الرا�صد االجتماعي :تعزيز امل�ساءلة
ع�ضوا حول العامل ،ت�أ�س�ست يف العام 1955
"الرا�صد االجتماعي"هو �شبكة ت�ضم اليوم �أكرث من �ستني
ً
كـ"ملتقى للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية والتمييز بني اجلن�سني"�،إ�ستجابة
للحاجة �إىل تعزيز الإرادة ال�سيا�سية املطلوبة لتحقيق الوعود التي قطعتها االمم املتحدة .ومنذ
تقريرا
ذلك الوقت� ،أ�صدرت هذه ال�شبكة التي مازالت تنمو على امل�ستويني الكمي والكيفي14 ،
ً
�سنويا حول التقدم والعرثات يف مكافحة الفقر وامل�ساواة بني اجلن�سني ،ا�ستخدمت ك�أدوات
ً
للمدافعة/املنا�رصة على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية.
منذ العدد �صفر الذي ُن�شـر يف عام ،1996
وحتى هذا الإ�صدار احلايل� ،أ�صدر الرا�صد
االجتماعي �أكرث من  600تقرير من خمتلف
منظمات املجتمع املدين .تت�شارك جميع
هذه التقارير هدفا ً رئي�سيا ً ،هو تذكري
وتق�صي تطبيقها
احلكومات بالتزاماتها
ّ
عمليا� ،سواء على م�ستوى
هذه االلتزامات
ًّ
كل بلد منفر ًدا� ،أو على امل�ستوى الدويل.
وهذا الإ�صدار ،الذي يعك�س من مالمح
الإ�سهامات التي قدمتها حتالفات الرا�صد
االجتماعي يف  61دولة� ،إمنا يوفر عوامل
اال�ستدامة للإطار الذي حقق وجود ال�شبكة
يف العام  :1995احلاجة اىل خلق �أدوات
وا�سرتاجتيات ملعاجلة نق�ص �آليات امل�ساءلة،
و�ضمان التماثل مع االلتزامات الدولية
املتعلقة بال�سيا�سات االجتماعية و�أهداف
التنمية.
ويف العقد الذي ت�أ�س�ست فيه الرا�صد
االجتماعي ،ف�إن �سل�سلة من م�ؤمترات الأمم
املتحدة رفيعة امل�ستوى ،بداية من "قمة
الأطفال" يف العام  1990ونهاية بقمة
الألفية يف العام  ،2000تولت �إعادة حتديد
الأجندة االجتماعية العاملية .ففي العام
 1995حددت القمة االجتماعية "كوبنهاغن"،
وم�ؤمتر املر�أة "بكني" ،ولأول مرة ،مكافح َة
الفقر وامل�ساواة بني اجلن�سني ك�أهداف
عاملية م�شرتكة .وو�ضعت �أهدافً ا حمددة
أطرا زمنية لتحقيق هذا الهدف الذي اعرتى
و� ً
الغمو�ض �صيغته يف عام � 1946ضمن ميثاق
الأمم املتحدة ،متمثالً يف "الكرامة للجميع".
ولتعزيز الإرادة ال�سيا�سية املطلوبة
لتحقيق هذه الوعود على �أر�ض الواقع ،مت
ت�أ�سي�س �شبكة الرا�صد االجتماعي كـ"ملتقى
للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية

االجتماعية وامل�ساواة بني اجلن�سني" (�أنظر:
 )Social Watch No. 0,1996من ِقبل
جمموعة من منظمات املجتمع املدين.
لقد متت �صياغة تقرير الرا�صد االجتماعي،
ليكون �أداة فعالة لتقدمي املعلومات
دوليا ،والبت يف
الإح�صائية املتوافرة
ً
اجلوانب الكيفية للق�ضايا التي يتم تناولها،
من خالل حتليالت جتريها منظمات اجتماعية
تعمل على م�ستوى وطني .والتقرير �إ�صدار
يكر�س لعر�ض مدى التقدم وكذلك
�سنويَّ ،
العرثات يف الكفاح �ضد الفقر وامل�ساواة بني
اجلن�سني .وهما هدفان كبريان متداخالن م ًعا،
نظرا لأن غالبية َمن يعي�شون يف فقر ،هن من
ً
الن�ساء.

