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 قدمةم 1

رؤساء الدول  للمؤتمر الذي حضره نالدورة العادية الرابعة والعشرو، تبنت 0212في شهر يناير عام  .1

في أديس أبابا، أثيوبيا، اإلعالن الخاص بشأن التدفقات المالية غير  ضاء في االتحاد األفريقي والمنعقداألع

لنتائج والتوصيات الصادرة عن االتحاد المؤيد ل Assembly/AU/Decl.5(XXIV)) إعالن ةروعالمش

تقرير الفريق الرفيع المستوى حول التدفقات المالية لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا بشأن  /األفريقي

ه في المؤتمر إلى أن خلص. وإضافة إلى ذلك، 1غير المشروعة من أفريقيا )تقرير الفريق الرفيع المستوى(

هروب رأس المال بصورة غير مشروعة والتدفقات  جراءرة حديد جميع الموارد المالية المهدسبيل ضمان ت

يوجه المؤتمر مفوضية االتحاد  التنمية األفريقيةفريقيا لتمويل خطة المالية غير المشروعة وإعادتها إلى أ

بلوماسية وإعالمية السترداد األصول األفريقية المستحوذ ة دحملمدعوًما بالدول األعضاء إلى إطالق  فريقياأل

 .2عليها بصورة غير شرعية

 كسب المعركة ضد ن للمؤتمر موضوع "ت الدورة العادية التاسعة والعشروتبن، 0217وفي شهر يوليو  .0

مقرر  ارة" في خطوة تاريخية للتركيز على مكافحة الفساد في القالفساد... مسار مستدام لتحول أفريقيا

(Assembly/AU/Dec.657(XXIX))3موقف  تبني . ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لموضوع السنة في

، دعت الدورة العادية الحادية 0212ودعًما لهذا التركيز، ففي شهر يوليو . 4أفريقي مشترك السترداد األصول

ال السترداد األصول األفريقية فّعشفاف وعلى جدول زمني  تفاقلال شركاء الدوليينال 5والثالثون للمؤتمر

  .6 المستحوذ عليها بصورة غير شرعية

                                                      
 . 1، فقرة Assembly/AU/17(XXIV)اإلعالن الخاص للمؤتمر بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، وثيقة  1
 .4المرجع السابق الوارد في الحاشية، فقرة  2
 .1(، صفحة Assembly/AU/Dec.657(XXIX)االتحاد األفريقي،  لمؤتمر الثينومكان انعقاد الدورة العادية الثبشأن تواريخ مقرر  3
الذي يمكنك االطالع عليه بزيارة  مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادُمعدة من جانب المفاهيمية المذكرة العلى النحو الُمحدد في  4
-Corruption%20Year%20-04/African%20Anti-platform.org/sites/default/files/2018-http://aga

Concept%20Note1.pdf :(1122مبر ديس 21، )تاريخ آخر تعديل. 
 .8، فقرة Assembly/AU/Decl.1(XXXI))اإلعالن عن سنة مكافحة الفساد، نواكشوط، موريتانيا إعالن  5
الجرائم على  وعائدات يُقصد بها األصول الخارجة من أفريقيا بصورة غير شرعية بما في ذلك دون حصر الموارد الطبيعية واآلثار األفريقية 6

( من االتفاقية، 22مادة )ئدات واألصول الُمشار إليها في ، جميع العاالفساد االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة اتفاقية من (2مادة )النحو الُمحدد في 

اتفاقية األمم المتحدة ( من 1مادة )الجرائم على النحو الُمحدد في  تقرير الفريق الرفيع المستوى، الممتلكات وعائداتاألصول الُمشار إليها في 

(، 55)خاصة تلك الُمشار إليها في مادة  ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد5لفساد، جميع األصول الُمشار إليها في الفصل )لمكافحة ا

، أسعار التحويل غير المشروعة، والتالعب بالفواتير التجاريةاألصول الُمشار إليها في تقرير الفريق الرفيع المستوى، وجميع الموارد الناشئة عن 
 استعمال السلطة. سوءوالتجنب الضريبي واالزدواج الضريبي وغسيل األموال والتهريب واالتجار و والتهرب الضريبي

http://aga-platform.org/sites/default/files/2018-04/African%20Anti-Corruption%20Year%20-Concept%20Note1.pdf
http://aga-platform.org/sites/default/files/2018-04/African%20Anti-Corruption%20Year%20-Concept%20Note1.pdf
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محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية ومناصر السنة األفريقية لمكافحة الفساد  سيد/ال فخامةقام و .3

 نيةلثاالدورة العادية ا خاللعرض تقرير عن مدى إنجاز موضوع السنة األفريقية لمكافحة اإلرهاب وتطبيقه ب

مع تأكيده على الحاجة إلى تبني موقف  في أديس أبابا، أثيوبيا 0212والثالثين للمؤتمر المنعقد في فبراير 

 . 7أفريقي مشترك السترداد األصول

لمكافحة الفساد التدابير الُموصى بها واإلجراءات المطلوبة لحسن مواجهة الموحد وُيرسي الموقف األفريقي  .4

وتحديد األصول األفريقية الموجودة في الواليات القضائية األجنبية أو  فريقيةاأل صولالفقدان المستمر لأل

 المستردة منها على نحو ُيراعي أولويات التنمية وسيادة الدول األعضاء. 

