
 



 مقدمة 

  فيه   المواطنون   يكون   المساءلة  لبناء  نهجيكون هناك    حيث   االجتماعية  المساءلةتبرز الحاجة إلى  
 ومقدمي   الدولة  محاسبة  على  المواطنين  قدرة  مدى  إلى  ويشيرالرئيسية،    الفاعلة  العناصر  من

 .والمستفيدين المواطنين الحتياجات   يستجيبون  وجعلهم الخدمات 

وبرو   ففي مستمر  بشكل  الواقع  تغيرات  العملية  ظل  في  دورًا  تلعب  أن  يمكن  جديدة  متغيرات  ز 
هذه   من  المشترك  االهتمام  محل  المختلفة  القضايا  في  تفاعالتها  وأنماط  القوى،  السياسية 

فالمنظمات الوسيطة التي تقوم بسد ما يتعذر على الدولة القيام به والتي يطلق عليها اصطالحًا  
منظمات المجتمع المدني، يمكن أن تقوم بدور بارز في العملية السياسية من خالل تعبيرها عن  

 مصالح أعضائها والضغط ألجل تحقيقها. 

المصالح، وإنما يمكن أن يتجاوز ذلك إلى   هذا الدور ال يقف عن حد الضغط من أجل تحقيق
كانت   إذا  ما  عن  والتحري  الرسمية  المؤسسات  ألعضاء  والمساءلة  الرقابة  من  نوع  ممارسة 
من   األعظم  السواد  مصالح  يحقق  الذي  القانوني  اإلطار  في  بها  يقومون  التي  الممارسات 

 المواطنين. 

للحكومات  الرسمي  تكون خارج  المنظمات  هذا  أفراد وجماعات ونظرًا ألن  تتكون عادة من  إذ   ،
مهن معينة أو حرف بعينها يكون لديهم مصالح مشتركة يسعون لتحقيقها من خالل التكتل معًا  
والسعي نحو تحقيقها بشكل جماعي بما يسهم في تسهيل وصول صوتها للنخب الحاكمة التي  

في قيام هذه األخيرة بعمل  تملك تنفيذ مطالبهم، لكن كونها خارج اإلطار الرسمي للحكومة ال ين
 إطار قانوني ينظم لهذه المنظمات عملها ويضع ضوابط وحدود لدورها.

 لذلك تحاول مؤسسة شركاء من أجل الشفافية من خالل هذا التقرير التركيز على أبعاد 

 أربعة للمساءلة االجتماعية هي: 

 مفهوم المساءلة االجتماعية  -1
 دواعي ضبط المفهوم  -2
 ية ومكافحة الفساد في االتفاقيات الدولية المعنية المساءلة االجتماع -3
 تحديات المساءلة االجتماعية في واقع الدول االفريقية  -4

 



 اواًل: مفهوم المساءلة االجتماعية 

 في اللغة:

المسئول في المعجم الوجيز هو من رجال الدولة، المنوط به عمل تقع عليه تبعته، وفي معجم  
اللغة العربية المعاصر سأل فالنًا أي حاسبه، وسأله عن كذا، أي استخبره عنه واستعلمه عنه،  

 1ساءل مصدرها مساءلة وتعني طلب التوضيح لشيء ما. وفي المعجم الغني 

 في االصطالح: 

 ض المساءلة االجتماعية على أنها:يعرف البع

  فيهم،  تؤثر الذين لألشــخاص  وتبريرها أفعالهم، عن المسؤولية بتحمل الســلطة على القائمين التزام"
  غير   تبريرهم  أو  سلوكهم   أن  نتبي   إذا  لإلنفاذ   القابلة  العقوبات   أشــكال  من  لشكل  وخضوعهم

 2" مرضيين

آلخرون   االجتماعية  المساءلة  تشيركما     خاللها   من  يمكن   التي  والوسائل  الطرق "  إلى  وفقًا 
 المؤسسات   مساءلة  الدول  غير  من   األخرى   الفاعلة  والجهات   المدني  المجتمع  ومنظمات   للمواطنين
 3" .اآلليات  من مجموعة باستخدام وذلك ، أدائهم عن العامة الخدمات  ومقدمي والبرامج

