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 مقدمة 

تعاني كافة الدول االفريقية من شيوع وانتشار مظاهر الفساد والممارسات غير المشروعة، لكن 
بة عالمية متقدمة في فهناك دواًل أفريقية تحتل مرت  ى خر هذا االنتشار يختلف من دولة إلى أ مدى  

قى مؤخرة الدول، ورغم ذلك يب  لمعنية بمكافحة الفساد، وأخرى فياصة بالمنظمات االمؤشرات الخ
المتعلق الظاهرة  بمواجهة  المتعلق  الواحد  الهدف  هو  جميعًا  الدول  هذه  بين  المشترك    ة القاسم 

بانتشار المخالفات والممارسات غير المشروعة في قطاعات الدولة، سواء كان هذا الهدف هدفًا  
 حقيقيًا أو هدفًا دعائيًا. 

تحجيم هذه الممارسات، يبقى ومن ثم، فإن البحث كذلك عن آليات يمكن من خاللها العمل على  
 مشاغاًل للجميع، سواء كانوا نخبًا حاكمة، أو أفراد ومواطنين عاديين، األمر الذي يجب أن ُيفه 

الت العالقة  إطار  وفقاً في  االثنين،  بين  القائمة  ومدى   فاعلية  الحاكمة  السلطة  طبيعة  لمحددات 
 وعات التي تحملها وتحاول تنفيذها. شرعيتها وقدرتها على اكتساب التأييد الشعبي للرؤى والمشر 

لذا، فإن هذا التفاعل فيما يتعلق بالسعي نحو ذات الهدف، وهو التصدي للفساد والممارسات غير 
المشروعة، يدخل في إطار ما يطلق عليه المساءلة االجتماعية، والتي تعني بشكل أو بآخر، أن 

ة على ممارسات المسؤولين للتحقق من الموطنين يكون لديهم القدرة على ممارسة نوع من الرقاب
التزام بالقانون والسير نحو تحقيق األمدى  التي وصلوا إلى السلطة بعد وعود بالسعي هم  هداف 

 نحو تحقيقها أم ال.

هذه الرقابة تكون وفقًا لضوابط حددتها النخب الحاكمة سلفًا، بما يضمن قدرًا من االستقرار بعيدًا 
نقع   ال  حتى  الفوضى،  النخب  عن  من  الكثير  تحاول  التي  والفوضى  الديمقراطية  ثنائية  في 

الحاكمة في الدول االفريقية الترويج لها، ومن ثم فإن المساءلة االجتماعية وإن كانت ُتمارس من 
قبل األفراد ومنظمات المجتمع المدني إال أن توفر اإلرادة الحقيقية للنخب الحاكمة للسماح بمثل 

 حة الفساد يعد أساسًا ال يمكن تجاهله لضمان وجود هذه اآللية. هذه اآلليات في مكاف 

في،   يتمثل  رئيس  تساؤل  على  اإلجابة  تحاول  الدراسة  هذه  فإن  سبق،  ما  مدى وعلى  أي  إلى 
 يمكن القول بمالئمة المساءلة االجتماعية كآلية لمكافحة الفساد للواقع االفريقي؟

 عن هذا التساؤل الرئيس سالف البيان، عدد من التساؤالت الفرعية، والتي من بينها:  ق وينبث

 ما هي مفهوم المساءلة االجتماعية؟  -1
 كيف هي العالقة بين المساءلة االجتماعية ومكافحة الفساد؟  -2
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في   -3 االجتماعية  المساءلة  أدوات  باستخدام  يتعلق  فيما  األبرز  االفريقية  النماذج  هي  ما 
 ساد.مكافحة الف

 تتمثل أهمية اإلجابة على هذه التساؤالت فيما يلي: 

النظرية اوالا  الناحية  من  طبيعة   ، :  وتحديد  وضوابطه،  االجتماعية  المساءلة  مفهوم  تحديد  في 
 العالقة بين المساءلة االجتماعية ومكافحة والفساد في الواقع االفريقي، ومحددات ذلك. 

الرصد اليومي لوقائع الفساد والممارسات غير المشروعة  من الجانب العملي، فإن استمرار    ثانياا:
في مختلف دول القارة االفريقية، وفي قطاعاتها المختلفة، سواء قطاع الصحة أو الشرطة أو تلك 

المالية، وكذ بالمخالفات  المرتبطة  أو  السياسية،  واالعتبارات  باالنتخابات  إعاقة سير المتعلقة  لك 
ان النظر في آليات تمكن الدول االفريقية من التصدي بشكل جدي همية بمكالعدالة، جعل من األ

 لذلك أمر ضروري، وليس ضربًا من الرفاهية. 

 وقد تم تقسيم الدراسة على النحو التالي: 

 مفهوم المساءلة االجتماعية   -1
 المساءلة االجتماعية ومكافحة الفساد  -2
 الفساد النماذج االفريقية في استخدام المساءلة االجتماعية لمكافحة  -3

 والا: مفهوم المساءلة االجتماعيةا

يرى البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة المساءلة االجتماعية على أنها إجراءات يقوم بها المواطنون 
الحكومة   تبذلها  التي  الجهود  خالل  من  الدولة،  محاسبة  بهدف  المدني  المجتمع  ومنظمات 

والقطاع   اإلعالم  كوسائل  الفاعلة  هذه والجهات  لدعم  األخرى  المانحة  والجهات  الخاص 
 1اإلجراءات. 

