
 

 شراكة الموازنة  

                              الدولية        
 

 أفضلحياة  .مفتوحةموازنة                                      

 من التحليل إلى التأثير
 سلسلة دراسات الحاالت الصادرة عن مبادرة الشراكة

 

                                                                                           
رّدت األسرة الدولية على الزلزال الضخم الذي 

 5002ضرب شمالي غربي باكستان في العام 
بفائض من المساعدات المخصصة إلعادة إعمار 

ولسوء الحظ، بعد مرور ثالث . المنطقة المدمرة
وات على الزلزال لم تسجل العملية سوى تقدم سن

على صعيد إعادة بناء المساكن وتوفير البنية بسيط 
وعلى ضوء هذا التلكؤ، . التحتية العامة األساسية

حشدت مؤسسة عمر أصغر خان للتنمية سكان 
    .شمالي غربي باكستان ودعتهم إلى مساءلة حكومتهم

  .يةالصورة من مؤسسة عمر اصغر خان للتنما

 

وتأثيره في سياسات موازنة  في ما يلي دراسة حالة عن عمل المجتمع المدني من حيث تحليل الموازانة والمناصرة عبر الموازنة
هذا ملخص لدراسة معّمقة أعدها . بجهود القضاء على الفقر وتحسين الحوكمة رتبطي فيماوبخاصة  جها،تائالحكومة، وعملياتها، ون
 مبادرة" برنامجها  الدولية في إطارالموازنة شراكة البرنامج التعليمي الذي أطلقته كجزء من ( Pervez Tahir)الدكتور برويز طاهر 

 . المدني في عملية إعداد الموازنة العامة وتوثيقهيسعى البرنامج التعليمي هذا إلى تقييم أثر انخراط المجتمع . "لشراكةا

 لتنمية عمر أصغر خان لمؤسسة دراسة حالة حملة : إعادة إعمار باكستان بعد الزلزال

منطقة هزاره ومحافظة آزاد كشمير في شمال غرب باكستان زلزال مدمر قضى على أعداد  خضّ  5002تشرين األول /أكتوبر 8في 
ونظراً . ى بأرواح الكثيرين في منطقة كانت تعيش أصالً حالة من التهميش داخل هذا البلد الفقيرالعيش وأودائلة من المساكن وسبل ه

ولكن بعد مرور ثالث سنوات على الكارثة، وخالفاً . وتأهيلها المنطقةل والهبات المخصصة إلعادة إعمارلحجم الدمار، تدفقت األموا
بسبب الوتيرة البطيئة التي تتم بها  أساسية تحتّيةشخاص من دون مساكن مالئمة أو بنية لمزاعم الحكومة، ال يزال عدد كبير من األ

 . إعادة اإلعمار

في ظل هذه الظروف، تجمع ائتالف كبير لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين وأطلقوا حملتهم لحشد الجهود وبعث الحياة في عملية 
عمر أصغر خان للتنمية وهي منظمة من المجتمع المدني تسعى إلشراك سكان المنطقة قادت الحملة مؤسسة . إعادة اإلعمار من جديد

الشمالية الغربية في جهود تأمين سبل عيشهم وضمان حقوقهم، وتأتى عنها بالفعل ارتفاع سريع وملموس في معدالت بناء المساكن 
 . وقطاعات الصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي

 

 والبنية التحتية في أعقاب الزلزالاإلسكان : المشاكل

رد وممارسات يعاني شحاً في الموامثل باكستان مهمة صعبة وحسب، بل فاقت قدرة بلد  5002ال العام لم تكن إدارة كارثة بحجم زلز
وعلى . ر أميركيمليار دوال 2.5وفي الشهر الذي تلى الكارثة، ُعقد مؤتمر للمانحين تم التعهد فيه بتقديم مساعدات بقيمة . حكم سيئة

 ,التي تأسست لإلشراف على جهود إعادة اإلعمارو ,(ERRA ) لزثر هذه االلتزامات،  قامت هيئة إعادة اإلعمار والتأهيل بعد الزالأ
من عملية إعادة اإلعمار على مدى ثالث % 80مليار دوالر إلتمام  5.2تقضي باستخدام  5002آذار /بالتصريح عن خطة في مارس

