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أ.

خلفية تمهيدية:

في  11يوليو  2003تبنى رؤساء الدول وحكومات اإلتحاد األفريقي اتفاقية اإلتحاد األفريقي حول منع ومكافحة الفساد في أفريقيا االتفاقية
التي دخلت حيز التنفيذ في  5اغسطس  2006أشارت إلى اإللتزام السياسي من القادة األفارقة بمحاربة الفساد الذي يتفشى كوباء في القارة.
وإلنفاذ المادة  22من اإلتفاقية أنشأ االتحاد األفريقي في عام  2009مجلسا استشاريا لمكافحة الفساد له نطاق واسع من الوظائف بما في
ذلك تشجيع تبني وتطبيق تدابير مكافحة الفساد في القارة وترتكز هذه الجهود على التزام القادة األفارقة على النحو الوارد في القانون
التأسيسي لإلتحاد األفريقي ويكفل القانون للدول االعضاء بتنسيق وتكثيف تعاونها ووحدة تماسكها وجهودها الرامية إلى تحقيق حياة أفضل
لشعوب أفريقيا .ويدعو القانون على وجه التحديد إلى حماية وتعزيز حقوق االنسان والشعوب وتوطير الحكم الديمقراطي وسيادة القانون
فضال عن تعزيز العدالة اإلجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
يعد الفساد ظاهرة عالمية ماتزال تشكل جوهر العجز في اإلدارة في أفريقيا .الشك ان هذا يمثل تحديا هائال للحكم الرشيد والتنمية المستدامة
والنمو اإلقتصادي والسالم واالستقرار واألمن في الدول االعضاء في اإلتحاد األفريقي .ووفقا لتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني
بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا المعروف بتقرير مبيكي فان أفريقيا تخسر أكثر من خمسين ( )50مليار دوالر امريكي في
كل عام من خالل التدفقات المالية غير المشروعة ويستمر هذا التصرف الكبير في الموارد في التاثير سلبا على الجهود التنموية للقارة.1
حيث أنه وإ ن لم يتم بذل جهود مستدامة للتصدي لهذا التحدي بين عناصر الفساد األخرى فقد يكون تحقيق أهداف جدول اعمال 2063
خطة التنمية األفريقية  50سنه باإلضافة إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية بطيئا.
يلقي الفساد بأ ثره بشكل غير متناسب على األشخاص الذين يعيشون في الفقر واولئك الذين يتم تهميشهم وغالبيتهم من الشباب والنساء
حيث يشكل الشباب والنساء أكثر من نصف سكان افريقيا وهم في نهاية المطاف يتلقون اسوأ اثار الفساد على النتائج االنمائية في القارة.
وينتج عن الفساد تفاقم عدم المساواة في المجتمع وتحديدا يتأثر الشباب بالفساد من ذوي الخبرة في محدودية الوصول إلى الفرص السياسية
واإلقتصادية واإلجتماعية وتشمل اثار هذه المعدالت ارتفاع معدل البطالة ومحدودية الوصول إلى الخدمات العامة وعدم الثقة في نظم
الحكم واإلحباطات التي تغذي التطرف والهجرة غير الشرعية عبر البحر األبيض المتوسط من بين امور اخرى وبدون ادنى شك فان
الحد والمنع من الفساد بشكل مستدام يتطلب مشاركة استباقية ومدروسة للشباب على جميع المستويات.
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بالنظر الى ماسبق وكجزء من جهوده لمنع الفساد ومكافحته أطلق االتحاد االفريقي خالل اجتماعه التالتين لرؤساء الدول والحكومات