  المدنية   المشاركة  يكفل  الذي  االلتزام  بناء  نحو  عمل  نهج  أو  إلزام  أداة "  بأنها  البعض   يراهاكذلك  
  من   تدفع والتي  األخرى،  والهيئات   المدني المجتمع   ومؤسسات   للمواطنين   المباشرة  غير أو  المباشرة

 4." المجتمع على  تؤثر التي القضايا في أفعالهم تبعيات   تحمل  على السلطة بيدهم

المتحدة   لألمم  اإلنمائي  للبرنامج    بها   يقوم  إجراءات   خالل  من  االجتماعية  المساءلة  تبرزووفقًا 
 تبذلها  التي  الجهود   عن  فضالً   الدولة،  محاسبة   بهدف  المدني  المجتمع  ومنظمات   المواطنون 
  لدعم   -المانحة   والجهات   الخاص،  والقطاع   اإلعالم،  وسائل -  األخرى   الفاعلة   والجهات   الحكومة

 5.اإلجراءات  هذه
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   /aw.net/overview-http://ansaشبكة المساءلة االجتماعية في العالم العربي، متاح على الرابط التالي:  3
، متاح على الرابط التالي:  2015مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية، دليل المساءلة االجتماعية،  4

https://cutt.us/AH1uv   
5 What is Social Accountability?, Available at: http://www.irgen-tur.mn/en/what-is-sa  
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 على النحو التالي:  6ويمكن النظر إلى أدوات المساءلة االجتماعية 

 
 

 ثانيًا: دواعي ضبط المفهوم في الوقت الراهن

نظرًا العتبارات مختلفة يجب تحديد مفهوم المساءلة االجتماعية بشكل أكثر دقة ووضوح، وذلك 
 بسبب اآلتي: 

والممارسات غير المشروعة في قطاعات الدولة المختلفة، السيما  انتشار مظاهر الفساد   -1
الفساد  مدركات  مؤشر  بين  وقد  االفريقية،  الدول  في  خاصة  والشرطة  الصحة  قطاع 

، أن انتشار مظاهر الفساد في قطاع  2020الصادر عن مؤسسة الشفافية الدولية لعام  
وفي   كورونا،  جائحة  مواجهة  على  الدول  قدرات  يهدد  أن الصحة  يفترض  الذي  الوقت 

على   الرقابة  في  دورها  منها،  االفريقية  خاصة  الدول  في  التشريعية  المؤسسات  تمارس 
المشروعة   غير  الممارسات  معدل  أن  نجد  االخرى  السلطات  وسياسات  ممارسات 

الصادر  التقرير  لما جاء في  وفقًا  األخيرة  الخمس  السنوات  تزايد في  قد  عن    ألعضائها 
 7. 2020لعام  Foundation  Mo Ibrahimمؤسسة 

 
6 Idem 
7 2020 Ibrahim Index of African Governance, Mo Ibrahim Foundation, Available at:  
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report-executive-
summary.pdf  
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انتشار  -2 ومع  المجتمع،  طوائف  لكافة  ممثلة  تكون  أن  يجب  التي  المؤسسات  هذه  أن 
هيئات   وجود  الضروري  من  أصبح  اعضائها،  قبل  من  المشروعة  غير  الممارسات 

مكن أن تقوم  ومؤسسات غير رسمية تمارس دورها في الرقابة والمساءلة لهؤالء، وهو ما ي
 8معنية الداخلة في إطار المجتمع المدني.به المؤسسات ال

والمحسوبية   -3 الفساد  مواجهة  في  الدولة  دور  تفعيل  في  االجتماعية  المساءلة  دور  يسهم 
 واالحتكار، من أجل تعزيز قيم الحكم الرشيد والشفافية. 