 . ال أكثر إنجار اإلعمار بالكامل في غضون خمس سنواتبك تعهدت هذه الهيئة كذل. سنوات

مليار دوالر وهي  5.2عليم والصحة وخصصت خطة إعادة اإلعمار بالحاجة إلى دعم البنى التحتية للت وباإلضافة إلى ذلك، أقرت
انحين خطة موسعة لتقديم مساعدات إسكانية يس مشرف للموقدم الرئ. ألف مسكن 200النسبة األعلى بين المخصصات لبناء حوالي 

حملة  ERRAوأطلقت ".  للزالزل مضادة"ألف فرد في المنطقة لتمكينهم من بناء منازل  000دوالر أميركي لحوالي  3,300 بقيمة



لتوزيع أموال المساعدات اإلسكانية، ويتضمن عملية  فتوحاً وقابالً للمساءلة تم وضعه بالفعلإلقناع المانحين بأن نظاماً معالقات عامة 
 . لمعالجة الشكاوىميّسرة 

وعبر الناس عن . مع التعليمات المفصلة عنها" للزالزل مضادة"أربعة تصاميم ألبنية  ERRAوقبل اإلعالن عن الخطة الشاملة، قدمت 
المرتفعات كان لساألخيرة ضغط المستمر على الهيئة، سمحت ال وبعد. المتعلقة بهذه التصاميم ولكنهم قوبلوا بالالمباالة مخاوفهم
ووافقت . نقلها إلى المنطقةوالتي كان من المستحيل الخشب للبناء عوضاً عن المعادن الثقيلة التي أوصت بها في األساس  باستخدام

  .الهيئة كذلك على التصاميم المحلية التي تقوم على استخدام الخشب وإطارات اإلسمنت المدعم

ألف شخص  200على  المخصصة لإلعمار قد وّزعت فعلياً  وزعم رئيسها أن المنح" النصر" ERRAبعد سنتين على الكارثة، أعلنت 
هم قبل أفضل بكثير من معيشتأصبحت معيشة هؤالء األشخاص  كذلك صّرح الرئيس أن. المستحقينمن % 99 أي ما يعادل نسبة 

نفذت خطة الثالث سنوات بكاملها في فترة سنتين فقط، كان للحقائق على األرض قصة  أنها EERA ولكن في حين زعمت. الكارثة
 . مغايرة

 حملة المؤسسة

اقع والو. ت عنها في بحوثهاوحثها على معالجة مشاكل حرجة كشف ERRAنظمت مؤسسة عمر أصغر خان للتنمية حملة للضغط على 
 500على ائتالف هزاره الشعبي وهو قاعدة شعبية واسعة تمكنت من حشد أكثر من  تمقاث ووالبح قوتها من هذه تستمداأن الحملة 

 : الحملة إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية هي ترم. جهة ما بين منظمات شعبية ومحامين وعاملين ومؤسسات إعالمية وإعالميين

 .مواءمة مساعدات إعادة التأهيل مع أولويات الشعب .5

 .وموازنات المحافظات بشكل يضمن التوزيع المنصف للمواردالفيديرالية الموازنة  ضبط .5

 .تعزيز التصويت للمرشحين على أساس المؤهالت وليس على أساس االنتماء القبلي في االنتخابات بعد أن اقترب موعدها .5

ي بتحويلها إلى وكالة تنفيذية وباإلضافة إلى جهود التحليل والتواصل والمناصرة المفصلة أدناه، اتخذت المؤسسة قراراً إستراتيجياً يقض
وبالتالي، تمكنت المؤسسة من االطالع على السياسات التنفيذية . ضمن مجلس وحدة تابع للنطاق األدنى في الحكومة المحلية ERRAلهيئة 
 . إستراتيجيات الحملة وخططهاب القرارات المتعلقة ومن التأثير بشكل إيجابي ومفيد في EERAلهيئة 

 

 البحث والتحليل

بغية جمع األدلة، وظفت المؤسسة 
الخبراء التقنيين لتحليل البيانات 

وهدف التحليل . ERRAالصادرة عن 
من  ERRAإلى التدقيق في مزاعم 

خالل الكشف عن التناقضات في 
وفضالً عن . البيانات واإلشارة إليها

عامالً  520ذلك، أشركت المؤسسة 
ناشطاً من المجتمعات المحلية 

زلزال لمساعدة سكان المتضررة من ال
قرية في منطقة هزاره وتحديد  25

ومقارنتها مع احتياجاتهم وأولوياتهم 
لتحقق أولويات الوكالة، باإلضافة إلى ا

ومدى تطابقها  ERRAمن تصريحات 
تم تحليل الشهادات الحية  .مع الواقع

التي تقدم بها البعض وتكميلها عن 
طريق إجراء دراسات الحاالت 

 . رأي النموذجيةواستطالعات ال

 

