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 مقدمة تمهيدية 

مختلفة   ومظاهر  صور  انتشار  من  تعاني  افريقيا  في  الدولة  قطاعات  من  العديد  تزال  ما 
بالفساد  تسميته  يمكن  ما  تراجع  من  الرغم  فعلى  إبريل،  المشروعة خالل شهر  غير  للممارسات 

في   كقطاع  المالي  األخرى  القطاعات  من  الكثير  أن  إال  الشهر،  هذا  خالل  الدول  من  كثير 
 الشرطة والكهرباء وقطاع األلعاب الرياضية شهدت ممارسات غير مشروعة.

للشك، كحجر   يدع مجااًل  يقف وبما ال  الممارسات  يدل على أن استمرار مثل هذا  الذي  األمر 
ال  معدالت  رفع  على  الدولة  قدرات  أمام  البشرية، عثرة  التنمية  ومعدالت  االقتصادية  تنمية 

شعور   من  المواطنين  نفوس  في  تبثه  ما  عبر  وذلك  المجتمعي،  واألمن  السياسي،  واالستقرار 
بالفرقة على أسس تتعلق إما باالعتبارات اإلثنية، أو االعتبارات المتعلقة بالطبقة االجتماعية أو  

 األهداف دون وجه حق. القدرات المالية على دفع الرشاوى للوصول إلى

واالستقرار   االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  بحق  الراغبة  اإلفريقية  الدول  على  يصبح  ثم  ومن 
الفساد،  ومكافحة  لمنع  االفريقي  االتحاد  اتفاقية  أكدتها  التي  النصوص  تفعيل  السياسي، ضرورة 

شامل، يصبح جزءًا  مكافحة الفساد على نحو وطني  فضاًل عن تبني تدابير واستراتيجيات تضمن  
مكافحة   بأهمية  للتوعية  المدني  المجتمع  منظمات  تمكين  عبر  وجمهورًا  نظامًا  الدولة  رؤية  من 

 الفساد واإلبالغ عن أي مخالفات يتم رصدها. 

وعلى ما سبق، يأتي تقرير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية لرصد حالة الفساد والممارسات غير  
دولة في مختلف أقاليم القارة، كذلك  28ريقية وصل عددهم إلى المشروعة في عدد من الدول االف

رصد أي قوانين أو تدابير تم اتخاذها من أجل تحقيق قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في هذه  
الدول، ومن ثم تم تقسيم هذا التقرير إلى خمس محاور، وفقًا للتقسيم الجغرافي للقارة الذي اعتمده 
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 اوال: دول شمال إفريقيا 

 موريتانيا 

عبدالعزيز ولد  الموريتاني محمد  الرئيس  التهم    (،  2019-2008)  مثل  في  التحقيق  لجنة  أمام 
غير   واإلثراء  السلطة،  استخدام  وإساءة  األموال  بغسيل  تتعلق  والتي  إليه،  توجيهها  تم  التي 

كان القضاء الموريتاني قد وجه تهم لثالثة عشر شخص  .2021إبريل    27المشروع، وذلك في  
ذلك بوضعهم تحت الرقابة، من بينهم الرئيس ولد عبدالعزيز خالل الشهر الماضي، وأمر بموجب 

 ومنعهم من مغادرة نواكشوط إال بعد إذن قضائي.

ورفض الرئيس مجددًا الحديث أمام المحققين، وذلك عبر تمسكه بنصوص المادة الثالثة والتسعين  
، إال في  لطةمن الدستور والتي تقضي بأن الرئيس ال يكون مسؤواًل عن أفعاله أثناء ممارسته للس

ا الخيانة  الرئيس ولد عبدالعزيز ملتزم الصمت، ألنه  لعظمى.حاله  الرئيس أن  حيث قال محامي 
الدولة  يتعرض أمن  الموريتاني، ويمكن أن  الواقع  المسلمات في  الكثير من  حال حديثه ستتغير 

 1إلى خطر.

 تونس 

االستراتيجية  أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس عماد بوخريص، عن انطالق  
الفساد   ومكافحة  الرشيدة  للحوكمة  في  2026-2022الوطنية  وذلك  وذلك  2021إبريل    2،   ،

في   الرشيد  الحكم  قيم  وتعزيز  الفساد  مكافحة  البرلمان حول  إلى  برؤيتها  الحكومة  تقدمت  بعدما 
 البالد.

ز نافذة تحقيقات في عدد من ملفات الفساد التي تطال شخصيات ورمو   كما أكد بوخريص وجود 
الد  السرية و في  من  قدر  على  الملفات  بهذه  المتعلقة  األبحاث  تكون  أن  يجب  لكن  التونسية،  لة 

العملية جوانب  كافة  استكمال  يتثنى  حتى  السلطات   ،الكبيرة،  إلى  القضايا  هذه  إحالة  ثم  ومن 
 القضائية المختصة. 

االستراتيجية حول  لالستشارات  مفتوحة  فترة  في  البدء  على  كذلك  ال    وأكد  وأنه  الذكر،  سالفة 
يستثنى أحد من تقديم التصور حول ما يجب أن تكون عليه أدوات مكافحة الفساد في البالد، وأنه  

 
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  26، فساد  قضايا  في  القضاء أمام يمثل السابق  الموريتاني  الرئيسالحرة،  1

https://cutt.us/Sg7OK   

https://cutt.us/Sg7OK
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والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني    رك في األمر كافة المؤسسات العامةمن المنتظر أن يشت
 2. 0212ديسمبر  9إبريل إلى  2المعني بمكافحة الفساد، وذلك خالل الفترة من 

 الجزائر

ا2021إبريل    12في   تم  عبدالعزيز ،  السابق  الجزائري  الرئيس  شقيق  بوتفليقه،  سعيد  ستجواب 
بوتفليقه، من قبل قاضي التحقيق، وذلك على خلفيه اتهامه باستغالل النفوذ ضد القضاء، فيما  

 .2021عام  يتعلق بقيامه بإلغاء أوامر اعتقال بحق شكيب خليل، وزير الطاقة األسبق، في  

الجزائر   في  الحراش  مدينة  من  بوتفليقه،  سعيد  بنقل  الجزائر  في  األمنية  القوات  قامت  حيث 
العاصمة، إلى محكمة سيدي أمحمد، وذلك من أجل التحقيق معه في هذه االتهامات، واكد سعيد 

بإل تلقى أمرًا في ذلك الحين، من شقيقة الرئيس، يقضي  التحقيق، أنه كان قد  غاء  خالل عملية 
 اوامر القبض على شكيب خليل، وذلك في تعدي على القانون.

وعلى أثر ذلك وضح أستاذ القانون حسان براهمي، أنه ال يوجد أي مانع قانوني لمثول الرئيس  
يقتضي األمر،   لما  العدالة، وفقًا  إلى  الوصول  التحقيق، من أجل  أمام لجنة  بوتفليقه  عبدالعزيز 

 3سواء كان شاهدًا، أو متهم. 

 المغرب 

، عن وجود نقاشات برلمانية في المغرب أفضت في النهاية  2021إبريل    17كشفت تقارير في  
تم   الرشوة ومحاربتها، والتي  للنزاهة والوقاية من  الوطنية  الهيئة  تعديالت حول طبيعة عمل  إلى 

ت في  من الدستور، وينتظر أن يتم نشر كافة ما يتعلق بهذه التعديال  36إنشائها بموجب المادة  
 الجريدة الرسمية في وقت قريب.

