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 IBP الموازنة الدوليةشراكةInternational Budget Partnership  

 الناس حياةبدل المفتوحة ت  الموازنات 

 من التحليل إلى إحداث التأثير
 مبادرة الشراكةلسلسلة دراسات الحالة 

 

 

 

 خاصة ،والنتائجوالعمليات  ميزانية الحكومة سياسات على للموازنة المدني المجتمع تحليل عن تأثير دراسة حالة قدمن ما يليفي

روبا  أيوب قام بها كل من متعمقةدراسة لملخص  هذا .وتحقيق الحكم الرشيدالفقر  للقضاء علىالمبذولة الجهود بعندما تتعلق 

 راك المجتمعتإشأثر لتقييم  برنامجال . ويسعىالشراكة مبادرة الذي تتضمنه برنامج التعليم من ا  جزءبوصفها  بادلندر وديبي

 .هتوثيقو العامة الموازنةوضع  المدني في

  2007-2005هاكى إليمو ملة ح  :التعليمجودة إصالح 

 على في البالد األطفال جميع حصوللتأكد من التي تسعى لضمن منظمات المجتمع المدني  ،في تنزانيا هاكى إليموتعمل منظمة 

تحسن الأشارت هاكي إليمو إلى ، 2007-2004ما بين للفترة  هابرنامج استراتيجية عند وضعأساسي عالي الجودة. تعليم 

 المنظمة صممت ،ونتيجة لتلك المخاوف . التعليم بنوعية اهتمام عدم وجودوإن قابلها ، االلتحاق بالمدارس معدالتفي  ملحوظال

 .افي تنزاني في المدارس ملموسن تحس أدى إلىونفذتها، مما  الحملةتلك 

 تنزانيا التعليم في :القضايا

المختلفة  البرامج عدد من لتنفيذ تنزانيا حكومةبالمدارس  تحاقلاال تانخفاض معدال دفع ،2004و  1996بين عامي ا مفي 

 االلتحاق معدالت في كبيرة وملحوظة هذه البرامج زيادة وكان نتاج ة.االبتدائية والثانويدارس ممعدالت االلتحاق بال لزيادة

 2004 في المستهدفة الفئة العمرية فيالمائة ب 90.5من  االبتدائي االلتحاق بالتعليم ت معدالتادز على سبيل المثال،. فالتعليمب

ارتفع   ،2004في عام  الثانوية ساالمدرب خريجي المدارس االبتدائيةمن  147490وبينما التحق  .2007عام  ئةاالمب 97.3 إلى

 . 2007بحلول عام  448448 إلى العدد

عقدت  ،قضايا جودة التعليمب من منطلق اهتمامهالذا، وم. في قطاع التعليإال أن االلتحاق بالمدارس لم يمثل المشكلة الوحيدة 

تقرير المنظمة  عملهم. وقد أبرزظروف و المعيشيةالمعلمين  لبحث أوضاع تنزانياب نقابة المعلمين شراكة مع هاكي إليمو

للمعلم  انخفاض الروح المعنوية :هيورئيسية  ثالث قضايا، 2004" عام في تنزانيا للمعلمين والوظيفيةة يظروف المعيش"ال

 .العمل ةبيئوفقر ، لمعلمينوسوء المستوى المهني ل ،تدني األجور بسبب

ا 1383، الذي استقى نتائجه من التقرير وأشار  من وظيفة سينسحبون المعلمين نصف عدد إلى أن ،شملهم االستطالع  معلم 

الم يكن  الراتب هم أقروا بأنأرباع أكثر من ثالثةأن و، بديلة وظائف عثروا على إذا التدريس ئة االمب 41حوالي  ذكروقد   .مالئم 

. منها في زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس، وخاصة االبتدائية واسعةخطوات أن تخطو تنزانيا  استطاعت ،2007و  2004بين عامي فيما 

