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الهــاهرة مبخالــف الســبل املمكنــة ،مبــا ى
لع الاعاعن عالانسيق مع الدعل الطرا سواء

ملخــص:
ختـــــاص هـــــا الورقـــــة بدراســـــة آليـــــا
مكاف ــــــة الفســــــاد ى الــــــدعل الفريقيــــــة
باعابارهـــا تطـــار ـــو جي للب ـــث ى مـــدا
جناعــــة اجلهــــود الدعليــــة ملكاف ــــة ظــــاهرة
الفساد ،طاةة مع اورتبـاط املبااـر لهـاهرة
الفساد مع مسائل المـن عاوسـاقرار ع قيـق
الانميـــة املســـادامة ى الـــدعل .عواـــع ى خن
اجملــال الفريقــي هــو الكاــر حاجــة للب ــث
عالدراسة ى مع لة مكاف ة الفساد ،فبعـد
خن عانــ دعل هــا القــارة لعقــود طويلــة مــن
اوســاعمار عخملفات ـ  ،عحــع بــدخ مب اعلــة
النهـــــو

لا قيـــــق طرـــــوا بســـــيرة

تلاـــز بالســـعي جملابهـــة هـــا

ـــــو

الانمية ،برة لدا كاري منها مهاهرالفساد
حاى خةب مرادفاً للانمية فيها .
عتدراك ًا من الدعل خلرورة الناائ املرتتبة
عن تفري هـا اجلـرائ  ،حاـى خنهـا خةـب
تــدطل ضــمن مــايعرإ س"منهومــة اإلرهــاس"،

على املساوا اإلقليمي خع الدعلي.
من هاا املنرلق كان ت مع عنوان املقال
فعل املكاف ة (مراق من الكفـاز) ،مبـا لـ
مــن دولــة تعــب عجــود اإلرادة عالرغبــة القويــة
لـــدا الـــدعل املعنيـــة مبواجهـــة كافـــة جـــرائ
الفساد عالاشلب عليها.
ى هاا اإلطار

اعل الدراسة

ليـل هـا

اإلاكالية باوساناد تىل مقـارباع خمالفـاع
مــل العىل البعــد السياســي للموضــوع ؛ خي
ما يرتبط ب من طلفيـا عخبعـاد سياسـية ،ى
حــع تركــز املقاربــة القانونيــة علــى اوتفاقيــة
الفريقيــة ملكاف ــة الفســاد باعابارهــا آليـــة
قانونيـــة كرســـاها جهــــود الـــدعل اإلفريقيــــة
ملواجهة ظاهرة الفساد.
الكلمــا املفااحيــة :مكاف ــة الفســاد؛
الانميـــة املســـادامة؛ الاعـــاعن الـــدعلي؛ الـــدعل
الفريقية.

* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
770

عدد خاص بأشغال امللتقى الدويل حول:

آليات مكافحة جرائم الفساد يف التشريعات املغاربية ـ  05/04ديسمرب 5002

اجلهـود األفريقيـة يف مكافحـة جرائم الفساد ________________________________ _________________ هيام بن فرحيـة

Abstract:
This
article
studies
the
mechanisms of fighting corruption
in African states as an exemplary
model to examine the efficiency of
international effort in this matter.
Issues such as security, stability and
sustainable
development
are
intimately linked to the fight against
corruption. It is common knowledge
that corruption is a factor of
intricate connections with political
and socio- economic crises,
escalating into organized crime and
further growing into terrorism. The
international community as well as
the African states is engaging in
fighting this phenomenon with all
means necessary. In this context,
cooperation and coordination is
essential in bilateral, regional and
international aspects. This article
analyses this problem statement
from two perspectives. First, the
political approach focuses on
backgrounds and dimensions of the
phenomenon of corruption. The
second approach emphasizes on the
legal standpoint that centers on the
African
Convention
against
Corruption as a legal mechanism
established by the efforts of African

countries
to
confront
the
phenomenon of corruption. This
problem statement composes many
questions such as: How can the
spread of corruption crimes are
explained in Africa? Can African
countries succeed in their own
efforts to counter corruption? What
are the most important obstacles
facing African countries in their
fight against corruption? What are
the African efforts to fight
corruption?
These points can be addressed
through the following topics:
First: The seriousness of the
spread of corruption crimes in
Africa.
Second: Interpretations of the
spread of corruption in Africa.
Third: The importance of
cooperation among countries to
confront corruption crimes.
Fourth: The efforts of African
countries to fight corruption.
Fifth: Evaluation of African
Efforts to Combat Corruption in
Africa: Constraints and Prospects.
Keywords: Fighting corruption;
Sustainable
development;
International cooperation; African
States.

:مقدمــة
خةــب موضــوع مكاف ــة الفســاد يكاســي خهميــة بالشــة لــدا الكــاري مــن الــدعل
اإلفريقيـــة باعابـــار يـــرتبط برـــكل مبااـــر باســـاقرارها السياســـي ع قيـــق الانميـــة
 عيههر لع مع تعالن او اد اإلفريقي طالل مـؤمتر القمـة الفريقيـة.)1(املسادامة فيها
) باعابارهـــا عامـــا7491(  ختصـــيص ســـنة7491  ينـــاير72 الـــاالثع الـــاي انعقـــد ى
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ملكاف ة الفساد ى تفريقيا ،ع لع

ـ اـعار "اوناصـار ى مكاف ـة الفسـاد :مسـار

مسادا لا ول تفريقيا"(.)2
من هاا املنرلق خةب

دراسة موضوع مكاف ـة جـرائ الفسـاد ت طـا خبعـاداً هامـة

عترتبط بق ايا اائكة تزيد من تعقيد عةعوبا :
حيــث خن قيــاس ظــاهرة الفســاد ع ليــل خســباب عناائجـ علــى الواقــع عبرــكل دقيــق
عحقيقــي هاــل ى حــد اتـ تاــكاوً حقيقيـاً بالنســبة لكــل الــدعل مبــا فيهــا املارــورة،
طاةة عخنـ جرهـة يعمـد منفـايها عاملاـواطئع معهـ فيهـا الاسـرت عالاخفـي ،لـالع فـإن
القياس خع الرةـد الـدقيق مل سـاويا هـا اجلرهـة عمـا يارـعب عنهـا مـن جـرائ مسـ لة
ةعبة للشاية ،عهي تساوجب درجة كبرية من الانسيق عالفعّاليـة عاخلـربة ى العمـل بهـاا
اخلصــوص ،ســواء علــى املســاوا الــداطلي خع طــارج حــدعد الدعلــة ،لن مــرتك هــا
اجلرائ مرةون ى الشالب على تهريب الموال خع املنـافع الـ

