعنية .كلذلؾ تكصي بأف
تعتمد مفكضية االتحاد األفريقي التكصيات المذككرة أعاله لتمكينو مف تنفيذ كاليتو بفعالية.
حرر في أروشا  ،تنزانيا  16 ،ديسمبر 2016
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السيد دانيل باتيدام (غانا)

الرئيس

السيدة فمورانس زيامبي ( زمبابوي

نابة الرئيس

السيد جون كيتيوم توتا( كينيا)

المقرر

السيد أكوابي وستير موجونغو ( تنزانيا)

عضك

السيد إيسا أوزي سالمي أوفر (نيجيريا)

عضك

السيدة أنجيل بارومبوزاكا ( بورندي)

عضك

السيدة أكوسيوا أيينا ( توجو)

عضك

السيد جان باتيست إلياس ( بنين)

عضك

السيد جاك أشياوي ( كوت ديفوار)

عضك

السيد سيفاكو أيرون سيما ( ليسوتو)

عضك
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من سعادة بيغوتو مياروم

الممحق 2

رئيس مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
إلى :سعادة توماس كويسى كوارتى
نائب رئيس مفوضية االتحاد االفريقي
المكضكع  :إجراءات عاجمة إلصالح مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد
السيد نائب رئيس المفكضية
أتشرؼ بإبالغكـ بأف المجمس الذم أترأسو مكتبو منذ نياية يكليك  ، 2017يكاجو صعكبات جمة
في تشغيمو بسبب بعض السمككيات التي تقكـ بيا األمينة التنفيذية .كتتمثؿ ىذه السمككيات المجاكزة لمحدكد ،

كحتى اإلىماؿ  ،بما في ذلؾ االنتياكات الجسيمة لمتطمبات األخالؽ اإلدارية كقكاعد الحكـ الرشيد التي

تحكـ جيا از متخصصا عمى غرار جيازنا.

ىناؾ العديد مف المآخذ التي يمكف تكجيييا إلييا ،كأخطرىا التي تقارب التمرد ىك الرفض القاطع

لتنفيذ تعميمات المكتب؛ كىذا يقكض جميع المبادرات التي اتخذت لمكفاء بميمتنا.

تضاؼ إلى ذلؾ أمثمة تكضيحية أخرل لرغبة كاضحة في إبطاء أنشطة المجمس أك تخريبيا:
 رفض حجز الفنادؽ أثناء سفر أعضاء المكتب ( حيث تفرض عمييـ السفر في الدرجة السياحية ،حتى في
الرحالت التي تزيد عف  5أك  6ساعات) كالمجمس؛

 عدـ االستجابة لجميع التكجييات كااألكامر كالتعميمات المختمفة المرسمة عبر البريد اإللكتركني؛
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 اتخاذ مبادرات في مجاالت حساسة دكف إذف  ،مثؿ تكظيؼ سكرتير مؤقت ثنائي المغة ،دكف إبالغ المكتب
كالمجمس ليحؿ محؿ السكرتير ثنائي المغة لممجمس ،الذم ىك في إجازة لفترة انعقاد الدكرة األخيرة لممجمس في

الفترة مف  11إلى  16ديسمبر  ، 2017عمى الرغـ مف أف تكاريخ الدكرة المذككرة كانت معركفة منذ يكليك
2017؛
 الرفض المنتظـ لمتكاصؿ كتقديـ كثائؽ العمؿ إلى المكتب كأعضاء المجمس ،مثؿ ضركرة إبالغ بميزانية كؿ
اجتماع مف اجتماعات المجمس قبؿ بداية كؿ دكرة كفقنا لمقكاعد؛
 رفض إبالغ التقارير المالية لمختمؼ البعثات التي يقكـ بيا أعضاء المجمس؛
 لقاء عمؿ مع سفير زيمبابكم في مقر المجمس دكف رفع تقرير إلى مكتب المجمس  ،عمى الرغـ مف إصرار
الرئيس؛
 االحتفاظ بالمعمكمات اليامة المتعمقة بعمؿ المجمس؛ عدـ اإلبالغ عف المعمكمات أك إبالغيا إلى مكتب المجمس
في كقت متأخر جدا ،مثؿ المذكرة الشفكية مف سفارة تكنس في أديس أبابا بتاريخ  10نكفمبر  ، 2017مكجية

إلى المجمس (مذكرة شفكية مرفقة) كردت إلى أمانة المجمس في  4ديسمبر كتـ إبالغيا إلى مكتب المجمس في

 12ديسمبر  .2017بعد ما قامت األمينة التنفيذية بتكميؼ أحد معاكنييا باستالـ المذكرة كالرد عمييا.

كمف المؤكد أف التصرفات التي أدينيا قد تـ لفت انتباىكـ إلييا ،ال سيما في مذكرة عاجمة كقعيا جميع أعضاء

المجمس في  16ديسمبر  ، 2016كمف خالؿ التقارير التي أعدت بشأف عمميات المراجعة المالية التي تفضمتـ بيا ،كلكننا
لـ تفض إال إلى اإلصرار (عمى األقؿ في فترة .)2016
كفي ضكء ما تقدـ ،ك مف أجؿ تبرير إنشاء جياز لمكافحة الفساد مف قبؿ قادة القارة ،سأككف ممتنا لكـ جدا

باتخاذ التدابير العقابية التي تكدكف اتخاذىا  ،كخاصةن لفت انتباه األمينة التنفيذية مف أجؿ تمكيف جيازنا ،الذم تـ

االستحكاز عميو بكضكح  ،بتنفيذ الميمة المككمة إلييا مف قبؿ رؤساء دكؿ كحككمات اتحادنا .إنني مستعد لتزكيدكـ  ،في
أقرب كقت ممكف  ،بمزيد مف المعمكمات في ىذا الصدد  ،بحيث يمكف إلقاء كؿ الضكء عمى كضع يككف استم ارره أكثر

ضر انر عمى أىداؼ االتحاد مف كضعنا كأشخاص بسطاء كمتكاضعيف.
تفضمكا ،سيدم نائب الرئيس ،بقبكؿ فائؽ تيحاتي كتقديرم.
نسخ إلى كؿ مف:
 -مكتب رئيس مفكضية االتحاد األفريقي