جهات سواء في مؤسسات  مع  ركوا  تباستخدام آليات المساءلة االجتماعية، يمكن للمواطنين أن يش
االجتماعية  البرامج  من  عبر مجموعة  الدولة،  معه  تتعاقد  الذي  الخاص  القطاع  أو  بما  الدولة   ،

إلى الديمقراطية  يؤدي  المؤسسات  عمليات  ةنتخبالمالرسمية    تجاوز  أو  الممثلين  استدعاء  أو   ،
السياسية   اآلليات  هذه  تحريك  إلى  تؤدي  قد  أنها  من  الرغم  على  للحكومة،  الداخلية  المراجعة 

 والمؤسسية. 

 
1 What is Social Accountability?, Available at: http://www.irgen-tur.mn/en/what-is-sa  

http://www.irgen-tur.mn/en/what-is-sa
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أنها مجموعة يمكن النظر إليها على  هكذا فإن المساءلة االجتماعية هي المساءلة الرأسية التي   
من   عبر  وزتتجا   ،اإلجراءاتواسعة  المنتخبة  للمواطنين   المؤسسات  يمكن  التي  التصويت، 

  2استخدامها لمحاسبة الدولة. 

كذلك   االجتماعية  تعرف  المساءلة  تشاركية    بأنها آليات  حكم  مؤسسية  تتضمن  آليات  ترتيبات 
ك ا شر للدولة، من خالل إ  تيسير مشاركة المواطنين العاديين في عملية السياسة العامة  تهدف إلى

القرار  صنع  في  المتعلقةالمواطنين  وتصميم ب  ات  المحلية  المجتمعات  بين  العامة  األموال  توزيع 
 إلنفاق الحكومي وتقييمه. ا رصد ، عبرالعامةالسياسات 

التأكيد على  و  المساءلة االجتماعية   أنيجب في هذا الصدد   التنمية   خطط  تختلف عن  آليات 
 إنمائية   مشاريع  ورصد  وتنفيذ  تخطيط   في  المحلي  المجتمع  أفراد  فيها   يشارك  التي  المجتمعية

على النقيض ، فمعينةموضوعات    في    ا م، على الرغم من ارتباطهالمحلي  مجتمعهم  داخل  معينة
تركز أكثر على التفاعل والعالقة    عملية المساءلة االجتماعية    فإنالتنمية المجتمعية،  خطط    من

بين المواطنين أو ممثلي المجتمعات المحلية أو منظمات المجتمع المدني من ناحية، والمسؤولين 
 3.الحكوميين المحليين ومقدمي الخدمات من ناحية أخرى 

ا من  عدد  الدراسات  بعض  حددت  المساءلةوقد  عملية  عليها  تقوم  التي  النحو لركائز  على   ،
 التالي: 

فراد على شيء محدد، يكون مصدرها بقية االفراد، ألجل تحقيق هدف  وجود والية ألحد األ -1
 معين، واضح المعالم كتقديم خدمة معينة. 

 توفر الموارد االزمة لقيام صاحب الوالية بما يتعين عليه القيام به.  -2
من -3 به  يقوم  وأداء  سياسات  وقوان  وجود  وإجراءات  قرارات  في شكل  تكون  توليته،  ين،  تم 

 واستراتيجيات يقوم بتنفيذها. 
والتعرف على  -4 األداء  تقييم  بموجبها  المفوضون  يستطيع  األداء،  معلومات عن هذا  توفر 

 مساحات النجاح واإلخفاق. 
مدى   -5 من  التحقق  ويكون  الواقع،  أرض  على  للتنفيذ  تحديدها  تم  التي  األهداف  قابلية 

 4الطرفين، صاحب الوالية ومفوضيه. مالئمتها للواقع في إطار عملية تبادلية بين 

 
2 Esbern Friis-Hansen and Signe Marie Cold Ravnkilde, Social Accountability Mechanisms and Access 
to Public Service Delivery in Rural Africa, Danish Institute for International Studies, Available at: 
https://cutt.us/LDYpk  
3Ibid, p 22 
4 Claudia Baez Camargo, Eelco Jacobs,  Social Accountability and its Conceptual Challenges: An 
analytical framework, Basel Institute on Governance, Available at: https://cutt.us/LQOjb  

https://cutt.us/LDYpk
https://cutt.us/LQOjb
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التي  المعلومات  توفر  فإن  وكامل،  متناسق  بشكل  أهميتها  على  الركائز  هذه  أن  الباحث  يؤكد 
تتعلق باألداء، تعدد في صميم علية المساءلة االجتماعية، وهي ما تتحكم به في غالب األمر 

التفويض ألجل ممارسة السلطات من قبل   األفراد او المواطنين، األمر  النخب التي تم إعطائها 
 الذي يؤكد على أهمية توافر إرادة حقيقية لدى هذه النخب من أجل توفير أدوات عملية المساءلة.

