
 

 قيةاصدمشفافيةالموازنة وال: التدقيق االجتماعي في آينيا

 

وق اإلنسان   "أنشطة منظمة   ة     ، إحد (MUHURI)" مسلمون من أجل حق دني العامل  في  ى منظمات المجتمع الم
ويكشف عمل   . قيةاصدممومباسا، آينيا، تضرب مثاًال على الدور المميز الذي تلعبه شفافية الموازنة في تحسين ال          

ز        النخراطأيضًا عن الكيفية التي يمكن بها ا      لمنظمة  هذه ا  ة من تعزي ى     العام في عملية الموازن ة، ويفضي إل  الرقاب
ة       . تحسين الخدمات العامة   وق اإلنسان     "وفي الوقت نفسه، ظل نشاط منظم ار   " مسلمون من أجل حق دًا باالفتق مقي

ة في       ا، إلى جانيإلى وجود قانون لحرية الوصول إلى المعلومات في آين         فافية الموازن ب تحديات واسعة تخص ش
بالد ا . (ال جلت آيني ن 57س ام   100 م ة لع ة المفتوح ر الموازن ى مؤش ر . 2008 عل أنظ

org.openbudgetindex.www ا زود  ، م ة ت ي أن الحكوم ن     يعن ة، ع ر آامل ا غي و أنه ات، ول بعض المعلوم
 )كومة المرآزية ونشاطاتها المالية خالل مسار سنة الموازنةموازنة الح

 

 عمليات الرقابة االجتماعية تكشف عن أهمية معلومات الموازنة
 

وق اإلنسان       "، عملت منظمة    2005منذ عام    ة المصاريف الخاضعة لصندوق          " مسلمون من أجل حق ى مراقب عل
ذا الصندوق لك       . (CDF)تطوير المناطق االنتخابية     دم ه ارب                ويق ا يق ا م ان في آيني ون   1ل عضو في البرلم  ملي

ذا الصندوق بشكل واسع          . أو منطقتها االنتخابية  / دوالر في السنة لدعم مشاريع التنمية في منطقته        وقد نظر إلى ه
دي، وحظي بترحيب المجتمعات التي            على أنه أآثر فعالية في تقديم المساعدات التنموية من           وزارات التقلي خط ال

م          . ة في السابق   مهمش آانت ر والمحسوبية، وسوء التخطيط          ومع ذلك، أحاطت الصندوق أيضًا ته اد والتزوي الفس
 .في اختيار المشاريع، ومشكالت في الرقابة واإلشراف

دم وجود      قية،  اصدم ال مناطق االنتخابية بشكل عام من نقص       يعاني صندوق تطوير ال    ام       نظرا لع  إطار تنظيمي ع
ذه الصنا       يم                      يحكم تخصيصات ه ة أو الخاصة بتقي ارير المالي ديم التق ة لتق اك تصنيفات معياري ا ليست هن ديق، آم

اه االنفصال الدستوري          وإلى ذلك، تغيب هذه الصناديق  الخطوات         .األداء ق عكس اتج  التقليدية للرقابة عن طري
ا تشرف       للسلطات بين الهيئة التنفيذية والبرلمان، بما أن المطاف ينتهي بالهيئة التشريعية وه            ي تنفذ البرنامج، بينم

 .عليه الهيئة التنفيذية

قية صناديق تطوير المناطق االنتخابية عن       اصدمعلى ردم هوة    " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان    "عملت منظمة   
ات   راء عملي ق إج اعي"طري دقيق اجتم دني    –" ت ع الم ات المجتم ا منظم ن خالله وم م ارآية، تق ة تش ي عملي وه

ة            والمجتمعات بتقييم ا   . ستخدام الموارد العامة والتعرف إلى أفضل الطرق لتحسين نواتج البرامج والسياسات العام

اذ                          ي في اتخ ة مشارآة المجتمع المعن اعي نوعي دقيق االجتم ة، يفحص الت وباإلضافة إلى تحليل المعلومات المالي
ين                القرار و  ا حاجات السكان المحلي دقيق       . إلى أي حد تخدم المشاريع التي يجري تقييمه ة ت ام بعملي ومن أجل القي

اجتماعي على صندوق تنمية المنطقة االنتخابية، فإن الوصول إلى سجالت مفصلة عن مشاريع الصندوق يكون          
اطق                        . ضروريًا وحاسماً  ة المن وائم عن مشاريع صناديق تنمي دمون ق ين يق واب الكيني ولسوء الحظ، ورغم أن الن

 . آافية ألغراض المراقبةهذه المعلومات العامة غير ت أن االنتخابية على موقع ألكتروني، ثب