يسـا و عن عليهـا طـارج

الدعلــة ،المــر الــاي يــؤدي تىل تعقــد عمليــا املراقبــة عالا ريــا عيفــر

تعاعن ـاً دعلي ـاً

طاة ـاً ى هــاا اجملــال .عالواقــع خن ـ تىل عق ـ قريــب كان ـ كــاري مــن الــدعل عالبنــوك
عالرــركا (طاةــة ال ـ تــودع لــديها المــوال) خع ال ـ يــا تبيــيو المــوال فيهــا (مــن
طالل اراء عقارا خع خسه لرركا ماالً ،)..تاجاهل ضـرعرة املرـاركة ى عمليـا
الا ري عو تقبل الكرف عن خ اء عمالئها من املاورطع ى ها اجلرائ .
علكن تفري ظاهرة اإلرهاس الدعلي عالرتابط خع الاداطل بع خمالف خنـواع اجلـرائ
املرتبرــة ب ـ  ،فــر

علــى هــا الــدعل عاملؤسســا املاليــة ضــرعرة اولاــزا باوتفاقيــا

الدعلية اخلاةة مب اربة ظاهرة الفساد باعابارها جز ًءا و ياجزخ من "منهومة اإلرهاس".
من جهة خطرا نالحظ خن مراقبة مدا تكفل الدعل مبواجهة جرائ الفسـاد برـكل
حقيقي عفعّال ،تررز تاكالية مبدخ السيادة عالادطل ى الرؤعن الداطلية للدعل؛ فهـي
تارــرق تىل ةــال ماةال ـ كــاري مــن النهمــة السياســية تعاــرب مــن الرــؤعن الداطليــة
اخلاةة بها عال مت

سيادتها عبالاالي و تسم ى غالب الحيان بالادطل فيها.

ععلي  ،يصب الاعاعن ى هاا اجملال ةـعب الا قيـق ،عهـو مـا يفـرة مع ـلة حقيقيـة
بـع رغبـة الـدعل ى مكاف ـة ظـاهرة الفسـاد ،عمـدا تقبلـها "تـدطل" الـدعل عاملنهمـا
املاخصصــة ملســاعدتها بهــاا اخلصــوص؛ عتن كــان موقــف الــدعل هنــا مفهوم ـاً ى ظــل
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احملــاعو احلاياــة للاــدطل مــن طــرإ هــا املنهمــا طاةــة الشــري حكوميــة منهــا،
عالاقارير املوجهة ال تقدمها ،عكالع حماعلاها الدائمة اسـاشالل خي منفـا مبـا خيـد
مصاحل خطراإ طارجية معينة عمقق خهداإ طفية يا.
من هنا تربة خهمية الب ث عن سبل الاعاعن بع الدعل الفريقية ى ةال مكاف ة
الفساد حيث تركز هـا الورقـة الب ايـة علـى اجلهـود الفريقيـة اخلاةـة مبكاف ـة
الفســاد عمــدا جتــاعس الــدعل الفريقيــة مــع لــع ؟ عواــع ى خن الكــاري مــن الســئلة
ترتبط بها اإلاكالية ،من بينها:
 كيف هكن تفسري انارار جرائ الفساد ى خفريقيا ؟ هل هكن للدعل الفريقية خن تنج جبهودها اخلاةة ى مواجهة ظاهرة الفساد؟ مــا هــي خه ـ العراقيــل ال ـ تواج ـ الــدعل الفريقيــة ى ســعيها ملكاف ــة ظــاهرةالفساد؟.
 في تاجسد اجلهود الفريقية حملاربة ظاهرة الفساد؟هكن تناعل ها النقاط من طالل احملاعر الاالية:
خعوً :طرورة تفري جرائ الفساد ى خفريقيا.
ثانياً :الافسريا املخالفة لافري ظاهرة الفساد ى خفريقيا.
ثالااً :خهمية الاعاعن بع الدعل ملواجهة جرائ الفساد .
رابع ًا :مساعي الدعل عاملؤسسا الفريقية ملكاف ة الفساد.
طامساً :تقيي اجلهود الفريقية ملكاف ة الفساد ى خفريقيا :املعوقا عا فاق.
احملور العل :طرورة تفري جرا ئ الفساد ى خفريقيا
هال انارار جرائ الفساد خحد خه الا ديا ال تواجهها كافة الدعل اوفريقيـة،
باعابار يعوق جهود الانمية عيعرقل

قيق المن عاوساقرار ى ها الدعل .فبالرغ مـن

كون تفريقيا مساودع للارعا البرـرية عالربيعيـة فإنهـا تبقـى الكاـر تـ طراً عامليـا ى
الانمية بكامل ةـورها عخبعادهـا  .عتههـر حـدة طرـورة هـا الق ـية ى تصـري رئـي
مفوضية او اد اوفريقي موسى فقي حممـد ،حيـث اعاـرب خن " كافـة المـ اوفريقيـة
معنية بركل خع بآطر ععلى مساويا خمالفة بها الفة " .عخكد خن مكاف ـة الفسـاد
جيب خن تكون ااملة سـنة  7491كـون ظـاهرة الفسـاد تكلـف القـارة

ـو  04مليـار
772

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

اجلهـود األفريقيـة يف مكافحـة جرائم الفساد ________________________________ _________________ هيام بن فرحيـة

دعور خمريكي سنويا .كما خضاإ خن الرقـا الـ خعـدها اخلـرباء كرـف خن املـوارد
املخالسـة عــن طريــق الفســاد ى افريقيــا هكـن ى حــال اســاامارها خن تشــب القــارة عــن
املساعدا اخلارجية .عاب ظاهرة الفساد باإلرهاس الاي تسادعي مواجها تـبب عمـل
مجاعي عطو

معركة ااملة(.)3

عحع اإلطالع على الصف ة الر ية ملوقع هيئـة المـ املا ـدة جنـد اإلاـارة عاضـ ة
تىل خن " :مركلة الفساد ى خفريقيا باعابار الا دي الكرب لل ك الرايد عالسـال
عاوساقرار عالانمية .عبينما يعارب الفساد ظاهرة عاملية ،فإن ا ثار املرتتبة عن خطرـر ى
البلــدان الفقــرية عاملاخلفــة .ععفقــا للعديــد مــن اســارالعا الفســاد ،ينهــر تىل خفريقيــا
باعابارهــا املنرقــة الكاــر فســادا ى العــامل ف ــال عــن خنهــا مــن خكاــر املنــاطق ختلفــا
عتراجعا ؛ عبالاالي فإن معاجلة مركلة الفساد برريقة تسرتاتيجية عااملة تعاـرب خهميـة
قصوا لعلويا الانمية ى خفريقيا".