إمكانية   هناك  أن  كشفه،  تم  لما  وفقًا  اللجنة  بعمل  لحقت  التي  التغييرات  بين  من  جاء  حيث 
تقوم   ان  لها  يمكن  كما  علمها،  إلى  فساد تصل  وقائع  أي  إلى  نفسها  تلقاء  من  اللجنة  لتصدي 

 جنة البت فيها.بالطلب من أي جهة بالبحث والتحري عن األعمال التي تحاول الل

 
، ممتاح على الرابط التالي:  2021إبريل  2، تونس  في نافذة  شخصيات  يهم  كبير فساد ملفحقائق أون الين،  2

OMhttps://cutt.us/svU  
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  14، اندبندنت عربية، بوتفليقة  نظام وتفجر المستور تكشف  الفساد  قضاياعلى ياحي،  3

 https://cutt.us/MtS6E 

https://cutt.us/svUOM
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قدرة على   اكثر  بحيث يصبح  الفساد،  بمفهوم  يتعلق  ما  إعادة صياغة  القانون على  كذلك عمل 
اتساع ما يتعلق بتبديد المال العام، إضافة إلى المخالفات اإلدارية التي تتسم باالنحراف وتناقض  

 4مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. 

 ليبيا

من    أوضح مع مجموعة  لقاء  له خالل  في تصريحات  الليبية،  الحكومة  دبيبة رئيس  عبدالحميد 
، بمقر إقامته بالعاصمة طرابلس، أن كافة الملفات والقطاعات  2021إبريل    22الصحفيين، في  

مليئة بالفساد والممارسات غير المشروعة التي تعد اهم التحديات التي تقف أمام تحقيق التطلعات 
 خالل الوقت الراهن. المنشودة

حيث اقحمت الحكومات السابقة البالد في الكثير من المشاكل على المستوى الداخلي والخارجي،  
األمر الذي أسهم في انتشار هذه الممارسات، كما أكد على قيامه بمطالبه كافة األجهزة الرقابية  

ة التحول نحو االستقرار في  بفتح أي ملفات فساد، وانه لن يتم استثناء أحد، بما يضمن سير عملي 
 النزاهة والشفافية. 

قطاع   في  المشروعة  غير  الممارسات  وصور  مظاهر  من  الكثير  وجود  على  كذلك  أكد  كما 
السريعة لمستجدات فيروس كورونا، األمر   الدولة على االستجابة  يقوض قدرة  الصحة، وهو ما 

 5ل الليبية. الذي يجعل قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات هشاشة في الدو 

 ثانيًا: دول شرق إفريقيا

 إثيوبيا

والجريمة  اشترك للمخدرات  المتحدة  األمم    في   الرئيسية  التدريب   وأكاديميات   معاهد   مع  مكتب 
  الشرطة   وضباط  السجون   حراسمن بينهم    موظف،    77  إلى  التدريب   من  أسابيع  3  لتقديم  إثيوبيا

، في ظل االنتهاكات الجنائية  العدالة  نظام  في  القدرات   على  الحفاظ  أجل   من  ،  االدعاء  وموظفي
لفة في الدولة، ال سيما التيجراي، بدءًا من  تالتي تشهدها إثيوبيا بشكل مستمر ضد العرقيات المخ

 . 2021إبريل  12

 
إبريل   17، سكاي نيوز عربية، بالمغرب  للفساد للتصدي جديدة صالحيات.. الرشوة  محاربة هيئة خاص ، موسى المؤمن عبد 4

   https://cutt.us/ouYP5، متاح على الرابط التالي: 2021
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  22، بالفساد تعج  ليبيا في  الملفات  كافة: دبيبة  خاصسكاي نيوز عربية،  5

https://cutt.us/z3Q6m  

https://cutt.us/ouYP5
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  في   الجنائية  العدالة  ومؤسسات   القانون   إنفاذ   لدعم  األمد   طويلة  خطة  من  جزء  التدريب   هذايعد  
 مع  السجون   وموظفي   العامين  والمدعين  للشرطة  مشترك  تدريب   التدريب   هذا  وسيعقب   ،إثيوبيا

 المكتب،   وضعها  التي  العالمية  اإللكتروني  التعلم   أنماط   على   أيضا  المشاركون   ع طالإ  التركيز
 الدورات   على  تحديدا  العام  هذا  من  الحق  وقت   في  التدريبية  الدورات   من  ثانية  جولة  وستركز

 .اإللكترونية

  المعلومات  تكنولوجيا   ومواد   معدات   بشراء  المكتب   يقوم  ،  التدريبية  الدورات   هذه  مع  وبالتوازي 
 6.المستهدفة المؤسسات  لجميع اإللكترونية القدرات  تعزيز بهدف تركيبها سيتم التي واالتصاالت 

اإلنسان في إثيوبيا، خاصة  ومن ثم فإن مثل هذه التدريبات تأتي في سياق من انتهاكات لحقوق  
تجاه التيجراي، وانتشار الممارسات الفاسدة وغير المشروعة من قبل أفراد عدد من المؤسسات ال 
سيما الشرطة والجيش، لذا التدريبات التي تقدمها األمم المتحدة يمكن أن تسهم في الحد من مثل  

 هذه الممارسات.

 أوغندا
، من قبل جميلو ماسوبا  2021إبريل    29في    قضية أمام الشعبة التجارية للمحكمة العليا،  تم رفع

المتنازع عليها منذ عام    الذي يدعي  ، يتعرض 2006أن عمله التجاري، الموجود على األرض 
منصبه في وحدة   من جانب نيكوالس أرينايتوي، الذي يحمل ملكية هبوط مزورة ويستخدم  لتعديات 

 لتهديده باإلخالء.  اد بمجلس النواب مكافحة الفس
التصنيع   أعمال  بدأوا في  ناموهوا وآخرين  فرانسيس  والسيد  السيد ماسوبا  أن  إلى  الوثائق  وتشير 
والنجارة والنجارة على األرض المذكورة، ولكنهم يتعرضون اآلن للتهديد من قبل السيد أريناتوي،  

 الذي يريد هدم هياكلها. 
  3.5الوثائق المعروضة على المحكمة إلى أن السيد موسوبي دفع   ، تشير2006ديسمبر    8وفي  

مليون شبيبة مقابل جزء من األرض المعنية، لكنه أدرك فيما بعد أنه خدع من قبل رجل ادعى  
 ملكيته لألرض.

كما  ،  ويريد السيد ماسوبا وآخرون من المحكمة التدخل وحمايتهم من السيد أرينايتوي الذي يهددهم
أرينايتوي بالحصول بصورة غير قانونية على سندات ملكية في مستنقع يستخدمه   يتهمون السيد 
 7اآلن لطردهم. 

