التخفيف من الفساد يف أنظمة العدالة غري الرمسية جتارب املنظمات غري احلكومية يف
البنغالديش وسرياليون

تعترب أنظمة العدالة غري الرمسية األداة الرئيسة لتسوية النزاعات يف العديد من
اجملتمعات .إال أنها مع ذلك جتابه ضعفاً يف جمالني رئيسني ،األول أن األغنياء أو
أصحاب النفوذ ،قد ينخرطون يف فساد املعامالت ،متسببني يف حتريف إلجراءات العدالة
ونتائجها .والثاني ،أنه مع مرور الوقت ،قد تستغل النخب سيطرتها على بعض األنظمة،
بهدف احملافظة على سلطاتها ،وأوضاعها ،ومنافعها املالية ،بشكل يؤدي إىل فساد منهجي
يرتبط بشكل وثيق بفساد املعامالت .وكما يتبني من التجارب املكتسبة يف البنغالديش
وسرياليون ،فإنه ميكن للمنظمات غري احلكومية العمل من خالل /وتكييف ،أو تعديل
أنظمة العدالة غري الرمسية للتخفيف من حدة الفساد ،وعدم املساواة ،وزيادة املخرجات
التنموية اإلجيابية.

أنظمة العدالة غري الرمسية ،واليت تسمى أيضاً غري احلكومية ،التقليدية ،أو العرفية،
تنشأ عادة من جمموعة من األعراف ،خارج نطاق القانون التشريعي.

تسعى أنظمة العدالة غري الرمسية إىل حل النزاعات اليومية املتعلقة باألسر ،واملمتلكات،
واجملتمع .ومثل تلك األنشطة هي جمال تركيز رئيس هلذا التقرير امللخ  .ويف بعض
احلاالت ،قد تعاجل أيضاً قضايا جنائية خطرية مثل االغتصاب واجلرمية ،على الرغم من
أن مثل هذا األمر غالباً ما يتعارض مع تشريع الدولة.
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وقد القت أنظمة العدالة غري الرمسية اهتماماً متزايداً يف اآلونة األخرية ،من اجملتمعات
التنموية الدولية ،باعتبارها الطرق الرئيسة اليت يستطيع العامل األقل ثراءً من خالهلا
تسوية نزاعاته احمللية .ومع ذلك فهي تشكل حتدياً بالنسبة للمنظمات التنموية اليت
تسعى إىل حتديد ما إذا كان بإمكانها التعامل مع تلك األنظمة .من جانب آخر ،فإنه
مثلها مثل أنظمة العدالة الرمسية األخرى ،قد تنطوي األنظمة غري الرمسية على فساد
أو تأثريات متحيزة قد ينتج عنه خمرجات غري عادلة ،أو ترسيخ للظلم ،وتناقش مثل
تلك التقارير امللخصة أيضاً املنهجيات الواعدة هلذه املعضلة من خالل جتارب عمل
املنظمات غري احلكومية يف البنغالديش وسرياليون.

معاجلة الفساد من خالل أنظمة العدالة غري الرمسية يف جمتمع معني يتطلب فهماً
للكيفية اليت يتم من خالهلا استخدام وتوزيع السلطة والنفوذ يف مثل ذلك اجملتمع – ما
ميكن تسميته بالتحليل االقتصادي السياسي .و يف هذا السياق ،فإنه ينبغي التمييز ما
بني احلاالت الفردية (للفساد يف املعامالت) من جانب ،واخلروقات النظامية وغياب
العدالة من جانب آخر .وعالوة على ذلك ،فإن بناء االسرتاتيجيات اهلادفة إىل التخفيف
من حاالت الفساد من خالل أنظمة العدالة غري الرمسية يتطلب أن ال يتم التعامل مع
هاتني الظاهرتني على أنهما ظاهرتان منفصلتان عن بعضهما البعض ،بل جيب أن يتم
التعامل معهما على أنهما ظاهرتان متشابكتان .وفيما يتعلق باجملتمعني اللذين متت
مناقشتهما هنا ويف غريهما ،فإن مشاكل املعامالت واملشاكل النظامية هي متداخلة.

