
XIThe right to a future

الراصد االجتامعي: تعزيز املساءلة

ثِّل “الراصد االجتامعي” شبكًة تضمُّ يف الوقت الراهن أعضاء من أكرث من 60 بلَدا يف أنحاء العامل. وقد أنشئت يف عام 1995  يمُ
تمُعنى بالتنمية االجتامعية والتمييز الجنويس”، استجابًة للحاجة إىل تعزيز  التي  ِز لقاٍء “للمنظامت غري الحكومية  مبثابة حيِّ
اك، نرشت هذه الشبكة -التي ما فِتئت تتنامى باستمرار  اإلرادة السياسية املطلوبة لرتجمة وعود األمم املتحدة يف الواقع. ومذَّ
لت أدواٍت للمدافعة عىل املستويات املحليَّة واإلقليميَّة والدوليَّة، وتناولت فيها التقدم املحقَّق  كامًّ ونوًعا- 15 تقريًرا سنويًّا، شكَّ

والرتاجعات التي عرفها النضال ضد الفقر والالمساواة الجنوسية.
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سنة  يف  املنشور  “صفر”  رقم  اإلصدار  منذ 
أضاء  عرش،  السادس  اإلصدار  وحتى   1996
تقرير “الراصد االجتامعي” عىل أكرث من 670 
تقريرًا وارًدا من منظامت املجتمع املدين، وكلها 
تتشارك يف تذكري الحكومات بتعهُّداتها والعمل 
عىل تنفيذها، أكان ذلك من بلد إىل بلد أم عىل 

املستوى الدويل.
ويحافظ اإلصدار الحايلَّ -الذي يتميَّز باحتوائه 
أعضاء  ائتالفًا وطنيًّا من   65 واردة من  تقارير 
الشعلة  اتِّقاد  عىل  االجتامعي”-  “الراصد 
يف  النور  “الشبكة”  إلبصار  سببًا  كانت  التي 

األدوات  توليد  إىل  الحاجة  عنينا   :1995 سنة 
آليات  إىل  االفتقار  لتصحيح  واالسرتاتيجيَّات 
الدولية  التعهُّدات  مراعاة  ولضامن  املساءلة 
واألهداف  االجتامعية  بالسياسات  املرتبطة 

التنموية.
االجتامعي”  “الراصد  نشأ  الذي  العقد  ففي 
رفيعة  املؤمترات  سلسلة  أعادت  خالله، 
]ابتداًء  املتحدة  األمم  عقدتها  التي  املستوى 
وانتهاًء   ،1990 سنة  يف  األطفال  ة  قمَّ من 
لألجندة  االعتبار  األلفية يف سنة 2000[  بقمة 
دت  حدَّ  1995 سنة  ويف  العاملية.  االجتامعية 

النساء  ومؤمتر  )كوبنهاغن(  االجتامعية  القمة 
الفقر  عىل  القضاء  األوىل،  وللمرة  )بيجينغ(، 
والالمساواة الجنوسيَّة باعتبار ذلك هدفًا عامليًّا 
مشرتكًا، لوضع غاياٍت وجداول زمنيٍة ملموسٍة 
ضبايب  نحٍو  عىل  صيغ  الذي  الهدف  لتحقيق 
املتحدة بوصفه  األمم  يف سنة 1946 يف رشعة 
السياسية  اإلرادة  ولتعزيز  للجميع”.  “كرامة 
تصبح  وليك  الوعود  بهذه  للوفاء  املطلوبة 
واقًعا، أنشأت مجموعة من منظامت املجتمع 
املدين “شبكة الراصد االجتامعي” “حيِّزًا تلتقي 
بالتنمية  املعنيَّة  الحكومية  غري  املنظامت  فيه 
)الراصد  الجنويس”  والتمييز  االجتامعية 

االجتامعي، العدد صفر، 1996(.
وهكذا، فقد ُشكِّل “الراصد االجتامعي” ليكون 
أداة نافذة لعرض املعلومات اإلحصائية الدولية 
جوانب  عن  لإلفادة  وكذلك  وتقدميها،  املتاحة 
تحليالٍت  عرب  تُعالج  التي  النوعية  املسائل 
عىل  العاملة  االجتامعية  املنظامت  مها  تقدِّ
الذي  التقرير  يُكرَّس  كام  الوطني.  املستوى 
م املحقَّق والرتاجعات  يُنرشرَ سنويًّا لعرض التقدُّ
الحاصلة يف سياق النضال ضد الفقر ومن أجل 
املتجاِوزان  الهدفان  وهام  الجنوسيَّة،  املساواة 
ن  ممَّ املطلقة  الناس  غالبية  أنَّ  إذ  الكبريان، 

يعيشون الفقر هم النساء.
االجتامعي”  “الراصد  تقارير  أصبحت  وقد 
يف  األوىل  املستدامة  الرقابيَّة  املبادرة  السنويَّة 
الجنوسيَّة  واملساواة  االجتامعية  التنمية  مجال 
عىل املستوى الوطني، واألوىل يف جمعها الرؤى 
تضيف  هي  فيام  واحدة،  بوتقة  يف  العاملية 

البُعد الدويل إىل الجهود والحمالت املحليَّة.
املنشور  “الصفر”  عدده  يف  التقرير  متيَّز  وقد 
اك،  يف سنة 1996 مبساهامت 13 منظمة؛ وُمذَّ
فللراصد  بثبات.  تعاظمها  يف  الشبكة  تستمر 
)“راصدون”  أعضاء  راهًنا،  االجتامعي، 
أرجاء  يف  بلًدا   70 من  أكرث  يف   )”watchers“
العامل، فيام تتنامى العضوية باطِّراد يف كل سنة.

