
0 
 

 



1 
 

 مقدمة تمهيدية 

في   المشروعة  غير  والممارسات  الصور  من  الكثير  مايو  شهر  خالل  االفريقية  الدول  شهدت 
قطاعات عدة، من بينها تلك المتعلقة باالعتبارات السياسية وأزمة االنتخابات وتداول السلطة، وقد  

نجاح   حد  إلى  مالي،  في  األزمة  هذه  حدة  خالل  زادت  البالد  شهدت  التي  االنقالبية  العملية 
البالد  امن  يهدد  أن  يمكن  الذي  األمر  أشهر،  تسعة  خالل  الثانية  هي  تعد  والتي  الشهر، 
الفساد  مكافحة  لجهود  األمر  تهديد  عن  فضاًل  المنطقة،  استقرار  عن  فضاًل  واستقرارها، 

 والممارسات غير المشروعة.

كا أخرى،  ومجاالت  قطاعات  شهدت  يشكل  كما  ما  وهو  والشرطة،  الرياضية  واأللعاب  لكهرباء 
يحقق   بما  الشاملة  االقتصادية  التنمية  من  قدر  تحقيق  الدول  ومحاوالت  لجهود  كبير  مقوض 
على   القدرة  وتعظيم  الرفاهية  من  أكبر  قدر  إلى  الوصول  في  المواطنين  من  الكثير  تطلعات 

 الوصول إلى الحد األدنى من متطلبات العيش اآلدمي. 

ما أن انتشار الممارسات غير المشروعة تعزز من قدرات األطراف الخارجية على السيطرة على  ك
من  عدد  في  ينتشر  ما  وهو  االفريقي،  الداخل  من  وسطاء  عبر  االفريقية،  الدول  وموارد  قدرات 
القطاعات ال سيما قطاع التعدين والنفط، حيث تلجأ الكثير من الشركات األجنبية العاملة في هذا  

االستفادة ا من  بمزيد  لها  تسمح  امتيازات  على  الحصول  أجل  من  رشاوى  تقديم  إلى  لصدد، 
 واالستئثار دون غيرها بمزايا إضافية. 

بتقديم تقريرها الشهري عن شهر مايو   تقدم مؤسسة شركاء من أجل الشفافية  وفي هذا السياق، 
من الدول االفريقية،  ، من أجل رصد وقائع الممارسات غير المشروعة في قطاعات عدد  2021

التقرير   في  عددهم  بلغ  شركاء   29والتي  تراها  التي  التوصيات  من  عدد  تقديم  ثم  ومن  دولة، 
 ضرورية من أجل إيقاف هذه الممارسات. 

 وقد عمدت شركاء إلى تقسيم التقرير على أساس ما قام به االتحاد االفريقي على النحو التالي: 

 دول شمال إفريقيا  -1
 إفريقيا دول شرق  -2
 دول وسط إفريقيا -3
 دول غرب إفريقيا -4
 دول جنوب إفريقيا  -5
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 اواًل: دول شمال إفريقيا 

 الجزائر

الجزائرية في    كشفت  العدل  تم  2021مايو    3وزارة  التي  العقارية والمنقولة  ، عن قيمة االمالك 
 مصادرتها في أقاليم عدة في سياق مكافحة الفساد والممارسات غير المشروعة. 

مليون دوالر، منها ما يزيد عن    400وقد أكد البيان الصادر عن الوزارة أنه قد تم التحفظ على  
ص  300 دوالر  وضع  مليون  تم  قد  أنه  البيان،  وضح  كما  المصادرة،  تقتضي  أحكام  بحقها  در 
سكنًا    87محاًل تجاريًا تحت يد القضاء من أجل مصادرتها، تم مصادرة    27عقار سكني،    119

 محاًل تجاريًا.  23منها، و 

منها، فضاًل    4689مركبة تحت يد القضاء لمصادرتها، تم مصادرة    4766باإلضافة إلى وضع  
قطعة أرض زراعية، تم مصادرة    301جميعها قيد المصادرة من قبل القضاء، كذلك    سفن  6عن  
 1منها بالفعل. 214

 ليبيا

، أعلنت شركة الكهرباء العامة عن وقوع حادثة سرقة ألسالك نحاس لمسافة  2021مايو    21في  
الكهربائية، وفقًا لما  متر، وذلك في ظل االعتداءات التي تحدث بشكل يومي على الشبكة    1350

 أعلنته الشركة.

كما طالبت الشركة الجهات المعنية بضرورة التدخل بشكل فعال من أجل حماية قطاع الكهرباء  
على   كبير  ضرر  عليها  يترتب  والتي  األفراد،  بها  يقوم  التي  المشروعة  غير  الممارسات  من 

ات طويلة، األمر الذي يترتب عليه  المواطن في المقام األول، حيث ينقطع التيار الكهربائي لساع
 2تكبد الشركة لخسائر مادية مضاعفة. 

 موريتانيا 

تتعلق   اتهامات  السابق محمد ولد عبدالعزيز  الرئيس  إلى  العام في موريتانيا  إدارة األمن  وجهت 
بتسببه في حوادث سير متكررة، في محاوالت الستفزاز أفراد األمن المكلفين برقابته وذلك على  

 
، متاح على الرابط التالي: 2021مايو  3الفساد،    مكافحة خطة  ضمن  المحجوزة األمالك  قيمة تكشف لجزائرالشروق، ا 1

https://cutt.us/2FYML   
، متاح على الرابط  2021مايو  21، بوللي   القره توزيع بدائرة متر 1350 مسافة كهربائية  أسالك  سرقةبوابو افريقيا االخبارية،  2

   https://cutt.us/KdjY0التالي: 

https://cutt.us/2FYML
https://cutt.us/KdjY0
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النفوذ وتبديد  أثر خض بإساءة استخدام  تتعلق  له  اتهامات  أثر توجيه  القضائية على  للرقابة  وعه 
 المال العام. 

في   لها  بيان  في  األمن  إدارة  خالل  2021مايو    31وأكدت  يقوم  عبدالعزيز  ولد  الرئيس  أن   ،
توقف فجأة  قيادته السيارة الخاصة به بمخالفات من بينها السرعة غير القانونية، باإلضافة إلى ال

في وسط الطريق ما يترتب عليه الكثير من حوادث السير، فضاًل  عن تغيير االتجاهات والسير 
 في االتجاه المعاكس.

ولد  الرئيس  بمحاكمة  تقوم  التي  السامية  العدل  لمحكمة  البرلمان  تشكيل  يتم  أن  المنتظر  ومن 
 3عبدالعزيز، وفقًا لما أكده الدستور الموريتاني. 

