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 مقدمة 

تعد ظاهرة الفساد واحدة من أهم التحديات التي تقف كحجر عثر أمام رغبات العديد من الدول 
تحقيق قدر من التنمية االقتصادية واالستقرار السياسي والسلم المجتمعي، حيث  لالنامية الطامحة  

السلبية  اآلثار  من  الكثير  ظهور  متسارع   بشكل  وتمددها  بل  وبقائها  الظاهرة  هذه  على    يترتب 
نمو  إلى  تؤدي  أن  شانها  من  التي  السلوكيات  كذلك  للدولة  العام  المال  إهدار  بينها  من  والتي 

العموميين والموظفين  المواطنين  قبل  من  متبادل  سخط  في -  مشاعر  كل  الدولة  يمثلون  الذين 
 . ، فضاًل عن فقدان مبادئ مثل المساواة والعدالة وتكافؤ الفرصتجاه بعضهم البعض -وظيفتيه

واستراتيجيات   رؤى  تبني  واإلقليمية ضرورة  الدولية  المنظمات  أدركت  فقد  كذلك  األمر  كان  لما 
يمكن للدول األعضاء فيها أن تسير وفقا لها في سبيل الحد من انتشار هذه الظاهرة، وكان من 
واالتحاد   المتحدة  األمم  الصدد  هذا  في  استراتيجيات  تبني  الى  سارعت  التي  المنظمات  بين 

 يقي. االفر 

فيما إذا كانت العالقة بين اتفاقية األمم المتحدة كمنظمة لذلك فان هذه الدراسة تحاول البحث  
ولإلجابة على هذا   عالمية واتفاقية االتحاد االفريقي في كمنظمة إقليمية عالقة تكاملية أم ال؟

 و التالي: التساؤل الرئيس للدراسة نحاول عرض مجموعة أخرى من التساؤالت الفرعية على النح

 ما هي األسس التي تقوم عليها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؟ -1

 ما هي المبادئ التي تستند إليها اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع ومكافحة الفساد؟  -2

 هل من مساحات تقاطع بين االستراتيجيتان؟  -3

كونها تأتي في ظل ما يمر به العالم من جائحة كرونا وما أفرزته في    همية هذه الدراسةأتكمن  
أوضاع   بشكل  تقتضمن  المنظمات    إعادةخر  بآ و  أي  قدمته  فيما   من  واإلقليمية  الدولية النظر 

ر العديد من البلدان النامية في تعث  أنحيث    انتشاره،في مجال مكافحة الفساد والحد من    جهود
نتاج  فجيعبر عن أزمة    األزمةمواجهة   المتراكم  الفه  ليات والممارسات في هذا واآل  لألنظمةساد 
  وتردي.عن باقي قطاعات الدولة وما يوجد بها من فساد  ي حالبأهو ال ينفصل و  القطاع
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 منهج الدراسة:

بتجميع يسمح  الذي  المقارن  المنهج  الباحث  من   يستخدم  كاٍف  قدر  بينها  يتوافر  التي  الظواهر 
التماثل ثم وضعها تحت عنوان ما، وهو ما يعطي لهذا المنهج دورا في عملية تكوين المفاهيم. 
فضاًل عن ذلك فإن الكشف عن التباين بين األشياء والظواهر وعقد المقارنات يعتبر أساسا لعملية  

رن بالنسبة لعمليتي الفكر والتعبير عنه تنبع من التصنيف, بعبارة أخرى فإن أهمية المنهج المقا 
 1الدور الذي يلعبه في التصنيف وتكوين المفاهيم. 

 تقسيم الدراسة:

 مفهوم الفساد -1
 مم المتحدة لمكافحة الفساد استراتيجية األ  -2
 فريقي لمنع ومكافحة الفساد استراتيجية االتحاد اإل  -3

 اواًل: مفهوم الفساد 

 الفساد في اللغة: -1

فسد في القاموس المحيط ضد صلح، والفساد هو أخذ المال ظلمًا، وفي لسان العرب الفساد 
 illegalبمعنى   Corruptionفقد جاءت   Oxfordنقيض الصالح، أما في قاموس 

behavior, especially of People in authority. 