المنعقد في يناير  2018في أديس أبابا شعاره للعام وهو كسب المعركة ضد الفساد جاء ذلك في اعقاب االعالن الذي تم تقديمة في االجتماع
التاسع والعشرين لرؤساء الدول والحكومات في يناير  2017لتكريس موضوع عام " 2018كسب معركة الفساد :مسار مستدام لتحويل
أفريقيا" إلعطاء مزيد من الثقل السياسي لهذا اإلعالن عينت قمة االتحاد االفريقي سعادة الرئيس محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا
االتحادية بطال لموضوع السنه تقديرا للجهود التي بذلها في مكافحة الفساد.
يهدف اإلتحاد األفريقي من خالل األنشطة والمبادرات المختلفة لهذا العام الى حشد شرائح مختلفة من المجتمع األفريقي بما في ذلك هيئات
االتحاد األفريقي والمؤسسات والمجموعات اإلقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء وكذلك منظمات المجتمع المدني والمواطنين من النساء
والشباب على حد سواء للحاجة الملحة لمكافحة الفساد ومكافحة اإلفالت من العقاب في القارة كمسار مستدام ألفريقيا مزدهرة وامنه ،ومن
المتوقع أن يعطي العام الزخم والحزم اللتزام القادة األفارقة بإرساء أجندة تنمية اإلتحاد األفريقي حول احالم وتطلعات قدرات وطاقة
الشعب األفريقي وهذا يضمن تحقيق جدول أعمال  2063الطامح الى أفريقيا ذات الحكم الرشيد والديمقراطية والتي تحترم حقوق اإلنسان
والعد الة وسيادة القانون فضال عن افريقيا ذات التنمية التي تعتمد على امكانيات الشعب األفريقي وخاصة الشباب والنساء والرعاية الجيدة
لألطفال.
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كجزء من مساهماتها في أنشطة هذا العام سوف تعقد منصة منظومة الحكم الرشيد األفريقية من خالل امانتها ثالثة مشاورات إقليمية
للشباب في غرب ووسط افريقيا وشمال أفريقيا باإلضافة إلى شرق وجنوب افريقيا تحت شعار :اإلستفادة من قدرات الشباب من أجل
مكافحة الفساد في أفريقيا وتستند المشاورات إلى إدراك ماوراء األطر المعيارية وجهود التنفيذ التي تهدف إلى مكافحة الفساد التي تهدف
الى التصدي للفساد ووضع استراتيجية وقائية محورها المواطن تتمحور حول الشباب األفريقي كفاعلين رئيسيين في مكافحة الفساد
واإلفالت من العقاب كضمان لطريق التنمية المستدامة في أفريقيا.
ب .األساس المنطقي:
وفقا لميثاق الشباب األفريقي لعام  2006يشير إلى أن الشباب وهم مايتراوح اعمارهم بين  15و  35عاما .ضمن هذا السياق تضم افريقيا
اكثر من  1.2مليار شخص اكثر من  %60منهم تحت سن  25عاما .وحيث أن الفساد يزلزل القارة ويتسبب في تراجعها في التنمية
اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية للقارة ويضيق قبضتها على تمتع الشباب بكامل حقوقهم وحرياتهم في أفريقيا .وبشكل أكثر وضوحا
يستمر الفساد في إفقار الشباب من خالل توسيع دائرة عدم المساواة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية .حيث يحرم الشباب من فرص
تطوير مستوى معيشته ،ويشوه التوزيع العادل للخدمات االجتماعية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم ويعرض الشباب
للهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر بل والتجنيد في الجماعات المسلحة والميليشيات فضال عن االشكال األخرى للتطرف العنيف.