 ثانيًا: دول شرق إفريقيا

 أوغندا

في   الدستورية  اليمن  بأداء  موسيفيني  يوري  الرئيس  تجعله    2021مايو    12قام  سادسة،  لوالية 
االكثر بقاًء في السلطة من بين رؤساء شرق أفريقيا، وكان موسيفيني قد فاز في االنتخابات التي  

أجمالي األصوات، وفقأ لما   من  %58يناير من العام الجاري، بعدما حصل على    14جرت في  
 أعلنته اللجنة األوغندية لالنتخابات. 

الفساد   مكافحة  بينها  من  عديدة،  تحديات  السادسة  الوالية  هذه  خالل  موسيفيني  ويواجه 
والممارسات غير المشروعة، والبيروقراطية التي يعاني منها الجهاز اإلداري في أوغندا، في ظل 

إص أجراء  إلى  المستمرة  في  الدعوات  تطوير  إلجراء  يمهد  بما  السياق،  هذا  في  حقيقية  الحات 
 4المجال الديمقراطي، واإلجراءات التي تضمن التداول السلمي للسلطة.

 تنزانيا 

 ذلك  في  بما  الرئيسية   العامة  للمؤسسات   جدد   تنفيذيين  مديرين  حسن  سولوهو  سامية  الرئيسة  عينت 
  مجلس   عن  صادر  صحفي  بيان  ذكر،  إذ  الفساد   مكافحة  ومكتب   العامة  النيابة  ومديرة  البرلمان،

 
، متاح على الرباط  2021مايو  31، متكررة سير حوادث في  بالتسبب السابق الرئيس  يتهم الموريتاني األمنبوابة أفريقيا اإلخبارية،  3

   https://2u.pw/2RKPYالتالي: 
، متاح على الرابط التالي:  2021مايو  17، أوغندا في  سادسة رئاسية  والية يبدأ موسيفينيقراءات افريقية،  4

https://cutt.us/geQZf   

https://2u.pw/2RKPY
https://cutt.us/geQZf
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 لمكتب   جديدا  عاما  مديراً   حمدونى  سالوم  عين  سامية  الرئيس  ن، أ2021مايو    15في    النواب 
 .  اخرى  بمهام تكليفه اعادة سيتم الذى مبونغو جون  العميد  محل ليحل الفساد  ومكافحة منع

 مفوض   إلى  حمدوني   العام  الشعبي  المؤتمر  حزب   بترقية  سامية  الرئيس  قام  التطور،  نفس  وفي
 أفريقيا  شرق   في  والتعاون   الخارجية  لوزارة  دائما  أمينا  سوكون   جوزيف  السفير  وعينت ،  الشرطة

 .روفوما في إقليميا مفوضا عين الذي إبوجي العميد  محل ليحل

سالوهو به  تقوم  ما  إطار  في  سلف  ما  الفساد   يأتي  مكافحة  عملية  في  وسياسات  حمالت  من 
 5والممارسات غير المشروعة في قطاعات دولة تنزانيا، منذ وصولها إلى السلطة. 

 إثيوبيا 

مايو    8قام رئيس الكنيسة األرثوذوكسية أبون ماتياس بتوجيه االتهام إلى حكومة آبي أحمد، في  
طري2021 عن  التيجراي  إقليم  على  القضاء  بمحاولة  ضد ،  الجماعية  اإلبادة  بجرائم  القيام  ق 

حيث أعرب ماتياس في فيديو تم تداوله عن أسفه لم قامت به الحكومة اإلثيوبية  شعب التيجراي.
ضد إقليم التيجراي، باالشتراك مع القوات االريترية، ووصف ما حدث بأنه مذبحة للناس، السيما  

 6قتل األبرياء. 

اللجنة االنتخابية تأجيل االنتخابات التي كان مقرر لها في الخامس من  وفي سياق آخر، أعلنت  
يونيو الجاري، وأكدت أن عملية التأجيل ال تتوقع أن تزيد عن ثالث أسابيع، وعزت السبب في  

 هذا التأجيل إلى أسباب لوجستية من قبيل تجهيز مراكز االقتراع والجداول االنتخابية.

آبي أحمد في ظل حالة عدم التأكد   عملية المماطلة التي يقوم بهاويأتي هذا التأجيل في سياق  
من إمكانية حسم االنتخابات، ال سيما مع تراجع شعبيته على نحو ملحوظ، خاصة بعد ما قامت 

 7به الدولة اإلثيوبية من انتهاكات في إقليم التيجراي.

 كينيا 

  19.9  بقيمة  ،فاسد   بشكل   عليها  الحصول  تم  أصوالً   الفساد   ومكافحة  األخالقيات   لجنة  استعادت 
إذ  الماضية  العشر  السنوات   في  كيني  شيلينغ  مليار   صوفيا   اللجنة  رئيس  نائبة  ذلك  أعلنت ، 

 
5Jeremiah Sisya, Tanzania: Samia Appoints New Anti-Corruption Watchdog Boss, DPP, Daily News,  15 
May 2021, Available at: https://cutt.us/u0DBJ  

6 BBC  ،متاح على  2021مايو  8، اإلقليم  تدمير إلى بالسعي أحمد  آبي تتهم  اإلثيوبية  األرثوذكسية الكنيسة:  تيغراي  أزمةعربي ،

  https://cutt.us/L4ajjالرابط التالي: 
7 RT ،متاح على الرابط التالي:  2021مايو  15، يونيو  5 في المقررة البرلمانية االنتخابات  تأجيل.. إثيوبيا ،

https://cutt.us/2ALgr  

https://cutt.us/u0DBJ
https://cutt.us/L4ajj
https://cutt.us/2ALgr
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  اللجنة،   في  التدريب   رئيس   عنها   نيابة   تاله   خطاب   خالل  ،2021مايو    24في    ليبوشيريت 
 .ناكورو   مقاطعة في نيفاشا فنادق أحد  في إعالمية عمل ورشة  خالل لوكوبا، جيلبرت 

  في   تحقيقاتها  الماضية   الخمس  السنوات   مدى  على  أنهت   اللجنة  أن  ليبوشيريت   السيدة  أعلنت   كما
  153  في  إدانات   على  وحصلت   العامة،  النيابة  مدير  مع  الوثيق  بالتعاون   فساد،  قضية  824
 . مختلفة محاكم في منها االنتهاء تم قضية 244 أصل من قضية

ألجل   ال  الكينيين  من  %  67  حوالي  ألن   أسفها   عن  اللجنة  وأعربت  شيء  فعل  على    يقدمون 
  الكسب  حوادث   عن  يبلغون   المواطنين  من  فقط  %  5.8الممارسات غير المشروعة، وأن    محاربة