 باألمر: المساءلة االجتماعية ومكافحة الفساد في االتفاقيات الدولية المعنية الثًا: ث

أوضحت العديد من االتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، ما 
غير   الممارسات  على  والمساءلة  الرقابة  في  دور  من  والجماعات  األفراد  به  يقوم  أن  يمكن 

 المشروعة، وهو ما نبينه على النحو التالي: 

 الفساد: ة األمم المتحدة لمكافحة اتفاقي

، على ضرورة أن تتخذ الدول في فقرتها األولى  أكدت المادة الثالثة عشر من نصوص االتفاقية
االطراف في حدود إمكاناتها وقدراتها وقانونها تدابير تشجع األفراد والجماعات الذين ال ينتمون  

مشاركة في  إلى القطاع العام، مثل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، على ال
 ممارسات منع والفساد ومكافحته، وذلك من خالل:

 تعزيز مساهمة الناس في عملية اتخاذ القرار.  -1
 تسهيل عملية حصول الناس على المعلومات والبيانات. -2
احترام وحماية حقوق األفراد على التماس المعلومات المتعلقة بالمعلومات، ويمكن تقييد  -3

 مراعاه حقوق اآلخرين وسمعتهم. ذلك وفقًا لضوابط، من بينها 

كذلك أكدت ذات المادة في الفقرة الثانية منها على أهمية اتخاذ الدولة لإلجراءات التي من شأنها  
حالة   لتعزيز  إليها  الوصول  إمكانية  وتسهيل  الفساد  بمكافحة  الخاصة  بالهيئات  الناس  تعريف 

   9االجتماعية.  التفاعل بين المواطنين والهيئات في إطار توفير المساءلة 
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 :االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 نصت المادة الحادية عشر من االتفاقية على:

الفعالية   المشاركة  المدني على  المجتمع  لتشجيع مؤسسات  تدابير مناسبة  "تتحذ كل دولة طرف 
 في منع الفساد ومكافحته، وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: 

 المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه. توعيه  -1
تشمل  -2 توعية  برامج  وكذلك  الفساد،  مع  التسامح  عدم  في  تسهم  إعالمية  بأنشطة  القيام 

 المناهج المدرسية والجامعية. 
إليها في االتفاقية، وأن توف  -3 المشار  الفساد ذات الصلة  بهيئات مكافحة  الناس  تعريف 

ل االتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبالغها عن أي حوادث قد ُيرى أنها تشكل لهم سب
 10فعاًل مجرمًا وفقًا لهذه االتفاقية."

 اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع ومكافحة الفساد:

 المادة الثانية عشر من االتفاقية على النحو التالي: جاءت نصوص 

 تلتزم الدول األطراف بما يلي:"

كا -1 بالمشاركة مشاركة  االتفاقية  هذه  وتعميم  الصلة  ذات  والجرائم  الفساد  مكافحة  في  ملة 
 . الكاملة من قبل وسائل االعالم والمجتمع المدني بصورة عامة

حمل  -2 على  وتشجعهما  المدني  والمجتمع  االعالم  وسائل  تمكن  مالئمة  بيئة  خلق 
الشفافية   مستويات  أعلى  إلى  االرتقاء  على  الشؤون  الحكومات  غدارة  عن  والمسؤولية 

 العامة.
الفساد والجرائم   -3 المعلومات في حاالت  ضمان منح وسائل االعالم سبل الحصول على 

 11ذات الصلة." 

يتبين مما سبق تأكيد االتفاقيات بشكل واضح على أهمية دور المنظمات غير الحكومية أو ما  
لة تجاه أعضاء الحكومة الرسميين  يطلق عليها المنظمات الوسيطة في ممارسة نوع من المساء

فيما يخص الممارسات غير المشروعة، أثناء القيام بالمهام الواقعة على عاتقهم، وأن هذه الرقابة  

 
   https://cutt.us/Wf8Fn، متاح على الرابط التالي: 2010ديسمبر  21جامعة الدول العربية، االتفاقية العربية لمكافحة الفساد،  10
الي:  ، متاح على الرابط الت2003يوليو   11االتحاد االفريقي، اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع ومكافحة الفساد،  11

https://cutt.us/XOkrw  
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وسيادة  الرشيد  والحكم  والشفافية  النزاهة  قيم  وضع  تحسين  على  تعمل  أن  منِ شأنها  والمساءلة 
 القانون في الدولة.

