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 تقرير الحوار األفريقي الخامس لمكافحة الفساد 
الموضوع: الجماعات االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع  

 الفساد ومكافحته
2021نوفمبر  11 - 9افتراضًيا في الفترة من  المنعقد  

 . المقدمة 1

لالتحاد   االستشاري  المجلس  عام  ركز  في  الفساد  لمكافحة  بشكل   2021األفريقي  الجهود  وتنسيق  التعاون  تعزيز  على 
التعاون   تعزيز  خالل  من  ومعها  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  بين  في  و أقوى  الفساد  مكافحة  تدخالت  حول  التآزر 

لعام   الفساد  لمكافحة  األفريقي  الحوار  ُعقد  وهكذا  ندو افتراضي  2021القارة.  خالل  من  عنوان:  ا  تحت  اإلنترنت  عبر  ات 
 منع الفساد ومكافحته". لذ اتفاقية االتحاد األفريقي "الجماعات االقتصادية اإلقليمية: الجهات الفاعلة الحاسمة في تنفي

الحوار استمر  ، وضم  أيام  لمدة   الذي  لمكافحة   ،ثالثة  الوطنية  والوكاالت  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول  عن  ممثلين 
وعقدت  وا   الفساد مفصلة  وتقارير  عروض  تقديم  تم  األخرى.  الفاعلة  والجهات  األكاديمية  واألوساط  المدني  لمجتمع 

وأطر مكافحة    ،اإلقليمية  الجماعات االقتصادية بين المشاركين حول حالة مكافحة الفساد على مستوى    مستفيضةمناقشات  
مستوى   على  المعتمدة  والقوانين  والسياسات  االالفساد  و   قتصاديةالجماعات  القطري اإلقليمية  تبادلت  المستوى   الوكاالت . 

المستوى   الحدود على  الوطني والتعاون عبر  المستوى  الممارسات في مكافحة الفساد على  لمكافحة الفساد أفضل  الوطنية 
 تتاح. حفل االف لفأ ا. محول كيفية تعزيز تعاونه المجلسالجهات الفاعلة غير الحكومية مع  تفاكرتو  ،دون اإلقليمي

عبر   الندوة  لالتحاد   بكلمة  االنترنتبدأت  االستشاري  للمجلس  التنفيذية  األمينة  نتشيمونيا  تشاريتي  السيدة  من  ترحيب 
 األفريقي لمكافحة الفساد التي قدمت لمحة عامة عن برنامج اإلصدار الخامس من الحوار األفريقي لمكافحة الفساد. 

 رياميفيدي رئيس المجلس  االستشاري لمكافحة الفساد . كلمة الترحيب من معالي جان لويس أنداءب
الفساد   لمكافحة  الخامس  السنوي  الحوار  في  بالمشاركين  أندرياميفيدي  لويس  جان  معالي  الحوار    ،رحب  أن  إلى  مشيًرا 

الثانية بسبب جائحة كوفيد بر عن التي تع  2063. وأشار إلى أن أجندة االتحاد األفريقي  19  -ُيعقد عبر اإلنترنت للمرة 
اقتصادات   تدمر  التي  الفساد  آفة  لمكافحة  ومشتركة  منسقة  جهودا  تتطلب  وسلمية  ومزدهرة  متكاملة  إفريقيا  إلى  التطلع 

 المساواة والعدالة والكرامة. و  الدول وتشكل عائقا أمام التنمية المستدامة وتحقيق قيم الحرية
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غي  المالية  التدفقات  بسبب  أنه  إلى  أندرياميفيدي  معالي  المشروعةأشار  من    ، ر  أكثر  إفريقيا  دوالر    80تخسر  مليار 
عام.   كل  تنميتها  وأوضح أمريكي  لتمويل  فقط  إليها  الحاجة  تشتد  التي  الموارد  من  القارة  يحرم  ال  هذا  يؤجج    ،أن  بل 

أيًضا أن    الصراع  المشاكل  وذكر  هذه  مثل  القوانين  تتطلب  معالجة  أن  إلى  كذلك  وأشار  محددة.  استراتيجيات  وضع 
تنسيقها وال وأن  صحيح  بشكل  متسقة  غير  تزال  ال  والوطني  اإلقليمي  المستويين  على  الفساد  تعالج  التي  والمعايير  لوائح 

داخل الجماعات    إال إذا تم إعطاء األولوية للتنسيق الفعال عبر الحدود  تحقيقهاأمر بالغ األهمية ألن مكافحة الفساد لن يتم  
المش االقتصادية اإلقليمية.  تذكير  الفساد و تم  اإلقليمي ومكافحة  التكامل  بين  التكافلية  بالعالقة  للفساد  باركين  إذا سمح  للخطر  أن األول معرض 

واختتم   اإلقليمي.  دون  المستوى  على  االستشاري  باالزدهار  المجلس  حوار  رئيس  أن  لضمان  المشاركين  بمناشدة  كلمته 
 طالق إلجراءات ملموسة في شن الحرب على الفساد. لمكافحة الفساد يتجاوز مجرد المحادثات ويصبح نقطة ان 2021

االنترنت  2 عبر  الشبكية  الندوة  لمكافحة 1.  الوطنية  والوكاالت  االقليمية  االقتصادية  الجماعات  بين  التنسيق  تعزيز   :
 الفساد في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع الفساد ومكافحته

السيدة مارثا منتالي من    منالمناقشات عرض تقديمي للجنة    سبق.  يندياي دياكات  أدار الندوة عبر االنترنت معالي سينابو
 المجلس االستشاري لمكافحة الفساد وجون كيفوفا من جماعة شرق إفريقيا.