 الفساد في االصطالح:  -2

لفساد، لكن لم تتفق جميعًا على تعريف واحد حاولت العديد من المنظمات وضع تعريف لمفهوم ا
 له، نعرض بعض هذه التعريفات على النحو اآلتي: 

 قام بتعريف الفساد "باعتباره تقويم الوكالء )الموظفين الحكوميين(   البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
 " واالستقامةلمصالحهم على مصالح الموكلين )المواطنين(، أو اإلخالل بمعايير النزاهة 

  بأنه:" إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، والفساد يحدث عندما  البنك الدوليعرفه  
 الموظف بقبول طلب من وكالء أو وسطاء الشركات وأعمال خاصة رشاوى لالستفادة من يقوم

 
 256( ص 1987محمد محمود ربيع، مناهج البحث في العلوم السياسية )الكويت: مكتبة الفالح، الطبعة الثانية،  1
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 يحدثسياسات، إجراءات للتغلب على منافسيه وتحقيق أرباح خارج إطار القانون، كما يمكن أن 

الفساد عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيٌن األقارب أو سرقة 
 2أموال الدولة مباشرة " 

 الفساد بأنه: "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب  منظمة الشفافية الدوليةعرفت 

 ألساسية:االبسيط إلى عدد من العناصر  التعبيرذا ه يشيرخاصة"، و 

 دني. الم، والمجتمع والعام فهو ينطبق على القطاعات الثالثة للحكومة: الخاص،  -

 القانونية  غيرالخداع واألنشطة   بينالنظامي والفردي الذي يتراوح  االستخدامإلى سوء  يشير -

 واإلجرامية. 

 الية. الم وغيرالية المكاسب  الميغطي كال من  -

 : "عالقة األيدي الطويلة والخفية أنهآخر للفساد حيث يرى  مفهوم فله   النقد الدوليصندوق أما 

لشخص هذا السلوك  مشروعة قانونا من    غيركسب الفوائد واألرباح بصورة  تهدف  عتمدة التي  الم
 3أو لمجموعة ذات العالقة باآلخرين. واحد

محددًا لمفهوم الفساد ولكن اتجها أما اتفاقيتي األمم المتحدة واالتحاد االفريقي فلما تحددا تعريفًا  
 نحو تحديد صورًا له، ونبين ذلك على النحو التالي: 

 فقد حددت في الفصل الثالث من االتفاقية هذه الصور وهي: االمم المتحدة فيما يخص  

 رشوة الموظفين العموميين الوطنيين  .1
 رشوة الموظفين العموميين األجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية .2
 تالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومياخ .3
 المتاجرة بالنفوذ .4
 إساءة استغالل الوظائف  .5

 
  التاسع، المجلد اقتصادية، أبعاد مجلة  نموذجاً، الفساد لمكافحة المتحدة االمم اتفاقية الفساد، لمكافحة  الدولية الجهود عثمان، مداحي 2

 . 30/6/2019 ،5 ص األول، العدد
 6المرجع السابق، ص 3
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 إثراء غير المشروع .6
 االختالس الممتلكات في القطاع الخاص  .7
 غسل العائدات اإلجرامية  .8
 4إعاقة سير العدالة  .9

 صور الفساد على النحو اآلتي: فقد بينت المادة الرابعة من اتفاقيته  االتحاد االفريقيأما 

و قبوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألي سلع  أخر آ ي شخص أو أالتماس موظف حكومي  -1
ذات قيمة نقدية أو منافع أخرى مثل هدية أو خدمة أو وعد أو ميزة لنفسه أو لشخص أو  

 . المهام العامة المنوطة بهكيان اخر مقابل القيام أو االمتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء 
ي  أ ي سلع ذات قيمة نقدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على موظف عمومي أو  أعرض   -2

اياها  أخر  آشخص   منحه  منأو  اي  مثل  أ  فعةو  لنفسه  أ  خدمةو  أ  هديةخرى  ميزة   و أو 
ة  و االمتناع عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام العامأخر مقابل القيام  آو كيان  ألشخص  

 . المنوطة بهم
و امتناعه عن القيام بأي عمل أثناء أداء المهام  أخر  آقيام موظف عمومي أو أي شخص   -3

 . طرف ثالث أليالمنوطة بهدف الحصول بصورة غير مشروعة على فوائد لنفسه أو  
كالتها قد  و ي ممتلكات تمتلكها الدولة أو  أ خر بتحويل  آ ي شخص  أ و  أقيام موظف عمومي   -4

لى وكالة مستقلة لكي تستخدم في أغراض غير تلك التي  إ سلمها هذا الموظف بحكم منصبه  ت
 ثالث. أو لصالح طرف  لصالحهخصصت لها 

