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 الناس حياةبدل المفتوحة ت  الموازنات 

 من التحليل إلى إحداث التأثير
 مبادرة الشراكةلسلسلة دراسات الحالة 

 

حملة مع إئتالف من منظمات المجتمع المدني في تنزانيا لرصد  Sikika في محاولة للحد من اإلسراف في اإلنفاق الحكومي أطلقت منظمة سيكيكا
جراءات تحليل الموازنة جنًبا إلى  "أوجه اإلنفاق غير الضرورية" المستخدمة في األموال غير المشروعة في ميزانيات الوزارات. وأدى تتبع إنفاقها وا 

ساعدة في استرعاء انتباه الحكومة الوطنية لهذه القضية وذلك بما فيها رئيس جنب مع المساعدة الفنية واالنخراط مع المسئولين الحكوميين إلى الم
 الوزراء وكذلك عموم الجمهور. 

ديرية. هذه الدراسة هي مجرد توضح دراسة الحالة التالية كيف يمكن ألدوات الموازنة المفتوحة أن تستطيع مواجهة استغالل المسئولين الحكوميين المفرط للمخصصات التق
. يسعى برنامج التعُلم بمبادرة الشراكة إلى IBPباعتباره عضًوا في برنامج التعُلم بمبادرة الشراكة التابعة لشراكة الموازنة الدولية Peter Bofin لدراسة أكثر عمًقا أعدها  ملخص

 تقييم أثر مشاركة المجتمع المدني في وضع الميزانية العامة وتوثيق هذا األثر.
 studies/-http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/caseفي نسختها الكاملة نرجو الدخول على الموقع التالي:  لتحميل دراسة الحالة

 

 المفرط لألموال غير المشروعةسوء االستخدام تنزانيا: مواجهة 

أوامره  ميزينغو بينداأصدر رئيس الوزراء التنزاني  2008في نوفمبر 
للوزراء بالتقليل من اإلنفاق على ورش العمل، والبدالت، والندوات 
والسيارات الفارهة. غير أن هذا األمر كان أكثر من مجرد جهد 

ه توجه إلى لب سياسة روتيني للتحكم في اإلنفاق، حيث إن
 المحسوبية التي قوضت من الخدمة المدنية للدولة.

الميزانية  منتلك البنود  أن حرية التصرف فىمع األخذ في الحسبان 
 قليلمع من المستوى المتوسط، إلى البيروقراطيين  غالبا ما تعطى

فإن هذه الموارد قد  ،من المسائلة أو مراقبة كيف يجري إنفاقها
بشكل روتيني في تنزانيا لتمثل نوع من "األموال  استخدامهاأسيىء 

غير المشروعة" المستخدمة لمكافأة المسئولين األقل مستوى لوالئهم 
 أو السياسات أو اللوائح. للقوانين والئهمإلى رؤسائهم بدال من 

تجدر اإلشارة إلى أن هذا األمر لم يكن إجراًءا عفوًيا من رئيس 
ستجاًبة للضغوط المتزايدة التي مارستها منظمة الوزراء ولكنه جاء ا

تحليل الموازنة والدعوة إليها  تستخدمالتي  Sikikaالمجتمع المدني 
 للتأثير على سياسة الصحة والتحسين من تقديم الخدمات الصحية.

وانتكاساتها في هذه الحملة دروًسا قّيمة  Sikikaتوفر إنجازات منظمة
ي استخدام أدوات تحليل الموازنة للمنظمات األخرى التي ترغب ف

 لمواجهة المشكالت المتفشية أو المتأصلة في اإلنفاق الحكومي.

 المسائل الهامة: مواجهة مشكلة الشفافية في تنزانيا

إن مؤشر الموازنة المفتوحة هو تقييم مستقل قابل للمقارنة يتعلق 
حول بمدى شفافية موازنة الحكومة ومشاركتها ومسائلتها في الدول 

، ولقد سجلت 2008حملتها في عام  Sikikaالعالم. بدأت منظمة
 85في مسح تناول  52لتحتل بذلك المرتبة  100من  35تنزانيا 
 دولة.