وف�ضالً عما ت�ضيفه من بعد دويل على
اجلهود واحلمالت املحلية ،فقد �أ�صبحت
�سنويا،
تقارير الرا�صد االجتماعي ال�صادرة
ًّ
متثل مبادرة الر�صد املتوا�صلة الأوىل من
نوعها حول التنمية االجتماعية وامل�ساواة
أي�ضا يف اجلمع بني
بني اجلن�سني ،والأوىل � ً
الإثنني م ًعا يف ر�ؤية دولية عامة واحدة.
وقد عكَ�س العدد �صفر ال�صادر يف عام
 1996مالمح �إ�سهام  13منظمة من منظمات
الرا�صد االجتماعي .ومنذ ذلك احلني وا�صلت
ال�شبكة منوها بثبات .وللرا�صد االجتماعي
يف الوقت احلايل �أع�ضاء "مراقبون" يف �أكرث
من  60دولة حول العامل ،تتنامى ع�ضويته
عاما بعد عام.
باطراد ً

مذكرة التفاهم بني املجموعات الوطنية
و�شبكة الرا�صد االجتماعي
 .1يجب �أن تكون التحالفات م�ستقرة يف البلد املعني ،وفاعلة يف ق�ضايا التنمية االجتماعية يف
ذلك البلد (وال تقت�رص نوعيتها على الأكادمييني واال�ست�شاريني).
م�صحوبا بتو�صياتها ،وحتديدها للأولويات
 .2يتمثل التزامها الأ�سا�سي يف تقدمي تقرير وطني
ً
التي يجب ت�ضمينها يف الإ�صدار ال�سنوي.
 .3يتوقع من التحالفات الإفادة من تقريرها الوطني ،والتقرير العاملي ،يف �أن�شطة املنا�رصة
على امل�ستوى الوطني.
 .4يجب �أن تنفتح التحالفات على االندماج مع منظمات �أخرى ،والعمل بفاعلية على ن�شـر الوعي
باملراقبة االجتماعية ،وت�شجيع منظمات �أخرى على امل�شاركة.
 .5التحالفات م�س�ؤولة عن تنمية مواردها من �أجل تنفيذ �أن�شطتها .وال تعتمد يف التمويالت على
�أو م�ساءلة �أمام �أمانة الرا�صد االجتماعي� ،أو �أي كيان دويل فيها.
 .6يحدد كل حتالف هيكله التنظيمي �أو امل�ؤ�س�سي اخلا�ص به.
 .7ال ميكن اجلمع بني ع�ضوية الرا�صد االجتماعي وممار�سة وظائف حكومية.
 .8ينبغي ت�شجيع التعاون مع برامج �أو �أطر وطنية �أخرى على امل�ستويات �شبه الإقليمية
والإقليمية والعاملية.
وقد مت تبني مذكرة التفاهم �أثناء االنعقاد الأول للجمعية العامة يف روما عام  ،2000وتتوفر ن�سخة منها
على املوقع الإلكرتوين لل�شبكة على العنوان التايلwww.socialwatch.org/en/acercaDe/ :
asambleaRoma.htm
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�شبكة تت�صف باملرونة

على الرغم من التطور الذي مت حتقيقه يف
جوانب كثرية من "امللتقى" بفعل منوه� ،إال
�أن الأفكار والأهداف امل� ِّؤ�س�سة له ظلت كما
هي .ف�أثناء �إعداد منظمات املجتمع املدين
م�شاركتها يف القمة االجتماعية بكوبنهاغن،
ِ
وم�ساعدة للتنظيم بو�صفه
تبنت طرقً ا مرنة
�شبكة .ومل يتم ت�أ�سي�س هيكل ر�سمي �ضابط
لعملها� ،أو جلنة توجيهية .مل ت�شكل هذه
املنظمات جمموعة تن�سيقية ثابتة يف ما
بينها .فقد ف�ضلت املنظمات غري احلكومية
التنقل يف ما بني بع�ضها البع�ض ،وتن�سيق
�أن�شطتها يف م�ساحات �أفقية مفتوحة .هذا
النهج الذي يعتربه بع�ض املحللني باكورة
ال�صيغة التنظيمية التي تب ّناها فيما بعد
املنتدى االجتماعي العاملي .وقد �شكلت
منظمات غري حكومية عدة �شاركت يف القمة
االجتماعية الحقًا ،العمود الفقري للرا�صد
االجتماعي .نتيجة ذلك ،حافظ هيكل ال�شبكة
ووظيفتها على كثري من املرونة واالنفتاح
ك�سمات �أ�صيلة.
وف�ضالً عن التحالفات الوطنية ،ف�إن بناء
ال�شبكة يقوم على ثالث هيئات :اجلمعية
العمومية ،واللجنة التن�سيقية ،والأمانة
الدولية .ويف ال�سنوات الأخرية ت�أ�س�ست
ٍ
تن�سيق �إقليمية و�شبه �إقليمية،
هياكل
كم�ساحة لالت�صال ولي�س بال�ضـرورة كهيئة
و�سيطة للو�صل بني الوطني والعاملي.
و�شبكة الرا�صد االجتماعي لي�ست كيا ًنا
جما ،ومل تبد�أ من خالل �صياغة النظام
مند ً
القانوين احلاكم لعملها .وبدالً من ذلك

