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 أوال. الملخص

هذا هو تقرير األنشطة الثاني عشر للمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد أو ما يشار  (1

 22إليه ب"المجلس" والذي يتم تقديمه إلى أجهزة وضع السياسات في االتحاد األفريقي وفقًا للمادة 

ح ( من اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته أو ما يشار إليها ب"االتفاقية"(. ( )5)

ويسلط الضوء، من بين أمور أخرى، على  2020ويغطي التقرير الفترة من يناير إلى ديسمبر 

االجتماعات وحالة تقارير الدول وحالة التصديق على االتفاقية والمشاركة مع أصحاب المصلحة 

والمشورة للدول األعضاء والمسائل  التنفيذ المواضيعي لالتفاقية في الدول األعضاء والبحثو

 اإلدارية والمالية وتنفيذ القرارات والتوصيات السابقة. 

 ثانيا. الخلفية

 11تم اعتماد االتفاقية في الدورة العادية الثانية لمؤتمر االتحاد األفريقي في مابوتو، موزمبيق، في  (2

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

دولة وصدقت  49، تم التوقيع على االتفاقية من قبل 2020نوفمبر  10الخامس عشر. اعتباًرا من 

 دولة. 44عليها أو انضمت إليها 

خرى، في: "تعزيز وتشجيع ( من االتفاقية، تتمثل وظائف المجلس، من بين أمور أ5) 22وفقًا للمادة  (3

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

والقضاء عليه عالوة على الجرائم ذات الصلة في أفريقيا " و" تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي 

 ال ألحكام هذه االتفاقية.على أساس منتظم عن التقدم الذي تحرزه كل دولة طرف في االمتث

( عضًوا ترشحهم الدول األطراف وتنتخبهم ويعينهم المؤتمر من 11يتكون المجلس من أحد عشر ) (4

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

ئة مكتب تتألف من الرئيس ونائب بصفتهم الفردية وعلى أساس التفرغ. ينتخب المجلس من بينهم هي

 .1الرئيس والمقرر. قائمة بأعضاء المجلس الحاليين ومحافظهم ومقرريهم مرفقة في الملحق 

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

لها التنظيمي، الذي يستند إلى سياسات والمهني واإلداري واللوجستي للمجلس. وقد تم تصميم هيك

، كان 2020نوفمبر  10االتحاد األفريقي، لدمج الموظفين المهنيين والفنيين واإلداريين. اعتباًرا من 

( (. هنالك 7( من الهيكل المعتمد في مابوتو لسبعة )5لدى األمانة العامة طاقم مكون من خمسة )

الن لفترات قصيرة. واستُكمل المجلس أيًضا بموظفين موظفان من الهيكل المعتمد ال يزاالن يعم

(. مقر المجلس في أروشا، 9آخرين لفترات قصيرة مما رفع العدد اإلجمالي للموظفين إلى تسعة )

 .2تنزانيا. تم إرفاق قائمة بمصاريف التوظيف الحالية في الملحق 

  19 -ثالثا. تدابير المجلس لالستجابة والتكيف مع كوفيد
، اعتمد المجلس تدابير االستجابة والتكيف على 19 -التحديات التي تمثلها جائحة كوفيدلمجابهة  (6

المستويين االستراتيجي والتشغيلي. فيما يتعلق بعملياته، علق المجلس جميع الرحالت غير 

( 2( جلسات عادية واثنتين )4الضرورية، واعتمد أساليب عمل افتراضية سمحت له بعقد أربع )

لمجلس. كما تمكن المجلس من إعداد وعقد بعض أنشطته المخطط لها، وال سيما اليوم غير عادية ل

يوليو، والحوار األفريقي لمكافحة الفساد افتراضيا. كما تمكن  11األفريقي لمكافحة الفساد في 

 المجلس من تكييف أساليب عمله إلجراء بعثة استعراض افتراضية في زامبيا

على الشفافية والمساءلة في  19 -دأ المجلس البحث عن تأثير كوفيدعلى المستوى االستراتيجي، ب (7

إفريقيا. الهدف من هذا المشروع البحثي هو تحديد كيفية استجابة الدول األعضاء للوباء باستخدام 

 19 -منظور المساءلة والشفافية، ومستوى تكامل معايير مكافحة الفساد في االستجابة لوباء كوفيد

أفضل الممارسات لالستجابة ويتم تقاسم البروتوكوالت مع جميع الدول األعضاء. وتحديد الثغرات و
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كما استضاف المجلس ندوتين عبر اإلنترنت لمناقشة الموضوع خالل اليوم األفريقي لمكافحة الفساد 

 والحوار األفريقي لمكافحة الفساد. وقد تم تقديم التوصيات التالية: 2020لعام 

ة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتأكد من دمج عناصر تعزيز نهج شامل للحكوم (أ

 الحوكمة ومكافحة الفساد في استراتيجيات االستجابة.

تمكين المشاركة البناءة للمواطنين وأصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز ثقة الجمهور وتعزيز  (ب

تقارير الوصول إلى المعلومات في االستجابة للوباء. على وجه الخصوص، ضمان تقديم 

منتظمة حول كيفية استخدام موارد االستجابة لفيروس كورونا ونشر عقود الشراء والتكليف 

 بإجراء عمليات تدقيق خاصة ونشر النتائج والمخالفات.

دعم المزيد من البحث وتوحيد البيانات حول اتجاهات الفساد خالل جائحة فيروس كورونا  (ج

 من السارس واإليبوال. باالعتماد على الخبرات والدروس المستفادة

تشجيع الدول األعضاء على تعزيز مراقبة تقديم الخدمات العامة في قطاع الصحة ودمج  (د

 إصالحات مكافحة الفساد.

تطوير وتنفيذ واستخدام بروتوكوالت وآليات االستجابة القارية بشكل أكثر فعالية لألوبئة  (ه

طويل األجل للتخفيف من والكوارث ذات الصلة مثل قدرة المخاطر في إفريقيا كحل 

 المخاطر وتعظيم النطاق في االستجابة لألوبئة

 

 رابعا. االجتماعات

 ألف. جلسات المجلس 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ثالث جلسات عادية وجلستين غيرعاديتين على النحو  المجلس عقد (8

 التالي:

. أتاحت هذه الجلسة 2020يونيو  26إلى  15أ( الدورة العادية الثانية والثالثون المنعقدة في الفترة من 

للمجلس مراجعة تقارير الدول من رواندا وتنزانيا ومدغشقر وجنوب إفريقيا. نظرت الجلسة في 

، ووضعت 19 -فيداستجابة المجلس فيما يتعلق بتغييرات الشفافية والمساءلة التي أحدثتها جائحة كو

واعتمدت االختصاصات لمراجعة خطتها االستراتيجية وواصلت عملها على تطوير أداة قياس 

 .www.auanticorruption.orgالفساد. البيان الختامي للجلسة متاح على الموقع اإللكتروني 

. أتاحت هذه 2020يوليو  14إلى  13ب( الدورة الرابعة غير العادية التي عقدت في الفترة من 

الجلسة للمجلس مزيداً من المناقشة وتنقيح المذكرة المفاهيمية حول الحوار األفريقي لمكافحة الفساد 

 واالستبيان الموضوعي المرتبط به.

. أتاحت هذه 2020سبتمبر  21إلى  7في الفترة من ج( الدورة العادية الثالثة والثالثون المنعقدة 

الجلسة للمجلس مراجعة قواعد إجراءاته ومراجعة تقرير الدولة من الكونغو. كما أتاحت للمجلس 

 النظر في تدابير التنفيذ للموقف األفريقي الموحد بشأن استرداد األصول.

. أتاحت هذه 2020أكتوبر  27لى إ 26د( الدورة الخامسة غير العادية التي عقدت في الفترة من 

 .2020الجلسة للمجلس التحضير لعقد الحوار األفريقي لمكافحة الفساد 

. خالل هذه 2020نوفمبر  20إلى  9هـ( الدورة العادية الرابعة والثالثون التي عقدت في الفترة من 

ة واعتمد الئحته على الشفافية والمساءل19 -الدورة، واصل المجلس عمله البحثي حول تأثير كوفيد

 الداخلية المنقحة.

. خالل 2020ديسمبر  18إلى  14و( الدورة العادية الخامسة والثالثون التي عقدت في الفترة من 

 -هذه الجلسة، نظر المجلس في تحديثات تقارير الدول واستمر في عمله البحثي حول تأثير كوفيد

 على الشفافية والمساءلة.19

 السياسات في االتحاد األفريقي واالجتماعات المؤسسية األخرى باء. اجتماعات أجهزة وضع

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حضر المجلس االجتماعات التالية لالتحاد األفريقي: (9

 2020يناير  22إلى  21أ( الدورة العادية التاسعة والثالثين للجنة الممثلين الدائمين في الفترة من 
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 2020فبراير  7إلى  6والثالثين للمجلس التنفيذي في الفترة من  ب( الدورة العادية السادسة

 .2020فبراير  10إلى  9ج( القمة العادية الثالثة والثالثين من 

سبتمبر  6د( إحاطة للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين لحقوق اإلنسان والديمقراطية والحوكمة في 

2020. 

 .2020أكتوبر  5سبتمبر إلى  30لممثلين الدائمين في الفترة من هـ( الدورة العادية األربعين للجنة ا

 .2020أكتوبر  14-13و( الدورة العادية السابعة والثالثين للمجلس التنفيذي في الفترة من 

ز( اجتماع تنسيقي لمشروع "تسريع التصديق على معاهدات االتحاد األفريقي وإدماجها في 

 .2020نوفمبر  17التشريعات الوطنية" في 

ح( المنتدى الجنساني التمهيدي للحوار رفيع المستوى التاسع للمنظومة األفريقية للحوكمة في الفترة 

 2020نوفمبر  20إلى  19من 

نوفمبر  23( الدورة العادية السادسة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية في الفترة من ط

 .2020ديسمبر  1إلى 

نوفمبر  26عشر لحقوق اإلنسان بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في ( الحوار السادس ي

2020. 

 .2020نوفمبر  27إلى  26( مشاورة الشباب القارية رفيع المستوى التاسع في الفترة من ك

 .2020ديسمبر  11إلى  10( الحوار رفيع المستوى التاسع عشر في الفترة من ل

 .2020ديسمبر  12فريقية للحوكمة في ( اجتماعات منصة المنظومة األم

 االجتماعات األخرى ذات الصلة -جيم 

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حضر المجلس االجتماعات األخرى البارزة التالية : (10

 .2020نوفمبر  18أ( المشاورات اإلقليمية للجنة المساءلة والشفافية والنزاهة ألفريقيا في 

ديسمبر  5نوفمبر إلى  30عشر لمكافحة الفساد المنعقد في الفترة من ب( المؤتمر الدولي التاسع 

حيث شارك المجلس في ورشتي عمل. كانت ورشة العمل األولى بعنوان مكافحة اإلثراء  2020

غير المشروع في أفريقيا: تعزيز قيمة أنظمة إعالن الثروة من خالل التكنولوجيا. وقد ركزت ورشة 

 .2030ال من االلتزامات إلى اإلجراءات في معالجة خطة عام العمل الثانية على االنتق

 ً  حالة التصديق على االتفاقية -خامسا
تصديقًا بينما  44توقيعًا و  49دولة عضو في االتحاد األفريقي، هناك  55اآلن، من بين  حتى (11

 دولة بعد/ لم تنضم إلى االتفاقية. 11لم تصدق 

 تونس إلى االتفاقية.خالل الفترة المشمولة بالتقرير، انضمت  (12

 فيما يلي قائمة بالتوقيعات والتصديقات: (13

 ( فقط8( / توقيع )3ال توقيع )

 الرقم

 التسلسلي

تاريخ  تاريخ التوقيع البلد

 التصديق/االنضمام

تاريخ 

 اإليداع

 - - 30/06/2008 الكامبرون 1

جمهورية افريقيا  2

 الوسطى

- - - 

 - - - الرأس األخضر 3

 - - 15/11/2005 جيبوتي 4

جمهورية الكونغو  5

 الديمقراطية

05/12/2003 - - 

 - - 25/04/2012 تريايار 6

 - - 30/12/2005 موريتانيا 7

 - - - المغرب 8
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 - - 23/02/2006 الصومال 9

 - - 24/01/2013 جنوب السودان 10

 - - 07/12/2004 ايسواتيني 11

 

 (44التصديقات )

