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غانا: استخدام اسلوب الرصد بالمشاركة للتحسين من تغذية 
 األطفال ولدعم المزارعين المحليين

تطوير المشاريع  هيئةقامت  2010و 2007خالل الفترة ما بين 
 في غانابرصد آداء برنامج تغذية المدارس  SENDاإلجتماعية 

GSFP،  وهو برنامج حكومي جرى تصميمه لتزويد األطفال في
 مقاطعاتالمدارس اإلبتدائية ورياض األطفال الحكومية في أفقر 

الدولة بوجبة طعام ساخنة ومغذية يومًيا باستخدام المواد الغذائية 
رى الترحيب بالبرنامج باعتباره اسلوب مبدع ولقد جًيا. المزروعة محل
 عين.بكة آمان لكل من األطفال والمزار في توفير ش
اكتشفت أن  SENDتطوير المشاريع اإلجتماعية  هيئةغير أن 

لم يفي بإمكانياته كاملة، فمن  GSFPبرنامج تغذية المدارس 
 وجدتمقاطعة محلية بالدولة  50األبحاث التشاركية في  تيسيرخالل
أن النوايا الطيبة تفتر  SENDتطوير المشاريع اإلجتماعية  هيئة

همتها بسبب سوء التنفيذ. في إيجاز لم تفي الوكاالت المحلية 
 بمهامها لضمان فائدة األطفال والمزارعين حسب ما هو محدد.

اعتبارها تتصف بالعداء ب في غانا SENDحملة  جرى التعامل مع
غير ضروري وذلك خصوًصا بالنسبة للمسئولين الحكوميين  بشكل

ممن تحملوا وطأة النقد ولكن فيما يتعلق بالكثيرين المنخرطين في 
برنامج تغذية المدارس وعلى وجه الخصوص من هم على المستوى 

ركاء والمستفيدين مع الش ضرورية لجمع المحلي كانت حملة الرصد 
  التركيز والفهم المطلوبين إلنجاح البرنامج. مع وجودالبعض م بعضه

عنها شبكات آمان  : المؤسسات الضعيفة ينتجهامةالمسائل ال
 ضعيفة

 انخفضإن قصة غانا هي قصة نجاح، حيث أنه وفًقا لإلحصائيات 
% في 28.5إلى  1992% في 51.7من  في غانا الفقر معدل

الدول األفريقية القليلة التي واحدة من بذلك لتكون  2006/ 2005
المتعلقة بتقليل معدل الفقر و  تحقق أحد األهداف اإلنمائية لأللفية

 .2015والجوع إلى النصف بحلول عام 
من الفقر ينغمس  في غاناماليين لكن في الوقت الذي يخرج ال

البعض اآلخر بعمق فيه خصوًصا في شمال البالد حيث تقوم 
ى وصول موسم المطر األوحد في اسباب العيش في األغلب عل

أدى اإلعتراف  2007في عام و . هو األمر الذي يزداد تغيًراحينه و 
بالوجود المتزايد ألوجه عدم المساواة إلى وضع خطة مشتركة ما بين 
حكومة البالد والجهات المانحة الدولية حتى ينسجوا سوًيا سلسلة من 
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مان الموجهة اآليشبه شبكة البرامج التي من شأنها أن تمثل ما 
دائرة ال خالص منها  فيلحماية الفئات األكثر ضعًفا من السقوط 

أو  ،اتللجفاف، أو فيضان والمتمثل في موجاتنتيجة لسوء الحظ 
أو أي من األمور الحتمية األخرى التي من الممكن أن تجبر  ضامر أ

 .سر امن المد اطفالهااألسرة على بيع أصولها اإلنتاجية أو إخراج 
مان المشار إليها في برنامج ثل أحد الخيوط األساسية لشبكة اآلتتم

والذي جرى تصميمه لتزويد  GSFP في غاناتغذية المدارس 
األطفال في المدارس اإلبتدائية ورياض األطفال الحكومية في أفقر 