 . عرض نتائج البحث حول موضوع العاملفأ

منت السيدة  موظفيلي   اقدمت  اإلحصائية  كبيرة  والمسائل  البحث    االقتصاد  حول  العام.  م  عنعرًضا  في  و وضوع 
 من البحث. الصادرة سلطت الضوء على عملية البحث والنتائج والتوصيات ،عرضها

جميع   إلى  استبيان  إرسال  تم  أنه  المشاركين  الفسادوأبلغت  لمكافحة  الوطنية  سوى    الوكاالت  تلقي  يتم  لم  رًدا.    15ولكن 
الجزائر قد  و  من:  الردود  الكون  ، بوروندي  ،بوتسوانا  ،ردت  الديمقراطيةجمهورية   ،ناميبيا  ،موريشيوس  ،إثيوبيا   ،غو 

 مملكة إيسواتيني وزيمبابوي.  ،جنوب إفريقيا ،تنزانيا ،سيراليون  ،سيشيل ،السنغال ،نيجيريا

 فيما يلي بعض النقاط البارزة من نتائج هذا البحث:

وقدمت آليات للعمل الجماعي  الجماعات االقتصادية اإلقليمية هي بالفعل جهات فاعلة ذات صلة في مكافحة الفساد  (  1
المعلو  وتبادل  الحوار  ويسرت  الفساد  معايير  ضد  ووضعت  نموذجيةمات  الفساد  وقوانين  للتعاون   لمكافحة  آليات  ووفرت 

 عبر الحدود للتصدي للممارسات الفاسدة.
االقت2 والجماعات  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الوكاالت  بين  القوي  التعاون  على  مشجعة  أمثلة  هناك  مثل (  اإلقليمية  صادية 

بشأن   للمحققين  المتخصصة  التدريبية  والدورات  الوطنية  التشريعات  في  اإلقليمية  الفساد  مكافحة  بروتوكوالت  ادماج 
 التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد األصول وغسيل األموال التي تيسرها الجماعة االقتصادية االقليمية.

أمام  3 الفساداج  ادم( هناك تحديات ملحوظة  الوطنية  بروتوكوالت مكافحة  التشريعات  المحدودة    في  الموارد  ذلك  في  بما 
االستراتيجية التدخالت  ومراقبة  للبروتوكوالت  الكامل  التنفيذ  تعيق  الخبرة  التي  التمويالت    ،ونقص  مجال  في  سيما  ال 

 د . الدولية واسترداد األصول واالفتقار إلى تنسيق سياسات وتشريعات مكافحة الفسا
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وإمكانية  4 حاجة  هناك  تزال  أكبر من  ل( ال  على دعم  االقتصاديةلحصول  على    الجماعات  الفساد  معالجة  في  اإلقليمية 
الوطني الفساد  المستوى  بمكافحة  المعنية  الفاعلة  الجهات  قدرات  تعزيز  خالل  القانونية   ،من  المساعدة  أطر  وتعزيز 

 األصول. استعادة وقف األفريقي المشترك بشأنودعم تنفيذ الم  ،المتبادلة داخل الدول األعضاء
 ممثل مجموعة شرق أفريقيا  الُمقدم منعرض ال. باء

العامة   األمانة  من  كيفوفا  جيمس  السيد  رضا    لجماعةأعرب  عن  إفريقيا  للبحث    جماعةالشرق  الرئيسية  النتائج  عن 
 والمساعدة القانونية المتبادلة وبناء القدرات.  ال سيما فيما يتعلق بتتبع األصول واستعادتها ،للمجلس االستشاري السنوي 

مع   كثب  عن  بالعمل  أفريقيا  شرق  لمجموعة  العامة  األمانة  التزام  االستشاري وأكد  التدابير  المجلس  لمنع   الالزمة  لتعزيز 
الشفا  ومكافحته  الفساد مبادئ  تبني  على  تنص  أفريقيا  شرق  جماعة  معاهدة  أن  إلى  وأشار  أفريقيا.  شرق  منطقة  فية  في 

 والمساءلة التي تعتبر حاسمة في مكافحة الفساد. 
حاجة هناك  تكون  حيثما  لتعزيزها  كثب  عن  المالية  األنظمة  مراقبة  في  المركزية  البنوك  دور  فحص  يجب  أنه    ، وأضاف 

 وكذلك آليات المراقبة لمنع فقدان األصول في القارة مثل تعزيز التعاون بين القارات.
 لمناقشات العامةجيم. النقاط الرئيسية من ا

التنمية 1 أمام  رئيسًيا  عائًقا  ويشكل  الدول  اقتصاد  على  سلًبا  يؤثر  يزال  ال  إفريقيا  في  الفساد  أن  المشاركون  أكد   )
والعدالة   والمساواة  الحرية  قيم  لتعزيز  القارة  لسكان  المشروعة  للتطلعات  المستدام  والتحقيق  واالقتصادية  االجتماعية 

 .  والكرامة
ا 2 أن  لوحظ  أساسي  (  شرط  هو  األفريقي  االتحاد  أجهزة  وقرارات  باالتفاقية  األفريقي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  لتزام 

في   األهداف  يعيق تحقيق  األفريقي  االتحاد  داخل نظام  الملزمة  اآلليات  تنشيط  في  الفشل  يزال  الفساد. ال  لنجاح مكافحة 
 لقارة.المعايير الموضوعة لمعالجة الفساد وغيره من العلل في ا

  تفاقية اإلى االحتجاج المتكرر بالسيادة من قبل الدول األعضاء كأساس للفشل في التنفيذ الكامل ألحكام    الموفدون ( أشار  3
ومكافحته الفساد  ذلك منع  ومع  االتفاقية  ،.  على  بالتصديق  أنه  على  اآلراء  في  توافق  هناك  الدول  ،كان   ،ضمنًيا  ،تقيد 

 لتعاون والتنسيق عبر الحدود للتصدي بفعالية آلفة الفساد. سيادتها إلى الحد الذي يتطلب ا

تم4 المستوى    ت(  على  المركزية  البنوك  مع  بالتعاون  المالية  االستخبارات  وحدات  تلعبه  الذي  الحاسم  بالدور  اإلشادة 
ُمبلغة الفساد  الوطني. ُيطلب من الكيانات الُمصنَّفة كمؤسسات  المالية التي تقديم معلومات إلى وحدات االستخبار   عن  ات 

االقتصادية الجرائم  لمعالجة  المركزية  البنوك  مع  وثيق  بشكل  بدورها  وعبر    ،تعمل  الحدود  عبر  األموال  غسل  سيما  وال 
 القارات.