 

 

وحدة صحية  58مقررة و 5,344مدرسة من أصل  552، لم ُيبنى سوى 5008حزيران /يوليو 55أنه بحلول  ERRAأظهرت بيانات 
 .مقررة 505فقط من أصل 

                                                                      عمر أصغر خان للتنمية خطة حملة مؤسسة
 تشكيل االئتالف

  منظمة شعبية ساعدت المؤسسة  500تمثل شركاء المؤسسة األساسيون بحوالي
 .على تأسيسها

  ائتالف هزاره الشعبي الذي انضمت إليه المؤسسة والمنظمات الشعبية وحشد
 .العاملين وحمالت المحامين والصحافيين والمجموعات المدنية األخرى

 
 البحث والتحليل

  نظر الخبراء التقنيون في مزاعم هيئةERRA  وحللوها باالستناد إلى بيانات
 الوكالة

  أجرى الناشطون بحوثاً في القرى المتضررة أشركوا فيها السكان بغية تقييم
 ظروفهم وأولوياتهم

 راسات لحاالت واستطالعات رأيأجرت الحملة د 

 
 التواصل والمناصرة

  ناشط في إسالم آباد أمام مبنى البرلمان ومكتب الرئيس 500اعتصم حوالي 
  تم نشر األدلة والمطالب علناً من خالل االحتجاج ورفع اليافطات وتوزيع

 المناشير
  تواصلت وسائل اإلعالم مع المواطنين في إطار مقاالت الرأي والمقابالت

 (مثالً في خالل االعتصام)والبيانات الصحفية واالحتكاك المباشر 
 

 إشراك السكان
  االنضمام إلىERRA كوكالة تنفيذية 
 التعاطي المباشر مع المسؤولين الحكوميين الستعراض األدلة والمطالبات 



كذلك أتاح البحث 
للحملة أن تقدر صافي 

المبالغ التي حصل 
عليها المستفيدون على 

سبيل مساعدات 
وذلك من إسكانية 

المبالغ  خالل تسوية
لتغطية  التي استعملت

تكاليف تحويل المال 
واحتساب تدني قيمة 

المبالغ من جراء 
ارتفاع ثمن مواد البناء 

وأسندت . مع الوقت
ى الحملة مطالباتها إل

البيانات المتوفرة التي 
معدل  تظهر أن

الخسارة الصافي بلغ 
 299)روبية  23,671

دوالر أميركي في 
( 5008العام 

غير كمصاريف 
مصروف غير )مغطاة 

مرتبطة ( مخطط له
باستالم المساعدات 

 5008حد النصف في العام  انخفضت إلى 5002واإلنفاق في سبيل مالحقتها، كما أن قيمة المساعدات التي تم التعهد بها في العام 
 . بفعل التضخم

دوالر  2,960)روبية  175,000: وإلى جانب ذلك، كانت المساعدات اإلسكانية التي قّدمت فعلياً أدنى من المبالغ التي تم التعهد بها
في بعض .  جزئياً  للمنازل المدمرة( 5002في العام  1,269)روبية  75,000للمنازل المدمرة بالكامل و( 5002أميركي في العام 

على المنازل هذه أصحاب  وبالتالي لم يحصل "ضرراً بنيوياً يمكن التغاضي عنه"الحاالت، اعتبر الضرر الذي لحق ببعض المنازل 
 ". المقاومة للزالزل"أرض الواقع منازل  أصبحت على، "مضادة للزالزل"وفي ما يخص الوعود السابقة ببناء منازل . أي مساعدات

 المناصرةالتواصل و

أثر إيجابي على تقدم الحملة الستخدام الفاعل لوسائل اإلعالم كان ل في بلد يقاوم مشاركة المجتمع المدني والشعب في الحياة العامة،
استوحت المؤسسة من نجاح  حركة . في باكستان التي تتمتع باستقاللية كبيرة ئل اإلعالم اإللكترونيوبخاصة عندما انضمت إليها وسا