وقد تفاقمت الحالة المذكورة أعاله من حقيقة أن الفساد قد أصبح معيارا ويلقى قبوال من جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الشباب .على
الرغم من أن الفساد في أفريقيا يتخذ أشكاال مختلفة اال أنه يعوق التمتع الكامل بالحقوق االحتماعية واالقتصادية وخاصة للشباب ،على
سبيل المثال يمكن للفساد الكبير في المشتريات العامة من ناحية ان يكون مشكلة بشكل خاص ألنه يؤدي إلى خسارة المال العام وتخفيض
الجودة واالستدامة .في حين ان المشتريات العامة تعادل حوالي  %15من الناتج المحلي االجمالي العالمي فإن الفساد يقدر بحوالي  20الى
 %25من ميزانيات المشتريات في جميع انحاء العالم لذا اصبحت الرشوة والفساد اداة للوصول للخدمات العامة في الدول.3
من ناحية اخرى يعتبر الفساد اتجاه مثير للقلق ألنه يستهدف المواطنين بشكل مباشر مما يحد من وصولهم إلى السلع العامه او الخدمات
ويؤدي إلى تاكل الثقة العامة ولمنع ومكافحة جميع اشكال الفساد في أفريقيا تم وضع أطر معيارية ومؤسسية على المستويات الوطنية
واإلقليمية والقارية وعلى وجه التحديد على المستوى القاري اعتمدت اطر معيارية بما في ذلك ميثاق مكافحة الفساد في افريقيا و الميثاق
االفريقي بشأن قيم ومبادئ الخدمة العامة واإلدارة العامة .وتنص تلك المواثيق على ماينبغي للدول القيام به لضمان وجود نظم حكم جيدة
ونزيهه عن طريق منع الفساد والجرائم المتصلة به في القطاعين الخاص والعام وكشفها ومعاقبتها وذلك للقضاء عليها .كما تم انشاء
وتشغيل مؤسسات لمكافحة الفساد ومؤسسات امناء المظالم على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية لإلشراف على الجهود الرامية إلى
منع ومكافحة الفساد في افريقيا .فالتركيز العلني على ادارة الفساد التي تقودها الدولة واستبعاد المجموعات الرئيسية من العملية بما في
ذلك الشباب مازال يعوق هدف افريقيا حره وخالية من الفساد.
على نفس القدر من األهمية هو ابراز دور الشباب في حين أ ن العديد من الشباب هم بالفعل في نهاية المطاف من يدفعون ثمن هذا الفساد
فال يمكن اعفاؤهم بالكامل .في كثير من الحاالت كان الشباب هم مرتكبي األعمال الفاسدة في عدة اشكال وعلى الرغم من هذا الواقع يتمتع
الشباب باالمكانيات والطاقات الكافية إلدخال طاقات جديدة ونهج مبتكر وحشد اقرانهم كحصن قوي ضد الفساد .على الرغم من أن الشباب
غالبا مايتم تجاهلهم إال انهم يعتبرون من اهم عوامل التغيير في مكافحة الفساد ألنهم األساس في إعادة تشكيل المعايير والقيم على هذا
النحو فإن بناء موجة دعم قوية لمكافحة الفساد تدعمها التنشئة اإلجتماعية الجديدة التي تغرس قيم عدم التهاون مع الفساد والممارسات
الخاطئة من العصور المبكرة ،عالوة على ذلك يعد رفع فاعلية مؤسسات الشباب بعدا هاما اخر في مكافحة الفساد.
ففي السنوات الماضية تم انشاء العديد من المبادرات التي يقودها الشباب بهدف دعم جهود المسائلة والشفافية في جميع انحاء القارة .تستند
معظم هذه المبادرات على الحاجه إلى معالجة توطن الفساد على تتابع األجيال في أفريقيا على سبيل المثال تدعم مبادرة "مختبر المساءلة"
من خالل عدد من مكاتبها في كل من مالي ونيجيريا وليبيريا وغيرها صناع التغيير لتطوير وتنفيذ االفكار اإليجابية من اجل النزاهه في