، إحدى منظمات HakiElimu هاكى إليمو لألطفال. وتستخدمالمدارس  الذي تقدمهوعية التعليم القضايا المتعلقة بن بعضهناك  بقيت ،ولكن

 ]صورة[  .هاكى إليموالصورة مقدمة من جميع األطفال في تنزانيا. مستوى التعليم الذي يتلقاه تحليل الميزانية لتحسين المجتمع المدني، 
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الخامس من الشهر التالي  بعد رواتبهم يتلقون ، أنهمفي المناطق الريفيةالمائة ب 80حوالي و ،في المناطق الحضرية المعلمين من

 يعيشون فى المعلمين الذين شملهم االستبيان أكثر من نصفكما أن ، (نهاية الشهرب رواتبهم أن يتلقواالمفترض  ه منن)في حين أ

 .رواتبهم ئة مناالمب 15 تستهلك ما يقرب من مستأجرة مساكن

 خطة هاكي إليمو

 

وضعت ، األبحاث التي أجرتهاالنتائج المستخلصة من إلى استناَدا و ،الجودة للجميع عاليالتعليم  بأهميةلتزامها ا من منطلق

 :وهي ستراتيجيةإتركز على المشاركة في ثالثة مستويات ل 2007 - 2004 استراتيجية برنامجها هاكي إليمو

 

عملية لتأثير على من اوالمعلمين والطالب وأفراد المجتمع  اآلباءتمكين إلى  هاكي إليمو ، تهدف يمستوى المجتمعال. على 1

 المحلي.الرشيد القرار من خالل تسهيل مشاركتهم في الحكم  صنع

 

من خالل تحفيز والحفاظ على ديمومتها إلى تطوير حركة وطنية للتغيير االجتماعي هاكي إليمو مستوى العام، تهدف ال. على 2

 والحوار والتواصل. ،وتبادل المعلومات ،راهيالجمقطاعات عريضة من مشاركة 

 

  .مةمهلا توسيع نطاق المشاركة العامة في عمليات صنع السياسات الوطنيةإلى هاكي إليمو . على مستوى السياسات، سعت 3

 

 حدث في الحملة ما

 الحكوميوسائل اإلعالم والتعليم 

 

وتشجيع النقاش العام الجماهير الشعبية لتثقيف ذات استخدام وسائل اإلعالم هاكي إليمو من العناصر الرئيسية في استراتيجية 

 من وغير ذلك ،المعلمينرواتب دفع البرامج اإلذاعية الدرامية على التأخير في  وقد أدى تركيزفي تنزانيا.  التعليمحول نظام 

 44 كما أصدرت المنظمة. بالمشكلة بشكل ملحوظ الوعي العام إلى زيادة ،المعلمين للحصول على رواتبهم تقابلالتي  العثرات

ا شعبي ا  24000إلى ما يقرب من  من هذه المنشوراتنسخة  مليون 1.8 حيث أرسلتعلى نطاق واسع،  وقامت بتوزيعها منشور 

 تنزانيا.ب والمواطنين أصدقاء التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنيشخص من جمعية 

 

 مدارس التواصل مع المن هاكي إليمو ع من

  

إخطار قامت بو ،2005 / أيلولفي سبتمبر قرار بمنع أنشطتهاإصدار من خالل  هاكي إليموبقوة على حملة الحكومة ردت قد و

 الوطني الجدل أن ةومن المفارق في المدارس. اطنش أيممارسة المنظمة من  بمنعجميع الجهات الحكومية اإلقليمية والمحلية 

في ذلك  تنزانيا رئيسألقى  عندما الدعاية مزيد من وقد تبع ذلك المنظمة.  حملةب الوعي العام زيادة أدى إلى ذلك ىالذي تل
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 مكابا السيدأعرب و  .البالد" التعليم في حول حالة الرأي العامتضليل ل" هاكي إليمو بالالئمة على ، مكابا بنيامين السيد ،الوقت