 -مفكض الشؤكف السياسة  /مفكضية االتحاد األفريقي
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الممحق 3
مذكرة عاجمة
لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
إلى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي
الموضوع  :عرقمة التشغيؿ العادم لػمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد

صاحب السعادة
 .1أكال كقبؿ كؿ شيء  ،يكد المجمس أف يينئكـ عمى العمؿ الرائع الذم قمتـ بو منذ

انتخابكـ رئيسا لمفكضية االتحاد األفريقي كأشكركـ عمى الحضكر الممنكح لرئيس

المجمس في  13فبراير  . 2018كما نكد أف نشكركـ عمى الدعـ المتكاصؿ الذم
تقدمو إلى المجمس لتنفيذ أنشطتو كخاصة التزامؾ الشخصي بمكضكع السنة (" كسب

المعركة ضد الفساد :مسار مستداـ لتحكؿ أفريقيا ".

 .2لمكاجية ىذا التحدم  ،نحتاج إلى رجاؿ كنساء متاحيف  ،كمستعديف لمخدمة  ،بشكؿ

كامؿ كمكضكعي ،كيمتزمكف بدعـ المجمس في إطار كاليتو .كلسكء الحظ ،ما زاؿ

المجمس يكاجو حتى اآلف صعكبات إدارية ىائمة  ،مما يقكض أداءه  ،كمف ثـ كاليتو.

 .3قامالمجمس في عدة مناسبات بمفتى انتباه المفكضية إلى حاالت العصياف كاإلىماؿ

كتحدم األمينة التنفيذية كالعقبات التي تحكؿ دكف قياـ مكظؼ الشؤكف المالية بتنظيـ
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بعثات المجمس( .ممانعة صريحة إلجراء حسابات لمبدالت اليكمية ألعضاء المجمس
كإلعداد التقارير المالية لمختمؼ البعثات كالدكرات).

 .4كما يكد المجمس أف يمفت انتباىكـ إلى المبادرة التي اتخذتيا األمينة التنفيذية لتغيير
تشكيؿ كفد المجمس إلى قمة يناير  2018بدكف رأم المكتب لغرض كحيد ىك تمكيف

المسؤكؿ المالي مف السفر إلى أديس أبابا كتعديؿ التقرير كمشركع ق اررات المجمس
المقدمة إلى لجنة الممثميف الدائميف دكف إبالغيا في الكقت الذم تـ فيو اعتماد ىذه

أيضا رفضيا تقديمو مشركع الميزانية التكميمية
الكثائؽ في الدكرة (الممحؽ  )6كلكف ن
لعاـ  2018إلى المجمس ،أم بعد إعالف مؤتمر رؤساء الدكؿ كالحككمات لمنظمتنا

المشتركة ،عاـ مكافحة الفساد ،مع ضركرة بركز قكم كمتزايد لممجمس في مرأل

الجميع.

 .5قد تـ لفت انتباه المفكضية إلى ىذه الشكاغؿ بمكجب مذكرات مؤرخة في  16ديسمبر

 2016ك  21ديسمبر ( 2017الممحقاف  1ك  .)2كطمبات التكضيح (الممحؽ  ،)3كال

سيما خالؿ مارس  ،2018مبينا اإلرادة الكاضحة ليذيف المسئكليف بعدـ اإلسياـ في

نجاح ميمة المجمس ،خاصة أف اإلجابات المقدمة منو قد أثبتت إلى المجمس أف ىذيف
المسؤكليف يشعراف باالرتياح لرغبتيـ في عدـ دعميا (الممحقاف  4ك .)5

 .6كال يزاؿ المجمس يشعر بقمؽ بالغ كيجد أنو مف غير المفيكـ كغير المقبكؿ أف يقرر

بعض المسؤكليف " االستحكاذ" عمى جياز ما زالت ميمتو بالغ األىمية كذات أىمية

خاصة لقادة أفريقيا.

 .7كنظ ار لحرص الجياز عمى تنفيذ ميمتو كخاصة في سياؽ ىذه السنة ،يكصي المجمس
باتخاذ تدابير إدارية عاجمة ضد ىذيف المسؤكليف لتمكيف المجمس مف الكفاء

بالمسؤكلية اليائمة لرؤساء الدكؿ .في إعالف عاـ  2018السنة األفريقية لمكافحة

الفساد.

حرر في أركشا  ،تنزانيا  ،في  16مف مارس ،

2018
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سعادة بيغكتا مياركـ

(الرئيس)

التكقيع

سعادة حسيف آيت شالؿ ( ناب الرئيس)

التكقيع

سعادة إيميزابيت نيانسكنك لكرف ( المقرر)

التكقيع

سعادة باسكاؿ بامكني (عضك)

التكقيع

سعادة دانياؿ باتيداـ (عضك)

التكقيع

سعادة آف مارم ركز مكغيمبا (عضك)

التكقيع

سعادة سعادة بكليس نكا (عضك)

التكقيع

سعادة سابينا سيجا (عضك)

التكقيع

سعادة فمكرانس زيامبي (عضك)

التكقيع

سعادة أمؿ عمار (عضك)

التكقيع
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الممحق 4
أركشا في  8يكنيك 2018
إلى رئيس مجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
سعادة بيغوتو مياروم
سعادة الرئيس
رسالة استقالة
أكد أف أقدـ خطاب استقالتي إلى رئيس مفكضية االتحاد األفريقي لإلحالة كفقا لممادة  )3( 4مف

قكاعد إجراءات المجمس.