تعكس هذه الدرجة موازنة مغلقة والتي من غير المحتمل لها أن 
تخرج بخيارات جيدة للموازنة والسياسة وتميل إلى مخصصات من 
الممكن وصفها بأنها مسرفة أو غير ضرورية. ومن أصل الوثائق 
الثمانية األساسية للموازنة والتي يجب اإلعالن عنها في كل دولة، 

، وموازنة المواطن سهلة للموازنة ةالتنفيذيالسلطة مثل مقترح 
االستخدام وتقرير المراجعة المحاسبية، لم يتوفر لدى تنزانيا سوى 

 .2008أربعة منها في عام 

لذا قد سمحت هذه البيئة الغامضة بأشكال عديدة من استغالل 
ساءة استخدام المال العام وخصوًصا األموال المعطاة على أساس  وا 

http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/case-studies/


ومية، وبدالت السفر لحضور التدريبات تقديري مثل البدالت الي
وورش العمل، وميزانيات األقسام المخصصة للسيارات والوقود. من 

انتشار هذه المشكلة؟ ولكن األدلة تبرهن على ى دمالصعب تحديد 
 انتشار هذا الشكل من االستغالل.

يحدد بانتظام التقرير السنوي الصادر عن المراقب والمراجع العام 
نيا مجموعة من األرقام المثيرة للتساؤالت في الموازنة الوطني بتنزا

والمتضمنة لنفقات بدون إيصاالت أو أي وثيقة من الوثائق األخرى 
ذات الصلة، والرواتب غير المستحقة وغيرها من المدفوعات األخرى 
المشكوك في أمرها.ولقد سجلت المبالغ الخاصة بوزارة الصحة 

ة األكثر أهمية بالنسبة لمنظمة وهي الوزار  ،االجتماعي التأمين
Sikika،  مليون دوالر للعام المالي الواحد. 5.9ما يصل إلى 

تشير أدلة سردية من وزارة حكومية أخرى إلى الطريقة التي يجري 
بها توزيع بدالت السفر على مئات من الموظفين في نهاية العام عن 

لغ البدالت رحالت لم تتم أبًدا. مع الوضع في االعتبار إجمالي مب
مليون دوالر  165المخصص لموظفي الحكومة في تنزانيا والبالغ 

% من 16.2)أي ما يوازي  2011 -2010عن السنة المالية 
 الرواتب(  سيكون من اليسير تخيل الحجم المحتمل للمشكلة.

االستغالل فى تنزانيا ألن أيًضا  مهمة المسألة  هذه ومع ذلك، فإن
التوزيع الزائف وغير الضروري فبشكل صارخ. فيها يظهر 

لإلكراميات على موظفي الحكومة هو جزء من نظام للمحسوبية الذي 
 يعرض كافة مستويات الحكومة للُشبهة والفساد. 

في مواجهة هذه الممارسات لم تكن تستهدف  Sikikaمع بدء منظمة
التحكم في اإلسراف الحكومي المفرط ولكن كانت ترمي إلى مواجهة 

 قبضته على الموارد العامة للمواطنين. نظام يحكم

 الحملة

مجموعة اإلنصاف الصحي هي ائتالف يتكون من أربع منظمات 
وتهدف إلى التركيز على Sikika مجتمع مدني تتضمن منظمة

القضايا المؤثرة على صحة األمهات واألطفال. بدأت المجموعة في 
بإصدار تحليل سنوي لميزانية قطاع الصحة. ويجري  2006عام 

عرض التحليل سنوًيا والذي تصيغه من الناحية المبدئية منظمة 

Sikika  في المراجعة السنوية لقطاع الصحة وهي الممارسة التي
من الحكومة، والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني  تجمع كل

 مع بعضهم البعض.

أثًرا  Sikikaخلف تحليل ميزانية قطاع الصحة الصادر عن منظمة 
غير متوقًعا في عامه الثالث، فمن بين القضايا الخمسة عشر 
المقدمة استرعى انتباه رئيس الوزراء الدعوة إلى الحد من اإلنفاق 

 والسيارات والندوات.على التدريب، 

وعليه أعلن رئيس الوزراء في الشهر التالي لذلك تخفيضات في 
اإلنفاق المخصص لورش العمل والندوات في شتى أنحاء الحكومة 
وليس فقط في قطاع الصحة. كما صرح أنه في المستقبل سوف 
تتطلب هذه األنشطة الحصول على الموافقة الخاصة من مكتبه. ثم 

القرار صدر إعالن بالمزيد من التخفيضات في  بعد شهر من هذا
 اإلنفاق على شراء السيارات وخصوًصا الفارهة منها.