وصورت وسائل اإلعالم مخيم االحتجاج على أنه أول أشكال التفاعل بين . المحامين فاتبعت إستراتيجية تقوم على حشد وسائل اإلعالم
إلى بيشاور أو أبوتاباد انت قد بثت في وقت سابق قصصاً عن حاالت كثيرة اضطر فيها المواطنون إلى السفر المواطنين والدولة، وك

 . تعويضاتهم باد لنيلتى إلى إسالم آحأو 

ناشط اعتصاماً أمام مبنى البرلمان ومكتب الرئيس في إسالم آباد  500حيث نظم حوالي  5008أكتوبر  2بلغت الحملة ذروتها في 
رفعوا اليافطات التي تطالب ببناء المدارس هتف المحتجون بالشعارات و. لجذب األنظار إلى المشاكل التي تقّوض جهود إعادة اإلعمار
أكتوبر المصادف مع الذكرى  8أصر المحتجون على االعتصام حتى . والمراكز الصحية وإعادة إعمار المساكن ووزعوا المناشير

م وحثه ERRAيئة السنوية الثالثة للزلزال، كما ساعد البث المباشر للخبر على قنوات التلفزة الكبرى في الضغط على المسؤولين في ه
 . لب منهم لقاء رئيس الوكالةعلى زيارة موقع االعتصام حيث ط

 العزم

تساؤالت من جانب المانحين، وافق رئيس هيئة  ولّدتالتغطية اإلعالمية الواسعة لالحتجاج والتي  بعد مواجهة الضغوط التي نتجت عن
ERRA ة التي جمعوها لدحض استخدم هؤالء األدل. ثلون المحتجينعلى مقابلة ثالثة أعضاء من المؤسسة يم وهو فريق في الجيش

ن وأعطت القيمي فقط مطالب ثالثة تنفيذ على ERRAوافقت رئاسة  .تقدم عملية إعادة اإلعمار وقدموا الئحة بمطالبهمعن  مزاعم الهيئة
تسريع ( 5بتسوية كافة مدفوعات المساعدات اإلسكانية على الفور؛  ERRAتقوم هيئة ( 5: فاختاروا التالي، حق اختيارها على الحملة

 . اضطرابات سياسية لمناطق التي تشهدفي اأيضاً  بناء المنشآت( 5عملية بناء الطرقات ومنشآت التعليم والصحة وإمدادات المياه؛ و

 

 للحملة الصلة ذات النتائج
 8002تشرين األول /تسارع وتيرة العمل بشكل عام بعد أكتوبر

 منها ال تزال % 55من إجمالي المشاريع، وكانت نسبة % 9تم إكمال ، 5008حزيران /قبل شهر يونيو
 التخطيط/في مرحلة المناقصات% 25قيد اإلنشاء، و

 منها ال % 55.2من إجمالي المشاريع، وكانت نسبة % 58.2، تم إكمال 5009آب /بحلول أغسطس
 التخطيط/في مرحلة المناقصات% 59.9تزال قيد اإلنشاء، و

 
 فاإلسكان في األريا

  من المستفيدين المستحقين كانت قد حصلت على % 55.5: ألف روبية 52الشريحة الثالثة بمقدار
 5009آب /بحلول أغسطس% 98.2؛ ازدادت نسبتهم إلى 5008حزيران /المساعدات بحلول يونيو

  من المستفيدين المستحقين كانت قد حصلت على % 59.5: ألف روبية 20الشريحة الرابعة بمقدار
 5009آب /بحلول أغسطس% 85.5؛ ازدادت نسبتهم إلى 5008حزيران /ات بحلول يونيوالمساعد

 
 الصحة
 22خطة مساعدة، مقارنة بـ  505من أصل  55، لم يتم إكمال سوى 5008حزيران /قبل شهر يونيو 

 5009آب /خطة في أغسطس

 
 المياه والصرف الصحي

 في % 29.5خطط مساعدة، مقارنة بـ  من% 55.5لم يتم إكمال سوى  ،5008حزيران /قبل شهر يونيو
 5009آب /أغسطس

 
 التعليم
  في  005إلى  5008حزيران /خطة في يونيو 82ارتفع عدد خطط المساعدة التي أنجزت بالكامل من