 

  في عملية الموازنةة العامالمشارآةتكشف عن تأثير " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان"نجاحات منظمة 

 

ة      ة، ناضلت منظم ا للمراقب ن جهوده ين م نتين األولي الل الس ان  "خ وق اإلنس ل حق ن أج لمون م ل  " مس ن أج م
ة    الحصول على مدخل إلى سجالت   اطق االنتخابي ة المن ة      . صناديق تنمي ذلك، اقتصرت نشاطات المنظم  ونتيجة ل
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ة              ام     . على خلق وعي بخطط صناديق دعم المناطق االنتخابية في أوساط المجتمعات المحلي ة ع م نجحت المنظم ث
ستخدمت   في الحصول على سجالت من صناديق تنمية المناطق االنتخابية لمنطقتين انتخابيتين، وبالتالي، ا       2007

انغاموي، واألخرى في     -واحدة في شهر آب–هذه السجالت في إجراء عمليتي تدقيق اجتماعيتين     أغسطس في تش
 . في منطقة بهاري2008يوليو عام -شهر تموز

ة        " تجربة"بوصفها عملية التدقيق على أنها    ًا، أقنعت منظم ًا عام ا نقاش ر من آونه وق     "أآث مسلمون من أجل حق
ان ة عضو البرل" اإلنس أن عملي اغاموي ب ان عن تش دثاً  م ون ح اعي سوف تك دقيق االجتم ذا  الت ا أن ه دًا، بم رائ

اني         . البرلماني سيكون األول الذي فتح ملفات حساباته للمجتمع المدني         ة البرلم وباإلضافة إلى ذلك، أقنعت المنظم
ة              ة بشكل         –بأن عملية التدقيق ستفيده في تحسين صورته العام ا طرحت        وهي أطروحة تكون مقنع  خاص إذا م

 .خالل سنة انتخابية

ة            " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان    "حصلت   ة االنتخابي على مجموعة جزئية من سجالت صندوق تطوير المنطق
انغاومي               –ألربعة عشر مشروعًا من أجل التدقيق االجتماعي         ة تش ة منطق ة صندوق تنمي وهي مشاريع آانت لجن

البرامج     " البرنامج الثاني "ت التي أعطيت للمنظمة     وقد تضمنت بعض السجال   . تعتبرها األفضل  الذي يضم قائمة ب
ر               ن محاض زاء م ل؛ وأج ددات العم ي تصف مح ات الت واتير الكمي ة؛ وف ندوق التنمي ة ص ا لجن ي اختارته الت

 .التي تشهد بأن المشاريع قد أنجزت" شهادات االستكمال"اجتماعات لجنة الصندوق؛ و

اء    ام أعض ائق، ق ذه الوث ان  مس"به وق اإلنس ل حق ن أج ة    " لمون م ارات ميداني اعي بزي دقيق االجتم ق الت وفري
ين                    ابالت مع السكان المحلي واآتشف  . للمشاريع األربعة عشر المتضمنة في السجالت، والتي تضمنت إجراء مق

ا من دون سجالت مفصل                     ة هؤالء عددًا من المشكالت في تطبيق المشاريع، والتي آان من المستحيل التعرف إليه
دقيق احد المشاريع         . مشاريع عن ال  دى ت ثًال، ول واد من السوق          فم م استخدام م ون آيف ت ، وصف السكان المحلي

 .جديدةاتير والكميات قالت إنه توجب ان تكون  آل المواد القديم في بناء السوق الجديد، حتى مع أن سجالت الفو

ارب        بعد ذلك، أقيمت جلسة اجتماع علنية عامة ليوم آامل لإلعالن        ا يق دقيق، والتي حضرها م عن مكتشفات الت
ائل اإلعالم                      1.500 ي، ووس ة المحل ة االنتخابي ة المنطق يهم السكان، ومسؤولو صندوق تنمي د  .  شخص، بمن ف وق

ئلة            د أن ووجه مسؤولو الصندوق بعاصفة من األس انضم عضو البرلمان عن تشانغاومي إلى جلسة االستماع بع
ق     وقرب نهاية جلسة االجتماع، وقع عضو البرلمان على       . دقيقمن الناخبين عن مكتشفات الت     التماس يطالب بتطبي

اس ال  راءات قي ن إج ر م در أآب فافيةاصدمق اق ص قية والش ى ميث تم ضمها إل ة،  لي اطق االنتخابي ة المن ناديق تنمي
اني نفسه يعارضه في                       ان البرلم ذي آ وبدعوة إلى وضع قانون شامل لضمان حرية الوصول إلى المعلومات، وال