اإلراد 5 أهمية  الفساد( ال يمكن تجاهل  في مكافحة  السياسية  أنها  ة  الفساد حيث   إذ  لنجاح مكافحة  شرط مسبق ضروري 
 عالقة قوية بين النوايا السياسية الحسنة والحكم الرشيد وكسب الحرب ضد الفساد.  تظهر الدراسات أن هناك
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البلدان األفريقية 6 العديد من  الفساد، تم إشراك  لمكافحة  المتحدة  اتفاقية األمم  المشاركين بأنه كجزء من تنفيذ  ( تم تذكير 
التقييم  عرفة من قبل الخبراء األفارقة المشاركين في العملية األول والثاني. على هذا النحو، ينبغي تسهيل تبادل الم  ينفي 

 لتعزيز الرصد في إطار اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

قام  7 االستشاري (  تطورين    المجلس  على  المشاركين  موارد    ،مينمهبإطالع  مركز  إنشاء  بصدد  المجلس  أن  وهما 
عن معلومات  لديه  سيكون  والذي  الفساد  أيًضا    لمكافحة  المجلس  طور  كما  والخبراء.  والباحثين  الفساد  مكافحة  ممارسي 

مشاركة   االقتصاديةإستراتيجية  و   الجماعات  اإلقليمي  المجلس  بين  التعاون  ستوجه  التي  االقتصادية اإلقليمية    الجماعات 
 .اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتهاإلقليمية للمساعدة في تنفيذ 

تنفيذ  الالحظ  (  8 في  تراخي  هناك  يزال  ال  أنه  دعوة  االتفاقيةمشاركون  تمت  االستشاري .  كان    المجلس  إذا  فيما  للتحقيق 
حوادث من  الحد  في  هادف  الفساد  الفشل  في    بشكل  األطراف  الدول  بعض  االتفاقية   االتفاقيةفي  في  لثغرات  نتيجة  هو 

 . ة غير المشروعةالتدفقات الماليال سيما في مجال  ،ووضع المعايير بشكل عام
 . اختتام الجلسة والطريق إلى األمام الد

معالي  األفريقي  قدم  لالتحاد  االستشاري  المجلس  رئيس  أندرياميفيدي  لويس  الفساد    جان  لليوم   الكلمةلمكافحة  الختامية 
 المجلس.  الذي أرسلهاألول من الحوار وأعرب عن امتنانه للبلدان الخمسة عشر التي ردت على االستبيان 

أن   على  كذلك  القارةالفساد  وأكد  مظاهره  في  في    بمختلف  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي  باالستقرار  يضر  يزال  ال 
القارة خارج  الموارد  نزيف  استمرار  مع  الملزمةو   ،أفريقيا  هذه  الجماعات   ،لتصحيح  بين  منسق  عمل  إلى  حاجة  هناك 

فساد و المجلس من أجل تحقيق أهداف ومواقف سياسة مكافحة الفساد  االقتصادية اإلقليمية والوكاالت الوطنية لمكافحة ال
ط علما بالتوصيات المختلفة المقدمة وسيعكس بشكل خاص القلق  أحيواختتم حديثه بطمأنة المشاركين إلى أن المجلس قد   المختلفة مثل الموقف األفريقي المشترك بشأن استرداد األصول. 

المعايير وضع  في  الثغرات  أن  ذلك  ب   ،من  في  ومكافحتهما  الفساد  منع  في    ،اتفاقية  ساهمت  غير  القد  فعالة   المكافحة 
 . ير المشروعة غلتدفقات المالية  ل

 : تأمالت بشأن حالة مكافحة الفساد في إفريقيا 2 الندوة عبر االنترنت .3

الثاني من حوار مكافحة الفساد عبارة عن جلسة مغلقة مع ممثلين عن الوكاالت الو  اليوم  وقد  طنية لمكافحة الفساد.  كان 
الجلسة   وعضو    معاليأدار  سيراليون  بجمهورية  الفساد  مكافحة  مفوضية  مفوض  كيفاال  بن   االستشاري مجلس  الفرانسيس 

لممثلي   فرصة  اإلنترنت  عبر  الندوة  قدمت  الفساد.  الفسادلمكافحة  لمكافحة  الوطنية  العامة    الوكاالت  الحالة  في  للتفكير 
مجلس  الفي فريق المناقشة وهم ممثل    ثالثة أعضاء  االنترنتشارك في الندوة عبر  وقد  في أفريقيا.    لجهود مكافحة الفساد

 . مبيقوموز لمكافحة الفساد وممثل السلطات الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر  االستشاري 
 ألف. تقرير مرحلي وتحديث من المجلس االستشاري لمكافحة الفساد 

كينيون  سليماني  السيد  االستشاري  قدم  المجلس  في  والقانونية  السياسية  الشؤون  في  السياسات  مسؤولي  كبير  لما  يو  تحديًثا 
أكتوبر   في  عقد  الذي  الرابع  السنوي  الحوار  منذ  وحققه  المجلس  به  الضوء2020قام  تسليط  وتم  وجه  ،  ،  على 

 : ، على التاليالخصوص
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الراب1 النسخة  عن  الصادرة  الرئيسية  بالتوصيات  التذكير  على  (  ركزت  والتي  الفساد  لمكافحة  األفريقي  الحوار  من  عة 
المتاحة مع مجلس االتحاد األفريقي لمكافحة   النظم القضائية في مكافحة الفساد )التقرير والتوصيات  تعزيز فعالية وكفاءة 

 الفساد(. 