لكن واقع هذه العملية في الدول االفريقية يشير إلى صعوبات عدة تتمثل في تضييق الدولة على 
ا على أنها تهدد وجود وبقاء الدولة،  منظمات المجتمع المدني وذلك العتبارات تتعلق بالنظر إليه

في   األمر  غالب  في  تتمثل  والتي  التقليدية  االجتماعية  المساءلة  عملية  وسائل  أن  عن  فضاًل 
النخب   من  كاملة  شبة  سيطرة  تحت  أصبحت   ، مرئيًا  أو  مكتوبًا  كان  سواء  التقليدي  اإلعالم 

 ة والرقابة. الحاكمة األمر الذي يترتب عليه صعوبة في ممارسة هذه المساءل 

ومن ثم يبرز فضاء آخر أكثر اتساعًا ورحابة يتمثل في وسائل ومنصات التواصل االجتماعي، 
األمر الذي يسهم في التخلص من ثنائية التحيز والحياد، لكن يترتب عليه أمر آخر يتمثل في 

ألمر سواء حالة السيولة المعرفية التي تخلقها هذه المنصات إذ تتيح للجميع في التحدث في كل ا
 عن فهم وتخصص أم ال. 

كذلك   وأوجدت  ،الحكوميين  المسؤولين  إلى  للوصول   سبالً   االجتماعي  التواصل  وسائل  فتحت  إذ
 طرقاً   االجتماعي  التواصل  وسائل   تخلق ،  ذلك  على  وعالوة،  جديدة  مجتمعية  لمبادرات  السبيل
  إلى   أدى  ، مما المواطنينو   الحكومية   اإلدارات  بين  اإلنترنت  عبر  التعاون   خالل  من  للعمل  جديدة

 5. السياسة  وتضع الحكومة بها  تعمل التي  الطريقة  في تغييرات

 الرسمية   غير  أو  الرسمية  اآلليات  إلى  االجتماعية تشير  "المساءلةومن جملة ما سبق نجد أن  
 المسؤولين  مساءلة  في   المدني   المجتمع  منظمات  أو  المواطنون   خاللها  من  يشارك  التي 

 " .الخدمات مقدمي  أو الحكوميين

 

 

 

 

 
5Usman Jimada, Social Media in the Public Sphere of Accountability in Nigeria, Global Media Journal, 
27 March 2019, Available at: https://cutt.us/DHR9d  

https://cutt.us/DHR9d
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 ثانياا: المساءلة االجتماعية ومكافحة الفساد

كيف يمكن للقائمين على عملية المساءلة يبين ما سبق من توضيح لمفهوم المساءلة االجتماعية،  
على  الرقابة  من  نوع  ممارسة  من  رسمية،  غير  أو  رسمية  قنوات  من خالل  سواء  االجتماعية، 

 .ممارسات المسؤولين الحكوميين

أقرت العديد من االتفاقيات الدولية العالمية منها واإلقليمية، على مبادئ تتعلق بدور ذات  وقد   
الفساد،   المعنية بممارسة المساءلة االجتماعية، وكذلك مكافحة  الذي يؤكد اواًل المنظمات  األمر 

والم الفساد  ومكافحة  االجتماعية  المساءلة  عملية  األمر أن  أغلب  في  المشروعة،  غير  مارسات 
وجهان لعملة واحدة، كما أن توافر البيئة المواتية لقيام عمليات المساءلة االجتماعية، يعزز في 

  ذات الوقت من 

الفساد،  بمكافحة  المعنية  الدولية  االتفاقيات  الكثير من  العالقة على نصوص  انعكست هذه  وقد 
اتف من  عشر  الثالثة  المادة  الدولة  فأكدت  اتخاذ  أهمية  على  الفساد  لمكافحة  المتحدة  األمم  اقية 

في  المشاركة  على  الحكومية،  غير  والجماعات  األفراد  تشجع  أن  شأنها  من  وتشريعات  لتدابير 
 عمليات مكافحة والفساد ومنعه، وذلك عبر:

 تسهيل عملية مساهمة المواطنين في عملية اتخاذ القرار -1
 6على المعلومات والبياناتتمكنين المواطنين من الحصول  -2

لتؤكد   ، في المادة الحادية عشرالتفاقية العربية لمكافحة الفساداكذلك الحال، فقد جاءت نصوص  
على أهمية أن تتخذ الدول من التدابير ما يحفز منظمات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة  

 في عملية مكافحة الفساد، وذلك من خالل:

واالستقرار عملية   -1 االقتصادية  التنمية  عميات  على  وتداعياته  الفساد  بمخاطر  التوعية 
 السياسي. 