 .من إجمالي الخطط الموضوعة% 5.5، ولكنها ال تعادل سوى 5009آب /أغسطس



 أين تندرج التغييرات التي تطالب بها الحملة؟ 

تظهر بيانات إعادة اإلعمار ارتفاعاً سريعاً في نشاط قطاعات تعويضات المساكن والصحة وإمدادات المياه والصرف الصحي، وهي 
تغطي البيانات التي تم تفّحصها الفترة ما بين . ERRAالقطاعات ذاتها حيث تتركز المطالب الثالثة التي وجهتها الحملة لهيئة 

وعلى الرغم من تعذر . 5008تشرين األول /، أي أنها تتضمن بيانات عن شهر أكتوبر5009ب آ/وأغسطس 5008حزيران /يونيو
قاً للجدول الزمني لحملة نسبة إعادة اإلعمار وفعن مجمل البيانات، سجلت  5009غسطس وأ 5008فصل بيانات الفترة ما بين أكتوبر 

 . تحسناً ملحوظاً وظهر جلياً المنحى اإليجابي للعملية المؤسسة

بهذا المنحى اإليجابي في القطاعات المعّينة ولكن سرعان ما عادوا واّدعوا أن التقدم طال القطاعات كافة وليس  ERRAأقر مسؤولو 
وتجدر اإلشارة إلى أن نشاط القطاعات قد ازداد على الرغم من تشديد القيود على . ت المطالب التي تم التفاوض عليهافقط مجاال

 . الموازنة من جراء تباطؤ تدفق المساعدات
ومن  .ولعل تسارع وتيرة اإلعمار في ظل القيود على الموازنة ليس سوى مؤشر على أثر الضغط الذي مارسته الحملة على الحكومة

بين العوامل المساعدة األخرى التي تأّتت عن الحملة نذكر استحداث هيكلية مركزية لإلشراف على جهود إعادة اإلعمار وترشيد 
 . اإلنفاق بشكل أكثر فعالية من الهيكلية الالمركزية السابقة

قد دعا  ERRA، فإن نائب رئيس هيئة وبالفعل. تسارع وتيرة العمل وجهود الحملةوجود عالقة مباشرة بين ة إلى المؤسس وتشير
كذلك . الستعراض البيانات المحّدثة عن المجاالت التي طالتها مطالب الحملة الثالثة 5009أيلول /سبتمبر 52المؤسسة إلى اجتماع في 

. عة للزلزال، أي في الذكرى السنوية الراب5009أكتوبر  8وافق نائب الرئيس على دعوة المؤسسة لحضور اجتماع مجلس الشعب في 
 . المؤسسة نفّذتهبأهمية العمل الذي  ERRAوتعكس هذه الدعوات إقرار هيئة 

تركيز للتفكير في العوامل التي  ضمن مجموعةوفي إطار البحث الداعم لدراسة الحالة الموضوعة بين أيديكم، تجمع بعض المحتجون 
المواطنين والتحفيز الذي قدمته المؤسسة أنتجا المكّونين األساسيين وأشار المشاركون إلى أن تعبئة . فتحت المجال أمام هذا التغيير

جتماعي، فضالً عن إتاحة الفرصة أمام سكان القرى للتغلب على ثقافة القبيلة للنجاح، وهما القاعدة المعرفية المتينة والرأسمال اال
" حالة  العجز واليأس"اركين في مجموعة التركيز إن وقال أحد المش. المنهكة واالتفاق على حزمة من المطالب والعمل على تحقيقها

 ". لقد أعطتهم المؤسسة سبباً يناضلون من أجله. التنظيم أهمّيةدت بالمواطنين إلى فهم أ
 

 الخاتمة
هذا هو الواقع في أغلبية األحيان، حتى عندما تعكس هذه المطالب فهماً أعمق للحالة . لمطالب المواطنينال تتنازل الحكومات بسهولة 
على مطالب الحملة وتسارع وتيرة العمل  ERRAالعمل المقاوم المتوقع، تشير موافقة هيئة وعلى ضوء . وتدحض الفرضيات الرسمية

 . ساً في إعادة إطالق اإلعمارإلى أن الحملة أدت بالفعل دوراً رئي 5008تشرين األول /منذ أكتوبر
بوجود ائتالف قوي وموسع وأدلة  ل سالحهاتمثّ و. الشعب سهلت وصول صوتوبدعم من وسائل اإلعالم وباختصار، فإن المؤسسة 

 . رقامستقاة من تحاليل وبحوث سليمة فتمكنت بالتالي من دحض مزاعم الدولة وسياساتها ومن إحداث ف
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