في   الحظ  المجلس  أن (  2 الفساد  زيادة  اآلن  حتى  الفساد  لمكافحة  حوار  آخر  بين  ما  الفترة  في    في  االنتخابية  العمليات 
والمؤسسات   والهيئات  االنتخابات  مسؤولي  على  المساومة  إلى  الهادف  بالفساد  يتعلق  فيما  خاص  بشكل  هذا  القارة. 

 الحكومية.

والفساد    الحظ  المجلس أن  (  3 الدولة،  على  االستيالء  في  المتمثلة  المستمرة  التحديات  والمحسوبيةأيًضا    المفرطة   الكبير 
 في تآكل الثقة في أنظمة الحكم في القارة.التي تستمر 

يستعد(  4 المجلس  كوفيد  أن  جائحة  خالل  الفساد  على  تركزان  دراستين  االقتصادية    19  -إلصدار  الجماعات  ودور 
إلى أن الجماعات االقتصادية اإلقليمية يمكن أن تلعب دوًرا رئيسًيا في   السيد سليماني  اإلقليمية في مكافحة الفساد. وأشار

 ولكن قدراتها في هذا الصدد ال تزال غير مستغلة إلى حد كبير. ،في التشريعات الوطنيةمعايير مكافحة الفساد  اجإدم

إقليمية   أن المجلس يشهد(  5 إنشاء شبكات  المعاهدات اإلقليمية وكذلك  الفساد في تطوير  تطبيًقا متنوًعا لمعايير مكافحة 
 قوى. األشبكات الجهود التنسيق و لمكافحة الفساد ويلتزم المجلس بمواصلة دعم 

االتحاد 6 في  السياسة  أجهزة  اعتمدته  الذي  األصول  استرداد  بشأن  المشترك  األفريقي  الموقف  األفريقي  االتحاد  اعتمد   )
. هذه الوثيقة أساسية في مساعدة الدول األعضاء على التفاوض بشأن إعادة األصول المسروقة  2020األفريقي في عام  

 صول المسروقة واستعادتها وإدارتها في السياق األوسع للوقاية من التدفقات المالية غير المشروعة. وكذلك تحديد األ

أن  7 جزئًيا.    زاءإقلق  مجلس  ال(  الفساد  يغذيها  والتي  القارة  في  للحكومات  الدستورية  غير  التغييرات    ، السكانإن  عودة 
الشباب سيما  غير  ،وال  والتوزيع  اإلدارة  سوء  عن  راضين  بالممارسات    غير  يتأثر  وكالهما  الوطنية  للموارد  المتكافئ 

 الفاسدة.

أخيًرا8 االستشاري أشاد    ،(  اتفاقية    المجلس  على  األخيرة  ومكافبالتصديقات  الفساد  والكاميرون   تهحمنع  تونس  قبل  من 
واألربعين والخامسة  واألربعين  الرابعة  الدولتين  التوالي،  باعتبارهما  اصدقتا  اللتين    ، على  المجلس  على  ويواصل  التفاقية. 

األخضر والرأس  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  وموريتانيا   وجيبوتي  دعوة  وإريتريا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
 والمغرب والصومال وجنوب السودان وإسواتيني إلى أن تحذو حذوها.

 السيد كور طارق من الجزائر  عرض من. اءب

الجزا1 الحكومة  أن  السيد طارق  التعديالت ( الحظ  الفساد كما يتضح من  في مكافحة  إرادة سياسية حقيقية  ئرية أظهرت 
 الهيئة العليا للشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. . وهو  الدستورية التي تم سنها إلنشاء جهاز رقابي مستقل لمكافحة الفساد 
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 خالل اإلصالحات المؤسسية واالستراتيجية  ( كما أطلع المشاركين على الجهود التي تبذلها الجزائر لمكافحة الفساد من 2
الفساد  حيث ومكافحة  والوقاية  للشفافية  وطنية  استراتيجية  بصياغة  الدولة  منظمات   ، قامت  دور  تعزيز  على  وعملت 

 المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
اتفاقية  3 بموجب  الرصد  آلليات  التعزيز  من  بمزيد  الجزائر  أوصت  ومكافحت(  الفساد  يوضح  أبو   ه منع  نهج    المجلسن 

ودعا  األطراف.  للدول  به  الخاص  طارق   الرصد  ومعايير    السيد  واألهداف  واإلجراءات  للطرائق  اإليضاح  من  مزيد  إلى 
 التقييم في سياق رصد تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. 

للتعاون مع    وقد  (4 الجزائر  استعداد  الفساد ومكافحته  لبموجبااإلشرافي    دورهفي    المجلسأعرب عن  ولدعم    اتفاقية منع 
 أي تدابير من شأنها تعزيز فعالية المجلس في هذا الصدد. 

 السيد ميغيل كانديدو من موزمبيق  الُمقدمعرض  جيم.

السيد   الفساد في  ميجقدم  لمكافحة  المركزي  المكتب  التي  موز يل كانديدو سياًقا عن عمل  المختلفة  األنشطة  مبيق وعرض 
ف تنفيذها  لموز ي  يتم  الفساد  م مبيق  كما    ومكافحتهنع  مكافح،  في  حكومته  جهود  على  الضوء  النحو  سلط  على  الفساد  ة 

 :المبين أدناه
األموال1 من  الكثير  تخسر  كانت  الدولة  أن  الموزمبيقية  الحكومة  أدركت  أن  بعد  البنوك   ،(  إشراك  إلى  الحاجة  رأت 

األجنبية   العمالت  صرف  ومكاتب  المركزية  البنوك  مع  المشتركة  الجهود  تعد  الفساد.  مكافحة  حول  الحوار  في  المركزية 
 لغسيل األموال.  كبؤرأمًرا أساسًيا ألن هذه الكيانات غالًبا ما تعمل 

الق2 في  الفساد  تجريم  يعزز  جديد  عقوبات  قانون  استحداث  تم  الفساد  (  قضايا  في  النظر  سرعة  ويضمن  الخاص  طاع 
 ويمنع تحويل األحكام على الفساد إلى غرامات.