 التركيز على المناهج الدراسية والجامعية من أجل توعية الجيل الصاعد. -2
 7التعريف بالهيئات المنوط بها مكافحة الفساد ودورها وحدوده، وآليات عملها.  -3

انية عشر من اتفاقية االتحاد االفريقي لتبين أهمية  وفي ذات السياق، جاءت نصوص المادة الث
التزام الدول بإشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة ذات  

 
  15 ص ،(2004 المتحدة، األمم: نيويورك) الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية المتحدة، األمم 6
   https://cutt.us/Wf8Fn: التالي الرابط على متاح  ،2010 ديسمبر 21 الفساد، لمكافحة العربية  االتفاقية العربية،  الدول جامعة 7

https://cutt.us/Wf8Fn
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الصلة، بما يتضمنه ذلك من خلق بيئة عمل مناسبة لهذه المنظمات، وتوفير القنوات االعالمية  
 8ورهم.التي تسمح لها بالتعبير عن رؤيتهم ود

 ، على النحو التالي:   9كما تتطلب عملية مكافحة الفساد، توافر ثالث اعتبارات 

 
الفساد  مكافحة  عمليات  وتتقاطع  تتداخل  كيف  الفساد،  لمكافحة  األساسية  الركائز  هذه  وتبين 
ذات   توفر  دون  االجتماعية  المساءلة  عملية  قيام  منطقيًا  يتصور  ال  إذ  االجتماعية،  والمساءلة 

 ركائز مكافحة الفساد. 

وبالتالي فإن المساءلة االجتماعية التي يمارسها األفراد ومنظمات المجتمع المدني، وإن كانت من 
ليست  مساحات  في  العملية  مع  تتداخل  الوقت  ذات  في  فهي  الفساد،  لمكافحة  عدة  أدوات  بين 

 بعيد. بالقليلة، كما ان القائم بذات العمليتين ذات الفاعلين إلى حد 

 

 

 

 
 

: التالي  الرابط على متاح ،2003 يوليو 11 الفساد، ومكافحة لمنع االفريقي االتحاد اتفاقية االفريقي، االتحاد 8

https://cutt.us/XOkrw  
  https://cutt.us/FeJNFهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، مفاهيم عامة، متاح على الرابط التالي:  9

ة مكافح
دالفسا

اعتماد واتخاذ : لوقايةا
التدابير الالزمة لتجنب 
الوقوع في الفساد وآثاره
حته الوخيمة، وليس فقط مكاف
.لهبعد ارتكاب جرائمه وأفعا

التزام األشخاص : النزاهة
لعامة الطبيعية واالعتبارية ا

والخاصة، ومؤسسات 
المجتمع المدني، بالقيم 

دق والمبادئ المتعلقة بالص
واألمانة واإلخالص 

واحترام القوانين وإعالء 
.المصلحة العامة

ات إتاحة المعلوم: لشفافيةا
بطريقة تسمح ألصحاب 
الشأن بالحصول على 
المعلومات الضرورية 
المطلوبة، للحفاظ على 

مصالحهم واتخاذ القرارات 
.المناسبة

https://cutt.us/XOkrw
https://cutt.us/FeJNF
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 ثالثاا: النماذج االفريقي للمساءلة االجتماعية في مكافحة الفساد 

 يقودها   التي  للمساءلة  مبادرة  ببناء  األفريقي  لالتحاد  الشباب  مبعوث  مياالبد من اإلشارة أوال إلى ق
 تقديم   هيكل  وإصالح  19-كوفيد  لوباء  االستجابة  صميم  في  الشباب  وضع  خالل  من  ،الشباب 

 .2020مارس  29في الدول األعضاء، وتم اإلعالن عنها في  الخدمات

  ، األفارقة   الشباب  لتمكين  جديدة  مبادرة  طلق أ  األفريقي  لالتحاد  التابع  الشباب  مبعوث  مكتبإذ أن  
 التصديق  أجل   من  والوطني  واإلقليمي  القاري   الصعيد  على   والمساءلة  الدعوة  أنشطة   قيادة  في

  فعالة   آليات  إنشاء  عن  فضال  الشباب،  إدماج  ذلك  في   بما   وتنفيذه،  األفريقي  الشباب  ميثاق   على
 10.واإلبالغ للرصد

تمكين  من خالل  االجتماعية،  المساءلة  دعائم  إرساء  االفريقي  االتحاد  محاوالت  إلى  باإلضافة 
لنحو الشباب في هذه العملية، تظهر بعض الدول اإلفريقية الفاعلة في هذا اإلطار، ونبينها على ا

 التالي: 

 تونس

ما يتعلق بآلية المساءلة االجتماعية في مكافحة ج األبرز في القارة اإلفريقية فيوتعد تونس النموذ
مارس    21الفساد، وذلك من خالل منظمة أنا يقظ، التي تأسست في أعقاب الثورة التونسية، في  

على  2011 للحفاظ  الساعين  الشباب  من  مجموعة  تضم  والتي  خالل ،  من  الثورة،  مكتسبات 
الوصاية   من خالل رفض  الفساد،  ومكافحة  الشفافية  مبادئ  إرساء  هما  هدفين،  تحقيق  محاولة 

 واإلقصاء. 