وبعد مرور عام تال وزير المالية ذلك بمجموعة جديدة من التوجيهات 
اإلرشادية بالميزانية التي سعت لخفض اإلنفاق على السيارات، 

ال وهي جميًعا واستضافة الحكومة، أ ،والسفر ،بدالتالوالندوات، و 
 بالضوء عليها.Sikika المجاالت التي ألقت منظمة

على رصد التزام رئيس الوزراء على الرغم من  Sikikaعزمت منظمة
أن هذه المهمة تبين أنها مثيرة للتحدي وذلك مع االفتقار إلى توفر 
علني للمعلومات المتعلقة بالموازنة. ومع غياب مراجعة ربع سنوية 

بإصدار تقرير رصدها  Sikikaللعام قامت منظمةأو تقرير ختامي 
األول من خالل البحث في اإلنفاق المخطط له لهذه البنود في 

 .2009موازنة 

إطاًرا لتتبع "اإلنفاق غير الضروري"  Sikikaهكذا وضعت منظمة
الذي ضخم من األرقام وذلك ضمن فئات ست لإلنفاق والمستخدمة 

 بشكل شائع في الوزارات واألقسام:

 التدريب )خارج البالد وداخلها( .1

 البدالت )التقديرية وغير التقديرية والعينية( .2

 السفر )داخل البالد وخارجها( .3



 الوقود، والزيت والشحوم .4

 شراء سيارات جديدة .5

 االستضافة .6

على الرغم من أنه ال يمكن اعتبار كل النفقات المرتبطة بهذه الفئات 
أن  اعتبرت Sikikaغير ضرورية )إذا جاز التعبير( فإن منظمة 

لرصد جهود الحكومة  امفيد تصورا يقدماإلنفاق في هذه المجاالت 
 المبذولة للحد من ممارسات اإلسراف واالستغالل.

المبالغ المحددة في الموازنة بدال من النفقات  Sikikaحللت منظمة
أن خطط الموازنة نادًرا ما تُنفذ  حيث إشكاليةأيًضا  بهاالفعلية والتي 

اإلنفاق الفعلي يتأثر في فخطة الموضوعة في تنزانيا، حسب ال
عادة تخصيص اعتمادات  األغلب بالتأخير في تدفقات المعونة وا 

% من إجمالي 12والتي من الممكن أن تمثل ما يبلغ  الموازنة
غياب األرقام المتعلقة بأوجه اإلنفاق  على أى حال، فإنو الموازنة. 

في هذا  Sikikaسبيال لمنظمة الفعلي في الوقت المناسب لم يترك 
الصدد، وعلى الرغم من أوجه القصور هذه نادًرا ما تعرض إطار 

Sikika .للتحدي 

كشف التحليل عن انخفاض المخصصات الكلية في الفئات الست 
 -2009و 2009 -2008% وذلك في الفترة ما بين 22بنسبة 
 . لكن عند تقسيم النسبة يتبين وقوع االنخفاض فقط ضمن2010

الميزانية المخصصة للتدريب بينما زادت المخصصات المتعلقة 
 بالبدالت، وشراء السيارات، والسفر الخارجي، والوقود والزيوت.
واستمر االنخفاض في مخصصات التدريب ليبلغ إجمالي االنخفاض 

. 2011 -2010% إبان العامين الماليين وصوال إلى عام 80نسبة 
في المخصصات األخرى لتبلغ  وفي نفس الوقت استمرت الزيادة

 % خالل نفس العامين.57نسبة 

في إيجاز تعامل رئيس الوزراء بيندا بجدية مع موضوع التدريب بينما 
اإلسراف واإلنفاق االستغاللي  كانتجاهل المجاالت األخرى حيث 

 .متفشيا

النتائج ولكن استخدمتها بشكل  Sikikaفي بداية األمر لم تنشر 
حشد من خلف الستار. فقدمت المنظمة تحليل منفصل في حملة لل

اإلنفاق الحكومي إلى وزير المالية مع تحليل أكثر تفصيال حول 
االجتماعية. ثم  التأميناتو ميزانية قطاع الصحة إلى وزير الصحة 

استهدفت بعد ذلك نواب البرلمان ومنهم أعضاء في لجنة الخدمات 
افة األحزاب. نالت االجتماعية فضال عن نواب آخرين بارزين من ك

هذه الجهود في بعض األحيان استجابات حماسية على المستوى 
 الخاص ولكن لم تؤدي إلى أي إجراء عام.