هذه    اعتمدت(  3 بموجب  الفساد.  مكافحة  في  قطاعية  مقاربات  اآلن  تتضمن  الفساد  لمكافحة  وطنية  إستراتيجية  موزمبيق 
واألمن  ،االستراتيجية التعليم  مثل  لقطاعات  إستراتيجية  خطط  اآلن  أخرى   ، توجد  أمور  بين  الخطط   ، من  هذه  تطوير  ويتم 

 بالتشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع المعني.
العامة.  4 للخدمات  اإلنترنت  عبر  للمدفوعات  افتراضية  منصات  أيًضا  الدولة  طورت  المعامالت  وقد  (  انخفاض  أدى 

 النقدية إلى انخفاض كبير في حوادث الفساد وغسل األموال على وجه الخصوص. 

الدوليموز وافقت  (  5 القضائي  التعاون  لتعزيز  جديدة  صكوك  على  تُ   ،مبيق  جديدة  أنظمة  اعتماد  ذلك  في  اآلن  سر   بما  ع 
 تسليم المجرمين وغيرها من الطلبات القضائية األجنبية.عملية 

اإلي 6 وهيئة  الوزارات  ذلك  في  بما  العامة  المؤسسات  مع  تفاهم  مذكرات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وقعت  رادات ( 
 الوطنية والمؤسسات الخاصة تحت مظلة غرفة التجارة في موزمبيق.
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الفساد   سه ل(  7 مكافحة  من  المؤسسات  لتمكين  الدولة  مؤسسات  داخل  المدربين  تدريب  أيًضا  الخليجي  التعاون  مجلس 
اآلن حتى  الداخلية.  الخبرات  تدريب    ،باستخدام  مكا  776تم  رسائل  نشر  على  قادرين  وأصبحوا  داخل  مدرًبا  الفساد  فحة 

 وهي خطوة شهدت وفورات كبيرة في تكاليف التدريب.  ،المؤسسات

 . تحديثات البلدان الد
العامة الجلسة  تم    ،خالل  التي  المبادرات  مختلف  لمشاركة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الوكاالت  لممثلي  الفرصة  أتيحت 

ممثلون   قدم  الفساد.  مكافحة  مجال  في  بلدانهم  داخل  فيها  ومدغشقر الشروع  ديفوار  وكوت  وتوغو  والسنغال  مالي  من 
فيما يلي ملخص لالتجاهات  الفساد.  المختلفة في مجال مكافحة  بلدانهم  المحرز في  المبادرات والتقدم  وسيشيل وبوتسوانا 

 : والممارسات والتحديثات التي قدمها ممثلو السلطات الوطنية لمكافحة الفساد
التزاًما جديًرا بالثناء في معالجة الفساد من    . أظهرت الدول األطراف في اتفاقية1 االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته 

استقاللية   لضمان  الدستورية  التعديالت  ذلك  في  بما  القانونية  اإلصالحات  من  متنوعة  مجموعة  الوطنية خالل  الوكاالت 
الفساد  وحرية  لمكافحة  المعلومات  إلى  بالوصول  المتعلقة  التشريعات  الفساد    وكذلك  مكافحة  تشريعات  لتكملة  التعبير 

 الحالية. 
الفساد 2 مكافحة  في  نهجها  لتوجيه  وطنية  استراتيجية  وخطط  استراتيجيات  أطراف  دول  عدة  اعتمدت  هذه  أتاحت  وقد    . 

الجفة  ستهد  المُ االستجابات  االستراتيجيات والخطط   المنسقة من قبل مختلف  القطاعية والرسائل  المبادرات   هات للفساد مثل 
 الفاعلة في مجال مكافحة الفساد. 

منصات  3 تطوير  خالل  الفساد من  لمعالجة  التكنولوجية  االبتكارات  من  لإلعجاب  مثير  بشكل  البلدان  بعض  استفادت   .
حوادث   في  كبير  انخفاض  إلى  النقدية  المعامالت  انخفاض  أدى  العامة.  للخدمات  اإلنترنت  عبر  للمدفوعات  افتراضية 

 . ، عسل األموالالخصوصعلى وجه  و  ،الفساد

بما في ذلك من   ،تحسينات على المالحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد في بعض الدول األطراف  تم إجراء.  4
الفساد قضايا  في  الفصل  إجراءات  لتسريع  الصلة  ذات  القوانين  تعديل  بالسجن   خالل  والعقوبات  التسليم  طلبات  وتسريع 

 تثبت إدانتهم. )بداًل من الغرامات( لمن 
األصول5 استرداد  لتنظيم  تشريعات  اعتمدت  التي  البلدان  عدد  في  بالثناء  جديرة  زيادة  هناك  ذلك  ،.  من  اإلدارة    ،واألهم 

مما أدى إلى    ،مثلةتم اعتماد لوائح بشأن إعالن الثروة في بعض الدول المُ   ، الفعالة لألصول المستردة. باإلضافة إلى ذلك
 ن عن الفساد.ثني الموظفين العموميي

الفساد6 قد تبنت نهًجا ذا شقين في مكافحة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  المنظمات  القطرية أن معظم  التقارير    ، . يتضح من 
وقد   اإلنفاذ.   / والحماية  الوقاية  الوعي    أضافتوهما  خلق  في  مهمين  كشركاء  المدني  المجتمع  منظمات  المنع  تدابير 

 بمكافحة الفساد.
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ال7 بعض  تعالج  مناهج  .  مراجعة  خالل  من  بلدانهم  في  الفساد  لثقافة  الجذرية  األسباب  الفساد  لمكافحة  الوطنية  وكاالت 
المسلسالت  مثل  االستخدام  سهلة  اتصال  طرق  أيًضا  ابتكروا  لقد  والعالي.  والثانوي  االبتدائي  التعليم  لمستويات  التعليم 

 التلفزيونية المتحركة للوصول إلى الجماهير األصغر سًنا.