()4

عطالل انعقاد منادا حول « دعر املؤسسا الوطنية حلقوق اإلنسـان ى ةـال الوقايـة
عمكاف ة الفسـاد» ،عالـاي عُقـد مبقـر اإل ـاد اإلفريقـي ى خديـ

خبابـا ،ةـرّز مـدير

الرؤعن السياسية لإل اد الفريقي كابيـل ماتولوسـا بـ ن " :الفسـاد هـو عنـق الزجاجـة
تنمياهــا ،عخكر ـد خن قــارة خفريقيــا تعمــل علــى تنفيــا 94

ى قــارة خفريقيــا الــاي يقــو

مراريع رائدة لاسهيل جدعل خعمال  7400عالاكامل القاري.
عبــالرغ مــن لــع فإن ـ مــن الصــعب

قيــق تلــع الجنــدة مــن دعن مكاف ــة جــادة

للفساد"( .)5ععلي  ،هكن طرز بعو المالة عـن بعـو حـاو الفسـاد املسـجلة مـؤطراً
فــى خفريقيــا" :ى مــاوعا

تلقــاء القــبو علــى رئيســة الــبالد الســابقة «جــوي

بانــدا»

لاورطها سنة  7490بالفساد عتساءة اساشالل السلرة عالاشاضي عن ممارسا الفساد.
• فى نيجرييا كرف جلنة الفساد املاىل عاوقاصادا عا  7490بعـد تـوىل الـرئي
«حممد بوهارا» احلك  ،عن فساد بعو رجال احلكومة تفيد باورط عةير النفط فى
ةــفقا مرــبوهة عاســايالئ علــى املــال العــا مــن طــالل

ويــل ماليــع الــدعورا مــن

طزانة الدعلة حلساب اخلاص.
• كُرف ابكة فساد فى تثيوبيا تورط فيها خع اء من احلكومة مع بعو رجـال
العمال(.)6
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عبركل عا هكن خن نساخلص من النقاط السـابقة عغريهـا ،حقيقـة عاقـع انارـار
جــرائ الفســاد ى افريقيــا ،عطرــورة اوســامرار ى جتاهــل انعكاســاتها اخلرــرية علــى
الدعل .
احملور االااني :الافسريا املخالفة لافري ظاهرة الفساد ى خفريقيا
لعل املهاهر السابقة عغريها عال جتسد طرورة انارار جـرائ الفسـاد ى خفريقيـا،
دفع بعو الباحاع املهامع بالدراسا اوفريقية ،تىل حماعلة تقدي تفسـريا نهريـة
توض ـ حقيقــة تفرــي جــرائ الفســاد مبخالــف خاــكال (السياســي خع اوقاصــادي) ى
خفريقيـا ،عهكـن اإلاــارة تىل بعـو الافسـريا النهريــة عكـالع احملـاعو الا ليليــة
املررعحة بهاا اخلصوص:
 -0الافسريا النهرية و نارار الفساد ى خفريقيا:
 عفــق اقــرتاس الا ــديث فــإن الفســاد يههــر ى املرحلــة اوناقاليــة للمجامعــاالعصــرنة ،طاةــة عخن العصــرنة تفــر

ــو

تشــرياً ى القــي الساســية للمجامــع .ععلي ـ فــإن

الفساد ينارر ى دعل خفريقيا لنها مل تبلغ بعد مرحلة الا ديث الكامل.
 عحســب اقــرتاس الابعيــة ،الــاي يــربط تقــد الــدعل املاخلفــة بالــدعل املاقدمــة ،فإنـيكـــرس عالقـــا الســـيررة القائمـــة حيـــث يقـــو النهـــا الرخ ـــالي باســـخري الـــدعل
الفريقية ماالً خلدمة مصاحل عن طريق توظيف النخب احمللية ال تاصـرإ ب سـاليب
غري عقالنية و تل حاجة ةامعاتها عتدطل ى دائرة مشلقة من الفساد.
 يقد اقرتاس اوقاصاد السياسي راية طاةة تـربر عجـود الفسـاد الـاي مـد حـعيساشل املسؤعل سلرا ى توةيع املنافع علـى القرـاع اخلـاص ،خي حـع تاجـ اجملامعـا
و اقاصاد خمالف ،عيكون لع طاةة ى الفرتا اوناقالية عى حالة غياس املسـائلة
عاحملاسبة.

()7

تضافة تىل املنرلقا النهرية السابقة ،هكن تقدي مجلـة مـن السـباس الـ تفسـر
بركل عا انارار جرائ الفساد ى خفريقيا:
 -5خسباس

ليلية و نارار الفساد ى اجملامعا الفريقية:

تفيــد خمالــف الدراســا اخلاةــة ب فريقيــا عجــود عــدة عوامــل تســاه ى ةملــها ى
انارار الفساد ى اجملامعا الفريقية ،عهكن اإلاارة تىل بعو منها ى ما يلي:
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خ -اإلر اوساعماري عاوسامرار ى سياسا اييمنة :رغ جتاعة فرتة حصول معه
الدعل الفريقية نصـف قـرن مـن الـزمن عخكاـر ،تو خن تبعاتـ ماةالـ باقيـة ى الكـاري
من اجملامعا  ،طاةة بالنسبة للسياسا اجملسدة للابعيـة عللهيمنـة ؛ ع لـع مـن خمالـف
اجلوانــب السياســية عاوقاصــادية عحاــى اوجاماعيــة عالاقافيــة  .حيــث جتــار الفســاد مــع
اسامرار املمارسا املكرسة ل مال اـراء عوء الرخصـيا عالقبائـل احلاكمـة مقابـل
طدمة مصاحل الـدعل املسـاعمرة سـابقاً ،ع لـع باوسـامرار ى نفـ

املمارسـا القدهـة

تبان اوحاالل ؛ حع كان يا اطايار القبائل ال ختد اإلدارة اوساعمارية ،عتقد يـ
امايـــاةا طاةـــة ماـــل متكيـــنه مــــن العمـــل ى اإلدارا خع مـــن ه بعـــو الفــــرص
اوقاصادية خع تعلي خبنائه ى املدارس الشربية ..خي غرس ممارسـا الفسـاد ى اجملامـع
مبا يؤدي تىل نروس الصراعا بع القبائل (ى ماوعي من

بريرانيـا امايـاةا لقبيلـة

جنوندي  Ngondeمقابل مساعدتها ى بسط نفو ها ى املنرقة ،عخي ـاً دعـ بريرانيـا
لقبائل معينة على حساس القبائل الطرا مال قبيلـة اإليبـو Iboاملسـي ية ى نيجرييـا ممـا
جعل نيجرييا تعي

حالة من الصراعا املاجددة( . )8عكالع حد ى رعاندا عبورنـدي

مع قبيلة ايوتو ال

دعماها فرنسا على حساس الاوتسي  Tutsiعال خد فيما بعـد تىل

ترتكاس ةزرة تنسانية انيعة

()9

س -طبيعة النه السياسية ى الدعل الفريقية :الارور الاارخيي الاي عرفا معهـ
النهمــة السياســية الفريقيــة يــرتبط برــكل عــا ى فــرتة مــا بعــد اوســاقالل مبهــاهر
ساهم ى انارار عتكري