الدولة بوجبة طعام ساخنة ومغذية يومًيا باستخدام المواد  مقاطعات
تنطوي المبادئ األساسية للبرنامج على ا. الغذائية المزروعة محليً 

قيام البرنامج بأشياء كثيرة في ذات الوقت، فإنه سوف يحد من نسبة 
الفقر والجوع، ويحفز األطفال على الحضور إلى المدرسة وكذلك 
يعزز من الطلب على انتاج المزارع )عبر الحصول على المواد 

 ن المحليين.ومن ثم زيادة دخل المزارعي (لغذائية المحليةا
غير أن المؤسسات الُمخولة دستورًيا في غانا مثل ديوان المحاسبات، 
والسلطة القضائية واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية 

CHRA  تطبيق الحوكمة الرشيدة وهي الجهات المسئولة عن ضمان
القدرة ومبدأ المسائلة جميعها تفتقر إلى الموارد ومن ثم تفتقر إلى 

وتجدر . GSFP برنامج ة مثليبرامج الحكوملد الفعال لصعلى الر 
تطوير  هيئةالتي أثارتها  اإلشارة إلى أنه حتى قبل التساؤالت

كشف مراجعو الحسابات عن  في غانا SENDالمشاريع اإلجتماعية 
 .GSFP برنامج متفشية في عملمخالفات 

المدني التي وفي ضوء تلك اإلحباطات شعرت منظمات المجتمع 
في  ب المعتاد في توفير الخدمات بأنهالطالما ساعدت الحكومة حس

دراًكا بأن  مغزى. ستراتيجية جديدة إلحداث تطوير لهحاجة إلى ا وا 
أجل من  ،أساسية االمشاركة في صناعة السياسة والقرار هي أمورً 

 خضعت مجموعات مثل ،من تطوير وتقدم مستدام يتممتالك ما ا
إلى تحول نموذجي للتركيز على مناصرة  ي غاناف SEND هيئة

السياسة باعتبارها طريقة أكثر فاعلية إلحراز تغيير طويل األمد في 
 حياة الفئات الفقيرة والمستضعفة.

 

 الحملة
اإلقليمية  SENDالفرع الغاني لمنظمة  في غانا SEND هيئةتعتبر 

 1998تأسست في بداية األمر في عام غرب أفريقيا. بمنطقة 
منظمة باعتبارها مقدم للخدمة ولكنها تطورت فيما بعد لتصير 

 .باعتراف دولي مدني معنية بالدعوة والحوكمة وتتمتعمجتمع 
 2002 عام في SEND هيئة بدأ التحول دون قصد عندما بدأت

ة جهة مانح اتقدمهلمبادرة الرصد للموازنة في األساس كخدمة بإجراء 
وهكذا كانت تلك اللحظة بمثابة حد فاصل  تقوم الحكومة بتنفيذها،و 

قامت بتبني مهمة جديدة تركز على بذل  2008. في عام للهيئة
الجهود البحثية والدعوية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتحسين من جودة 

 حياة النساء والرجال في غانا.
احدة من "الشركاء باعتبارها و  في غانا SEND هيئةتحددت 

عرفت  الهيئةولكن  GSFPاإلستراتيجيين والفنيين" الكثيرين ببرنامج 
أنها ستكون في حاجة إلى تصديق رسمي أكثر قوة بموجب خبرتها 

لهذا سعت للحصول على لخطتها حتى تستطيع رصد عملية التنفيذ. 
مذكرة تفاهم بهذا المعنى مع األمانة العامة لبرنامج تغذية المدارس 

عامين  عن ذلك لمدةولم تتنازل على اإلطالق  GSFP في غانا
 كاملين حتى تم توقيع مذكرة التفاهم.