بين   والتآزر. هناك نماذج مشجعة للتعاون في تدابير مكافحة الفساد على المستوى دون اإلقليمي مثل اتفاقات التعاون  8
 الوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد من مالي والسنغال وكوت ديفوار.

م9 كبيرة  واستقاللية  والتزاًما  شجاعة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الوكاالت  من  العديد  أظهرت  خالل  .  الفساد    تقديمن  قضايا 
القضاء  البارزة التي    ،إلى  تلك  ذلك  في  فيهابما  لجعل    يتورط  الجهود  بذل  يجب  الرئاسة.  مثل  عليا  مناصب  في  ضباط 

 هذه المالحقات القضائية البارزة هي القاعدة وليس االستثناء. 

ا كان هناك تعاون فعال بين الوكاالت داخل  . تشير التجارب المشتركة إلى أن هناك نجاًحا أكبر في مكافحة الفساد إذ10
تم   التي  الممارسات  أفضل  ومن  بلد.  هيكل  الغابات    تمت  وموظفي  الجمارك  ومسؤولي  الشرطة  بين  المعلومات  تبادل 

 . أجل تدخالت متسقة واستراتيجية لمكافحة الفسادوالقضاء والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة من 

إلى أهمية تقييمات مخاطر الفساد كأداة    الوكاالت الوطنية لمكافحة الفسادأشار عدد من    ، ية. كجزء من التدابير الوقائ11
 ليس فقط لخلق الوعي بالفساد ولكن أيًضا لإلبالغ عن االستجابات بشأن التدابير المناسبة لمنع الفساد.

الطلبا من  العديد  خالل  من  هي  الفساد  مكافحة  لكيفية  تحديدها  تم  التي  الطرق  اإلجرائية إحدى  والتقنيات  العارضة  ت 
وبالتالي بهم.  المشتبه  محاكمة  تأخير  إلى  تهدف  التي  الفساد  قضايا  في  الفصل  في  دوًرا    ، األخرى  يلعب  القضاء  فإن 

 محورًيا في منع إساءة استخدام إجراءات المحكمة من قبل المتهمين. 
 

 كافحة الفساد   والطريق إلى األمام للمجلس االستشاري لم الختامية . الجلسةهاء

اإلنترنت الندوة عبر  أندرياميفيدي    المجلسدعا رئيس    ،في ختام  لويس  الفساد السيد جان  لمكافحة  الوطنية  إلى    الوكاالت 
لتنفيذ   المجلس االستشاري من أجل بناء شبكات  المشاركة مع  الفساد ومكافحتهتعزيز  لمنع  األفريقي  االتحاد  والموقف    اتفاقية 

ب المشترك  األصولاألفريقي  استرداد  لتحديد   ،شأن  األفريقي  االتحاد  في  األعضاء  للدول  رئيسية  أداة  هو  األخير  وهذا 
اتفا . واستردادها وإدارتها األصول المعادة لصالح المواطنين لتنفيذ  بذلتها  التي  الكبيرة  للجهود  األعضاء  بالدول  المجلس  الفساد    االتحاد  قيةأشاد  لمنع  وأدوات    ومكافحتهاألفريقي 

مصدر  في البلدان المختلفة    الوكاالت الوطنية لمكافحة الفسادافحة الفساد ذات الصلة. تعد أفضل الممارسات من قبل  مك
 في القارة. الوكاالت الوطنية لمكافحة الفسادوتوفر ثروة من المواد للتعلم المتبادل بين إلهام 
الفسادمجلس  الالتزم   لمكافحة  ع  االستشاري  األخيرة  اللمسات  المشاركينبوضع  مع  ومشاركته  الحوار  تقرير  كما لى   ،

 . 2022إلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي في يناير  هسيقدم أيًضا توصيات
 
 : منتدى الجهات الفاعلة من غير الدول3الندوة عبر االنترنت . 4

 هدف الجلسة
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الجلسة   الحال  واتاحتناقشت  غير  الفاعلة  الجهات  بين  المشترك  للتفكير  و فرصة  من  المجلس كومية  األول  الجزء  أدار   .
 ن م  سليماني كينيونيوقدم السيد    ،. قبل المناقشات العامةاالستشاري   مجلسالعضو    معالي اجنيس كايوبو نجاندوالجلسة  

االستشاري  بين    المجلس  التعاون  حالة  حول  الدولو   المجلسعرًضا  غير  من  الفاعلة  ديا الجهات  دون  السيد  وقدم   .
التنفيذ إفريقياالرئيس  لعموم  المحامين  التحاد  بين    ي  للتعاون  الممكنة  النماذج  حول  ثاٍن  تقديمًيا  و العرًضا  الجهات مجلس 

التعاون مع  الفاعلة من غير الدول  الجلسة على مناقشات حول كيفية تنظيم  الثاني من  باإلضافة    المجلس. اشتمل الجزء 
 منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.إلى تحديثات البلدان حول كيفية إشراك الدول األعضاء ل