الفساد مبخالف خاكال ؛ سواء من حيـث طبيعـة تكـوين

النها السياسي القائ على الحادية احلزبية خع هيمنة املؤسسـة العسـكرية ،خع ضـعف
املؤسسا السياسية خع غري من املهاهر ال تاميـز بهـا الكـاري مـن النهمـة السياسـية
ى الدعل الفريقية عال تؤدي ى كاري مـن الحيـان تىل ةعزعـة اسـاقرارها عتعري ـها
ملخاطر الادطل الجن .
ج -او طاالل ى بنية ايياكل عاملؤسسا اإلدارية :تههر ها املس لة بركل طاص
ى اوطاالل الاي يههر ى السل اإلداري عالوظيفي ى الكـاري مـن اإلدارا الـ تسـري
اؤعن الدعلة خع القراع اخلاص ،عالاي هن عدة مزايا لفئا دعن غريها عيكون لـع
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على حساس السل اإلداري مما يولد قي اوناهاةية ععد تكـافؤ الفـرص عبالاـالي يفـا
الباس خما فساد اإلدارة على كافة مساوياتها.
د -طبيعـة او قاصــاد القــائ ى الــدعل الفريقيــة :حيــث ياميــز اقاصــاد معهـ الــدعل
الفريقيــة جبملــة مــن املهــاهر ال ـ تانــافى عخس ـ
الريعيـة و قاصـاد هـا الـدعل الـ

الانميــة ،عمــن لــع نــاكر الربيعــة

صـر مـوارد الدعلـة ى مصـادر غـري تنااجيـة تركـز

علــى بيــع املــوارد الوطنيــة مــن نفــط عغــاة خع معــادن نينــة ،خع اوعامــاد علــى املســاعدا
اخلارجيـــة .عواـــع ى خن هـــاا الـــنمط مـــن اوقاصـــاد يـــنعك
اوقاصـادية عيــؤدي تىل ترـجيع عتكــري

ســـلباً علـــى الانميـــة

الفسـاد ،حيــث تسـا ثر فئــة قليلـة ى اجملامــع

بإيرادا الريع عتا ك ى توةيع .
كمــا ينــا عــن فرــل بــرام الانميــة اوقاصــادية ى الكــاري مــن الــدعل الفريقيــة
اســاشالل الرــركا الجنبيــة هــاا الواقــع ى فــر

اــرعطها ،عهــي و تــرتدد ى دفــع

الراــاعا عالعمــوو للــاخلص مــن الســلع املكدّســة لــديها خع الشــري ةــاحلة لالســاهالك
لبيعها خع تصـريفها

ـو السـواق الفريقيـة .عحاـى تـنج ى الهفـر مبرـاريع معينـة فـإن

تجنـاة هــا املرــاريع و مــرت نفـ

معـايري اجلــودة عالســالمة الـ ترــرتطها اجملامعــا

املاقدمة.
لعل النقـاط السـابقة ةـرد خمالـة عـن خسـباس عطلفيـا انارـار الفسـاد ى كـاري مـن
الدعل اإلفريقية ،عال تدفع باجملامع الدعلي لبال جهود طاةة حملاربة الفساد.
احملور الاالث :خهمية الاعاعن بع الدعل ملواجهة جرائ الفساد
و اع ى خن الاعاعن الدعلي ى ةال مكاف ة الفساد يساعد الـدعل علـى الاكفـل
مب اربة ها اجلرائ  ،ع لع مـن طـالل عضـع خطـر قانونيـة دعليـة تلاـز الـدعل مبوجبهـا
مبوائمة قوانينها الداطلية مع ها الطر؛ مبا يسهل عمليا الا ـري عاملاابعـة عاسـرتجاع
المــوال املهربــة عغــري لــع .كمــا يســاه الاعــاعن بــع الــدعل ى هــاا اجملــال ى عضــع
احللول املررتكة للعراقيل املخالفة ال

ول دعن مكاف ة ها اجلرائ .

عبعــد انعقــاد العديــد مــن املــؤمترا الدعليــة لب ــث هــا الهــاهرة ،تكلل ـ اجلهــود
الدعليـــة ى ةـــال مكاف ـــة الفســـاد بعقـــد اتفاقيـــة المـ ـ املا ـــدة ملكاف ـــة الفســـاد
 La Convention des Nations Unis Contre la Corruptionالـ

اعامادهـا
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من قبل اجلمعیة العامة لدم املا دة بنیعیعرك مبوجب القرار رق  01/40الصـادر
بااريخ.)10(2003/94/09
كما جند مساعي تقليمية خطرا تهـدإ تىل مكاف ـة الفسـاد ماـل :معاهـدة منهمـة
الــدعل المريكيــة حــول الفســاد (عتن كانــ مل تــدطل حيــز الانفيــا بعــد ) ،عخي ــاً
معاهد ة القانون املـدني عاجلنـائي جمللـ

خعرعبـا حـول الفسـاد .عكـالع اتفاقيـة اإل ـاد

الفريقي ملنع الفساد عمكاف ا حمل ها الدراسة.
عى نف

السياق ،خنر اجملامع الـدعلي عـدد مـن املنهمـا الدعليـة غـري احلكوميـة

الـ تســاه ى احلــد مــن جــرائ الفســاد عالاعســف ى اســاعمال الســلرة ،ععفقــا ملياــاق
الم املا دة (املادة  )92حصل املنهما غري احلكوميـة علـى ةـفة الع ـوية كهيئـة
اسارارية .عمن بع ها املنهما ناكر :منهمة العفـو الدعليـة ،منهمـة مراقبـة حقـوق
اإلنسان عمنهمة الرفافية الدعلية ال خنرـ

عـا  ،9110عاملنهمـة العامليـة ملكاف ـة

الفساد ال ت سس سنة . 7447
عواــع خن دعر هــا املنهمــا خةــب اليــو خكاــر خهميــة مــع الارــور الكــبري الــاي
تعرف عسائل اإلعال عاإلتصال ،عال و تاوانى منهما اجملامع املـدني ى اسـاخدامها
على خعسع نراق لف

جرائ الفساد عاملرالبة مبالحقة مرتكبيها.