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مجتمعاتهم وإطالق التغيير اإلجتماعي واالقتصادي اإليجابي من خالل مبادرة النزاهة التي تحتفي بمسؤولين حكوميين صادقين من خالل
حملة يقودها المواطنون لتشجيع األدوار االيجابية لمكافحة الفساد في الخدمة العامة األفريقية .وتنفذ مبادرات أخرى مثل BudgIT
و( CODEنيجيريا) و( iWatchتونس) و Mzalendoو( CLARIONكينيا) عدة مبادرات تهدف إلى تشجيع الشفافية والمساءلة وتحفيز
المواطنة ودفع الحكومة لاللتزام على نطاق واسع من االنفتاح ،ويعمل الكثير من هذه المنظمات مع المؤسسات الحكومية مثل البرلمان
ووكاالت االمن والمؤسسات الحكومية وغير ذلك من الهيئات لزيادة تعزيز الجهود المؤسسية في هذا المجال.
لمزيد من تعميق المشاركة الفعالة للشباب في مجال منع ومكافحة الفساد في أفريقيا تهدف مشاورات الشباب اإلقليمية لعام  2018الى
توفير منصة للمشاركة والتفاعل وتبادل الخبرات بين مختلف اصحاب المصلحة بما في ذلك المبادرات التي يقودها الشباب والتي تركز
على الوقاية ومحاربة الفساد ومن المتوقع أن توفر المشاورات مساحة امنة للحوار وتبادل افضل الخبرات والممارسات ووضع استراتيجية
عملية لتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في مكافحة مستدامة للفساد عبر القارة.
ج .حول المشاورات اإلقليمية للشباب لعام :2018
سوف تعقد المشاورات تحت رعاية استراتيجية مشاركة الشباب في منظومة الحكم الرشيد األفريقية ،وسوف تركز على اإلستفادة من
رؤى الشباب وقدراتهم ومبادراتهم من اجل تعزيز منع ومكافحة الفساد في افريقيا والهدف هو تحديد ودعم وتعزيز منظور الشباب حول
مكافحة الفساد على نحو مستدام كما ستوفر منصة لبناء قدرات المؤسسات والشبكات التي تركز على الشباب من أجل تعزيز المشاركة
في بناء ثقافة النزاهة الشخصيه والشفافية والمساءلة في أفريقيا باإلضافة الى تسهيل التبادالت بين االقاليم من حيث الدروس المستفادة.
د .الموضوعات الفرعية التي تركز عليها المشاورات:
 .1الفساد في أفريقيا :مناقشة العامل المحدد لعجز الحوكمة في أفريقيا:
في إطار هذا الموضوع الفرعي ستركز المناقشات على حالة الفساد في أفريقيا وتأثيرها على فعالية الحكم الديمقراطي ونتائج التنمية في
القارة .وستكون المناقشات في شكل خطاب رئيسي ومالحظات افتتاحية والتي ستوفر مسحا افقيا لوقائع الفساد في مختلف مجاالت الحوكمة
وكيف يمكن للجهود والعمل الجماعي أن تساعد في تغيير االوضاع ،كما ستسعى العروض التقديمية والمناقشات إلى تسليط الضوء على
دور الشباب في مكافحة الفساد وذلك بتحديهم التخاد اجراءات كأفراد وكذلك بشكل جماعي كجزء من ممارسة مسؤولياتهم المدنية.
 .2تقييم األطر المعيارية والمؤسسية لمكافحة الفساد على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري:
سيركز هذا الموضوع الفرعي على تقييم فعالية األطر المعيارية والمؤسسية لكافحة الفساد على المستويات الوطنية واإلقيمية والقارية
وستقدم العروض والمناقشات في مختلف الصكوك والمعايير المعيارية مما يدفع جهود الدولة لمكافحة الفساد في أفريقيا .وستحدد المناقشات