المجلس  .ألف بين  التعاون  الدولو    االستشاري   حالة  غير  من  الفاعلة  كبير   -  الجهات  كينيونيو  سليماني  السيد 
 .مسؤولي السياسات للشؤون السياسية والقانونية في المجلس االستشاري 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته 1 للقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم    ( تدرك  الدور الرئيسي 
الفساد وتطلب من   االستشاري في مكافحة  الدولبناء شراكات مع    المجلس  الفاعلة من غير  الحوار في    الجهات  لتسهيل 

 مكافحة الفساد. 
  ، كما ًعا ومحدوًدا جغرافًيا ومشتًتاوالمجلس متقط  الجهات الفاعلة من غير الدولالتعاون بين    ُيعتبر  ،( في الوقت الحالي2

 .مكثف تليها فترة هدوءيتميز بفترات من النشاط ال

تم عقد منتدى لمنظمات   ،الحوار السنوي الثالث لمكافحة الفساد الذي عقد في كيغالي، رواندا  وخالل  2019  عام  ( في3
المدني   فيهالمجتمع  مع    قدمت  التعامل  كيفية  حول  مطورة  منظمةبط  المجلسمقترحات  تتحقق  .  ريقة  هذه لم  معظم 

 .19 -فيه جائحة كوفيد تالذي تسبب النقطاعل نظراً المقترحات بعد 

تعاون  4 لتعزيز  إمكانية  هناك  الدولمع    المجلس(  غير  من  الفاعلة  مراقبة    الجهات  مجاالت  االتحاد في  اتفاقية  تنفيذ 
ومكافحته الفساد  لمنع  والبحوث  األفريقي  الدولة  تقارير  خالل  و   والتوثيق  من  والتوعية  مواتية  لدعم  الوالدعوة  بيئة  خلق 

 لمنظمات المجتمع المدني.
الناجحة  5 الفاعلة من غير الدولمجلس و الفي تعاون  المتمثلة  ( كانت هناك بعض الجهود  شراكة  البما في ذلك    الجهات 

إفريقيا الفساد في  القطاعات بشأن مكافحة  العمل متعددة  الدولية  و   ،طويلة األمد مع مجموعة  الشفافية  الشراكة مع منظمة 
و  البحث  م بشأن  كينيا  مكتب  في  العالمية  الشفافية  جائحة  نظمة  مع  19  -كوفيدخالل     One Campaignوالشراكة 
 الشفافية والمساءلة.  الموسيقية لدعم

 

بين    .باء للتعاون  الممكنة  الفسادالنماذج  لمكافحة  االستشاري  من  والجهات    المجلس  الغالفاعلة  السيد   -  دولير 
 دونالد ديا الرئيس التنفيذي التحاد المحامين لعموم أفريقيا  

الجهات1 أشركت  من    (  الدولغالفاعلة  ذلك  المجلس    ير  في  بما  مختلفة  بطرق  االتفاقية  لتنفيذ  المبذولة  الجهود  في 
الوع وزيادة  المواطنين  وتعبئة  ومكافحته  الفساد  لمنع  األفريقي  االتحاد  التفاقية  حول الترويج  الممارسة  مجتمع  وبناء  ي 

 والدولة.  قاليماألاالتفاقية والبحث والتوثيق والمعرفة حول مظاهر الفساد في تقارير 
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مع  2 المدني  المجتمع  منظمات  مشاركة  استمرت  كونها    االستشاري   المجلس(  في   ،مخصصةفي  للتفكير  حاجة  وهناك 
 كيفية ضمان االستدامة واالتساق في هذه المشاركة. 

تم3 مشاركة    (  نموذج  الدولاقتراح  غير  من  الفاعلة  والشعوب    الجهات  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  اعتمدته  الذي 
ل يمكن  محتمل  الدول و   لمجلسكمثال  غير  من  الفاعلة  غير   الجهات  المنظمات  منتدى  يكون  أن  المحتمل  من  تكراره. 

القارية األكثر التابع للجنة األفريقية هو المنصة  الفاعلة غير الحكومية والتي توجد منذ    الحكومية  تطوًرا لمشاركة الجهات 
من   المنتدىعاًما.    25أكثر  حكومية  ويستضيف  غير  منظمة  أعضاء  الديمقراطية وهي    أحد  لدراسات  األفريقي  المركز 

 وحقوق اإلنسان ويعقد أحداًثا جانبية إلى جانب أنشطة اللجنة. 
المن4 أن  يعني  أعاله  النموذج  تكرار  إن  باجتماع  (  تكليفها  يتم  العضو  الدولظمة  غير  من  الفاعلة  عام    الجهات  كل 

  .المجلسفي أنشطة وتدخالت مكافحة الفساد التي يضطلع بها  على نحو نشطللمشاركة 

األفريقية كنموذج  5 المحكمة  اإلنسان والشعوب ومشاركته مع  لحقوق  فعالة  أفريقية  أجل محكمة  التحالف من  اقتراح  تم   )
 النظر في اعتماده.   الجهات الفاعلة من غير الدولمجلس و لل آخر يمكن

قبوله6 تم  إذا  محددة    ، (  عضوية  منظمة  إنشاء  سيعني  أعاله  النموذج  فيها  تفإن  الدول شترك  غير  من  الفاعلة    الجهات 
 . المجلسألغراض إشراك 

يختار  7 الذي  النموذج  كان  أًيا  الدولو   المجلس(  غير  من  الفاعلة  االتساق فق  ،تبنيه  الجهات  أن  على  التأكيد  تم  د 
عمل   إطار  تصميم  خاص  بشكل  بمكان  األهمية  من  االعتبار.  في  وضعها  يجب  التي  الحاسمة  العوامل  من  واالستدامة 

 للمشاركة يمكن أن يستمر حتى عندما يتقلب دعم المانحين.