 
6 UNODC in Eastern Africa, Training of trainers: Enhancing expertise in the criminal justice system in 
Ethiopia, 12 April 2021, Available at: https://cutt.ly/dbdT0l6  
7Betty Ndagire, Businessman sues State House Anti-Corruption Unit officer, Daily Monitor, 29 April 
2021, Available at: https://cutt.us/pmUla  

https://cutt.ly/dbdT0l6
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 جنوب السودان 

 متعددة   مزاعم  عن  كورونا،  فيروس  لوباء  السودان  جنوب   استجابة  حول  هتم أجرئ  تحقيق  كشف
 ، من قبل عدد من المنظمات المعنية.2021إبريل   7، وذلك في بالفساد 

مليون دوالر من قبل كاًل من االتحاد    100جنوب السودان وفقًا لهذا التحقيق على  حيث حصل  
بينما   الفيروس،  لمواجهة  منح،  شكل  على  الدولي،  والبنك  األمريكية  المتحدة  والواليات  األوربي 

 مليون دوالر من قبل صندوق النقد الدولي كقرض، كذلك لمواجهة الفيروس. 200حصل على  

وجد الوقت  ذات  وجود    في  كورونا    الختبارات   سوداء  سوق التحقيق    من   كان  التيفيروس 
، فارغا  يزال  ال  مستشفى  لتجديد   لشركة  فيه  مبالغ  عقد   منح  تم، كما  مجانية  تكون   أن  المفترض 
أكد    من   مجموعة   وهي   التقدم،  أجل   من  المجتمع  تمكين  منظمة  رئيس   ،   ياكاني   إدموند   حيث 
  تتجاهل   ،  أزمة  فيها  تحدث   مرة  كل  في  أنه    السودان  جنوب   في  المدني  المجتمعمنظمات  
 8. شعبها تساعد  وال ، الدولية المساعدات  على وتعتمد  ، مواطنيها الحكومة

 كينيا 

  أوهورو   الرئيس  طلقفي استخدام جديد للتحول الرقمي في مكافحة الممارسات غير المشروعة، أ
عبارة   وهو  ،(  NLIMS)  األراضي  معلومات   إلدارة  الوطني  النظام  ،2021إبريل    27في    ،كينياتا
 سجالت   أمن  لتعزيز  مصممة  ،  Ardhisasa  تسمى  األراضي  موارد   إلدارة  رقمية  منصةعن  

 . االحتيال من والحد  األراضي معامالت  وتسريع األراضي

  من   االستغالل  من  األبرياء  الكينيين  ستعفي  ،  Ardhisasa  ،  الرقمية  المنصة  إن  الرئيس  وأكد 
  غير   والمعامالت   والفساد   الدائم  واالحتيال  المفقودة  الملفات   ، حيث تصبحوالمحتالين  الوسطاء  قبل

  جميع   في  المطاف  نهاية  في  البرنامج  هذا  طرح  يتم  عندما  الماضي  من   شيئاً    لألراضي  القانونية
 .البالد  أنحاء

  من   فريق  قبل  من  العمل  من  سنوات   ثالث   بعد   بناؤه  تم  كيني  ابتكار  هي  Ardhisasa  منصة
  الحكومية   الخدمات   إلى   الوصول  من  بفضله  والمستثمرون   المواطنون   سيتمكن  ،الكينيين  الشباب 

  أجهزة   أو  المحمولة  الهواتف  باستخدام  ،   المكاتب   أو  المنازل  من  األرض   على  والمعلومات 
 . الكمبيوتر

 
8 Sam Mednick, Corruption claims spark new concerns about aid to South Sudan, Aljazeera, 7 April 
2021, Available at: https://cutt.ly/ubhRIek  

https://cutt.ly/ubhRIek
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بحيث   ،تدريجية  بطريقة  البالد   بقية  إلى  األراضي   خدمات   رقمنة  طرح  سيتمكما أكد الرئيس أنه  
 9. 2022  عام نهاية بحلول  بأكملها البالد  تغطيةيتحقق 

 تنزانيا 

  يواجه   ، إذ  2021، في ا إبريل  (تانيسكو)  تنزانيا   كهرباء  شركة  من  مسؤولين   خمسة  استدعاءتم  
 والتخريب   بالتهاون   اتهامات   ،المخازن   وادارة  والنقل  واالمدادات   المشتريات   إدارة  من  المسؤولون 
  الخدمة   موظفي  جانب   من  والسرقة  العمل  صاحب   لخداع   مزيفة  وثائق   واستخدام  االقتصادي

 .العامة

  مع   بالتعاون   ،أروشا  في   الفساد   ومكافحة  منع  لمكتب   اإلقليمي  الرئيس   ،روج  جيمس   السيد   وقام
المتهمين  العامة،  الدعاية  مكتب   مدير كماالجزئية  أروشا  محكمة  إلى  الموظفين  إلى  بتوجيه   ،  

- 2016  عامي  بين الخسارة  هذه  مثل  في  تسببوا المتهمين  أن  روج  للسيد   وفقا  التحقيقات،  كشفت 
2019. 

  لألنشطة   التجارية  األعمال  إلدارة  نظام  في  كاذبة  معلومات   أدخلوا  أنهم  ُيزعم  ذلك،  على  وعالوة
  الممتلكات   حقيقة  إخفاء  طريق  عن  االقتصاد   تخريب   قصدوا  أنهم  يعني   مما  للشركات،  اليومية
 10. مزيفة وثائق استخدموا  أنهم كذلك وُيزعم ، المفقودة

 السودان

الرئيس   من  واألصول  األموال  استعادة  أجل  من  تشكيلها  تم  التي  اللجنة  قيام  عن  الكشف  تم 
البشير، وبعض من   المخلوع عمر  إلى وزارة  السوداني  أكثر من مليار دوالر  باسترداد  معاونيه، 

فضاًل عن   في    400المالية،  وذلك  الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  إلى  دوالر  إبريل    7مليون 
2021. 

من   اللجنة  هذه  ومن    18وتتكون  حكوميين،  ومسؤولين  وعسكريين  سياسيين  بينهم  من  عضو، 
فترة االنتقالية، كما تعرف هذه اللجنة باسم لجنة تفكيك  المقرر أن تستمر هذه اللجنة حتر انتهاء ال

 . 1989نظام الثالثين من يونيو  

 
9Margaret Njugunah, Kenya: Digital Land Transaction Platform to Curb Fraud, Says President 
Kenyatta, Capital FM, 27 April 2021, Available at: https://cutt.us/tnYtt  
10 Daily news Reporter, Tanzania: Five Tanesco Employees Arraigned Over 390m/ - Theft, Daily News, 
1 April 2021, Available at: https://dailynews.co.tz/news/2021-04-016065ffb93e1e1.aspx  

https://cutt.us/tnYtt
https://dailynews.co.tz/news/2021-04-016065ffb93e1e1.aspx


9 
 

منظمة، باإلضافة إلى    60شركة، فضاًل عن    50وتمكنت هذه اللجنة من استرداد ما يزيد على  
مليون متر مربع من    20مليون فدان من األراضي الزراعية، كما شملت عمليات االسترداد أيضًا  

 11ات السكانية.العقار 

 الصومال 

إبريل   من  عشر  الثالث  في  الصومالي  الرئيس  لمدة    2021أصدر  الرئاسية  فترته  يمدد  قانونًا 
االقاليم   وزعماء  جانب،  من  الصومالية  الحكومة  بين  الخالفات  من  حالة  ظل  في  عامين، 

االنتخابات، في ظل حالة من  والمعرضة من الجانب اآلخر حول التفاصيل المتعلقة بآليات إجراء  
عدم قدرة الرئيس محمد عبدهللا فرماجو على توفير قدر معقول من الضمانات الالزمة من أجل  

 12إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

لو  الرئيس  لتمديد  الرافضة  الصومالي  الجيش  قوات  أحد  تحرك  عليه  ترتب  الذي  ية  الاألمر 
، وقد قام قائد الجيش الصومالي بااللتقاء  ديشيوالرئاسية، وتمكنت من الوصول إلى ضواحي مق

 13بقادة هذه القوة، وحاول إقناعهم بالعودة إلى ثكناتهم، لكن رفض الضباط األمر.