لخطتها، حيث  Sikikaثم حدث أمًرا بعد ذلك أدى إلى تغيير 
استخدم نائب في البرلمان من المعارضة )ومرشح مستقبلي للرئاسة( 

إلثارة  Sikikaرجت بها البيانات التي خ Willibrod Slaaوهو
موضوع نفقات االستضافة. لكن بما أن التحدي جاء من شخصية 

باعتبارها مجرد جزء من  Sikikaمعارضة بارزة جرى تفسير جهود 
 السياسة الحزبية في تنزانيا وهكذا اهتزت بشدة مصداقية المنظمة.

ية رجعت بهدوء إلى تحليلها للموازنة في األعوام التال Sikikaإال أن 
بمجموعة  2010لذلك وخرجت لعموم الجمهور مرة أخرى في عام 

من البيانات أكثر قوة ووثيقة موجزة استهدفت الصحفيين وغيرهم من 
ُصناع اآلراء وهي الوثيقة الُمسماة "البدالت، والندوات، والسيارات 

 والسفر: موجز حول مبادرة الحكومة إلعادة تحديد اإلنفاق".

طية اإلخبارية التالية لذلك على مسألة ركزت في األساس التغ
ومن ضمن العناوين اإلخبارية المستخدمة في هذا  البدالت.

مليون شلن تنزاني  176الموضوع العنوانين التاليين"تنفق الحكومة 
 على البدالت" و"إضرار الحكومة بنفسها نتيجة للبدالت".

على الوعي والخطاب العام، فلقد صارت  Sikikaهكذا استمر أثر 
 ”matumizi yasiyo ya lazima“عبارة "النفقات غير الضرورية" أو 

في حملتها الدعوية بمثابة نقطة محورية  Sikikaالتي استخدمتها 
 للنقاشات الدائرة حول الموازنات الثالث الصادرة منذ بداية الحملة.

وباستخدام المحررين لهذه العبارة في عناوين األخبار وتكرارها على 
أصبحت لسان ضيوف البرامج التلفزيونية واإلذاعية فإن هذه العبارة 

الحكومة في وقت يسوده تعبيرا مختصرا إلحباط الناس من إسراف 



ضغطت بالفعل على  Sikikaالتقشف، وعليه من الواضح أن 
 موضع لأللم.

ت مجتمع مدني أخرى وجهات مانحة دولية األدلة اقتبست منظما
الرامية إلى  الخاصة بها و في حمالتها Sikikaالتي خرجت بها 

التحسين من مستوى الشفافية المتعلقة باإلنفاق الحكومي والمزيد من 
 العدالة في تعويضات موظفي الحكومة.

لسوء الحظ لم يؤدي الضغط المستمر لوسائل اإلعالم والتحالف 
ملحوظة خالل  مكاسبتزايد لمناصري هذه القضية إلى أي الم

هذا إنما و العامين التاليين لقرار رئيس الوزراء ومتابعة وزير المالية. 
اإلجراءات  واستهداف يبرهن على الحاجة إلى إستراتيجية لتحديد

باإلضافة إلى  ،ضمن عملية الموازنة والتي تتطلب التغيير المحددة
 الذين باستطاعتهم إجراء هذه التغييرات.رئيسيين الواألفراد  المكاتب

ترتيبات لمواجهة استغالل األموال غير المشروعة في 
 تنزانيا

  وضع إطار عام لتتبع "اإلنفاق غير الضروري" وهو
 المصطلح الذي انتشر في النقاش السياسي الحالي.

  تتبع تلك األنماط من اإلنفاق في التحليل السنوي الخاص
صدار نشرات دورية الستخدام الصحفيين بالموازنة  وا 

 وغيرهم من المناصرين.