. تم تبادل الخبرات ن غير الدولكيفية العمل على المستوى الوطني مع الجهات الفاعلة مركزت بلدان مختلفة على    لقد
وموريشيوس   نم ومالي  والسنغال  وتنزانيا  الدول وبوتسوانا.    توغو  بين  والتعاون  الملحوظة  االستراتيجيات  يلي  فيما 

 األطراف والجهات الفاعلة من غير الدول: 

الجهات الفاعلة    . وهذا يمك نلالجهات الفاعلة من غير الدو هيئة مكافحة الفساد و   ميثاق يحدد إطار التعاون بيناعتماد    -
 من العمل بشكل مشترك في حمالت مكافحة الفساد على الصعيد الوطني. والوكاالت الوطنية من غير الدول

 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.  عملية وضعتشكيل لجان تضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في  -

حيث يعملون في قطاع معين مثل الصحة    ،ني والمنظمات غير الحكوميةارتباطات محددة مع منظمات المجتمع المد  -
 . في معالجة الفساد

الوكاالت    - الفساد مع  اشتملت مشاركة  لمكافحة  الدولالوطنية  الفاعلة من غير  المدني   على   الجهات  المجتمع  منظمات 
 ومواطنين فاعلين.وعات ومجم / غير رسمية رسمًيا ولكن أيًضا منصات غير منظمة لةالُمشك  التقليدية / 
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الوطنية    - الهيئة  تضمين  قامت  وتم  الفساد  لمكافحة  استراتيجياتها  من  كجزء  الدينية  المؤسسات  بدمج  الفساد  لمكافحة 
الفساد   الخُ رسائل مكافحة  العمالية  طب.تمفي  النقابات  لفئات مختلفة وتشمل هذه:  الفساد  لمكافحة   إنشاء منصات مختلفة 
 المنظمات الشبابية والنسائية والقطاع الخاص.و  دنيومنظمات المجتمع الم

منظمات  - مع  تفاهم  المجتمع   مذكرات  منظمات  وتدريب  الفساد  مكافحة  مبادرات  في  للتعاون  المختلفة  المدني  المجتمع 
 بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.  عداد التقارير الموازيةإ المدني على 

وثيق  - بشكل  وسائ   العمل  تدريبمع  وتسهيل  اإلعالم  حول   ل  التقارير  وإعداد  التحقيقات  على  االستقصائيين  الصحفيين 
 الفساد. 

 التوصيات 
  -الناجم عن جائحة كوفيد  االنقطاعبعد    الجهات الفاعلة من غير الدولو    المجلس( قرر المشاركون تنشيط التعاون بين  1

المنخرطة    الجهات الفاعلة من غير الدولكفرص لتوسيع عدد  واالستفادة من المنصات عبر اإلنترنت الموجودة اآلن    19
 .المجلسمع 

المجلس و 2 الدول ( يطلب كل من  الفاعلة من غير  األنسب   الجهات  اإلطار  للتشاور واالتفاق على  الحوار  بعد هذا  وقًتا 
التوصل إلى إجماع حول هذا األم إلى  الجانبين  ر قبل وقت طويل العتماده من أجل تعاون متسق وحيوي. ويهدف كال 

 من انعقاد الحوار السنوي القادم لمكافحة الفساد. 

المجلس3 يلتزم  ومتابعة    (  المدني  المجتمع  منظمات  مع  الحالية  التفاهم  مذكرات  على  مع المذكرات  البالحفاظ  جديدة 
 . المجلسالمنظمات التي لم تشارك من قبل مع 

مجموع4 عضوية  وتوسيع  تعزيز  سبل  المجلس  يستكشف  سوف  في  (  الفساد  مكافحة  بشأن  القطاعات  متعددة  العمل  ة 
 بذل جهود مدروسة لزيادة مشاركة النقابات العمالية ومنظمات الشباب والنساء ووسائل اإلعالم.أفريقيا. وستُ 

حث  5 بين    الموفدون (  المستمر  الحوار  تسهيل  في  النظر  على  الدولالمجلس  غير  الفاعلة من  تبادل    الجهات  أجل  من 
 الممارسات الجيدة واإللهام.الخبرات و 

ممثلو  6 طلب  من  (  الفاعلة  الدول غالجهات  لرصد    ير  المدني  المجتمع  منظمات  قدرات  تعزيز  دعم  التنمية  شركاء  من 
مجلس تقديم الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني ال  وطلبوا أيضا من  اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتهتنفيذ  

 حات لشركاء التنمية.مقتر الفي وضع 

 ختامية ال كلمةال .د

اندريامي ألقى   لويس  جان  رئيسمعالي  االستشاري   فيدي  ختامية  المجلس  بدايتها   شكر  كلمة  المشاركين  في  على    جميع 
المناقشات  الثرةمساهماتهم   أن  ،في  مجدًدا  مع تلن    المجلس   عزيمة  وأكد  منظمة  مشاركة  على  للحصول  السعي  في  لين 

الح غير  و الجهات  المجلس  كومية  ودعمها أن  المدني  المجتمع  منظمات  مع  التواصل  خالل    ،سيواصل  من  ذلك  في  بما 
الموارد المعنية بالشراكات وتعبئة  العمل  المدني على    ،مجموعة  المجتمع  ال سيما    ،أن تظل يقظة وموحدةوحث منظمات 

الفساد مكافحة  في  عملها  على  ردًا  والقمع  المضايقات  مواجهة  أنفي  وأكد  إلى    سيواصل   المجلس  ،  الرامية  الجهود  دعم 
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سالمة   لضمان  حاسمة  أهمية  ذات  قوانين  وأي  األعضاء  الدول  مختلف  في  المخالفات  عن  المبلغين  حماية  قوانين  سن 
الفساد باإلشادة بالشجاعة التي أبدتها   كلمته  أندرياميفيدي  معالي  واختتم  . الجهات غير الحكومية ألنها تساهم في مكافحة 

 بسالمتهم الشخصية.  مخاطرة أفرادها حتى في ظل ،المجتمع المدني في مكافحة الفساد منظمات
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