قوى  من  عدد  بين  اشتباكات  وقوع  لعامين،  فرماجو  الرئيس  والية  تمديد  على  ترتب  فقد  كذلك 
اشخاص في العاصمة   4تل  المعارضة األمر الذي أسفر عن وقوع أعمال عنف أفضت إلى مق

 14مقديشيو.

 ثالثًا: دول وسط إفريقيا 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

خالل   إجراء  2021  أبريل  23-19تم    الخدمة  لموظفي  الفساد   مكافحة  ممارسات   في  تدريب ، 
قام    الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  من  المدنية حيث  ل  والتدريب   التعليم  برنامج،    لمعهد التابع 
  الديمقراطية   الكونغو  جمهورية  من  مدنياً   موظفاً   16  استقبالب   بروكسل  الدولية  للعالقات   الملكي
 .الفساد  مكافحة ممارسات  في للتدريب 

 
، متاح على 2021إبريل  7، انتقادات   وتواجه تقدما تحقق البشير  عهد أصول  السترداد  سودانية لجنةبوابة أفريقيا اإلخبارية،  11

  https://cutt.us/48Bzkالرابط التالي: 
12 Sputnik  ،متاح على الرابط التالي:2021إبريل  14، عامين الرئاسية  فترته يمدد قانونا يوقع الصومال رئيس عربي ، 

 tt.us/RPULXhttps://cu  
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  26، البالد  لرئيس التمديد على  احتجاجا يتمردون  صوماليون  جنودقراءات افريقية،  13

https://cutt.us/IIjHB   
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  27، االنتخابات  تأجيل بعد صومالية   فصائل بين  اشتباكاتقراءات افريقية،  14

https://cutt.us/joYQR  

https://cutt.us/48Bzk
https://cutt.us/RPULX
https://cutt.us/IIjHB
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 يتعلق  فيما  والخبراء  المدنية  الخدمة  موظفي  بين  حقيقي  تبادل  خلق  هو   التدريب   هذا  من  الهدف
 15.الدولية الساحة على  بلجيكا تلعبه الذي الهام الدور من االستفادة مع ، الناشئة الفساد  بتحديات 

يأتي ذلك في سياق من محاوالت الكثير من الدول اإلفريقية االستفادة من الخبرات التي تمتلكها  
الدول األوربية، فيما يتعلق بإجراءات وتدابير مكافحة الفساد بما يحقق معدالت معقولة من الحكم  

 الرشيد. 

 تشاد

يوم  لقي   حتفه،  ديبي  إدريس  التشادي  متمردين  2021إبريل    20الرئيس  مع  اشتباكات  في   ،
لمدة   بوالية جديدة  ديبي  وفوز  لترشح  معارضتهم  خلفية  على  وذلك  البالد،  في شمال  موجودين 

 . 2033ست سنوات، وفي ظل دستور تم تعديله بحيث يضمن له البقاء في السلطة حتى  

، 2021إبريل    19ي عن فوز ديبي المنتهية واليته الخامسة، في  وكان قد تم اإلعالن بشكل رسم
لكن حالة الرفض الشعبي الواضح من قبل المواطنين لقيت دعم من المتمردين المسلحين الذين  
في  أسهم  ديبي  للرئيس  الفرنسي  الدعم  لكن  البالد،  على  السيطرة  محاولة  ذلك  قبل  لهم  سبق 

 ا من السيولة األمنية في ليبيا مالذًا. التصدي لهؤالء المتمردين، الذين وجدو 

ورغم الرفض لما يتعلق باستخدام القوة المسلحة ألجل تحقيق أهداف سياسية، ال سيما في ظل  
قوتين   بين  األهم ألي صراع  السمة  تعد  التي  اإلنسان  بحقوق  ترتبط  التي  واالنتهاكات  الخسائر 

لطات في تشاد إلى معاقبه أي مرتكب على السلطة، إال أنه يجب في الوقت الذي تسعى فيه الس
التي   األسباب  في  والبحث  المتمردين،  هؤالء  مطالب  الوقت  ذات  في  النظر  قانونية،  لمخالفات 

 جعلتهم يتجهون إلى هذا المسار.

ومن ثم فإن رفض المجلس العسكري االنتقالي في تشاد الحوار السياسي مع المتمردين، من شأنه  
ائم، ال سيما وأن هذه المجلس قد خالف في األصل القواعد الدستور أن يزيد من حدة التوتر الق

 16المنظمة لمثل هذه الظروف التي تتعلق بعجز الرئيس عن أداء مهامه.

 

 

 
15 19-23 April 2021 -Training in Anti-Corruption Practices for civil servants from DR Congo, The Royal 
Institute for International Relations, 19 April 2021, Available at: https://cutt.us/qQPpx  

16 BBC  ،متاح على  2021إبريل  26، القانون عن الخارجين  المتمردين مع التفاوض يرفض تشاد  في العسكري  المجلسعربي ،

  https://cutt.ly/UbdSlnbالرابط التالي: 

https://cutt.us/qQPpx
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 الكاميرون 

  أبريل   23  في  الكاميرون ب   فيروس كورونا    في مواجهة  والمساءلة  الشفافية  تعزيز  مشروع  أصدر
 التشاور   في  المدني  المجتمع  مشاركة  أن، أكد فيه  الكاميرون   في  الوباء  إدارة  عن  تقريره   ،2021

كورونا لـ  واالستجابة كمامنخفضة  كانت   فيروس   المتعلقة   التحديات   أن   إلى  التقرير  أشار  ، 
  إضرابات   أساس  هي  الوباء  مكافحة  سياق  في  البشرية  والموارد   األموال   إدارة  في  بالشفافية
 . العادلة غير األجور أساس على  الموظفين

 الطبية  المعدات   القتناء  الشراء  عمليات   كفاءة   حول  أسئلة  أيضا   هناك  إن  وفي ذات الوقت بينت 
  استراتيجية   فإن  ،  ذلك  على  عالوة  ،المختلفةكافة أشكال الدعم    توزيع  ومعايير  الفيروس   لمكافحة
  بسيطة   معلومات   نشر   تسهل  وال  اإلحصاءات   بشأن ال سيما     شفافة  ليست   والتواصل  االتصال 
ف  ستطالعا  وبحسب   للجمهور، المشروع  الجمهور    اإللمام  إنأجراه  قبل   في  وفيات ال  بعدد من 
  .الرسمية للمصادر مصداقية يعطي النتيجة فيروس كورونا،  الكاميرون 

 ظروف  تحسين  عن  فضال  ،  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  رواتب   بزيادة  التقرير  وأوصى
 وزيادة   ،لفيروسلـ  االستجابة  خطة  رصد   في  المدني  المجتمع  مشاركة  تعزيز  اقترحت و   ،عملهم
 17.ضعفاً  الفئات  أكثر على لألزمة االقتصادي األثر من للتخفيف تدابير وتنفيذ  الوعي

 بوروندي 

في   نديراكوبوكا  جيرفي  البورندي  الداخلية  وزير  لكافة 2021أبريل    10أعلن  إقالته  عن   ،
محاسب في البالد، وكان في مارس    117المحاسبين البلديين، الذين يصل عددهم إلى ما يقارب  

 الماضي قد قام بتولية مسؤولين في اإلدارة المركزية جباية إيرادات البلدية.