 8.الفساد  ضد  الحرب  في استباقيين يكونوا أن الكينيين ت اللجنة ناشد و  ، المشروع غير

 روندا

أدريان  ،2021مايو    5في    الرواندي  التحقيقات   مكتب   أكد  يشغل   احتجاز  الذي  موكيشيمانا، 
  العدالة،   دار  في   موظف   وهو  نزاكيزوانيمانا  وإتيان   المتوسط،  المستوى   على   عام   مدعي  منصب 

 .رشوة يتلقيان وهما عليهما القبض  ألقي أن روبافو، بعد  مقاطعة في مقره وكالهما

تم  نفسها،  المنطقة  سكان   من  وهو  بيزيمانا   فينيراند   يوجد   كما   دفع   أنه  بزعم   أيضا،  احتجازه  وقد 
 . األمانة بخيانة تتعلق تهما  تواجه التي بابنته، تتعلق قضية إلسقاط للمسؤولين رشوة

 ألف  500  قدرها  رشوة  تلقيهما  أثناء  المحكمة  ضابطي  على  القبض   تم  إنه  وبين مكتب التحقيقات 
، التي تعد أحد قانونية  غير  منفعة  تقديم  او   قبول  او  التماسفرانك روندي، ويعد ذلك من قبيل  

المعني   الدولية  االتفاقيات  لكافة  وفقًا  العموميين  للموظفين  المشروعة  غير  الممارسات  صور 
 بمكافحة الفساد، ال سيما اتفاقية االتحاد االفريقي لمنع ومكافحة الفساد.

  سنوات   سبع  عن   ال تقل  لمدة  للسجن  ضائيانالق  الموظفان  يتعرض وفي حال تم إثبات هذه التهم،  
  غير   االستحقاق  قيمة  أضعاف  وخمسة  ثالثة  بين  تتراوح  غرامة  مع  ،سنوات   عشر  عن  وال تزيد 
 9. وعده أو التماسه أو تلقيه تم الذي القانوني

 

 
8Macharia Mwangi,  Kenya: EACC - Stolen Assets Worth Sh20 Billion Recovered in the Last 10 Years, 
Nation,  24 May 2021, Available at: https://2u.pw/l1TxQ  
9 Edwin Ashimwe, Rubavu-based prosecutor arrested over bribery, The New Times,  5 May 2021, 
Available at: https://cutt.us/AXTHf  

https://2u.pw/l1TxQ
https://cutt.us/AXTHf
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 الصومال 

عبدالرزاق محمد وزير في تحول جديد فيما يتعلق بإجراء االنتخابات الرئاسية في الصومال، أعلن 
في   الصومالي،  تفاهمات  2021مايو    25الخارجية  إلى  األقاليم  وقادة  الزعماء  وصول  عن   ،

العنف   حالة  البالد  ويجنب  ينهي  أن  يمكن  الذي  األمر  االنتخابات،  بإجراء  يتعلق  فيما  مشتركة 
 التي بدأت بوادرها خالل الفترة الماضية. 

الرئاسية لمحمد ع الفترة  انتهت  إلى أي حيث  التوصل  القدرة على  الفائت، دون  فبراير  بدهللا في 
اتفاقات أو تفاهمات مشتركة، يمكن بناء عليها إجراء االنتخابات في إطار من التعددية واشتراك  

 قوى المعارضة في العملية االنتخابية دون أي تضيق يمكن أن يتم فرضه عليهم. 

الخارجية،   وزير  أعلنه  لما  وفقًا  المنتظر  من  ومن  مزيد  اإلعالن عن  القادة  الفترة  يتم خالل  أن 
التفاصيل حول التفاهم الذي حدث، لينهي حاله التصعيد التي اشتددت مع اإلعالن خالل الشهر 
الماضي عن تمديد فترة الرئيس، األمر الذي أسفر عن أعمال عنف متبادل، فضاًل عن تحركات  

 10في الجيش الصومالي رافضه للتمديد.

 السودان

السوداني، في   فقد قامت قوات األمن  السودان،  الغاز  2021مايو    11أما في  قنابل  بإطالق   ،
ل الثانية  بالذكرى  االحتفال  في  المتظاهرين  على  الحية  والذخير  للدموع  االعتصام    ض غ المسيل 

 . 2019خالل تظاهرات 

ما حسب  وذلك  االعتداءات،  هذه  أثر  على  شخصين  مقتل  ذلك  على  ترتب  القيادة   وقد  أعلنته 
، كما أكدت أنها لم توجه اي تعليمات إلى  2021مايو    12العامة للقوات المسلحة السودانية في  

أحد من قوات األمن من أجل استخدام العنف والذخيرة الحية تجاه المواطنين. كما انه سوف يتم  
 رط في األمر.فتح تحقيق شامل مع الهيئات القضائية المختصة، وذلك من أجل محاسبة المتو 

عملية   تنتهي  لم  التحقيق، حيث  عملية  المعارضة من جدوى  فيه قوى  تتخوف  الذي  الوقت  في 
عما   المسؤول  عن  اإلعالن  يتم  ولم  االعتصام،  فض  في  حتفهم  لقوا  الذين  القتلى  في  التحقيق 

 11حدث. 

 
، متاح على الرابط التالي:  2021مايو  26، انتخابات  إجراء  أمام الطريق يمهد  التفاق يتوصل  الصومالبوابة أفريقيا اإلخبارية،  10

https://cutt.us/MNbFb   
، متاح على  2021مايو  12، السودان في  اعتصام  لفض الثانية الذكرى  المحتجين إحياء مع رجلين مقتلبوابة أفريقيا اإلخبارية،  11

  https://cutt.us/aCDXEالتالي: الرابط  

https://cutt.us/MNbFb
https://cutt.us/aCDXE
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 جنوب السودان 

ستور الجديد لدولة جنوب  تم اإلعالن من قبل الرئيس سلفا كير، عن البدء في عملية صياغة الد 
، وأكد كير 2021مايو    25السودان، وذلك خالل االحتفال اذي تم تنظيمه لالحتفال باألمر، في  

السودان،   المواطنين في جنوب  تطلعات  تحقيق  األمر في  اهمية هذه  االحتفال على  خالل هذه 
 يز.والتي تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة واالزدهار للجميع، دون أي تمي 

، والدساتير االنتقالية هي  2011حيث أنه ومنذ حصول جنوب السودان على االستقالل في يوليو 
في  والصراع  النزاع  استمرار  في  جلي  بشكل  عنه  يعبر  الذي  األمر  يحدث،  خالف  ألي  الحاكم 
لتحقيق   التنمية  عملية  في  البدء  أجل  من  المنشود،  االستقرار  تحقيق  على  القدرة  دون  الجنوب 