مذكرة تفاهم بني املجموعات الوطنية و«شبكة الراصد االجتامعي«

1. عىل االئتالفات )أو التحالفات( أن تكون قامئًة يف البلد، وأن تنشط يف مسائله التنموية االجتامعية )وليس 
باعتبارها ذات طابع أكادميي أو استشاري حرًصا(.

وتعيينها  الخاصة  استنتاجاتها  ن  يتضمَّ تقريرًا  بتقدميها  الدولية  الشبكة  تجاه  األسايس  التزامها  يقوم   .2
ل يف النرش السنوي. األولويات، وذلك يك تُشمرَ

ررَس عىل مستوى  املاُمرَ الضغط  أنشطة  العاملي يف  والتقرير  الوطنية  تقاريرها  استخدام  تتوقَّع  أن  عليها   .3
وطني.

»الراصد  وعي  توسيع  عىل  بنشاط  تعمل  وأن  أخرى،  منظامت  مشاركة  عىل  منفتحة  تكون  أن  يجب   .4
االجتامعي« وتشجيع املنظامت األخرى عىل املشاركة.

حيث  من  تابعة  ليست  الوطنية  فاالئتالفات  أنشطتها.  لتمويل  التربعات  جمع  عن  مسؤولة  تكون  أن   .5
ماليتها، أو مسؤولة ماليًّا أمام أمانة )سكريتاريا( »الراصد االجتامعي« أو أيِّ من هيئاته الدولية األخرى.

6. يعنيِّ كل ائتالف هيكليَّته التنظيمية الخاصة به.
7. ليست عضوية »الراصد االجتامعي« ومامرسة الوظائف الحكومية باألمرين املتوافقني عىل اإلطالق.

8. إنَّ التعاون مع خطط العمل الوطنية يجب أن تلقى التشجيع عىل املستويات شبه اإلقليمية واإلقليمية 
والعاملية.

9. يف حاالت النزاع بني املنظامت األعضاء/ املُشارِكة ضمن ائتالٍف ما عىل مسائل تتعلق بالراصد االجتامعي 
ح ملركز تنسيق، أو املساهمة يف تقرير »الراصد االجتامعي«، أو تسمية مرشحني لحضور جمعية  )كالرتشُّ
الطيبة لحلِّ املشكالت  العمومية( ينخرط كل األطراف يف اإلعراب عن إرادتهم  »الراصد االجتامعي« 
ل، يف حاالت استثنائية، إىل االتفاق، ميكن لـ »لجنة التنسيق« اتخاذ  عىل الصعيد الوطني. وإذا مل يُتوصَّ

القرارات الالزمة.
ع كل االئتالفات عىل استخدام شعار »الراصد االجتامعي« لدى قيامها  10. ليك تبنيِّ انتامءها إىل الشبكة، تُشجَّ
باألنشطة الوطنية املبارشة املتصلة بأهداف »الراصد االجتامعي« وغاياته. كام يُطلرَب منها إبالغ األمانة 
لجنة  أو  الدولية  األمانة  استئذان  لالئتالفات  أخرى، ميكن  املذكورة. ويف حاالت  األنشطة  الدولية عن 

التنسيق سلًفا يف ما يتعلق باستخدام اسم »الراصد االجتامعي« وشعاره.

ثت املذكَّرة يف ترشين األول )أكتوبر( 2009. متوفرة عىل  ة األوىل مذكرة التفاهم يف روما 2000، وُحدِّ ملحوظة: تبنِّت الجمعية العامَّ
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ُّ والعامليُّ والتقرير املحيلِّ
يف كل سنٍة، يختار “الراصد االجتامعي” للتحليل 
ق موضوًعا مختلًفا يخرتق مجمل التقرير،  املعمَّ
للنقاش  املطروحة  العناوين  عىل  عادًة  ويركِّز 
عىل األجندة الدوليَّة، التي ميكن معالجتها من 
منظور محيل. فيساهم خرباء من أصوٍل ونظٍم 
متنوعٍة بآراٍء بديلة حيال املسائل عرب مقاالت 
وجهة  ُل  وتُستكمرَ املثارة.  للموضوعات  مكرَّسة 
وإقليميَّة  وطنيَّة  بتقارير  هذه  الدوليَّة  النظر 
آراءها  تعرض  التي  األعضاء  املنظامت  عرب 
بلدانها  يف  األوضاع  وشؤون  محيل  منظور  من 

ارتباطًا باملوضوع املختار يف كل سنة.
االجتامعي”  “الراصد  يُنتج  ذلك،  إىل  باإلضافة 
ن معلومات دولية  األدلة والجداول التي تتضمَّ
إىل  )ماكرويَّة(  كليَّة  رؤية  ًما  مقدِّ تقارُنيَّة، 
الوضع املرتبط بأبعاد تنمويَّة معيَّنة. وقد طوَّر 
لقياس  بديلة  ات  مؤرشِّ االجتامعي”  “الراصد 
م أو الرتاجع يف املساواة الجنوسيَّة وإشباع  التقدُّ
يستخدمها  التي  األساسيَّة،  اإلنسانية  القدرات 
حاليًّا،  الدوليَّة،  واملؤسسات  املدين  املجتمع 
هي:  ات  واملؤرشِّ األدلة  وهذه  مرجعيًّا.  معياًرا 
 Gender Equity( ”دليل املساواة الجنوسيَّة“
األساسيَّة  القدرات  و”دليل   )Index, GEI
.)Basic Capabilities Index, BCI(  “
بالرغم من أنَّ األعضاء يستخدمون الوثيقة يف 
 ُ تُعتربرَ متنوعة،  أوضاع  ضمن  املدافعة  أعامل 
أنشطة  عن  -فضالً  التقرير  إطالق  أنشطة 