حول مدى كفاية وفعالية وتقدير قيمة الصكوك من قبل المواطنين وخاصة الشباب عالوة على ذلك سوف تتطرق التدخالت أيضا الى
الجهود المختلفة للمنظمات غير الحكومية في مجال مكافحة الفساد وكيفية دعمها وتفاعلها وتعزيز الجهود والتدخالت التي تقودها الدولة.
وسيقدم هذا الموضوع الفرعي بعد ذلك توصيات بشأن السياسة العامة التي تدعم التنفيذ والتنفيذ الفعال لمختلف الصكوك والمؤسسات على
التوالي.
 .3االستفادة من قدرات الشباب لمكافحة الفساد :الدروس المستفادة والخطوط األمامية:
سوف تركز العروض عل ى دور الشباب في مكافحة الفساد في أفريقيا وسوف تسلط الضوء على التأثير الذي يقومون به والتحديات التي
يواجهونها وتكرارها كما ستلقي الضوء على التدخالت المختلفة التي ينفذها الشباب في مجاالت الوقاية والتخفيف من الفساد واالستفادة
من التكنولوجيا وتشجيع أنظمة الحكم المفتوحة وخلق العمل المشترك بين الدولة والمواطن لمكافحة الفساد بشكل عام سوف يقدم الموضوع
الفرعي لمحة عن كتيب أفضل الممارسات التي سيتم انتاجها في نهاية المشاورات لتبادل الدروس المستفادة على نطاق واسع.
 .4تعزيز العمل التعاوني من أجل مكافحة الفساد:
سيتناول هذ ا الموضوع الفرعي الحاجة الى جهود وإجراءات تعاونية ذات قاعدة عريضة في مكافحة الفساد في أفريقيا وستركز التدخالت
على الدور المختلف الذي يلعبه أصحاب المصلحة الرئيسيين وكيف يمكن أن تساعد الجهود المشتركة على زيادة الفعالية والتأثير على
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نطاق واسع .وستحاول المناقشات طرح بديل عن الجهود التي تقودها الدول من خالل فهم التحديات الفريدة ألصحاب المصلحة من األفراد
والمساعدة في بناء الثقة في مثل هذه الجهود ومن المتوقع أن يساعد هذا الطرح في تعزيز العالقات الودية وتعزيز الشراكات بين مختلف
اصحاب المصلحة بما في ذلك الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ووكاالت األمن والبرلمان وغيرهم في مكافحة الفساد.
 .5برنامج تدريبي حول مكافحة الفساد:
وسيوفر البرنامج التدريبي معلومات قد سبق للمشاركين االطالع عليها وسيعرفهم على القضايا الناشئة في مجال المساءلة والشفافية على
الصعيد العالمي وخاصة أفريقيا وسيركز التدريب على القضايا المتعلقة باالتجاهات في جهود مكافحة الفساد في القارة باإلضافة الى
األدوات العملية التي يمكن استخدامها في مكافحة الفساد وسيتم تشجيع المشاركين على تطوير افكار مبتكرة باستخدام (اسلوب المخيم)
ويعني هذا االسلوب سرعة الحصول على النتائج .وتلك االفكار يمكن ان تتكيف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وسيتم تزويد
المشاركين بشهادة حضور للتدريب كدليل على معرفتهم اإلضافية حول هذا الموضوع.
ه .الهدف الرئيسي واألهداف الفرعية:
 .1الهدف الرئيسي للمشاورات:
تهدف المشاورات اإلقليمية للشباب الى توفير مساحة تعاونية ومفتوحة وشاملة لإلرتقاء بالمشاركة الفعالة للشباب في مكافحة الفساد في
أفريقيا فإن مشاورات الشباب اإلقليمية سوف تسعى إلى تحقيق:
 .2األهداف المحددة التالية:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