 الرقم

 التسلسلي
تاريخ  تاريخ التوقيع البلد

 التصديق/االنضمام

 تاريخ اإليداع

 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

 27/04/2015 03/03/2015 06/12/2004 تشاد 7

 05/11/2012 14/02/2012 27/02/2004 كوت ديفوار 8

 16/04/2004 02/04/2004 26/02/2004 كوموروس 9

 24/04/2006 31/01/2006 27/02/2004 الكونغو 10

 25/08/2017 01/01/2017 30/01/2017 مصر 11

 16/10/2007 18/09/2007 01/06/2004 اثيوبيا 12

 29/10/2019 26/06/2019 30/01/2005 غينيا االستوائية 13

 08/04/2009 02/03/2009 29/06/2004 الغابون 14

 09/07/2009 30/04/2009 24/12/2003 غامبيا 15

 20/07/2007 13/06/2007 31/10/2003 غانا 16

 04/01/2012 23/12/2011 21/01/2006 غينيا بيساو 17

 12/04/2012 05/03/2012 16/12/2003 غينيا 18

 07/03/2007 03/02/2007 17/12/2003 كينيا 19

 30/06/2004 23/05/2004 05/11/2003 ليبيا 20

 05/11/2004 26/10/2004 27/02/2004 ليسوتو 21

 20/07/2007 20/06/2007 16/12/2003 ليبيريا 22

 09/02/2005 06/10/2004 28/02/2004 مدغشقر 23

 14/01/2005 17/12/2004 09/12/2003 مالي 24

 27/12/2007 26/11/2007 - مالوي 25

 24/05/2018 04/05/2018 06/07/2004 موريشيوس 26

 24/10/2006 02/08/2006 15/12/2003 موزمبيق 27

 26/08/2004 05/08/2004 09/12/2003 ناميبيا 28

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

 10/05/2006 15/02/2006 06/07/2004 النيجر 30

 01/07/2004 25/06/2004 19/12/2003 رواندا 31

مهورية جال 32

العربية 

 الصحراوية 

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



EX.CL/1260(XXXVIII) 
Page 5  
 

ساوتومي  33

 وبرنسيب

01/02/2010 28/05/2019 27/06/2019 

 15/05/2007 12/04/2007 26/12/2003 السنغال 34

 17/06/2008 01/06/2008 - سيشلس 35

 11/12/2008 03/12/2008 09/12/2003 سيراليون 36

 07/12/2005 11/11/2005 16/03/2004 جنوب أفريقيا 37

 26/12/2018 26/09/2018 30/06/2008 السودان 38

 12/04/2005 22/02/2005 05/11/2003 تنزانيا 39

 22/10/2009 14/09/2009 30/12/2003 توجو 40

 10/02/2020 19/11/2019 27/01/2013 تونس 41

 29/10/2004 30/08/2004 18/12/2003 يوغندا 42

 26/04/2007 30/03/2007 03/08/2003 زامبيا 43

 28/02/2007 17/12/2006 18/11/2003 زمبابوي 44

 
يود المجلس أن يهنئ تونس على انضمامها إلى االتفاقية، كما يواصل تشجيع الدول األعضاء  (14

المتبقية )الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، الرأس األخضر، جيبوتي، جمهورية  11الـ 

الكونغو الديمقراطية، إريتريا، إيسواتيني، موريتانيا، المغرب، الصومال، وجنوب السودان( التي 

تتخذ بعد اإلجراءات الالزمة على أن تبدأ تدابير االنضمام إلى االتفاقية. يبذل المجلس قصارى لم 

جهده للعمل مع الدول األعضاء لالنضمام إلى االتفاقية من خالل النداءات وبعثات الدعوة والتوعية 

 رفيعة المستوى.

على وجه الخصوص، يشعر المجلس بالتشجيع من خالل انضمام صاحب السعادة بول بيا من  (15

. يود المجلس تشجيع الكاميرون على اتخاذ التدابير 2020أبريل  1الكاميرون إلى االتفاقية في 

  األفريقي. الالزمة إلكمال عملية االنضمام من خالل إيداع صك انضمامها لدى مفوضية االتحاد

 

 ( من االتفاقية7) 22تقارير الدول عمالً بالمادة  سادسا.

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى المجلس تقريرا أساسيا من بوتسوانا وبوركينا فاسو. نظر  (16

المجلس أيًضا في التقارير الواردة من الكونغو ومدغشقر وتنزانيا وتم إرسالها إلى الدول المعنية 

 .3أيًضا التقرير المقدم من رواندا. ويرد تقرير رواندا في الملحق  إلبداء رأيها، كما أنهى المجلس

تكشف النتائج الرئيسية لمراجعة رواندا عن استخدام التكنولوجيا في الخدمات العامة، ودمج  (17

القيم الثقافية والممارسات التقليدية ومعدالت اإلدانة المرتفعة بقضايا الفساد التي تمت مقاضاة 

ة القوية والشجاعة السياسية، والتعاون الفعال بين أصحاب المصلحة كممارسات مرتكبيها، والقياد

جيدة في مكافحة الفساد في رواندا. أشار االستعراض إلى التحديات المتمثلة في عدم كفاية القدرة 

على التحقيق في الجرائم اإللكترونية، وعدم كفاية البيانات اإلحصائية للتحقق من التقدم المحرز في 

افحة الفساد من قبل الهيئات الوطنية ذات الصلة، وحظر اإلفصاح مجهول الهوية من قبل المبلغين مك

 والمخبرين، وعدم تنفيذ اختصاص مبدأ الحماية. وقد أصدر المجلس التوصيات التالية:

أ( وضع برنامج تدريبي لموظفي الجهات ذات العالقة لتأهيلهم للتعامل مع الجرائم اإللكترونية 

 رائم االقتصادية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.والج

ب( ضمان حفظ السجل المناسب وتطوير البيانات اإلحصائية ومراجعتها بشكل دوري كأداة للرصد 

 والتقييم وكذلك لتحديد االتجاهات والتهديدات.

بحماية المبلغين المتعلق  06/09/2017بتاريخ  2017مكرر/  44ج( مراجعة ومواءمة القانون رقم 

 عن المخالفات إلدراج نصوص حول اإلفصاحات مجهولة الهوية.
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د( مراجعة ومواءمة القوانين الوطنية لضمان إدراج اختصاص مبدأ الحماية في القانون المحلي 

 ( )د( من االتفاقية.1) 13المطلوب عمالً بالمادة 

ة إلى جنوب إفريقيا )افتراضياً في خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى المجلس بعثات مراجع (18

(. أجريت بعثات المراجعة لتقدير وتقييم امتثال 2020( وزامبيا )افتراضياً في ديسمبر 2020فبراير 

الدول األطراف لالتفاقية. مّكنت بعثات المراجعة المجلس من التواصل المباشر مع الوكاالت 

، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، الوطنية لمكافحة الفساد، والمكاتب الحكومية العليا

ووسائل اإلعالم واألوساط األكاديمية بشأن اتجاهات التنفيذ والتحديات وأفضل الممارسات الخاصة 

 بكل بلد في الوفاء بأحكام االتفاقية.

دولة طرف غير ممتثلة  28دولة تقارير أساسية مع  44دولة من أصل  16حتى اآلن، قدمت  (19

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

استبيانًا منقًحا وشاركه مع الدول األعضاء، كما اعتمد المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الحكومية 

 كدليل ُمفّصل لتسهيل عملية تقديم التقارير.

 :2014( من عام 7) 22ية وفقًا للمادة فيما يلي تفصيل لحالة تقديم التقارير األساس (20

 الرقم

 التسلسلي

تاريخ   البلد

 التصديق/االنضمام

التقرير 

 األساسي

بعثة 

 المراجعة

 - - 20/12/2017 أنغوال 1

 - - 23/05/2006 الجزائر 2

 - - 20/09/2007 بنين 3

 - نعم 14/05/2014 بتسوانا 4

 - نعم 29/11/2005 بوركينا فاسو 5

 - - 18/01/2005 بوروندي 6

 - - 03/03/2015 تشاد 7

 - - 14/02/2012 كوت ديفوار 8

 - نعم 02/04/2004 كوموروس 9

 نعم ال 31/01/2006 الكونغو 10

 - - 01/01/2017 مصر 11

 - - 26/06/2019 غينيا االستوائية 12

 - نعم 18/09/2007 اثيوبيا 13

 - - 02/03/2009 الغابون 14

 - - 30/04/2009 غامبيا 15

 - - 13/06/2007 غانا 16

 - - 23/12/2011 غينيا بيساو 17

 - - 05/03/2012 غينيا 18

 - نعم 03/02/2007 كينيا 19

 - - 23/05/2004 ليبيا 20

 - - 26/10/2004 ليسوتو 21

 - - 20/06/2007 ليبيريا 22

 نعم نعم 06/10/2004 مدغشقر 23

 - - 17/12/2004 مالي 24

 - - 26/11/2007 مالوي 25

 - - 04/05/2018 موريشيوس 26

 - - 02/08/2006 موزمبيق 27
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 نعم نعم 05/08/2004 ناميبيا 28

 - نعم 26/09/2006 نيجيريا 29

 - - 15/02/2006 النيجر 30

 نعم نعم 25/06/2004 رواندا 31

المهورية العربية  32

 الصحراوية 

27/11/2013 - - 

 - - 28/05/2019 وبرنسيبساوتومي  33

 - - 12/04/2007 السنغال 34

 - - 01/06/2008 سيشلس 35

 - نعم 03/12/2008 سيراليون 36

 نعم نعم 11/11/2005 جنوب أفريقيا 37

 - - 26/09/2018 السودان 38

 نعم نعم 22/02/2005 تنزانيا 39

  - 19/11/2019 تونس 40

 - نعم 14/09/2009 توجو 41

 نعم نعم 30/08/2004 يوغندا 42

 نعم نعم 30/03/2007 زامبيا 43

 - نعم 17/12/2006 زمبابوي 44

 

المتبقية )أنغوال، الجزائر، بنين، بوروندي، تشاد، كوت  28المجلس الدول األطراف الـ  يدعو (21

ديفوار، الكونغو، مصر، غينيا االستوائية، الجابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، غينيا، ليبيا، ليسوتو، 

راوية ليبيريا، ومالي، ومالوي، وموريشيوس، وموزمبيق، والنيجر، والجمهورية العربية الصح

الديمقراطية، وساو تومي وبرينسيب، والسنغال، وسيشيل، والسودان، وتونس( التي لم تفعل ذلك 

بعد لتقديم تقاريرها األساسية إلى المجلس، كما يدعو المجلس الدول األطراف إلى االستجابة في 

 الوقت المناسب لطلباته الستضافة بعثات االستعراض.

إفريقيا: تقييم موضوعي لالتجاهات في مكافحة الفساد من خالل أنظمة سابعا. حالة مكافحة الفساد في 

 قضائية كفؤة وفعالة
قام المجلس بإدارة استبيان لتقييم حالة جهود مكافحة الفساد في إفريقيا مع التركيز بشكل خاص  (22

 على تعزيز مكافحة الفساد من خالل أنظمة قضائية كفؤة وفعالة. يستمد المجلس محتوى هذا القسم

من الردود على االستبيان والبحث المكتبي والتفاعالت مع الوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد في 

الدول األعضاء كجزء من بعثات المراجعة ونتائج االحتفال باليوم األفريقي لمكافحة الفساد والحوار 

 التي خصصت للموضوع. 2020األفريقي لمكافحة الفساد 

ستبيان من الدول األعضاء وهي بنين وبوتسوانا والكاميرون ردًا على اال 18تلقى المجلس  (23

وتشاد وكوت ديفوار وغانا وغينيا وليبيريا ومالي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ورواندا وساو 

 تومي وبرينسيب والسنغال، تنزانيا وتوغو وتونس.

 تحليل االستبيانات والمصادر الداعمة التطورات اإليجابية التالية ؛ حدد (24

 إنشاء منتديات العدالة الجنائية لتعزيز التنسيق بين األجهزة. أ(

 ب( إنشاء محاكم الجرائم االقتصادية المتخصصة والمدعين العامين المتخصصين.

ج( إدخال النظام الرقمي العمليات القضائية كوسيلة لتعزيز الشفافية والتعاون والكفاءة في إدارة 

 القضايا.

اهة في هيئات التحقيق واالدعاء والقضاء كإجراء وقائي ولضمان د( تشكيل لجان ووحدات للنز

  االمتثال لمعايير المساءلة.
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أشار تحليل إضافي للردود على االستبيان والمصادر المؤيدة من تحليل مكتبي إلى مجاالت  (25

 االهتمام التالية:

 أ( تعاون مؤسسي غير فعال.

 ب( بطء وتيرة الفصل في قضايا الفساد.

 د موظفين متخصصين للتحقيق في الجرائم االقتصادية المعقدة.ج( عدم وجو

 د( التدخل السياسي لهيئات التحقيق واالدعاء والقضاء.

 هـ( ضعف جودة التحقيقات وعدم وجود أدلة كافية تؤدي إلى انخفاض معدالت اإلدانة.

 تقدم التوصيات التالية لتعزيز فعالية وكفاءة األنظمة القضائية. (26

إصالحات مؤسسية لتمكين سلطات مكافحة الفساد الوطنية من التحقيق في الجرائم االقتصادية أ( تنفيذ 

 ومقاضاة مرتكبيها حيثما أمكن ذلك.

 ب( تعزيز التعاون المؤسسي من خالل منتديات قطاع العدل وأطر التعاون ذات الصلة.

 ج( ضمان أمن القضاة والمحققين والمدعين العامين.

المبلغين عن المخالفات من خالل سن قوانين المبلغين عن المخالفات وتوفير تدابير د( تعزيز حماية 

 حماية المبلغين عن المخالفات.

 هـ( تحسين إدارة القضايا من خالل إنشاء محاكم الجرائم االقتصادية المتخصصة حيثما أمكن ذلك.

 و( مراجعة القوانين الوطنية لسد الثغرات الفنية وضمان الوضوح.

تنمية القدرات للجهات الفاعلة في قطاع العدالة في التحقيق في القضايا المعقدة والمقاضاة ز( 

 والتحقيق.

 ح( تحسين إدارة عائدات الجريمة لمنع التأخير.

 ط( االستفادة من المساومة القضائية كبديل للمحاكمات الجنائية الطويلة والمعقدة.

 ي( فحص الموظفين قبل التعيين.

ليات عقوبات أكثر صرامة للجهات الفاعلة في قطاع العدالة التي تثبت مسؤوليتها عن ك( اعتماد آ

 الفساد.