�أ�صبحت مذكرة تفاهم ق�صرية ،بني
املجموعات الوطنية وال�شبكة ،هي الإطار
الأ�سا�سي املو�ضح للتوقعات املتبادلة ،يف
ما يتعلق با�ستقاللية التحالفات الوطنية،
واتخاذ القرار على نحور �أفقي دميقراطي.
واملبد�أ الرئي�سي الذي مييز الرا�صد
االجتماعي عن �شبكات جمتمع مدين دولية
�أخرى ،هو عدم وجود هيئة مركزية متول
�أع�ضاءها .ت�ساعد هذه املبادئ الإجرائية يف
جتنب التوترات املرتبطة بعالقات املانح/
نظرا لعدم وجودها.
املتلقي داخل ال�شبكة؛ ً
أي�ضا االحتفاظ بالطاقة التي ميكن �أن
و� ً
ت�ستنزفها النقا�شات املطولة حول املال،
وو�ضع املوازنات وتقدمي التقارير ،وكذلك
الأمور الإجرائية املرتبطة بهذه العملية
برمتها .وهو ما �أ�سفر بدوره عن �شعور قوي
لدى الأع�ضاء مبلكيتهم لل�شبكة.
وللتحالفات الوطنية اختيار الطريقة
التنظيمية التي تروق لها �أو التي ميكنها
اختيارها وفقًا لطبيعة هذه التحالفات يف
كل دولة .وتتنوع ع�ضوية حتالفات الرا�صد
كبريا ،لت�شمل املعاهد �أو
تنوعا
االجتماعي
ً
ً
مراكز بحثية ،واملنظمات غري احلكومية،
واالحتادات العمالية ،واملجموعات الن�سائية،
ونظرا لأن
واملنظمات الريفية ،وغريها.
ً
تقرير الرا�صد االجتماعي الدويل ،ال ميكنه
يخ�ص�ص �أكرث من �صفحتني لكل دولة،
�أن
ّ
وال يتوفر �سوى باللغتني الإجنليزية
والإ�سبانية ،ف�إن التحالفات املحلية تقوم
بن�شـر تقارير وطنية م�ستفي�ضة ،وبلغات
حملية يف بنني والربازيل وجمهورية الت�شيك

و�أملانيا و�إيطاليا وبولندا والفلبني واملنطقة
العربية.

اجلمعية العمومية

متثل اجلمعية العمومية الهيئة التوجيهية
الأرفع م�ستوى يف �شبكة الرا�صد االجتماعي.
ولذلك ف�إن مناق�شة ال�سيا�سات والتخطيط
اال�سرتاتيجي على امل�ستويني املتو�سط
وطويل املدى ،يتم يف جمالها الذي يفيد كونه
منتدى ل�صنع القرارات .كما متثل اجلمعية
أي�ضا م�ساحة لتعزيز ال�شعور
العمومية � ً
باالنتماء وتقوية هوية ال�شبكة ووحدتها.
وتنعقد اجلمعية العمومية كل ثالث �سنوات.
وحتى الآن عقدت ثالث مرات :روما ،2000
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وبريوت  ،2003و�صوفيا  )1(2006و�سوف
تلتقي اجلمعية العمومية هذا العام للمرة
الرابعة يف �أكرا ،غانا يف ت�شـرين الأول�/أكتوبر
 .2009وف�ضالً عن و�ضع الأولويات متو�سطة
وطويلة املدى ،وحتديد التحالفات املحتملة
يف ا�سرتاتيجية املنا�صـرة ،ف�إن اجلمعية
العمومية تقوم ،بني لقاءاتها ،بانتخاب �أع�ضاء
اللجنة التن�سيقية التي ُي�سند �إليها التن�سيق
والقيادة ال�سيا�سة.