توفير منصة للتواصل بين األجيال فيما يتعلق بالتعريف بماهية الفساد وماهي مظاهره المختلفة كعجز اإلدارة
فهم الفساد كعامل يحد من مشاركة الشباب في التنمية
تحسين فهم وتقدير األطر والمؤسسات الوطنية واإلقليمية والقارية بشأن مكافحة الفساد
تقييم وتوثيق إسهامات الشباب في الوقاية من الفساد ومكافحته من خالل النشاط الفردي وجهود الجميع
تعزيز قدرة الشباب على منع الفساد ومكافحته بما في ذلك تشكيل تحالفات فعالة مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية
والقارية
تحديد استرتيجيات ملموسة ومبادرات مبتكرة على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية إلشراك الشباب بشكل فعال في
الوقاية المستدامة ومكافحة الفساد.
 .3النتائج المتوقعة:

من المتوقع أن تسفر المناقشات التي ستنعقد حول المشاورات اإلقليمية للشباب عن النتائج التالية:
▪

▪
▪
▪
▪

توصيات قابلة للتنفيذ بشأن مشاركة هادفة للشباب في منع الفساد ومكافحته من اجل:
– تعزيز البرامج التي ينفذها المجلس اإلستشاري لإلتحاد األفريقي المعني بمكافحة الفساد وغيرها من هيئات اإلتحاد
األفريقي والمجموعات اإلقتصادية اإلقليمية التي تعمل في قضايا الفساد والشفافية والمساءلة
– تعزيز الجهود الرامية إلى اشراك الشباب بشكل هادف في جهود الوقاية من الفساد التي تبذلها األعضاء في منصة
منظومة الحكم الرشيد في أفريقيا بشكل قاري وعلى المستوى الوطني من خالل الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد
تعزيز قدرة المنظمات والشبكات التي يقودها الشباب او تركيزها على تطوير حلول مبتكرة وتعزيز الجهود القائمة لتعميق
المساءلة والشفافية
توثيق مبادرات مكافحة الفساد التي يقوده ا الشباب والتي تركز على دور الشباب في القارة من خالل تبادل أفضل الخبرات
والممارسات
تسهيل إنشاء مجتمع التطبيق للشباب األفريقي بشان مكافحة الفساد لدعم المؤسسات الوطنية واإلقليمية والقارية
تطوير كتيب ألفضل الممارسات بشأن مبادرات مكافحة الفساد الناجحة التي يقودها الشباب والتي تركز على الشباب في
أفريقيا
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▪
▪

تطوير دليل تدريبي حول مشاركة الشباب في جهود مكافحة الفساد في أفريقيا
نشر موجز حول الشباب ومكافحة الفساد في السياسات في أفريقيا :وجهات نظر من المشاورات اإلقليمية