عبافصيل خكار ،نالحظ خن اجلهود الدعلية ى ةال مكاف ة اجلرهة تاجسـد ى
ةموعة من املسائل الـ تلاـز الـدعل بهـا حملاربـة الفسـاد ،عالـ هكـن تلخيصـها ى
النقاط الاالية:
 دع القوانع الداطلية للدعل بنصوص ترريعية حمكمة الانفيا تصاغ ضمن خعلـىمســاويا الارــريع ( الدســاور عالقــانون عاملراس ـ الانفيايــة ) ،ســواء ى ةــال جتــري
الفساد بكافة خاكال عتنفيا العقوبا الصـارمة علـى مرتكبيـ  ،خع بالنسـبة ل ـبط
اإلجــراءا القانونيــة اخلاةــة بالا ريــا عمالحقــة مــرتك هــا اجلــرائ ى خي دعلــة
يلجئون تليها عى كل الهرعإ.
 دفع الدعل تىل تنراء عدع مؤسسا عهيئا اجملامـع املـدني املخاصـة بالوقايـة مـنالفساد عمكاف ا  .عكالع السماز للمنهما اإلقليمية عالدعليـة املخاصـة بالعمـل مـع
تلزامها ب رعرة احرتا القوانع عاإلجراءا الوطنية ال تدطل ى هاا اإلطار.
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 العمل على اون ما تىل كافة اوتفاقيا الدعليـة عاإلقليميـة املكرسـة ملكاف ـةالفساد .او هاما بالاعاعن الانائي باعابار تطار مباار ملالحقـة اجملـرمع عرةـد تهريـب
الموال.
احملور الرابع :مساعي الدعل عاملؤسسا الفريقية ملكاف ة الفساد
رغ ـ الصــورة الســلبية وســاف ال جــرائ الفســاد ى القــارة اإلفريقيــة ،تو خن هــاا مل
ياب الكاري من الدعل عاييئا املخاصة عن العمل من خجل كرف عن حـاو الفسـاد
عالــدفع مبالحقــة مــرتك هــا اجلــرائ  ،ســواء كان ـ مؤسســا خفريقيــة خع دعليــة،
عكيفمــا اطالفــ خهــدافها السياســية خع اوقاصــادية خع حاــى العلميــة  .عبرــكل عــا
هكن تقسي ها اجلهود تىل عدة خعج :
 -0ا عاماد خدعا القياس عاملؤا را لرةد جرائ الفساد ى الدعل الفريقية:
حـــرص بعـــو البـــاحاع املخاصـــع ى موضـــوع الفســـاد عبـــدع مـــن املنهمـــا غـــري
احلكوميــة اإل فريقيــة علــى عضــع مقــايي
اجلرائ  .عهي تنقس تىل قسمع :مقايي

عمؤاــرا تســاه ى رةــد عماابعــة هــا
تركز على الب ث عن درجـا خع مسـاويا

تفرــي الفس ـاد ى خمالــف دعل العــامل ،ى حــع تهــا مراكــز دراســا خطــرا بوضــع
مقايي

لب ث فعّالية اإلجراءا عا ليا الردعية ال ت عها الـدعل ملكاف ـة الفسـاد

 .عهكن تفصيل لع من طالل المالة الاالية:
خ -مؤاــر تبــراهي مــو لل كــ ى خفريقيــا:

Ibrahim index of African

 Governanceالـــاي تصـــدر مؤسســـة مـــو تبـــراهي املاخصصـــة

()11

Mo Ibrahim

 Foundationالاي يعمد تىل اجلمع بع عدة مؤارا خطرا (البنع الفريقـي للانميـة،
مركز الانمية الدهقراطية بشانا ،مؤار بريتلسمان للا ول ،)..عيركـز علـى مسـاويا
الفساد العا عالرفافية.
س -مقياس دعل خفريقيا Afrobarometer Survey :عهو مقياس جيمـع بـع البعـاد
ال ته احلك ى تفريقيا ،حيث جيري مسوز عاسابيانا مباارة يوجهها للمواطنع
حول الدهقراطية عاحلك عاإلةالز اوقاصادي عاجملامع املدني.
ج -تقريــر احلكـ ى خفريقيــا Africain Governance Report :تصــدر اللجنــة
اوقاصــادية الفريقيــة الاابعــة لدمـ املا ــدة ،عيركــز علــى مواضــيع ا ةــلة مبااــرة
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بالفســاد ماــل :احلكامــة السياســية عاوقاصــادية ،تســيري املاليــة العامــة ،تنميــة القرــاع
اخلاص عتسيري الرركا  ،حقوق اإلنسان ،تلزامية مساءلة احلكومة عغريها .عيعامـد
على آراء اخلرباء عاسارالعا الرخي العا عكالع الب ث الوثائقي.
عرغـ الاقــارير عالناــائ ايامــة الـ تقــدمها املقــايي

الســابقة ى حماعلــة رةــد بــؤر

الفساد ،تو خنها و تب ث عن مصادر الفساد عكيفية حمارباـ  .كمـا خنهـا تركـز علـى
دعل خفريقية معينة دعن غريها.

()12

 -5اوساناد تىل ا ليا القانونية عالسياسية:
تن اســاف ال جــرائ الفســاد ى اجملامعــا الفريقيـــة ،اســاوجب علــى هــا الـــدعل
الب ــث عــن مجلــة مــن ا ليــا ال ـ جتعلــها تواج ـ هــاا الواقــع بفعاليــة عجناعــة .ع لــع
بإعرــاء اييئــا املكلفــة الصــالحيا عاإلمكانيــا ال ــرعرية للعمــل .طاةــة خجهــزة
الرقابة عالا قيق عالق اء .عيسبق لـع ترادة حقيقيـة للسـلرة السياسـية ملواجهـة جـرائ
الفساد بكل خنواعها ععلى كافة مساوياتها .عيكون لع من طالل اعامـاد عتكـري
مفهــو دعلــة القــانون الــاي يســاوجب الاربيــق الصــار ملبــادئ القــانون عطاةــة املســاعاة
عالعدالة ى اإلجراءا عالحكا .
تضــافة تىل ا ليــا القانونيــة

ــاعل الكــاري م ـن الــدعل الفريقيــة دع ـ جهودهــا ى

مكاف ة جرائ الفسـاد ع لـع بـالرتكيز علـى جوانـب احملاسـبة املاليـة باعزيـز النهمـة
املاليـــة العامـــة عمكاف ـــة الاهـــرس ال ـــري عاملمارســـا الســـيئة للرـــركا ماعـــددة
اجلنسيا ال ت ر باقاصادها.
 -2تبرا اتفاقية اإل اد الفريقي ملنع الفساد عمكاف ا :
La convention de l’union Africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption

لعل الاشيري الكبري جاء مع حرص اإل اد اإلفريقي على اوهامـا مبكاف ـة جـرائ
الفساد ى دعل القارة ،عتقرار اتفاقية طاةة بالوقاية عحماربة الفساد املعامـدة مبـابوتو
ى املوةمبيــق ى 7440/42/99عدطلـ حيــز النفــا ى  .7440/40/40عهكــن يــا
اوتفاقية امللزمة للدعل املصادقة عليها