  استخدام تحليل الموازنة للقيام بالحشد من خلف الستار مع
مسئولي الحكومة ونواب البرلمان باإلضافة إلى تقديم الدعم 

 الفني.  

 

 التغييرات نتيجة للحملة

يتضح ولو بشكل جزئي أن التخفيضات الهامة التي حدثت في 
ميزانيات التدريب المخصصة للوزارات واألقسام الحكومية من الممكن 

. غير أنها واحدة من بين Sikikaإرجاعها إلى الجهود المبذولة من 
فاعلين كثيرين يسعوا إلى تخصيص يتسم بالمزيد من العقالنية 
لألموال الحكومية في تنزانيا، يتضمن هؤالء الفاعلون الجهات 
المانحة الدولية، ومكاتب الرئيس ورئيس الوزراء ومنظمات المجتمع 

 Sikikaالمدني المعنية. لهذا يصعب تقييم اإلسهام الدقيق لمنظمة
 في التقدم األخير الذي شهده مستوى شفافية الموازنة.

لطالما عملت الجهات المانحة في تنزانيا على قضية الرواتب 
كما أجرت الوكالة النرويجية للتعاون في  2008والبدالت منذ عام 

حول أثر البدالت  2009دراسة في عام  NORADمجال التنمية 
ومن ناحية الحكومة أدى في ثالثة دول من ضمنهم دولة تنزانيا. 

االهتمام المتزايد بالمسائل المتعلقة برواتب الخدمة العامة في عام 
لجنة رئاسية معنية بالتحسين  Kikweteإلى تأسيس الرئيس  2006

 من رواتب الخدمة العامة. 

بال أدنى شك في  Sikikaومن ضمن إسهاماتها الفريدة لقد ساعدت 
ل إشراكها لوسائل اإلعالم بل الحفاظ على عالنية األمر من خال

وساعدت آخرين في الخروج بمطالبات واعية وقائمة على األدلة في 
هذا الشأن. كما استخدمت منظمات مجتمع مدني أخرى في 
مطالباتها التحليل الذي أجرته ومنها إتحاد نقابات العمال في تنزانيا. 

حليل باإلضافة إلى ذلك ساعدت أعمالها نواب في البرلمان على ت
مقترحات الموازنة والشعور بالثقة عند االقتراح على وزارة الصحة 

االجتماعية إجراء مراجعات للموازنة. وعلى خالف الجهات  التأمينات
المانحة الدولية ومسئولي الحكومة استطاعت أن تثير مسألة 
اإلسراف في اإلنفاق من منطلق تحقيق مبدأ المسائلة والمصلحة 

ونه مجرد تحٍد فني )على الرغم من أن إضفاء العامة عوًضا عن ك
 الطابع السياسي على األمور إنما يأتي أيًضا بمخاطر جديدة(.

على الرغم من عدم إجراءه   Sikikaمن المنصف القول بأن عمل 
بشكل منفرد كان أساسًيا إلحراز التقدم الذي شهدته تنزانيا ضد 

التقديرية، ولكن مع  اإلسراف في إنفاق الموظفين الحكوميين لألموال
مرور الوقت على إنجازاتها المحققة يتساءل الكثير من داعمي 

Sikika .ما إذا كانت الحملة تتطلب اآلن إستراتيجية جديدة 

مخرجات الحملة من أجل تقليص اإلسراف في اإلنفاق 
 بتنزانيا

  مستويات اإلنفاق المتعلقة  بينداشجب رئيس الوزراء
بالندوات وورش العمل مشيًرا إلى أرقام صدرت بالفعل عن 



Sikika. 

  أصدر وزير المالية مجموعة جديدة من التوجيهات
اإلرشادية للموازنة والتي سعت إلى خفض اإلنفاق في 

 .Sikikaمجاالت حددتها بالفعل 

  أشار نواب في البرلمان إلى أن التحليل الذي أجرته
Sikika  ساعدهم في االنخراط بالمزيد من الفاعلية في

 المسائل المتعلقة بالموازنة.