تقديم   -5 أو  منأعرض  مستحقة    فعة ي  غير أغير  بصوره  قبولها  أو  التماسها  أو  بها  الوعد  و 
و أطاع الخاص  مباشره او مباشره لصالح أو من قبل أي شخص يتولى إدارة كيان تابع للق 

بذلك ما    منتهكاً   ا و يمتنع عن القيام بهأو لغيره لكي يكون لكي يقوم بعمل  ألنفسه    ،يعمل فيه
 ه. تفرضه عليه واجبات 

مباشرة أو  و قبولها بصوره  أ  هاو التماسأأو الوعد بها    ةغير مستحق   منفعة عرض أو تقديم أي   -6
في التأثير    نفوزهي استخدام  و يؤكد قدرته علأو من قبل شخص يعلم  ألصالح    ةمباشر   غير

بصورة غير سليمة على قرار يصدره أي شخص يؤدي وظائفه في القطاع العام أو الخاص  
وكذلك طلب الحصول على    ، لنفسه أو لغيره  المستحقة من أجل الحصول على المنفعة غير  

 
: التالي  الرابط  على متاح ، 23-17 ص ص الفساد، لمكافحة  المتحدة االمم اتفاقية نصوص 4

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/UNCAC.pdf 



 

6 
 

هذا استخدم    ، سواءمقابل النفوذ  ها قبولأو  و استالمها  أو الوعد بتقديم هذه المنافع  أالعرض  
 .م الأ النتائج المطلوبة  المفترضالنفوذ  حققبالفعل او  النفوذ

 الكسب غير المشروع -7
 . هذه المادة فيليها  إ عمال المشار األي من أخفاء عائالت مستمد من إ و أاستخدام  -8
ن  ي مأ في ارتكاب    طريقةي  بأ و متداخل  أ  محرضو  أو شريك  أ ميل رئيسي  كع المشاركة    -9

 5والمؤامرةأي شكل من أشكال التعاون بليها في هذه المادة إعمال المشار األ

في  غاية  أمرًا  الفساد  لمفهوم  جامع  مانع  تعريف  إلى  الوصول  أن  السابقة  التعريفات  من  يتبين 
الصعوبة، وذلك لصعوبات ال تختلف عن الصعوبات التي تواجه عملية تعريف غيره من المفاهيم 

خاص،   بشكل  السياسية  والعلوم  عام  بشكل  االجتماعية  العلوم  في  القول  الموجودة  يمكن  لكن 
 دد من المؤشرات التي يمكن أن تفيد في محاولة تحديد مفهوم الفساد وقياسه منها:بوجود ع

 أخذ مقابل مادي أو غير مادي لتمرير أعمال غير قانونية -أ
 أخذ مقابل مادي أو غير مادي ألجل تفضيل شخص على آخر دون وجه حق -ب
 أخذ مقابل مادي أو غير مادي من أجل التستر على أعمال مخالفة للقانون  -ت
 اقة سير القانون ألجل تحقيق منفعة خاصة إع -ث
 استخدام النفوذ بشكل يخالف القانون  -ج
 نظريات الفساد: -3

يوجد مجموعة من النظريات التي تحاول تفسير أسباب انتشار ظاهرة الفساد في المجتمع، نحاول 
 إجمال هذه النظريات على النحو التالي: 

 نظرية العمل الجماعي:   -أ

بناء على تصوراتهم عما سيفعله    يكون  األفراد  ترشيد سلوك  ان  أساس  النظرية على  تقوم هذه 
اآلخرون إذا ما كانوا في نفس الوضع، ومن ثم فإنه عندما يصبح الفساد قاعدة اجتماعية يصبح 
مستصاغًا لدى األفراد إلنجاز االمور، حيث يعتقد الفرد أنه ال يمكن أن يكون النموذج الصادق  

 لوحيد في هذه البيئة الفاسد.ا

 
5-Texts of  African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, page 7, page 8, 

-0028_-treaty-es/default/files/treaties/36382https://au.int/sitAvailable at: 
_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf
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 النظرية المؤسسية  -ب

وقيمه  السياسي  النظام  ومؤسسات  الفساد  بين  متبادل  تأثير  عالقة  وجود  النظرية  هذه  ترى 
وشفافيته وتصميمه، كذلك فقد ركزت بعض االتجاهات داخل هذه النظرية على ما يمكن أن ينتج 

ا  وبعضها  السياسي  النظام  بين مؤسسات  العالقة  وُيعد كل من عن  للفساد،  لبعض من مظاهر 
 أهم رواد هذه النظرية.  2018وليسيغ  1995تومسون 

 نظرية المباريات  -ج

حيث استعار رواد هذه النظرية من األبيات االقتصادية األسس التي تقوم عليها نظرية المباريات  
أن الفساد جزء من إلى    1982في تحليل عملية اتخاذ القرار، فيشير على سبيل المثال ماكري  

 6حساب متكامل عميق الجذور يتخذ األفراد القرارات وفقا له. 

 استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ثانيًا: 

 التعريف باالتفاقية -1

 لألمم   العامةتم اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القرار الصادر من الجمعية  
االتفاقية حيز النفاذ بعدما بلغ    دخلت  2005ديسمبر    14وفي    ،2003أكتوبر    31في    المتحدة

على تاريخ تصديق الدولة    يوماً   90ومرور    ،دولة   30عدد الدول التي صدقت على هذه االتفاقية  
 7. الثالثين وذلك وفقا لنصوص االتفاقية في مادتها الثامنة والستين

 مم المتحدة لمكافحة الفساد وفقًا لنصوص االتفاقية: المبادئ التي تقوم عليها رؤية األ -2

في  -1 األعضاء  الدول  منع   االتفاقية   تبني  ألجل  إدارية  وتدابير  وقانونية  تشريعية  إجراءات 
للتقييم   عملية  إجراء  عن  فضال  الفساد  الذكر   الدوري ومكافحة  سالفة  والتدابير  اإلجراءات  لهذه 

 الصددلتبين مدى كفايتها في هذا  

األطراف    -2 الدول  من  دولة  كل  وفقاً بقيام  هيئة  تنفيذ   ،القانوني  ها لنظام  تشكيل  دورها  يكون 
وهذه الهيئة يجب    ،اإلشارة باإلضافة إلى تنفيذ اإلجراءات سالفة    ،سياسات من شأنها منع الفساد

 
6-Theories that explain corruption, available at: https://www.unodc.org/e4j/en/anti-
corruption/module-4/key-issues/theories-that-explain-corruption.html   

 10مداحي عثمان، مرجع سابق، ص  7
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 لها وفقاً كما يجب أن يتم توفير الموارد المالية الالزمة للقيام بعم  ،أن تتمتع بقدر من االستقاللية
 . لنصوص االتفاقية في مادتها السادسة

يجب أن يتم االعتماد عليها    األسس التيفيما يخص القطاع العام فقد نظمت المادة السابعة    -3
 األسس: عد وأهم هذه ا تقلل مفي عملية تعيين الموظفين العموميين وترقيتهم وإحالته

 مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية   -أ
لتولي المناصب التي تكون أكثر عرضة   األفرادجراءات مناسبة الختيار وتدريب  ام بإالقي -ب

 للفساد 
 ألجورل  منصفةالكافية وجداول  االجورتقديم  -ت

االلتزام    -4 قبل  ضرورة  القانوني  من  نظامها  يخالف  ال  بما  لقواعد ب االطراف  الدولية  المدونة 
إجراءات ضد الموظفين الذين يخالفون المدونات  سلوك الموظفين العموميين كذلك ضرورة تبني  

 8ة. الموضوع

لى إ  تؤدي  قدوضع تدابير ملزمة للموظفين العموميين باإلفصاح عن أي أنشطة خارجية لهم    -5
 عموميين.تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين 

األموال    -6 وادارة  لتنظيم  الالزمة  الخطوات  االتفاقية  من  التاسعة  المادة  العمومية نظمت 
بشكل   العمومية  اتخاذ    يقوموالمشتريات  في  الموضوعية  معايير  وعلى  والتنافس  الشفافية  على 

 . القرار 

أكدت    -7 ما وقد  على  عشر  الحادية  دور   المادة  من  األعضاء  الدول  في  القضائي  للجهاز 
فظ اتخاذ الدول ما يلزم من إجراءات تح   ضرورة علي    فأكدت   الفساد،جوهري في عملية مكافحة  

 . تدعيم النزاهة ودرء الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي من أجل لهذا الجهاز استقالليته 

القطاع الخاص فقد    -8 تدابير   بينتفيما يخص  الثانية عشر أهمية اتخاذ  االتفاقية في مادتها 
فساد قضايا  في  الخاص  القطاع  ضلوع  ضرورة    فضالً   ، تمنع    الشفافية   اييرمع  تعزيز عن 