بعد ذكر العديد مف األمثمة كعالمات سكء الحكـ ،بما في ذلؾ إساءة استخداـ السمطة المككمة (أك
الفساد) ،كعدـ االستقامة كالمسائمة كالشفافية كالنﺰاهة في أمانة مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة
الفساد كفي بعض إدارات مفكضية االتحاد األفريقي نفسيا لما يزيد عف ثالث سنكات حتى اآلف ،كبما أف

الجيكد المبذكلة لتصحيح الكضع لـ تؤد إلى أم نتائج ،قررت االستقالة ،بناء عمى مبدأ أنو طفح الكيؿ.
كبرغـ

مغادرتي مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد ،أك أف أعرب عف عميؽ

امتناني لممجمس التنفيذم (االتحاد األفريقي) الذم كضع ثقتو في بانتحابي لمعمؿ في المجمس ،ليس فقط
مرة كاحدة بؿ مرتيف – .األكلى في ينار  2015لكالية مدتيا سنتاف ،ثـ في يناير  2017لشغؿ كالية ثانية
كأخيرة لمدة ستنيف تمشيا مع المادة  22مف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو.
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اسمحكلي ،سعادة رئيس المفكضية ،أف أغتنـ ىذه الفرصة ألشيد برؤساء دكؿ كحككمات االتحاد

األفريقي الذيف أبرزك إرادة سياسة لمكافحة الفساد مف خالؿ إعالف سنة  2018السنة األفريقية لمكافحة

الفساد ،فضال عف تحديد يكـ  11يكليك لالحتفاؿ باليكـ األفريقي لمكافحة الفساد .أشير بشعكر كبير مف
االرتياح إلى أنو تـ اتخاذ الق اررات تحت كاليتي كرئيس لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد
مف قبؿ القادة السياسييف .ما زلت آمؿ أف تحمؿ ىذه الق اررات البارزة بعض الثمار لصالح أفريقيا كشعبيا

الذم عانى لفترة طكيمة جدان بسبب الفساد.
العزيزة.

أتمنى لكـ ،سعادة الرئيس ،كألعضا المجمس اآلخريف ،كؿ خير كأنتـ تكاصمكف المسيرة لخدمة قارتنا
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الممحق 5

BDCP/HO1/1428-18
 14يكنيك 2018
زميمي العزيز،

تحية طيبة كبعد،،

المكضكع :خطاب استقالتكـ

أقر بخالص االحتراـ باستالـ نسخة مف خطاب استقالتكـ بتاريخ  8يكنيك .2018
ّ
كمف المؤسؼ حقان أنو لـ يعد بإمكانكـ مكاصمة دكركـ كعضك تمثيمي لغانا في مجمس االتحاد األفريقي
االستشارم لمكافحة الفساد .كبالنظر إلى ىدفنا ليذا العاـ ،المتمثؿ في مكافحة الفساد في القارة ،فإف الظركؼ

التي أدت إلى قراركـ مؤسفة لمغاية بالفعؿ .كمع ذلؾ ،أحترـ مشاعركـ كقراركـ المبني عمى المبادئ.

لذلؾ اسمحكا لي ،بالنيابة عف المفكضية ،أف أغتنـ ىذه الفرصة لمثناء عمى مساىماتكـ كعممكـ في مجمس

االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد خالؿ فترة كاليتكـ كعضك في المجمس ككرئيس ،كاإلعراب عف

تقديرنا كخالص شكرنا عمى ما قدمتمكه مف خدمات .إف ىذه لميمة شاقة ،لكف مفكضيتنا تصمـ بحزـ عمى

التصدم عمى ما يمثمو الفساد مف تيديد كالقضاء عميو ،حتى داخؿ صفكفيا كفي المؤسسات الشريكة.

أتمنى لكـ كؿ الخير في مساعيكـ المستقبمية.

كتفضمكا ،زميمنا العزيز ،بقبكؿ أسمى عبارات التقدير.

ككيسي ككارتي  -نائب الرئيس

معالي دانييؿ باتيداـ  -عضك المجمس  /غانا

مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد
البريد اإللكتركنيinfo@auanticorruption.org :
مع إرساؿ نسخ إلى:

معالي رئيس مفكضية االتحاد األفريقي

مقر مفكضية االتحاد األفريقي ،أديس أبابا
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الممحق 6
قواعد اإلجراءات لمجمس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
أحكام عامة
إف مجمس االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد
بناء عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو ،السيما المادة ، )6( 22
اعتمدت ىذه القكاعد اإلجرائية:
المادة 1
التعريفات
في ىذه قواعد اإلج ارءات:
تعني عبارة "المجمس االستشاري" مجمس اتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد؛
تعني كممة "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دكؿ كحككمات االتحاد األفريقي
تعني كممة "المكتب" مكتب المجمس االستشارم الذم يضـ الرئيس ،كنائب الرئيس كالمقرر
تعني كممة "الرئيس" رئيس المجمس االستشارم؛

تعني كممة "المفوضية" مفكضية االتحاد األفريقي
تعني كممة "االتفاقية" اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو؛
تعني عبارة "المجمس التنفيذي" المجمس التنفيذم لالتحاد األفريقي؛

)EX.CL/1128(XXXIV
Page 29

تعني كممة "المقرر" مقرر المجمس االستشارم ؛
تعني كممة "األمانة" ىيكؿ الدعـ اإلدارم لممجمس االستشارم ؛
تعني عبارة "الدولة الطرف" أم دكلة عضك في االتحاد األفريقي صدقت عمى االتفاقية أك انضمت إلييا
كأكدعت كثائؽ تصديقيا أك انضماميا إلى رئيس المفكضية؛
تعني عبارة " نائب الرئيس" نائب رئيس المجمس االستشارم؛

الفصل األول
المجمس االستشاري
المادة 2
الوضع القانوني
المجمس االستشارم ىك جياز مستقؿ لالتحاد األفريقي أنشئ بمكجب االتفاقية مف أجؿ تعزيز السياسات
كاالستراتيجيات لمنع الفساد كمكافحتو في أفريقيا.
المادة 3
التشكيمة
 .1يتألؼ المجمس االستشارم مف  11عضكان ينتخبيـ المجمس التنفيذم مف بيف قائمة مف الخبراء
يتمتعكف بأعمى درجات النزاىة كالحيادة كالكفاءة ،كمعركفكف بكفاءتيـ في مجاؿ المسائؿ المتعمقة

بمنع الفساد كمكافحتو كالجرائـ ذات الصمة.
 .2يعمؿ أعضاء المجمس االستشارم بصفتيـ الشخصية.
المادة 4
مدة الوالية
 . 1يتـ انتخاب أعضاء المجمس االستشارم لمدة سنتيف ( )2قابمة لمتجديد مرة كاحدة.
 . 2يصبح منصب أحد أعضاء المجمس االستشارم مف خالؿ االستقالة أك الكفاة أك بقرار مف
المجمس التنفيذم.
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 . 3يقدـ أم عضك يرغب في االستقالة مف المجمس االستشارم خطاب استقالتو إلى الرئيس الذم
يقكـ بإحالة الرسالة إلى رئيس المفكضية.