 السياق والتسويغ 2

 همتأس لحيوية جراء التدفقات غير المشروعة لألصول األفريقية التيفقدان الموارد اعانت أفريقيا لقرون من  .2

 في حرمان الدول األفريقية من القدرة على توجيه هذه األصول إلى تنمية القارة وتحسين حياة مواطنيها. 

تريليون دوالر  1.2قرب من فقط، خسرت أفريقيا ما ي 0222إلى  1272ومن المقدر إجمالًيا أنه بين عامي  .6

مليار دوالر سنوًيا جراء  122من  قربو يلت خسارة الموارد المالية الواسعة النطاق على نحوما زا أمريكي

 .8هروب رأس المال بصورة غير مشروعةأو  التدفقات المالية غير المشروعة

استمرار كون أفريقيا "دائنة صافية" لسائر دول العالم وذلك رغم وُيشير تقرير الفريق الرفيع المستوى إلى  .7

، من أزمة شحة الموارد لتمويل تعاني التا زتدفق المساعدات الرسمية فقد عانت القارة األفريقية، وم

 زيادة أنه كان من المتوقع أن تشهد أسهم رأس المال األفريقي. ويتطرق التقرير إلى 9 مشروعاتها التنموية

                                                      
مقرر ، محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية ومناصر السنة األفريقية لمكافحة الفساد السيد/فخامة تقرير  7

(Assembly/AU/19(XXXII) 15، فقرة 6، صفحة.) 

(، Assembly/AU/17(XXIV)وثيقة ، Assembly/AU/Decl.5(XXIV)) إعالن التدفقات المالية غير المشروعةشأن إلعالن الخاص با 8

 .2صفحة 

الرئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الفريق الرفيع  إيمبيكي تابومقدمة تقرير الفريق الرفيع المستوى التي ألقاها فخامة السيد/  9

 الُمشكل بشأن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا. المستوى
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ل القارة وكان من المتوقع في حال بقاء األموال المهربة خارج أفريقيا بصورة غير شرعية داخ %62بواقع 

 10.%12بواقع  للفرد حليالمإجمالي الناتج  أن يزيد

)"خطة التنمية لما بعد  0212لالتحاد األفريقي بشأن خطة التنمية لما بعد عام الموحد ويأتي الموقف األفريقي  .2

إليعاز الدول األعضاء  12 (0263طة عام خ) أفريقيا التي نصبو إليها :0263وخطة عام  11 "(0212عام 

وفي سبيل تحقيق التنمية . 13 المشتركة للتنمية األفريقية عاتتطلباتخاذ خطوات ملموسة نحو األهداف وال

محلية وإقليمية وعالمية من شأنها  ونظم وأهداف المستدامة في أفريقيا، فإن األمر يحتاج إلى إعداد هياكل

الظروف المؤدية إلى تحقيق التنمية الطويلة األجل والثروة والرخاء. ومن شأن التدفقات المالية غير تيسير 

تقويض األهداف غير المشروع لألصول األفريقية إلى الواليات القضائية األجنبية  نقلوال وعةمشرال

وتوحيد  المجتمع العالمي لإلجراءات للحيلولة دون ذلك يجر اتخاذالتنموية األفريقية وذلك ما لم  تطلعاتوال

لجهود كلية بااإلقرار  مع وعةكلمة االتحاد األفريقي والدول األعضاء لتصبح كلمة القارة األفريقية مسم

  .العالمي السترداد األصول المبذولة لصياغة النظام اإليكولوجي

 تمهيد 3

 :مؤتمر االتحاد األفريقي .2

على  دانما زالت ُتشكل تحدًيا كبيًرا للبلالتنموية األفريقية  تطلعاتأن مسألة حشد الموارد لتمويل األهداف وال إذ ندرك

األصول والموارد على نحو غير مبرر جراء التدفقات المالية غير  انت تعاني من فقدزالما صعيد القارة وبأن أفريقيا 

 لنقل غير المشروع لألصول األفريقية إلى الواليات القضائية األجنبية. المشروعة وعلى سبيل التحديد ا

عقد في أديس أبابا، أثيوبيا لمني المؤتمر االتحاد األفريقالرابعة والعشرين القرار الصادر عن الدورة العادية  ونستحضر

ئيس السابق لجمهورية جنوب أفريقيا تابو إيمبيكي الرالداعم لتقرير الفريق الرفيع المستوى الذي ترأسه فخامة السيد/ 

وإعالن نواكشوط عن السنة  Assembly/AU/Decl.5(XXIV14)) مع االلتزام بتبني نتائجه وتوصياته وتنفيذها إعالن

                                                      
 من تقرير الفريق الرفيع المستوى. 55حتى  51من صفحة  10

 .1124، مارس 1125لالتحاد األفريقي بشأن خطة التنمية لما بعد عام الموحد الموقف األفريقي  11 
 . 1125أبريل "أفريقيا التي نصبو إليها" النسخة النهائية،  1165خطة عام  12
 األول.  تطلع، ال1165خطة عام و 5 صفحة ،5 ، فقرة1125، خطة التنمية لما بعد عام 1165األول في خطة عام  تطلعال 13
 (Assembly/AU/17(XXIV)، وثيقة اإلعالن الخاص بشأن التدفقات المالية غير المشروعة 14
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 تفاقالشركاء الدوليين والحلفاء إلى اال االذي دع Assembly/AU/Decl.1 (XXXI))فساد إعالن ال فحةاألفريقية لمكا