إطالق األدلَّة- فرًصا لنرش مضامينها وتعميمها 
أوساط  يف  الصلة  ذات  ات  الُفُسحرَ والحتالل 
صنع  عمليات  ويف  والوطنية  الدولية  النقاش 
لغات  بعدة  التقريررَ  “األمانُة”  تنرش  إذ  القرار؛ 
هي: اإلسبانيَّة واإلنكليزيَّة والفرنسيَّة والعربيَّة. 
أيًضا،  تنرش،  الوطنية  االئتالفات  بعض  أنَّ  كام 
نسخها الخاصة من التقرير، عىل نحو ما تقوم 
وأملانيا  وتشيكيا  وإيطاليا  إسبانيا  ائتالفات  به 
فائتالفا  والربازيل.  والهند  وأوروبا  وبولندة 
وإيطاليا،  تشيكيا  يف  االجتامعي”  “الراصد 
املساواة  “دليل  ينرشان  املثال،  سبيل  عىل 
الجنوسيَّة”؛ يف حني ينرش “الراصد االجتامعي” 
وينرش  الوطنية،  لتقاريره  تصنيًفا  غانا  يف 
“الراصد االجتامعي” يف بنني “ تقريره الفصيل 
ويف  االجتامعي”.  بينني  “راصد  عنوان  تحت 
كانون األول )ديسمرب( من سنة 2009 أُطلِقرَ ، 
أيًضا، “تقرير الراصد االجتامعي األورويب” األول 
تحت عنوان: “املهاجرون يف أوروبا باعتبارهم 

العبني تنمويِّني: بني األمل والهشاشة”.
آخر  إىل  حنٍي  من  تُنرش  آخر،  صعيد  عىل 
قدرات  بناء  إىل  أساسية  بصورة  ترمي  تقارير 
عمل  ورش  تُنظَّم  كام  األعضاء،  االئتالفات 
فقد  ومواقف.  بحوث  أوراق  وتُنتج  تدريبيَّة، 
“الراصد االجتامعي” يف سنة 2010، عىل  نرش 
وما  “بيجينغ  عنوان:  تحت  كتابًا  املثال،  سبيل 
الواجهة  يف  الجنويس  االقتصاد  وضع   – بعدها 

الرابع”1.  العاملي  املرأة  مؤمتر  بعد  سنة   15  –
ويف عام 2011 نرش “الراصد االجتامعي” ورقته 
الظرفية )Occasional Paper( السابعة تحت 
 Centroamérica y la sociedad“ عنوان 
 civil – Desaflos en común – Derechos
التي   ،”humanos, desarollo sustentable
باملشكالت  تتعلَّق  موضوعات  تقارير  مت  قدَّ
التقارير  إىل  باإلضافة  املنطقة،  تواجه  التي 

الوطنية.

التي  األوىل  الخاصة  الظرفية  البحث  ورقة  نظرت   1
 )The الليث«  »نيوب  ريزين«  فان  »مرييام  وضعتها 
معه  نشأ  الذي  السيايس  السياق  يف   Lion’s Teeth(
“الراصد االجتامعي”. وتحلِّل ورقة البحث الثانية التي 
 ”Control Ciudadano آرتييغا”:  ماريا  “آنا  وضعتها 
حقوق  اتفاقيات  تجربة  دمقرطة   desde la base“
اإلنسان الدولية بتشييل سنة 1997. وأما ورقة البحث 
من  كل  وضعه  مصنَّف  عن  فعبارة  الثالثة  الظرفية 
لتجربة  م  يقدِّ بيسيو”  و”روبرتو  غاريس”  “باتريسيا 
“الراصد  مثال  خالل  من  كوبنهاغن  أهداف  مراقبة 
الظرفيتان  الورقتان  وأما  امللموس.  االجتامعي” 
العلمي  البحث  فريق  نسقهام  فقد  والخامسة  الرابعة 
الفقر  تعالجان  وهام  االجتامعي”،  “الراصد  لـ  التابع 
الفقر  بني  والروابط  الالتينية  أمريكا  يف  والالمساواة 
وبني حقوق اإلنسان. وأمَّ الورقة السادسة فقد حملت 
 ”Bejing and Beyond – Putting Gender عنوان: 
خالل  أُطلقت  وقد   ،Economics at the Forefront“
الخامسة  بالذكرى  احتفاالً  املرأة  اللجنة وضع  مراجعة 
الدوليَّة.   العمل  وخطة  بيجينغ”  “إعالن  لتبنِّي  عرشة 
هذا، وتتوفر األوراق الظرفية املذكورة عىل الرابط التايل: 
. >www.socialwatch.org/taxonomy/term/459<
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عرب  ووسائلها  االتصاالت  طرائق  خالل  ومن 
اإللكرتونية  اإلعالمية  ونرشته  الشبيك  موقعه 
يستخدم  “الفيسبوك”،  عىل  وصفحته 
الجديدة  اإلعالم  وسائل  االجتامعي  “الراصد 
مبسائل  املتعلقة  املعلومات  لنرش  وأدواته 
وكذلك  اإلنسان،  وحقوق  والتنمية  الجنوسة 
املجتمع  ُمامريِس  بني  ما  يف  النقاش  لتوليد 
صنَّاع  إىل  ذلك  كل  وإيصال  وناشطيه،  املدين 
واالتصاالت  فاملدافعة  والصحافيني.  السياسة 
اآلخر  بعضها  يكمل  الحملويَّة  واالسرتاتيجيَّات 