 الب الذي حدث االنفصال من اجلها. المط

تشكيل    2020وقد شهد هذه االحتفال جميع الموقعون على اتفاق السالم، والذي اعقبه في فبراير  
قتلى   السودان، خلفت  الداخلي في جنوب  للمرة األولى لتنتهي حقبة من االقتتال  حكومة وطنية 

 12ألف قتيل.  380وصلت اعداهم وفًق لتقارير حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، متاح على الرابط التالي:  2021مايو  26، السالم  اتفاق بموجب  ثابت دستور صياغة  يبدأ السودان جنوبقراءات افريقية،  12

https://cutt.us/iSI5F  

https://cutt.us/iSI5F
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 ثالثًا: دول وسط إفريقيا 

 الكونغو 

  17بتعيين حكومة جديدة حسب أعلن مصادر في    قام الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نجيسو
، وكان من بين اعضاء الحكومة التي تم تعيينها نجله الذي تم توليته الحقيبة الوزارية  2021مايو  

حديثة اإلنشاء والمعنية بالتعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة  
البال تواجه  التي  التحديات  حجم  إلى تتجاوز  كورنا،  جائحة  ظل  في  اقتصادها   يعاني  التي  د 

 المحابة لتحقيق مصالح النخب الحاكمة، وتعزز من فرص استمرارها. 

وفي هذه التعيينات الجيدة التي قام بها الرئيس الكونغولي، تم استبعاد عدد من الشخصيات التي 
هنري دجومبو  الذي ظل   كانت مستمرة في الحكومة منذ ما يقارب العقدين من الزمن، من بينهم

منذ   الحكومة  منذ  1997في  الحكومة  في  بقيت  التي  موغاني  أدياليد  وإيفون  األمر 2020،   ،
الذي عبر عن تغيرات في النخب الحاكمة، يمكن أن يكون الهدف منها خلق رموز اخرى اكثر  

 13والًء لدينيس ساسو نجيسو. 

 الجابون 

شهر مايو نوع آخر من الفساد والممارسات غير المشروعة، وفي قطاع آخر يبدو  شهدت خالل  
، كشفت مصادر عن  2021أنه بعيدًا عن مثل هذه الممارسات، ففي الثامن والعشرين من مايو  

قيام لجنة االنضباط التابعة لالتحاد االفريقي لكرة القدم، بفتح تحقيق مع الالعب الجابوني جيلور  
 كانجا. 

كا بتزوير  حيث  تتعلق  شكاوى  من  الكونغولي  االتحاد  به  تقدم  ما  سابقًا  رفضت  قد  اللجنة  نت 
ان   قانونًا  المقبول  غير  ومن  الكونغو  في  ولد  أنه  حيث  الالعب،  جنسية  في  الجابوني  االتحاد 
يلعب في صفوف الجابون، لكن اللجنة رفضت هذا األمر، واكدت حصول الالعب على الجنسية  

  الجابونية.

 
، متاح على الربط التالي:  2021مايو  17، الرئيس  نجل تضم  الكونغو في  جديدة حكومةقراءات افريقية،  13

https://cutt.us/Jx2SB  

https://cutt.us/Jx2SB
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ذه المرة يتعلق االمر بالتزوير في سن الالعب، حيث أن الالعب يدعي أنه ولد خالل عام  لكن ه
، ومن ثم يمثل الالعب اما 1985، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى وفاة والدته في  1990

 14لجنة االنضباط في الكاف من أجل شرح هذه التناقض. 

 تشاد

تشكيل   عن  تشاد  العسكري في  المجلس  انتقالية في  أعلن  ، ضمت هذه 2021مايو    2حكومة 
عضو، وذلك في خطوة نحو تحقيق قدر من االستقرار   40الحكومة وزراء ونوابهم بلغ عددهم ما  

في   فوزه  عقب  ديبي،  إدريس  مقتل  بعد  تشاد  شهدتها  التي  واالضطراب  الفوضى  حالة  بعد 
 االنتخابات لوالية سادسة. 

المعار  أحزاب  من  أعضاء  بين  من  الوطني  وكان  االتحاد  حزب  من  اثنين  رأسهم  وعلى  ضة، 
للديمقراطية والتجديد، مما دفع أبرز رموز المعارضة صالح كبزابو إلى االعتراف بساطة المجلس 
العسكري االنتقالي، في الوقت الذي جاءت مناصبهم في حقب وزارية غير مؤثرة، كحقيبة الثروة 

 الحيوانية. 

وزارة المصالحة والحوار، حيث عين لها الشيخ بن عمر الذي كان وقد استحدثت هذه الحكومة  
زعيمًا للمتمردين في وقت سابق، ثم عينه ديبي مستشارًا دبلوماسيًا له، تأتي هذه الوزارة في سياق  
الفترة   احتياز  أجل  من  شامل  وطني  حوار  إجراء  ضرورة  على  العسكري  المجلس  من  تأكيد 

 15االنتقالية على النحو المطلوب.

 بوروندي 

 وفقاً   ندابانيزى،  ايمماكوالى  البوروندية  التجارة  وزير  نداييشيميى  ايفاريست   البوروندى  الرئيس  اقال
إلى    االدارة  داخل  مصادر  وتشير    ،  2021مايو    3في    الرئاسة،   عن  صادر  بيان  في   جاء  لما

 . طيران شركة موالأل اختالس وجود 

  تابعة   طائرة   خر أل   القانوني  غير البيع  بسبب  قيلأ  ندابانيز نأ  تزعم  االدارة  داخل  مصادر  نأ  حيث 
حلها،    بوروندى  يرأ  لشركة تم  ،  البوروندية   الجوية  للخطوط  مخصصة  امواالً   أختالسهو   التي 

 
14 RT ، متاح على الرابط  2021مايو  28، ! سنوات بخمس  والدته وفاة بعد  ولد كيف ليشرح" الكاف" أمام  يمثل  غابوني العب ،

     https://cutt.us/mzYkSالتالي:
، متاح على الرابط  2021مايو  3، المعارضة  في أعضاء  تضم   انتقالية  حكومة تشكيل يعلن العسكري  المجلس: تشاد، 24فرانس  15

  https://cutt.us/tdfIdالتالي: 

https://cutt.us/mzYkS
https://cutt.us/tdfId
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بيع    خاملة  ظلت ،  1900  بيتشكرافت   طراز  من  الطائرة  نأ  المصادر  وذكرت    من   كثرأل  دون 
 16.الحكومة موافقة دون  افريقيا جنوب  من عمالأ   رجل لىإ بيعها ، ثم تم عقد 