أن هذا األمر كان سبًبا رئيسًيا لنجاحها،  في غانا SEND هيئةترى 
م من ثقة المسئولين المحليين والعاملين حيث عززت مذكرة التفاه

ال كانوا سيشعرون بالتشكك في نوايا  فيها بالمدارس  SEND هيئةوا 
 .التالي يتعاونوا بشكل ضعيف معهاوب في غانا

الفاعلة في المجتمع  تمثلت الخطوة التالية لذلك في حشد األطراف
في  في غانا SEND هيئةعلى المستويات المختلفة، وساعد  المدني
بالفعل لجان محلية من  خبرتها السابقة فلقد كونت الهيئة ذلك

تتكون كل و المواطنين للمشاركة في عملها المتعلق برصد الموازنة. 
فرد يمثلوا المجموعات المختلفة  11لجنة من تلك اللجان من 

ألصحاب المصالح وتقوم على تنسيقها منظمة من منظمات المجتمع 
فة إلى ذلك يجتمع ممثلون من هذه اللجان المدني المحلية. باإلضا

المحلية ومن منظمات المجتمع المدني المحلية في لجان إقليمية 
والتي تتضمن أيًضا ممثلين إقليميين من شبكتين رئيسيتين للمجتمع 



ثنين من الالمدني و  وتجدر اإلشارة  محليين.الحكوميين المسئولين ا 
كمنسق لهذه يعمل  غانافي  SEND هيئةالمكتب اإلقليمي لإلى أن 
 اللجان.
كل لجنة من تلك اللجان اإلقليمية رئيسها ومسئول من بدورها ترسل 

المسئولين الحكوميين المشاركين للعمل كممثلين في الشبكة الوطنية 
 في غانا SEND هيئةويقوم مقر  ،للرصد والتقييم بالمشاركة

الوطني تعتمد وعلى المستوى  الموجود في أكرا مقام األمانة العامة.
الشبكة أيًضا على مشاركة ممثلين من ثالث شبكات وطنية أخرى 
من وزارة الحكومة المحلية والتنمية الريفية ومن منظمات مجتمع 

 SEND هيئةمدني أخرى والتي يوجد لديها عالقات استراتيجية مع 
 .في غانا

للهيئة مع إعطاء مذكرة التفاهم المزيد من الشرعية المطلوبة 
في  في غانا SEND هيئةوباإلعتماد على هذه الشبكة الممتدة بدأت 

تقييم بالمشاركة وهي المنهجية الرصد و التنفيذ استراتيجيتها إلجراء 
التي لطالما خضعت للصقل على مدار تاريخ استخدامها الطويل في 

في غانا  SENDفي خطوة أولى لها قامت هيئة شتى أرجاء العالم. 
ل لديها وأعضاء الشبكة )بما فيهم كافة اللجان بتثقيف فريق العم

المحلية( بشأن سياسة تغذية المدارس. تطلب ذلك في بعض األحيان 
 GSFPإلى ترجمة وثائق سياسة برنامج تغذية المدارس في غانا 

. وامتد هذا التدريب ليشمل األعضاء من سهلة الفهمإلى لغة 
 برنامج تنفيذالعاملين في المؤسسات الحكومية المسئولة عن 

GSFP  على المستوى المحلي. كما نظمت هيئةSEND  في غانا
تستهدف األشخاص  والتي لتوعيةدورات تدريب منفصلة من أجل ا

 ذووي اإلعاقة والنساء. 
في غانا اللجان المحلية على  SENDفي المرحلة الثانية دربت هيئة 

جمع البيانات المتعلقة ببرنامج تغذية المدارس ألغراض الرصد 
والتقييم، انطوى هذا األمر على تطوير األدوات وكتيبات التدريب من 

 .GSFPأجل البحوث التشاركية ذات الصلة ببرنامج 
لتكاليف اإلنتقال زار أعضاء من اللجان المحلية المدارس ومع الدعم 

المستفيدة وذلك لجمع البيانات المرتبطة بالمؤشرات المتفق عليها. 
 برنامج مسجلة في ر بالذكر أن على كل مدرسة ومقاطعةالجديو 

GSFP لضمان أن يكون لديها اللجنة الخاصة بها والمخصصة 
هل تتواجد بالفعل هذه اللجان؟ هل يشترك التنفيذ المالئم للبرنامج. 