لتحقيق األهداف املوضوعة.
بلسان  الناطقون  ه  توجَّ عديدة،  مناسبات  ويف 
ة  العامَّ الجمعية  إىل  االجتامعي”  “الراصد 
القامئة بني  الهيئات  املتحدة وغريها من  لألمم 
باسم  أو  الشبكة  باسم  ثني  متحدِّ الحكومات، 
وقد  املكوِّنة.  الشعبية  املدين  املجتمع  قواعد 
الوطنية  إبقاء االئتالفات  الشبكة عىل  حرصت 
مبلَّغًة مبا يحدث يف سياق عمليات صنع القرار 
يف  املشاركة  من  األعضاء  متكني  وعىل  العاملي، 

هذه التطوُّرات. 

شبكة مرنة
من  العديد  تطوَّر  اللقاء”  “حيِّز  تنامي  مع 
التأسيسيَّة  وأهدافه  أفكاره   ولكنَّ  جوانبه، 
ة  قمَّ يف  للمشاركة  استعداداتها  ففي  بقيت. 
كوبنهاغن االجتامعية، تبنَّت منظامت املجتمع 
إذ  شبكًة.  النتظامها  ومرنة  طرقًا خاصة  املدين 
توجيهيَّة،  لجنٌة  أو  أيُّ هيكليَّة رسمية  أ  تُنشرَ مل 
فقد  ثابتة.  تنسيق  مجموعة  أ  تُنشرَ مل  كام 
 )NGOs( الحكوميَّة  غري  املنظامت  لت  فضَّ
يف  أنشطتها  ق  تُنسِّ وأن  بعًضا  بعُضها  تُبلِّغ  أن 
أي وفق مقاربة رأى  أفقيَّة مفتوحة،  فسحاٍت 
مة  باعتبارها مقاربة متقدِّ املحلِّلني  إليها بعض 
تبنَّاه فيام بعد  الذي  التنظيم  وسبَّاقة لنموذج 
املنتدى االجتامعي العاملي. وقد شكِّل العديد 
من املنظامت غري الحكومية -التي شاركت يف 
“الراصد  عمودرَ  بعد-  فيام  االجتامعيَّة  ة  القمَّ
تحتفظ  لذلك،  ونتيجًة  الفقري.  االجتامعي” 
هيكلية الشبكة ووظائفيَّتها بالكثري من مرونتها 

وانفتاحها األوَّلنْي.
ترَهيكرَلرَت  فقد  الوطنية  االئتالفات  إىل  باإلضافة 
ة”،  الشبكة حول هيئات ثالث: “الجمعية العامَّ
ويف  الدولية”.  و”األمانة  التنسيق”،  “لجنة 
التنسيق  بُنى  أُنِشئرَت  األخرية،  السنوات 
رَْفُصٍل  اإلقليمية وشبه اإلقليمية لتكون فسحةرَ مترَ

–وليس بالرضورة بوصفها هيئة وسطية- لرتبط 
الوطني بالعاملي.

كياناً  ليست  االجتامعي”  الراصد  “شبكة  إنَّ 
نظامها  بكتابة  تنطلق  مل  وهي  مندمجا، 
الداخيل الحاكم؛ بل هي مذكرة تفاهم قصرية 
)أنظر  الشبكة  وبني  وطنية  مجموعات  بني 
الذي  األسايس  العمل  إطار  أصبحت  اإلطار( 
استقالل  احرتام  وعكس  املشرتكة  اآلمال  د  جسَّ
عىل  القرار  وصنع  الذايت  الوطنية  االئتالفات 
الذي  الرئييس  واملبدأ  دميقراطي.  أفقي  نحو 
مييِّز “الراصد االجتامعي” من شبكات املجتمع 
مركزي  كيان  مثَّة  ليس  أنه  يف  الدولية  املدين 
العمالنية  املبادئ  وهذه  ألعضائه.  املال  ن  يؤمِّ
ترافق  التي  التوترات  تجنُّب  عىل  تساعد 
–ألنها  الشبكة  ضمن  املانح-املتلقِّي  عالقات 
تجنَّب  عىل  وأيًضا  أصالً-،  موجودة  ليست 
حول  الطويلة  النقاشات  جرَّاء  الطاقة  خسارة 
املال واملوازنات واإلفادة عن اإلنفاق، فضالً عن 
لدى  قويًّا  شعوًرا  أمثرت  كام  اإلجرائيَّة.  املواد 

األعضاء بثبات الشبكة واستقرارها.
بالطريقة  الوطنية  االئتالفات  تنظَّم  وهكذا، 
التي تريد –أو تقدر عليه- مبا يتالءم وظروف 
“الراصد  ائتالف  عضوية  وأما  بلد.  كل 
أو  معاهد  يضمُّ  إذ  عة،  متنوِّ فجدُّ  االجتامعي” 
مراكز بحثيَّة ومنظامت غري حكومية ومنظامت 
نسويَّة  ومجموعات  ونقابات  متوطِّنة  محلية 

ومنظامت ريفيَّة وغريها.