2

مكافحة فساد نظم العدالة غري الرمسية يف البنغالديش ،تفاعل منظمات اجملتمع املدني
مع نظام العدالة غري الرمسي (املسمى )Shalish
نظام العدالة غري الرمسي السائد يف البنغالديش هو النظام املسمى  ،Shalishوهو إجراء
جمتمعي تقوم من خالله فرق من كبار الشخصيات احمللية املؤثرة (غالبا رجال ،إىل أن
دخلت املنظمات غري احلكومية) حبل النزاعات املتعلقة بامللكية والعائلة بني أفراد اجملتمع.
و قد ثبت بأن جهود احلكومات املتعاقبة ،الرامية إىل حتويل نظم العدالة غري الرمسية إىل
أجهزة حكومية تدعى حماكم القرية جتابه بعض اإلشكاليات بسبب الطبيعة السياسية
والبريوقراطية ملثل تلك األجهزة ،األمر الذي عزز من أهمية تعامل اجملتمع املدني مع
نظم العدالة غري الرمسية– الذي كان قد بدأ منذ حنو ثالثني سنة واستمر يف التوسع.

وتعكس أنظمة العدالة غري الرمسية ،عناصر الوساطة والتحكيم .ويف بعض األحيان
يتوصل املتنازعون إىل قرارات من خالل اتفاقات فيما بينهم ،ولكن غالباً ما يكونون
خاضعني لضغط جمتمعي يدفع باملفاوضات باجتاهات معينة .وعلى أية حال ،فإن مثل
هذه األنظمة هي بعيدة كل البعد عن اهلدوء واملشاورات املنظمة اليت تطبّق فيها
الوساطة والتحكيم .ويعترب  Shalishيف الواقع اجتماع عاطفي يسوده علو األصوات،
ويتجمع من خالله املتنازعون ،واألقارب وأعضاء فرق  ،Shalishو يضم أيضاً أعضاء
اجملتمع غري املدعويني حيث يقوم مجيعهم بالتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم .وهنالك
أيضاً مراقبون آخرون -بالغون وأطفال ،يتجمعون يف مدخل الغرفة وخارجها .وقد حتدث
عدة مناقشات يف نفس الوقت .وقت تتحول املناقشات اهلادئة إىل صراخ ورمبا ضحك أو
دموع .و مجيع تلك األمور تأخذ مكانها يف إحدى غرف املدارس أو يف أي مكان عام آخر،

3

والذي جتري فيها أنشطة أخرى أيضاً .وقد يرتاوح عدد املشاركني واملراقبني بني ثالثني
اىل ما يزيد عن مئة.

نظام  Shalishهو أكثر من جمرد نظام حلل النزاعات ،فاحللول اليت يقدمها أعضاء
الفرق للقضايا اليت تطرح أمامهم من املمكن أن تهدف إىل "ضمان استمرارية قيادتهم،
بهدف تقوية عالقاتهم وحتالفاتهم واحملافظة على معايريهم وحتزباتهم الثقافية" .وغالباً
ما تتأثر اإلجراءات بالفاسدين والصبغة الذكورية احمللية ،الذين يتم عادة استخدامهم
لغايات التالعب أو ختويف املشاركني .و هنالك دراسة أخرى تصف تضارب املصاحل
وأفعال الفساد اليت تسيطر على القرية مبا يف ذلك "التحالف الثالثي" الفاسد .ويضم
هذا التحالف عدد من املسؤولني املنتخبني املعنيني بضبط املوارد العامة والذين يرتبطون
بالسياسيني احملليني وصناع القرار  -وكبار شيوخ القرية الذين لديهم مصاحل متأصلة
يف اقتصاد القرية بوصفهم مؤجرين ومقرضني  -والزعماء الدينيني الذين يكونون يف
بعض األحيان مؤثرين جداً ألنهم ينفذون أنشطة كبار شيوخ القرية باسم اإلسالم أو
الشريعة.

حاالت "استمرارية القيادة" و"التحالف الثالثي" تدخالن يف كل من فساد املعامالت
واالنتهاكات املنهجية على حد سواء .وهذا األمر يؤشر إىل أنه جيب أن ال ينظر إىل
الفساد على أنه مرتبط حباالت فردية فقط ،بل على أنه يتجلى أيضاً بصورة نظامية
واليت من خالهلا تؤثر األطراف ذات النفوذ على نتائج النزاع لضمان سلطتهم ،و أوضاعهم
أو منافعهم املالية الطويلة األمد .وقد يتحيز أحد أعضاء فرق  Shalishاملؤثرين لصاحل
رجل معني ،مزارع مستأجر ،أو ناخب ،يف خالف معني ،ليس فقط من أجل االحنياز اجتاه
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مثل ذلك الفرد ،بل ألن االحنياز جلانب معني من املمكن أن يعزز املزايا اخلاصة لعضو
الفريق ،كمالك ،أو صاحب سلطة سياسية يف اجملتمع.