قيق مجلة من الهداإ هكن

ديـدها فيمـا

يلي:
 ترجيع الدعل اإلفريقية إلنراء آليا للوقاية من الفساد عقمع .760
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 تنهـــي الاعـــاعن فيمـــا بـــع الـــدعل اإلفريقيـــة ل ـــمان فعّاليـــة اإلجـــراءا اخلاةـــةمبكاف ة الفساد.
 تنسيق عموائمة الارريعا بع خمالف الدعل الفريقية. تعزيز الرفافية عاملساءلة ى تدارة الرؤعن العامة.ععنــد

ليــل حماــوا هــا اوتفاقيــة الـ جــاء ى ديباجــة ع 71مــادة جنــد تحاطاهــا

بالكاري من اجلوانب ال تساعد الـدعل امل نهمـة تليهـا عالـ

ـرت كافـة البنـود الـ

تررق تليها ى حماربة جرائ الفساد .عهكـن تفصـيل خهـ مـا جـاء ى هـا اوتفاقيـة
من خحكا على الن و الاالي:
 املادة العىل حدد فيها تعاريف طاةة بكافة املفاهي املرتبرة جبرائ الفساد . عركز املادة الاانية على خهداإ اوتفاقية السابقة كرها. املــادة  :2دع ـ اوتفاقيــة الــدعل تىل احــرتا مجلــة مــن املبــادئ الساســية الداعمــةحملاربة الفساد مال احرتا املؤسسا الدهقراطيـة عسـيادة القـانون عاحلكـ الراـيد،
عكــالع احــرتا حقــوق اإلنســان عمبــادئ الرــفافية عاملســاعاة ى تدارة الرــؤعن العامــة
عتعزيــز العدالــة اوجاماعيــة عرفــو خعمــال الفســاد عاجلــرائ ا الصــلة عاإلفــال مــن
العقاس.
 املادة  :0حدد ى خجزاء تفصيلية طاةهة بالفساد ع لع عفق احلاو الاالية: قبول موظف خع خي اخص آطر بـ ي ةـورة مقابـل نقـدي خع منفعـة مقابـل القيـا خع
اوماناع عن القيا بعمل خثناء خداء مهما .
 عر

منفعة خع هدية خع طدمة بصورة مباارة خع غري مباارة علـى موظـف عمـومي

خع خي اخص مقابل القيا خع اوماناع عن القيا ب ي عمل خثناء خدائ مهما .
 قيا موظف عا خع اماناع القيا ب ي عمل خثناء مهما لل صول علـى فوائـد لـ خع
لررإ ثالث.
 قيــا موظــف عمــومي خع غــري با ويــل خي ممالكــا متلكهــا الدعلــة لصــاحل خع
لشري تسلمها املوظف حبك منصب .
 عر

خع تقـدي خي منفعـة غـري مسـا قة لصـاحل خي اـخص ياـوىل تدارة مؤسسـا

تابعة للقراع اخلاص خع يعمل فيها لكي يقو بعمل خع هانع عن القيا ب .
760
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 عر

خع تقدي منفعة غري مسا قة من قبـل اـخص يؤكـد قدرتـ علـى اسـاخدا

النفــو ى الا ـ ثري بصــورة غــري ســليمة علــى خي اــخص يــؤدي عظيفــة ى القرــاع العــا خع
اخلاص لل صول على منفعة غري مسا قة لنفس خع لشري .
 الكسب غري املررعع باساخدا عائدا مسامدة من خي من العمال السابقة.
 املرــاركة كرــرإ رئيســي خع اــريع خع كم ــر

ورتكــاس خي مــن اجلــرائ

املرار تليها سابقاً.
 املادة  :2ضرعرة اعامـاد اإلجـراءا الارـريعية للاجـري كافـة اجلـرائ املدرجـة ىاملــادة  ،0عكــالع تنرــاء عكــاو عطنيــة مســاقلة ملكاف ــة الفســاد عتعزيــز خنهمــة
احملاسبة الداطليـة لإليـرادا العامـة عالرسـو اجلمركيـة عاملصـرعفا اخلاةـة برـراء
السلع عاخلدما العامة.
 املــادة  :7اطاصّ ـ با كيــد ضــرعرة تدراج ةموعــة مــن العمــال باعابارهــا خعمــالتجراميــة ماــل حماعلــة غســل عتبيــيو المــوال با ويــل خي ممالكــا خع الــاخلص منهــا
عتطفــاء احلقيقــة برـ ن مصــدرها خع مكانهــا ،عكــالع اســاعمايا بـ ي عجـ مــع العلـ
ب نها عاد تعود لي جرائ فساد.
 املادة  :6كرسّ ملكاف ة اجلرائ عتلاز فيها الدعل مبرالبة املوظفع العموميعاملعينع باقدي تقـرار عـن ممالكـاته عثـرعاته قبـل تـولي الوظيفـة عطـالل مـدة الاـولي
عبعــد اناهــاء اخلدمــة  .عالا كيــد علــى خن احلصــانة الـ ياماــع بهــا املســئولع و تكــون
عقبة خما ماوي للا قيق ى خي جرائ فساد.
 املادة  :2تلز الدعل باختـا اإلجـراءا الالةمـة لاجـري الكسـب غـري املرـرعع مبـاياّب جتري الفساد ى الحكا عالقوانع احمللية للدعل.
 املادة  :9عضـع الاـدابري ال ـامنة لل صـول علـى خيـة معلومـا تسـاعد ى مكاف ـةجرائ الفساد.
 املـــادة  :00ختـــص مبـــدخ الرـــفافية ى متويـــل الحـــزاس السياســـية ع لـــع باجـــرياساخدا الموال املكاسبة من املمارسا الشري املرـرععة ى متويـل الحـزاس السياسـية
.
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 املــادة  :00ترــجيع مرــاركة القرــاع اخلــاص ى حماربــة الفســاد عاحــرتا حقــوقامللكية اخلاةة عكـالع اختـا اإلجـراءا الالةمـة ملنـع الرـركا مـن دفـع الراـاعا
للفائزين بالعراءا .
 املـــادة  :05تركـــز علـــى ضـــرعرة مرـــاركة اجملامـــع املـــدني ععســـائل اإلعـــال ىمكاف ة الفساد عضمان من ها الوسائل الالةمة لالع.
 -املــادة  02ع00ع:02

ــدد مس ـ لة اوطاصــاص الق ــائي للــدعل ى ماابعــة عتنفيــا

الحكـا ى جــرائ الفســاد .عتؤكــد علــى ضــمان احلــد الدنــى مــن احملاكمــة العادلــة
عتجراءا تسلي مرتك اجلرائ .
 املادة 07ع :06تاعلق مبصادرة عائدا الفساد مبخالـف خاـكايا ،عكـالع الاـزاالدعل بعد اختا السرية املصرفية ريعة لرفو الاعاعن خبصوص جرائ الفساد.
 املــادة  02ع :09ختــص تبــادل الاعــاعن عاملســاعدة القانونيــة حــول مكاف ــة الفســادعتنهي دعرا تدريبية مررتكة عتبادل اخلربا  ،عكالع العمل مـع املنهمـا الدعليـة
عاإلقليمية عاملؤسسا املالية لالسافادة من جتاربها بهاا اخلصوص.
 املادة  50تىل  :52تركز ها املواد ى ةملها على تجـراءا اون ـما خع الـا فظعلى بعو بنود ها اوتفاقية خع اونس اس منها .
عبالنسبة ليا ماابعة تنفيـا اولازامـا املا ـمنة ى هـا اوتفاقيـة ،ظهـر احلـرص
علــى متكينهــا مــن آليــة طاةــة ع لــع عفق ـاً ملــا نص ـ علي ـ املــادة  77مــن اوتفاقيــة ى
اســا دا ةلـ

