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المحصالت الرئيسية للخلوة بين لجنة الممثلين الدائمين لإلتحاد األفريقي والمجلس 

  لإلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد اإلستشاري 

  9102أكتوبر  8 – 7

رواندا -كيغالي   

 مـــقــدمــة 

لجنة الممثلين الدائمين  مع  خلوة   المجلس اإلستشاري لإلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد عقد 

 . بالعاصمة الرواندية كيغالي 9102أكتوبر  8- 7خالل الفترة  لإلتحاد األفريقي 

من الدول األعضاء في اإلتحاد األفريقي سعوا إلى تحقيق الهدف  01وقد شارك في الخلوة 

وقد  الواسع النطاق المتمثل في تعزيز عالقة العمل بين المجلس ولجنة الممثلين الدائمين. 

إلى   ,وفرت الخلوة مكانا  للمشاركة والتفكير في  الفرص والتحديات التي تواجه المجلس

يذ مالئمته من خالل التنف تقوية و  إستراتيجياٍت وحلول لتعزيز أداء المجلسجانب صياغة 

 .المنصوص علية في إتفاقية اإلتحاد األفريقي لمنع ومحاربة الفساد هالفعال لتفويض

 على النحو التالي: خلوةلمحصالت الرئيسية لمداوالت الوقد كانت ا

 فيما يتعلق بإشراك وتوعية أصحاب المصلحة: .0

والمجلس إلى تشجيع التعاون والتنسيق بينهما  الخلوة لجنة الممثلين الدائمين دعت .أ

 من خالل أساليب من بينها جلسات التنوير الراتبة .

دعت الخلوة المجلس  إلى إقامة شراكاٍت ذكية يستطيع من خاللها وضع نفسه في  .ب

اإلهتمامات ذات موضع إستراتيجي يمكنه من العمل مع المؤسسات والمنظمات 

  المماثلة.

وكل ما من شأنه أن يجعل وجوده  يوالتوعدوره دعت الخلوة المجلس إلى تعزيز  .ج

وذلك من خالل الشراكات اإلستراتيجية , وإشراك أجهزة اإلعالم, , محسوسا  

 المعرفة وأدوات التواصل.   وتطوير منتجات

 فيما يتعلق بتفويض المجلس وإستراتيجياته: .9
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دعت الخلوة المجلس إلى إستدامة الزخم الذي نشأ خالل العام األفريقي لمحاربة  .أ

ضمان تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في إعالن نواكشوط الفساد وذلك من خالل 

 بشأن العام اإلفريقي لمكافحة الفساد وإعالن شباب أبوجا بشأن عام مكافحة الفساد. 

إستقالل المؤسسات المشاركة في محاربة الفساد بما تعزيز ب  ناشدت الخلوة المجلس  .ب

وحدات وفيها الهيئات الوطنية لمحاربة الفساد , ومؤسسات التدقيق "المراجعة" العليا 

 المعلومات المالية , وسلطات اإلدارة الضريبية والقضاء.

ناشدت الخلوة المجلس بدعم وإسداء النصح للدول األعضاء والهيئات الوطنية المعنية  .ج

 من خالل توفير مشوراٍت  ووجهات نظٍر تخص قطاعاٍت معينٍة. 

يعمل على معالجة حاالت اإلفالت من العقوبة المتزايدة أن طلبت الخلوة من المجلس  .د

في مجاالٍت من قبيل اإلنتخابات وعقود األمن والدفاع  في القارة وذلك من خالل 

 اإلعالنات وصياغة أطٍر وقوانين نموذجيٍة. 

دخل المزيد من التطوير علي مجاالت تنفيذ البرامج الخلوة من المجلس أن ي   تطلب هـ. 

ي يكون له القدرة على إسداء النصح فيها مثل مجال التدفقات المالية غير المشروعة تال

 والسلم واألمن. و العالقات اإلرتباطية  بين الفساد 

و. أخذ العلم بمختلف القرارات الصادرة عن أجهزة صنع السياسات باإلتحاد األفريقي 

اإلتحاد األفريقي لمنع ومحاربة الفساد , كما شجعت الخلوة المجلس إتفاقية بشأن مراجعة 

أجهزة وعمليات صنع السياسات المعنية إلقتراح وتحليل التعديالت على العمل مع 

 فاقية.المنشود إدخالها على اإلت

 علق بإدارة التوعية والتعلم والمعرفة:ت. وفيما ي3

ديد أولويات صياغة جدول أعماٍل وإجراء الدراسات حأ. ناشدت الخلوة المجلس بت

تزويد الدول األعضاء بمنتجات المعرفة والبحوث ذات الصلة  ونشر نتائجها , إلى جانب 

 اإلستشارية .

نشر أفضل الممارسات في قضايا  محاربة  ب. طلبت الخلوة من المجلس أن يعمل على 

 الفساد وتشجيع تشاركها بين الدول األعضاء .

ة الهيئات الوطنية لمحارب ه وتعزيز قدراتتعزيز بناء قدراتبج. ناشدت الخلوة المجلس 

الفساد , ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة اإلعالم وغيرها من أصحاب المصلحة 

 األساسيين.

 تطوير المؤسسات:. وفيما يتعلق ب4
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ناشدت الخلوة المجلس بمواصلة  التفكير في إستراتيجيته ب غية ضمان أنها ترمي إلى أ. 

  .هفاعلية تحقيقها ألغراض تفويضوتعزيز كفاءتها  بتحقيق نتائج ,إلى جان

ب. طلبت الخلوة من المجلس أن يعمل على تعزيز أدائه من خالل صياغٍة إطاٍر للرصد 

إلى جانب وضع آلياٍت واضحة للحوكمة المؤسسية والمالية , بما في ذلك توضيح  , والتقييم

 األدوار بين المجلس والسكرتاريا.

ج. دعت الخلوة المجلس إلى المشاركة وأخذ زمام المبادرة في اإلصالحات الجارية 

 .لسجباإلتحاد اإلفريقي, إلى جانب العمل مع لجنة الممثلين الدائمين في تعزيز قدرات الم
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