 .هاكي إليمو على التربية والتعليم وزارة الذي فرضتهحظر لل عن تأييده كذلك

 

 العديد من المقاالتفيه  أعربتالذي  وقتالفي  ،السلطة جاكايا كيكويتي الرئيس تولى ،2005 / كانون األولفي ديسمبرو

ونقاشات الصحفيين والمواطنين وصناع الرأي على التليفزيون  ،رؤساء تحرير الصحف والمجالتإلى الموجهة  والرسائل

 عندما الرأي العامب كيكويتي دارة الرئيسإ تأثر ظهروقد  .هاكي إليمو تجاهالذي أظهرته الحكومة  لعداءل عن إدانتها اإلذاعة و

ثم  المعلمين. مع لقاء للرئيس بعدوذلك  ،الرواتب التأخر في دفع، بما في ذلك المعلمين مطالب للنظر في فريق عمل شكلت

هاكي  منشورات حظر، ي2006 / كانون األولديسمبر 5في  خطاًبا رئيس الوزراء مكتبأصدر  عادت األوضاع للتدهور حين

 في جدلالموجة من  وقد أشعل الحظر، والخطاب الذي تاله، .المصلحة العامة مع تتعارض أنها إستناًدا إلى وإعالناتهاإليمو 

ة، فيما الحكومب التي تستخف والتليفزيونية برامجها اإلذاعية  بسببهاكي إليمو  بمعاقبة أحد األعضاءطالب  عندما البرلمان

هناك الكثير  أن جراء هذا الجدل تولدت التي التغطية اإلعالمية وأظهرت هذا الحظر.  مدى أحقية ن فينواب آخرو شكك 

 ضد، ومثال ذلك اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المجتمع المدنيالمواطنين و على حرية الحكومة ون تعدييعارض  ممن

 .هاكي إليمومنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرار

تحت عنوان: هل تضلل هاكي إليمو  2006عام  كتيًبا نشرت المنظمة أنشطتها، الحظر المفروض على في إطار سعيها لرفع 

 22 مقاالت افتتاحية من صحف قومية، إلى جانب  10مقاالً و 32وقد احتوى الكتيب على  التعليم؟ ب فيما يتعلقالجماهير 

 .تتناول الحظرإخبارية قصة  23، ومنظمات المجتمع المدني من ابيان 16رسالة إلى المحرر، و

 

 تكتيكات حملة هاكي إليمو
 زيادة درجة الوعي

  المتعلقة بالعملية التعليمية.القضايا  تناقشوأفالم قصيرة  تليفزيونية وإذاعيةبرامج إذاعة 

  مختلف المستويات الجماهيريةعلى نطاق واسع لالتي تتناول مختلف الموضوعات إنتاج وتوزيع المنشورات ،

جان لوالتعليم، والمبادئ األساسية ل وذوي االحتياجات الخاصة اس،المدربحيث تشمل وسائل زيادة جودة 

 .أكثر سهولة( تجعل قراءة المنشوراتل في كثير من األحيان الرسوم وتستخدم المنظمةة )يمدرسال

 االشتباك/المشاركة
 المتعلقة بدعم التعليم الجيد واإلدارة  في جميع أنحاء البالد لطرح األسئلة "أصدقاء التعليم" حشد أعضاء شبكة

 الفعاليات للحديث عنها. ، وتنظيمعنها كتابةال، والرشيدة للموارد المالية الموجهة للتعليم،

  الموازنة.سياسات التعليم ولمختلف الدعوة 

  التعامل المباشر مع المسؤولين الحكوميين، سواء من خالل مقابلتهم شخصي ا  أو في اجتماعات تشاورية مع

 المهتمين بالقضية.

 لبحث والتحليلا 
 ميالمعلمين، وعمليات التعلعمل ث حالة المدارس، وظروف بح. 

 الموازنةسياسات مجموعة من السياسات التعليمية وليل تح . 