ء األمور والمنظمات المعنية بالمزارعين اصحاب المصالح مثل أوليا
المحليين في صناعة القرارات على سبيل المثال المتعلقة بتوفير 

ما هو مدى جودة الوجبات الغذائية المقدمة؟ هل البنود الغذائية؟ 
اتبعت عملية شراء األغذية الممارسات الموضوعة من أجل القيام 

فافية؟ ما هو أثر بشكل يتسم بالشبالشراء؟ هل توفرت األموال 
 البرنامج على التسجيل في المدارس وانتاج األغذية المحلية؟

وجود البنية التحتية المطلوبة في كل مدرسة  من اللجان ستتأكدكما 
 كامل ومصدر آمن للمياه( ومواصلة لتنفيذ البرنامج )مثل مطبخ

فضال عن ذلك  شر للغذاء من المزارعين المجاورين.الشراء المبا
يتلقون اإلئتمان  بالمقاطعةما إذا كان المزارعون تتأكد أيًضا مفإنها 

واإلرشاد الزراعي الضروري، وما إذا كانت المدارس تقوم بتدريب 
الخدمات فريق الطهي بها على األساليب الصحية المناسبة وتوفير 

والتخلص  BMIالصحية المطلوبة للطالب مثل قياسات كتلة الجسم 
قد جرى اإلعالن فيما إذا كان  اللجان حثتوبوجه عام ب من ديدان.
البرنامج. إن جمع البيانات المتعلقة بكل هذه المسائل  الكافي عن

تطلب إجراء مقابالت مع مجموعة كبرى من اصحاب المصالح في 
 .مقاطعاتمن ال مقاطعةكل 

البرنامج،  يعانى منهاتمخضت التحقيقات عن سلسلة من المشاكل 
نامج ال ففي بعض األحيان كانت الوكاالت المسئولة عن تنفيذ البر 

وجرى تهميش معظم اصحاب المصالح تعي المهام المنوطة بها، 
من عملية صناعة القرار، واتسمت آليات المسائلة والشفافية 

أضف إلى ذلك جرى اإلنتهاك المتكرر إلجراءات الشراء  ،بالضعف
 المتفق عليها.

م يجري تنفيذ البرنامج على النحو المتصور له. ففي معظم ل لذا
األحيان لم تتواجد البنية التحتية المطلوبة في موضعها، ولم تكن 

الصحية بالفرص  فرص الحصول على المياه األساسية والمرافق
% من المدارس، ولم تتوفر عموًما 50يد عن المناسبة فيما يز 

التخلص من الديدان. على  الخدمات الصحية التكميلية مثل خدمة



في الخروج بنتائج باإلعتماد على  مقاطعةفشلت ِفرق الوجه العموم 
 المصادر المحلية المتوفرة.

فلم يهتم لكن لم تتعلق كل المسائل بموضوع سوء التنفيذ فحسب. 
زيادة هيمه بالحاجة إلى تعزيز الموارد مع البرنامج ضمن مفا

ذية األطفال المدرسة عن تغلقد عجزت و التسجيل في المدارس، 
وبذلك جرى تقويض المجهودات الرامية إلى تحقيق  الراجعين إليها

 .للبرنامج أحد األهداف الرئيسية
في غانا  SENDومع أخذ هذا الدليل في اإلعتبار بدأت هيئة 

حملتها الدعوية، وعرضت اللجان على المستوى المحلي النتائج التي 
دارة المدارسلتوصلت إليها أمام الهيئات ا . حكومية ذات الصلة وا 

