حتديات وجتارب

(افتتاحية الن�سخة العربية)

ي�صدر تقرير الرا�صد االجتماعي باللغة العربية للمرة الرابعة لي�شكل

�شاركت فيها �سبع دول عربية .وقد دلت معظم التقارير الوطنية (63

تهدف من خالله اىل ال�ضغط باجتاه اعمال واحرتام احلقوق االقت�صادية

ر�ؤية وا�ضحة واهداف حمددة .ال بل ان ال�سيا�سات الع�شوائية التي

مادة حيوية ت�ستخدمها منظمات املجتمع املدين يف ن�شاطاتها التي
واالجتماعية.

تقريرا من كل انحاء العامل) اىل غياب ال�سيا�سات الوطنية املبنية على

اعتمدت لتحقيق املزيد من االنخراط يف االقت�صاد العاملي قد ادت اىل

يثبت ويدعم قدرات املجتمع
ان العمل من خالل الرا�صد االجتماعي ّ

انهيارات اقت�صادية واجتماعية مت�سارعة دفعت بالبلدان ال�صناعية اىل

النوعي والتحليلي الذي ي�صدره نا�شطو املجتمع املدين ا�ستنادا اىل

يركز التقرير على اجلوانب احلقوقية واالن�سانية لالزمة م�ؤكدا على

املدين من خالل ردم الهوة بني العمل البحثي املجرد واالنتاج البحثي
جتاربهم وخرباتهم امليدانية والعمالنية .واجلدير التوقف عنده مليا

هو العالقة امللتب�سة بني االكادمييا والعمل البحثي ون�شاطات املجتمع

املدين .فبينما حتتاج االخرية اىل مواد بحثية وا�ضحة وحمددة االهداف
واخلال�صات ،ت�ستخدمها لبناء قدراتها ورفع م�ستوى ادائها ال�سيما يف

جمال املدافعة والتفاو�ض مع �صانعي القرار ،تنحو االوىل اىل ا�صدار
االبحاث القيمة ولكن املجردة وغري القابلة لال�ستخدام ال�سهل .ومن

جهة ثانية ،فان املطلوب هو ابحاث للمجتمع املدين ي�ستخدمها كادوات
يف عمله اليومي ،ولي�س جمرد ابحاث عنه وحوله ت�سعى اىل تف�سريه

كظاهرة وتقييمها ،بغ�ض النظر عن جودة هذه االبحاث وعلميتها.

انفاق مئات املليارات انقاذا القت�صاداتها املتداعية.

�رضورة اتخاذ التدابري الفورية ال�صالح النظام العاملي لئال تتكرر
االزمات التي تتعدى اثارها ا�سواق املال وال�رشكات العمالقة لت�ؤثر

باال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي واحلقوقي للماليني حول العامل.
ي�ضيء التقرير على االدوار املحتملة التي تلعبها منظمات املجتمع

املدين يف ال�ضغط على حكوماتها وعلى امل�ؤ�س�سات الدولية لتغيري

ال�سيا�سات املتبعة .وقد حتقق بالفعل يف هذا املجال بع�ض التقدم،

خا�صة يف التقرير الذي قدمته جلنة اخلرباء برئا�سة االقت�صادي جوزف

�ستيغلتز اىل االمني العام لالمم املتحدة .فقد ا�ضاء التقرير على
خماطر تنامي االقت�صادات الوهمية على ح�ساب االقت�صاد املنتج

فقد د�أب الرا�صد االجتماعي منذ العام  1996على ا�صدار التقارير

واحلقيقي ،مقرتحا اعادة النظر باملنظومة الدولية ال�سيما يف اتفاقيات

احلكومات يف جمال ال�سيا�سات االقت�صادية االجتماعية .وقد متكن

النامية .لقد �ساهمت �شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية

التي تت�ضمن موادا على قدر من اجلدية تتناول تقييما اللتزامات

خالل هذه الفرتة من انتاج م�ؤ�رشات ت�ستخدمها منظمات املجتمع املدين

التبادل التجاري احلر التي اعاقت جهود التنمية يف الكثري من البلدان

يف هذا التقرير من خالل االجابة على ا�ستمارة ار�سلتها اللجنة برئا�سة

يف اعمالها البحثية .من بني هذه امل�ؤ�رشات “م�ؤ�رش القدرات اال�سا�سية”

االقت�صادي �ستيغلتز .ومن بني امل�ؤ�رشات االيجابية ولكن غري الكافية

ن�سبة االطفال الذين يبلغون ال�صف اخلام�س ،ون�سبة الوالدات يف ح�ضور

منظمات املجتمع املدين واملجموعات الفاعلة يف اطار املجتمع الدويل

لقيا�س الظروف املعي�شية اقت�صاديا واجتماعيا .ويعتمد امل�ؤ�رش على
اخ�صائيني كفوئني وبلوغ �سن اخلام�سة عند االطفال .كما يكمله “م�ؤ�رش

امل�ساواة بني اجلن�سني” وهو يعتمد على ن�سب التمكني ومعدالت
التعليم والن�شاط االقت�صادي .انه جهد بحثي ي�ستخدمه الباحثون،
وت�ست�شهد به املنظمات الدولية كمرجع للداللة على م�ستويات التقدم

او الت�أخر املحرز يف اطار االجندة التنموية حول دول العامل.

وقد �صدر هذا التقرير (ايلول�/سبتمرب  )2009بعنوان “النا�س اوال”
متناوال االنعكا�سات ال�سلبية لالزمة املالية واالقت�صادية التي اندلعت

اوا�سط العام  2008والتي ،وان دلت على �شئ ،امنا دلت على مدى

هو ا�رصار العديد من الدول االع�ضاء يف االمم املتحدة ا�ضافة اىل

ومنظومة احلاكمية الدولية على حمورية دور االمم املتحدة يف اطار

�صنع القرار وال�سيا�سة االقت�صادية الدولية ،على ان يك�رس احتكار
جمموعة الدول الثمانية والحقا جمموعة الدول الع�رشين للقرار احليوي
الذي ي�ؤثر مب�صري تنمية ال�شعوب .اال ان التحديات تتطلب تغيريات

تطال اليات النظام العاملي وبالتايل جهدا اكرب وعمال ا�ستثنائيا ،من

قبل املجتمع املدين.

عن كل هذه التحديات وعن بع�ض التجارب يحدثنا هذا التقرير.

ه�شا�شة النظام العاملي القائم على اقت�صاد الريع و�سوق االوراق
املالية ،والذي ال يعطي حلقوق االن�سان اية اولوية.

ينق�سم التقرير اىل ق�سمني ،التقارير املوا�ضيعية حيث تناول
الباحثون االزمة العاملية من خمتلف جوانبها ،والتقارير الوطنية التي

زياد عبد ال�صمد

املدير التنفيذي
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