ال السترداد األصول األفريقية المسروقة في ظل احترام سيادة الدول ومصالحها على جدول زمني شفاف وفّع

 . 15الوطنية

/ محمد بخاري للسنة األفريقية لمكافحة الفساد سيدال ي يبذلها الفريق الرفيع المستوى وقيادة فخامةبالجهود الت ونقر

وتقرير فخامته الذي يؤكد على الحاجة إلى تبني موقف أفريقي مشترك السترداد األصول بوصفه أولوية والمشاركة 

 سعًيا لتحقيق هذا الهدف.الة والمستمرة لمجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد الفّع

اللتين دعتا إلى النمو  0263 وخطة 0212خطة التنمية لما بعد عام المعلن عنها في  لعاتطتالفي ضوء وننطلق 

االستفادة القصوى من الموارد الشامل والتنمية المستدامة والتحول الهيكلي االجتماعي واالقتصادي ألفريقيا من خالل 

 الفساد االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة واتفاقيةمة للتنمية المستدا 0232الطبيعية، إضافة إلى األهداف المعلنة في خطة 

 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسادو

ؤدي إلى أن عدم استرداد األصول األفريقية المنقولة من أفريقيا إلى الواليات القضائية األجنبية من شأنه أن يوندرك 

ان بما في ذلك الحقوق االقتصادية سناإلوق ة على خطة التنمية األفريقية والتمتع بحقيموقوع آثار سلبية جس

 واالجتماعية والثقافية مع التركيز على الحق في التنمية. 

على أن تبني موقف أفريقي مشترك السترداد األصول خطوة مهمة في سبيل مكافحة التدفقات المالية غير ونؤكد 
وهي الموارد الضرورية لتحقيق التنمية  اوًيسن هدر كمية هائلة من الموارد المالية واألصول تسهم فيالمشروعة التي 

 في أفريقيا. 

بضرورة أن تكون الجهود المبذولة واالستراتيجيات الُمعدة في سبيل استرداد األصول األفريقية في إطار األبعاد  ونقر
ستعباد واالقة التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفريقيا بما في ذلك ملف اآلثار األفريقية المسرو

 واالستعمار. 

  .المجتمع الدولي دعم االتحاد األفريقي والدول األعضاء والتعاون معهم السترداد األصول األفريقية ونناشد

 وعليه، اتفقنا على ما يلي:

                                                      
 .8، فقرة Assembly/AU/Decl.1(XXXI))الن اإلعالن بشأن سنة مكافحة الفساد، نواكشوط، موريتانيا، إع 15
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 ترتيب أولويات قضايا السياسة 4

صول األ عن ( الكشف1رئيسية وهي ) محاورتندرج أولويات استرداد األصول األفريقية تحت أربعة  .12

 ( التعاون والشراكة. 4( إدارة األصول المستردة )3) وإعادتها استرداد األصول( 0وتحديدها )

 الكشف عن األصول وتحديدهاالمحور األول:  4-1

أو المنقولة أو المستخدمة بصورة غير ُيشير تقرير الفريق الرفيع المستوى إلى األصول المستحوذ عليها  .11

عملية استرداد األصول األفريقية مشروعة. وخلص التقرير إلى أن ير ة غشرعية في صورة تدفقات مالي

المنقولة من أفريقيا إلى الواليات القضائية األجنبية والتعجيل باألمر من إحدى األولويات. وبرغم ذلك، ُتعد 

 وذات أبعاد سياسية. عملية الكشف عن األصول األفريقية وتحديدها مسألة معقدة فنًيا 

العدالة إضافة إلى الشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات  ونظم انونية والضريبية والماليةلقا مالنظوتمثل  .10

ولكنها مسائل  وتفعيل دور اإلعالم والمجتمعات المدنية أموًرا مهمة في سبيل الكشف عن األصول وتحديدها

 سبة. منارة التشريعية والسياسية الحالية عن القيام بها بصوتعجز األنظمة المؤسسية و

مصدًرا للتهديد ولكنها في وُتشكل التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي في القطاع المالي وغيرها من القطاعات  .13

 األصول األفريقية وتحديدها من خالل االبتكار.  لكشف عنفرصة لالذات الوقت تتيح 

األصول األفريقية في الواليات  عنالكشف وفيما يلي بيان باإلجراءات الُموصى بها من الدول األعضاء في سبيل 

 :وتحديدها (القضائية األجنبية )خارج القارة األفريقية وداخلها

 تعزيز األنظمة المحلية واإلقليمية 4-1-1

حسب الحاجة للمساهمة في الشفافية وإمكانية الوصول إلى  تعزيز القوانين الحالية وسن قوانين جديدة )أ(

 موظفين العموميين.سجالت أصول ال

في سبيل اإلعالن عن أصول الموظفين  اإطار عمل ألفضل الممارسات اإلقليمية وتطبيقهاء إرس)ب( 