حيث استطاعت هذه المنظمة خالل فترة وجيزة أن تكون نقطة االتصال الرسمية لمنظمة الشفافية  
 أسيس فرع للمنظمة بتونس. تم البدء في ت  2017يناير  29، وفي 2013الدولية منذ نوفمبر 

وردت   أثرها  على  والتي  كورونا،  فيروس  التلقيح ضد  لحملة  يقظ  أنا  منظمة  متابعة  سياق  وفي 
الشكاوى على موقع   الشكاوى،  Vaxmeterالكثير من  للتبين من صحة هذه  ، وبعد محاوالت 

 : ، وزارة الصح التونسية بعدد من التوصيات 2021مارس  28أوصت منظمة انا يقظ في  

 
10 AU Youth Envoy launches Youth -Led Accountability Initiative, 29 March 2020, Available at: 
https://cutt.us/a8GRX  

https://cutt.us/a8GRX
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ولويات التي حددتها االستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد الفيروس بما األمن المهم االلتزام ب -1
 يضمن تكافؤ الفرص. 

 كذلك ضرورة محاسبة أي مسؤول قام بعمليات تحويل للقاح إلى غير مستحقيه.  -2
التوزيع تبني مزيد من الشفافية فيما يتعلق بإتاحة البيانات الجديدة التي تتعلق بعمليات   -3

 وضوابطها على الجميع 
فضاًل عما سبق،  أوصت المنظمة بضرورة النشر الدوري لما يتعلق بالكميات المتبقية   -4

 11من الدفعات التي تصل الوزارة من اللقاحات. 

أنا   منظمة  كانت  آخر،  سياق  في وفي  العلمية  بالمجالي  الطلبة  ممثلي  انتخابات  بمتابعة  يقظ 
ت التي  التونسية،  في  الجامعات  إجرائها  من 2021مارس    4م  عدد  نشر  خالل  من  وذلك   ،

عددهم   بلغ  للمنظمة،  التابعين  يقارب    110المراقبين  ما  على  توزيعهم  تم  مؤسسة   56مراقب، 
للعملية   المختلفة  المراحل  مدار  على  وذلك  عليا،  ودارس  ومعاهد  كليات  بين  ما  جامعية 

 االنتخابية. 

م تقديم عدد من االقتراحات والتوصيات إلى وزارة التعليم وبناء على ما تم رصده من انتهاكات ت
 العالي من بينها: 

من  أكبر  قدر  يضمن  بما  الفرعية  واإلدارات  العامة  اإلدارة  بين  االتصال  آليات  تعزيز  اواًل: 
أكثر   بشكل  التفاعل  الطالب على  قدرات  الوقت  ذات  التفاعلية ويعزز في  العملية  في  السالسة 

 مرونة. 

بالمعايير ثانيًا:   الجميع  التزم  يمكن تالفيها حال  تم رصدها،  التي  المخالفات اإلجرائية  كافة  أن 
 التي تم توضيحها وإقرارها سلفًا. 

نجاح   أهم ضمانات  من  واحدُا  يعد  وجودهم  أن  وذلك  للمراقبين  المساحة  من  مزيد  إتاحة  ثالثًا: 
 12العملية االنتخابية بشكل يدعم قيم النزاهة والشفافية. 

 
، متاح على الرابط التالي: 2021مارس  28، العاجل للتدخل ونداء التلقيح  منظومة في خلل:  بيــانانا يقظ،  11

ttps://cutt.us/H9Hnyh   
، متاح على الرابط التالي:  2021-2020  لسنة العلمية بالمجالس  الطلبة ممثلي انتخابات لمالحظة النهائي التقريرأنا يقظ،  12

https://cutt.us/F1Asv   

https://cutt.us/H9Hny
https://cutt.us/F1Asv
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 وريشيوس م

من قانون منع   20بينت المادة  ، حيث  اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في موريشيوسمن خالل  
 مهام اللجنة، وهي على النحو المبين: 2002الفساد لعام 

 الفسادتوعية الجمهور ضد  .1
 الفسادحشد وتعزيز الدعم العام في مكافحة  .2
 ذلك تلقي أي ادعاء بارتكاب جريمة فساد والنظر في  .3
 فيه لكشف عن أي عمل من أعمال الفساد أو التحقيق ا .4
 إليه التحقيق في سلوك أي موظف عمومي، في رأيه، مرتبط بالفساد أو مفضي  .5
بغية ضمان عدم   .6 مناسبة،  أنها  ترى  التي  بالطريقة  هيئة عامة،  تمنحه  أي عقد  تنفيذ  رصد 

 العقد وجود أي مخالفة أو مخالفة في ذلك 
وضمان   .7 الفساد  أفعال  اكتشاف  تيسير  أجل  من  عامة  هيئة  أي  وإجراءات  ممارسات  دراسة 

 ادالفس تنقيح أساليب العمل أو اإلجراءات التي قد تفضي، في رأيها، إلى 
تقديم المشورة والمساعدة ألي هيئة عامة بشأن السبل والوسائل التي يمكن بها القضاء على   .8

 الفسادأفعال  
االضطالع بمشاريع بحثية والمساعدة في هذا الصدد من أجل تحديد أسباب الفساد وعواقبه   .9

 لموريشيوس على جملة أمور منها الهيكل االجتماعي واالقتصادي  
الحياة   .10 تحسين  على  تعترض  التي  األخرى  القانونية  الشركات  جميع  مع  التعاون 