 .السابق

ان          ، نجح البرلماني نفسه في   2007في نهاية عام     ة أعضاء البرلم ه أغلبي ذي خسر في ه، في الوقت ال  إعادة انتخاب
ة           الحملة، تحدث النائب في أآثر من مناسبة       وخالل. القدماء مقاعدهم  تح سجالته لمنظم مسلمون من أجل      "عن ف

فافية         "حقوق اإلنسان  ان ش ات، حيث           . ، زاعمًا بأنه آان أآثر أعضاء البرلم وم االنتخاب وفي قاعة عد األصوات ي
ة ص       " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان    "آان أعضاء منظمة     ة   يعملون آمراقبين، أخبرهم سكرتير لجن ندوق التنمي

اعي؛                % 40"المحلي بأن    دقيق االجتم ة الت على األقل من األصوات التي تلقاها عضو البرلمان جاءت بسبب عملي
ذا    ه به ان نفس و البرلم رف عض ا اعت ة     . آم كالت الخاص ن المش ر م ن الكثي فت ع دقيق آش ة الت م أن عملي ورغ

اتره س              بصندوق دعم الدائرة االنتخابية المحلية، فإن الحقيقة المجر        تح دف د ف ان ق ى   دة لكون عضو البرلم اعدته عل
 .حاجة إليه لكسب االنتخاباتآسب الدعم الذي آان ب

ة                  ذه، خاطبت منظم اعي الناجحة ه دقيق االجتم ة الت وق اإلنسان         "بالبناء على عملي رة  " مسلمون من أجل حق دائ
اري، أآدت              . باهاري االنتخابية  ة به ا في      وعندما طالبت بسجالت صندوق دعم منطق ى نجاح عمله ة عل المنظم

اري                      . تشانغاومي ة به ة تنمي ه بسجالت لجن رًا عن ثقت ة، معب ى طلب المنظم اري عل ان به . وقد وافق عضو برلم

اري هي              ة، آانت به ة الحكومي ا يكون        "فوفقًا لتقارير الرقاب دائرة        " التي أدارت أفضل م ة ال وال صندوق تنمي أم
 .االنتخابية في آامل البالد



ة عشر مشروعًا شريطة أن تسمح ألعضاء من          " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان     "منحت منظمة  سجالت لثالث
اعي  دقيق االجتم ة الت ي بمراقب ة الصندوق المحل أن   . لجن عور ب م الش رط، رغ ذا الش ى ه ة عل ت المنظم د وافق وق

 .حضور أعضاء اللجنة ربما يعيق عملية التدقيق

وق اإلنسان        "ري، استخدمت منظمة    خالل عملية التدقيق االجتماعي لمنطقة بها      وشرآائها  " مسلمون من أجل حق
ل  ائق مث ات"وث واتير الكمي ي    " ف ة المحل اريع صندوق التنمي ن مش ددًا م كالت خالطت ع ن مش اء ع ع الغط لرف

ى             . المعني يًا عل فًا حس انغوني، اآشتف        " مرحاض "وعلى سبيل المثال، وبينما آانت تجري آش ة ماتس يس قري رئ
اً    المدققون أن ا   ل لالستخدام فعلي ر قاب اء،   . لمشروع آان غير مكتمل، وغير مبني وفقًا للمواصفات، وغي وفي األثن

 .تضمنت وثائق المشروع القول بأن المشروع قد تم إنجازه وأن آافة النقود المخصصة له قد أنفقت

ى الط                  اك إسفلت عل ق وفي حالة أخرى، بين الكشف الحسي على مشروع طريق عن أنه لم يكن هن ر من   . ري وأآث
ذين                   ال ال دقيق أن العم ق الت وا          ذلك، ومن خالل مقابالت مع السكان المحليين، علم فري م يكون وا في الطريق ل عمل

 . أجورًا، وإنما آان يمنح لهم الطعام بدًال عنهايتقاضون

اعي، فإنه      " لم يكن لديها ما تخاف منه     "عندما أعلنت لجنة صندوق بهاري بأنه        دقيق االجتم درك      من الت م تكن ت ا ل
ة        . آانت تبحث في أآثر من مجرد األرقام      " مسلمون من أجل حقوق اإلنسان    "أن منظمة    ان أعضاء اللجن ا آ وبينم

ا ليست محل     م جمعه ي ت ات الت ة أن المعلوم ا أدرك أعضاء اللجن رعان م ك، س ع ذل دقيق، م ة الت ون عملي يراقب
ة ي العملي دخل ف اولوا الت ة المطاف،. تفضيل، وح ي نهاي اع حضرها حوالي وف ًال جلسة اجتم  1.000 أقيمت فع