 الكونغو الديمقراطية 

  والنفط   التعدين  عقود   نتيجة  دوالر  مليارات   4  من  يقرب   ما  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  خسرت 
تال  فيها  غير المشروعة والمشكوك   وهو   جيرتلر،  دان   اإلسرائيلي  األعمال  رجل  مع  يعهاوقتي تم 

 . 2021مايو  12عن ائتالف مكافحة الفساد، في   تقريرل وفقاً 

  المالية   البيانات   تحليل"، كما بين  للبيع  ليست   الكونغوفي تقريره أن    الفساد   مكافحة  ائتالف  وأكد 
  مليار   1.95  الديمقراطية   الكونغو  جمهورية  خسرت   ،2021  -  2003  عامي   بين  أنه  العامة
 .اإليرادات  من دوالر

أن   نتيجة   دوالر  مليار   3.71  عن  يقل  ال   مبلغ  من  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية   حرمت    ويمكن 
 17.الكونغولي التعدين قطاع في بارزة  شخصية وهو جيرتلر، دان مع المشبوهة العقود  لهذه

 

 رابعًا: دول غرب إفريقيا 

 غانا

انتشار   الناتجة عن استمرار  الخسائر  تكبد  المجتمعية في  المشاركة  في خطوة نحو تعزيز سبل 
ادو في   اكوفو  نانا  الرئيس  أعلن  بتجميد راتبه  2021مايو    3فيروس كورونا في غانا،  قيامه   ،

، على خلفية انكماش إيرادات الدولة في ظل تداعيات أزمة كورونا السلبية  2021السنوي لعام  
 صاد الغاني بشكل خاص، واالفريقي والعالمي بشكل عام. لالقت

ويدخل في إطار هذا القرار أيضًا  نائب الرئيس والوزراء ونوابهم، إذ ان ذلك يعد أمرًا ايجابيًا من  
شأنه أن ينعكس باإليجاب على جالة التفاعل بين المواطنين في غانا وبين قرارات الحكومة، وهو  

في هذا التوقيت، ال سيما في ظل معدل نمو اقتصادي شهد تراجعًا لم  ما تحتاجه الدولة الغانية  

 
16David Ochieng Mbewa,  Burundi president sacks Commerce Minister amid corruption allegations, 
CGTN Africa, 3 May 2021, Available at: https://cutt.us/kUD51   
17Africa News,  DRC: 4 billion dollars lost from dubious contracts with Israeli businessman (NGO), 12 
May 2021, Available at: https://cutt.us/kNSwh  

https://cutt.us/kUD51
https://cutt.us/kNSwh
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الماضي العام  بلغ في  التي  %0.4يشهده منذ قرابة األربع عقود، حيث  الخسائر  بلغ حجم  ، وقد 
 18مليار سيدي غاني.  13.6تكبدها االقتصاد حوالي 

 توجو

  استراتيجية   وثيقة  إعداد   ،الحكومة  باسم  والمتحدث   اإلنسان  حقوق   وزير   تريموا،  كريستيان  بدأ
، ومن  2021مايو    21، في  كفاءة  أكثر  بشكل  بالعالقات   المتعلقة  والجرائم  الفساد   لمكافحة  وطنية 

 2021المنتظر أن يتم االنتهاء من وضع هذه االستراتيجية في مارس 

 تعلق   الحكومة  كانت   مؤسسة  وهي  الصلة،  ذات   والجرائم  الفساد   ومكافحة  لمنع  العليا  الهيئة  وكانت 
بدأت   كبيرة،  آماال  عليها سنوات،  عملياتها  قد  ثالث    حيث   من  وتوج  أداء  فإن  ذلك  ومع  منذ 

  وتقرير   العالمية  التصنيفات   مختلف  ذلك   على   يشهد   كما  نسبيا،  متواضعا  ما زال  الفساد مكافحة  
 . الدولية الشفافية منظمة

أنه    حديث   استطالع  في  الفساد   مكافحة  هيئة  كشفت  الحكومة،  أهداف  من   النقيض   علىحيث 
الماضي  في  ازداد  الفساد   أن  يعتقدون   وليينالتوج  من%  58.1  أن  للرأي   يعتقد   حين  في  ،العام 

 19.انخفض  أنه منهم فقط% 18.4

 مالي 

، اتخذت المحكمة الدستورية في مالي قرارًا بأن يكون الجنرال أسيمي جويتا  2021مايو    30في  
رئيسًا انتقاليًا في البالد، ليتأكد بذلك نجاح العملية االنقالبية الثانية في غضون تسع أشهر في 

ذي ، ال2020ذات الدولة، وكان جويتا قد شارك في االنقالب الذي حدث في البالد في أغسطس 
 20اطاح بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا. 

للتنظيمات  ممكنة  ساحة  من  ويجعل  بأسرها  والمنطقة  البالد  استقرار  يهدد  الذي  األمر  وهو 
والتداول  النزاهة والشفافية  يتناقض ومبادئ  بيئة خصبة، كما  الواقع  التي تجد من هذا  اإلرهابية 

دماج االجتماعي والوطني في داخل مالي، السلمي للسلطة، ما ينعكس بشكل كبير على حالة االن
ويحقق في ذات الوقت ما تطمح له القوى االستعمارية السابقة من استمرار السيطرة على موارد  

 الدولة في ظل تشتت الداخل. 
 

، متاح على الرابط التالي:  2021مايو   3، كورونا  بسبب السنوية  راتبه زيادة يجمد غانا رئيس قراءات افريقية،  18

 https://cutt.us/cCh4m 
19 Togo First,  Authorities begin elaboration of a national strategy to fight corruption, 25 May 2021, 
Available at: https://cutt.us/7DGrs  

، متاح على الرابط التالي:  2021مايو  30، للبالد  مؤقتا رئيسا  غويتا  الكولونيل تعلن العليا الدستورية المحكمةقراءات افريقية،  20

https://cutt.us/leWDb  

https://cutt.us/cCh4m
https://cutt.us/7DGrs
https://cutt.us/leWDb
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 ليبيريا

 الفساد   ادعاءات   في  الخاص   التحقيق  تقرير  ،  2021مايو    7الليبيري في    الرئيس  مكتب   تلقى
 وقد  ،ليبريا  في  الفساد   مكافحة  لجنة  رئيس  بأعمال  القائم  باال،ج  بايج  كانيو  كالر  فيها  تورط  التي

 بواكي،  بابا  اللجنة   في  والتحقيقات   اإلنفاذ   برنامج  مدير  المستقل،  الداخلي  التحقيق  بإجراء  لفتك
 21.نوانوكي   نديبوسي كالر للجنة السابق الرئيس قيادة تحت 

 نيجيريا 

، عن توجيه اتهامات إلى جيمبا  2021مايو    14أعلنت وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا، في  
إلى   تصل  قيمتها  عامة  أموال  اختالس  قضية  في  بخاري،  محمد  الرئيس  صهر  كومو    65ياو 

 مليون دوالر، في مشروع إسكاني حكومي.