 . هذه التدابيرل عدم االمتثالوفرض عقوبات عند ،ومراجعه الحسابات  المحاسبةو 

 
 11-9مرجع سابق، ص ص  الفساد، لمكافحة  المتحدة االمم اتفاقية نصوص 8
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عشر  و   -9 الثالثة  المادة  التأكيد    االتفاقية    منفي  و تم  الدولة  اتخاذ  أهمية  لعلى  قدراتها فقًا 
  ، نظامها القانوني ما يشجع المنظمات غير الحكومية على دعم خطط مكافحة الفسادو وإمكانياتها  

 9.لمجتمع المدني وغيرها منظمات اك

 مؤتمر الدول االطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة -3

انعقدت أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
حدث على هامش هذا المؤتمر   46وقد تم تنظيم ما يقرب من    ،2019ديسمبر    20أبو ظبي  

مبادرة   عمل  حول  معظمها  في  تدور  الدولي الكانت  للبنك  التابعة  المسروقة  األموال  سترداد 
 . ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

من   الوقاية  تعزيز  الى  تهدف  التي  القرارات  من  المؤتمر عدد  أقر  وتحسينوقد  عمليات    الفساد 
في هذا   البيانات  االتفاق   الصدد،إعداد جمع  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  اتفاقية  تعتبر  حيث 

  البالغ عددها وقت -تجتمع بموجبه الدول االطراف    ،لمكافحة الفساد  اً قانون   زملالمالعالمي الوحيد  
الثامنة   الدورة  سنتين  -دولة  186انعقاد  عقد  ،كل  المقرر  مصر    ومن  في  التاسعة  الدورة 

2021 .10 

 استراتيجية االتحاد اإلفريقي لمنع ومكافحة الفسادثالثًا: 

 التعريف باالتفاقية -1

يوليو   الحادي عشر من  االتفاقية في  االتحاد    الثانية   العادية  الدورةوذلك في    2003وقعت في 
أي  االفريقي من  ،  يقرب  ما  منظمه    عام بعد  تحول  االفريقي  إ  األفريقية  الوحدةعلى  االتحاد  لى 

في   تصديق    ،2002يوليو    9وذلك  في    15وبعد  النفاذ  حيز  دخلت  عليها  أغسطس    5دولة 
النفاذ بعد مضي ثالثين يوما من تاريخ    ،2006  إيداع حيث نصت االتفاقية علي دخولها حيز 
 11. تصديقها على االتفاقية وفقا لنصوص المادة الثالثة والعشرين خامسة عشرال   الدولة

 
 15-12المرجع السابق، ص ص  9

  20 المتحدة، االمم أخبار ومكافحتها، الجريمة لمنع  عملية خطوات حول مهمة قرارات باعتماد أعماله يختتم الفساد مكافحة مؤتمر 10

 https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045961: التالي الرابط على متاح ،2019 ديسمبر

-  11-African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, Website of African Union, 
Available at: https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-
corruption 
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أمراً  الثانية لالتحاد االفريقي  العادية  الدورة  االتفاقية في  توقيع هذه  القادة   فقد كان  إدراك  يعكس 
االتفاق من تأثير سلبي على   ها وره التي أوضحص  شتىشكله الفساد في  ين  أاألفارقة لما يمكن  

 . وليس على االستقرار االقتصادي والمالي والسياسي فحسبألفارقة لالحياة اليومية  

 رؤية القادة األفارقة حول سبل مكافحة الفساد  -2

واالستراتيجيات   الفساد  مكافحة  سبل  عن  األفارقة  القادة  تصور  توضح  اتفاقية  نصوص  جاءت 
انتشار  من  الحد  أو  منع  أجل  من  تبنيها  يمكن  االقل  هالتي  االستر   ،على  هذه  على تقوم  اتيجية 

 :األسس التالية 

األعمال التي   تحرمقوانين  و ضروري تبني السلطات التشريعية في الدول األعضاء إجراءات    -1
أعمال غير شرعية االتفاقية  وقد سلف ذكر هذه األعمال بشكل مفصل عند   ، تعتبرها نصوص 

 . الحديث عن تعريف االتحاد االفريقي لمفهوم الفساد 

الخامسة منها  كذلك ترى   المادة  الش   وضع  ضرورةاالتفاقية وفقا لنصوص   ي كا إجراءات لحماية 
فضال عن   ،  أحد الموظفين العموميين ألي عمل غير شرعي  ارتكابالذي وقع عليه ضرر جراء  

 وجودهم. و الشهود في هذه الواقعة حال  أحماية الشاهد 

 : يلي من االعمالتجريم ما جراءات تشريعية من شأنها إ  اتخاذ  لىإ  باإلضافة

 تحويل أي ممتلكات او التخلص منها مع العلم بانها عائالت لجرائم فساد -أ
 12خفاء حقائق بشأن أي ممتلكات تكون نتاج جرائم فساد إ -ب