المجلس االتحاد والشخصيات البارزة سياسًيا وذلك من خالل مساعدة المؤسسات القائمة مثل العموميين 

 .األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد
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الخدمات المالية وتطبيق هذا األمر على الصعيد  طاعوق الحث على الشفافية ومسائلة المؤسسات المالية)ج( 

التدفقات المالية غير المشروعة والنقل غير المشروع لألصول األفريقية  التواطؤ فيالمحلي في سبيل مواجهة 

 . ذلك إلى الواليات القضائية األجنبية والحد من

يل تنظيم عملية انتقال السلع سب في وجود ضوابط شاملة وأنظمة إلدارة الجمارك والمكوس وذلك)د( ضمان 

 بين الحدود األفريقية بما في ذلك من خالل استخدام التكنولوجيا. 

 تنظيم عملية اإلبالغ عن المخالفات وحماية المبلغين وتشجيعهمإيالء األولوية ل 4-1-0

ون فصحن يمبلغين عن المخالفات مم)أ( إرساء إطار عمل ألفضل الممارسات على الصعيد اإلقليمي لحماية ال

عن مخالفات القوانين المحلية واإلقليمية ويكشفون األنشطة غير المشروعة التي يقوم بها أي شخص على نحو 

 . الكشف عن ذلكيؤدي إلى نقل األصول األفريقية إلى الواليات القضائية األجنبية وتشجيعهم على 

 تعزيز ودعم الهيئات والمؤسسات القائمة 4-1-3

المية وسلطات تحصيل اإليرادات ومراكز المالية المحلية واإلقليمية والعات ؤسسلية المعمدى فا)أ( تعزيز 

إضافة إلى دعم تحقيق األهداف  تفويضاتوالووحدات االستخبارات المالية وذلك من خالل إصالح القوانين 

 التالية: 

رفع تقارير بها بين مراكز وحدات االستخبارات الكشف المبكر عن األنشطة المشبوهة و •

من مراكز ووحدات االستخبارات المالية بما في ذلك تبادل المعلومات أو التحذيرات ية مالال

 .التي تنتقل إليها األصول األفريقية بصورة مشبوهة من بلدان المصدرفي بلدان المقصد 

التبادل التلقائي للبيانات الضريبية بين البلدان )بما في ذلك تعزيز كفاءة الهيئات  •

 .انات(لبيل التحليوالمؤسسات 

تشجيع التعاون بين المؤسسات المتعددة وإرساء االستراتيجيات لضمان حسن الكشف عن  •

 األصول األفريقية داخل الواليات القضائية المتعددة وتحديدها وتتبعها. 
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 تشجيع ومناصرة الشفافية  4-1-4

ثراء غير المشروع باإلقة )أ( تيسير قدرة بلدان المقصد والمصدر على التعرف على األنشطة المشبوهة والمتعل

 :من خالل والمعامالت المريبة

تشجيع الشفافية والقدرة على الوصول إلى المعلومات بشأن مكافآت الموظفين العموميين  •

مراجعة أنماط حياة الموظفين محل في سبيل تمكين بلدان المقصد والمصدر من سهولة 

  االشتباه.

ية عبء اإلثبات في الحاالت التي عملكس لعالعمل على وضع إطار عمل قانوني إقليمي  •

 تتضمن حاالت الثراء غير المبرر للموظفين العموميين. 

ة للشفافية خاصة كونها وسيلة مساعدة لتطوير األنظمة عالميالتوقيع على المعايير ال •

العاملين بالقطاع الخاص الضريبية والقانونية للمساعدة في مواكبة العولمة وسلوكيات 

 الجنسيات.  ددةمتعوالشركات ال

محلية للملكية النفعية أو اتخاذ غيرها من التدابير لتشجيع الحرص على إعداد سجالت  •

 الشفافية فيما يتعلق بالملكية. 

 وإعادتهااسترداد األصول المحور الثاني:  4-0

لى ة إيقيعانت أفريقيا من العديد من االنتكاسات جراء التدفقات المالية غير المشروعة و نقل األصول األفر .14

. وعليه، ُيشكل استرداد األصول األفريقية وإعادتها أولوية قصوى للقارة األفريقية األجنبية الواليات القضائية

 .حيث يمكن االستعانة بتلك األصول المستردة في تحقيق خطة التنمية األفريقية

مراعاة أن تلك األصول اء عضوبالنظر إلى استراتيجيات استرداد األصول األفريقية وإعادتها، على الدول األ .12

تجميدها أو االستيالء عليها على نحو عاجل وذلك بالتنسيق بين الُمكتشفة تظل عرضة إلعادة نقلها ما لم يجر 

 السلطات في بلدان المقصد والمصدر واالشتراك مًعا في عملية استرداد األصول وإعادتها. 