ان قد تزوج من فاطمة  ويشغل كومو منصب مدير عام في أحد بنوك نيجيريا للرهن العقاري، وك
، ودعت الوكالة في بيان لها بضرورة أن يقوم من لدية  2016ابنه الرئيس محمد بخاري في عام  

 أي معلومات تتعلق بالقضية أو بإمكان المتهم بضرورة إبالغ الشرطة. 

هيئات   باستخدام  بخاري  الرئيس  إلى  االتهامات  فيه  تتجه  الذي  الوقت  في  القضية  هذه  وتأتي 
 22الفساد من أجل الضغط والتضييق على الخصوم.مكافحة 

ال2021مايو    19وفي   أكد    إن   فاالنا،  فيمي  اإلنسان  حقوق المتخصص في قضايا      محامي، 
  حماية   في  المشروع  غير  الكسب   مكافحة  وكاالت   استمرت   إذا  تنتصر  لن  الفساد   ضد   الحرب 

  قضايا  التحقيق في  في  راغبين  غير  أنهم  يتبين  الذين  المهنيين   من  وغيرهم  والمحاسبين  المحامين
 23.والبت فيها الفساد 

 بنين 

المنتهية واليته، والفائز في والية ثانية،    ، قام باتريس تالون الرئيس البنيني 2021مايو    23في  
خمس   مدتها  جدية  رئاسية  فترى  بذلك  ليبدء  نوفو،  بورتو  في  الوطنية  الجمعية  أما  المين  بأداء 

 
21 Press Release, Liberia: Kanio Gbala Cleared of Corruption Allegations, 7 May 2021, Available at: 
https://cutt.us/mRe0Q   

 التالي:، متاح على الرابط 2021مايو   17، دوالر مليون 65 باختالس متهم بخاري   الرئيس صهرقراءات افريقية،  22
https://cutt.us/ceaB6    

23Faruk Shuaibu, Govt Can't Win Corruption Wars Without Prosecuting Lawyers – Falana, Daily Trust,  
19 May 2021, Available at:  https://cutt.us/tXxDi  

https://cutt.us/mRe0Q
https://cutt.us/ceaB6
https://cutt.us/tXxDi
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سنوات، في القوت الذي تعهد فيه  بخدمة بنين والدفاع عنها ضد ما يواجها من تهديدات على 
 المستوى الداخلي والخارجي.

تي اعلنتها مفوضية االنتخابات، أن نسبة المشاركة في االنتخابات التي حيث أظهرت النتائج ال
تقارير عن تزمر من قبل قوى المعارضة %50.17إبريل، بلغت    11عقدت في   ، كما أظهرت 

لترشح تالون لوالية ثانية، حيث وجهت المعارضة له اتهامات تتعلق بتقويض العملية الديمقراطية  
 في بنين. 

النتائج   بينت  على  كما  لمفوضية،  وفقًا  حصل  حيث  لتالون،  الساحق  الفوز  من    % 86كذلك 
 24إجمالي عدد الناخبين، ما اهله للفوز في الجوالة األولى.

 غينيا 

العام لمحكمة ديكسين االبتدائية، في   ،  2021مايو    25في خطوة تأخرت قلياًل، أعلن المدعي 
ولين وفقًا للتحقيقات عن أعمال العنف  أن هناك ترتيبات تم البدء فيها من أجل محاكمات للمسؤ 

 .2020التي وقعت قبل وأثناء وبعد االنتخابات الرئاسية التي تم عقدها في أكتوبر  

وأكد المدعي العام سيدي سليمان نديان، أنه من أجل ضمان أن تسير عملية التحقيق والمحاكمة  
أ من  اتخاذها  تم  التي  اإلجراءات  تستمر  سوف  المطلوب،  النحو  من  على  عدد  سفر  منع  جل 

الشخصيات إلى أي مكان خارج التراب الوطني، حيث يستهدف هذه المنع من السفر، عددًا من  
 الرموز السياسية. 

رئيس الوزراء السابق ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية في    ديالو،  دالين  سيلو  مامادوعلى رأسهم  
 25غينيا، وسيديا توري من اتحاد القوى الجمهورية. 

 

 

 

 

 
، متاح على الرابط التالي: 2021مايو  24، بنين   رأس على جديدة  لوالية اليمين يؤدي  تالون باتريسقراءات افريقية،  24

https://cutt.us/72oej  
، متاح على الرابط  2021مايو  26، غينيا  في الرئاسية االنتخابات أعقبت التي العنف أحداث في  محاكمة فتحقراءات افريقية،  25

    https://cutt.us/XSHNwالتالي:

https://cutt.us/72oej
https://cutt.us/XSHNw
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 خامسًا: دول جنوب إفريقيا 

 موزمبيق 

مايو    28في    مفصل لمركز النزاهة العامة في موزمبيق بالتعاون مع هيئات أخرى،    ذكر تقرير
  دوالر  مليار  11  عن  يقل  ال  ما  بالفعل  البالد   كلفت   لموزمبيق   الخفية  الديون     فضيحة  ن، أ2021
 . الفقر في اخرين شخص  مليوني غرقت وأ  أمريكي

  ملياري   عن  قيمتها  تزيد   مشروعة   غير   قروض   إلى  في هذا السياق  الخفية  الديون   مصطلح   يشيرو 
 شركات   لثالث   2014و   2013  في  الروسيين  VTBو  سويس  كريدي  بنكي   من  أمريكي  دوالر

 26عامة.   موزمبيقية شركات ب مرتبطة احتيالية

 انجوال 

  في   بيانات   لديها  يقودها  التي  المؤسسة  ن ، أ2021مايو    20في    بيترا  هلدر  العام  النائب   أكد  
 .التي أطلقها الرئيس على الفساد  عملية إطار ال في المضبوطة األموال مصدر عن  حوزتها

 مكتب  إن  للمنطقة،  زيارته  خالل  سول،  لوندا  مقاطعة  شرق   سوريمو،  في   بيترا  هلدر  وقال
 .للدولة العامة الميزانية من أخذت  أموال هناك  أن من تماماً  متأكد  العام المدعي

  العملة   من  وآالف  يورو  ألف  700  مبلغ   مصادرة  عن  PGR  شركة  أعلنت   ،2021 مايو  24  وفي
  عملية  خالل الجمهورية،  رئيس لدى األمن شؤون  لمكتب  تابعين  عسكريين ضباط بحوزة وليةاألنج
 . Caranguejo اسم عليها أطلق