 .شخص، ولو أن اإلجراءات تعرضت إلعاقة، آما لم يحضرها أعضاء لجنة صندوق التنمية المحلية

 

  آان محددًا بفعل غياب قانون لحرية الوصول إلى المعلومات"مسلمون من أجل حقوق اإلنسان" منظمة تأثير

 

ة      على نطاق أوسع، توضح المعوقات الت      ا منظم وق اإلنسان       "ي واجهته ى    " مسلمون من أجل حق في الوصول إل
ة الوصول        روثائق لجان تنمية المناطق االنتخابية وإج      انون لحري اء عمليات تدقيق تلك الحاجة الماسة إلى وضع ق

ة        ناديق تنمي ان ص ؤولي لج يهم مس ن ف وميين، بم ؤولين الحك ن المس ب م ذي يطل ا، وال ي آيني ات ف ى المعلوم إل
ورالم ع الجمه ات م م المعلوم ة، تقاس اطق االنتخابي وم . ن ات متاحة للعم ل المعلوم ألة جع رك مس وينبغي أن ال تت

 .لإلرادة الرسمية الطيبة

ة       2008بعد أن توقف العنف الذي أعقب االنتخابات في آينيا في بواآير عام              مسلمون من    "، اعتقد أعضاء منظم
دد الساعين إلى نزع الصدقية عن أسالفهم سوف يكونون أآثر رغبة           أن أعضاء البرلمان الج   " أجل حقوق اإلنسان  

وفراً  ر ت ة أآث ان الصناديق المحلي ل سجالت لج ي جع دقيق  . ف ات الت أن عملي ًا ب ة أيض عر أعضاء المنظم ا ش آم
ى                  م عل م وإطالعه الناجحة التي أجروها في تشانغاموي في السنة السابقة ستقنع أعضاء برلمان آخرين بالوثوق به

 .الت لجان الصناديق المحليةسج

وق اإلنسان      "مع ذلك، بذلت منظمة      ائق من                " مسلمون من أجل حق ى وث ر ناجحة للحصول عل دة محاوالت غي ع
دين   . الصناديق المعنية، أوًال من دائرة آيساوني االنتخابية، ثم من دائرة ليكوني        وآان لدى الدائرتين عضوين جدي

دقيق                     في البرلمان، والذين لن يكون لهم شأ       ات الت ا عملي ا تكشف عنه ات سوء اإلدارة التي ربم ن في أي من عملي
ة   ديم سجالت اللجان لمنظم ا تق ك، رفض آالهم ع ذل اطق، وم ي صناديق المن اعي ف ن أجل "االجتم لمون م مس

ان وق اإلنس رة للجدل بشكل خاص ". حق اوني مثي ة صندوق آيس د . وآانت حال ائل اإلعالم آانت ق ك أن وس ذل
ى حدوث                         أثارت في و   اد، والتي أفضت إل وال والفس ا سوء إدارة األم ا فيه قت سابق عددًا من القضايا إزاءها، بم

 .ومع ذلك، ظل النائب الجديد مقيمًا على رفضه التعاون. مظاهرات عامة

فافية       ى الش ار إل ه ا             هذا االفتق ا تفعل ة م ع الجمهور من معرف ر            يمن ة، ويتطلب إجراء تغيي الموارد العام ة ب . لحكوم

ع مستوى                           ذي سوف في رف ق إطار دستوري، وال ًا في خل وسيشرع جعل الوصول إلى المعلومات التزامًا قانوني
ة         وال العام فافية                . تدخل الجمهور في مراقبة استخدام األم ك في تحسين الش ة المطاف، سوف يساعد ذل وفي نهاي

 .الكلية للموازنة والصدقية



فيدة، قابلة للفهم وفي موعدها حول آيفية تخطيط الحكومة الستخدام       جعل معلومات شاملة، م   –إن شفافية الموازنة    
ة وضرورية من         -الموارد العامة   وخلق فرص للمشارآة الجماهيرية في عملية الموازنة، تظل آلها أمور جوهري

ارات السياسية       ة الخي ة، ولتقوي ة موثوق ار الحكوم زود المجتم     . أجل اعتب ات المفتوحة التي ت ا تعمل الموازن ع آم
راد الج دني وأف ي ممارسة الم ارآة ف ى المش درة عل ور بالق ل فرص مه ى تقلي ال، تعمل أيضًا عل ابي فع  دور رق

 .اإلنفاق الفاسد والمنطوي على الهدر، بحيث تزيد بذلك من احتمال استخدام الموارد بطريقة تفي بحاجات الناس
 