اسارــاري حــول الفســاد ،يناخــب خع ــاء  99مــن اجملل ـ

الانفيــاي

لإل اد من بع طرباء ترا ه الدعل عفق معايري طاةة ع لع لعهدة مدتها سناع قابلـة
للاجديد مرة عاحدة  .عيكلف اجملل

اوساراري بالب ث ى معاجلة ق ـايا الفسـاد ى

الـــدعل الفريقيـــة عاجلـــرائ املرتكبـــة ســـواء مـــن الاـــخاص خع الرـــركا ماعـــددة
اجلنسيا ال تعمل ى خفريقيا .عتقامة اراكة مع اجملامع املدني للاوعيـة مـن خمـاطر
ها اجلرائ .

()13
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احملــور اخل ـام  :تقيــي اجلهــود الفريقيــة ملكاف ــة الفســاد ى خفريقيــا :املعوقــا
عا فاق
ــاعل الــدعل الفريقيــة دعمهــا مــن

رغـ ا ليــا القانونيــة عاملســاعي السياســية الـ

خجـــل مكاف ـــة الفســـاد ،تو خن جـــرائ الفســـاد ماةالـ ـ ترتكـــب بعـــدة خاـــكال عى
كاري من الدعل الفريقية  .علعل لع راجع لدسباس الاالية:

مساويا خمالفة مت

النقص ى املعلوما عاإلحصاءا عاملصادر الر ية الص ي ة عن الفساد.
تربيق الحكا على كبار املسـئولع املـاهمع بالفسـاد

غياس آليا قانونية تفر
خثناء عجوده بالسلرة.

 خن مكاف ة الفساد فـى خفريقيـا و تنبـع مـن دعافـع اتيـة تعـرب عـن ترادة اجملامعـا
الفريقية اتها ،عت ا هي ى كاري من احلاو سياسا ترضـخ مبوجبهـا احلكومـا
ل ــشوط طارجيــة عتهديــدا مــن املنهمــا العامليــة عالــدعل املا ــة بقرــع املســاعدا
عتوقيع العقوبـا ى حـال اسـامرار الفسـاد ،عى الواقـع تاخـوإ هـا الـدعل املا ـة مـن
عةول الموال تىل اجلماعا اإلرهابية ال تساشل تفرـي حالـة الفسـاد للقيـا بعمليـا
غسل الموال عاساامارها عبالاالي توسيع عملياتها ،فرتضخ الـدعل الفريقيـة عتعلـن عـن
مكاف اها للفساد بسبب ال شوط اخلارجية علي

لقناعا خع طرط خع دعافع داطلية.

 غياس الوعى اجملامعى ب رعرة املسـاهمة فـى الق ـاء علـى الفسـاد ععـالج خسـباب ،
عغالبـاً مــا تكــون حمارباـ بشــر
عبع املعارضة بشر

الانـاف

الاـ ر عالانكيــل السياســى بــع السياســيع ببع ــه

علـى السـلرة عالرمـع فـى املناةـب عاومايـاةا  .علكـن

رغ املعوقا السابقة عاسامرار تسجيل العديد من جرائ الفساد ى الدعل الفريقية.
تو خن عفقاً لاقارير املنهما املخاصـة فـإن اوجتـا

ـو احلـد مـن هـا اجلـرائ بـدخ

ياخا من ىً تجيابياً ؛ فالا وو ال حدث ى العديد من البلدان الفريقية خف ـ تىل
ناــائ ماميــزة .ععلــى عج ـ اخلصــوص ،خةــب
عرعاندا عناميبيـا

بوتســوانا عسيرــيل عالــرخس الط ــر

اـل مرتبـة جـد ماميـزة ى املؤاـرا اخلاةـة مب اربـة الفسـاد :ففـي

رعاندا كان الاربيق الصار مـن جانـب الـرئي

بـول كاغـامي  Paul Kagameملدعنـة

القيــادة ،ماــاوً قويـاً علــى جنــاز جهــود ى مكاف ــة جــرائ الفســاد ع قيــق الانميــة ى
البالد .عكالع كـان حـرص الـرئي

طـورطي فونسـيكا  Jorge Fonsecaى الـرخس
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الط ـــر علـــى تعزيـــز الرـــفافية املؤسســـية  .عمتاـــل مبـــادرة "الاكامـــل بـــع الـــوةارا
ملكاف ـة الفسـاد" الـ خطلقهـا الـرئي

تيــان طامـا  Ian Khamaى بوتسـوانا و جـاً

مباكــراً يســا ق اإلاــادة ب ـ  .عكــالع عــزة كــو ديفــوار عالســنشال مــن مكاناهــا
بركل كـبري .عمـن املؤكـد خن المالـة السـابقة املرـجعة تؤكـد خن اوسـامرار ى بـال
املزيد من اجلهود بوجود قيادة سياسـية ملازمـة باحلـد مـن الفسـاد هكـن مـن السـيررة
الفعلية على الفساد(.)14
علكن رغ الاقد اإلجيابي الاي خحرةت النما ج السابقة ى مكاف ة الفساد ،فإن
هنــاك دعل ماةالــ ى مــؤطرة الرتتيــب العــاملي بهــاا اخلصــوص ماــل جنــوس الســودان
عالصـومال ،حيـث تهــل مكاف ـة الفسـاد مهمــة معقـدة طاةـة مــع اسـامرار حالـة عــد
اوساقرار السياسي عالنزاعا  .عى حاو خطـرا باتـ السـلرة تعـرتإ علنـاً بفرـلها ى
تحراة تقد ملموس ى مكاف ة الفساد ،فعلـى سـبيل املاـال ،طسـر ليبرييـا منـا عـا
 )94( 7497نقــاط ى مؤاــر مســاويا الفســاد .عقــد خقرــر الرئيســة الســابقة ســريليف
جونسون  Sirleaf Johnsonب ن تدارتها فرل ى الوفاء بالازاماتها اخلاةة مبكاف ة
الفســاد نايجــة احملســوبية عاملمارســـا غــري القانونيــة عتفـــال خع ــاء احلكومــة مـــن
العقاس.
طامتــة:
ى الطــري نالحــظ خن الناــائ الســلبية املســجلة ى بعــو البلــدان الفريقيــة مل تــاب
اإل اد الفريقي عن بال املزيد من اجلهود ملكاف ـة الفسـاد طاةـة حـع اعابـار طرـة
او ــاد اوفريقـى للق ــاء علــى الفســاد ،عختصــيص هــا الســنة ( ،)7491باعابارهــا "
عاما ملكاف ة الفساد ى تفريقيا"
نه مسادا