تجريم   -2 شأنها  من  إجراءات  تبني  خالل  من  وذلك  السياسية  األحزاب  تمويل  تقويم  محاولة 
السياسية وتحريم استخدام األموال التي تم   وهو   ،اكتسابها بطرق غير مشروعة لتمويل األحزاب 

األحزاب السياسية في القارة تواجه مشكالت عده منها حيث أن  في األهمية    غايةاألمر الذي يعد  
 بشخص  عادة ما ترتبط األحزاب السياسية في إفريقيا ف  ، خرى أ ما يتعلق بالتمويل ولكن من زاويه  

وتصوراته مم وأفكاره  من  األم  ، ولها  للعديد  الشعبية  القاعدة  على  سلبي  بشكل  ينعكس  الذي  ر 
 . االحزاب االفريقية

 
12- Texts of  African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, Available at: 
https://au.int/sites/default/files/treaties/36382-treaty-0028_-
_african_union_convention_on_preventing_and_combating_corruption_e.pdf 
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 واالثنية تدخل االعتبارات القبلية  تمات التمويل المتعلق باألحزاب السياسية يزداد عندما  أز كما أن   
 أعضائه غلب  يكون أ على مفاصل الحكم في الدول االفريقية    في األمر فعاده الحزب الذي يسيطر 

القوة وأدواتها  االثنيةو  أ  بيلةالقمن   امتالك  ينعكس بشكل    ،األهم في دولة من حيث   إيجابيما 
 13. على تمويل الدولة لهذا الحزب و بشكل سلبي على تمويلها لباقي األحزاب

  ت ال بمآ االتفاقية على الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في خلق حالة من الوعي  أكدت    -3
 . عات من العمل خاللها امالجمواتية تتمكن هذه  ئةيبوكذلك ضرورة خلق    ،الفساد  ظاهرة انتشار

إجراءات    -4 من  يلزم  ما  اتخاذ  منع    يكون ضروري  شأنها  غير  المن    ة مشروعالممارسات 
 14. كذلك محاربة المنافسة غير العادلة ، خاص القطاع الللموظفين ب

 المنتدى األفريقي األول لمكافحة الفساد  -3

عام   االفريقي  االتحاد  رئاسة  مصر  تولي  إطار  االول    تم  2019في  االفريقي  المؤتمر  انعقاد 
دولة    48حضر هذا المنتدى مسؤولين من    ،بشرم الشيخ  2019يوليو    12لمكافحة الفساد في  

 15. أفريقية

إجراءات  اتخاذ  اجل  من  االفريقية  الدول  ودعم  تحفيز  المنتدى  هذا  أهداف  أهم  بين  من  وكان 
الفساد انتشار  ومنع  مكافحة  شأنها  من  يكون  هذا   ،وقرارات  في  الخبرات  تبادل  محاولة  كذلك 

الكيانين  اإلدارية،  الرقابةمن خالل هيئه    المصرية  الدولة   خبرةالسيما    الصدد األهم في   خاصه 
الفساد والتي تم انشاؤها عام   التنسيق الوطني لمكافحة  وكذلك    ،2014هذه المؤسسة وهم لجنة 

   .2019األكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعام  

  2018والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن عام  
 16. در األفريقية العاملة في مجال مكافحة الفسادللكوا كمنحةدورة تدريبية  250عن تقديم 

 
 االفريقية الدراسات كلية القاهرة، جامعة أفريقيا، في الدولة بناء إلعادة كمدخل السياسي االصالح قضايا ضلع،  السيد محمد جمال 13

 76 ص ،2006 العليا،
14- Texts of  African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, op.cit. 

  االستراتيجية،  لالستشارات فاروس  مركز دراسة، 2063 افريقيا وأجندة االفريقي لألتحاد  المصرية الرئاسة زكريا، محمود 15

 https://pharostudies.com/?p=3748: التالي الرابط على متاح ،27/2/2020

16- Ahmed Morsy , African anti-corruption forum to conclude in Egypt's Sharm El-Sheikh Thursday, 
Ahram Online, 13 Jun 2019, Available at: 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/336120/Egypt/Politics-/African-anticorruption-
forum-to-conclude-in-Egypts.aspx  



 

12 
 

 عام مكافحة الفساد في أفريقيا  -4

األ  إفريقياً   اً عام  2018  تم إعالن عام القارة  في  الفساد  العام هو   كانو   ،فريقيةلمكافحة  الهدف 
تنعم  التي  افريقيا  النحو  طريق  ذلك  أن  باعتبار  المخالف  عقاب  وتأكيد  الفساد  مكافحة  تعزيز 

 األهداف المرجو تحقيقها خالل هذا العام على وجه التحديد: توضيحبالسالم والرخاء، ونحاول  

الممارسات منذ دخول لجن- الفساد وتبني أفضل  التقدم المحرز في مكافحة  التنسيق في  تقييم  ة 
 االتحاد األفريقي حيز النفاذ. 