اللجنة التن�سيقية

اللجنة التن�سيقية هي الهيئة ال�سيا�سية
الرئي�سية التي تتوىل العمل "اليومي" لل�شبكة.
وتتكون من هيكل تنظيمي يتطلب ات�صاالت
م�ستمرة ،يتم تي�سريها ب�شكل رئي�سي من
خالل قائمة بريد �إلكرتوين .بالإ�ضافة اىل
اجتماعات ن�صف �سنوية ،وم�ؤمترات هاتفية
منتظمة ملناق�شة ق�ضايا معينة.
ومبا �أن مهمة اللجنة التن�سيقية تتمثل
يف "�ضمان التواجد وامل�شاركة ال�سيا�سية
لل�شبكة يف ال�ساحات والعمليات ذات
( )1التقارير النهائية ،و�أوراق العمل ،ومواد �أخرى من
اللقاءات الثالثة للجمعية متوافرة على املوقع
عرب هذه الو�صلةwww.socialwatch.org :
( )2مت االتفاق على الوثيقة التي ت�صف طبيعة ومهمة
اللجنة التن�سيقية يف االجتماع الثاين للجمعية
العمومية يف بريوت  .2003وميكن االطالع على
ن�سخة منها عرب املوقع الإلكرتوين:
www.socialwatch. org/en/
_acercaDe/beirut/documentos/SW
PrinciplesCC.doc

ال�صلة"( ،)2ف�إن تكوينها ي�سعى اىل متثيل
أي�ضا
توازن جغرايف وبني اجلن�سني ،و� ً
و�ضع الإ�سهام يف االعتبار ،يف �ضوء اخلربة
والقدرات التي ميكن للأع�ضاء �أن يقدموها
لل�شبكة ككل .ويتم تبني قرارات اللجنة
عموما باالتفاق ،وكل قرار فردي
التن�سيقية
ً
(ونقا�ش حوله) يتم �إطالع املراقبني عليه
بطرق مالئمة من ناحية الوقت .كما �أن
م�شاركة ع�ضوين من الأمانة العامة ،ب�صفة
كم�ساعدين للجنة التن�سيقية ،ت�ضمن
دائمة،
ْ
التن�سيق بني الهيئتني ،حيث تتمثل وظيفة
الأمانة �أو ال�سكرتاريا يف تدعيم وتطبيق
القرارات اال�سرتاتيجية التي مت اتخاذها.

الأمانة الدولية

متثل الأمانة/ال�سكرتاريا الهيئة التنفيذية
الرئي�سية ل�شبكة الرا�صد االجتماعي .وقد
�سجل التقييم اخلارجي الأول لل�شبكة
(� )2000-1995أن "�أدوار ال�سكرتاريا
تغيا يف
كانت من �أكرث الأدوار املختلفة رُّ ً
�شبكة الرا�صد االجتماعي" (Hessini
 .)and Nayar, 2000وكانت وظيفة
ال�سكرتاريا يف الأ�صل حمدودة بامل�س�ؤولية
نظرا لنمو ال�شبكة،
عن �إنتاج التقرير .ولكن ً
فقد �أُدجمت بالتايل �سل�سلة من الوظائف
اجلديدة ،تت�ضمن البحث ،وبناء القدرات،
و�شن احلمالت ،وتعزيز ال�شبكة ومتثيلها يف
امللتقيات الدولية.