و .المنهجية والجداول الزمنية:
ستجرى المشاورات اإلقليمية للشباب باستخدام مزيج من المنهجيات بما في ذلك العروض العامة وحوارات أفريقيا على منصة منظومة
الحكم الرشيد التي يتبادل فيها األجيال المختلفة خبراتهم ،وبناء القدرات والتدريب على المهارات وغيرها .وسيتم تصميم المشاورات
لتمكين المشاركين من األفراد لتبادل وجهات نظرهم ،وخبراتهم والخروج بشكل بناء باألفكار واالستراتيجيات من اجل االستفادة من
قدرات الشباب في مكافحة الفساد على وجه التحديد سيتم تنظيم المشاركات على النحو التالي:
 )1افتتاح الخطب بما في ذلك الخطاب الرئيسي حول الموضوع مع التركيز على الديناميات اإلقليمية
 )2هيئة مشتركة بين االجيال خاضعة للرقابة تركز على االتجاهات والتحديات واالفاق اإلقليمية
 )3ورش عمل تنمية القدرات التي تركز على مجاالت التدريب المحددة التالية:
أ .لمحة عامة عن الفساد :تعريف الفساد للمشاركين وتقديم نظرة عامة عنه في أفريقيا وسيتم التركيز على اشكال
ونماذج الفساد في أفريقيا ومظاهره من حيث العجز في اإلدارة وتحديات مكافحة الفساد وافاق المستقبل .ستنتهي
الجلسة بتقديم عرض عن األطر واألدوات الخاصة بمكافحة الفساد تحت تصرف المشاركين لمساعدتهم على بدء
البرامج وفهم اإلجراءات.
ب .ستقدم جلسة الشباب ومكافحة الفساد في أفريقيا نظرة على األدوار التي يمكن أن يلعبها الشباب في مكافحة
الفساد وسيكون التركيز على اإلستفادة من مؤسسات الشباب لمعالجة االثار االجتماعية واإلقتصادية والسياسية
للفساد من خالل نشاطهم الفردي والعمل الجماعي كمواطنين كما ستتبادل الجلسة األمثلة الواقعية لجهود مكافحة
الفساد مع تسليط الضوء على التحديات والفرص
ج .العمل مع اصحاب المصلحة :ستركز هذه الجلسة على بناء شراكة واسعة النطاق لمكافحة الفساد وعند القيام بذلك
ستقوم الجلسة بتعريف المشاركين على رسم خرائط أساسية ألصحاب المصلحة لتنمية جهود مكافحة الفساد
ووضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف وسيتم ايضا مشاركة المشاركين في أمثلة الشراكات الفعالة لمكافحة الفساد.
د .األدوات المبتكرة والعملية لمحاربة الفساد :في هذه الجلسة سيتم تعريف المشاركين باألدوات المستحدثة
والممارسات القديمة التي تم اختبارها والتي يمكن استخدامها للنشاط الفردي والجهود الجماعية في مكافحة الفساد
في أفريقيا .سوف يتم استخدام التمارين العملية والمحاكاة إلظهار استخدام هذه األدوات في الحياة اليومية.
 )4ستستضيف كل مشاورة اقليمية شبابية منصة المحادثات االفريقية واتجاهات الديمقراطية والحكم الرشيد AfricaTalks
 DGTrendsعلى طريقة  TEDtalkكمنصة مفتوحة لعرض الممارسات والمبادرات الجيدة باإلضافة الى تبادل المعرفة
فيما يتعلق بمنع الفساد ومكافحته في افريقيا
ز .روابط السياسات:
 )1الحوار السنوي الرفيع المستوى بشأن الديمقراطية وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد ف يأفريقيا
لمزيد من تيسير السياسات والحوار بين األجيال في سياق موضوع العام  ،2018ستتم مناقشة نتائج المشاورات اإلقليمية في الحوار الرفيع
المستوى لعام  2018حول "الديقراطية وحقوق االنسان والحكم الرشيد :االتجاهات والتحديات واالفاق" سوف توفر منصة الحوار الرفيع
المستوى فرصة لتبادل اوسع بشأن قضايا السياسة العامة والتحديات واحتماالت تعزيز جهود مكافحة الفساد في افريقيا ومن خالل مشاركه
الشباب في مختلف المشاورات االقليمية وعرض تقرير المشاورات اإلقليمية للشباب ومن المتوقع ان تتبنى التوصيات في مؤتمر قمة
رؤساء الدول والحكومات في أديس ابابا في اثيوبيا .2019
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 )2تقرير بطل العام على شعاره امام قمة رؤساء الدول والحكومات لعام 2018
ستضمن هذه التوصيات المحددة من الشباب ستشكل في مجملها جزءا من اعالن مؤتمر القمة وستوفر الزخم لمختلف جهود مكافحة الفساد
بما في ذلك عمل العديد من منظمات وشبكات الشباب.

ح .مواعيد واماكن انعقاد المشاورات اإلقليمية للشباب:
تماشيا مع مبادئ وروح منظومة الحكم الرشيد في أفريقيا فإنه ستعقد المشاورات اإلقليمية للشباب لعام  2018بالتعاون الوثيق مع المجلس
االستشاري لالتحاد االفريقي المعني بالفساد وكذلك شركاء المجتمع المدني في هذ السياق ستعقد المشاورات على النحو التالي:
المشاورات اإلقليمية للشباب