 . 4ال يجكز إقالة العضك مف منصبو إال بمكجب تكصية ثمثي األعضاء اآلخريف في المجمس
االستشارم بأف العضك لـ يعد يفي بالشركط المطمكبة المحددة في االتفاقية لالستمرار في

العضكية.

 . 5يقدـ الرئيس التكصية بإقالة عضك مف المكتب إلى المجمس التنفيذم عف طريؽ رئيس
المفكضية .كتصبح التكصية نيائية عند اعتمادىا مف قبؿ المجمس التنفيذم.

 .6يتـ إرساؿ إخطار بكفاة عضك إلى المجمس التنفيذم بكاسطة الرئيس مف خالؿ رئيس
المفكضية.
 .7يقكـ المجمس التنفيذم بتعييف مف يشغؿ أم منصب شاغر في المجمس االستشارم.
المادة 5
مدونة قواعد السموك
 .1اعتمد المجمس االستشارم مدكنة قكاعد السمكؾ التي تتناكؿ ،في جممة أمكر ،معايير األخالؽ

كالسرية كتضارب المصالح .كيجب عمى كؿ عضك في المجمس االستشارم التكقيع عمى مدكنة

قكاعد السمكؾ كااللتزاـ بيا.

 .2سيقكـ جميع األعضاء باإلفصاح الكامؿ عف جميع اىتماماتيـ المينية كالتجارية مف خالؿ سجؿ
إعالف المصالح الذم يتـ تحديثو بانتظاـ.

 .3مف المتكقع أف يحضر األعضاء جميع جمسات المجمس االستشارم.
المادة 6
أداء اليمين
يؤدم أعضاء المجمس االستشارم اليميف ،قبؿ تكلي مياميـ  ،أماـ رئيس مفكضية االتحاد األفريقي ،أك أماـ

أم سمطة مختصة ،عمى النحك التالي:
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" أنا..........أتعيد رسميا بممارسة الكظائؼ كالمسؤكليات المككمة إلي ،بكامؿ اإلخالص ،بصفتي

عضكا في مجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد ،كأداء ميامي باإلخالص كالحيادية ،كخدمة
ن
مصالح مكافحة الفساد بشكؿ حصرم".
المادة 7
الميام
 .1تتمثؿ مياـ المجمس االستشارم فيما يمي:
أ.

تعزيز كتشجيع تبني كتطبيؽ تدابير مكافحة الفساد في القارة؛

ب.

جمع كتكثيؽ المعمكمات حكؿ طبيعة كنطاؽ الفساد كالجرائـ ذات الصمة في أفريقيا؛

ج.

كضع منيجيات لتحميؿ طبيعة كمدل الفساد في أفريقيا ،كنشر المعمكمات كتكعية الجميكر

د.

تقديـ المشكرة لمحككمات حكؿ كيفية التعامؿ مع آفة الفساد كالجرائـ ذات الصمة في كالياتيا

ق.

جمع المعمكمات كتحميؿ سمكؾ كتصرفات الشركات المتعددة الجنسيات العاممة في أفريقيا

ك.

كضع كتعزيز اعتماد مدكنات قكاعد سمكؾ منسقة لممكظفيف العمكمييف؛

ز.

بناء شراكات مع المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ،كالمجتمع المدني األفريقي،

باآلثار السمبية لمفساد كالجرائـ ذات الصمة؛
القضائية المحمية؛

كنشر ىذه المعمكمات عمى السمطات الكطنية المعينة بمكجب المادة  )1( 18مف االتفاقية؛

كالمنظمات الحككمية ،كالمنظمات الحككمية المشتركة ،كالمنظمات غير الحككمية لتيسير
الحكار في مجاؿ مكافحة الفساد كالجرائـ ذات الصمة؛

ح.

تقديـ تقرير إلى المجمس التنفيذم عمى أساس منتظـ عف التقدـ الذم تحرزه كؿ دكلة طرؼ

ط.

أداء أم ميمة أخرل تتعمؽ بالفساد كالجرائـ ذات الصمة التي قد تسند إلييا مف قبؿ أجيزة

في االمتثاؿ ألحكاـ ىذه االتفاقية
صنع سياسة االتحاد األفريقي.

 .2يضع المجمس االستشارم خطة عمؿ لتنفيذ كؿ المياـ المككمة لو بمكجب االتفاقية كقكاعد
اإلجراءات ىذه.

A
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الفصل الثاني
ىيكل المجمس االستشاري
المادة 8
تشكيل المكتب وانتخاب أعضائو
 .1ينتخب المجمس االستشارم مف بيف أعضائو مكتبا يتألؼ مف رئيس كنائب لمرئيس كمقرر.
المادة 9
مدة عضوية أعضاء المكتب
 .1يعيف أعضاء مكتب المجمس االستشارم لمدة سنتيف (.)2
 .2يكقع عمى طمب إقالة عضك مف أعضاء المكتب أك المكتب بأكممو خمسة أعضاء عمى األقؿ
مف أعضاء المجمس االستشارم ،كيجب كضعو في جدكؿ أعماؿ الدكرة المقبمة لممجمس

االستشارم.
 .3يجب أف يحدد االقتراح مبررات إقالة عضك مف أعضاء المكتب.
 .4في حالة عدـ كجكد تكافؽ في اآلراء بيف أعضاء المجمس االستشارم (باستثناء األشخاص
الذيف تقترح إقالتيـ) ،يجب أف يتخذ قرار اإلقالة بأغمبية ثمثي األعضاء الحاضريف

المصكتيف .كال يحؽ لألعضاء المستيدفيف في طمب اإلقالة التصكيت عمى ىذا االقتراح.

 .5إذا قرر عضك مف أعضاء المكتب االستقالة ،فعميو إبالغ أعضاء المكتب اآلخريف كتابةن.
المادة 10
واجبات المكتب
.1

يقكـ المكتب بتخطيط كتنسيؽ أنشطة المجمس االستشارم الالزمة لتنفيذ ميامو.