 االجتماعية في الواقع االفريقي رابعًا: تحديات عميات المساءلة 

تواجه عملية المساءلة االجتماعية جملة من التحديات في واقع الدول االفريقية، ويمكن توضيح  
 هذه التحديات على النحو التالي:

لعمل  -1 مالئم  مناخ  توفير  في  الدول  من  العديد  في  الحاكمة  للنخب  الحقيقة  اإلرادة  غياب 
الرسمية، فضاًل   لما المنظمات غير  نظرًا  الدولة،  لبقاء  تهديد  أنه  إلى وجودها على  النظر  عن 

 12تقوم به من ممارسات يمكن أن تسبب أزمات تضر بحالة االستقرار السياسي للبالد.

تنفيذ عملية  التي يقع على عاتقها    المجتمع المدني  منظمات وجود أطر قانونية لتنظيم عمل  -2
الرسمية، ولكن تبقى هذه القوانين في حاجة إلى التفعيل وااللتزام بها  المساءلة للجهات الحكومية  
 13من قبل المنوط به تنفيذها. 

االفريقية-3 الدول  في  التعليم  مستويات  بالمدارس تدني  االلتحاق  معدالت  وصلت  فبعدما   ،
ية، ثم  ، تراجعت مره أخرى خالل األعوام التال2013والتعليم األولي إلى أعلى مستوياتها في عام  

عام   وحتى  لكنها  أخرى،  مرة  االرتفاع  في  لعام    2019بدأت  المساوي  المعدل  إلى  تصل  لم 
2013.14 

 التوصيات

 من جملة ما سبق، توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية باآلتي: 

ضرورة أن تحفيز النخب الحاكمة في الدول العربية واالفريقية لتبني سياسات من شأنها   -1
مناخ   عملية  توفير  في  بدور  القيام  عليهم  يتعين  الذين  واألفراد  المنظمات  لعمل  مالئم 

بقاء ذلك   الرسمية وسياساتهم وأفعالهم ومدى  المؤسسات  المساءلة االجتماعية ألعضاء 
 في اإلطار القانوني المشروع.

 
  العليا،   االفريقية الدراسات كلية : القاهرة ) افريقيا،  في الدولة  بناء  إلعادة كمدخل السياسي االصالح قضايا ضلع،   السيد محمد جمال 12

 41ص  (2006
 78المرجع السابق، ص  13

14 The World Bank, Available at: https://data.worldbank.org/region/sub-saharan-africa  

https://data.worldbank.org/region/sub-saharan-africa


 توفير الموارد المالية الالزمة لقيام هذه المنظمات بعملها بحيث ال تقع هذه المنظمات في -2
إشكالية التحيز المرتبط بقدرة الممول على التأثير على سياسات هذه المنظمات وفعالية  

 دورها في إرساء دعائم الشفافية والحكم الرشيد.
يجب على هذه المنظمات غير الرسمية في سياق قيامها بدور في المساءلة والرقابة، أن  -3

أو قبلي أو ديني، أو لغوي ، تعلى االعتبارات الوطنية على أي اعتبار إثني أو طائفي  
الحياد   على  تقف  بحيث  فومذهبي،  اختالفات،  وجود  من  الرغم  في على  دورها  تحقق 

 تعزيز القدرة على االندماج الوطني السيما في الدول التي تتعدد فيها مسببات التنافر.
ضرورة وضع قانون خاص ينظم عمل منظمات المجتمع المدني وتمويلها ودورها، بحيث  -4

المشتركة،   يكون  والرؤى  المصالح  ذوي  لألفراد  السري  العمل  يمنع  بما  قانوني،  وجودها 
هذه  مثل  وجود  عن  الناتجة  السلبية  اآلثار  من  الحدد  على  الدولة  قدره  من  ويعزز 
ومنظمات  الحكومات  بين  متبادلة  رقابة  وجود  آخر  قول  في  يعني  بما  المنظمات، 

 المجتمع المدني. 