 ثامنا. التواصل ومشاركة أصحاب المصلحة

( )ز( من االتفاقية لبناء شراكات مع مجموعة واسعة من 5) 22كجزء من واليته وفقًا للمادة  (27

رة المشمولة بالتقرير، شارك المجلس في أصحاب المصلحة المشاركين في مكافحة الفساد خالل الفت

عدد من أنشطة التوعية مثل المشاركة في مختلف االجتماعات والفعاليات المدرجة في القسم الثالث 

أعاله واالحتفال باليوم األفريقي لمكافحة الفساد والدعوة إلى الحوار األفريقي لمكافحة الفساد لعام 

 ة غير الحكومية.بما في ذلك منتدى الجهات الفاعل 2020

استنادًا إلى موضوع  2020يوليو  11تم االحتفال باليوم األفريقي الرابع لمكافحة الفساد في  (28

ندوات عبر اإلنترنت  4"مكافحة الفساد من خالل أنظمة قضائية كفؤة وفعالة". وعقد المجلس 

الجزائر والكاميرون دولة عضو بما في ذلك  20لالحتفال بالحدث، وتم االحتفال باليوم في أكثر من 

وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغانا وكينيا وليبيريا وموريشيوس 

ومدغشقر ومالي وناميبيا ونيجيريا ورواندا والسنغال وتنزانيا وتوغو وزيمبابوي واتخذت شكل 

م تقريبًا من عروض ومناقشات تلفزيونية وإذاعية ومحاضرات وورش عمل. احتفل المجلس باليو

  خالل ندوة عبر اإلنترنت مخصصة لهذا الموضوع.

ركزت الندوة األولى عبر اإلنترنت على "محاربة الفساد من خالل أنظمة قضائية كفؤة وفعالة".  (29

سلطت المناقشات الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه المحاكم واألنظمة القضائية األوسع في 

كشف الفساد. على وجه الخصوص، كان هناك اتجاه إيجابي ألنظمة قضائية تعلن أن االنتخابات 

الوطنية غير نظامية على أساس الفساد المستشري. ومع ذلك، فقد أثير عدد من التحديات، بما في 
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ذلك التأخير في إنهاء القضايا، والصعوبات في التعامل مع الفساد داخل النظم القضائية، وانخفاض 

 :التوصيات التاليةوقد برزت لقضائية من قبل الجمهور. مستويات فهم العمليات ا

 تمكينها أجل من مستقلة لتكون الكامل التمكين إلى ، المحاكم سيما وال ، القضائية األنظمة اجتحت( أ

 .بها واالحتفاظ الجمهور ثقة لبناء وكوسيلة االنتقام من خوف دون وظائفها أداء من

 غير عن تخلق وال واضحة أنها من للتأكد وتعزيزها الفساد مكافحة قوانين لمراجعة حاجة هناك( ب

 .الفاسدون يستخدمها قد ثغرات قصد

 رئيسية أداة القضائيين الموظفين وتأديب وتعيين الختيار ومستقلة واضحة عمليات وضع يعد( ج

 .بهم واالحتفاظ المناسبة المهنية والقيم بالمعايير يتمتعون بأشخاص القضائية األنظمة تزويد لضمان

 وإزالة المعلومات إلى الوصول لتمكين العدالة إدارة سلسلة في التكنولوجيا دمج استخدام ينبغي( د

 .القضائية العمليات عن الغموض

 الجرائم مع للتعامل وادعاء تحقيق ووحدات الفساد في مكافحة متخصصة محاكم إنشاء( هـ

ً  سريعة والمالية االقتصادية  .التطور حيث ما كان ذلك ممكنا

 ذلك في بما ، االقتصادية الجرائم قضايا في السرعة وجه على العدالة تحقيق لضمان تدابير تنفيذ( و

 ثقة لتعزيز القضايا في والبت االستماع على زمنية قيود وفرض ، المتخصصة المحاكم خالل من

 في الفاسدين لألشخاص المحتمل التأثير من والحد األدلة تدهور ومنع ، العدالة نظم في الجمهور

 .القضائية العملية

الندوة الثانية عبر اإلنترنت بعنوان "إصالحات مكافحة الفساد: استراتيجية قابلة للتطبيق  كانت (30

إلسكات البنادق في إفريقيا". ناقشت الندوة عبر اإلنترنت كيف يمكن أن يساعد تطبيق معايير 

مكافحة الفساد في منع نشوب الصراع العنيف. من خالل استخالص أمثلة من دروس الصومال، 

يف يولد الفساد عدم المساواة والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع عنيف. ثم تخلق تبين ك

الحروب والنزاعات اقتصادات حرب تعمل خارج القواعد التقليدية وتؤدي بعد ذلك إلى تفاقم 

الصراع في دورة دائمة. لذلك، تعد إصالحات مكافحة الفساد أداة أساسية لمنع النزاعات وإنهائها 

ها تضمن استغالل الموارد وإدارتها وتوزيعها بشكل مناسب وعادل في المجتمع. وقد صدرت ألن

 التوصيات التالية ؛

أ( إن تقوية األنظمة الديمقراطية واالستثمار في الحكم الرشيد ومكافحة الفساد هي أدوات وقائية أساسية 

 ينشأ فيها غياب النزاعات. لضمان تجنب انهيار سيادة القانون وإضعاف المؤسسات التي يمكن أن

ب( ينبغي تشجيع استخدام نظم الحكم غير الرسمية والعرفية والتقليدية إلى جانب أنظمة العدالة التقليدية 

كوسيلة لضمان الحل السلمي للنزاعات، وال سيما في المجتمعات الناشئة والتي تمر بمرحلة ما بعد 

 قائمة على القواعد.النزاع ألنها تشجع االمتثال لمعايير الحكم ال

ج( ينبغي وضع تدابير بناء السالم وبناء الدولة لخلق مجتمعات قوية وشاملة ومتماسكة تعطي األفضلية 

 للجدارة على المحسوبية وتحد من عدم المساواة.

د( تحتاج البلدان األفريقية إلى ضمان التنفيذ الكامل لتقرير الفريق رفيع المستوى بشأن التدفقات المالية 

غير المشروعة من أفريقيا، وال سيما في تنفيذ اإلصالحات المتعلقة بالدوافع الخارجية للنزاع المرتبطة 

 بالفساد مثل وجود مالذات ضريبية وسلطات قضائية سرية وجريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

ي التعامل مع الندوة اإللكترونية الثالثة بعنوان "الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد ف كانت (31

." أشارت الندوة عبر اإلنترنت إلى أنه بسبب جائحة فيروس كورونا، خففت 19 -جائحة كوفيد

العديد من البلدان من إجراءات الحماية الخاصة باالمتثال والرقابة والمساءلة بسبب إلحاحها، األمر 

ملت مع الوباء كأزمة الذي خلق ثغرات الزدهار الفساد. ولوحظ أيًضا أن العديد من الحكومات تعا

صحية واجتماعية واقتصادية، مع القليل من التركيز على اآلثار األوسع للحوكمة. ونتيجة لذلك، 

تأثر قطاع الصحة، الذي كان بالفعل مجااًل عالي الخطورة للفساد، بمخطط فاسد مثل التالعب في 

بالمشتريات والفساد الصغير األسعار بسبب ارتفاع الطلب على المعدات الطبية، والفساد المرتبط 

في الوصول إلى الخدمات العامة. تمت اإلشارة إلى التوصيات الواردة من الندوة عبر الشبكة 

 أعاله. 7العنكبةتية في الفقرة 
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كانت الندوة عبر اإلنترنت مخصصة لموضوع "تعزيز دور الشباب في مكافحة الفساد". حددت  (32

بشكل متزايد دوًرا نشًطا في رفع مستوى الوعي ومنع الفساد  الندوة عبر اإلنترنت أن الشباب يلعبون

من خالل تحفيز النقاش والمحادثات حول مكافحة الفساد على وسائل التواصل االجتماعي، واستخدام 

الفنون األدائية ووسائل اإلعالم للتأثير على تغيير المواقف والمشاركة في البحوث التي تفيد في 

 تقديم التوصيات التالية: إصالح السياسات. وقد تم

أ( تسهيل القيادة بين األجيال لضمان المساءلة والتعلم عبر األجيال، والتنمية المستدامة وخلق الفرص 

 للشباب.

ب( تسهيل المزيد من الدعم لحركات المساءلة التي يقودها الشباب من خالل الشراكات مع الحكومة 

الستدامة االبتكار والتغيير وكذلك ضمان توسيع نطاق  والقطاع الخاص والمنظمات اإلقليمية كوسيلة

 الدروس المستفادة من المستوى الوطني إلى القارة.

ج( تشجيع دمج الحوكمة ومكافحة الفساد في المناهج التعليمية في المدارس والمؤسسات التعليمية 

 كوسيلة لضمان التوعية والحوار المستمر حول الحكم الرشيد.

والحوار األفريقي لمكافحة  2021موضوع اليوم األفريقي لمكافحة الفساد لعام يقترح المجلس  (33

الفساد ليكون "المجموعات االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد 

 األفريقي لمنع الفساد ومكافحته"

، 2020نوفمبر  4إلى  2لفترة من افتراضياً في ا 2020ُعقد الحوار األفريقي لمكافحة الفساد لعام  (34

مندوبًا من الوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد والمجتمع المدني ووسائل  740وضم الحوار أكثر من 

اإلعالم واألوساط األكاديمية والمنظمات الدولية لمناقشة هذا الموضوع. النتائج الرئيسية للحوار 

 www.auanticorruption.orgمتاحة على موقع المجلس 

 تاسعا. البحث والمشورة

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، انتهى المجلس من مراجعة دراستين. كانت األولى دراسة قارية  (35

عن حالة تنفيذ االتفاقية بينما تتعلق األخرى بأفضل الممارسات في مكافحة الفساد على المستوى 

 للمجلس.اإلقليمي في أفريقيا. الدراسات متاحة على الموقع اإللكتروني 

يجري المجلس أيًضا أبحاثًا حول استراتيجيات تعزيز التعاون مع الجماعات االقتصادية  (36

على الشفافية ومكافحة الفساد 19 -اإلقليمية، وتطوير منهجية أفريقية لمكافحة الفساد وتأثير كوفيد

 في إفريقيا.

ي سيصبح مركًزا واصل المجلس العمل على تطوير مركز موارد مكافحة الفساد األفريقي الذ (37

 شامالً لألدبيات والمعلومات حول مكافحة الفساد في إفريقيا.

بعد اعتماد الموقف األفريقي المشترك بشأن استرداد األصول من قبل المؤتمر في فبراير  (38

انخرط المجلس بالتشاور مع الشركاء بما في ذلك التحالف من أجل الحوار في إفريقيا لنشر ، 2020

  الموقف المشترك.

 الوضع اإلداري والمالي عاشراً.

 بالنسبة للوضع اإلداري والمالي فإن المجلس: (39

أ( الحظ مع خالص التقدير استمرار السلطات التنزانية في استضافة أمانة المجلس. خالل الفترة 

المشمولة بالتقرير، واصل المجلس إشراك سلطات الحكومة التنزانية في مسائل مثل بناء مقر دائم 

ودفع رسوم غرف الجلسات ريثما يتم توفير الهيكل الدائم واسترداد ضريبة القيمة المضافة.  للمكاتب،

ولهذه الغاية، يود المجلس أن يطلب من سلطات تنزانيا االنتهاء من الرسومات المعمارية للهيكل 

 الدائم المقترح وتقديمها إلى المجلس للنظر فيها وإرسالها إلى مفوضية االتحاد األفريقي.

ب( استمر في الحصول على التمويل الكامل من الدول األعضاء في االتحاد األفريقي دون أي دعم 

 مباشر من الشركاء.
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 حادي عشر. تنفيذ المقررات

( حول تقرير أنشطة XXXVI) EX.CL/Dec. 1085عمال بمقرر المجلس التنفيذي رقم ) (40

 المقررات:، تم اتخاذ اإلجراءات التالية لتنفيذ 2019المجلس لعام 

أ( فيما يتعلق بتغيير اسم المجلس، أشرك المجلس المفوضية وتم النظر في طلب نيجيريا تغيير اسم 

 المجلس واعتمدته اللجنة الفنية المتخصصة للعدالة والشؤون القانونية.

، أجرت مفوضية االتحاد األفريقي تحقيقًا لمعالجة المخالفات المتعلقة بدفع 2020ب( في أغسطس 

دراسية إلى أحد الموظفين وكذلك للمساعدة في توضيح األدوار والمسؤوليات بين المسؤولين  منحة

 المنتخبين والرؤساء الفنيين. وال يزال المجلس ينتظر نتائج التحقيق.

 ثاني عشر. التوصيات

 في ضوء ما تقدم، يوصي المجلس بما يلي: (41

الالزمة للتوقيع على االتفاقية واالنضمام أ( يحث األطراف من غير الدول على اتخاذ اإلجراءات 

إليها. ويطلب المجلس، على وجه الخصوص، من الكاميرون اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال عملية 

 االنضمام عن طريق إيداع وثيقة انضمامها لدى مفوضية االتحاد األفريقي.

 ب( تهنئة تونس على انضمامها لالتفاقية.