.2

يجكز لممكتب أف يمثؿ المجمس االستشارم في المؤتمرات أك الدكرات اإلقميمية كالدكلية
المتعمقة بميامو ككاليتو .كيجكز لممكتب تعييف عضك كاحد أك أكثر مف أعضاء المجمس
االستشارم لتمثيمو في مثؿ ىذه األحداث.
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.3

يجكز لممكتب ،بالنيابة عف المجمس االستشارم كبعد التشاكر مع ىذا األخير ،إقامة شراكات

.4

يعمؿ المكتب كييئة جماعية في ممارسة مسؤكليتو ككظائفو.

كترتيبات تعاكف مع مؤسسات إقميمية أك دكلية تسعى لتحقيؽ أىداؼ مماثمة.
المادة 11
ميام رئيس المجمس

.1

يمثؿ الرئيس المجمس االستشارم كىك المتحدث الرسمي باسمو.

.2

يتكلى الرئيس المياـ المككمة إليو بمكجب ىذا قكاعد اإلجراءات ىذه كمقررات المجمس
االستشارم كالمؤتمر كالمجمس التنفيذم .يظؿ الرئيس ،في أداء ميامو ،خاضعان لسمطة

المجمس االستشارم.
.3

تتمثؿ مياـ الرئيس فيما يمي:
أ .عرض جدكؿ األعماؿ المؤقت لجميع دكرات المجمس؛
ب .الدعكة إلى عقد دكرات المجمس كترؤسيا؛
ج .التأكد مف أف جميع إجراءات المجمس تتـ كفقا لقكاعد اإلجراءات ىذه؛
د .تكجيو المجمس إلى تنفيذ ميامو عمى النحك المنصكص عميو في االتفاقية؛
ق .عرض الميزانية كالدفاع عنيا أماـ صنع سياسة االتحاد األفريقي المختصة
ك .اإلذف بإنفاؽ المجمس.
ز .تقديـ التقارير إلى المجمس التنفيذم.
ح .ضماف تنفيذ بركتكككالت كامتيازات أعضاء المجمس؛
ط .ممارسة جميع الكظائؼ األخرل المخصصة لو  /ليا بمكجب قكاعد اإلجراءات ،ككذلؾ أم
مياـ أخرل يعيد بيا المجمس.

.4

في حالة غياب الرئيس كنائب الرئيس كالمقرر في نفس الكقت ،يعيف الرئيس عضكان في

المجمس االستشارم لالضطالع بأية مياـ أك التزامات تنشأ خالؿ فترة الغياب.
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المادة 12
ميام نائب الرئيس
.1

يتكلى نائب الرئيس مياـ كمسؤكليات الرئيس عندما يككف ىذا األخير غير قادر مؤقتا عمى

.2

عندما يقكـ نائب الرئيس مقاـ الرئيس ،يتمتع بنفس الصالحيات كالكظائؼ ذاتيا التي يتمتع

أداء كاجباتو كمسؤكلياتو.
بيا الرئيس.
.3

يككف نائب الرئيس مسؤكالن عف:

أ.

اإلشراؼ عمى إعداد المكازنة مف قبؿ األمانة كتقديميا لمبحث مف قبؿ المجمس االستشارم.

ب.

اإلشراؼ عمى إنشاء نظـ مالية كمحاسبية مناسبة مف قبؿ األمانة.

ج.

تقديـ التقارير المالية بشكؿ منتظـ إلى المكتب؛ ك

د.

مراقبة العمميات المالية لألمانة.

.4

يقكـ نائب الرئيس باإلضافة إلى ذلؾ بممارسة أم مياـ أخرل يكمفو بيا المجمس االستشارم
أك الرئيس.

 .5في حالة غياب نائب الرئيس ،يؤدم الرئيس مسؤكليات نائب الرئيس ،أك قد يعيف أحد أعضاء
المجمس ليعمؿ كنائب لمرئيس.

المادة 13
واجبات المقرر
.1

يقكـ المقرر بمراقبة كتنسيؽ عمؿ أمانة المجمس االستشارم كالتأكد مف أف األمانة تنفذ

.2

يقكـ المقرر عمى كجو الخصكص بما يمي:

المياـ التي يفكضيا المجمس االستشارم.

أ .ضماف تحضير جميع كثائؽ دكرات المجمس االستشارم كتكزيعيا في الكقت المناسب؛
ب .التأكد مف قياـ األمانة بتكزيع جميع الكثائؽ ذات الصمة عمى أعضاء المجمس االستشارم
قبؿ دكرات المجمس االستشارم؛
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ج .إعداد مشاريع جداكؿ األعماؿ كالتقارير لبحثيا مف قبؿ المكتب؛
د .ضماف ترجمة كثائؽ المجمس االستشارم إلى جميع لغات العمؿ في االتحاد األفريقي؛
ق .إعداد مشاريع التقارير كمحاضر جمسات دكرات المجمس االستشارم كالمكتب؛
ك .إعداد مشاريع بيانات المكتب كالمجمس االستشارم؛
ز .ضماف تكزيع جميع الكثائؽ الصادرة عف المجمس االستشارم بجميع لغات العمؿ في االتحاد
األفريقي.
.3

في حاؿ غياب كؿ مف الرئيس كنائب الرئيس ،يمارس المقرر مياـ الرئيس.

.4

يقكـ المقرر بأية مياـ أخرل يكمفو بيا الرئيس.
الفصل الثالث
المجان الفرعية
المادة 14
إنشاء المجان الفرعية ومجموعات العمل والمقررين الخاصين

 .1يجكز لممجمس االستشارم إنشاء لجاف فرعية كمجمكعات عمؿ لمساعدتيا في تنفيذ ميامو.
كيجكز تعييف مقرريف خاصيف إلجراء تحقيقات خاصة.

.2

يحدد المجمس االستشارم الكالية كاالختصاصات كالدعـ اإلدارم لكؿ مف ىذه المجاف الفرعية أك

مجمكعات العمؿ .تقدـ كؿ لجنة فرعية أك مجمكعة عمؿ تقري ار عف أعماليا إلى المجمس

االستشارم في كؿ دكرة مف دكراتو العادية أك بناء عمى طمب المجمس االستشارم.