ومع األخذ بعني االعتبار ملثل تلك الديناميكيات ،فقد سعت جمموعة من املنظمات غري
احلكومية يف البنغالديش إىل مكافحة الفساد ،وغياب العدالة ،وقسوة هذا النظام
التقليدي ،من خالل تنظيم وتعديل ومتابعة جلسات  . Shalishو من بني عدة تغيريات
أخرى ،فقد تضمن  Shalishاملعدّل دخول نساء ،وخنب أخرى ،من خالل أدوار أكثر
وضوحاً .ومع مرور الوقت ،فقد أمثرت جهود املنظمات غري احلكومية يف حتقيق مايلي:
 أسهم دخول املنظمات غري احلكومية يف احلد من فساد القادة احملليني ومنعهم من
انتزاع مبالغ مالية ،أو منافع من متنازعني لقاء ممارسة نفوذهم من خالل
. Shalish
 بشكل عام ،من خالل اخنراطها يف  / Shalishوعملها اجملتمعي بشكل عام ،فقد
استطاعت املنظمات غري احلكومية التخفيف من االنتهاكات من قبل أعضاء
(التحالف الثالثي) .على سبيل املثال ،يقوم بعض القادة الدينيني احملليني
بتضليل األزواج املطلقني حنو االعتقاد بأنهم ال يستطيعون الزواج مرة أخرى ما
مل يتم "تنقية زوجاتهم" من خالل قيام هؤالء الزوجات بإقامة عالقات جنسية مع
رجال آخرين ،وخاصة رجال الدين .و ميكن للرجال يف البنغالديش احلصول على
الطالق بسهولة من خالل جمرد اإلعالن عن ذلك .والرجل الذي يعلن عن ذلك،
رمبا يف حالة غضب ،قد يندم على القرار بعد ذلك ويسعى إىل الزواج مرة أخرى
من املرأة اليت طلقها بعد أن تكون قد أقامت عالقة جنسية مع رجل دين .وتتضمن
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تدخالت املنظمات غري احلكومية تثقيف هذه اجملتمعات وحماربة مثل تلك
الظاهرة.

 عندما تكون املنظمات غري احلكومية فعالة ومؤثرة يف اجملتمع ،فإنه ميكنها أن
متثل سلطة بديلة للقادة التقليديني أو الفاسدين .و يف مثل تلك احلاالت ،قد
تقوم بصياغة نظام يضغط األغنياء لصاحل الفقراء .على سبيل املثال ،قد يتجاهل
مالك أراضي وصاحب نفوذ قوي الدفعات القانونية املطلوبة منه لرعاية طفل من
إمرأة أجنبت منه ،ولكن تأثري املنظمة غري احلكومية واجملتمع املنظم من املمكن أن
يغيّر من ذلك السلوك.
 بعض املنظمات غري احلكومية من املمكن أن توظف أو توقع عقداً مع حمامني
حمليني لتولي قضايا حامسة أو جنائية واليت ال ميكن /بل ينبغي أن ال تتم
معاجلتها من خالل النظام التقليدي  .Shalishوهذا يعين أن معظم املشاكل
املعرضة لتأثريات فسادShalish

من املمكن أن تتم من خالل الشرطة ،واملدعني

العامني ،والقضاة ،إىل جانب املنظمات غري حكومية اليت تسعى إىل ضمان (ليس
دائما بنجاح) بأن تلك اجلهات احلكومية هي نفسها تعمل بأسلوب خيلو من أية
حاالت فساد.
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مكافحة الفساد يف األنظمة غري الرمسية يف سرياليون :تفاعل املنظمات غري احلكومية مع
الزعماء احملليني
توفر سرياليون مثاالً آخر الخنراط املنظمة غري احلكومية يف أنظمة العدالة غري الرمسية
اليت تكافح حاالت الفساد يف املعامالت املالية ،وختفف يف الوقت نفسه من االنتهاكات
املنهجية .والشيء الذي مييز أنظمة العدالة غري الرمسية يف سرياليون هو "الزعماء
حمليني" ،الذين يتمتعون مبركز رمسي يف بعض اجلوانب ،ويتولون معاجلة النزاعات.
ومثل تلك البدائل لنظام العدالة الرمسي هو ناحية هامة يف سرياليون ألنه ال يوجد
هنالك سوى عدد قليل من املدعني العامني ضمن العاصمة ،فريتاون .إضافة اىل ذلك،
ويف ضوء اهلشاشة اجملتمعية لفرتة ما بعد احلرب ،فإن النزاعات البسيطة  -مامل يتم
معاجلتها بشكل سريع من خالل انظمة عدالة غري رمسية  -من املمكن أن تتطور إىل
نزاعات أوسع تشمل اجملتمع بأكمله ومبضامني سياسية بعيدة املدى.