بيل الحفاظ على األصول األفريقية المكتشفة في ي سد فوتسهم الممارسات الحالية التي تتبعها بلدان المقص .16

ولة لالسترداد في أن تخسر بلدان المصدر فرص التسييل الواليات القضائية األجنبية خالل العمليات الُمط
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فمن المستحب ضمان المحتمل واالستفادة من هذه األصول على نحو يضر بعملية التنمية األفريقية. وعليه، 

قية غير المستردة لصالح بلدان المقصد وذلك خالل فترة تسوية عملية االسترداد فرياألاستخدام األصول 

واإلعادة. وفي سبيل تحقيق ذلك، ينبغي طرح حلول مبتكرة لمواكبة التحديات القانونية والسياسية والفنية التي 

 ح بلدان المصدر. صالة لتنشأ جراء الترتيبات المتخذة لضمان االستفادة من األصول األفريقية غير المسترد

سرعة اتخاذ اإلجراءات المتعلقة وفيما يلي بيان باإلجراءات الُموصى بها من الدول األعضاء في سبيل  .17

 باسترداد األصول األفريقية وإعادتها: 

 إيالء األولوية السترداد األصول األفريقية 4-0-1

 منة في عملية استرداد األصول. متضال تطبيق االستراتيجيات لضمان تيسير العمليات الفنية والقانونية)أ( 

)ب( دعم تبني السياسات المحلية واإلقليمية والعالمية للتعجيل بعملية تجميد األصول األفريقية المكتشفة وغير 

 ومصادرتهاالمستردة 

 لتوجيهها للمساعدة في عملية استرداد األصول األفريقية. )ج( دعم تطوير الهياكل المالية العالمية 

بما في ذلك تبسيط  المقصد إلزالة الحواجز التي تواجه عمليه استرداد األصول وإعادتها بلدانعم )د( د

 اإلجراءات. اإلجراءات القانونية والحيلولة دون اساءة استخدام تلك

 تدعيم المؤسسات القانونية والمالية للمساعدة في عملية استرداد األصول: 4-0-0

مجمدة أو المستولى عليها قيد استردادها وإعادتها وذلك من ال صول)أ( ضمان استفادة بلدان المصدر من األ

إدارتها من حسابات الضمان األفريقية المخصصة المزمع  أو الصناديق االستئمانية أو خالل إنشاء الصناديق

 جانب المؤسسات المالية اإلقليمية.

المؤسسات المناسبة على الصعيد المحلي واإلقليمي السترداد األصول األفريقية وتدعيم المؤسسات )ب( إنشاء 

 في سبيل استرداد األصول األفريقية من خالل تعزيز كفاءتها.  المحلية أو اإلقليمية القائمة
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 المحور الثالث: إدارة األصول المستردة 4-3

من األصول األفريقية المستردة والُمعادة والتصرف فيها  يكون للدول األعضاء الحق السيادي في االستفادة .12

على نحو يخولهم باالستفادة من تلك األصول للصالح العام للمواطنين وفًقا لخطة التنمية األفريقية والقوانين 

 المحلية وغيرها من األغراض التشريعية الحكومية. 

تصرف فيها والدفع بالعائدات في حسابات وتتضمن إدارة األصول صالحية استثمار األصول الُمعادة وال .12

منشئات العاملة وبصفة عامة تبني معايير إدارة األصول المدرة للربح وذات استرداد األصول وإدارة ال

وفيما يلي بيان باإلجراءات الُموصى  مصلحة الدول األعضاء ومواطنيهم. الجدوى االقتصادية فيما يصب في

ان احتفاظ األصول األفريقية بأقصى قيمة وحسن إدارتها وتوجيهها نحو بها من الدول األعضاء في سبيل ضم

 التنمية:

 إرساء إطار العمل المتفق عليه إلدارة األصول المستردة من شأنه: 4-3-1

 )أ( اإلسهام في حشد الموارد المحلية لتلبية خطة التنمية األفريقية. 

 المصدر. )ب( حفظ قيمة األصول المستولى عليها والمصادرة لصالح بلدان

 في عملية استرداد األصول. ثقة الجمهور)ج( ضمان المسائلة والشفافية وتعزيز 

 .مكافحة الفساد ورصدهالمساهمة في نهاية المطاف في )د( 

 ( تعويض بلدان المصدر.ھ)

 )و( مساعدة بلدان المصدر في مقارنة بيانات األصول الُمعادة

 :الخاصة بالسياساتنونية أو تعزيز أو إرساء أطر العمل المؤسسية أو القا 4-3-0

)أ( إنشاء وكالة إلدارة األصول المستردة أو وضع مسمى وظيفي إلحدى الهيئات القائمة إلدارة األصول 

 الُمعادة مع تخويلها بالصالحيات اإلدارية والمسؤوليات الواضحة لتحقيق أغراض الشفافية والمسائلة. 

الت المحلية والعمالت األجنبية الُمحددة وذلك وفًقا للقوانين )ب( إنشاء حساب مركزي لألصول الُمعادة بالعم

 المحلية. 
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)ج( تدوين أو تبني السياسات المحلية واإلقليمية بشأن االستفادة من األصول الُمعادة في أغراض التنمية 

تراه ي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو تنفيذ غيرها من مشروعات االستثمار االجتماعي على النحو الذ

 الدولة العضو مناسًبا.

 تطبيق االستراتيجيات لتعزيز الشفافية في إدارة األصول المستردة 4-3-3

السماح بمراقبة سبل االستفادة من األصول المستردة من جانب أصحاب المصلحة واألطراف المعنية على )أ( 

 نفقتهم الخاصة. 