  اقتبس إتحاد نقابات العمال في تنزانيا من تحليلSikika 
 .2009عند مطالبته بوضع حد أدنى لألجور في عام 

 النتائج

واحدة من منظمات المجتمع المدني القليلة في تنزانيا  Sikikaتعتبر 
التي توفر تحليل للموازنة متسق وقابل للمقارنة ومن الممكن الوثوق 
به من أجل وسائل اإلعالم وُصناع القرار وذلك في األساس عبر 
تحليلها السنوي لميزانية قطاع الصحة. ومن خالل الحفاظ على إلقاء 

 Sikikaالوزراء عام تلو اآلخر لعبت  الضوء على التزامات رئيس
دوًرا هاًما في ضمان التعامل بجدية مع تلك االلتزامات. من هذا 
المنطلق بذلت المنظمة ما في وسعها والمتمثل في قدرتها على توفير 
تحليل جاد للموازنة والحفاظ على بقاء هذا الموضوع محط لالهتمام 

في إستراتيجيتها الدعوية  العام. ولكن قد تحتاج إلى إعادة التفكير
 حتى تضمن استمرار أثرها.

 أهمية التعامل صراًحة مع العمليات المتعلقة بالموازنة

تعتبر المخصصات السنوية هي نتيجة لعملية مستمرة من اإلعداد، 
والتخصيص، واإلنفاق والمراجعة. تجدر اإلشارة إلى أن النشرات 

والمتعلقة بالنفقات غير الضرورية لطالما كانت  Sikikaالصادرة عن 
ثرية بالبيانات الخاصة بالموازنة بل وتعرض معرفة عميقة بسجالت 

تنزانيا  مجلس التى تعرض علىولكن المخصصات النهائية  .الموازنة
الوطني إنما تمثل مرحلة واحدة فقط من هذه العملية. لقد جذب 

مستوى االنتباه الوطني إال على المخصصات عالية ال Sikikaتركيز 
أنها قد تمتد بحملتها أيًضا للتأثير على مراحل هامة أخرى في عملية 

 الموازنة.

 أهمية وكالء التغيير اإلستراتيجي

أدى التركيز على وسائل اإلعالم ونواب البرلمان والنقابيين في حملة 
تعميق  إناإلنفاق غير الضروري إلى نشاط ملحوظ وتغطية هامة. 

أن  يمكن األفراد والمؤسسات وحوافز كل منهم لقوة Sikika فهم
يؤدي إلى التقوية من وضعها السياسي ومن حلفائها، بل من الممكن 

 Sikika لذلك أن يساعدها في تحديد أعدائها المحتملين. لقد أدركت
برلمانى ذلك في حثها األخير على المساعدة في إقامة مكتب 

محورًيا وهاًما للعملية التأكيد على أن يأتي كان أمًرا  قدو . للموازنة
المقترح من مجموعة متعددة األحزاب من نواب البرلمان بدال من أن 

 يأتي من المعارضة فقط كما كان مقترًحا في بداية األمر.

 الكبرى االنتخابية أهمية التحالفات والدوائر

لوصول من الممكن للتحالفات مع فاعلين رئيسيين لديهم القدرة على ا
. Sikikaإلى المعلومات وقنوات التأثير أن يكون لها فائدة لحملة 

فإن شبكات التأثير األكبر حجًما مثل هذه قد ُتحسن من فرص 
وصولها إلى ُصناع القرار. على سبيل المثال عضد من جهودها 

كما قوى من  المكتب البرلمانى للموازنةالدعم المقدم من مبادرة 
نظمات المجتمع المدني األخرى. تستطيع رسالتها العديد من م

Sikika  أيًضا البناء على شبكاتها الشعبية بشكل أكثر فاعلية حتى
 تحث على التغيير في نظام البدالت والنفقات ذات الصلة.

إن التحليل الفني الذي أجرته ودعوتها المحددة ومشاركتها لوسائل 
اإلعالم كانت وراء إظهار االستغالل الصارخ للمال العام بتنزانيا 
وإلثارة االستجابات من المسئولين الكبار. ولكن في األغلب يحتاج 
التغيير ذو المعنى إلى مجهود متصل خصوًصا ضد المصالح 

تتجه نحو  Sikikaحملة مبكرة، فإن جاحات المتأصلة، ومع إحراز ن
 .رائعةانطالقة 

 