 موريشيوس االجتماعية واالقتصادية في 
صياغة مدونات سلوك نموذجية وتقديم المشورة إلى الهيئات العامة بشأن اعتماد مدونة  .11

 الهيئات قواعد السلوك التي قد تكون مناسبة لتلك 
المؤسسات .12 مع  والتعاون  غسل   التعاون  مكافحة  في  الدولية  المنظمات  أو  الوكاالت  أو 

 والفساداألموال 
 الحاليةرصد الممارسات التشريعية واإلدارية  .13
تقديم المشورة إلى اللجنة البرلمانية بشأن ما تعتبره ضروريا من إصالح تشريعي لتعزيز  .14

 الفسادالقضاء على أعمال 
املة مشبوهة تحيلها إليها وحدة  الكشف عن أي مسألة قد تنطوي على غسل أموال أو مع .15

 13فيهااالستخبارات المالية والتحقيق 

 
13 the Independent Commission against Corruption of Mauritius, Available at: https://cutt.us/ZSZTY  

https://cutt.us/ZSZTY
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 المالية تنفيذ أي طلب للمساعدة تحيله إليه وحدة االستخبارات  .16
االستخبارات   .17 وحدة  مع  بالتشاور  األموال  غسل  لمكافحة  تدابير  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ 

 المالية 
 14تحقيق األهداف المشتركة.التعاون والتعاون مع وحدة االستخبارات المالية في  .18

يتعلق   فيما  االجتماعية  المساءلة  من  نوعًا  تمارس  المستقلة  اللجنة  أن  كيف  المهام  هذه  تظهر 
 . بمكافحة الفساد والرقابة عليه

  مع   بالتعاون   األديان،   مجلس  قام  ،2020  لعام  الفساد  لمكافحة  يملالعا   باليوم  االحتفالوفي إطار  
لتوعية ضد الفساد والممارسات    ات ملصق   بوضع  ، في موريشيوس    الفساد  لمكافحة  المستقلة  اللجنة

االجتماعية   المساءلة  قيم  من  ويعزز  الفساد،  ضد  اللجنة  عمل  يدعم  بشكل  المشروعة،  غير 
 8  من  الفترة  في ذلك  و   أدواتها القائم على الرقابة الجماعية من االفراد على سلوكيات المسؤولين،

 15. أجريت  التي األنشطة أثناء نشرهما  وتم ،2020 ديسمبر 9 إلى

 غانا

الفساد ضرورة    لمكافحة  الغاني  االئتالف  الحوكمةيؤكد  في  المواطنين  مشاركة  المحلية    تعزيز 
           16لتعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي من خالل مبادرة شبكات المساءلة المحلية. 

كما أكدت الخطة الوطنية لمكافحة الفساد في غانا، على أنه ينبغي أن يعمل المواطنون كأجهزة 
الممارسات الفاسدة إلى األجهزة مراقبة لمكافحة الفساد  وأن يتم تشجيعهم ودعمهم لإلبالغ عن  

ال  وقول  النزاهة  إظهار  المواطنين  على  يجب  كما   القانون،  وإنفاذ  الفساد  بمكافحة  المختصة 
المقام  في  األمة  من وضع  والتوعية  التعليم  من خالل  المواطنين  تمكين  ويجب  كذلك   ، للفساد 

 رشاوى، وجميع أشكال الفساد. األول من خالل قول ال لشراء األصوات، وتقديم الرشاوى، وأخذ ال

فضاًل عن التأكيد على ما يلعبه المجتمع المدني من دورًا هامًا في مكافحة الفساد وتعبئة الضغط  
ُيعلم عامة   بالقانون وأن  الوعي  المدني  المجتمع  ُيولد  أن  بمكان  التغيير، ومن األهمية  من أجل 

المدني المجتمع  الفساد، ويجب على  مكافحة  بقضايا  به من   الناس  ما يضطلع  يعتمد على  أن 

 
14 Idem  
15the Independent Commission against Corruption of Mauritius, Commemoration of the International 
Anti-Corruption Day 2020, Available at: 7  January 2021, Available at: https://cutt.us/oBxmp  
16 Ghana Anti-Corruption Coalition, Social Accountability, Available at: https://cutt.us/yMZa8  

https://cutt.us/oBxmp
https://cutt.us/yMZa8
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مكافحة   لدعم  مستدام  عام  تثقيف  توفير  عن  فضال  والتقييم،  والرصد  الدعوة  مجال  في  أدوار 
 17الفساد. 