والمسائلة على الصعيد المحلي واإلقليمي أو  )ب( االحتفاظ بسجل فعلي لألصول األفريقية ألغراض الشفافية

 كليهما. 

 المحور الرابع: التعاون والشراكة 4-4

الجهات الفاعلة بما في ذلك الدول النجاح في استعادة األصول دون تحقيق التعاون المثمر والبناء بين ال يمكن  .02

مؤسسات االستخبارات المالية. ن ووهيئات التحقيق وأجهزة انفاذ القواني عالميوالهيئات اإلقليمية والمجتمع ال

وبهذا الصدد، يلعب التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدولي دوًرا رئيسًيا في الحد من التدفقات المالية غير 

المشروعة إضافة إلى الكشف عن األصول األفريقية الموجودة في الواليات القضائية األجنبية وتحديدها 

 ها.واستردادها وإعادتها وحسن إدارت

 :الحث على حسن التعاون والشراكةوفيما يلي بيان باإلجراءات الُموصى بها من الدول األعضاء في سبيل  .01

 ون والشراكة من خالل الدعم واالشتراكلتعاإيالء األولوية ل 4-4-1

)أ( تحديد القيم والمبادئ الراشدة للمشاركة األفريقية في جهود التعاون والشراكة وذلك في سبيل ضمان تحقيق 

 تائج ملموسة وذات جدوى. ن

)ب( تخصيص موارد بعينها لضمان أن تكون الجهود المبذولة في سبيل التعاون والشراكة مدعمة ببيانات 

 البحوث في السياسات والتواصل الفّعال على الصعيدين الداخلي والخارجي. موثوقة وذلك من خالل

في  االستفادة منها سعًيا لتحقيق التعاون والشراكة)ج( التعرف على السياسات وأطر العمل واألدوات القائمة و

 سبيل استرداد األصول. 
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 تمديد متطلبات رفع التقارير اإللزامية. دعم المبادرات التطوعية وتعزيزها و)د( 

المزيد من مشاركة المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في عملية المسائلة وتعزيز التنسيق الدولي ضمان ( ھ)

 ا المجال. والتعاون في هذ

 عالميةتعزيز التجانس والتعاون بين األنظمة وأطر العمل والمؤسسات المحلية واإلقليمية وال 4-4-0

التعرف على الفجوات والثغرات الموجودة في األنظمة والسياسات وأطر العمل واألدوات المحلية )أ( 

 في سبيل استرداد األصول.واإلقليمية والعالمية وملئها 

 ون المؤسسي والمحلي واإلقليمي والعالمي. )ب( الحث على التعا

مًعا نحو استعادة األصول بفاعلية وكفاءة حكومية ال لدوائرالحرص على عمل الوكاالت وا •

 وذلك من خالل تبادل البيانات ومكافحة الفساد.

متعددة الحرص على تحقيق التعاون العالمي من خالل االشتراك مع القنوات العالمية وال •

 ق التعاون والدعوة لتطوير أوجه النقص في هذه القنوات. األطراف لتحقي

الوكاالت الوطنية المعنية بمكافحة الفساد ومراكز دعم التعاون بين البنوك المركزية و •

 والهيئات ذات الصلة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. ووحدات االستخبارات المالية 

 قرارات القانونية. العتراف المتبادل بالتبني التشريعات المناسبة  •

بين الدول األعضاء وتناغمها لتيسير عملية التعرف على تنسيق السياسات والتشريعات  •

 األصول األفريقية واستردادها وإدارتها. 

 المسائل العامة 2

 تدعيم األنظمة المحلية واإلقليمية والدولية 2-1

حالة الفقد الحالية والمستمرة والنقل  يلعب كل من الفساد وضعف األنظمة المحلية واإلقليمية دوًرا مهًما في .00

وأطر العمل  غير المشروع لألصول األفريقية. ومن شأن إرساء نظم قانونية وضريبية ومالية ونظم العدالة

أثر كبير في الحد من الفقد الحالي لألصول األفريقية لصالح الواليات القضائية األجنبية. القوية أن يكون لها 

 هذا األمر عند تطبيق جميع المحاور والتوصيات مع توجيه العناية الخاصة بما يلي: ويجب إيالء األولوية ل
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خالل توفير الموارد المناسبة إلى  وكفاءتها وذلك منضمان استقاللية نظم العدالة المحلية واإلقليمية وقوتها )أ( 

 المؤسسات الوطنية واإلقليمية المعنية. 

مالية غير المشروعة وفقدان األصول األفريقية لصالح الواليات )ب( محاسبة ميسري ووسطاء التدفقات ال

 القضائية األجنبية. 

إرساء نظم قانونية وضريبية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وذلك من خالل سد الثغرات )ج( 

 التي يستغلها مرتكبي الجرائم وميسريها ووسطائها. 

 الخاص.  لموظفين العموميين من جانب العاملين في القطاعتنظيم عملية منح الهدايا إلى ا)د( 

( تحسين مستوى الشفافية والمسائلة في القطاع المالي من خالل إدخال إصالحات تشريعية وأخرى خاصة ھ)

 بالسياسات. 