على المسئولين اإلقليمين. وفي كما جرى فحص النتائج وعرضها 
في غانا تشجيع اصحاب  SENDن حاولت شبكة كلتا الحالتي

 المصالح على إيجاد سبيل للخروج من المشاكل الراهنة.
وفرت اإلجتماعات وورش العمل العديدة المنعقدة على مستوى 

 GSFP برنامجينفذون لمستوى اإلقليمي منصة لمن وا مقاطعاتال
بدون خوف من اإلنتقام عن  واعلى هذه المستويات حتى يعبر 

بشأن اإلفتقار إلى الموارد والمعلومات  مهئوعدم رضا ماحباطاته
ا الصدد شكل ضمنًيا . وفي هذمبعمله مالضرورية من أجل قيامه

وذلك في غانا وشركاءه  SENDمع برنامج  االمسئولون تحالفً 
يعزى ذلك إلى أنه على بغرض التأثير على الحكومة المركزية. 

ض أوجه قصور البرنامج إال ببع مقاطعاتال سلطاتالرغم من وعي 
ع إجراء التغييرات الضرورية على مستواها بدون موافقة أنها لم تستط

مالحظاتهم وتوفيرها للموارد المطلوبة. كما أكدت  المستويات األعلى
على ِصحة  أكدتعلى النتائج التي تم الخلوص إليها ومن ثم 

إلى المستوى الوطني  في غانا SENDالمعلومات التي تأخذها هيئة 
مما يجعل من الصعب على الهيئات الوطنية أن تعارض هذه 

في غانا على الخروج  SENDإن القدرة المؤكدة لهيئة النتائج. 
مدى التعاون والثقة التي تتمتع بها على  بتقرير ثاٍن إنما تشهد على

 والمستوى اإلقليمي. مقاطعةمستوى ال
على المستوى الوطني سعى أعضاء الشبكة إلى جذب انتباه 
الحكومة المركزية إلى األدلة التي جرى جمعها على المستوى 

الشعبي من األشخاص على أرض الواقع وأيدها المسئولون 
خرجت هيئة  والمستوى اإلقليمي. ةمقاطعالحكوميون على مستوى ال

SEND  في غانا بتقريرين وطنيين بشأن برنامجGSFP   ن وهما "م
بيد أنه هم ذووي القرارات المؤثرة!" و"تحديات التعاون المؤسسي". 

من أجل ضمان أن تكون جودة التقارير على أعلى مستوى وأن 
الحاكم والحزب تصير قادرة على مواجهة النقد الموجه من الحكومة 

اجعة جوانب التحليل ن بمر قام خبراء ومستشارون أكاديمون مستقلو 
ولقد صدرت التقارير بشكل استرعى انتباه ها. المختلفة وتعزيز 

 الصحافة الوطنية.
الواجب  متحملي مسئوليةفي غانا بعد ذلك مع  SENDتتبعت هيئة 

العام لمعرفة ما إذا جرى تنفيذ الوعود التي تحددت أثناء تلك 
الحوارات. ولقد حدث ذلك خالل اجتماعات ربع سنوية على المستوى 

يتعلق و المحلي واجتماع وطني يضم العديد من اصحاب المصالح 
واستمراًرا في ممارسة الضغوط زودت هيئة . GSFP ببرنامج
SEND  في غانا وسائل اإلعالم بقصص قائمة على األدلة والتي

موجز با خرجت همنو ها قت بالضوء على التحديات التي كشفتأل
ألعضاء  المستهدفهو الموجز و  GSFPللسياسة يتعلق ببرنامج 

في غانا مع  SENDعالوة على ما سبق اشتركت هيئة البرلمان. 
إلعالم الريفي منظمة إعالمية من المجتمع المدني وهي شبكة ا

RUMNET  من أجل نشر جريدة مجانية، والتي توضح أنشطة
الشبكة على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية، كما استعانت 

