
 

 

 

 مذكرة مفاهيمية

 

 موضوع:حول  2021لمكافحة الفساد لعام االحتفال بذكرى الحوار األفريقي " 

 االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ الجماعات"

 "اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته. 
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 الخلفية. 1

ال يزال التصدي للفساد وتأثيره يمثل تحديًا للقارة ألنه يهدد تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل والحكم الرشيد التي تعتبر 

 ومكافحته الفساد تُلزم اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع ،مكافحة الفسادل. 2063 أجندةأساسية في تحقيق التطلعات الواردة في 

( الدول األطراف بالعمل عن كثب مع المنظمات المالية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية للقضاء على الفساد في 4) 19في المادة 



1 | P a g e  
 

تقر االتفاقية بأنه على الرغم من أن المسؤولية األساسية للتصدي للفساد تقع  ،برامج المساعدة اإلنمائية والتعاون. عالوة على ذلك

من اتفاقية  (2) 19تطلب المادة حيث  ،رية أيًضا للتصدي آلفة الفساداألطر اإلقليمية الفرعية ضروعلى عاتق الدول الفردية، فإن 

 األمم المتحدة لمكافحة الفساد من الدول األطراف تعزيز التعاون لمنع الممارسات الفاسدة في المعامالت التجارية الدولية.

ة الحادية الذي اتخذه االتحاد األفريقي بشأن اإلصالح المؤسسي خالل الدورة االستثنائي ،القرار األخير ؤكد، يُ عالوة على ذلك

تقسيم فعال للعمل والتعاون بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  الحاجة إلى إجراء ،عشرة للمجلس التنفيذي

شجع االتحاد األفريقي  ،ية والميزة النسبية على وجه الخصوصبالنظر إلى مبادئ التبع دول األعضاء والمنظمات القارية.وال

 .فيما بينها أجهزة االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية على مواءمة سياساتها وتعزيز التعاون

االقتصادية  اتالجماعقوى وكذلك تنسيق الجهود بين ألتعزيز تعاون  2021مجلس عمله في عام الكرس  ،امتثاالً لهذا التوجيه

حوار الفساد تحت ينعقد بالتالي  –أوجه التآزر حول تدخالت مكافحة الفساد في القارة. واإلقليمية ومعها من خالل تعزيز التعاون 

 .االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته" الجماعات"عنوان: 

 األهداف والنتائج المتوقعة. 2

 بين االتحاد األفريقي والجماعات لمكافحة الفساد منصة لتسليط الضوء على أهمية التآزر والتعاون األقوى 2021سيتيح حوار

االقتصادية اإلقليمية والدول األطراف وكذلك أصحاب المصلحة الرئيسيين في مشهد مكافحة الفساد بما في ذلك المجتمع المدني 

ممثلي الدول األعضاء والمنظمات الدولية والوكاالت الوطنية لمكافحة  الحوار ئل اإلعالم والمنظمات الدولية. وسيجمعووسا

 الفساد والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والجهات الفاعلة األخرى.

 -األهداف المحددة للحوار هي: 

 الجماعة االقتصادية اإلقليمية في أفريقيا ؛ أ( تسليط الضوء على حالة جهود مكافحة الفساد على مستوى

 االقتصادية اإلقليمية )األطر والسياسات والقوانين( المعتمدة لتعزيز مكافحة الفساد ؛ الجماعةب( تسليط الضوء على صكوك 

 ؛الجماعات ذه االقتصادية اإلقليمية التي تساهم في مكافحة الفساد داخل ه الجماعاتج( تحديد أفضل الممارسات على مستويات 

 د( زيادة الوعي باليوم األفريقي لمكافحة الفساد / الحوار ؛ و

االقتصادية اإلقليمية والسلطات الوطنية لمكافحة الفساد   والجماعاتهـ( االنخراط مع المجلس االستشاري لمكافحة الفساد 

 والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية األخرى وتكوين عالقات أعمق معها.

 -النتائج المتوقعة للحوار هي: 

ت المجتمع المدني حول تدخالت االقتصادية اإلقليمية والسلطات الوطنية لمكافحة الفساد ومنظما الجماعات. تعميق المشاركة بين 1

 مكافحة الفساد ؛

الجهات الفاعلة . التوصيات واالستراتيجيات التي يتعين تقديمها للنظر فيها من قبل أجهزة السياسات التابعة لالتحاد األفريقي و2

 ؛ األخرى ذات الصلة

 . المنهجية3

األنشطة افتراضيًا وسيتم إرسال المنصات عبر اإلنترنت ، سيتم إجراء جميع 19 -نظًرا للتحديات التي تمثلها جائحة كوفيد

 -للمشاركة في الوقت المناسب. تشمل األنشطة المتوخاة ما يلي: 

 االقتصادية اإلقليمية والمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد؛ الجماعات)أ( إطالق استراتيجية المشاركة بين 

 لنقاش ؛لنترنت وحلقات سلسلة من الندوات عبر اإلعقد )ب( 

 )ج( عقد المنتدى األفريقي الثالث للجهات الفاعلة من غير الدول لمكافحة الفساد على هامش الحوار ؛ و
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 االقتصادية اإلقليمية والسلطات الوطنية لمكافحة الفساد ؛ الجماعات)د( عرض نتائج البحث عن الحالة الراهنة بين 

ت العربية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية. يجب االستفادة من جميع الموارد الخاصة بهذا يتم توفير الترجمة الفورية باللغا

 لمكافحة الفساد. لالتحاد األفريقي الحدث على الموقع اإللكتروني للمجلس االستشاري

لمزيد من المعلومات أو لمشاركة أفكارك، يرجى االتصال باألمانة العامة للمجلس االستشاري لالتحاد األفريقي لمكافحة الفساد 

 .AUABCRegistry@africa-union.orgعلى البريد االلكتروني:  

 