 كينيا 

، من 2013البرلمان في    أقرهالذي    قانون ال  لتعديل   متتالية  محاوالت ب   الحكومة  قامت  كينيا،   في
 قبل   من  عال  بصوت  المحاوالت  جميع  معارضة  تم  وقد  أجل تنظيم عمل المنظمات غير الحكمية 

 أكتوبر   31  في  الحكومة  العليا   المحكمة  وأمرت   السياسية،  والمعارضة  الحكومية  غير  المنظمات
لكنالتنفيذ  حيز  إلدخاله  الرسمية  الجريدة  في   األصلي   قانون ال  بنشر   2016   الحكومة   رفضت   ، 
 . المحكمة حرمة انتهاكب ةاتهام الحكوم   إلى الحكومية غير المنظمات دفع مما  ،االمتثال

 تنفيذ   من  بدالً   ولكن ،  2017  مايو  12  في  الحكومية  غير  المنظمات  لصالح  المحكمة  حكمت  ثم
 لعام  الزمن عليه  عفا الذي  الحكومية غير المنظمات قانون  تطبيق الحكومة تواصل المحكمة،  أمر

 قادة  من    1500  من  أكثر  من   تحالف  وهو  المدني،  للمجتمع  المرجعي  الفريق   زال  وما   ،1990
 قانون   العتماد  لسنوات  متعددة  حملة  شن  الذي  والدولية،  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات
 18.تنفيذه على يصرالحكومية  غير المنظمات

عمليات   بممارسة  المعنية  المدني،  المجتمع  منظمات  على  التضييق  من  الحالة  هذه  ظل  وفي 
االجتماعية فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وجدت هذه المنظمات آليه أكثر تحررًا من قيود المساءلة  

الحكومة، وتتمثل في وسائل التواصل االجتماعي من أجل التعبير عن االنتهاكات التي يقوم بها  
أفراد المؤسسات العامة، ال سيما مؤسسة الشرطة التي يعاني المواطنين في كينيا من فساد كبير 

ممارساتها ضد المواطنين، وهذه المؤسسة تمتلك وحدها حق اإلفصاح عن تفاصيل االحداث،    في
ما جعل االفراد يلجئون إلى منصات التواصل ألجل الكشف عن االنتهاكات التي وقعت من قبل 

 الشرطة. 

مثل   هاشتاجات   وهاشتاج YourSilenceKills و##StopTheBulletK فظهرت 
#SpeakUp  اإلنسان   حقوق   وانتهاكات  الشرطة  وحشية  حول  نظرال  وجهات   عدف  ، األمر الذي ،

ال هذه  أن  لفت  اإلنترنت  على  حركةإذ   قبل   من  النار  إطالق   عمليات  إلى  االنتباه  تستهدف 

 
17National Anti-Corruption Action Plan, 20 December 2011,  Available at: https://cutt.us/51H4q  
18 GM Musila, Freedoms under threat: the spread of anti-NGO measures in Africa, Freedom House,  
May 2019, Available at: https://cutt.us/3bhNb  

https://cutt.us/51H4q
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  القصص   تبادل  على  البعض  بعضهم  المواطنين  من  أفراد  شجع الهاشتاجات    هذه  وخالل  الشرطة،
 19. الشرطة قبل من النار إطالق  حوادث  حول

ومن بين ما يؤكد حرص الموطنين على كشف انتهاكات الشرطة في كينيا، رغم التضييق على 
  عالية   مستويات  هناك  أن  وجدتالقنوات التي يمكن من خاللها ممارسة هذا األمر، أن دراسات  

بقدر   بالشرطة  الكيني  الجمهور  من٪  65  يثق   ال  حيث  والشرطة،  الجمهور  بين  الثقة   عدم   من
 20كبير.

 ة الخاتم

الجادة الفعلية  اإلرادة  تمتلك  التي  االفريقية  للدول  الفساد  يمكن  المنظمات لمكافحة  دور  تفعيل   ،
رقابة   يتم  أن  يمكن  خاللها  من  والتي  المدني،  المجتمع  منظمات  عليه  يطلق  ما  أو  الوسيطة 
عن  بعيدًا  العام،  الصالح  هدفها  حيادية،  ومنظمات  أفراد  عبر  العموميين  الموظفين  ممارسات 

 اإلجراءات الرقابية المعقدة، التي تقرها القوانين الداخلية للدول.  

ن عمليات المساءلة التي يقوم بها منظمات المجتمع المدني، بما تتضمنه من رقابة على وذلك أ
سلوكيات وممارسات الموظفين، ال تتوقف عند حد التأكد من عدم مخالفة القوانين وحسب، وإنما  
يمتد األمر ليتضمن كذلك التأكد من كفاية الجهود التي يقوم بها لالرتقاء بعملية تقديم الخدمات  

أي ال عن  بعيدًا  والمساواة  العدالة  من  قدر  أكبر  يحقق  نحو  على  للموطنين  تقديمها  به  منوط 
 اعتبارات يمكن أن تسهم في خلق أزمات االندماج الوطني. 