قوم المجتمعية ت اإلذاعةمجتمع غانا لجعل محطات  إذاعةبشبكة 
 وتشجع على النقاش بشأنه. GSFPرفع الوعي ببرنامج ب

 للحملةالتغييرات الطارئة نتيجة 

في  SENDتم اإلعتراف بشكل كبير بالعمل الذي قامت به هيئة 
وتصف منظمات . GSFPرصد برنامج ها فيما يتعلق بغانا وشركاء

تغذية المدارس القائمة على الزراعات الداخلية والشراكة منظمة مثل 
من أجل تطوير الطفل المجهودات المبذولة باعتبارها "غاية في 

وذلك مقارنة باألهمية "المتواضعة"  GSFP امجبرن األهمية" لتنفيذ
إلى "المتدنية" التي تعطيها للعمل الذي تقوم به منظمات أخرى 

ولكن . GSFPضمن القطاع غير الهادف للربح فيما يتعلق ببرنامج 



الزال من الصعب إرجاع التغييرات الطارئة على األمانة العامة 
في  SENDإلى الحملة الخاصة بهيئة  GSFPالوطنية لبرنامج 

أهمية عمل  في غاناغانا، وينكر الكثير من المسئولين الحكوميين 
في غانا بزعم أن برنامج تغذية المدارس كان حتًما  SENDهيئة 

    سيتحسن بمرور الوقت.
هؤالء المسئولون هم مجموعة كبيرة من المسئولين الحكوميين الذين 

قبل  لم تشارك معهم تقاريرهاغانا  في SENDزعموا بأن هيئة 
في غانا ذلك موضحة  SENDلقد أنكرت هيئة و اإلعالن عنها. 

بأنها وفرت مسودة من التقرير لوزارة الحكومة المحلية والتنمية الريفية 
لة من إصدار ( وذلك قبل فترة طويGSFPبرنامج تدير )والتي 

 النسخة النهائية من التقرير .

 ترتيبات التحسين من تنفيذ برنامج تغذية المدارس في غانا 
  توقيع مذكرة تفاهم مع األمانة العامة الوطنية لبرنامج

 لتغذية المدارس في غانا.
  والمسئولين الحكوميين المواطنينتشكيل شبكة من ،

والفاعلين بالمجتمع المدني على المستويات المحلية 
 واإلقليمية والوطنية.

  أعضاء مثقفين من الشبكة في برنامج تغذية تواجد
 المدارس.

  تدريب الشبكة على إقامة البحوث التشاركية لجمع األدلة
المتعلقة بكافة جوانب برنامج تغذية المدارس في شتى 

 أنحاء الدولة.
  باستخدام األدلة التي جرى جمعها لسياسات القيام بالدعوة

 ل للمشاكل.لتشجيع المناقشات البّناءة وإليجاد الحلو 
  مسئولية الواجب متحملى تتبع اإللتزامات التي تعهد بها

 العام على المستويات المختلفة للتأكد من تلبيتها.
  تنفيذ استراتيجية لإلتصال والتي تضمنت جريدة ربع

ذاعة مجتمعية، وتقارير وطنية، و  موجز سنوية، وا 
 وحملة إعالمية طويلة.  للسياسات

 
تقارير لاستجاًبة قامت بالعمل الحكومة أن في مواضع كثيرة يتبين 

 SENDفي غانا، فبعد إصدار التقرير األول لهيئة  SENDهيئة 
 GSFPة برنامج دفي غانا على سبيل المثال جرى تغيير قيا

أعضاء والتي  5تتكون من  GSFPوتأسست لجنة مراجعة لبرنامج 
كما ركة. تناولت بعض من المسائل الُملحة التي أثارها الرصد بالمشا

تعاونت فيما بعد وزارة الحكومة المحلية والتنمية الريفية وسكرتير 
في غانا إلستضافة حوار وطني  SENDمع هيئة  GSFPبرنامج 