ة الجمعية العامَّ
هيئة  أعىل   )GA( ة   العامَّ الجمعية  تُعترب 
إذ  االجتامعي”.  “الراصد  شبكة  يف  حاكمة 
تُناقرَش فيها السياسات وتُخطَّط االسرتاتيجيات 
متوسطة وبعيدة املدى، بحيث تشكِّل منتدى 
فسحة  أيًضا،  متثَّل،  أنَّها  بيد  القرار.  صناعة 
لتعزيز الشعور باالنتامء وتقوية هوية الشبكة 
كل  مرة  ة  العامَّ الجمعية  وتنعقد  ووحدتها. 
أربع  اآلن  حتى  انعقدت  وهي  سنوات،  ثالث 
مرات يف كلٍّ من: روما )2000(، بريوت )2003( 
خالل  رًا  ومؤخَّ  ،)2009 آكرا   ،)2006( صوفيا 
الجمعية  خلُصت  وقد  مانيال.  يف   20112 عام 
االقتصادي  النموذج  أنَّ  إىل  مانيال  املنعقدة يف 

وغري  العمل  وأوراق  النهائية  التقارير  إيجاد  ميكن   2
ة املذكورة  ذلك من املواد الناجمة عن الجمعيات العامَّ
www.socialwatch.org/< :التايل الشبيك  املوقع  عىل 

>node/62

من  كفاءة  بذي  ليس  النمو  بقوة  املدفوع 
الناحية  من  عادل  وغري  االقتصاديَّة،  الناحية 
الناحية  من  ر  مدمِّ أنه  عن  فضالً  االجتامعيَّة، 
السياسيَّة،  الناحية  من  مستدام  وغري  البيئيَّة 
السائد  االقتصاديَّ  النموذج   بتحدي  وتعهد 
عىل اساس منو الناتج املحيل االجاميل العاملي. 
يف  أيًضا،  االجتامعي”،  “الراصد  وسيساهم 
أجل  من  وسيدافع  باملناخ  املتَّصلة  املفاوضات 
الفقر  عىل  القضاء  لتمويل  مبتكرة  مصادر 

ولتحقيق املساواة الجنوسيَّة.

اللجنة التنسيقية
تُعترب اللجنة التنسيقيَّة )CC( الهيئة السياسية 
املولرَجة ُمامرسة عمل الشبكة اليومي، مع بنية 
تنظيميَّة تتطلَّب اتصاالت انسيابيَّة تُيسَّ مبدئيًّا 
إلكرتونيَّة،  بريديَّة  عناوين  قوائم  خالل  من 
باإلضافة إىل اجتامعات وجاهيَّة تُعقد مرًة كل 
صة  الهاتفية املخصَّ سنتني، فضالً عن املؤمترات 

دة. ملناقشة مسائل محدَّ
“ضامن  هي  التنسيقية  اللجنة  مهمة  وألنَّ 
ات  الرؤية السياسيَّة ومشاركة الشبكة يف الُفُسحرَ
أن  تركيبها  “ويحاول  الصلة،  ذات  والعمليات 
ويراعيه،  والجنويس  الجغرايف  التوازن  ميثِّل 
فضالً عن األخذ بعني االعتبار مساهمة األعضاء 
أن  ميكن  التي  وخرباتهم  قدراتهم  حيث  من 
اإلجامل”3.  وجه  عىل  الشبكة  منها  تستفيد 
اللجنة  قرارات  اتُّخذت  فقد  العموم،  وعىل 
التنسيقيَّة باإلجامع، وقد استُشري بشأن كل قرار 
مشاركة  أما  حينه.  يف  الراصدون  )ومناقشة( 
عضوين  -باعتبارهام  الثابتة  األمانة  عضوي 
التنسيق  فتضمن  اللجنة-  أعضاء  من  خاصني 
بني الهيئتني، فيام تكمن وظيفة األمانة يف توفري 

الدعم للقرارات االسرتاتيجيَّة وتنفيذها.

األمانة الدوليَّة
تُعترب األمانة الدولية الهيئة التنفيذية الرئيسية 
يف شبكة الراصد االجتامعي. وقد أشار التقييم 
الشبكة  له  خضعت  الذي  األول  الخارجي 
)2000-1995( إىل أنَّ “ما تغريَّ من أدوار شبكة 
األمانة  دور  هو  املتنوعة  االجتامعي  الراصد 
الدولية ” )Hessini and Nayar, 2000(. ففي 

ف هذه الوثيقة طبيعة لجنة التنسيق ووكالتها  3 توصِّ
ة الثانية املنعقدة يف  التي اتُّفق عليها يف الجمعية العامَّ

بريوت. الوثيقة متوفرة عىل الرابط التايل:
>www.socialwatch.org/node/9388<
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دة مبسؤولية  األصل، كانت وظيفة األمانة محدَّ
فقد  الشبكة  لنمو  نظرًا  ولكن  التقرير،  إنتاج 
وظائف  من  سلسلة  وظيفتها  إىل  أُضيف 
القدرات  وبناء  البحث  ذلك  يف  مبا  جديدة، 
وكذلك  للشبكة  والرتويج  الحمالت  وتنظيم 

متثيلها يف املنتديات الدولية.