اف التي لم تفعل ذلك بعد أن ترحب بطلبات بعثات المراجعة من قبل ج( الطلب من الدول األطر

ن عملية تقديم التقارير من المجلس لتمكين المجلس من تقييم مستويات تنفيذ االتفاقية واالنتهاء م

 ؛الدول

 د( الطلب من الدول تنفيذ التوصيات لتعزيز كفاءة نظم العدالة في مكافحة الفساد.

 ذ توصيات ونتائج تقارير الدولة.ه( حث رواندا على تنفي

 2021و( الطلب من المجلس التنفيذي الموافقة على موضوع اليوم األفريقي لمكافحة الفساد لعام 

والحوار األفريقي لمكافحة الفساد باعتبار أن "المجموعات االقتصادية اإلقليمية: هي الجهات الفاعلة 

 أن منع الفساد ومكافحته".الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بش

 )ز(  حث الدول األطراف كذلك على مراجعة ودعم مقترحات المجلس بشأن التعديل الشامل لالتفاقية.

من السلطات التنزانية االنتهاء من الرسومات المعمارية للهيكل الدائم المقترح وتقديمها  ح(  الطلب

 إلى المجلس للنظر فيها والموافقة عليها من قبل مفوضية االتحاد األفريقي.
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 1الملحق 

  قائمة بأعضاء المجلس الحاليين

 الرقم

 التسلسلي
 البلد تنتهي في الوالية المدة الزمنية اإلسم

 تشاد 2021يناير  والية ثانية عامان الرئيس -بوجوتو مياروم 1

 مصر 2021يناير  والية أولى عامان نائب الرئيس -أمل محمود عمار 2

 ليسوتو 2021يناير  والية ثانية عامان المقرر -سيفاكو آرون سيما 3

 الجزائر 2021يوليو  والية ثانية عامان حسين آيت شعالل 4

 بنين 2021يناير  والية ثانية عامان اليزابيث جنانسونو فورن 5

 بوركينا فاسو 20211يناير  والية ثانية عامان باسكال باموني 6

 الكونغو 2021يوليو  والية ثانية عامان ميري روزي ماوجيمبا -آن 7

 تنزانيا 2021يوليو  والية ثانية عامان سابينا سيجا 8

 زامبيا 2021يناير  والية أولى عامان كايوبو اجنيس نجاندو 9

  مدغشقر 2021يناير  والية أولى عامان جان لويس اندريميفيدي 10

 كينيا 2021يوليو  والية أولى عامان صمويل كيميو 11

 

 قائمة بأعضاء المجلس ومقرري البلدان

 البلد اإلسم

 بوروندي بيجوتو مياروم

 الكاميرون

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 جمهورية الكونغو

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الجزائر أمل محمود عمار خليفة

 الرأس األخضر

 المغرب

 بينين

 بوركينا فاسو

 انغوال سيفاكو آرون سيما

 بتسوانا

 ايسواتيني

 مالوي

 موزمبيق

 مصر حسين آيت شعالل

 ليبيا

 موريتانيا

 تونس

 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 توجو اليزابيث جناناسونو فورم

 الرأس األخضر

 غامبيا

 غانا

 غينيا بيساو

 كوموروس سابينا سيجا

 جيبوتي

 اريتريا

 اثيوبيا

 كينيا

 غينيا باسكال باموني
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 ليبيريا

 مالي

 النيجر

 نيجيريا

 تشاد ميري روزي موايجمبا -آن

 غينيا االستوائية

 الغابون

 ساوتومي وبرنسيب

 السنغال

 موريشيوس جان لويس اندرياميفيدي

 رواندا

 سيشلس

 الصومال

 جنوب السودان

 ليسوتو كايوبو أجنس نجاندو

 ناميبيا

 جنوب أفريقيا

 السودان

 زمبابوي

 مدغشقر صمويل كيميو

 سيراليون

 زامبيا

 تنزانيا

 يوغندا
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 2الملحق 

 

 قائمة بالموظفين الحاليين

م لرقا

 التسلسلي
 البلد الوظيفة اإلسم

 زامبيا األمين التنفيذي تشاريتي هانيني نتشمونيا 1

 مالوي السياسات للمسائل االقتصادية واالحصائية كبير موظفي مارتا مونثالي 2

 تنزانيا كبير موظفي السياسات للمسائل السياسية والقانونية سليماني كينيونيو 3

 بتسوانا  موظف الشؤون المالية واإلدارية دوريسا كجوادي 4

 كينيا اختصاصي تقنية المعلومات )لفترة قصيرة( كريستوفر كاتوو 5

 تشاد موظف التوثيق ومساعد الألعمال المكتبية ندليمباياستيفاني  6

 كوت ديفوار مساعد المحاسب )لفترة قصيرة( منيوين اتشيللي  7

 زمبابوي السكرتير ثنائي اللغة )لفترة قصيرة( وادزاني نهونجو 8

 تنزانيا السائق/الساعي )لفترة قصيرة( دانيال موليل 9

 



AFRICAN UNION ADVISORY BOARD ON 

CORRUPTION 

 

CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION 

AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 

 

CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO 

AFRICANA SOBRE CORRUPÇÃO 

 

 

Annex 3 

 

 

 

 

 

 تقرير تقييم جمهورية رواندا

 2020ديسمبر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير من إعداد

 األفريقي لمحاربة الفساد المجلس االستشاري لالتحاد
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 مقدمة
 31ي ف (AUCPCC) أصبحت رواندا دولة طرفاً في اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد

( من االتفاقية، 7) 22. والدولة الطرف، وفقاً للمادة 2004يوليو  1بعد إيداع وثيقة التصديق في  2004يوليو 

 .فيذ أحكام االتفاقيةلالتحاد األفريقي بشأن الفساد بالتقدم الذي أحرزته في تنتلتزم بإبالغ المجلس االستشاري 

عة إلى جمهورية وقد قام المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد تنفيذاً لواليته، ببعثة مراج

االتحاد األفريقي  قيةمن أجل تقييم حالة تنفيذ أحكام اتفا 2018ديسمبر  1نوفمبر إلى  20رواندا في الفترة من 

لس بشأن حالة المقدم من رواندا إلى المج 2013بشأن منع ومكافحة الفساد على النحو الوارد في تقرير عام 

 .مكافحة الفساد والتحقق منها

 

 أوالً : إطار مكافحة الفساد في رواندا

يير، والمؤسسات، والتعاون يستند إطار مكافحة الفساد في رواندا إلى ثالث ركائز رئيسية: القواعد والمعا

 .1بين أصحاب المصلحة في مكافحة الفساد، وال سيما المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص

افحته. وهي على مستوى المؤسسات، فإن مكتب أمين المظالم هو الوكالة الرائدة المكلفة بمنع الفساد ومك

ً تفويض لتشجيع االمتثال للم مراقبة وعايير األخالقية للموظفين العموميين هيئة مختلطة لديها أيضا

قيقات في ومكتب التح (OAG) الممارسات اإلدارية السيئة. المكاتب الحكومية األخرى مثل المراجع العام

 (NPPA) والهيئة الوطنية لالدعاء العام  (RPPA) وهيئة المشتريات العامة في رواندا (RIB) رواندا

ن المظالم فحته. و  تتمتع هذه المؤسسات بعالقة عمل وثيقة مع مكتب أميلديها تفويض لمنع الفساد ومكا

 .(NACACI) وتنسق بشكل جماعي جهودها في إطار المجلس االستشاري الوطني لمكافحة الفساد والظلم

ضح بالتفصيل وفيما يتعلق بالقواعد والمعايير، لدى رواندا عدد من القوانين والسياسات الوطنية التي تو

 :الفساد باإلضافة إلى كونها طرفاً في العديد من الصكوك الدولية. وهذه هي مكافحة

i. اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 

ii. اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته؛ 

iii.  ؛2015المعدل في  2003دستور جمهورية رواندا لعام 

iv.  الفات والعقوبات بشكل عام بشأن تحديد المخ 30/08/2018بتاريخ  68/2018القانون رقم

 2وتعديالته حتى تاريخه؛

v.  3المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية؛ 24/5/2013بتاريخ  30/2013القانون رقم 

vi.  11/2013القانون األساسي رقم  /L0  الذي يعدّل ويكّمل القانون 11/09/2013الصادر في 

 قواعد سلوك القيادة؛بشأن مدونة  10/09/2008الصادر في  61/2008األساسي رقم 

vii.  بشأن مدونة قواعد سلوك القيادة؛ 10/09/2008الصادر في  61/2008القانون األساسي رقم 

viii.  بشأن مكافحة الفساد؛ 13/08/2018المؤرخ في  54/2018القانون رقم 

ix.  اب؛بشأن منع ومعاقبة غسل األموال وتمويل اإلره 31/08/2018بتاريخ  69/2018القانون رقم 

x.  ت؛المتعلق بحماية المبلغين عن المخالفا 06/09/2017تاريخ  2017مكرر /  44القانون رقم 

xi.  المتعلق بالحصول على المعلومات؛ 08/02/2013الصادر في  04/2003القانون رقم 

xii.  المتعلق بتسليم المجرمين؛ 02/09/2013بتاريخ  69/2013القانون رقم 

xiii.  005/2018القانون األساسي رقم/ OL المعدل للقانون األساسي رقم 30/08/2018الصادر في 

10/2013  /OL  الذي يحكم المنظمات السياسية والسياسيين؛ 11/07/2013بتاريخ 

xiv.  10/2013القانون األساسي رقم/ OL  الذي يحكم المنظمات السياسية  11/07/2013بتاريخ

 والسياسيين؛

xv.  المنظم للمشتريات العامة؛ 25/08/2018المؤرخ في  62/2018القانون رقم 

                                              
 (2012انظر سياسة رواندا ضد الفساد )يوليه   1
 2019تم تعديل هذا القانون في عام   2
 19/9/2019بتاريخ  027/0192تم إلغاء هذا القانون أيضاً بعد زيارة المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد، بالقانون رقم   3

 المتعلق باإلجراءات الجنائية.
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xvi.  بشأن تحديد مهمة وصالحيات وتنظيم وعمل  11/09/2013الصادر في  76/2013القانون رقم

 ديوان المظالم؛

xvii.  بشأن استرداد األصول المتعلقة بالجرائم؛ 27/01/2015بتاريخ  42/2014القانون رقم 

xviii.  د بشأن إنشاء مكتب التحقيقات في رواندا وتحدي 07/04/2017بتاريخ  12/2017القانون رقم

 وصالحياته وتنظيمه وعمله؛ مهمته

xix.  12/2013القانون األساسي رقم  /OL  ؛بشأن مالية الدولة وممتلكاتها 12/09/2013بتاريخ 

xx.  الذي يحدد مسؤوليات وتنظيم وعمل المجلس 12/02/2014المؤرخ  64/01األمر الرئاسي رقم 

 االستشاري لمكافحة الفساد والظلم؛

xxi. ( 2012سياسة مكافحة الفساد في رواندا) 

وفيما يتعلق بمشاركة أصحاب المصلحة في مكافحة الفساد، تتم استشارة المواطنين الروانديين بانتظام بشأن 

حالة الحوكمة. ويشمل ذلك اإلعداد المشترك لعقود األداء بين المواطنين وهيئات حوكمة الدولة، 

نين على التعامل المباشر مع واالجتماعات األسبوعية والشهرية للدوائر واألحياء، فضالً عن قدرة المواط

القيادة خالل حوارات الحوكمة السنوية. كما يتم تنظيم يوم المساءلة في الحكومة المحلية. ويعمل عدد من 

رواندا.  -منظمات المجتمع المدني داخل الدولة في مجال الفساد وعلى األخص منظمة الشفافية الدولية 

في اإلبالغ عن الفساد والتخفيف من حدته. كما أن كالً من الرئيس ويلعب القطاع الخاص أيضاً دوراً رئيسياً 

التنفيذي التحاد القطاع الخاص واألمين التنفيذي لمنصة المجتمع المدني عضو في المجلس االستشاري 

 .4الوطني لمكافحة الفساد والظلم

المادية. وهذه ت الفعلية ووقد تم إنشاء العديد من المنصات عبر اإلنترنت لتسريع الخدمات وتقليل االتصاال

واندا المتكامل هي: الخدمات اإللكترونية، والمشتريات اإللكترونية، والدفع اإللكتروني، والمحاكم )نظام ر

بتيه: بوابة ( مع بواIPPISإلدارة القضايا اإللكترونية(، والنظام المتكامل لمعلومات ورواتب الموظفين )

 .وبوابة التوظيف في الخدمة المدنية في رواندا، ...إلخالخدمة الذاتية للموظفين في رواندا 

 

 ثانياً : المالحظات الرئيسية
واندا. وقد يعرض هذا التقرير مستويات إضفاء الطابع المحلي على االتفاقية وتنفيذها من قبل جمهورية ر

رة، اإلداعن حالة مكافحة الفساد في رواندا المقدم إلى مجلس  2013تم وضعه على أساس تقرير عام 

تقرير . ويجب أن يقدم ال2018باإلضافة إلى نتائج بعثة المراجعة التي أجريت في نوفمبر / ديسمبر 

 المالحظات وفقاً ألحكام االتفاقية.

