
 
 صندوق بناء المدارس يشكل مثاًال لتعبئة جهود المجتمع المحلي في أوغندا

 

ة         10منذ حوالي     سنوات، وضعت أوغندا برنامج تعليم أساسي شامل، مصمم لزيادة عدد الحضور ورفع معدالت التعليم ومحو األمي

يم األساسي من          وفي أقل من عقد من الزمن أعطت هذه السياسة نتائج باهرة، إذ تضاع            . في البلد  ى   2.9ف عدد طالب التعل ون إل  ملي
. مليون تلميذ6.3  

ي      اق المحل رامج اإلنف ا    : "ويقول زاي غاريو من شبكة ديون أوغندا، وهي منظمة مجتمع مدني ناشطة في مراقبة ب ذلك عانين نتيجة ل
".فبعض التالميذ آانوا يدرسون تحت الشجر أو في أبنية غير جاهزة. من نقص قاعات التدريس  

ة، حيث خصصت آل                         ة الوطني ة المدرسية في الموازن ولمعالجة هذا الطلب الزائد على قاعات التدريس، تم تخصيص منحة لألبني
. ألف دوالر لبناء مدارس وقاعات تدريس600منطقة بمبلغ   

ذ                اء طموح آه امج بن ى برن ة لإلشراف عل اء    ولكن لم يكن لدى الكثير من المسئولين المحليين الخبرة الالزم د تحولت إدارة البن ا، وق
ائعات                    . واإلشراف المالي عليه إلى عملية تعليم بحد ذاتها        دأت الش ال، حيث ب ات احتي ال حدوث عملي فقد آان هناك تخوف من احتم

.تتحدث عن الفساد وعن السياسيين المحليين الفاسدين وعن معايير البناء غير اآلمنة  

ات    أطلقت شبكة ديون أوغندا شب     2002وفي عام    ة اإلنفاق كة من مجموعات المراقبة المحلية في المناطق البعيدة عن العاصمة لمراقب
ة طلب معلومات         . الجديدة على المدارس، إضافة إلى الخدمات الحكومية األخرى        وقامت الشبكة بتنظيم مواطنين وتدريبهم على آيفي

دة  عن اإلنفاق من المسئولين المحليين، ومراقبة جودة البناء والخدمات         ذه المعلومات في          .  الجدي ة ه د استخدمت الجماعات المحلي وق
ى                   دادات وإل دات واإلم اب المع ى غي رميم وإل ال الت جلسات استماع عامة برعاية البرنامج وذلك للفت االنتباه إلى انخفاض جودة أعم
. غيرها من أشكال سوء اإلنفاق  

ة        تقول إن   ... تلقت شبكة ديون أوغندا معلومات      : "ويقول زاي  اء ثالث دا أآمل بن متعهد بناء في منطقة آاتاآوي في شمال شرق أوغن
دفع                     ة وهو يطالب بال د حققت الجماعات      ". أبنية لقاعات التدريس من أجل مدارس التعليم األساسي دون أن يتقدم بعروض نظامي وق

دم بعروض نظامية، فال يمكن استبعاد حدوث        ونظرًا ألن الشرآة لم تتق    . المحلية بالمشروع ووجدت أن جودة البناء ال تحقق المعايير        
ق في عمل                        . عملية فساد  يم والرياضة إلجراء تحقي ى وزارة التعل فتقدمت شبكة ديون أوغندا بعريضة إلى مكتب رئيس الوزراء وإل

ئ                              اد مع مس اء بالفس ورط شرآة البن فًة ت ل، آاش ايير بالفع ان دون المع ى أن العمل آ وميين  الشرآة، وقدمت تقريرًا خلص إل ولين حك
. وقد أثبتت شبكة ديون أوغندا دعواها، ورفضت الحكومة بالتالي الدفع للمتعهد. محليين  

رح زاي ل      : "ويش دارس بفع طح الم ع أس ن أن تقتل ومي، ويمك اد حك دث فس ن أن يح كل صحيح، يمك وارد بش ب الم دما ال تراق عن
".ريسالعواصف، وأن تمأل التشققات جدران وأسقف األبنية وقاعات التد  

ة،                           ا المحلي اق لفرقه ديم معلومات عن اإلنف رفض تق وميين ي عندما بدأت شبكة ديون أوغندا مساعيها، آان العديد من المسئولين الحك
ا          ى      . وآانوا يتلكئون أو يرفضون التصرف إزاء المشاآل التي آانت الشبكة تلفت نظرهم إليه ة أدى إل ولكن عمل الجماعات المحلي

ل نشر معل   زات والممتلكات المختلسة،      ممارسات مث التعويض عن التجهي وميين ب ئولين الحك ام المس ور، وقي ة للجمه ات الموازن وم
ية       ة المدرس ودة األبني ن ج ين، وتحس اب المعلم دل غي اض مع دمتها      . وانخف ي ق ات الت محت المعلوم وطني، س توى ال ى المس وعل

.ت االقتناء وغيرها من اإلجراءات لتحسين أداء الخدماتالجماعات المحلية لشبكة ديون أوغندا بالدعوة إلى تعزيز إجراءا  

ى نحو                                 وارد واستخدامها عل ع الم ة وضمان توزي ة أداء الحكومات المحلي ة لمراقب وقد واصلت الشبكة العمل مع التجمعات المحلي
ه  اد ومنع اف الفس رعة اآتش ذلك ضمان س ر. صحيح، وآ اريو بفخ د غ يم المع: "ويؤآ ة والتقي ام المراقب ات إن نظ ى التجمع د عل تم

ى             ًا عل ة التعليق علن د، حيث يمكن ألعضاء الجماعات المحلي المحلية، والذي أنشأته شبكة ديون أوغندا، هو األول من نوعه في البل
".نوعية الخدمات العامة وعلى توزيعها  



م والحد           آجزء من حملة أطلقتها أوغندا إلعفائها من ا        1996وترآز شبكة ديون أوغندا، التي تأسست عام         ى تحسين الحك ديون، عل ل
. من الفقر في أوغندا من خالل مراقبة تنفيذ الموازنة على مستوى الحكومات المحلية  

ل ال وتخطط الشبكة الستخدام نتائج   ة دلي ة    2006 المفتوحة  موازن ه مشروع الموازن ذي أطلق ين المسئولين        ال وعي ب ادة ال دولي لزي ال
. ية شفافية الموازنةالحكوميين والبرلمان والجمهور بأهم  

:يمكن الحصول على دليل الموازنة المفتوحة على الرابط http://www.openbudgetindex.org      

http://www.openbudgetindex.org/