 . بفاعلية وخلق بيئة تتيح المسائلة وإدارة العواقب والشفافية  )و( مكافحة الفساد

 الشمول 2-0

الك الدول األعضاء لذات القدرات أو لقدرات مماثلة على االنخراط في عملية استرداد األصول امت ُندرك عدم .03

وفي إطار السعي للنجاح في استرداد األصول تحقيًقا للتنمية األفريقية، يجب صياغة نص خاص وإعادتها 

ي ضوء الشمولية يجب تحديد مدى تطبيق كل محور فوالشمول بين الدول األعضاء. وعليه، الموحد بالدعم 

 والعدالة والمساواة بين الجنسيين واالستدامة البيئية والتنمية النفعية المشتركة بين الدول األعضاء. 

ويجب التأكيد على شمول الجهات الفاعلة غير الرسمية مثل المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وذلك في إطار  .04

 ل وتحقيق التنمية األفريقية. تطبيق الدول األعضاء للمحاور سعًيا السترداد األصو

إنفاذ التوصيات الخاصة بكل محور من محاور وفي ضوء ما سبق، ُنوصي بمراعاة العناصر التالية عند  .02

 السترداد األصول:الموحد الموقف األفريقي 

ل وذلك من خالل المشاركة في األنشطة الموجهة نحو التباد)أ( تعزيز الشمول والدعم المتبادل بين البلدان 

 للمعلومات ورفع الكفاءة. الموحد 

 للبلدان التي تفتقر إلى استراتيجية لمكافحة الفساد وفقدان األصول األفريقية في المنطقة. تقديم الدعم )ب( 
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قليمية لرفع الكفاءة وتقديم الدعم إذا ما دعت الحاجة لذلك وتطبيقها وإرسائها مثل استخدام اآلليات اإل)ج( 

للتفاوض وإرساء نموذج تتبناه الدول  استراتيجيةة من المفاوضين األفارقة لوضع تشكيل مجموعة متخصص

 األعضاء.

الهشة تدعيم القدرة المحلية واإلقليمية في مجال التفاوض على العقود واالتفاقيات خاصة في القطاعات )د( 

ن اإلقليميين في هذا طاقم العمل والممثليمثل القطاع االستخراجي وذلك من خالل تخصيص الموارد لتدريب 

  المجال ورفع كفاءتهم.

والمجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك وسائل اإلعالم ( ھ)

 وذلك في إطار تنفيذ وتطوير الموقف األفريقي المشترك.

ت الفاعلة غير الرسمية مثل الجهاالمشاركة في اآلليات والمنصات التطوعية لضمان مشاركة وشمول )و( 

 المجتمع المدني ووسائل اإلعالم وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين. 

 تمكين التطبيق 2-3

في إطار جدول زمني ووضع سياسة واستراتيجية يتطلب المضي ًقدًما في القرار الصادر عن المؤتمر تنفيذه  .06

فإنه يتحتم على الدول األعضاء التفكر في ، ذات صلة. وفي سبيل إنفاذ االستراتيجيات والجهود واإلجراءات

وبهذا الصدد، نعيد التأكيد على النتائج  .السترداد األصول وتنفيذ توصياتهالموحد الموقف األفريقي 

الموحد والتعرف على أهمية تطبيق الموقف األفريقي  والتوصيات الصادرة في تقرير الفريق الرفيع المستوى

تحقيق أهداف الخطة التنموية للقارة األفريقية. وعليه، نوصي الدول األعضاء بما في سبيل  السترداد األصول

 يلي: 

 )أ( تخصيص الموارد ألنشطة وعمليات وإجراءات استرداد األصول.

والتواصل بشأن التدابير المحلية  األفريقية تبني االستراتيجيات واآلليات لتعزيز التعاون بين بلدان القارة)ب( 

 السترداد األصول. الموحد تبني وتطبيق الموقف األفريقي واإلقليمية ل

)ج( اتخاذ التدابير المحلية واإلقليمية لمراقبة الجهود المبذولة في سبيل استرداد األصول األفريقية وتقييمها 

 والمشاركة في اآلليات اإلقليمية لنقل هذه التدابير ومراجعتها. 
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 توصيات السياسة للتنفيذ 6

ت السياسة الصادرة للدول األعضاء في سبيل ضمان سرعة وفعالية استرداد األصول تأتي أهم توصيا .07

 األفريقية على النحو التالي:

األصول األفريقية الموجودة في الواليات القضائية األجنبية للكشف عن )أ( تدعيم النظم المحلية واإلقليمية 

 وتحديدها. 

 كشفلمخالفات وحماية المبلغين ممن يساعدون في عملية األولوية لتنظيم عملية اإلبالغ عن ا إيالء)ب( 

 .وتشجيعهم على القيام بذلك هاحديدتو المخالفات

 والتحديد.  الكشفتدعيم وتعزيز الهيئات والمؤسسات القائمة في إطار عملية )ج( 

ألفريقية األصول ا الكشف تدعيم الشفافية على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي للمساعدة في سرعة)د( 

 وتحديدها. 

 قليمي والعالمي. واإل المحلي الصعيد على األفريقية األصول السترداد األولوية إيالء( ھ)

 تدعيم المؤسسات القانونية والمالية للمساعدة في عملية استرداد األصول.)و( 

 )ز( إرساء إطار عمل إفريقي متفق عليه إلدارة األصول المستردة.