مت إطالق برنامج  Timapمن قبل املنظمات غري احلكومية كربنامج شبه تشريعي،
وكمبادرة عدالة جمتمعية مفتوحة وفرع من مؤسسات اجملتمع املفتوح بالتعاون مع
املنظمات غري احلكومية يف سرياليون .و يعترب  Timapمكمالً لنظام العدالة غري الرمسي
من حيث عمل الزعماء احملليني ،يف نواحٍ معينة ،يف حني يشكل بديالً له يف نواحٍ أخرى.
مبعنى أنه يدعم عمل الزعماء احملليني املخلصني الصادقني أينما أمكن ويعمل ضد
الفاسدين عندما يتطلب األمر ذلك .و تعتمد املبادرة على خدمات عدد قليل من احملامني
عندما يكون تدخل مثل هؤالء احملامني مفيد أو ضروري .وتعتمد املنظمات غري احلكومية
بشكل رئيس على املساعدين القانونيني الذين يوفرون خدمات حلل النزاعات بني األفراد ،و
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يعملون يف بعض األحيان على مستوى اجملتمع بأكمله عندما يكون هنالك مصلحة
مجاعية.

قدم  Timapمنوذجاً للمبادرات ذات الصلة يف اليبرييا ،مثل برنامج مستشار العدالة
اجملتمعية الذي انطلق عمله من قبل مركز كارتر للواليات املتحدة األمريكية واملنظمات
الاليبريية الشريكة .وكما هو احلال بالنسبة للجهود اليت سعت إىل تعديل نظام
Shalishيف البنغالديش ،فقد كان لتلك املبادرات يف اليبرييا وسرياليون تأثرياتها
التنموية اإلجيابية اليت تعدت حدود الفصل يف النزاعات ،لتشمل مضامني احلوكمة،
ووضع املرأة ،والتقدم االقتصادي االجتماعي .وفيما يلي أمثلة على :

 تدخل زعيم حملي ملنفعة اثنني من أقاربه يف نزاعهما مع مزارع حملي .وقام
الزعيم أيضاً بفرض غرامات على املزارع خالل مراحل إجراءات قرار النزاع .وحال
ضلوع  Timapيف قضية النزاع ،أدرك املزارع بأن القانون الرمسي كان جبانبه.
واألهم من ذلك ،فقد لفت  Timapانتباه املسؤولني احلكوميني اآلخرين إىل
جتاوزات الزعيم احمللي ،وأثار إمكانية ضلوع حمامي  Timapيف قرار النزاع .وقد
أسهم هذا اخللط من التأثريات يف إقناع املسؤول بأن يوقف تدخالته يف هذه املسألة
وأن يعيد إىل املزارع بعضاً من األموال اليت كان قد انتزعها منه.
 تبني إلحدى البائعات املتجوالت اليت كانت قد ضربت على يد ضابط بوليس
حملي مثل بأن الشكوى اليت رفعتها ضده إىل رؤسائه ،مل حتقق أي تقدم ،إىل أن
دخل مساعداً قانونياً (ضمن مبادرة  )Timapيف املسألة .ومن ضمن عدة إجراءات
8

أخرى ،قام املساعد القانوني بتقديم رسالة من أحد حمامي املنظمات غري
احلكومية .وقد كان ملشاركة حمامٍ مقر عمله يف عاصمة الدولة ويعمل لدى
أحدى منظمات حقوق االنسان األثر الكبري يف ردع ضابط الشرطة ،الذي اعتذر
للمرأة وقدم هلا تعويضاً مالياً -ليس التعويض األمثل مقابل سلوكه االجرامي،
ولكن أفضل مما كان من املمكن أن حتققه املرأة خالف ذلك.