  وتحليلها اإلعالمية المقاالترصد. 
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رئيس الوزراء، إدوارد لواسا، إلى دودوما العاصمة للقاء هاكي إليمو  توجه ممثلو ،2007السادس من فبراير/ شباط في و

رفع الحظر السيد لواسا ب مإلتزمفصلة،  مباحثاتوبعد  .التعليم جوزيف مونجاىوزير  كان من بينهم ،من الوزراء عدد كبيرو

من وزارة التربية والتعليم والتدريب المهني  المنظمة خطاًبا تتلق ،2007 / آبأغسطس السادس من وفي، هاكي إليمو عن

 .رفع الحظرب يخطرها

ألن "المنظمة جاء رفع الحظر قرار  أن ،ميزوكيااليزابيث  ،هاكي إليمو ل الحالية للمديرة التنفيذيةا وفقً وقد ورد في الخطاب،   

 بعدالسيد لواسا،  صرحهذه الدراسة، غراض ألأجريت ي مقابلة وف. الحظرقرار ر وأظهرت أنشطة إيجابية وبناءة" منذ صد

  ".فعلها ةقد "بالغت في رد كانت الحكومة هو أنرفع الحظر  أن سبب قرارالوزراء،  ةسرئا هترك

 

رواتب المعلمين، وقد تأخير مشكلة  كيفية حل حولاقتراح تقديم لوزير المالية مع هاكي إليمو  تواصلت ،2007في عام و

 .في نهاية المطاف هذا االقتراحوزراء المالية والتعليم طبقت 

 

 ر؟يالتغي االحملة السبب في هذهل كانت 

استعدادها  الوقت ذاته استمرت في إعالنفي ولتحسين جودة التعليم، الهادفة   حملتهاهاكي إليمو ، واصلت قرار الحظربعد 

في طلب المشورة  بدأت الحكومة ا التوجه اإليجابي، إذهذ ظهرت ثماربعد انتخاب الرئيس كيكويتي، و. للتعاون مع الحكومة

بعض ب تختص اتمن اإلصالح عدًداالحكومة  أطلقت ،في وقت الحقو  .التعليم مشكالتكيفية معالجة  حولهاكي إليمو  من

هذه ب أُجريتالتي اإلصالحات وتشير   .المعلمين ةسيما تلك المتصلة برفاه، ال هاكي إليمو حملةالقضايا الرئيسية التي أبرزتها 

الدراسة التي من خالل  بداية عملهافي  تم إبرازها من قبل الحملةحيث ، هاكي إليمو ملةإلى تأثير ح إشارة قويةالقضايا 

 .لمعلميناستهدفت ا

، من بينهم شخص 42مع مناقشات أجريت عدة مقابالت والتعليم، في إصالح لحملة الكلية ل مساهمةال وللتحقق من قضية

من أفراد لحملة، وسبعة اوخمسة أعضاء من ائتالف  وساسة،خمسة مسؤولين حكوميين و، هاكي إليمومن  خمسة موظفين

 .ميذتلالتعليم، وعشرين معلم و قطاع بتطوير المهتمينالمجتمع 

ساهمت  المنظمة أنبها روشععن الغالبية  أعربتوقد  .وأهدافها وأنشطتهاهاكي إليمو ب إلى معرفتهمجميع المشاركين  وأشار

 . ومن ناحية أخرى،الجودةعالي حول القضايا المتعلقة بالتعليم  والجدل العامش انقال على إثارةوساعدت  ،الوعي في زيادة

هاكي حملة  وبينالمعلمين،  ةرفاهب االهتمامفي قطاع التعليم، وخاصة في  جرتالتغييرات التي  معظم المشاركين بينربط 

 .إليمو
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 .هاكي إليموعلى حملة  ةمباشر إستجابةتصرفات الحكومة  فيها جاءتبعينها حاالت إلى  ممن أجروا المقابلةالعديد وقد أشار 

التي قام برنامج تطوير الحكومة إلى أن بعض السلطات المحلية لم تستخدم األموال هاكي إليمو  نبهت فعلى سبيل المثال،

مة لم تكن على علم كوالحسئولين الحكوميين على أن م، حيث أكد اثنين من الدراسيةلبناء فصول  التعليم االبتدائي بتخصيصها

 بهذه الوقائع. 