و

ول تفريقيا" ،حيث

الفريقي املنعقدة ب دي

اعار "اوناصار ى معركـة مكاف ـة الفسـاد:
الا كيد طالل اجاماع القمة الطـري لإل ـاد

خبابا على عدة نقاط تقـد املزيـد مـن الـدع ملكاف ـة الفسـاد

ى خفريقيا من لع:
 تسليط ال وء على ظاهرة تدفق خموال عمـوارد القـارة للخـارج عحرمـان اـعوبها مـناوسافادة منها ،عالعمل على توحيد اجلهود من خجل الق اء على ظاهرة غسل المـوال،
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بالانسيق مع الدعل املساقبلة لالع الموال ملنع مرتك جرائ الفساد من اوسافادة مـن
الموال املنهوبة .

 -ضرعرة

ويل كل اجلهود تىل اجراءا فعلية مـن طـالل ترمجاهـا ضـمن تجـراءا

عقوانع تنفياية يساه فى تربيقها اجلميع من طالل احلكوما عاملؤسسا عالفراد.
ايـوامــ

عاملراجـــع

( -)1تعامــد الدراســة علــى تعريــف اــائع للفســاد باعابــار  " :ســوء اســاخدا الســلرة العامــة لــرب منفعــة
طاةة" .
( -)2املوقع الر ي لإل اد الفريقي :على الرابط اإللكرتعني. 7491/99/72 :
https: //au.int/ar/pressreleases/20180122/30th- au- summit- kicks- 35th- sessionpermanent- representative- committee
( -)3عكالة النباء اجلزائرية :تشرية طاةة مبناسبة تنعقاد مؤمتر القمة الفريقي.على الرابط الاالي:
http: //www.aps.dz/ar/economie/58265- 2018-06-29-18-11-37

ال عن املوقع الر ي لدم املا دة ،على الرابط:
( -)4نق ً
http: //www.un.org/ar/sections/issues- depth/africa/index.html

(-)5

ال عــن عكالــة النبــاء اإلثيوبيــة «تينــا» .ةــدر باــاريخ:
ــر تبــراهي  :ة ـ يفة املصــري اليــو  ،نق ـ ً

السب  ،7491-99-70على الرابط:
https: //www.almasryalyoum.com/news/details/1345570
)(6
- LIESL LOUW- VAUDRAN: The fight against corruption in Africa is on, The
Institute for Security Studies, ISS, 18 AUG 2017. In:
https:
?//issafrica.org/iss-today/the-fight-against-corruption-in-africa-is-on
utmsource =BenchmarkEmail&utm-campaign=ISS%20Today&utm-medium=email
( -)7مصـــرفى طـــواص ،الفســـاد السياســـي ى بلـــدان خفريقيـــا جنـــوس الصـ ـ راء :انعكاســـات عآليـــا
مكاف ا  ،خطرعحة الدكاورا ى العلو السياسية ( عالقا دعلية) ،جامعة اجلزائـر ،7490 ،0ص:
.01 -00
( -)8مركــز املســاقبل للدراســا الســرتاتيجية :نيجرييا...منرقــة ةــراع جديــد ،90-97-7490 ،علــى
الرابط:
http: //mcsr.net/news105

( -)9هيــا منــاع :اإلبــادة اجلماعيــة ى رعانــدا بــع املســؤعلية احملليــة عالدعليــة ،اجلزيــرة ،مقــاو  ،علــى
الرابط:
http: //www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2007/12/6
آطر مرالعة مت ى.7491/99/72 :

( -)10سعادي فاي ة :املركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عمكاف ا  ،ماكرة املاجساري
ى القانون ،كلية احلقوق عالعلو السياسية ،جامعة عبد الرمحان مرية ،جباية ،7499 ،ص.7 :
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عجيدر الاكر خن اجلزائر ةادق على ها اوتفاقية با فظ مبوجـب املرسـو الرئاسـي رقـ 971-40

املــؤر ى .7440/40/91 :ع ــل الــا فظ نقرــاع9 :ـ ـ اون ـما لالتفاقيــة و يرتتــب عن ـ اوعــرتاإ
بالكيان الصهيوني  7.ـ اجلزائر و توافق على عر

النزاع الاي تكون طرفاً في على حمكمة العدل

الدعلية ى حال فرل تسويا عدي ًا مع دعلة تكون طرفاً ى اوتفاقية.
( -)11خنر ها املؤسسة رجل العمال السوداني عالربيراني اجلنسية حممـد فا ـي تبـراهي املاخصـص
ى ةال اوتصاو ى الدعل الفريقية عكان مالك ًا لرركة  CelTelلإلتصاو ال يا عدة فـرعع
ى الدعل الفريقية..عتصدر مؤسسة مو ابـراهي كـل سـنة مؤاـرا يقـي الاقـد خع الرتاجـع علـى ةـعيد
احلوكمة الرايدة ى افريقيا ،عتكافئ منا  7442القادة الفارقـة الـاين جيسـدعن “الزعامـة بامايـاة
” .عمصل الفائزعن على

سة ماليع دعور تدفع طالل عرر سنوا  ،عراتبا سنويا مدا احلياة قيما

 744الف دعور.عقد حصل على اجلائزة الرئي

املـوةمبيقي السـابق جـواكي ايسـانو ،عرئـي

جنـوس

افريقيا اوسبق نلسون مانديال عى عا  7490اعلن جلناها الا كيمية انهـا مل جتـد مراـ ا تـوافر
ال عن :ة يفة رخي اليـو  ،ةـادرة
في كل الصفا املرلوبة ع لع للمرة الاانية طالل عرر سنوا  .نق ً
ى .7492/40/41 :على الرابط:
https: //www.raialyoum.com/index.php/

( -)12مصرفى طواص ،مرجع سابق ،ص.09-01 :
( -)13هكن مراجعة النص الكامل لالتفاقية على املوقع الر ي لإل اد الفريقي :آطر مرالعة مت :
.7491/97/49
https: //carjj.org/sites/default/files/achievements/tfqy- lthd- lfryqy- lmkfh- lfsd.pdf
- Paul BANOBA, LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE: DU
BON ET DU MOINS BON, Analyse régionale de l’Indice de perception de la
corruption (IPC), TRANSPARENCY INTERNATIONAL. In:
https: //www.transparency.org/news/feature/lutte- contre- la- corruption- en- afrique
01/12/2018.
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