تعزيز املساءلة
“آكرا”  يف  املنعقدة  ة  العامَّ الجمعية  قت  صدَّ
خالل ترشين األول )أكتوبر( 2009 عىل مفهوم 
“املسؤولية املشرتكة” ]أو “املساءلة املشرتكة”[ 
املختلفة  وهيئاتها  الشبكة  أعضاء  بني  ما  يف 
وتعتقد  األعضاء(.  التنسيق،  لجنة  )األمانة، 
الرئييس  شبكة “الراصد االجتامعي” أنَّ العمل 
واملساواة  الفقر  عىل  القضاء  تحقيق  هو 
عىل  أوالً  االجتامعية،  والعدالة  الجنوسيَّة 
األنشطة  فإنَّ  املستويني املحيل والوطني، ولذا 
مسؤولًة  تكون  أن  ينبغي  الدوليَّة  والبُنرَى 
الوطنية  املكوِّنة  القواعد  خدمتها  سياق  يف 

واملحلية، وليس العكس.
سيحقِّق “الراصد االجتامعي” أهدافه من خالل 
اسرتاتيجية املدافعة والتوعية واملراقبة والتنمية 
فالراصد  الشاملة.  والتشبيكيَّة  التنظيميَّة 
االجتامعي يُعزِّز التنمية املستدامة التي يحتل 
اإلنسان منها القلب ويعمل من أجلها. والسالم 
هو رشط يسبق إحقاق حقوق اإلنسان والقضاء 
عىل الفقر. بيد أنَّ الفقر وانعدام احرتام حقوق 
العديد من  أساس  يستقرَّان يف  أيًضا،  اإلنسان، 
رة التي  النزاعات املسلَّحة. ولذا، فإنَّ اآلثار املدمِّ
األوضاع  وكذلك  الناس،  عىل  ما  نزاٌع  يخلفها 
االجتامعي  الراصد  اهتامم  تحوز  تعقبه،  التي 

الخاص.
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دور »الراصد االجتامعي« الرئييس

خوان سوماڤيا1

كام يعرف العديد منكم فأنا داعم كبري لـ »الراصد االجتامعي«. وأعتقد أنَّ حركة املساءرَلة هذه التي 
بدأمتوها أثناء القمة العاملية للتنمية االجتامعية يف كوبنهاغن، وما بعدها، أثبتت بالتأكيد جدارتها، 
ولذا فإنَّ روحي االجتامعية املدنية هي معكم بالكامل. وشكرًا لكم عىل عملكم الرائع الذي قمتم 
الدوام، فضالً عن تذكريكم  إذ لطاملا ذكَّرمتوها عىل  الحكومات والتزاماتها.  تعهُّدات  به يف مراقبة 

املنظامت الدولية ورشكات األعامل واملنظامت غري الحكومية برضورة العمل عليها.
دت املؤمترات الرئيسية التي انعقدت يف التسعينيَّات أجندات التحوُّل من األمم املتحدة.  لقد حدَّ
السائدة مع رؤية تنموية مستدامة.  الحكومات تتساءل بصدد األفكار  كان ذلك زمًنا بدأت فيه 
ر عملية صوغ املقاربات الجديدة. إال أنَّ تعهُّدات  وكان العديد من الحكومات، آنئٍذ جاهزًا لتصدُّ
التسعينيَّات أصبحت خاضعة أكرث فأكرث ملطالب منوذج عومليٍّ فوضويٍّ غري منضبط، بات مع الوقت 
ا راهًنا، فقد باتت  مجحًفا وغري متوازن إىل حدٍّ بعيد، بل غري مستدام سياسيًّا، عىل ما أعتقد. أمَّ
الشجاعة والتصميم وفسحة التفكري والعمل عىل نحو مختلف، أضعف بكثري. وهذا يعطي دور 
املجتمع املدين والحركات االجتامعية بوصفها عوامل التغيري قيمة كربى. ولعلَّ »الراصد االجتامعي« 

يشكِّل، اليوم، رضورة، أكرث من أيِّ وقٍت مىض.
األمام..  إىل  م  والتقدُّ الراهن  الواقع  نقوِّم  أن  علينا  كان،  لاِمرَ  مراجعتنا  سياق  يف  األعزَّاء،  أصدقايئ 
وسبب ذلك أنَّ األزمات املالية واالقتصادية مظاهر لنسق منو ال يتَّسم بالكفاءة خلق مستويات 
غري الئقة للدخل ولرتكُّز الرثوات. وليس من املُفاجئ أنه كان هناك إضعاف واضح ملقاربة حقوق 
اإلنسان. ونحن نعرف أنَّ التحوُّالت التي نرغب برؤيتها يف مجتمعاتنا ينبغي أن تُسريَّ بقوة الحركات 
االجتامعية والنضال االجتامعي. فالتقدم االجتامعي يتطلَّب يقظة ونشاطيَّة ثابتتني. فقد ساعدت 
ميكننا  بحيث  القياس،  م  لتقدُّ وسيلة  وكانت   ، معنيَّ تركيز  تثبيت  عىل  األلفيَّة«  التنمية  »أهداف 
الوقت نفسه، تبنيِّ  الفقر املطلق منذ عام 1990. ولكن، ويف  النجاحات يف خفض  تسجيل بعض 
مليون  به 61  يتمتَّع  الذي  نفسه  الدخل  العامل  إنسان عىل مستوى  بليون   3,5 لدى  أنَّ  الحقائق 