، على  2021، ومارس  2020األمر الذي أسفر عن فوارق كبيرة في حجم اإليرادات بيم مارس  
 النحو التالي:

 2021حجم اإليراد مارس  2020حجم اإليراد مارس  االقليم 
 دوالر أمريكي  446557 دوالر أمريكي  134121.2 بوجمبورا 

 دوالر أمريكي  91469 دوالر أمريكي  41623.8 رومونجي 

 
17Kimeng Hilton,  Cameroon: Management of Covid-19 - Civil Society Demands Greater Access to 
Information, Cameroon Tribune, 23 April 2021, Available at: https://cutt.us/5bvTY  

https://cutt.us/5bvTY
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وتعكس هذه األرقام زيادة كبيرة في حجم اإليراد للبلدتين األهم في البالد، فاألولى تعد العاصمة 
 االقتصادية لبروندي، والثانية غنية بمينائها. 

ق إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  الرشيد  يويجب  بالحكم  المكلفة  الوزارة  بإلغاء  البورندي  الرئيس  ام 
ومكافحة الفساد وذلك من أجل أن يتولى بنفسه القيام على إجراءات مكافحة الفساد في البالد،  

السلطة في   توليه  منذ  أعلن  يتمكن من  2020منتصف  كما  لالقتراحات،  إنشاء صناديق  ، عن 
 18خاللها دافعوا الضرائب والمتقاضون من اإلبالغ عن أي مخالفات تقع من قبل السلطات.

 الكونغو 

إبريل    18سنوات، وذلك في    5قام الرئيس دينيس ساسو نجيسو بأداء اليمين، لوالية رابعة مدتها  
، ثم عاد إلى السلطة مرة 1992إلى    1979لفترة ما بين  ، حيث كان قد تولى الحكم في ا2021

سنوات، وتم إعادة   7لفترة رئاسية مدتها    2002، بعد حرب أهلية، يتم انتخابه  1997أخرى في  
 إنتخابه لواليه أخرى على ذات النحو. 

، تم إدخال الدستور الجديد لجمهورية الكونغو، والذي يقضي بأن تكون والية الرئيس  2015وفي  
سنوات، وأن يتم التجديد للرئيس لمرة واحدة فقط، على أن يتم تطبيق    7س سنوات، بداًل من  خم

 ذلك على الرئيس دينيس نجيسو.

مبادئ  يناقض  بما  السلطة،  في  البقاء  يضمن  حتى  الدستور  بنصوص  واضح  تالعب  في 
تولية ال الرغم من ذلك وعد في خطاب  للسلطة، وعلى  السلمي  والتداول  بأن  الديمقراطية  سلطة، 

يضمن   بما  المشروع،  غير  واإلثراء  العام،  المال  كاختالس  غير مشروعة  ممارسات  أي  يالحق 
 19تحقيق النزاهة والشفافية. 

 

 

 

 

 
، متاح على  2021أبريل  12، البلديين  المحاسبين جميع وتقيل الفساد لمكافحة" حازمة "  خطوات تتخذ   بورونديقراءات افريقية،  18

   https://cutt.us/VYYPqالرابط التالي: 
، متاح على الرابط التالي:  2021إبريل  18، الكونغو   في رابعة لوالية  نغيسو  ساسو تنصيبقراءات افريقية،  19

https://cutt.us/HypV6   
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 رابعًا: دول غرب إفريقيا 

 غانا

  األشخاص   مقاضاة  كوتي، إلى  سولومون   غانا  في  الصناعي  التجاري   لالتحاد   العام  األمين  دعا
 خالل ،  البلد   في   الصغر  البالغ  التمويل  شركات   انهيار  في  االحتيال  طريق  عن  أسهموا  الذين

 . 2021إبريل   21، في اإلقليميين أكرا مندوبي مؤتمر

أكد    المصارف  حاالت   بشأن  إجراءات   باتخاذ   تعجل  أن  للحكومة  ينبغي  إنه  كوتي  السيد   حيث 
  غير   أنهم  يتبين  من  أموال  إعادة  ينبغي  أنه  مضيفا  الصغر،  البالغ  التمويل  وشركات   المنهارة
  عن   العاطلين  للشباب   ويوفروا  التجارية  األعمال  في  مجدداً   يتمكنوا من البدء  حتى  إليهم  مذنبين
 . عمل فرص  العمل

  تفاقم  إلى  أدى  مفترضة  مالية   مخالفات   بسبب   الكيانات   هذه  إغالق  أو   انهيار  أن   كما أكد على 
على    ، يترتب وظيفته  يفقد   واحداً   شخصا  أن  حيث   البالد،  في  الفقر  مؤشر  وزيادة  البطالة  مكافحة

 20، التي تتأثر سلبًا إذا ما كان هو العائل.الشخص  ذلك عائلة في الفعل ردود  من سلسلةذلك 

 نيجيريا 

  للحفر  وإنديج  شركة  رئيس  ،  2021إبريل    9في    وس الج  في  اتحادية  عليا   محكمة  منحت 
  ويونغ،   وإرنست   المحدودة،  أوشن  ترانس  شركة  ضد   احتيال  دعوى   لرفع   اإلذن  أوديتا،  فيديليس
  ترانس   شركة  تصفية   إلى  سعيا  أوديتا،  قدمته  طلب   في  صدر  حكم  ، وذلك من خالل  وغيرهما

  واإلفادة  اإلجراءات   إن  القاضي  قال  الجنسيات،  متعددة  بحرية  حفر  شركة  وهي  المحدودة،  أوشن
  ظاهرة   قضية  هناك   أن  تبين  المرفقة  والمستندات   األصلي  أوديتا  الستدعاء   الداعمة  الخطية
 . عليهم المدعى ضد  اإلجراءات  بدء  من مشتقة دعوى  لرفع إذن منح تتطلب  الوجاهة

  بيان وفي ،أوشن ترانس شركة لتصفية المحكمة إلى بطلب  مؤخرا تقدم قد  أوديتا كانت إذ 
  عام في إنه للمحكمة نيجيريا محامي وكبير الملكة مستشار أيضا وهو أوديتا، قال المطالبة

 
20 Anita Nyarko-Yirenkyi, Prosecute persons implicated in collapse of banks, microfinance coys – ICU, 
Ghanaian Times, 22 April 2021, Available at: https://cutt.us/lHi2g  
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 أمريكي دوالر  مليون  19.6  بقيمة لألسهم الخاص  االكتتاب  نشرة أوشن  ترانس قدمت  ،2014
 21.للمستثمرين

 بنين 

، في سياق  2021انطلقت في دولة بنين االنتخابات الرئاسية، وذلك في الحادي عشر من إبريل  
لهذه   بنين  في جنوب شرق  للبعض  معارضة  ان  من  اكدوا  بالتو، حيث  والية  العملية وال سيما 

بند في قانون االنتخابات  ثانية باتريس تالون، قد أضاف  المنتهية واليته والمرشح لوالية  الرئيس 
للسلطة،  السلمي  والتداول  الشفافية  ومبدأ  يتناقض  ما  الترشح،  على  المعارضة  قدرة  من  يقوض 