 

 (5التدابير التشريعية والتدابير األخرى )المادة  .1

 

 ((1) 5تجريم الممارسات الفاسدة )المادة  .1.1
 

 المالحظات
. حيث تم 4دة ( من االتفاقية في إنشاء الجرائم المنصوص عليها في الما1) 5نفذت رواندا بالكامل المادة 

الصادر  54/2018اعتماد قوانين تهدف إلى مكافحة الفساد على وجه التحديد كما يتضح من سن القانون رقم 
 OL/  11/2013اسي رقم (، والقانون األس17-4، 2بشأن مكافحة الفساد )المواد  13/08/2018في 

 بشأن 10/09/2008المؤرخ  61/2008الذي يعدل ويكمل القانون األساسي رقم  11/09/2013المؤرخ 
ة جرائم بشأن منع ومعاقب 31/8/2018المؤرخ في  2018/  69مدونة قواعد سلوك القيادة، والقانون رقم 

لتي تؤكد بعض أقسام القانون الرواندي ا(. وفيما يلي 23و  2غسل األموال وتمويل اإلرهاب )المادتان 
 .تجريم ممارسات الفساد

                                              
مجلس ال الذي يحدد مسؤوليات وتنظيم وعمل 12/02/2014بتاريخ  64/01من األمر الرئاسي رقم  3انظر المادة   4

 لمكافحة الفساد والظلم. يراشستاال
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  61/2008( من القانون األساسي، الذي يعدل ويكمل القانون األساسي رقم 2) 4تحظر المادة 
 .بشأن مدونة قواعد سلوك القيادة، رشوة الموظفين العموميين 10/09/2008الصادر في 

 الواسع، مثل المواد ذات الصلة من القانون رقم  ينص التشريع الرواندي على الفساد بمعناه
على أفعال  16إلى  4بشأن مكافحة الفساد. إذ تعاقب المواد من  13/08/2018بتاريخ  54/2018

ومن ثم، فإن هذه المواد تمتثل ألحكام الفقرة )أ( )ب( من المادة "أي شخص". الفساد التي يرتكبها 
من االتفاقية. يستخدم مصطلح  21لفقرة )أ( )ب( من المادة ، وا16( من المادة 2( )1، والفقرة )15

 .فيما يتعلق بالفساد اإليجابي والسلبي "أي شخص"

  13/08/2018بتاريخ  54/2018من القانون رقم  7يعتبر استغالل النفوذ جريمة بموجب المادة 
الموظفين بشأن مكافحة الفساد، ومثل المواد المذكورة أعاله تنطبق على أي شخص وليس على 

 .العموميين وحدهم

وبفضل هذه القوانين، تمكنت السلطات الوطنية من التحقيق في الجرائم المنصوص عليها ومقاضاة مرتكبيها 
 :على النحو المبين أدناه

 

 2018-2017: الجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها في الفترة 1الجدول 

القضايا  الجريمة

 المستلمة

القضايا 

المقدمة 

 للمحكمة

القضايا 

 المغلقة

إجمالي 

القضايا التي 

تم التعامل 

 معها

 %

للقضايا 

التي تم 

التعامل 

 معها

القضايا 

 العالقة

الفساد والجرائم ذات 

 الصلة

730 476 242 718 98.4 12 

 28 94.9 516 173 343 544 االختالس

إساءة استخدام ممتلكات 

 المصلحة العامة

33 8 19 27 81.8 6 

الجرائم المتعلقة 

 بالمناقصات العامة

32 8 15 23 71.9 9 

الجرائم المتعلقة 

 بالضرائب

30 14 14 28 93.3 2 

 1 92.9 13 8 5 14 اإلعفاء غير القانوني

 58 95.8 1,325 471 854 1,383 اإلجمالي

 

 2018-2017معها  : معدل اإلدانة في الجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل2الجدول 

 معدل اإلدانة القضايا الخاسرة القضايا الفائزة القضايا المعلنة الجريمة

الفساد والجرائم ذات 

 الصلة

365 289 76 79.2% 

 %79.8 60 237 297 االختالس

الجرائم المتعلقة 

 بالضرائب

33 25 8 75.8% 

الجرائم المتعلقة 

 بالمناقصات العامة

12 6 6 50.0% 
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استخدام ممتلكات إساءة 

 المصلحة العامة

5 4 1 80.0% 

 %78.8 151 561 712 اإلجمالي

 

 2017-2016: الجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها في 3الجدول 

القضايا  الجريمة

 المستلمة

القضايا 

المقدمة 

 للمحكمة

القضايا 

 المغلقة

القضايا 

المحالة 

إلى أجهزة 

 أخرى

إجمالي 

القضايا 

التي تم 

التعامل 

 معها

 %

للقضايا 

التي تم 

التعامل 

 معها

القضايا 

 العالقة

الفساد والجرائم 

 ذات الصلة

404 271 122 4 397 98.27 7 

 16 97.2 557 6 201 350 573 االختالس

الجرائم 

المتعلقة 

بالمناقصات 

 العامة

4 2 2 0 4 100 0 

اإلعفاء غير 

 القانوني

5 2 3 0 5 100 0 

الجرائم 

المتعلقة 

 بالضرائب

43 36 6 1 43 100 0 

إساءة استخدام 

الممتلكات ذات 

 المصلحة العامة

7 1 4 2 7 100 0 

 23 97.78 1,013 13 338 662 1,036 اإلجمالي

 

 2017-2016: معدل اإلدانة في الجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها في 4الجدول 

القضايا  القضايا الفائزة القضايا المعلنة الجريمة

 الخاسرة

 معدل اإلدانة

 %84.97 52 294 346 االختالس

الفساد والجرائم 

 ذات الصلة

230 191 39 83.04% 

الجرائم المتعلقة 

بالمناقصات 

 العامة

3 1 2 33.33% 

الجرائم المتعلقة 

 بالضرائب

8 8 0 100% 

 %84.16 93 494 587 اإلجمالي
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 2016-2015االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها : الجرائم 5الجدول 

القضايا  الجريمة

 المستلمة

القضايا 

المقدمة 

 للمحكمة

القضايا 

 المغلقة

القضايا 

المحالة إلى 

مؤسسات 

 أخرى

إجمالي 

القضايا 

التي تم 

التعامل 

 معها

 %

للقضايا 

التي تم 

التعامل 

 معها

القضايا 

 العالقة

الفساد 

والجرائم ذات 

 الصلة

315 196 83 19 298 94.6 17 

اختالس 

 األمالك العامة

261 157 95 5 257 98.5 4 

الجرائم 

المتعلقة 

بالمناقصات 

 العامة

10 3 3 0 6 60 4 

اإلعفاء غير 

 القانوني

5 1 1 0 2 40 3 

الجرائم 

المتعلقة 

 بالضرائب

11 10 1 0 11 100 0 

إساءة استخدام 

الممتلكات ذات 

المصلحة 

 العامة

4 2 0 0 2 50 2 

االختالس في 

البنوك 

والتمويالت 

 الصغيرة

34 30 4 0 34 100 0 

االختالس في 

 التعاونيات

70 46 22 0 68 97.1 2 

 32 95.5 678 24 209 445 710 اإلجمالي

 

 2016-2015: معدل اإلدانة في الجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها 6الجدول 

القضايا  الجريمة

 المعلنة

عدد األشخاص 

 الذين حوكموا

عدد األشخاص 

 المدانين

عدد غير 

 المدانين

 معدل اإلدانة

 %68.82 58 128 186 102 االختالس

إساءة استخدام 

الممتلكات ذات 

 المصلحة العامة

2 2 2 0 100% 

الفساد والجرائم 

 ذات الصلة

187 221 192 29 86.88% 
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الجرائم المتعلقة 

بالمناقصات 

 العامة

10 34 21 13 61.76% 

الجرائم المتعلقة 

 بالضرائب

4 12 8 4 66.67% 

االختالس في 

البنوك 

والتمويالت 

 الصغيرة

44 72 64 8 88.89% 

االختالس في 

 التعاونيات

51 84 68 16 80.95% 

 %79.05 128 483 611 400 اإلجمالي

 

 2015تعرض الجداول أعاله تمثيالً إحصائياً للجرائم االقتصادية والمالية التي تم التعامل معها بين عامي 

ومعدالت اإلدانة. وهو دليل على أن رواندا قد سنت الجرائم المنصوص عليها في االتفاقية وتقوم  2018و 

جرائم االقتصادية والمالية حيث تزيد بمقاضاة مرتكبيها. كما أنه دليل على التحقيق الفعال والفصل في ال

٪. ويمكن أن تكون معدالت اإلدانة المرتفعة بمثابة عامل ردع قوي ومثبط 75معدالت اإلدانة باستمرار عن 

 .ألي شخص يفكر في االنخراط في نشاط فاسد

 

 ((2) 5تنظيم تأسيس الشركات األجنبية )المادة  .1.2

 المالحظات
. 13/04/2018بتاريخ  17/2018رواندا القانون الذي يحكم الشركات رقم رواندا تمتثل لهذا الحكم. سنت 

( إجراءات التأسيس ومتطلبات االمتثال الواجبة 243إلى  232يفصل الفصل العاشر من القانون )المواد من 
 .على الشركات األجنبية العاملة في رواندا

 ((3) 5إنشاء وتعزيز أجهزة مكافحة الفساد )المادة  .1.3

 المالحظات
من  139تمتثل رواندا لهذا الحكم. مكتب أمين المظالم هو مؤسسة عامة مستقلة، تم إنشاؤها بموجب المادة 

. وقد تم تحديد تنظيم المكتب ووظائفه 2015بصيغته المنقحة في عام  2003دستور جمهورية رواندا لعام 
يات وتنظيم وعمل الذي يوضح مهمة وصالح 11/9/2013الصادر في  76/2013بموجب القانون رقم 

مكتب محقق الشكاوي. وتتمتع المؤسسات الحكومية األخرى المستقلة أيضاً مثل المدقق العام ومكتب 
التحقيقات في رواندا وهيئة المشتريات العامة في رواندا والهيئة الوطنية للنيابة العامة بصالحيات إضافية 

عمل وثيقة مع مكتب أمين المظالم وتنسق جهودها  لمنع الفساد ومكافحته. كما تتمتع هذه المؤسسات بعالقة
 .بشكل جماعي في إطار المجلس االستشاري الوطني لمكافحة الفساد والظلم

 

اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى إلنشاء وصيانة وتعزيز أنظمة التدقيق والمتابعة المحاسبية  .1.4

 ((4) 5الداخلية )المادة 

 المالحظات
 12/09/2013الصادر بتاريخ  OL /12/2013المادة. إذ لديها القانون األساسي رقم تمتثل رواندا لهذه 

الذي يحكم المشتريات العامة؛  25/08/2018بتاريخ  62/2018بشأن مالية الدولة وممتلكاتها والقانون رقم 
نظمة وتحكم هذه القوانين إدارة ومراقبة الدخل العام والمشتريات العامة على التوالي. كما وضعت أ

وإجراءات للمحاسبة والمراجعة العامة بما في ذلك إنشاء مكتب المدقق العام، ومركز االستخبارات المالية، 
والهيئة الوطنية للمشتريات العامة، ولجنة المناقصات الداخلية، والمراجعين الداخليين في المؤسسات التي 
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نة برلمانية للحسابات العامة وكذلك هيئة تعمل تحت إشراف رئيس المراجعة الداخلية للحكومة، ووجود لج
 .اإليرادات الرواندية )كيانات الجمارك وتحصيل اإليرادات(

 

وينشر مكتب المراجع العام تقريراً سنوياً يوضح بالتفصيل كيفية استخدام النفقات وإدارتها. تُوفرض عقوبات 
  .رد أو يسيئون استخدامهاإدارية وجنائية على الكيانات واألفراد الذين يسيئون إدارة الموا

 

 ((5) 5حماية الشهود والمخبرين )المادة  .1.5

 المالحظات

تمتثل رواندا جزئياً لهذه المادة. إذ ليس لديها قانون لحماية الشهود، ولكن حماية المبلغين والمخبرين مكفولة 

المخالفات. المتعلق بحماية المبلغين عن  06/09/2017بتاريخ  2017مكرر /  44بموجب القانون رقم 

وينص التشريع على تفاصيل استراتيجيات الحماية بأمر رئاسي؛ ومع ذلك، لم يتلق التقييم معلومات عن 

 .وجود هذه االستراتيجيات

من القانون أن تشمل جميع عمليات الكشف هوية المبلغين، وموقع الكشف  7وعالوة على ذلك، تتطلب المادة 

ها معروفة للمبلغين وأسباب إجراء الكشف. وال شك أن مثل هذه والظروف التي أصبحت المعلومات بموجب

المتطلبات قد تعرض المبلغين للخطر، وتنتقص من المعلومات التي يتم الكشف عنها وتمنع نشر المعلومات 

 .المتعلقة بأنشطة الفساد بشكل مجهول

 

 ((6) 5)المادة تدابير لضمان إبالغ المواطنين بالفساد دون خوف من األعمال االنتقامية  .1.6

 المالحظات
المتعلق بحماية  06/09/2017بتاريخ  2017مكرر /  44رواندا ليس لديها حماية للشهود. لديها القانون رقم 

المبلغين عن المخالفات، والذي يفرض التزاماً على جميع األشخاص باإلبالغ عن الفساد وكذلك الحصول 
التشريع على تفاصيل استراتيجيات الحماية بأمر رئاسي؛ ومع على الحماية من األعمال االنتقامية. وينص 

 .ذلك، لم يتلق التقييم معلومات عن وجود هذه االستراتيجيات

من التشريع على مكافآت لإلفصاحات التي تؤدي إلى استرداد الممتلكات أو سالمة المصلحة  9تنص المادة 
 العامة كتدبير محفز.