 على الرغم من أنه حيق للقرى احلصول على منحة بذور أرز من إحدى مجعيات
البذور الوطنية ،إال انه مت رفض تزويد احدى القرى مبثل تلك املنحة ،ما مل تقم
بتقديم رشوة إىل رئيس اجلمعية .وقد كان للمعرفة اليت ميلكها املساعد
القانوني ،وامتالكه لبطاقة أعمال متنحه صفة حمامي منظمة غري حكومية
تدافع عن حقوق االنسان ،األثر يف اقناع رئيس اجلمعية يف العدول عن قراره
واطالق منحة األرز للقرية.
كيف ميكن للمساعدين القانونيني (ضمن مبادرة  )Timapإحداث مثل هذا التأثري؟
هناك عدد من العوامل اجلديرة بالذكر :
أوالً ،وقبل كل شيء :يعمل  ،Timapحتت تأثري ما ميكن تسميته بـ "لون القانون" ،مبعنى
أنه يف أغلب األحيان ليس من الضروري أن يقوم املساعد القانوني بإحضار أحد حمامي
املنظمة غري احلكومية أو غريه من العاملني ضمن النظام التشريعي الرمسي ،حيث أسس
Timapنوعاً من أنواع أنظمة العدالة غري الرمسية اليت تدعمها إمكانية اشراك حمامي
املنظمة غري احلكومية أو أي شخ

فاعل آخر يعمل ضمن النظام التشريعي الرمسي.
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ثانياً ،إمكانية وجود شخ

هام – "رجل كبري" باللغة العامية األفريقية ،له تأثري قوي

ضمن عمالء - Timapمن املمكن أن تسهم يف إقناع الفاسدين بتغيري سلوكياتهم .قد
خيافون تبعات حتدي  Timapألن القانون ضدهم .ولكنهم يف الوقت ذاته قد يكونون أكثر
تأثرًا بشبح الالعبني السياسيني األقوياء – سواء كانوا من الشخصيات احمللية أو
الوطنية أو حتى اجلهات الفاعلة الدولية مثل املاحنني -الذين قد يقومون مبتابعات
ضدهم.

ثالثاً ،آلية العدالة غري الرمسية اليت أسسها  Timapتسعى إىل عدم املواجهة ،وبدالً من
ذلك تقوم بدور الوساطة بني العمالء واألطراف الفاسدة أو املسيئة ،فاملسألة هي ليست
دائماً مسألة عقاب للمذنبني ،بل هي خمرجات حمسنة لألشخاص الذين يتم استغالهلم.
وهي يف مثل تلك احلالة متيل أكثر ألن تكون عالجية بدالً من أن تكون عقابية.