عضو من المجلس    16صل المرشح على موافقة  حيث يتطلب هذا البند الذي تم إضافته أن يح
 22عضو.   83الوطني، البالغ إجمالي عددهم في األصل 

لم  االنتخابات  أن  االنتخابية،  العملية  تابعت  التي  المدني  المجتمع  لمنظمات  تقارير  أكدت  كما 
تجر في عموم الدولة على نحو متكافئ، حيث تأخر فتح مراكز االقتراع امام الناخبين في عدد  
من الدوائر، كذلك فقد تعثر بدء عدد من المراقبين الميدانيين لعملهم في الموعد المحدد قانونًا، 

 23مراقب. 693وقد بلغ عددهم  

بنين في   الدستورية في  المحكمة  المنتهية واليته في  2021إبريل    15وقد أعلنت  الرئيس  ، فوز 
على،   حصوله  بعد  ا  1982534االنتخابات،  عدد  إجمالي  من  البالغ صوت  لمصوتين 

، وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه االنتخابات وفقًا لما أعلنته المحكمة الدستورية، 2431494
50.63   .%24 

 

 

 
21Davidson Iriekpen, Nigeria: Court Grants Permission for Fraud Claim Against Transocean, Ernst & 
Young, Others, This Day, 9 April 2021, Available at: https://cutt.us/zZo0V  

  https://cutt.us/aztBD، متاح على الرابط التالي: 2021إبريل  14، ثانية  لوالية بنين رئيس انتخاب إعادةالعين اإلخبارية،  22
، متاح على  2021إبريل  12، البنيني  الوطني التراب عموم في  تنظم لم  االنتخابات: المدني المجتمع  مراقبوقراءات افريقية،  23

   https://cutt.us/rLe4Dالرابط التالي: 
ح على الربط  ، متا2021إبريل  18، ثانية  رئاسية بوالية تالون  باتريس فوز تؤكد البنينية الدستورية المحكمةقراءات افريقية،  24

   https://cutt.us/Ss6HYالتالي: 

https://cutt.us/zZo0V
https://cutt.us/aztBD
https://cutt.us/rLe4D
https://cutt.us/Ss6HY
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 ليبيريا 

  وتعهد   لمنتقديه  مفتوحاً   تحدياً   ،  ماكجيل  ناثانيل  السيد   ،  الرئاسية  للشؤون   الدولة  وزير  أرسل
  أبراهام   ،مونتسيرادو  مقاطعة  في   الشيوخ  مجلس  عضو  ذلك  في   بما  شخص   أي  أثبت   إذا  باالستقالة
 .ضده الموجهة الفساد  مزاعم ديلون  داريوس

إذ   ،وضحاها  عشية   بين  الثروة  على  بالحصول  عديدة  مناسبات   في  ماكجيل  الوزير  ما اته  حيث تم
  للدولة   وزيرا  تعيينه   بعد   أشهر  ستة  من  أقل  في  أمريكي  دوالر  200,000  بقيمة  منزل  على  حصل
  ألكثر  التصاالت ل  شركة  في  عمل، في الوقت الذي قال فيه ماكجيل أنه كان يالرئاسية  للشؤون 

، ومن ثم لدية القدرة المالية منذ شهريا  أمريكي  دوالر   2500  براتب يصل إلى   سنوات،  خمس  من
 البداية.

 ، وذلك الوزير  أعلنهالذي    التحدي  من  لحكومة  أهم النقاد     أحد   ديلون   السناتور   قلل  فقد   ،  ذلك  ومع
  لهم  تتح  لم، إذا ما تم اثبات اإلدانة، لكن  باالستقالةالوزراء سابقًا    من  العديد   وعد   ،  أساس  على

 25. مخطئون  أنهم إثبات  بعد  بذلك للقيام الشجاعة

 السنغال

مرور من  الرغم  وعلى  اإلنسان،  حقوق  تعزيز  نحو  خطوة   إصدار  على  سنة   عشرة  إحدى  في 
  الشعوب   واستعباد   األطلسي  المحيط  في  الرقيق  تجارة  يعلن  قانوناً   السنغالية  الوطنية  الجمعية
 في   السنغالي  الشيوخ  مجلس  أقره  الذي  القانون   يعترف  فمؤخرًا ال  ،اإلنسانية  ضد   جريمة  األفريقية

، كما المدارس  في  الرق   تاريخ   تدريس   أيضا  يتطلب   بل   فحسب،  كجريمة  بالرق   2021  أبريل   27
 .الرق  تجريم  ذكرى  إلحياء للسنغال يوماً  أبريل 27 يوم  القانون  مواد  إحدى تحدد 

أ   جانب   إلى  الحروب ،  في  أو  األسر،  أثناء  حتفهم  لقوا  الذين  لألشخاص   الفعلي  العدد   نحيث 
  جرائم   اليوم  وحتى  االستعمار،  جرائم  لتسهيل  التقليدية  والحوكمة  االجتماعية   الهياكل  تدمير

ذلك  الجديد،  االستعمار أنه  بعد   تقييمه  يتم  لم  كل  على  إليه  النظر  تم  الذي  الرق  ، حيث جعل 

 
25Henry Karmo, Liberia: Minister McGill Challenges Sen. Dillon to Prove Corruption Allegation against 
Him; Vows to Resign if Proven, Front Page Africa, 27 April 2021, Available at: https://cutt.us/9SYv7  

https://cutt.us/9SYv7
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  فقراء   األفارقة  من  الكثير  كما ترك  لسكانل  االكثر فقداً   القارات   من  واحدة  أفريقيا  نظامُا اقتصادياً 
 26. ألجيال

 جامبيا

  من   المزيد   بروفوت   في  أكياس   في  جثة   على   العثور  عن  ،2021إبريل    28في    تردد   ما   أثار
 .الجريمة على لقضاءجامبيا ا دولة، في الوقت الذي تحاول فيه . القومي األمن حول األسئلة

  نتيجة   المزعومين  القانون   منتهكي  من  العشرات   اعتقال  أن هناك حاجة إلى  التقارير  اعتبرت   حيث 
  القضاء   شأنها  من  التي  القضايا  نوع  تحليل إلى  حاجة  هناك  ، كما أن الجريمة   لمكافحة   فعال  إجراء
 . الجريمة على

  أجل   من   الشباب   مع  االتصال   لفتح  األمن  قوات   جانب   من  مجتمعية  توعية  برامج  باإلضافة إلى
  الجرائم   من  وغيرها  المخدرات   تعاطي  عن  إلبعادهم  مطلوب   هو   وما  له  يخضعون   ما  معرفة

 . الشنيعة

أنه   يصبح    القتل،  عمليات   عن  المتكررة   التقارير  مع  ما  دولة  تتسامح  عندماحيث  النهاية  ففي 
  يترك   أال  ويجب   قاس  عمل  البشر  قتلأن تحول الدولة دون حدوثه، ف  يجب   ما  وهذا  األمر معتادًا،

 27. يرتكبونه الذين أولئك

 خامسًا: دول جنوب إفريقيا 

 جنوب افريقيا 

  سابقة   كبيرة  موظفة   وهي  ماراح،  ثاندي  السيدة  باستدعاء  بدولة جنوب افريقيا  العام  المدعي  أمر
  لجنة   أمام  بشهادتها  لإلدالء  المرفق،   في  رشوة   فضيحة  قلب   في  كانت  أنها  ُيزعم  إسكوم،شركة    في