الفصل الرابع
أمانة المجمس االستشاري
المادة 15
األمانة
.1

يككف لممجمس االستشارم أمانة تعمؿ تحت سمطة المكتب.
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.2

يقترح المجمس االستشارم الييكؿ التنظيمي لألمانة ،كتكفير المكظفيف الذم يجب أف يتكافؽ

.3

تتككف أمانة المجمس االستشارم مف أميف تنفيذم كمكظفيف مينييف كفنييف كادارييف قد

مع السياسات العامة كالمبادئ التكجييية لالتحاد األفريقي.

يككنكف ضركرييف لعممو.
.4

يشارؾ المجمس االستشارم في تكظيؼ جميع مكظفي األمانة التنفيذية.

.5

تنظـ األمانة جميع دكرات المجمس االستشارم كالمكتب.

 .6تكفر األمانة كامؿ الدعـ اإلدارم لممجمس االستشارم ،كتحتفظ بسجؿ لجميع الكثائؽ كالمراسالت
الخاصة بالمجمس االستشارم ،كتضطمع بجميع الكظائؼ العامة لحفظ السجالت التي تتعمؽ
بجميع أنشطتيا.
الفصل الخامس
ميزانية المجمس االستشاري
المادة 16
إعداد الميزانية
.1

تشكؿ ميزانية المجمس االستشارم جزءان مف ميزانية االتحاد األفريقي.

.2

يعد المجمس االستشارم الميزانية السنكية كفقا لمنظـ كالمكائح المالية لالتحاد األفريقي

.3

بعد اعتماد المجمس ميزانيتو ،يتـ تقديميا إلى أجيزة صنع سياسة االتحاد األفريقي ذات

.4

تتضمف الميزانية نفقات األمانة كالنفقات المختمفة المتعمقة بتنفيذ كالية المجمس االستشارم،

.5

يحدد المجمس التنفيذم االمتيازات المستحقة ألعضاء المجمس االستشارم مع مراعاة

.6

إضافيا:
تمكيال
قد تتضمف ميزانية المجمس االستشارم
ن
ن

الصمة العتمادىا كادراجيا في ميزانية االتحاد األفريقي.

باإلضافة إلى استحقاقات أعضاء المجمس االستشارم.

األحكاـ ذات الصمة مف النظاـ كالمكائح المالية لالتحاد األفريقي.

أ.

مقدمة مف الجيات المانحة كالجيات األخرل.
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ب .يتـ اإلفصاح عف أم أمكاؿ يتـ جمعيا في تقارير كحسابات المجمس االستشارم.
المادة 17
الجيات المانحة
.1

يجكز لممجمس االستشارم ،بعد التشاكر مع المفكضية ،التفاكض بشأف اتفاقات مالية مع

الجيات المانحة .كيمكف التكقيع عمى ىذه االتفاقيات مف قبؿ الرئيس بالنيابة عف المجمس
االستشارم .كيجب إيداع نسخ مف جميع االتفاقيات المالية لدل المفكضية .كتحتفظ أمانة
المجمس االستشارم بالنسخ األصمية مف ىذه االتفاقيات.

 .2يبمغ المجمس مفكضية االتحاد األفريقي بجميع عركض األمكاؿ مف أم جية مانحة أك طمبات
مقدمة لمجيات المانحة.

.3

ينبغي أف تتضمف جميع االتفاقات مصفكفة إلدارة المشاريع (األنشطة ،كالنتائج ،كمنيجية
الرصد كالتقييـ الخاصة بالمشركع ،كآليات اإلبالغ).
الفصل السادس
دورات المجمس االستشاري
المادة 18
المبدأ العام

يجتمع المجمس االستشارم في الدكرات االفتتاحية ،كفي الدكرات العادية ،كالدكرات االستثنائية ،كالدكرات
المفتكحة مع أصحاب المصمحة.
المادة 19
الدورة االفتتاحية
الدكرة االفتتاحية ىي الدكرة األكلى مف كؿ كالية جديدة لممجمس االستشارم .يتـ ذلؾ عند تعييف أعضاء جدد
في المجمس االستشارم.
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المادة 20
الدورات العادية
 .1في إطار اضطالعو بميامو عمى النحك المبيف في االتفاقية ،يجتمع المجمس االستشارم في
الجمسات العادية.

 .2يعقد المجمس االستشارم ما ال يقؿ عف أربع ( )4دكرات عادية سنكيا ،تستغرؽ كؿ منيا 15
يكما عمى األقؿ ،ما لـ يقرر المجمس االستشارم خالؼ ذلؾ.
ن
 .3يدعك الرئيس إلى عقد دكرات عادية لممجمس االستشارم في التكاريخ التي يحددىا المجمس
االستشارم بناء عمى تكصية مف المكتب.
المادة 21
الدورات االستثنائية
 .1يجكز لرئيس المجمس االستشارم الدعكة لعقد دكرة استثنائية ،بعد التشاكر مع أعضاء المجمس
االستشارم أك بناء عمى طمب أغمبية أعضاء المجمس االستشارم.
المادة 22
الدورات المفتوحة
يجكز لممجمس االستشارم عقد دكرات مفتكحة أك خاصة مع أصحاب المصمحة المعنييف.
المادة 23
مكان انعقاد الدورات
.1

تُعقد دكرات المجمس االستشارم في مقره.