 بيدرو  الرائد   الجمهورية،   لرئيس  الموسيقية  الفرقة  تمويل  رئيس  هو  القضية   في  المتورطين  وأحد 
  النقدية   االوراق  ماليين  على  تحتوي   مختلفة  حقائب   وبحوزتهه  لااعتققد تم    لوساتي  وكان،  لوساتي

 27. اخرى  قيمة شياءأ عن  فضال واليورو الدوالرات من 

 زيمبابوي 

 من   كبير   عدد   من  للتهديد   زيمبابوي   في  القومي   األمن   تعرض   ، 2021  مايو   7  في  تقرير  أكد 
 اتخاذ   إلى  حاجة  هناك  وأن  ،مالعال  أنحاء  جميع  في  الفوضى  تسبب   التي  اإللكترونية  الجرائم

 .اإلنترنت  عبر  للجرائم معرضة البالد  ألن عاجلة إجراءات 
 

26 Mozambique/Global - Fossil Fuels, Debt, and Corruption, Africa Focus, 31 May 2021, Available at: 
https://cutt.us/hVsxp  
27ANGOP, Angola: Attorney General's Office Claims to Have Data On Seized Money, 27 May 2021, 
Available at: https://cutt.us/SOPaG  

https://cutt.us/hVsxp
https://cutt.us/SOPaG
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  مثل   المالية  الجرائم  والبرمجيات   الكمبيوتر  أجهزة   ضد   الهجمات   بين  تتراوح   السيبرانية  الجرائم  هذه
  المتعلقة   الجنسية  والجرائم  اإلنترنت   عبر  المالية   الخدمات   اختراق   اإلنترنت   عبر   االحتيال

  الهجمات  خالل من البيانات  سجالت  من  الماليين سرقة عن فضالً  لألطفال، الجنسي باالستغالل
 .اإللكترونية

  البيانات   وحماية  السيبراني  األمن  قانون   مشروع   بشأن  جادة  مناقشات   إجراء  للتقرير،  وفقاً   وينبغي
 هذا  مثل  مناقشة  من  الناس  واالستقطاب   الحزبية  الميول  تمنع  أال  وينبغي   وموضوعية،  بأمانة

 28. بموضوعية  الهام التشريع

  عملية   تواجه  التي  التحديات   أهم  بين  من  المشروعة  غير  والممارسات   الجرائم  هذه  كافة   تعد   إذ 
 . الفساد  مكافحة في واستخدامها االفريقية الدول في الرقمنة

 ناميبيا

الجزئية، في   كاتوتورا   محكمة  أمام  المحدودة،  الناميبية  البيرة  مصانع  شركة  موظفي  من  أربعة  مثل
 . أمريكي دوالر مليون  6.3  بمبلغ الشركة على  االحتيال ، بتهمة2021مايو  12

  قدرها  بكفالةعلى ذمة التحقيق  المتهمين عن  أفرج شيكاليبو، ناموينيو  القاضي أمام مثولهم وخالل
  يجوز   ال  الدولة، وأكدت أنه  من  معارضة  تتعلق بعدم وجود   شروط  إرفاق   مع  آالف دوالر،  10
  مثولهم   وخالل  قضيتهم،  يتناول  الذي  التحقيق  قاضي   إبالغ   دون   ويندهوك  مقاطعة   مغادرة  لهم

  على   للحصول  القانونية   المساعدة  مديرية  إلى  سيتوجهون   بأنهم  المتهمون   أبلغ  المحكمة،  أمام
 قانوني، للدفاع عنهم.  تمثيل

المسألة  أجلت   ثم النظر في    جانب   من  التحقيقات   من  مزيد   إلجراء  أغسطس  12  إلى  المحكمة 
 29. قانوني تمثيل على  المتهمين وحصول الشرطة،

 جنوب أفريقيا 

 ، الفرنسية  تاليس  وشركة  زوما  جاكوب   السابق  أفريقيا  جنوب   رئيس  ضد   فساد   قضية  تأجيل  تم
  زوما   إن   الدفاع  محامي   وقال  ، 2021  مايو  26  إلى   دوالر  مليار  2  بقيمة  أسلحة  بصفقة  تتعلق
 . المطاف نهاية في الجلسة تبدأ عندما  ببراءته سيدفع

 
28  Livit Mugejo, Cybercrime threat to national security, The Herald, 7 May 2021, Available at: 
https://cutt.us/lSs8O  
29Maria Amakali, NBL employees accused of N$6.3 million fraud, New Era, 14 May 2021, Available at: 
https://cutt.us/6L73t  

https://cutt.us/lSs8O
https://cutt.us/6L73t
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  ال إ   ،2021مايو    18، في  عاماً   79  العمر  من  البالغ  زوما  محاكمة  تبدأإذ كان من المنتظر أن  
 لى إ  يسعى  قد   نهأ  وقال  الرئيسي  العام  المدعى  بشأن  مخاوف  الدفاع  فريق  ثارأ  نأ  بعد  تأجلت   انها

 . القضية عن  تنحيه

  خلفه   يقودها  التي   الفساد   مكافحة  حملة  وتيرة   فيه  تتسارع  الذي   الوقت   في  القضية  هذه  وتجري 
ما    رامافوسا،  سيريل  الرئيس مع    االقتتال   من   الحاكم   األفريقي   الوطني  المؤتمر  هيعاني بالتزامن 

 30. بالفساد   المتهمين المسؤولين كبار فيه يقاوم الذي الوقت  في الداخلي

 زامبيا  

  السابقة   االجتماعية  والرعاية  المجتمعية  التنمية  وزيرة  ولونج  ادجار  قضت محكمة زامبية بسجن  
  المانحين   بعض   دفعت  فساد   قضية  في  عامين  لمدة،  2021مايو    28في  كابانشي    اميرين

 .  االفريقي الجنوب في الواقعة للدولة المساعدات  تجميد  لىإ الغربيين

  دوالر   مليون   34  من  يقرب   ما  والسويد   وأيرلندا  وفنلندا  بريطانيا  حجبت   ،2018  عام  وفي
  اإلدارة   سوء  بشأن   القلق  بسبب   زامبيا  في   والتعليم   االجتماعية  الرعاية  لقطاعات   كمساعدات 

 .المالية

 اإلجراءات   اتباع  في   عمداً   فشل   كابانشي  إن   الحكم،  أصدر  الذي  موالي،  الميك   فقد أكد القاضي
كما  ،  الفقراء  على   االجتماعية   الرعاية   تمويل  يعوز ت  في    للدولة،  مملوكة  شركة  بمشاركة  المتعلقة