المؤسسية أو القانونية أو الخاصة بالسياسة إلدارة األصول المستردة على الصعيد تعزيز أطر العمل ( )ح

 المحلي. 

 تطبيق االستراتيجيات لتعزيز الشفافية في إدارة األصول المستردة.)ط( 

لتعاون والشراكة في إطار استرداد األصول وذلك من خالل الدعم والمشاركة على إيالء األولوية ل)ي( 

 يمي والعالمي. الصعيدين اإلقل

)ك( اتخاذ الخطوات لتعزيز االتساق والتعاون بين النظم وأطر العمل والمؤسسات المحلية واإلقليمية 

 والعالمية.
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 رقرم شروعم

 ثالث والثالثين لالتحاد األفريقيالمؤتمر ال

 ،السترداد األصول وحدالموقف األفريقي المحول 

 

 المؤتمر:

 دورةالصادر خالل ال Assembly/AU/Decl.5(XXIV)) إعالن قرار المؤتمر إذ نستحضر .1
لتقرير الفريق الرفيع المستوى التابع  تأييًداالعادية الرابعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، أثيوبيا 

مالية غير المشروعة ونتائج حول التدفقات ال لالتحاد األفريقي/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا
"كسب المعركة ضد الفساد... مسار مستدام  0212تحاد األفريقي خالل عام لال سنويالموضوع ال

 إعالن بشأن السنة األفريقية لمكافحة الفساد " وخاصة إعالن نواكشوطلتحول أفريقيا
Assembly/AU /Decl.1(XXXI))  ي رئيس محمد بخار سيد/ال فخامةوذلك من خالل اختيار

 . مناصًرا لموضوع السنةاالتحادية  جمهورية نيجيريا

 

مجلس االتحاد األفريقي ، يسعى مفوضية االتحاد األفريقيعلى أعمال متابعة  ونثنيونشير  .0
واتحاد المنظمات غير الحكومية من أجل وقف التدفقات المالية غير  االستشاري لمكافحة الفساد
ف أفريقي مشترك حول استرداد األصول في إطار تطبيق موق تبني المشروعة من أفريقيا نحو

 .Assembly/AU/Decl.5(XXIV)) إعالن اإلعالن الخاص بالتدفقات المالية غير المشروعة

 

موقف أفريقي مشترك بشأن استرداد األصول في سبيل مكافحة  تبنيعلى أهمية  ونعيد التأكيد .3
كمية هائلة من الموارد المالية واألصول  هدر ؤدي إلىالتدفقات المالية غير المشروعة التي ت

 وهي الموارد الضرورية لتحقيق السالم واالستقرار والتنمية المستدامة في أفريقيا.  سنوًيا

 

بأن عدم استرداد األصول األفريقية وإعادتها بما في ذلك عائدات الفساد والتهرب الضريبي  ونقر .4
إلى وقوع آثار  يؤدي من شأنه أن ائية األجنبيةوالتسليم للواليات القض واإلثراء غير المشروع

وإعالء  "إسكات البنادق" الطامحة إلىعلى مدى تحقيق خطة التنمية األفريقية خاصة  جسيمة سلبية
 شأن حقوق اإلنسان مع التأكيد على الحق في التنمية. 
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في سبيل استرداد األصول  بضرورة أن تكون الجهود المبذولة واالستراتيجيات الُمعدة نقروكذلك  .2
 ملف في إطار األبعاد التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ألفريقيا بما في ذلك األفريقية

  واالستعمار. ستعبادالمسروقة واال اآلثار األفريقية

وبهذا الصدد، نتبنى الموقف األفريقي المشترك السترداد األصول بوصفه سياسة قارية ووسيلة  .6
 تعزيز سبل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. ل دفاعية

 

داة الموقف األفريقي المشترك السترداد األصول ليكون أتبني على جميع الدول األعضاء  شجعون .7
عمل تستهدف المساعدة في تحديد األصول األفريقية وإعادتها وحسن إدارتها على نحو يراعي 

 سيادة الدول األعضاء. 

 

والدول األعضاء والتعاون معهم السترداد األصول  فريقيدعم االتحاد األالمجتمع الدولي  ونناشد .2
فة إلى استرداد عائدات التهرب األفريقية بما في ذلك عائدات الفساد واإلثراء غير المشروع إضا

 الضريبي. 

 

البنك األفريقي مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفساد والمفوضية و نطلب منوعليه  .2
للتنمية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا والتحالف من أجل الحوار بشأن أفريقيا وأصحاب 

تعزيز التعاون فيما بينهم بالشراكة مع الوكاالت  المصلحة في اتحاد المنظمات غير الحكومية
 مكافحة الفساد.المعنية ب الوطنية

 

محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا  السيد/ فخامةعن بالغ تقديرنا ل ربنع ،ومرة أخرى .12
 بالفوز في معركة مكافحة الفساد على نحو راسخ لتزامهال مناصر موضوع السنةواالتحادية 

  .استرداد األصول األفريقية ملف خاصة جهوده فيو

 

رفع  ومفوضية االتحاد األفريقي مجلس االتحاد األفريقي االستشاري لمكافحة الفسادونطلب من  .11
 إلى المؤتمر حول تطبيق هذا القرار.  تقارير منتظمة

- 
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