بالطبع ،فإنه ال ميكن التسليم بأن مجيع املنظمات غري احلكومية هي نزيهة ،خملصة،
وفعالة .وبهذا الصدد يعكف  Timapعلى اختاذ خطوات من أجل ضمان أن مساعديه
القانونيني يقومون بدورهم بشكل جيد ،وأنهم ال يستغلون سلطاتهم ملنافع فساد خاصة
بهم .وقد ساعدت املنظمات غري احلكومية يف تشكيل جلان جمتمعية للقيام بالرقابة على
سلوكيات املساعدين القانونيني ،وميكن لتلك اللجان رفع تقاريرها الرقابية إىل املراكز
الرئيسة لتلك املنظمات عندما يكون هناك أية مشاكل تتعلق بسلوكياتهم .وقد استفاد
 Timapأيضاً من املراجعة اليت قام بها البنك الدولي لعملياته واليت ساعدت يف التحقق
من أن سجالته دقيقة وأن العمالء وأفراد اجملتمع اآلخرين هم راضون بشكل كبري عن
املساعدة اليت يقدمها.
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توصيات للماحنني
يف حني أن قطاع العدالة الرمسية هو حباجة ماسة لإلصالح يف بعض الدول ،فإن أنظمة
العدالة غري الرمسية هي ناحية هامة جداً أيضاً ال ميكن جتاهلها من قبل املستثمرين.
وتعترب أنظمة العدالة غري الرمسية احملركات الرئيسة لقرارات النزاع يف عدد كبري من
اجملتمعات ،ومن املمكن أن تساعد يف منع النزاعات يف بعض احلاالت .وباعتبارها جزءاً
اليتجزأ من هياكل احلوكمة احمللية ،فإن أنظمة العدالة غري الرمسية قد وجدت
لتبقى .ومع ذلك ،فإنه غالباً ما تقوم املنظمات غري احلكومية بتعديلها أو تكييفها بهدف
التخفيف من حاالت الفساد والظلم ،وحتسني املخرجات التنموية ،كما هو احلال
بالنسبة للبنغالديش وسرياليون .و عند العمل من خالل أنظمة العدالة غري الرمسية،
جيب على املاحنني األخذ بعني اإلعتبار ملا يلي:
أوالً :جيب أن تبنى أعماهلم على حتليل لالقتصاد السياسي الذي يأخذ باالعتبار هيكلة
السلطة يف اجملتمع  ،ويصور الفساد على أنه مشكلة معامالت بقدر ما هو مشكلة أنظمة.
وبناء على هذا التحليل ،فإنه ميكن للماحنني حتديد املصلحني ،وطرق االصالح .وكما
هو مبني يف احلالتني القطريتني ،وخاصة يف البنغالديش ،فإن فئيت الفساد متشابكتان إىل
حد بعيد حبيث أنه ال ميكن فصل برامج مكافحة الفساد عن جهود العمل األوسع نطاقاً
والرامية اىل تعديل أنظمة العدالة غري الرمسية .وجيب على اجلهات املاحنة أن ترفض يف
املقام األول اجلوانب الفنية اليت تقتصر على حث الزعماء احملليني للتوسط بشكل أكثر
فعالية ،أواملنهجيات اليت تعتمد على مؤسسات الدولة اليت رمبا كانت متأثرة مبثل ذلك
التأثري غري املرغوب.
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ثانياً ،أثبتت منظمات اجملتمع املدني  -بسبب مرونتهم واستقالليتهم  -مراراً أنهم
متفوقون على املؤسسات احلكومية يف جمال التعامل مع /وتعديل أنظمة العدالة غري
الرمسية .ومع ذلك ،فإنه اليوجد هنالك منهج موحّد لتدخالت املنظمة غري احلكومية.
ويف ا لبنغالديش ،اختذت املنظمات غري احلكومية ،منهجيات خمتلفة هدفت إىل تعزيز
العناصر االجيابية لنظام العدالة غري الرمسي للدولة ( ،)Shalishويف الوقت ذاته ختفيف
فساده وحتيزه .ويف فرتة ما بعد احلرب بني سرياليون واليربيا وحيث كان اجملتمع املدني
أقل تطوراً ،لعبت منظمات اجملتمع املدني دوراً هاماً يف العمل مع شركاء حمليني إلطالق
برامج شبه قانونية تعزز يف الوقت نفسه وتعدل أنظمة العدالة غري الرمسية.

ثالثا :قد يسعى املاحنون يف بعض الدول ،وبشكل تدرجيي إىل استبدال متويالتهم اخلاصة
لربامج نظم العدالة غري الرمسية بتمويالت من خزائن احلكومات الوطنية .ولكنه جيب
عليهم االمتناع عن هذا النهج اذا ما كان التحليل االقتصادي السياسي يشري إىل أن
الرقابة احلكومية الوطنية ستفشل يف كبح مجاح فساد أنظمة العدالة غري الرمسية.
باإلضافة اىل ذلك ،فإن املزايا الناجتة عن احلوكمة والتطوير من خالل الدعم املستدام
لعمل اجملتمع املدني مع أنظمة العدالة غري الرمسية ،قد تربر تكاليف املساعدات
املتواصلة من قبل املاحنني.

وأخرياً ،فإنه جيب اختاذ إجراء لضمان عدم اخنراط املنظمات احلكومية نفسها يف أنشطة
فساد أو غريها من األنشطة غري الشرعية ،حتى وأن كانت هي نفسها تعمل على إزالة هذا
السلوك من أنظمة العدالة غري الرمسية .وبناء القدرات لتحسني عملية حفظ السجالت
من املمكن أن يشكل خطوة اجيابية يف هذا االجتاه .وكما هو احلال يف سرياليون فإن
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املراجعات اخلارجية اليت تستخدم مثل تلك السجالت جنباً إىل جنب مع املقابالت
اجملتمعية من املمكن أن تساعد يف إبقاء املنظمات غري احلكومية حتت املساءلة .ومن
املمكن أن تشكل أيضاً فكرة جيدة لتأسيس هياكل جمتمعية قوية أو آليات أخرى ملراقبة
أداء املساعدين القانونيني وغريهم من العاملني يف املنظمات غري احلكومية.
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