 . التحقيق

  والطاقة   للنفط  إيكون   شركة   أن  ُيزعم  ، 2021إبريل    8في    اإلعالم  وسائل  لتقارير  حيث أنه وفقا 
جنوب   مليار  15  قدرها  مضخمة  بتكلفة  الوقود   بزيت   إسكوم  لتزويد   بعقود   فازت   المحدودة راند 
 المناقصة،  عمليات  في تدخلت  إسكوم في  األعمال لتمكين العليا المديرة ماراح السيدة ألن افريقي،

 
26  Coumba Toure and Mohammed Lamin Saidykhan, Senegal Has A Law Criminalizing Slavery - Here Is 
Why That Matters, All Africa,  28 April 2021, Available at: https://cutt.us/rGOLA  
27  Foroyaa, The Killings And The State, 28 April 2021, Available at: https://cutt.us/rMHdA  

https://cutt.us/rGOLA
https://cutt.us/rMHdA
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 تبرعات   تقديم  خالل  من  الصفقة  بتمرير  قامت   المحدودة  والطاقة  للنفط  إيكون   شركة  أن  وُيزعم
 28ماراح.  طلبتها ورشاوى 

 ناميبيا

الوزراء سارا   رئيسة  المعارضة عن غضبهم من  نواب  أماديالجون جكو أعرب  أدلت   ،يلو  أن  بعد 
السلطات  اتخذتها  التي  والتدابير  الفساد  مكافحة  في  الحكومة  جهود  فيه  حددت  وزاري  ببيان 

 . 2021أبريل  7، في لمعالجة المشكلة

بمكافحة الفساد واضح في القوانين والنظم    أماديال في بيانها إن التزام الحكومة   يلوجونجكو وقالت  
والمؤسسات القوية التي أنشئت للتعامل مع الكسب غير المشروع وإنفاذ المساءلة والحكم الفعال  

البالد  افي  أن  على  أكدت  كما    التي   للتدابير  نتيجة  هو  ومقاضاتها  الفساد   قضايا  عن  لكشف، 
  عن   المبلغين  وقانون   الفساد،  مكافحة  قانون   سن  ذلك  في  بما  للفساد،  للتصدي  الحكومة  اتخذتها

 . الشهود  حماية وقانون  المخالفات،

لكن العديد من أحزاب المعارضة كان رافضًا لألمر معتبرًا أن كل ما ذكرته رئيسة الوزراء يأتي  
  في والنواب موهروكوا،  فيبوا الديمقراطي الشعب حزب  زعيممن باب الدعاية السياسية، ومن بينهم 

 أجل   من  التجمع  رئيس  عن  فضالً   سيبيب،  وهيني  سوارتبوي   بيرنادوس  أرض   بال  الشعب   حركة
 .أماديال يلوكوجونج  بيان  تقريباً   جميعهم ويدين كافيكوتورا، مايك الديمقراطية تقدم

  على   أن  يعني  وهذا  نوعية  نقلة  إلى  يحتاج  أمر   هو  البلد   هذا   في  الفساد   حجمإذ أكدوا على أن  
 29. الفساد  مع تتعامل  أن يمكن جديدة انتخابات  البالد  تجري   وأن تستقيل أن الحكومة

 زيمبابوي 

 المجلس  ، منع2021أبريل    14كان الفساد في قطاع الرياضة هو األهم خالل شهر إبريل، ففي  
  جميع   في  المشاركة  من  السابق ،  الوطني  المنتخب   ومدرب   قائد   سترايك  هيث   ،  للكريكيت   الدولي

في  سنوات   ثماني   لمدة  الدولية  الكريكيت   مباريات  انخراطه  تبين    بنتائج   التالعب   فضيحة   بعدما 
 .المباريات 

 
28 DA calls for ex-Eskom bigwig to testify before Zondo Commission following ANC bribery allegations, 
8 April 2021, Available at: https://cutt.us/MHD2b  
29 Kuzeeko Tjitemisa, Opposition, PM differ on corruption, New Era, 9 April 2021, Available at: 
https://cutt.us/o175d  

https://cutt.us/MHD2b
https://cutt.us/o175d
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  المشاركة  خالل  من  الدولية  الجنائية  المحكمة  قانون   بانتهاك  تهمتين  سترايك  قبل  للمصادر،  وفقاف
  لشركة   كمدرب   عمله   فترة  خالل  2018و  2016  عامي  بين  المباريات   بنتائج  التالعب   أنشطة   في

 . المحلية الكريكيت  أندية وبعض  شيفرون 

أثر اشتراكه في    على  زيمبابوي   في  سابق   دولي   العب   كبرأ  على  القبض   تم  نهأ  مصادر  وذكرت 
ل مخالفة    الجنائية   بالمحكمة  الفساد   مكافحة  وحدة  اجرتها   التي  التحقيقات   عقب   لقانون أنشطة 

 30.سنوات  بضع  منذ  حدثت  قد  تكون  نأ المحتمل من التي المشبوهة االنشطة بعض  في الدولية

 ماالوي 

  مارثا   المظالم  بأمينة ،  2021إبريل    13في    بماالوي   بالبرلمان  العامة  الحسابات   لجنة  اجتمعت 
أجلشيزوما من  وذلك    كوشا   مليار  6.2ل  المزعوم  االدارة  سوء  حول  تحقيقفي    البدء   ، 

 .  فيروس كورونا لمكافحة المخصص 

قال    قبل   المظالم  أمين  مقابلة  في  فكروا  األعضاء  نأ  اللجنة،  رئيس  نامالومبا   شادراكحيث 
أكد  المعنيين  األفراد   استدعاء من    المخصصة  موالباأل  يتعلق  مراأل  نأ   المظالم  أمين   قال، كما 

 . الفيروس المنتشر لمكافحة ةالمخصص خرى األ االموال وجميع والمانحين لحكومةقبل ا

حاولت اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات والبيانات من خالل اضطالعها على تقرير  فقد  
لشيزوما بعنوان اولويات في غير محلها، ويعكس ذلك إدراك النخب الحاكمة في ماالوي لخطورة  
لفيروس   الفعالة  االستجابة  على  الدولة  قدرة  على  المشروعة  غير  الممارسات  هذه  مثل  تفشي 

 31ياته. كورونا وتداع 

 انجوال 

لمدة   بالسجن  السابق  االتصاالت  وزير  رابيلي  مانويل  على  بالحكم  انجولية  محكمة    14قامت 
، حيث كان قد تم  2021أبريل    13سنة، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا فساد، وذلك في  

 
30 Eddie Chikamhi, Updated: Zimbabwe cricket legend Heath Streak banned by the ICC, The Herald, 14 
April 2021, Available at: https://cutt.us/emDDo  
31 Awen Khamula, Malawi: Parliament's PAC Meets Ombudsman Over Covid Funds Abuse, Nyasa 
Times,  13 April 2021, Available at: https://cutt.us/J5gP0  

https://cutt.us/emDDo
https://cutt.us/J5gP0
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كتبييض  ، وذلك التهامه باالنحراط في ممارسات غير مشروعة  2020توقيف رابيلي في أكتوبر  
 األموال وتبديد األموال العامة.