من األغنياء.
حتَّى هنا، يف آسيا الديناميَّة، نشهد النمو السيع الذي يطرأ عىل املُخررَج، إال أنه يرتافق مع منو 
بطيء يف عدد الوظائف الالئقة ويف األجور. ميكننا أيًضا اإلشارة إىل أنَّ أكرث من 200 مليون نسمة 
هم رسميًّا عاطلون عن العمل عىل صعيد العامل، مبا يف ذلك نحو 80 مليون من الشباب والشابات، 
بحيث تفوق معدالت بطالة الشباب، يف بعض األحيان، من سبعة إىل عرشة أضعاف معدالت بطالة 
ة ومعرَّضة نحو 1,5  الفئات السكانية األخرى. كام يبلغ عدد العامل الذين يعانون من عاملة هشَّ
بليون عامل، فيام يبلغ عدد من يعملون للبقاء عىل قيد الحياة ويعيشون بأقل من دوالرين يف 
ًدا إىل االرتفاع. وهذا، عىل وجه التأكيد، ليس  اليوم نحو 1,2 بليون إنسان، وهام رقامن يتجهان مجدَّ
الطريق املؤدِّي إىل التنمية املستدامة. فالسكان يطالبون عن حق مبزيد من العدالة يف كل جانب 
من جوانب حياتهم. ويف ثالثة أرباع اثنني ومثانني بلًدا التي تتوفر فيها البيانات واملعلومات، تتحوَّل 
املعييش.  ومستواهم  حياتهم  مستقبل  نوعية  حيال  فأكرث  أكرث  متشامئني  ليصبحوا  األفراد  غالبية 
ون، مبن فيهم الطبقات الوسطى. ويف الوقت نفسه، فهم يرون  فالكثري منهم يشعرون بأنهم معترَرصرَ
سلطة  بوجود  لتحكم  اإلرادة  مسلوبة  أو  ا  جدًّ ا ضعيفة  إمَّ الحكومات هي  من  العديد  أنَّ  كيف 
املتموِّلني ونفوذهم غري املنضبط وغري الخاضع للمساءلة، أولئك الذين يهيمنون عىل مجتمعاتهم 
قابلة  غري  أنها  لضخامتها  ُد  يُعتقرَ مالية  مؤسسات  ناحية،  من  فلدينا،  كبريًا.  سلبيًّا  تأثريًا  ويخلِّفون 
لون عىل أنهم قليل  للفشل؛ ولدينا، من ناحية أخرى، العديد من الناس الذين يشعرون أنهم يُعامرَ

حتَّى يُهتمَّ بأمرهم. إنه أمر ال ميكن أن يستمر.
لقد صدمت األزمتان املالية واالقتصادية العامل بإدراكه أنَّ التغيري كان أمرًا رضوريًّا. إال أنَّ مثَّة العديد - 
ات الدالَّة عىل العودة إىل مبدأ »األعامل كام هي العادة«، وهذا ال يعدو أن  ا- من املؤرشِّ بل الكثري جدًّ
م إىل األمام؟ علينا أوالً أن نضع هديف العمل الالئق  يكون إال وصفة للكارثة. وإذن، كيف ميكننا التقدُّ
ا نخترب نشوء  والحامية االجتامعية باعتبارهام هدفني رئيسيني ألنساق النمو التنموي املستدام. ورمبَّ
العديد من التوترات، بل معظمها، يف عامل العمل. فالعمل الالئق واملنتج محوريٌّ بالنسبة للكرامة 
االقتصادي  وللنمو  ومجتمعاتنا،  عاتنا  تجمُّ يف  وللسالم  وعائالتهم،  الناس  حياة  والستقرار  اإلنسانية، 
املستدام. دعوين أقتبس: »إنَّ الفقر  يف اي مكان هو تهديد لإلزدهار يف كل مكان«. يعكس مبدأ 
دستور »منظمة العمل الدولية« هذا، كام قلتم أنتم بأنفسكم، حق جميع الناس يف أال يكونوا فقراء. 
وكل إنسان يعيش الفقر يعلم أنَّ الخروج من إسار الفقر بعمل منتج هو الفرصة الفضىل ليعيش 
حياة كرمية. فالعمل ليس سلعة، بل هو أسايس للكرامة اإلنسانية، إذا أردتم السالم ينبغي عليكم 
ا  غرس العدالة االجتامعية . هذه هي املبادئ العملية التي تؤمن بها »منظمة العمل الدولية«. وأمَّ
سوق العمل فهي البوابة إىل العدالة االجتامعية عندما تحرتم الكرامة اإلنسانية، ترشدها أفكار الحرية  

واالنصاف واملساواة.
إنَّ »منظمة العمل الدولية« وأجندتها هام يف قلب العمليات االجتامعية الواقعية والفعلية. فقد 
ُولِْدنا مؤسسًة يف عام 1919 من رحم النضاالت االجتامعية يف أواخر القرن التاسع عرش. ويف عرص 
االجتامعية  والعدالة  العمل  لفرص  مؤثرة   نداءات  نسمع  العربية  والثورات  االنتفاضات  ازدهار 
إىل  االنتقال  وإنَّ  الالئق.  العمل  وهو  أال  واحد،  مطلب  يف  ن  تُضمَّ وكلها  والدميقراطية،  والحرية 
نسق مختلف من النمو تدعمه العدالة االجتامعية لهو أمر ممكن من الناحية التقنيَّة، مع علمنا 

خة. هنا بالتحديد تجدون مفتاحكم. أنه صعب من الناحية السياسية، حيث توجد مصالح مرتسِّ
يتطلَّب، عىل  فهو  األجندة.  دفع هذه  رئييس يف  بدور  يضطلع  أن  االجتامعي«  »الراصد  لـ  ميكن 
سبيل املثال، مزيج جديد من السياسات، يولِّد مستويات أعىل من االستثامر يف االقتصاد الفعيل، 
وخصوًصا يف املؤسسات الصغرية، وليس يف املنترَجات املاليَّة التي ال تخلق قيمة أو وظائف؛ بحيث 
س لتوازن  يغلُّ عالقة أعدل بني مكاسب اإلنتاجية وبني األجور؛ وينتج منوًّا مندفًعا بالدخل، ويؤسِّ
بني االسرتاتيجيات القامئة عىل التصدير وبني املتطلَّبات الناجمة محليًّا؛ وميكِّن الجميع من املشاركة 
توازن وتالزم عرب  بإرساء قواعد  الصلة؛ ويسمح  تدريبية وثيقة  تعليمية  تثقيفية  من خالل فرٍص 
والحوار  العمل  يف  الحقوق  ويضع  الخرضاء؛  الوظائف  خلق  يف  مثالً  ومتاسكها،  السياسة  انسجام 
االجتامعي يف قلب عمل صنع السياسة. كام ينبغي ملزيج السياسات هذا أن يلتزم بأهداف التشارك 
يف مكاسب العوملة ومنافعها عىل نحو متكافئ يف سياق يزدهر فيه الصوت واملشاركة والدميقراطية.