والذي ركز على كيفية زيادة  GSFPج محول السياسة بشأن برنا
المشاركة في البرنامج فيما بين اصحاب المصلحة المحليين. انبثق 
من هذا اإلجتماع العديد من اإللتزامات الحكومية التي استهدفت حل 

 في غانا. SENDالمشكالت المحددة في تقارير هيئة 
قد السياسة عب ائل المثارة في الحوار الوطني المتعلقفي متابعة للمس

 "مؤتمر الشركاء" والذي جمع الوزارات ذات الصلة GSFPبرنامج 
بنك مع شركاء التنمية مثل برنامج الغذاء العالمي، وال في غانا

ا من الجهات األخرى. ومرة أخرى الدولي، وسفارة هولندا وغيره
تعهدت الحكومة بضمان التعاون الفعال مع الوكاالت التنفيذية من 

تغييرات الهامة. تضمن ذلك وعد من عدد من الإجراء خالل 
وتبسيطه وتقديم  GSFPالحكومة بمراجعة كتيب تنفيذ برنامج 

لتوزيعه عرض من برنامج الغذاء العالمي بشراء األرز الُمنتج محلًيا 
في األقاليم الشمالية الثالثة بغانا ذلك باإلضافة إلى إلتزامات هامة 

 أخرى.
 

برنامج تغذية مخرجات الحملة من أجل تحسين تنفيذ 
 في غانا المدارس

  البنية التحتية األساسية مثل مصادر المياه فى تحسين
، ومرافق التبول دورات المياهاآلمنة والصحية، ومرافق 

 وغسل األيدي واألدوات المطبخية المناسبة.
  خدمات زراعية أفضل مثل الشراء المباشر للغذاء من

اإلرشاد الزراعي، خدمات توفير المزارعين المحليين، و 
قامة هيئة معنية بالمُ   زارع.واإلمداد بمدخالت الزراعة وا 

  تحسين الخدمات الصحية والتي تتضمن تدريب الطهاة
على الممارسات الصحية والتغذوية، وتثقيف التالميذ بشأن 
الصحة، وتوفير خدمة التخلص من الديدان باإلضافة إلى 

 للطالب. إجراء فحوص أخرى
 ت التعليمية مثل تقديم الدعم ألولياء األمورتحسين الخدما 



إلشراف على تعليم اطفالهم، وتوفير المدرسين من أجل ا
المناسبين، والمخزون المناسب للكتب وفرص الوصول إلى 

 المعدات الخاصة باألنشطة اإلضافية للمناهج الدراسية.
  تحسين قدرة المجتمعات المحلية على المشاركة في برنامج

GSFP ورصده  . 

في غانا قد تتمثل في  SENDإال أن أكبر آثار مجهودات هيئة 
جاء على لسان أحد أعضاء يتضح ذلك فيما المستوى المحلي. و 
 :حيث قال دودوا بإقليم آكرا في غانا مقاطعةاللجنة المحلية من 

... لقد رأينا  إلى المديح فالفضل يرجع لها SEND"تحتاج هيئة 
تع كيف نتعامل معها. كما أننا لم نتمولكن لم نعلم  كثيرة مشاكل
 هيئة بعض المسائل ولكن استطاعت عنالسلطة  لسؤالبالجرأة 
SEND  تعليمنا وجعلتنا نعي حقوقنا فهي القوة الدافعة خلف هذه
 العملية."