 

  

 النتائج المرتبطة بالحملة

  دوالر  60شلن تنزاني ) 80000 من للمعلمين الحد األدنى ألجور الحكومةرفعت  ،2007في يناير/ كانون الثاني

 دوالر أمريكي(. 75شلن تنزاني ) 100000أمريكي( إلى 

  (2007)تنزانيامقياس الرواتب الحكومية للمعلمين ب  :المصدر

  من ذي قبل ، لكن أقلمتاعبالمع بعض  نهاية الشهر قبل رواتبهم بدأ المعلمون الحصول على ،2007منذ عام. 

 في  ،2008في عام  154895 إلى 2005في عام  135013من  في المدارس االبتدائية المعلمين العاملين زادت أعداد

 .3039إلى  1202من  والمدارس الثانوية  15673 إلى 14257 من المدارس االبتدائية الحكومية حين زاد عدد

 (2009) في تنزانيا األساسي إحصاءات التعليم :المصدر

 2006في عام  52:1إلى  2005عام  56:1 من في المدارس االبتدائية إلى التالميذ نسبة المعلمين انخفضت. 

 (2006-2005في تنزانيا ) األساسي إحصاءات التعليم :المصدر

 القضايا. تتناول هذه وتدريبهم، وطرح مناقشات أكثر إنفتاًحا المعلمين برعاية الوعي زيادة 

 2000من  ، كا أجرت المنظمة اتصاالت بأكثر في البالد وضع التعليم صحفي مقاالت تتناول 1000أكثر من  كتب 

 .التعليم حول مختلف جوانبآرائهم لمعرفة ، أفراد الشعب العادي معظمهم من ،مصدر

 بهاكي إليمو اإلعالموحدة   :المصدر
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حول نوعية المدارس  الدائرالعام  جاء نتيجة اتساع رقعة الجدلقرار تدريب المزيد من المعلمين قد اتضح من المقابالت أن و

 .تفتقر إلى المعلمين وكانتعلى عجل  تم إنشاؤهاالتي الثانوية 

 

 ملةحسبيل المثال، قال التالميذ أن  علىالتي تجاوزت قضايا المعلمين. فاألُخرى ات المشاركين إلى بعض اإلنجازوأشار بعض 

حقوق  حملةعلى ذلك، فقد رأوا أن عالوة ي. وبالعص ونضربي يعد التالميذولم  قد آتت ثمارهاحقوق الطفل حول  هاكي إليمو

الحصول على  إمكانية حيث منبهؤالء األطفال  حيث أسفرت عن اهتمام ،كانت ناجحة ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال 

 .بعض أوجه القصور وجوداستمرار المرافق، بالرغم من توفير و التعليم

 

 تحفظات قوية بشأن النهجوا عن وجود أعربإال أن بعض المشاركين من مسئولي الحكومة ، هاكي إليمو أثرب إقرارهممع و

سعت  حيثن" المانحو يوجهها" ت منظمةكان هاكي إليمو أن والساسةن الحكوميين قد رأى بعض المسؤوليو .للمنظمةالعام 

على  تعمدها التركيزفي التي ظهرت حملتها. كما أعربوا عن استيائهم من "سلبية" المنظمة الدائمة  من خاللالحكومة  لتشويه

الحكومة من  خطواتلر يقدتبداء الفشلت في اتخاذ الخطوات الالزمة إلأن المنظمة وقد رأوا  .تجاهل اإلنجازاتوالفشل  مواطن