أفريقيا،  - الفساد في  الخاص في مكافحة  المدني والقطاع  المجتمع  لمشاركة  المتاح  الحيز  زيادة 
 باالستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألشكال الجديدة لالتصاالت. 

والدول- والقارية  اإلقليمية  الصكوك  على  التصديق  مستوى  تأثير تقييم  لها  التي  الصلة  ذات  ية 
 مباشر على مكافحة الفساد على الصعيد الوطني، ومواءمة هذه الصكوك وتنفيذها. 

مكافحة  - تعزيز  أجل  من  وبرامج  عمل  وخطط  سياسات  وضع  على  األعضاء  الدول  تشجيع 
 الفساد في أفريقيا. 

ا أولئك الذين يسعون تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء في مجال مكافحة الفساد وال سيم-
 إلى وضع سياسات وخطط عمل وبرامج. 

 17المساهمة في تعزيز تنفيذ سياسات مكافحة الفساد. -

إلى أنه على الرغم من أن هناك أربعة وأربعين دولة صدقت على  في األخير  البد من اإلشارة  
جلس االستشاري الماتفاقية االتحاد االفريقي من بين الخمسة والخمسين اعضاء االتحاد، إال أن  

لالتحاد المعني بمكافحة الفساد لم يتلقى أي تقارير مرحلية عن رصد وتقييم التقدم الذي تحرزه 
الشفافي  منظمة  عن  الصادرة  للدراسة  وفقا  وذلك  اآلن  حتى  تقريرًا  عشر  سبعة  إال  البلدان    ة هذه 

 Implementing and Enforcing the African Union Convention onالدولية بعنوان 
Preventing and Combatting Corruption…A comparative review،    كذلك الحال

الفساد   مدركات  مؤشر  جلي ي  2020فإن  بشكل  هناك  أ  وضح  الدول    أزمة ن  تواجه  حقيقية 

 
17- African anti- Corruption Year, 2018 Year of combatting corruption, A sustainable Path to African 
Transformation , Available on the Website of African Union 
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لمؤشر ل  في العالم وفقاً   من بين العشر الدول األكثر فساداً ف  ،األفريقية في مجال مكافحة الفساد
ويبين الجدول التالي ترتيب هذه الدول الخمسة وعدد النقاط التي حصلت   ،االفريقيةيوجد خمسة  

 :18عليها كال منها

Rank Score Country 

173 17 Libya 

174 16 Equatorial Guinea 

174 16 Sudan 

179 12 Somalia 

179 12 South Sudan 

 2020الشفافية الدولية الجدول من تصميم الباحث اعتمادًا على تقرير منظمة  
 
 
 

 
18- Corruption Perception Index 2020, Transparency International, Available at:  
https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_CPI_EN.pdf  
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 الخاتمة 
يخلص الباحث مما سبق إلى أنه على الرغم من سبق االتحاد االفريقي لمنظمة االمم المتحدة في 
إجراءات   المتحدة بوصفها  االمم  أقرتها  التي  التدابير  أن  إال  الفساد  لمنع ومكافحة  اتفاقية  توقيع 

الدولة   تستطيع  وقائية،  فساد، استباقية  وقائع  إمكانية حدوث  للحد من  مبكر  بشكل  إليها  اللجوء 
م فتعاملت  الفساد  لمنع ومكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية  إليه  تلتفت  لم  الذي  األمر  ن األزمة وهو 

 باعتبارها قائمة بالفعل. 
وقوعه  الفساد حال  تحجيم  يكون من شأنها  إجراءات صارمة  اتخاذ  يقتضي  القويم  المنطق  لكن 

في   فتكلفة انتشاره  بعد  معه  التعامل  تكاليف  من  بكثير  أقل  بال شك  ستكون  الفساد  من  الوقاية 
قطاعات الدولة المختلفة، وُيرجح الباحث أن ذلك يمكن أن يكون سببًا جوهريًا لتعثر جهود الدول 