 ((7) 5ة ضد األبرياء )المادة عقوبات التقارير الكاذبة والكيدي .1.7

 المالحظات
المتعلق  06/09/2017الصادر في  2017مكرر /  44تمتثل رواندا لهذه المادة؛ إذ يحظر القانون رقم 

بحماية المبلغين عن المخالفات الكشف عن معلومات كاذبة أو تلك التي تهدف إلى المصلحة الشخصية للفرد 
 .و التضارب المحتمل للمصالحأو على أساس الكراهية أو الغيرة أ

على أن العقوبات على اإلفشاءات الكاذبة أو الكيدية تشمل المالحقة القضائية وفرض  15وتنص المادة 
فرنك  1000000و  500000عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثالث سنوات مقرونة بغرامة تتراوح بين 

 .رواندي

 ((8) 5)المادة  تعزيز الوعي والتثقيف في مجال مكافحة الفساد .1.8

 المالحظات
تمتثل رواندا لهذه المادة؛ حيث يقوم مكتب أمين المظالم بنشر تقارير وكتيبات ومنشورات حول موضوع 
الفساد. ولدى مكتب أمين المظالم أيضاً متحدث رسمي ومسؤولون إعالميون يديرون حمالت توعية في 

 إنشاء نوادي مكافحة الفساد في المدارس والمعاهد جميع أنحاء البالد. كما يسهل مكتب أمين المظالم أيضاً 
التعليمية. وقد شهدت بعثة التقييم أيضاً لوحات إعالنية والفتات وعالمات في المدينة وفي مختلف المكاتب 

 .الحكومية وفي األماكن العامة
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 (6غسل عائدات الفساد )المادة  .2

 المالحظات
بشأن منع غسل  31/08/2018بتاريخ  69/2018وسّنت القانون رقم لقد امتثلت رواندا ألحكام هذه المادة 

( )أ( من القانون جريمة غسل األموال 8) 3األموال وتمويل اإلرهاب والمعاقبة عليهما. حيث تُعّرف المادة 
وفقاً لالتفاقية من خالل النص على مجموعة واسعة من الجرائم األساسية التي ينطبق عليها القانون. كما 

 .على مجموعة واسعة من الجرائم امتثااًل لالتفاقية 23لمادة تنص ا

 

 27/01أوقد تم إبالغ ُبعثة التقييم بأن رواندا قد أنشأت وحدة تحقيقات مالية بموجب األمر الرئاسي رقم 
الذي يحدد تنظيم وعمل ومهمة وحدة التحقيقات المالية الموجودة داخل مكتب  30/05/2011بتاريخ 

 .واندا. كما تصدر وحدة االستخبارات المالية توجيهات دورية تهدف إلى منع غسل األموالالتحقيقات في ر

 

 (ESAAMLG) ورواندا هي أيضاً عضو في مجموعة الشرق والجنوب األفريقي لمكافحة غسيل األموال

 .2018وقدمت تقريرًا مرحلياً في نوفمبر  2012وتم تقييمها في عام 
 

 (7تصلة به في الخدمة العامة )المادة مكافحة الفساد والجرائم الم .3

 المالحظات
بشأن مدونة  10/09/2008بتاريخ  61/2008تمتثل رواندا لهذه المادة. حيث سنت القانون األساسي رقم 

بتاريخ  OL/  11/2013قواعد سلوك القيادة، والذي تم تعديله واستكماله بالقانون األساسي رقم 
بشأن مدونة قواعد سلوك القيادة التي تنص على الحد األدنى من معايير تصرفات وسلوكيات  11/09/2013

القادة في الدولة من أجل اكتساب السلطة األخالقية القادرة على قيادة المجتمع بطريقة جيدة؛ وينطبق هذا 
والمؤسسات التي يحكمها القانون، أو  القانون على رؤساء المؤسسات العامة ومسؤولي الخدمات الحكومية

من القانون  36األشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية، ويراقب تطبيقه مكتب أمين المظالم )المادة 
 األساسي(.

 

بشأن مدونة قواعد سلوك القيادة،  10/09/2008الصادر في  61/2008من القانون األساسي رقم  19المادة 
فصاح عن ما لديه من أصول إلى مكتب أمين المظالم. اإللب من أي قائد بصيغته المعدلة حتى اآلن، تتط

التي تحدد مهمة وصالحيات وتنظيم وعمل مكتب أمين  76/2013من القانون رقم  40-37كما تنص المواد 
المظالم على تفاصيل بشأن إقرار األصول )من وماذا ومتى؟ ( والعقوبات. ويتم إدارة هذه اإلعالنات من 

أمين المظالم ومجلس الشيوخ )لموظفي مكتب أمين المظالم(. ويقدم ملحق هذا القانون قائمة  قبل مكتب
المسؤولين المطلوب منهم اإلفصاح عن ممتلكاتهم سنوياً. وقد ُأبلغت بعثة التقييم أن إقرارات األصول تقدم 

 إلكترونياً.

  

ذي يحدد مهمة وصالحيات وتنظيم ال 11/9/2013الصادر في  76/2013من القانون رقم  7وتنص المادة 
وعمل مكتب أمين المظالم على أن يقدم المكتب المشورة للقادة وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية أو 
المشغلين الخاصين بهدف محاربة السلوكيات وجميع الممارسات التي يحتمل أن تكون مصدرا للظلم والفساد 

 والجرائم ذات الصلة.

الذي ينشيء النظام األساسي  11/09/2013الصادر في  86/2013ن القانون رقم م 77و  76تنص المادتان 
على كيفية فرض عقوبات تأديبية على  82العام للخدمة العامة على فئات للعقوبات اإلدارية. وتنص المادة 

بتاريخ  M.J / AG / 15 / 002الموظفين العموميين بأمر رئاسي. أما التعليمات الوزارية رقم 
بشأن تحديد طرق تحميل الموظفين العموميين المسؤولين الذين يتسببون في خسارة الدولة؛  01/10/2015

 19فتنص على إجراءات معاقبة الموظفين العموميين. وعالوة على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 
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سبب سوء يضع قائمة سوداء بجميع الموظفين المطرودين من الخدمة العامة ب 12/12/2008)ج( بتاريخ 
 .السلوك الجسيم

المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية  24/5/2013بتاريخ  30/2013وينص الفصل الرابع من القانون رقم 
على إجراءات محاكمة األشخاص ذوي االختصاص القضائي وأعضاء البرلمان. وقد ُأبلغت بعثة التقييم أنه 

في ارتكابهم فساداً ممن لديهم حصانات ريثما يتم رفع يمكن التحقيق مع فئات الموظفين العموميين المشتبه 
 .هذه الحصانة عنهم، ومن ثم يمكن مقاضاتهم

 6المنظم للمشتريات العامة، تحدد المادة  25/08/2018الصادر في  62/2018وبموجب القانون رقم 
لعمل الفعال والكفء المبادئ األساسية التي تحكم المشتريات العامة مثل الشفافية والمنافسة واالقتصاد وا

أيضاً أن تتم جميع المشتريات العامة  4والسريع واإلنصاف والمساءلة. عالوة على ذلك، تتطلب المادة 
 .إلكترونياً من خالل بوابة المشتريات اإللكترونية

بتاريخ  OL.007/2018ويخضع سلوك أعضاء البرلمانات لتشريعات خاصة: القانون األساسي رقم 
بتاريخ  OL.006/2018ي يحدد عمل مجلس الشيوخ، والقانون األساسي رقم الذ 08/09/2018
 .الذي يحدد عمل مجلس النواب 08/09/2018

بشأن تحديد أداء  08/09/2018الصادر في  007/2018من القانون األساسي رقم  129وتنص المادة 
على درجة عالية مجلس الشيوخ على سلوك عضو مجلس الشيوخ، إذ يجب أن يكون عضو مجلس الشيوخ 

من النزاهة واألخالق الحميدة، وأن يكون نموذجاً يحتذى به في االمتثال للدستور والقوانين األخرى مع 
 .الحفاظ على والئه للقسم الذي يؤديه قبل توليه منصبه

ويمكن استدعاء أي عضو في مجلس الشيوخ ال يمتثل ألحكام الفقرة األولى من هذه المادة إلصدار أمر أو 
 .حذير أو توبيخ أو استبعاده من مجلس الشيوخ بموافقة ثالثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرينت

لجنة  08/09/2018الصادر في  OL.2018/  007من القانون األساسي رقم  30-29وتنشئ المواد 
 .مسؤولة عن تقييم أنشطة مجلس الشيوخ وسلوك أعضائه وحصانتهم

الذي يحدد سير  08/09/2018بتاريخ  OL.006/2018من القانون األساسي رقم  16المادة  كما تُنشيء
 .عمل مجلس النواب، لجنة مكلفة بتقييم أنشطة مجلس النواب وسلوك النواب والتأديب والحصانة

على أنه أثناء مداوالت  08/09/2018الصادر في  006/2018من القانون األساسي رقم  107وتنص المادة 
جمعية العامة، يتعين على النائب إظهار حسن السلوك واالنضباط والنزاهة مع االمتناع عن استخدام لغة ال

 .مسيئة أو استفزازية، مما قد يسبب االضطرابات. أو تعطيل النظام أو مقاطعة المتحدث

تزامات بشأن مكافحة الفساد على ال 13/08/2018المؤرخ في  54/2018من القانون رقم  3وتنص المادة 
لألجهزة في مجال مكافحة الفساد. حيث ينص القانون على أن أي جهاز عام أو مؤسسة خاصة أو عضو 

 في المجتمع المدني أو منظمة دولية تعمل في رواندا يجب عليه :
 تنفيذ آليات لمنع الفساد؛ .1

 تنفيذ األنشطة بشفافية؛ .2

 تقديم تقرير إلى السلطات المختصة؛ .3

 رسات فساد داخلها؛التأكد من عدم وجود مما .4

 عرض األنشطة التي تم إجراؤها في مجال منع الفساد ومكافحته بناءً على طلب جهاز مختص؛ .5

 وجود وثيقة تصف أساليب اتخاذ القرار واإلطار الزمني؛ .6

التعاون مع المؤسسات األخرى بما يتماشى مع اإلطار الزمني المطلوب أثناء تقديم األنشطة المنجزة  .7
 ومات تطلبها مؤسسة أخرى؛أو تقديم أي معل

 ضمان المعاملة المتساوية للعمالء وتقديم الخدمات في الوقت المناسب. .8

 

 .ويطلب مكتب أمين المظالم عقوبات إدارية ضد رئيس أي جهاز ال يمتثل لألحكام المذكورة أعاله

ا شخص في الظروف المشددة لجريمة الفساد التي يرتكبه 54/2018من القانون رقم  17وتحدد المادة 
 .منصب قيادي
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 54/2018من القانون رقم  16من المادة  4وعندما تكون األفعال التي تشكل الجرائم المشار إليها في المادة 
قد ارتُكبت من قبل شخص في منصب قيادي في األجهزة العامة أوالقطاع الخاص أوالمجتمع المدني 

 .ائد يخضع ألعلى عقوبة لهذه الجريمةأوالمنظمات الدولية العاملة في رواندا، فإن ذلك الق

 

 (8اإلثراء غير المشروع )المادة  .4

 المالحظات

بشأن  13/08/2018المؤرخ في  54/2018من القانون رقم  9تمتثل رواندا لهذه المادة. إذ أنه وفقاً للمادة 
مكافحة الفساد، أي شخص ال يستطيع تبرير مصدر أمواله مقارنة بدخله المشروع يعتبر مرتكباً لجريمة، 

عشر سنوات، مع غرامة مالية وعند إدانته يكون عرضة للسجن لمدة ال تقل عن سبع  سنوات وال تزيد عن 
 تتراوح بين ثالثة وخمسة أضعاف قيمة األصل أو العقار الذي ال يستطيع تبرير مصدره القانوني.