على المستوى المحلي بدأت الكثير من الهياكل التنفيذية للبرنامج 
ل في اإلجتماع بشكل منتظم وطورت من بوالتي لم تكن فاعلة من ق

في  بوضوح ، كان هذا هو الحالGSFPالمتعلقة ببرنامج  رؤيتها
فإن اإلنتباه الذي  مقاطعات. وفي مثال من أحد المقاطعاتستة 

قد مكن المدارس التي افتقرت من قبل  GSFPخلفه عمل برنامج 
موجود إلى المياه النظيفة من الوصول إلى خزان المياه األوحد ال

وفي مثال آخر حول كيفية استجابة السلطات المحلية . مقاطعةبال
% 80في إقليمين بشراء  مقاطعاتالجاري إلتزمت مجالس ال للعمل

من مزارعي المجتمعات  GSFPلبرنامج من البنود الغذائية 
المستفيدة وهو األمر الذي لم يعزز من اإلقتصاد المحلي فحسب 

نما  . باإلضافة إلى ذلك GSFPبسط من توصيل خدمات برنامج وا 
في  GSFPبالنص على برنامج  مقاطعاتبدأت العديد من ال

ن اإلعتماد على الحكومة الوطنية من أجل ميزانياتها السنوية بدال م
 كافة الموارد الخاصة بالعمل المحلي.

 النتائج

الفعل في غانا قد طورت ب SENDقبل القيام بالحملة كانت هيئة 
من المجموعات الشعبية في شتى أنحاء  ممتدة تتكونشبكة وطنية 

الدولة وصوال إلى المسئولين الحكوميين الوطنيين وشركاء التنمية 
ولقد استخدمت الهيئة من قبل هذه الشبكة لتطبيق منهجية الدولية. 

 مكان آخر.تشاركية للرصد والتقييم جرى تجربتها واختبارها في 

في غانا على دراية بأن وجود  SENDونتيجة لخبرتها كانت هيئة 
وأن مطالبها يجب أن تكون هام لنجاحها، لهو أمر مذكرة تفاهم 
باألدلة بغرض الحفاظ على مصداقيتها على المستوى  مدعومة بقوة

الوطني، وأن وجود استراتيجية اتصال متعددة األطراف على 
أي مستوى على على العمل  للحث اضروري سيكونمستويات عديدة 
 ذلك باإلضافة إلى دروس هامة أخرى. ، ومن المستويات

في غانا في وضع ُتحسد  SENDعالوة على ما سبق تعتبر هيئة 
بالنسبة لمسألة التمويل. فلقد جاهدت الهيئة للتنويع من قاعدتها  عليه

من المنظمات  ضخمةالتمويلية وهي اآلن تتمتع بدعم من مجموعة 
وهو األمر الذي سمح لها بالحفاظ على وجود هذه الحملة الكبرى 

 خالل أعوام عدة.

من الممكن أيًضا أن ترجع نجاحات الحملة إلى عنصر الوقت 
التي قامت و المناسب، حيث بنت الحملة على ما سبقها من أعمال 

 PricewaterhouseCoopersبها مؤسسة المراجعة المحاسبية 
من الحكومة الهولندية( والمراجع العام الوطني والذي كشف  )بتمويل
. لقد أدى ذلك إلى إثارة GSFPمتفشية في برنامج مخالفات عن 

لكن لم تتعمق هذه جدل ونقاش بشأن البرنامج قبل بداية الحملة. 
لم أنها أضف إلى ذلك  GSFPالتحقيقات في التنفيذ الفعلي لبرنامج 

ي غانا في بناء القدرات المحلية ف SENDتسهم كما فعلت هيئة 
لضمان وجود مجهود تعاوني يرمي إلى حل أوجه القصور التي 

  يشهدها البرنامج.

عموًما على الرغم من أنه ال يمكن على األرجح إرجاع الكثير من 
 بشكل مباشر إلى GSFP برنامج التغييرات التي شهدتها سياسات

في غانا إال أنه يوجد أدلة وافرة على  SENDالحملة الخاصة بهيئة 
أنه كان للهيئة أثًرا واضًحا فيما يتعلق بالتحسين من أوضاع 

 الحوكمة، والمسائلة واإلنصاف خصوًصا على المستوى المحلي.

 

    
 
 
   



       
 