 االفريقية في هذا السياق. 
للت االفريقي عن وضع تصور واضح ومحدد  االتحاد  اتفاقية  أن سكوت  ينتج عن  كما  ما  عامل 

االعتبارات االثنية والقبلية من وقائع فساد، يعد واحدًا من أهم االنتقادات التي توجه إلى االتفاقية، 
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فإما أن تكون االتفاقية قد تركت الحديث عن هذا األمر عمدًا فنصبح أمام رغبة غير حقيقية في  
حدث عن غير عمد فنكون حينها أمام مواجهة الفساد من قبل القادة االفارقة حينها، أو أن األمر  
 قادة غير مدركين بشكل كامل للتحديدات التي تواجه القارة. 

في خلق   دور مفصلي  من  المدني  المجتمع  لمنظمات  ما  على  االتفاقيتين  كال  تأكيد  فإن  كذلك 
يتوافق   ال  الحياة  مسار  على  السلبية  وتداعياته  الفساد  بخطورة  المواطنين  لدى  الوعي  من  حالة 

داخل بش جمه  تحديات  من  وسيطة  منظمات  باعتبارها  المنظمات  هذه  تواجهه  ما  مع  كبير  كل 
 الدول االفريقية. 

 
 التوصيات

 السير في مجال مكافحة الفساد في مسارين: -1
: مسار االجراءات الوقائية وفيه تتبع الدول ما أوضحت نصوص اتفاقية االمم المتحدة من االول

 الفساد. حلول استباقية لتحجيم انتشار 
القائمة بالفعل   ابتكار حلول وفقًا لتصور االتحاد االفريقي ألجل التعامل من حالة الفساد    الثاني:

 في الواقع خاصة الواقع االفريقي. 
األمم   -2 اتفاقية  في  األطراف  الدول  مؤتمر  عن  تنتج  التي  القرارات  تصبح  أن  ضرورة 

 على حدًا سواء. المتحدة لمنع الفساد ملزمة للدول االعضاء كاًل 
ضرورة تبني االتحاد اإلفريقي لمبادرات من شأنها التصدي بشكل حقيقي وفعال لما ينتج  -3

 عن االعتبارات االثنية والقبلية من وقائع فساد. 
تفعيل  -4 في  تسهم  أن  شأنها  من  إلجراءات  االفريقية  الدول  السيما  الدول  اتخاذ  ضرورة 

 . ضائي ودوره في مكافحة الفسادالمواد التي تنص على استقاللية الجهاز الق
إعطاء فرصة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وبخاصة العاملة في مجال مكافحة الفساد  -5

في وضع تصورات ورؤى من شأنها أن تسهم في الحد من انتشار ظاهرة الفساد، كذلك 
 توفير الموارد المالية التي تسمح لهذه المنظمات بالقيام بعملها. 
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pdf 
6- Theories that explain corruption, available at: 
https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-4/key-
issues/theories-that-explain-corruption.html 
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جمال محمد السيد ضلع، قضايا االصالح السياسي كمدخل إلعادة بناء الدولة في أفريقيا،    -7

 2006جامعة القاهرة، كلية الدراسات االفريقية العليا، 
الطبعة   -8 الفالح،  مكتبة  )الكويت:  السياسية  العلوم  في  البحث  مناهج  ربيع،  محمود  محمد 

 (1987الثانية، 
دراسة، مركز فاروس    2063محمود زكريا، الرئاسة المصرية لالتحاد االفريقي وأجندة افريقيا    -9

االستراتيجية،   والدراسات  التالي:  27/2/2020لالستشارات  الرابط  على  متاح   ،
https://pharostudies.com/?p=3748 

اتف  -10 الفساد،  لمكافحة  الدولية  الجهود  عثمان،  الفساد مداحي  لمكافحة  المتحدة  االمم  اقية 
العدد   التاسع،  المجلد  اقتصادية،  أبعاد  مجلة  الرابط  30/6/2019،األولنموذجًا،  على  متاح   ،

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97111التالي: 
لمنع   -11 عملية  خطوات  حول  مهمة  قرارات  باعتماد  أعماله  يختتم  الفساد  مكافحة  مؤتمر 

المتحدة،  الجريمة   االمم  أخبار  التالي:  2019ديسمبر    20ومكافحتها،  الرابط  على  متاح   ،
https://news.un.org/ar/story/2019/12/1045961 

التالي:    -12 الرابط  على  نتاح   ، ص  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  االمم  اتفاقية  نصوص 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/UNCAC.pdf 

 
 