المواعيد

المكان

شمال أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا
شرق وجنوب أفريقيا

 13 – 11يوليو 2018
 27 – 25يوليو 2018
 10 – 8أغسطس 2018

تونس
داكار
غابورون

االجتماع رفيع المستوى حول الديمقراطية
واالنتخابات والحكم الرشيد

نوفمبر 2018

سيتم تحديد المكان الحقا

ط .الوثائق:
سيتم تبادل الوثائق الخاصة بالمشاورات اإلقليمية للشباب الكترونيا حيث ستتوافر المعلومات والتحديثات اإلضافية على الموقع اإللكتروني
لالتحاد األفريقي  www.au.intتحت بوابة إدارة الشؤون السياسية وموقع  www.aga-platform.orgعلى االنترنت .كما يمكن متابعة
التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي عبر الهاشتاج التالي  Twitter @AUC_DPA / @AGA_Platformومن خالل
.#DGtrends and #AfricaAgainstCorruption
سيتم اطالق حملة عبر االنترنت لتش جيع المحادثات حول موضوع المشاورات وسيتم االعالن عن هذه الحملة من خالل سلسلة من
 Tweetchatsتهدف الى تعزيز دور الشباب في مكافحة الفساد.

ي .المشاركون:
سيتم تحديد المشاركين في المشاورات اإلقليمية للشباب من خالل دعوة مفتوحة يتم ادارتها من خالل نظام تقديم الطلبات عبر االنترنت.
وسيتم تكريس هذه العملية الختيار هادف للمشاركين من خالل قاعدة بيانات امانة منظومة الحكم الرشيد األفريقية والتوصيات من اصحاب
المصلحة الرئيسيين بما في ذلك أعضاء منصة الحكم الرشيد االفريقية
وسوف تهدف المشاورات اإلقليمية الستهداف الشباب ذوي السجل الحافل باألنشطة والعمل فضال عن الخبرة في مجال الشفافية والمساءلة
وسيتم االختيار على اساس المعايير التالية:
 .1المنظمات التي يقودها ويوجهها الشباب والتي تقوم بتنفيذ األنشطة ذات الصلة بمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة
ونظم اإلدارة المفتوحة وكذلك حرية الوصول للمعلومات في الدول األعضاء على جميع المستويات مع مراعاة
تنوع الشباب
 .2الدول االعضاء في االتحاد االفريقي بما في ذلك ممثلو الوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد والبرلمانات والمؤسسات
األمنية باإلضافة السلطة القضائية وغيرها
7

.3
.4
.5
.6
.7
.8

مجموعات مختارة من مراكز البحوث والمؤسسات البحثية األكاديمية ذات الخبرة في تشجيع مشاركة في مبادرات
مكافحة الفساد
ممارسو االعالم المختارون
ممثلو اعضاء منصة منظومة الحكم الرشيد األفريقية
الحكومات المضيفة
المنظمات الدولية واألفريقية
شركاء التنمية

ك .الشراكاء واإلدارة:
تعتبر المشاورة اإلقليمية السنوية للشباب مبادرة من منصة منظومة الحكم الرشيد األفريقية التي تعقدها أمانة منصة الحكم الرشيد االفريقية
ومقرها في إدارة الشؤون السياسية وستعقد هذا العام  2018بالتعاون مع المجلس االستشاري لإلتحاد األفريفقي المعني بالفساد وإدارة
الشؤون السياسية في مفوضية اإلتحاد األفريقي في وحدة اإلدارة بدعم من شركاء التنمية.

ل .اللغات المستخدمة:
ستعقد اجتماعات لغات العمل باللغة اإلنجليزية او العربية او الفرنسية او البرتغالية حسب موقع عقد المشاورات وستتوفر الوثائق والمواد
العلمية عبر االنترنت باللغتين االنجليزية والفرنسية.

م .لمزيد من االستفسارات:
فريق التنسيق والتواصل يرجى االتصال بـ:
 .1السفير صالح حماد رئيس أمانة منظومة الحكم الرشيد األفريقية :
HammadS@africa-union.org
 .2السيد :ابراهيم سنوسي ،خبير إدارة الحكم الرشيد\ومشاركة المواطنين ،أمانة منظومة الحكم الرشيد األفريقية :
sanusii@africa-union.org
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