 .طويالً  اوقتً  من شأنه أن يستغرقأن تحقيق تعليم عالي الجودة  تضع في اعتبارهاولم  ،أجل تحسين التعليم

 

 ة عدالمساعوامل بعض ال

 

إال  ،تغييرال وتحقيق بعضالتعليم  جودةقضايا بزيادة الوعي في  هاكي إليموحملة مساهمة عام على الجماع اإل على الرغم من

 .في مجال التعليم في تفسير التحسن الملموسأن تساعد  هاهناك عدة عوامل أخرى يمكنأن 

الحزب كان و ،االنتخابات العامة على مشارف دالبالكانت ، هاكي إليمو نشاطحكومة مكابا ا حظرت ، عندم2005في عام  

ساعدت االنتخابية. وقد  الحملة من اً ءجزبوصفها مكاسب ارتفاع نسبة االلتحاق بالمدارس الحاكم يخطط بالفعل الستخدام 

 .التعليم القضايا المتعلقة بجودة ليشملعلى زيادة محتوى الجدل  هاكي إليمو أنشطة

الذي قاد الحوار  ، األمرإلى هاكى إليمووسائل اإلعالم التعليم والذي قدمه أصدقاء الواضح دعم الوهناك عامل آخر وهو 

أظهر المهتمون ، هاكي إليموومواجهات بين الحكومة الخالل و  .التعليم لزيادة جودة عديدةأنشطة تهدف وساعد في بدءالوطني 

كما . حمالت المنظمةا لا قويً ومنظمات المجتمع المدني، دعمً  ووسائل اإلعالم بالقضية في البالد، مثل األحزاب السياسية

بين للتشبيك تنزانيا برنامج  و ،السياسات منتدىو، بتنزانيا شبكة التعليم مثلالكبرى شبكة من منظمات المجتمع المدني ساندتها 

 .طيلة الحملة االنتخابية هاكي إليمو التي ساندتنقابة المعلمين  إلى جانب، بتنزانيا رابطة المنظمات غير الحكوميةو ،الجنسين

 كان من بينهاالتي مطالبهم ه يلع وعرضوا ،2006 / تشرين األول عامالرئيس كيكويتي في أكتوبربنقابة المعلمين التقت وقد 

استخدام التمويل المقدم بهدف  األسلوب الذي يتم من خاللهإزاء  قلقهمن المانحو أبدىا، وأخيرً  .التأخر في دفع رواتب المعلمين

 .مسئولية هذه األموالالحكومة  تحميلنيتها  ، وأشارت إلىالتعليم إصالح

 

 الخاتمة
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دور الحول جميع من أجروا المقابلة بين  اإال أن هناك اتفاق، هاكي إليمو كل هذه التغييرات لحملة من استحالة إسنادعلى الرغم 

 إال أن، ة في التعليمسياسات الحكوميلل اانتقادهبسبب  الهجوم الذي تعرضت لهعلى الرغم من و .المنظمة هلعبت المحفز الذي

 .لعملللضغط عليها من أجل االحملة  التي حشدتهالوال القوة  هاكي إليموتعامل مع تلم تكن لالحكومة 

 

التي من شأنها أن تدعم السليمة  القيام باألبحاثالتي تتضمن و ،ستراتيجية متعددة الجوانباالقيمة  هاكي إليموحملة وتمثل 

 أجل التوصل منرغبة في العمل مع الحكومة إبداء ال، والجماهير وحشدهملتوعية  المستمرةجهود الو ،الدعوة إلى القضية

 .حلوللل

 .استخدام هذا النهج في جهودها المستمرة لتحسين التعليم لجميع األطفال في تنزانيا هاكي إليمووتواصل 
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هاكي إليمو بعض اللوحات  نشرت، تنزانيا مدارس زيادة جودة التعليم في في إطار جهودها الرامية لزيادة الوعي بالحاجة إلى
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