كما يمكن للدول االفريقية في ذات اإلطار االستفادة من التقدم التكنولوجي الملحوظ، فضاَل عن 
اصل االجتماعي، من أجل تفعيل ادوات الرقابة االجتماعية  التزايد في أعداد مستخدمي وسائل التو 

إلى  االجة  دون  المنصات  هذه  عبر  المخالفات  وكشف  المختلفة،  الدولة  قطاعات  سلوك  على 
القنوات اإلعالمية التقليدية التي عادة ما تكون االعتبارات المتعلقة باالنحياز للمول غالبة عليها، 

 رة عليها وعلى توجهاتها. باإلضافة إلى إحكام النخب السيط 

 
19Romi Sigsworth,  Speak up Using social media to promote police accountability in Kenya, Tanzania 
and Uganda, Institute for Security Council, December 2019,  Available at:  https://cutt.us/UWYSs  
20 Idem  
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ومن ثم فإن العالقة بين المساءلة االجتماعية باعتبارها آلية لمكافحة الفساد، يمكن أن تستفيد من 
إنهاء عمليات   وذلك من خالل  المختلفة،  الدولة  قطاعات  الرقمنة في  نحو  والتحول  التقدم  حالة 

 . انت تمارسه الدولة فيما سبق التحول الرقمي لحالة االحتكار للبيانات والمعلومات الذي ك

  النتائج

 توصلت الدراسة لعدد من النتائج يمكن توضيحها على النحو التالي: 

أدوات  -1 تفعيل  أجل  من  الفساد،  لمكافحة  الحاكمة  النخب  لدى  حقيقية  إرادة  توفر  من  البد 
بد   ال  الذي  األولي  العنصر  اإلرادة  هذه  وتعتبر  الصدد،  هذا  في  االجتماعية  من  المساءلة 

 توفره من أجل تحقق المساءلة. 
ممارسة   -2 في  المدني  المجتمع  منظمات  على  االعتماد  عبر  االستفادة  االفريقية  للدول  يمكن 

 إجراءات قوية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
أعداد  -3 في  المستمر  التزايد  من  افريقية،  دول  في  المدني  المجتمع  منظمات  بعض  استفادت 

ماعي، في ممارسة الرقابة والمساءلة للمسؤولين في قطاع  مستخدمي منصات التواصل االجت
النموذج   في  تحقق  ما  وهو  بها،  يقومون  التي  المخالفات  عن  اإلبالغ  خالل  من  الدولة، 

 الكيني. 
تسهيل   -4 منها،  عديدة  في جوانب  االجتماعية  المساءلة  الرقمي عملية  التحول  إجراءات  تخدم 

ي على البيانات والمعلومات، ما يعد أساسيًا  عملية امتالك وحصول منظمات المجتمع المدن
 للقيام بدورها. 

من  -5 يجعل  الذي  والتعقيد  التشابك  من  الفساد،  لمكافحة  وآلية  كمفهوم  االجتماعية  المساءلة 
ال  كانت  وإن  المساءلة  عمل  مساحات  أن  حيث  اآلخر،  دون  أيهما  عن  الحديث  الصعب 

ير المشروعة، إال أنها تبقى واحدة من مكافحة الفساد والممارسات غتتوقف عند النظر في  
 أهم اآلليات. 
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 التوصيات

 توصي مؤسسة شركاء من خالل هذه الدراسة بعدد من التوصيات: 

بدور اوالا  يتعلق  فيما  الفساد،  بمكافحة  المعنية  الدولية  االتفاقيات  نصوص  تفعيل  ضرورة   :
الفساد وتداعياته، فضاَل عن أهمية توفير منظمات المجتمع المدني في نشر حالة الوعي بمخاطر  

وتمويل  آليات  وإتاحة  الفساد،  مكافحة  في  بدرها  للقيام  المنظمات  هذه  لمثل  مناسبة  عمل  بيئة 
 مالئم لذلك. 

يجب على الدول االفريقية االستفادة من التقدم التكنولوجي في إرساء دعائم جديدة لمكافحة    ثانياا:
الرق التحول  آليات  عبر  التصدي الفساد  نحو  فعال  توجه  يحقق  بما  االجتماعية،  والمساءلة  مي 

 للممارسات غير المشروعة المنتشرة في كثير من قطاعات الدول االفريقية. 

المراحل    ثالثاا: لمختلف  الدراسة  المقررات  في  تغيرات  بإحداث  االهتمام  كذلك،  الضروري  من 
بما يعزز من حالة الوعي بأهمية اإلبالغ   التعليمية، سواء التعليم الجامعة، أو ما قبل الجامعي،

 عن الممارسات غير المشروعة، وأن السكوت عنها سوف يؤدي مستقباًل إلى مخاطر أعظم. 

تنظم عمل   رابعاا: قانونية،  وتدابير  تبني تشريعات  بأهمية  كما توصي شركاء فضاًل عما سبق، 
المع في ضوء  وذلك  المدني وضوابطه ومحدداته،  المجتمع  قدر منظمات  أكبر  تحقق  التي  ايير 

 ممكن من التفاعل المشترك بينه وبين المؤسسات الرسمية للدولة. 

من الضروري أن تبذل منظمات المجتمع المدني المعنية مزيد من الجهود من أجل تقديم   خامساا:
الفساد  مكافحة  في  مساعيها  لها  يحقق  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  رقمي  محتوى 

 لة االجتماعية بعيدًا عن تضييق السلطات الرسمية للدولة. وممارسة المساء

آليات  ضرورة    سادساا: تحدد  االجتماعية،  للمساءلة  واضحة  استراتيجية  االفريقي  االتحاد  تبني 
محددة للدول من أجل االلتزام بها والعمل في إطارها من أجل تعزيز جهود مكافحة الفساد في 

 الدول األعضاء في االتحاد. 
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