مليون أورو أنجولي، ما بين عامي    98وقد بلغ حجم االموال التي قام رابيلي بتبديدها، ما يقارب  
، 2017، والجدير بالذكر أنه منذ تولي الرئيس الحالي جواو لورينسو السلطة في 2017و  2016

محاكمته، حيث ُأدين قبله وزير النقل السابق داسيلفا توماس  فإن رابيلي هو ثاني وزير سابق يتم  
 عام في قضايا فساد.   14بالسجن   2019في 

ويأتي ذلك في سياق ما أعلنه الرئيس لورينسو من حملة واسعة على الفساد منذ توليه السلطة، 
استمر   حيث ركزت حملته وفقًا لتقارير على النخب الحاكمة للرئيس إدوارردو دوس سانتوس الذي

 عام.  38حكمه حوالي 

 الخاتمة

شهدت الدول االفريقية خالل شهر إبريل ظهور الممارسات غير المشروعة في قطاعات أخرى،  
لم تشهدها القارة خالل الشهرين السابقين، وهما قطاع الكهرباء في تنزانيا، ويأتي الكشف عن هذه  

لتنزانيا الجديدة  الرئيسة  به  تقوم  ما  في سياق  موا  الواقعة  الفساد، من  مكافحة  في  صلة جهودها 
بينما القطاع الثاني هو قطاع األلعاب الرياضية، ال سيما في لعبة الكريكيت، من خالل التالعب 

 بنتائج المباريات في زيمبابوي.

في ذات الوقت ما تزال قضايا النخب الحاكمة والممارسات غير المشروعة التي يتم الكشف عنها  
المشروعة في  أثناء ممارسة هذه   والممارسات غير  الفساد  بين أهم صور  لسلطاتها، من  النخبة 

عدد من الدول االفريقية، من بينها موريتانيا حيث ما تزال قضية محاكمة الرئيس السابق محمد  
ولد عبدالعزيز هي أهم ما يشغل بال الكثيرين في موريتانيا، كذلك ما يتعلق بالرئيس عمر البشير  

تصاالت في انجوال مانويل رابيلي، باإلضافة إلى الجزائر وشقيق  اكمة وزير االفي السودان، ومح
 الرئيس بوتفليقة المتهم في قضايا استغالل النفوذ.

كذلك ظهر في عدد من الدول أزمة تتعلق باالنتخابات وآليات انتقال السلطة بشكل سلمي، بما 
بش األمر  وتجلى  الرشيد،  والحكم  الشفافية  قيم  تحقق  حيث يضمن  تشاد،  دولة  في  واضح  كل 

في   الستمراره  نظرًا  مضاد،  وعنف  عنف  ازمات  عن  ديبي  إدريس  الرئيس  ترشح  أزمة  أسفرت 
السلطة منذ ما يزيد عن ثالثين عام، وهو االمر الذي يتناقض مع مبادئ الديمقراطية، وفي دولة  

الصومال الرئيس  ضد  االحتجاج  اعمال  من  الكثير  تولت  األمر  كذلك  قرر  الصومال  الذي  ي، 
تمرير قانون يمدد له واليته لعامين، جراء عدم التوافق مع قوى المعارضة وزعماء القبائل حول  
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تقارير عن عدم إجراء االنتخابات بشكل محايد   آليات االنتخابات، وفي دولة بنين حيث أفادت 
 في كافة ربوع البالد.

كينيا عبر استخدامها للتحول الرقمي لكن رغم ما سلف من صور ومظاهر للفساد، ظهرت دولة  
من أجل القضاء على الممارسات غير المشروعة في قطاع الزراعة، بما يضمن للعاملين في هذا 

 القطاع أكبر قدر من العدالة، والتخلص من الممارسات االحتيالية لكثير من الوسطاء.

،  2026-2022فحة الفساد  فضاًل عن تبني دلة تونس لالستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكا
وذلك عبر إشراك كافة منظمات المجتمع المدني في تقديم االستشارة خالل فترة معينة من أجل  

 . 2021تطوير االستراتيجية تمتد حتى نهاية عام  

 النتائج

 وقد أظهر التقرير لشهر إبريل عدد من النتائج، نبينها على النحو التالي: 

حديات تتعلق بسوء استخدام الموارد المالية المخصصة له، ما يزال قطاع الصحة يواجه ت  -1
 فضاًل عن الدعم المقدم، ويظهر ذلك في كاًل من الكاميرون وجنوب السودان.

فسادًا  -2 األكثر  القطاعات  قائمة  واالنتخابات  الحاكمة،  النخب  في  الفساد  محوري  يتصدر 
دول لكل منهما، في   أربعةم رصد وجود هذه الممارسات في  خالل هذا الشهر، حيث ت

  والكونغو   للمحور األول، وفي تشاد وبنين والصومال  والجزائر  انجوالو موريتانيا والسودان  
 للمحور الثاني.

ظهر الفساد في قطاع الرياضة في دولة زيمبابوي من خالل التالعب بنتائج المباريات،  -3
 ب الرياضية. وهو االمر الذي يؤثر سلبًا على مسار وتقييم مثل هذه االلعا

تبنت تونس استراتيجية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وكينيا استراتيجية الستخدام التحول  -4
 الرقمي في القضاء على الممارسات غير المشروعة في قطاع الزراعة. 

ظهرت الممارسات غير المشروعة في قطاع آخر في دولة تنزانيا، وهو قطاع الكهرباء،  -5
 القيادة الجديدة السيطرة على الفساد المنتشر هناك. في ظل محاوالت 
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 التوصيات

النحو   التوصيات، على  بعدد من  الشفافية  بناء على ما سبق، توصي مؤسسة شركاء من أجل 
 التالي:

انتشار    اواًل: استمرار  عليها  يترتب  التي  والدوافع  األسباب  في  جاد  بشكل  البحث  ضرورة 
الممارسات غير المشروعة في قطاع الصحة، ال سيما في سياق مواجهة فيروس كورونا، خاصة  
في ظل ظهور ما يتعلق بسوء استخدام للموارد المالية المخصصة، سواء من الناتج المحلي، أو  

 ها الجهات المانحة للدول النامية من أجل التصدي للوباء.من المنح التي تقدم

في    ثانيًا: بدوره  بالقيام  االفريقية  الدول  من  الكثير  في  المدني  للمجتمع  السماح  يتم  أن  يجب 
وضرورة  الحاكمة،  النخب  طريق  عن  تتم  التي  المشروعة  غير  الممارسات  بمخاطر  التوعية 

 قة بحماية المبلغين. لعكيد على فاعلية القوانين المتالتأاإلبالغ عن أي مخالفات تحدث، في ظل 

بها، فتوصي    ثالثًا: المرتبطة  المشروعة  باالنتخابات واالزمات والممارسات غير  يتعلق  فيما  أما 
مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بضرورة أن يقوم االتحاد االفريقي بدور في التأكد من وجود 

ية، تتعلق بفترات الوالية، وعددها، واآلليات القانونية التي  نصوص دستورية في كافة الدول االفريق
 تضمن إجراءها بشكل يعزز من قيم الحكم الرشيد، والضمانات االزمة من أجل تحقق ذلك. 

من   رابعًا: مستفيدة  الفساد،  لمكافحة  استراتيجيات  بتبني  كافة  االفريقية  الدول  تقوم  أن  ضرورة 
في كافة مجاالت الحياة، وفي ظل ما فرضته أزمة كورونا من  التقدم التكنولوجي الهائل الحادث  

 ضرورة التوجه نجو اآلليات واألدوات الرقمية في كثير من المجاالت. 