.2

كيمكف أيضا أف تعقد في أم دكلة عضك أخرل في االتحاد األفريقي .يجكز ألم دكلة عضك
أف تدعك المجمس االستشارم لعقد دكرة في بمدىا .كتتحمؿ الدكلة العضك النفقات اإلضافية

التي يتكبدىا المجمس االستشارم نتيجة لعقد الدكرة خارج مقره.
.3

ال يجكز لدكلة عضك في االتحاد األفريقي تخضع لعقكبات مفركضة مف قبؿ االتحاد األفريقي

أف تستضيؼ دكرة لممجمس االستشارم.
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المادة 24
اإلخطار بتاريخ افتتاح الدورات
 .1يخطر الرئيس أعضاء المجمس االستشارم بعقد كؿ دكرة .كينبغي أف يتضمف اإلخطار ،بعد
التشاكر مع المكتب ،تاريخ الدكرة كجدكؿ أعماليا كمدتيا كمكاف انعقادىا كأم معمكمات أخرل

ذات صمة.
.2

بالنسبة لمدكرات العادية ،يجب إرساؿ اإلخطار قبؿ أربعة ( )4أسابيع عمى األقؿ مف افتتاح

.3

بالنسبة لمدكرات االستثنائية أك الدكرات المفتكحة أك الدكرات الخاصة يتـ إرساؿ اإلخطار قبؿ

.4

كيتضمف ىذا اإلخطار أسباب عقد الدكرة.

الدكرة.

أسبكعيف عمى األقؿ مف افتتاح الدكرة.

المادة 25
النصاب القانوني
يككف النصاب القانكني لدكرة المجمس االستشارم ستة ( )6أعضاء.
المادة 26
جدول األعمال
.1

يعد المكتب جدكؿ األعماؿ المؤقت لكؿ دكرة عادية بعد بحث المشركع الذم أعده المقرر.

.2

عند إعداد جدكؿ األعماؿ المؤقت ،يتعيف عمى المكتب بحث جميع المقترحات المتعمقة

بجدكؿ األعماؿ المقدمة مف أعضاء المجمس االستشارم أك المجمس التنفيذم أك غيره مف

أجيزة صنع سياسة االتحاد األفريقي كالدكؿ األطراؼ .كمع ذلؾ فيي ليست مجبرة عمى إدراج
جميع ىذه المقترحات في جدكؿ األعماؿ المؤقت.
.3

عند إعداد جدكؿ األعماؿ المؤقت ،يمكف لممكتب دعكة شخص غير عضك في المجمس
االستشارم لمحضكر كالتحدث بشأف بند معيف.

.4

ال يتضمف جدكؿ األعماؿ المؤقت لدكرة استثنائية لممجمس االستشارم سكل البند (البنكد)

المقدـ لمبحث في طمب عقد الدكرة.
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.5

يكافؽ المكتب عمى جدكؿ األعماؿ المؤقت لمجمسات الخاصة كالمفتكحة.
المادة 27
توزيع جدول األعمال المؤقت ووثائق العمل

ُي كزع جدكؿ األعماؿ المؤقت ككثائؽ العمؿ ذات الصمة عمى أعضاء المجمس االستشارم قبؿ أسبكعيف ()2
عمى األقؿ مف مكعد انعقاد الدكرة العادية.
.1

كفي ظركؼ استثنائية ،يمكف تكزيع بعض الكثائؽ عمى أعضاء المجمس االستشارم في كقت

الحؽ ،كلكف ينبغي إبالغ األعضاء مسبقان بأف الكثائؽ ستصؿ في كقت متأخر كأف تُبيف
أسباب التأخير.

 .2يكزع جدكؿ األعماؿ المؤقت ككثائؽ العمؿ المتعمقة بكؿ بند مف بنكد جدكؿ األعماؿ المؤقت
عمى أعضاء المجمس االستشارم قبؿ أسبكع كاحد ( )1عمى األقؿ مف المكعد المقرر لبدء

الدكرة االستثنائية.
 .3يحدد المجمس طرائؽ تكزيع جدكؿ األعماؿ المؤقت ككثائؽ العمؿ لمجمسات الخاصة كالمفتكحة
مع أصحاب المصمحة.
المادة 28
اعتماد جدول األعمال
.1
.2

في بداية كؿ دكرة ،يبحث المجمس االستشارم جدكؿ األعماؿ المؤقت كيعتمده.
يدرج في جدكؿ أعماؿ المجمس االستشارم أم مقترح يتـ تقديمو كفقا ألحكاـ المادة 25.2
أعاله كلكف غير مدرجة في جدكؿ األعماؿ المؤقت ،إذا قررت أغمبية األعضاء الحاضريف
كالمصكتيف ذلؾ.

المادة 29
لغات العمل
.1

تككف لغات عمؿ المجمس االستشارم ىي لغات االتحاد األفريقي.

.2

تضمف األمانة تكافر خدمات الترجمة الفكرية ألعضاء المجمس االستشارم كما ىك مطمكب.
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.3

أم شخص أك كياف يتكاصؿ مع المجمس االستشارم بمغة ليست مف لغات العمؿ .يجب

عمى االتحاد األفريقي تكفير ترجمة ليذا التكاصؿ بمغة عمؿ كاحدة عمى األقؿ مف لغات االتحاد

األفريقي .يقكـ المترجمكف الفكريكف لممجمس االستشارم بالتحقؽ مف الترجمة المقدمة أك تعديمو عند
َّ
الم َع َّدلة المصدر المرجعي الرسمي كتشكؿ جزنءا مف
االقتضاء .كستككف ىذه النسخة
المصدقة ك ُ
السجالت الرسمية لممجمس االستشارم.
الفصل السابع
نظام المداوالت
المادة 30
افتتاح واختتام الدورات
.1
.2

يقكـ الرئيس بافتتاح كاغالؽ كؿ دكرة مف دكرات المجمس االستشارم.
يقكـ الرئيس بإدارة المداكالت ،كضماف تطبيؽ قكاعد اإلجراءات ىذه كتشجيع األعضاء عمى

المشاركة في المناقشات  ،كطرح القضايا لمتصكيت إذا لـ يتـ التكصؿ إلى تكافؽ في اآلراء،

كتكجيو الدكرة.
.3

عاما.
في نياية الدكرة ،يصدر المجمس االستشارم إعالنا أك ُيصدر ن
بيانا ن
المادة 31
قائمة األعضاء الراغبين في المداخمة وتناول الكممة

.1

الكممة.
.2

يحتفظ الرئيس بقائمة المتكمميف في جميع االجتماعات كيدعكىـ حسب ترتيب طمبيـ تناكؿ
يجكز لمرئيس أف يحدد الكقت المسمكح بو لكؿ متكمـ لضماف حسف سير االجتماع
المادة 32
ترتيب المقترحات اإلجرائية

يجب أف تككف لممقترحات أسبقية الترتيب الكارد أدناه ،عمى جميع المقترحات األخرل المعركضة عمى

المجمس االستشارم:
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أ)

اختصاص المجمس االستشارم

ب)

نقطة نظاـ

ج)

رفض أحد أعضاء المجمس االستشارم

د)

تعميؽ الدكرة

ق)

تعميؽ المناقشة حكؿ مسألة قيد المناقشة.