 

 (9الوصول إلى المعلومات )المادة  .5

 المالحظات

من دستور رواندا على الحق في الوصول إلى  38تمتثل رواندا بالكامل لهذه المادة؛ حيث تنص المادة 
المتعلق بالوصول  08/02/2013بتاريخ  04/2013. وقد قامت رواندا الحقاً بسن القانون رقم المعلومات

من القانون على أن توفير المعلومات هو التزام واجب بدون رسوم، ومع  10إلى المعلومات. وتنص المادة 
لنسخ أو إرسال ذلك، اعتمادًا على وسائل توفير المعلومات، قد يتم فرض رسوم على مقدم الطلب مقابل ا

 .المعلومات

 

وتوضح األوامر الوزارية المختلفة بالتفصيل كيفية إعمال الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات. 
 :وهذه هي

  بتحديد الهيئات الخاصة التي  19/12/2013بتاريخ  13/  07.01/  009القرار الوزاري رقم
 ت؛ينطبق عليها القانون المتعلق بالوصول إلى المعلوما

  الذي يحدد المهلة الزمنية لتقديم  27/12/2013بتاريخ  007/  07.01/  13القرار الوزاري رقم
 المعلومات أو التفسيرات لعدم تقديمها؛

  الذي يحدد بالتفصيل المعلومات  19/12/2013بتاريخ  13/  07.01/  006القرار الوزاري رقم
 التي سيتم الكشف عنها؛

  الذي يحدد المعلومات التي يمكن  19/12/2013بتاريخ  13/  07.01/  005القرار الوزاري رقم
 أن تزعزع األمن القومي و

  بتحديد إجراءات رسوم الرسوم  19/12/2013بتاريخ  13/  07.01/  008القرار الوزاري رقم
 .المتعلقة بالحصول على المعلومات

 

وهذه القرارات الوزارية توضح بالتفصيل أن طلبات الوصول إلى المعلومات يجب أن يتم تلبيتها في غضون 
ثالثة أيام على األكثر. وعالوة على ذلك، فهي موجهة لكيانات أخرى غير الكيانات الحكومية / العامة يتعين 

الخاصة بتعيين مسؤولين للمعلومات عليها أيضاً تقديم معلومات. ومن الضروري أن تقوم الهيئات العامة و
 .من قانون الوصول إلى المعلومات( 15و  8)المادتان 

 

 (10تمويل األحزاب السياسية )المادة  .6

 المالحظات
المعدل  30/08/2018بتاريخ  OL /005/2018تمتثل رواندا لهذه المادة؛ فلديها القانون األساسي رقم 

الذي يحكم المنظمات السياسية واألشخاص  11/07/2013بتاريخ  OL /10/2013للقانون األساسي رقم 
السياسيين، ويُلزم بتحديد مصادر التمويل لألحزاب السياسية وتقارير تفصيلية على األموال الواردة. كما 

من القانون أي منظمة سياسية أو شخص سياسي بإبالغ السلطة المسؤولة عن تسجيل المنظمات  7تلزم المادة 
كتابًة خالل ثالثين يوماً من تاريخ استالم األموال، مع تحديد الجهة المانحة ونوع التبرعات  السياسية
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 .وقيمتها، وإرسال نسخة إلى مكتب أمين المظالم
 

بشأن إنشاء مجلس الحوكمة في  16/12/2016المؤرخ في  56/2016( من القانون رقم 4) 6ووفقاً للمادة 
ه، يتخذ مجلس الحوكمة في رواندا إجراءات ضد أي حزب سياسي رواندا وتحديد مهمته وتنظيمه وعمل

 .ينتهك القانون

 

ويتمتع مكتب أمين المظالم بصالحية تلقي إعالن سنوي عن أصول المنظمات السياسية والتحقق من منشئها 
ية، في (. والمنظمات السياسية ملزمة بتقديم بياناتها المال76/2013من القانون رقم  4واستخدامها )المادة 

سبتمبر من السنة المالية التالية، إلى السلطة المسؤولة عن تسجيل المنظمات السياسية، مع  30موعد أقصاه 
 (.OL /10/2013من القانون األساسي رقم  26)المادة  إرسال نسخة إلى مكتب أمين المظالم

 

بتاريخ  OL /005/2018من القانون األساسي رقم  12تم تحديد عقوبات عدم االمتثال في المادة 
الذي يحكم المنظمات  11/07/2013بتاريخ  OL /10/2013المعدل للقانون األساسي رقم  30/08/2018

السياسية والسياسيين مثل؛ إنذار رسمي واستدعاء لتقديم دفاتر الحسابات في غضون فترة زمنية محددة، 
وتعليق ِمنَح الدولة المخصصة للتنظيم السياسي حتى تقديم دفاتر الحسابات، وتعليق المنظمة السياسية لمدة 

ت المشار إليها من قبل مكتب أمين المظالم، مع إخطار مجلس الحوكمة في عام واحد. ويتم فرض العقوبا
 .رواندا

 (11القطاع الخاص )المادة  .7

 المالحظات
الذي يحكم الشركات  13/04/2018المؤرخ في  17/2018رواندا تمتثل لهذه المادة؛ حيث سنت القانون رقم 

من القانون رقم  3عالوة على ذلك، تنص المادة والذي يجرم ممارسة األعمال التجارية بطريقة احتيالية. 
 .بشأن مكافحة الفساد على إلزام الشركات بوضع آليات لمنع الفساد 13/08/2018المؤرخ في  54/2018

وتتعاون الحكومة بشكل خاص مع اتحاد القطاع الخاص، وهو منظمة شاملة لجميع كيانات القطاع الخاص 
 .في رواندا

م بأن اتحاد القطاع الخاص يشارك في مكافحة الفساد بقدر ما يتم توعية أعضائه بعدم وقد ُأبلغت بعثة التقيي
القيام بأعمال فساد وباإلبالغ عنها. وهم يتعاونون مع األجهزة المختصة لتوفير المعلومات التي تتطلب 

االستشاري التحقيق في حالة االشتباه بالفساد. باإلضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص عضو في المجلس 
 .الوطني لمكافحة الفساد والظلم حيث يساهم في تطوير استراتيجيات وُنهج مكافحة الفساد

 .وبموجب سياسة مكافحة الفساد، يقع على عاتق القطاع الخاص التزام بوضع استراتيجيات لمكافحة الفساد
 

 (12المجتمع المدني ووسائل اإلعالم )المادة  .8

 المالحظات

من الدستور الرواندي الحق في حرية الصحافة والتعبير  38المادة. حيث تكرس المادة رواندا تمتثل لهذه 
 .على الحق في حرية تكوين الجمعيات 39والوصول إلى المعلومات بينما تنص المادة 

وقد تم إدراج كل من وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني صراحًة في االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
فتهم أصحاب مصلحة رئيسيين في مكافحة الفساد. كما يتم تمثيل المجتمع المدني في المجلس الفساد بص

 .االستشاري الوطني لمكافحة الفساد والظلم

وشهدت بعثة التقييم حضور العديد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على قضايا مكافحة الفساد 
وث والتحقيقات الميدانية والدعوة لضحايا الفساد من خالل والشفافية. حيث تقوم هذه المنظمات بإجراء البح

 .إحالة قضايا مرتكبي جرائم الفساد إلى المؤسسات المختصة المسؤولة عن المالحقة القضائية

المتعلق بالوصول إلى المعلومات واعتمدت  08/02/2013بتاريخ  04/2013وقد سنت رواندا القانون رقم 
 .زارية التي تنص على أساليب الوصول إلى المعلوماتأيضاً العديد من األوامر الو

وعلمت بعثة التقييم أن وسائل اإلعالم تساهم في مكافحة الفساد من خالل تعقب مرتكبي الفساد ونشر 
المعلومات عنهم. وإتاحة هذه المعلومات لألجهزة المخولة إجراء التحقيقات الالزمة. كما ُأبلغت بعثة التقييم 
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مظالم لديه عالقة عمل وثيقة مع وسائل اإلعالم ويطلعها بشكل دوري على حالة القضايا أن مكتب أمين ال
 .قيد التحقيق أو المقاضاة

 

 (13االختصاص القضائي )المادة  .9

 المالحظات
( )أ( من االتفاقية 1) 13تمتثل رواندا جزئياً لهذه المادة. إذ تحدد واليتها القضائية اإلقليمية وفقاً للمادة 

ئم الذي يحدد الجرا 30/08/2018الصادر في  68/2018من القانون رقم  14إلى  9المواد من بموجب 
 والعقوبات بشكل عام.

موجب المادتين ( )ب( من االتفاقية ب1) 13وتم إنشاء الوالية القضائية على الشخصية النشطة وفقاً للمادة 
 ام.عالذي يحدد الجرائم والعقوبات بشكل  30/08/2018الصادر في  68/2018من القانون رقم  13و  9

 68/2018رقم  من القانون 14وأنشأت رواندا الوالية القضائية العالمية على جريمة الفساد عماًل بالمادة 
( )ج(. 1) 13للمادة الذي يحدد الجرائم والعقوبات بشكل عام وبالتالي االمتثال  30/08/2018الصادر في 

طنية أو حيث يجوز معاقبة أي شخص، سواء كان رواندياً أو أجنبياً، أو منظمة أو جمعية غير حكومية و
لقبض عليه اأجنبية، يرتكب جريمة دولية أو جريمة عابرة للحدود داخل أراضي رواندا أو خارجها، إذا تم 

، لم تقم رواندا (. ومع ذلك68/2018من القانون رقم  14على أراضي رواندا، وفقاً للقانون الرواندي )المادة 
 فاقية.( )د( من االت1) 13بإضفاء الطابع المحلي على اختصاص مبدأ الحماية المطلوب بموجب المادة 

على حظر المحاكمة على ذات  30/08/2018الصادر في  68/2018من القانون رقم  7وتنص المادة 
 من االتفاقية، والذي يحدد الجرائم والعقوبات بشكل عام.( 3) 13الجرم مرتين وفقاً للمادة 

 

 (14الحد األدنى من ضمانات المحاكمة العادلة )المادة  .10

 المالحظات
من الدستور الرواندي المساواة أمام القانون، بينما تكرس  15تلتزم رواندا بهذه المادة. إذ تضمن المادة 

 24/5/20135تاريخ  30/2013من القانون رقم  38ادة الحق في محاكمة عادلة. كما تنص الم 29المادة 
على الحق في االستعانة  39المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية على حقوق المتهمين، بينما تنص المادة 

 .بمحام بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية

 .وجمهورية رواندا دولة طرف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 

 (15تسليم المجرمين )المادة  .11

 المالحظات
سليم بشأن ت 02/09/2013المؤرخ  69/2013تمتثل رواندا ألحكام هذه المادة. وقد سنت القانون رقم 

جب المجرمين والذي ينص على التسليم على أساس معاهدات تسليم المجرمين والجرائم الموجودة بمو
 .القانون الرواندي

 .رمينمن قانون تسليم المج 5من دستورها والمادة  29مواطنيها وفقاً للمادة وتحظر رواندا تسليم 

يمه إلى دولة من قانون تسليم المجرمين، إذا لم تقم رواندا بتسليم الشخص المطلوب تسل 18ووفقاً للمادة 
 .أخرى، فعليها محاكمته بموافقة الدولة الطالبة

 

 (16مصادرة وحجز أدوات وعائدات الفساد )المادة  .12

 المالحظات
ؤرخ في الم 12/2017( من القانون رقم 3) 10لقد امتثلت رواندا لهذه المادة. وذلك من خالل المادة 

كتب مبشأن إنشاء مكتب تحقيقات رواندا وتحديد مهمته وصالحياته وتنظيمه وعمله، فإن  07/04/2017
 .عائدات الفساد التحقيقات في رواندا لديه سلطة البحث واالستيالء وإدارة أدوات أو

                                              
المتعلق  19/09/2019خ تاريب 027/2019بالقانون رقم  االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد مجلسالتم إلغاء هذا القانون بعد زيارة  5

 (.126و  68و  46باإلجراءات الجنائية )حقوق المشتبه بهم منصوص عليها في المواد 



EX.CL/1260(XXXVIII) 
Page 27  
 

 

ويتمتع جميع المحققين بصالحيات البحث واالستيالء وإدارة أدوات أو عائدات الفساد على النحو المنصوص 
 .6المتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية 24/5/2013المؤرخ  30/2013من القانون رقم  30عليه في المادة 

ادرة بشأن مكافحة الفساد على مص 13/08/2018المؤرخ في  54/2018من القانون رقم  20وتنص المادة 
و العائدات الناتجة عائدات الفساد إذا ثبتت إدانة المدعى عليه بالفساد، كما تأمر المحكمة بمصادرة األموال أ

 .عن الجريمة

المتعلقة  الذي يحكم استرداد األصول 27/01/2015المؤرخ  42/2014وقد سنت رواندا أيضاً القانون رقم  
صول والذي يوفر إطاراً لوضع وتعزيز صالحيات واختصاصات األجهزة المسؤولة عن تعقب األ بالجرائم

أجل استرداد األصول  والفوائد واستعادتها وإدارتها . كما يوفر إطاراً للتعاون بين رواندا والدول األجنبية من
 .والعوائد المتعلقة بالجرائم

تعلقة الذي يحكم استرداد األصول الم 27/01/2015خ المؤر 42/2014من القانون رقم  19وتنص المادة 
 .بالجرائم على إعادة األصول إلى الدولة الطالبة

 

 (17السرية المصرفية )المادة  .13

 المالحظات
الصادر في  68/2018من القانون رقم  158لقد امتثلت رواندا لهذه المادة من االتفاقية؛ حيث تحظر المادة 

أي شخص  ، التي تحدد المخالفات والعقوبات بشكل عام، خرق أي أسرار مهنية يُعهد بها إلى30/08/2018
اء كان ال يزال في ب هذه المخالفة سوكامتياز لالحتفاظ بها بحكم وظيفتة أو مهنتة أو واليتة الديانة. وارتكا

 .الخدمة أو بعد تركها
 

تقل عن  عند إدانته، يكون المتهم عرضة للسجن لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن سنتين، وغرامة ال  
 مليوني فرنك رواندي وال تزيد عن ثالثة ماليين فرنك رواندي. 