  موال أ ادارة لمواصلة البريدية للخدمات  زامبيا شركة إشراك عادةإ  على يضا أ صرأ كابانشى نأ أكد 
 31.االموال يتلقون  ال الضعفاء المستفيدين نتبين أ عندما حتى  االجتماعية الرعاية

 

 

 

 
30Aljazeera, Further delay in South Africa ex-President Zuma corruption trial, 17 May 2021, Available 
at: https://cutt.us/kUzZI  
31Swiss,  Zambia ex-minister jailed in graft case that led to aid freeze, 28 May 2021, Available at: 
https://cutt.us/t5VQm  

https://cutt.us/kUzZI
https://cutt.us/t5VQm
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 الخاتمة:

شهدت الدول االفريقية خالل شهر مايو استمر للممارسات غير المشروعة في قطاع الكهرباء،  
من  كاًل  في  حاضرة  الممارسات  هذه  كانت  حيث  الماضي،  الشهر  عن  مختلفة  دول  في  ولكن 

ممارسات غير مشروعة  السودان وغينيا، كذلك فإن قطاع الرياضة شهد مجددًا أيضًا الكشف عن  
والجدير   الميالد،  شهادة  بتزوير  الالعبين  أحد  قام  حيث  الجابون،  دول  في  الشهر  هذا  خالل 
مشروعة   غير  ممارسات  عن  الكشف  دون  لشهور  بقيا  قد  الذكر  سالفي  القطاعين  أن  بالذكر 

الج تغافل  يعني  ما  أخرى،  دول  في  الممارسات  هذه  وجود  االنتباه  يثير  ما  لكن  هود خاللهم، 
 المعنية بمكافحة الفساد عن القطاعين. 

غير   والعقود  كالرشاوى  المالي  القطاع  في  المشروعة  غير  الممارسات  بقيت  الوقت  ذات  وفي 
الماضية الشهور  في  فاق عددهم  االفريقية  الدول  من  في عدد  حاضرة  الذي المشروعة  االمر   ،

تقديم رشاوى من  يعني أهمية النظر بشكل قوي في األسباب التي تدفع   المواطنين للحصول أو 
 أجل الخدمات. 

كذلك، فإن ما يثير االنتباه كذلك خالل هذا الشهر، تزايد اعداد الدول التي تواجه ازمات سياسية  
تتعلق باالنتخابات وتداول السلطة، وهو ما يعكس أهمية ما يمكن أن نطلق عليه بالمحدد األولي 

ما   وهو  الفساد،  أجل لمكافحة  من  الحاكمة  النخب  لدى  الحقيقة  السياسية  اإلرادة  بتوفر  يتعلق 
مكافحة الفساد، إذا ال يمكن تصور وجود أطر واستراتيجيات فاعلة في هذا اإلطار دونما وجود 

 نخبة وصلت إلى السلطة عبر انتخابات توفرت فيها معايير النزاهة والشفافية. 

 النتائج 

ية عبر هذا التقرير إلى عدد من التوصيات، نوضحها على  وقد توصلت شركاء من أجل الشفاف
 النحو التالي:

كانت االنتهاكات المالية المرتبطة بالعقود والرشاوى حاضرة في ست دول إفريقية، وهي   -1
 روندا وليبريا والكونغو الديمقراطية وبورندي وانجوال وموزمبيق. 

جال العام موجود خالل شهر كما بقيت قضايا النخبة وممارستها غير المشروعة في الم -2
 مايو في كال من نيجيريا وجنوب افريقيا وزامبيا وموريتانيا.
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والتداول   -3 االنتخابات  قبيل  من  سياسية  باعتبارات  عالقة  لها  التي  األزمات  تصدرت 
حيث  مايو،  شهر  خالل  المشهد  والحكومة  المواطنين  بين  والتفاعالت  للسلطة  السلمي 

تشاد  وهم:  دول،  تسع  في  وجنوب   وجدت  وبنين  والصومال  ومالي  والكونغو  واوغندا 
 السودان وإثيوبيا. 

وكانت االنتهاكات المتعلقة بالدفع اإللكتروني موجودة في زيمبابوي، وفي قطاع الكهرباء  -4
 حيث ليبيا، وجرائم االحتيال في ناميبيا، وقطاع الرياضة حيث الجابون.

ش  -5 خالل  أيضًا  انتهاكات  واألمن  الشرطة  قطاع  السودان شهدت  من  كاًل  في  مايو  هر 
 وغينيا. 

 التوصيات

توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية بعدد من التوصيات التي تراها ضرورية من  مما سبق  
 أجل إيقاف الممارسات غير المشروعة في الدول اإلفريقية، وهذه التوصيات على النحو التالي: 

ضرورة أن تقوم المنظمات غير الحكومية، والسيما تلك العاملة في مجال تعزيز سبل الحكم    اواًل:
تحفيز اإلرادة   الحاكمة من أجل  النخب  النزاهة والشفافية، بمزيد من الضغوط على  الرشيد وقيم 
السياسية من أجل القيام بممارسات حقيقة تفضي إلى تداول سلمي للسلطة في ظل تعددية تتيح  

 ع المشاركة في العملية السياسية. للجمي

تقويض  ثانيًا:   أجل  من  متخصصة  معنية  لجان  بتشكيل  االفريقية  الدول  تقوم  أن  المهم  من 
الممارسات غير المشروعة في قطاع االلعاب الرياضية، باعتبار أن هذا القطاع أصبح واحدًا من  

الدولة، إيرادات  مصادر  بين  من  تكون  أن  يمكن  التي  القطاعات  الرياضي    بين  االستثمار  وان 
 أصبح ال يمكن تجاهل دوره في الواقع المعاصر.

ضرورة ان تقوم الدول االفريقية على غرار ما قامت به دول توجو خالل هذا الشهر، ودولة  ثالثًا:
شأنها   من  يكون  شاملة  وطنية  استراتيجيات  تبني  على  بالعمل  الماضي،  الشهر  خالل  تونس 

 صدي للممارسات غير المشروعة في قطاعات الدولة المختلفة. تكثيف الجهود من أجل الت 

أن يتم بشكل جاد إعادة النظر في سياسات توزيع االجور    من المهم كذلك في هذا اإلطار  رابعًا:
لموظفي الدولة، ووضع حد أدنى لألجور يكون مالئم لحالة األسعار الحالية والمتوقعة مستقباًل،  
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قبل   من  الرشاوى  على  الحصول  في  إليها  الركون  يمكن  التي  الدوافع  من  يحد  أن  يمكن  بما 
 الموظفين العموميين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