مان ميكنهام أن يكونا   يف هذه السنة، خالل مؤمتر العمل الدويل، وهو مؤمترنا السنوي، كان لنا تقدُّ
تتعلق  جديدة  معاهدة  االخرتاقني  أول  االجتامعية.  العدالة  مع  النمو  فكرة  يف  ني  مهمَّ عنرصين 
بالعامل املنزليني تُدخل نظام الحقوق عىل االقتصاد غري الرسمي. لقد تعبَّأ العامل املنزلييون زمًنا 
يناضلون من أجله، وعلينا اآلن أن نكفل  الحصول عىل ضامنهم ونيل احرتام ما  طويالً سعيًا إىل 
م إىل األمام نحو إقرار معايري  سلوك املعاهدة طريق التصديق واإلبرام والتنفيذ. وثانيًا، نحن نتقدَّ
»منظمة العمل الدوليَّة« يف السنة القادمة يف ما يتعلق بالحامية االجتامعية الشاملة أرضيًَّة لتعزيز 
املطالب  ز  تحفِّ التي  واملستدامة،  املنتجة  والتمكينية،  الضامنة  االجتامعية  الحامية  اسرتاتيجيات 
الكتليَّة. وعلينا، اليوم، أن نتذكَّر أنَّ %80 من العامل ال ميلكون نفاًذا إىل الحامية االجتامعية. وهذا 
يوضع ضمن إطار عمل اسرتاتيجيَّات وطنية أوسع نطاقًا مبا يؤول إىل خفض الفقر وإضفاء الطابع 
الرسمي عىل العاملة غري الرسمية. وهذه، عىل ما أعتقد، كتل إنشائية قوية للعدالة االجتامعية، 
وأنا أدعوكم إىل العمل عىل التعبئة حولها، بحيث ميكن أن يكون دعمكم قيِّاًم للغاية. كام أود أيًضا 
أن أذكر أنَّ مثَّة حركة ناشئة وليدة تنادي بالعمل الالئق، تبدي تالحمها ومتحُورها حول السابع من 
ترشين األول )أكتوبر( من كل عام، حيث أعلنت كونفدرالية االتحادات النقابية الدولية هذا اليوم 

يوًما دوليًّا للعمل الالئق، وهو ما سرتغبون يف االنضامم إليه.
العريب ووضوحهم  الشباب  إنَّنا جميًعا نستلهم شجاعة  بالقول  األعزاء، دعوين أختم  أيها األصدقاء 
باألمر  ليس  التغيري  اتجاه  أنَّ  كام  جميًعا.  مهمتنا  هو  واقع  إىل  األحالم  تحويل  أنَّ  إال  وطاقتهم، 
نحو  التغيري  نقود  أن  علينا  ينبغي  يحدث.  ملا  مراقبني  جميًعا  نكون  أن  بالتايل  وعلينا  املضمون، 
ُمخررَجات متوازنة وعادلة؛ كام ينبغي علينا أن نكون ُمسائِلني وُمساءرَلني أيًضا. فنموذج النمو الراهن 
الذي تطور منذ أوائل الثامنينيَّات أضحى غري ذي كفاية من الناحية االقتصادية وغري مستقر من 
رًا من الناحية البيئية وغري مستدام من الناحية السياسية. ولذا، فقد وجب  الناحية االجتامعية ومدمِّ
ويخربنا  نعلم  ولكننا  االجتامعي.  الرصاع  تفاقم  إىل  يؤدِّي  أن  ميكن  لذلك  ي  التصدِّ ولكن  تغيريه. 
عندما  فإنكم  أيًضا،  تعرفون  وكام  اإليجايب.  التغيري  يولد  االجتامعي  النضال  رحم  من  أنَّ  التاريخ 
ي األفكار املهيمنة، وعندما اخرتتم الدفاع عن حقوق اإلنسان واملساواة الجنوسية والقيم  اخرتتم تحدِّ
األخرى الواقعة تحت نري االنتهاك والخرق، فقد كنتم تتوخَّون جعل املجتمعات أفضل حاالً، فضالً 
تيار املصالح. ولذا، فإنَّ األمر صعب وسيظل  السباحة عكس  عن كونكم اخرتتم خياًرا آخر: خيار 
صعبًا دامئًا. ولذا، أيًضا، ينبغي دامئًا الحفاظ عىل االلتزام واإلميان الراسخ والثبات والطاقة اإليجابية 
بعيدة من اإلحباط، وهو أمر أسايس. وستصلون إىل مبتغاكم، وهذا هو روح »الراصد االجتامعي«.. 
فام تقومون به حيوي. أمتنى لكم القوة والخيال يف اضطالعكم بالعمل الثمني، وأدعوكم إىل العمل 
يًدا بيد مع »منظمة العمل الدوليَّة« للوصول إىل عرص جديد من العدالة االجتامعية. أتقدم منكم 

ببالغ الشكر.
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