ك)

اختتاـ المناقشة حكؿ مسألة قيد المناقشة.
الفصل الثامن التصويت
المادة 33
اتخاذ الق اررات

.1

يسعى المجمس االستشارم لمكصكؿ إلى الق اررات بتكافؽ اآلراء .إذا لـ يتـ التكصؿ إلى تكافؽ

في اآلراء ،فستطرح المسألة لمتصكيت.

.2

في حالة التصكيت ،يككف القرار باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضريف كالمصكتيف.

.3

في حالة تساكم األصكات ،يككف صكت الرئيس مرجحا.
المادة 34
طريقة التصويت

 .1يككف التصكيت عف طريؽ رفع اليد أك عف طريؽ االقتراع السرم.
الفصل التاسع
تقارير المجمس االستشاري
المادة 35
تقرير األنشطة
.1

يقدـ المجمس االستشارم تقاريره إلى المجمس التنفيذم عمى أساس منتظـ عف التقدـ الذم

تحرزه كؿ دكلة طرؼ في امتثاليا ألحكاـ االتفاقية.
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.2

كما يقدـ المجمس االستشارم تقارير إلى أجيزة صنع سياسة االتحاد األفريقي التي تطمب

مف المجمس االستشارم القياـ بأية مياـ أخرل.

المادة 36
توزيع التقارير وغيرىا من الوثائق الرسمية
.1

تعد التقارير كالمقررات كجميع الكثائؽ الرسمية األخرل لممجمس االستشارم كلجانو الفرعية

كمجمكعات العمؿ الخاصة بو كثائؽ لمتكزيع العاـ ،ما لـ يقرر المجمس االستشارم خالؼ ذلؾ.
.2

التقارير كغيرىا مف المعمكمات اإلضافية المقدمة مف السمطات الكطنية كالككاالت المسؤكلة

عف مكافحة الفساد في الدكؿ األطراؼ كفقا لممادة  )7( 22مف االتفاقية ىي كثائؽ لمتكزيع العاـ ،ما

لـ يقرر المجمس االستشارم خالؼ ذلؾ.

الفصل العاشر
المادة ة 37
البعثات والدعوات إلى المؤتمرات
 .1يجكز لممجمس االستشارم إرساؿ بعثات إلى الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي .تخضع ىذه
المياـ لممبادئ التكجييية الخاصة بالبعثات المنطبقة عمى أجيزة االتحاد األفريقي.

 .2تتـ معالجة الدعكات لحضكر الندكات كالمؤتمرات كالبعثات المشتركة أك أم مناسبة أخرل يتمقاىا
المجمس االستشارم عمى النحك التالي:
أ.

تُعرض الدعكات التي تتمقاىا األمانة عمى المكتب لبحثيا .كيقرر المكتب ما إذا كاف سيقبؿ
الدعكة كاذا كاف األمر كذلؾ  ،لتحديد العضك (األعضاء) المناسب لمحضكر ؛

ب .أم دعكة يتمقاىا أحد أعضاء المجمس االستشارم كمكجية إلى المجمس االستشارم كليس عضكان
فرديان  ،تحاؿ إلى األمانة ليبحثيا المكتب .يقرر المكتب ما إذا كاف سيقبؿ الدعكة كاذا كاف
األمر كذلؾ  ،لتحديد العضك (األعضاء) المناسب لمحضكر؛

ج .ترسؿ الدعكات المكجية إلى عضك معيف في المجمس االستشارم كتسمميا األمانة إلى العضك
المعني كالى المكتب .كيجب عمى العضك المدعك إبالغ األمانة بما إذا كاف جاى از لتمبية
الدعكة .ال يمثؿ العضك المجمس االستشارم كلكف يجكز لو الحضكر بصفتو الشخصية؛
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د .بالنسبة لمدعكات المكجية إلى عضك معيف كتمقييا مباشرة مف األخير ،يتـ إرساؿ نسخة إلى

األمانة ،كيكضح ما إذا كاف العضك المدعك يمكنو تمبية بالدعكة أـ ال .كال يمثؿ العضك المجمس

االستشارم كلكف يجكز لو الحضكر بصفتو الشخصية؛

ال يجكز ألم عضك يحضر أم اجتماع كممثؿ لمحككمة أك أم كياف آخر أف يدعي أنو

أيضا المجمس االستشارم في مثؿ ىذا االجتماع.
يمثؿ ن

الفصل الحادي عشر
األحكام النيائية
المادة 38
تعديل قواعد اإلجراءات
يجكز لممجمس االستشارم تعديؿ قكاعد اإلجراءات ىذه بأغمبية الثمثيف.
المادة 39
الدخول حيز التنفيذ
تدخؿ ىذا قكاعد اإلجراءات ىذه حيز التنفيذ بعد اعتماده مف قبؿ المجمس االستشارم.
تـ اعتماد قكاعد اإلجراءات لمجمس االتحاد األفريقي االستشارم لمكافحة الفساد في ىذا اليكـ السابع مف شير
أكتكبر لعاـ .2017
سعادة بيغكتا مياركـ

(الرئيس)

التكقيع

سعادة حسيف آيت شالؿ ( ناب الرئيس)

التكقيع

سعادة إيميزابيت نيانسكنك فكرف ( المقرر)

التكقيع

سعادة باسكاؿ بامكني (عضك)

التكقيع

سعادة دانياؿ باتيداـ (عضك)

التكقيع

سعادة آف مارم ركز مكغيمبا (عضك)

التكقيع
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سعادة سعادة بكليس نكا (عضك)

التكقيع

سعادة سابينا سيجا (عضك)

التكقيع

سعادة جكف كيتيكـ تكتا (عضك)

التكقيع

سعادة فمكرانس زيامبي (عضك)

التكقيع
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