  

 :ومع ذلك، فإن ما يلي ال يعد خرقاً للسرية المهنية
 إذا كان القانون يقتضي أو يسمح بالكشف عن األسرار المهنية؛   (1

 .من يقدم معلومات للسلطات القضائية (2

 
ه "أثناء بشأن مكافحة الفساد على أن 13/08/2018المؤرخ في  54/2018من القانون رقم  22وتنص المادة 

لمؤسسة التحقيق، يحق للمحقق أو المدعي العام أو القاضي طلب المعلومات أو مصادرة سجالت البنك وا
 .هل التحقيقلمحتمل أن يسالمالية، وسجالت األموال أوالممتلكات، أوالسجالت التجارية وأي شيء آخر من ا

أو المدعي  وال يمكن بأي حال أن تشكل السرية المهنية عقبة أمام إجراءات التحقيق التي يتخذها المحقق
 ." العام أو القاضي في جهودهم لمعرفة الحقيقة

 

ت بشأن تحديد مهام وصالحيا 11/09/2013الصادر في  76/2013من القانون رقم  12ووفقاً للمادة 
احات وعمل ديوان مكتب المظالم، يتمتع المكتب بصالحيات طلب المستندات والشهادات واإليض وتنظيم

يجوز له أن الالزمة لتحقيقاته، من الهيئات العامة وشبه الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية. و
 .يسمع من أي شخص ويطلب منه اإلدالء بالشهادات الالزمة لسير التحقيق بسالسة

 .كن بأي حال أن تمنع الطبيعة السرية لمستند ما المكتب من الحصول عليهوال يم

 

الذي  30/05/2011بتاريخ  27/01كما أنشأت رواندا وحدة تحقيقات مالية بموجب األمر الرئاسي رقم 
من األمر، فإن البنوك ووحدات  6يحدد تنظيم وحدة التحقيقات المالية وعملها ومهمتها. وعماًل بالمادة 

                                              
المتعلق  19/09/2019يخ بتار 027/2019رقم  بالقانون االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد مجلسالتم إلغاء هذا القانون بعد زيارة  6

 (.57وتحذير األشياء منصوص عليه في المادة باإلجراءات الجنائية )حجز 
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الغ األخرى مكلفة بتقديم بيانات المعامالت المشبوهة فيما يتعلق باألموال أو تحركات األموال التي اإلب
من البنوك ووحدات  8يشتبه في ارتباطها بأنشطة غسيل األموال أو التي يعتزم استخدامها. كما تتطلب المادة 

 .ااإلبالغ إرسال المعلومات والوثائق والسجالت الالزمة لممارسة وظائفه

 

تحديد تنظيم وعمل ومهمة وحدة  30/05/2011بتاريخ  27/01من األمر الرئاسي رقم  15تخول المادة 
التحريات المالية أيضاً صالحيات وحدة التحقيقات المالية للتعاون مع وحدة تحقيق مالي أخرى من دولة 

ت المشبوهة، شريطة أن يخضع أخرى أو مع نظيرات أجنبية مماثلة، بشأن المهام المتعلقة بتقارير المعامال
 .النظراء المعنيون لنفس االلتزامات المتعلقة بالسرية المهنية

 

 (18التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة )المادة  .14

 المالحظات
تمتثل رواندا لهذه المادة. إذ تنص مختلف الصكوك القانونية المذكورة أعاله على التعاون فيما يتعلق بالتحقيق 

 .األصول واستردادها وتسليمها ومصادرة

تلتزم رواندا بالتعاون مع الدول األجنبية في استرداد أصولها الموجودة في البلدان األجنبية وإعادة أصول 
 27/01/2015المؤرخ  42/2014من القانون رقم  25-18الدول األجنبية الموجودة على أراضيها )المادة 

 .جرائم (الذي يحكم استرداد األصول المتعلقة بال

ويتعين على الهيئة الوطنية للنيابة العامة التعاون مع المؤسسات القضائية سواء كانت وطنية أو تلك التابعة 
لدول أخرى في األنشطة المتعلقة بمالحقة المجرمين ومكافحة اإلجرام وحماية الضحايا والشهود وفقاً 

الذي يحدد تنظيم  04/2018/  04الصادر في  014/2018من القانون رقم  28للقوانين ذات الصلة )المادة 
 .وعمل واختصاصات النيابة العامة والنيابة العسكرية

 

بشأن تسليم المجرمين إجراءات التسليم لغرض  02/09/2013المؤرخ في  69/2013ويحدد القانون رقم 
 .التحقيق والمالحقة وتنفيذ األحكام

 

اإلقليمي والقاري. وهي عضو في رابطة شرق أفريقيا  وتتوفر لرواندا شبكات تعاون قوية على الصعيدين
، ومجموعة مكافحة غسل األموال في الشرق والجنوب األفريقي (EAAACA) لسلطات مكافحة الفساد

(ESAAMLGوالشبكة المشتركة بين الوكاالت السترداد األصول لشرق إفريقيا ) (ARIN-EA) ،
، (IPA) وعضو في الرابطة الدولية للمدعين العامينورابطة وكاالت الفساد في الكومنولث بأفريقيا، 

، وكذلك عضو (EAAP) ورابطة المدعين العامين في شرق أفريقيا (APA) ورابطة المدعين األفريقيين
الرابطة األفريقية لسلطات مكافحة الفساد. وقد تم إبالغ بعثة التقييم أن مسؤولي مكتب أمين المظالم يشاركون 

فة بما في ذلك اجتماعات جمعية الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة في محافل دولية مختل
 .الفساد

 

 (19التعاون الدولي )المادة  .15

 المالحظات
( على التعاون 14تمتثل رواندا لهذه المادة. حيث تنص مختلف الصكوك القانونية المذكورة أعاله )الفقرة 

 .واستردادها وتسليمهافيما يتعلق بالتحقيق ومصادرة األصول 
 

 (20السلطات الوطنية )المادة  .16

 المالحظات
الذي يحدد مهمة  11/09/2013بتاريخ  76/2013لقد امتثلت رواندا لهذه المادة. من خالل سن القانون رقم 

وصالحيات وتنظيم وعمل مكتب أمين المظالم كهيئة مستقلة تتمتع باالستقالل اإلداري والمالي. وتتمتع 
 .العليا لمكتب محقق الشكاوى أيضاً بضمان األمن الوظيفيالقيادة 
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مكتب التحقيقيات في رواندا، والهيئة الوطنية لإلدعاء العام، والمراجع العام، وهيئة  وتتمتع المؤسسات مثل
ووزارة الحكم  ووزارة العدل،  واتحاد القطاع الخاص، ومنصة المجتمع المدني، المشتريات العامة،

والمحكمة العليا بعالقة عمل وثيقة مع مكتب أمين  الداخلية،  والشرطة الوطنية الرواندية، ووزارة المحلي،
 الفساد والظلم لمكافحةالمظالم ويتم تنسيق جهودها بشكل جماعي في إطار المجلس االستشاري الوطني 

 الذي يتواصلون من خالله؛ والمجلس موجود من المستوى الوطني إلى مستوى الخلية.
موظفاً خضعوا لتدريب متخصص في مكافحة  80أبلغت بعثة التقييم بأن لدى المكتب ما يقرب من وقد 

 .الفساد

 الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من رواندا .17

حددت تحاليل التقارير والوثائق الواردة والمناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل بعثة التقييم، 

بعض الممارسات الجيدة التي نشأت من تجربة رواندا في مكافحة الفساد والتي يمكن أن تحاكيها دول 

 أطراف أخرى. وتشمل :

أنظمة إلكترونية كان لها فضل التقليل من نفذت رواندا  استخدام التكنولوجيا في الخدمات العامة: (1

 مخاطر الفساد بشكل كبير؛ مثل:

 ( نظامumucyoفي المشتريات؛ ) 

 ( نظامIremboفي الخدمات اإللكترونية؛ ) 

 ( ًنظام رواندا المتكامل إلدارة القضايا إلكترونياIECMS في المحاكم؛ ) 

 ( النظام المتكامل لمعلومات ونظم اإلدارة الماليةIFMIS  في الدفع والسداد؛ ) 

 ( النظام المتكامل لمعلومات ورواتب الموظفينIPPIS مع بوابتيه: بوابة الخدمة الذاتية )

 للموظفين وبوابة التوظيف في الخدمة المدنية في رواندا.

 

أدرجت رواندا اإلعداد المشترك لعقود األداء بين  دمج القيم الثقافية والممارسات التقليدية: (2

التقليدية كوسيلة لتعزيز المساءلة  Imihigoهيئات حوكمة الدولة اقتباساً من ممارسة المواطنين و

 ومشاركة المواطنين.

  

٪ في المالحقة 75، سجلت رواندا معدالت إدانة عالية تتجاوز 2015منذ عام  معدل إدانة مرتفع: (3

صل في قضايا الفساد. القضائية للجرائم االقتصادية والمالية. وهذا يدل على فعالية التحقيق والف

ويعتبر معدل اإلدانة المرتفع هذا أيضاً عامالً رادعاً قوياً ومثبطاً ألي شخص يفكر في االنخراط 

 في نشاط فاسد.

 

وجود قيادة قوية وشجاعة سياسية من الرئاسة إلى مؤسسات  القيادة القوية والشجاعة السياسية: (4

 الدولة وبالتالي إلى المجتمع ككل. وهناك ثقافة عدم تسامح مع الفساد.

 

أنشأت رواندا مجلساً استشارياً وطنياً لمكافحة الفساد والظلم يرأسه أمين المظالم  التعاون والشراكة: (5

افحة الفساد بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص ويجمع بين جميع الجهات الفاعلة في مجال مك

 والمجتمع المدني. ويضمن المنتدى التعاون والتآزر في مكافحة الفساد.

 

 التحديات في تنفيذ االتفاقية .18
 لوحظت التحديات التالية في تنفيذ االتفاقية:

 :ياب أُبلغت بعثة التقييم بغ القدرة غير الكافية على التحقيق في الجرائم اإللكترونية

القدرات الكافية للتحقيق في الجرائم اإللكترونية والجرائم االقتصادية التي ارتكبت 

 باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

 :الحظت بعثة التقييم عدم كفاية البيانات اإلحصائية للتحقق  عدم كفاية البيانات اإلحصائية

 ذات الصلة.من التقدم المحرز في مكافحة الفساد من قبل الهيئات الوطنية 
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 :يفرض قانون المبلغين عن المخالفات في رواندا الكشف عن  حظر اإلفصاحات المجهولة

المعلومات لتحديد هوية مؤلفيها، وبالتالي منع عمليات الكشف المجهولة. وقد يؤدي ذلك 

 إلى تعريض المبلغين للخطر.

 :بإضفاء الطابع المحلي لم تقم رواندا مع ذلك  عدم تنفيذ الوالية القضائية لمبدأ الحماية

 ( )د( من االتفاقية.1) 13على الوالية القضائية لمبدأ الحماية المطلوبة بموجب المادة 

 

 التوصيات .19
 تم طرح التوصيات التالية:

  وضع برنامج تدريبي لموظفي الجهات ذات العالقة لتأهيلهم للتعامل مع الجرائم

باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. اإلطار اإللكترونية والجرائم االقتصادية التي ترتكب 

 الزمني للتنفيذ: خالل عام واحد.

  ضمان حفظ التسجيل الكافي والتطوير والمراجعة الدورية للبيانات اإلحصائية كأداة

للرصد والتقييم وكذلك لتحديد االتجاهات والتهديدات. اإلطار الزمني للتنفيذ: خالل عام 

 واحد.

  المتعلق بحماية  06/09/2017بتاريخ  2017مكرر /  44رقم مراجعة ومواءمة القانون

المبلغين عن المخالفات لتوفير إفصاحات مجهولة المصدر. اإلطار الزمني للتنفيذ: خالل 

 عام واحد.

  مراجعة ومواءمة القوانين الوطنية لضمان إدراج اختصاص مبدأ الحماية في القانون

من االتفاقية. اإلطار الزمني للتنفيذ: خالل عام  ( )د(1) 13المحلي المطلوب عمالً بالمادة 

 واحد.

 

 الخاتمة .20

لقد سنت رواندا العديد من القوانين وأنشأت مؤسسات رئيسية تظهر تصميم رواندا على مكافحة الفساد. 

ويعد استخدام التكنولوجيا وإشراك المجتمع والشجاعة السياسية القوية، من بين جملة أمور أخرى، 

 ملحوظة يمكن للبلدان األخرى أن تتعلمها وتتكيف معها.ممارسات جيدة 

ويشجع المجلس رواندا على النظر في التوصيات، ومواءمة التشريعات الحالية مع االتفاقية، وتعزيز آليات 

 الرقابة لتكثيف جهودها في مكافحة الفساد.
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 مشروع المقرر بشأن

 تقرير المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد 

 

 

 تمهيد / خلفية تشريعية أوال.

 بتقرير المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي بشأن الفساد والتوصيات الواردة فيه: اُحيط علمابعد أن  .1

 ثانيا. إن المجلس: 
 بتونس النضمامها إلى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته. يشيد .2

على اتخاذ التدابير الالزمة الستكمال عملية االنضمام بإيداع وثيقة انضمامها لدى مفوضية  الكاميرون يحث .3

 االتحاد األفريقي.

التوصيات الواردة في تقرير مراجعة أُحيط علما باالستكمال الناجح لمراجعة رواندا ويطلب من السلطات تنفيذ  .4

 الدولة.

يحث الدول األعضاء على تنفيذ التوصيات الرامية إلى تعزيز كفاءة نظم العدالة في مكافحة الفساد. يدعو الدول  .5

األعضاء على وجه الخصوص إلى وضع عمليات واضحة ومستقلة الختيار الموظفين القضائيين وتعيينهم 

بما في ذلك من خالل المحاكم  االقتصادية،مان التعجيل بإحقاق العدالة في قضايا الجرائم وتأديبهم وتنفيذ تدابير لض

وفرض قيود زمنية على االستماع والبت في القضايا كإجراءات لتعزيز ثقة الجمهور في أنظمة  المتخصصة،

 العدالة.

االقتصادية اإلقليمية: الجهات باعتباره "المجموعات  2021يؤيد موضوع اليوم األفريقي لمكافحة الفساد لعام  .6

 الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته".

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

 مفوضية االتحاد األفريقي والموافقة عليها من قبل
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