املحلي والعاملي والتقرير

تختار �شبكة الرا�صد االجتماعي كل عام
حتليل مو�ضوع خمتلف حتليالً معمقًا ،من
خالل التقرير الذي تقدمه .وعادة تركز على
املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش على الأجندة
الدولية ،وميكن تناولها من منظور حملي.
وي�ساهم خرباء من �أ�صول وتخ�ص�صات
خمتلفة ،يف تقدمي ر�ؤى بديلة حول هذه
الق�ضايا ،من خالل مقاالت م�صنفة ح�سب
مو�ضوعات معينة .ويتم اكتمال هذا املنظور
الدويل بتقارير وطنية و�إقليمية ،ت�ساهم بها
يف التقرير املنظمات املحلية الأع�ضاء ،حيث
تقريرا عن �أحوال
تقدم كل منظمة منها
ً
و�ش�ؤون بلدها ،على خلفية املو�ضوعة
املحددة الرئي�سية للتقرير ال�سنوي.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن الرا�صد االجتماعي
يف الوقت الذي تقدم فيه قراءات على
أي�ضا م�ؤ�شـرات
امل�ستوى الوطني ،تنتج � ً
وجداول مبعلومات دولية مقارنة ،تقدم
منظورا �أ�شمل للو�ضع املتعلق ب�أبعاد معينة
ً
للتنمية .وقد طورت الرا�صد االجتماعي
م�ؤ�شـرات بديلة لقيا�س التقدم والعقبات
يف امل�ساواة بني اجلن�سني ،وتلبية القدرات
الب�شـرية الإن�سانية .هذه املعايري �أ�صبحت
ت�ستعمل كنقاط مرجعية للمجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات الدولية.
وبالرغم من �أن الأع�ضاء ي�ستخدمون الوثيقة
لأعمال املنا�صـرة يف �أو�ضاع خمتلفة� ،إال �أن
تد�شني التقارير ميثل فر�صة رئي�سية لن�شـر
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حمتويات الوثيقة وتواجدها يف امل�ساحات
ذات ال�صلة ،يف اجلدل و�صناعة القرار على
امل�ستويني الدويل والوطني .وخالل هذا العام
 ،2009مت عر�ض بع�ض النتائج الأولية من
تقرير هذا العام ،يف �إ�صدار بعنوان "من يدفع
()3
الثمن؟ الأزمة العاملية وما املطلوب عمله؟"
Who Pays? The Global Crisis and
،What Needs to Be Doneمت تقدميه يف
�شهر حزيران/يونيه من العام  2009يف مدينة
نيويورك� ،ضمن فعاليات م�ؤمتر الأمم املتحدة
حول "الأزمة املالية واالقت�صادية و�آثارها على
أي�ضا يف منتدى "�أ�صوات النا�س
التنمية" ،و� ً
حول الأزمة" والذي جمع حوايل  100نا�شط من
املجتمع املدين من جميع �أنحاء العامل.
وقد ن�شـرت �أوراق ظرفية للم�ساعدة يف بناء
قدرات التحالفات الأع�ضاء يف ال�شبكة(.)4
ونظمت ور�شة العمل التدريبية الإقليمية،
ون�شـرت �أوراق املوقف .فقد قدم الرا�صد
االجتماعي هذا العام ،على �سبيل املثال،
م�سودة تو�صيات حول ق�ضايا متعلقة
بالهند�سة املالية ،و�آثارها على التنمية،
اىل جلنة خرباء رئي�س اجلمعية العمومية
للأمم املتحدة ،تت�ضمن �إ�صالحات للنظام
النقدي واملايل الدويل .ف�ضالً عن ذلك،
وبهدف الت�شارك يف �أف�ضل املمار�سات
املرتبطة بعمل جمموعات الرا�صد االجتماعي

Friedlander, E. and Adams, B. (2006).
Social Watch external evaluation
20012005-. Available from: <www.
socialwatch.org/en/noticias/

( )3ميكن االطالع على ن�سخة منه على املوقع
الإلكرتوين عرب هذه الو�صلة:
www.socialwatch.org/en/avancesyRetrocesos/
poster09/index.htm
( )4الورقة الظرفية الأوىل قدمتها "مريام فان رايزن"
 ،Mirjam Van Reisenحتت عنوان �أ�سنان
الأ�سد The Lion’s Teethمتح�ص ال�سياق
ال�سيا�سي الذي ت�أ�س�ست فيه املراقبة االجتماعية.
�أما الورقة الثانية فقدمتها "�آن ماريا �آرتيجا"
 Ana María Arteagaحتت عنوان Control
 Ciudadano desde la baseحتلل فيها
خربة دمقرطة الآليات الدولية حلقوق الإن�سان
يف �شيلي يف عام  .1997والورقة الثالثة قدمها
كل من "باتري�شيا جار�سي Patricia Garcé
و"روبريتو بي�سيو"  ،Roberto Bissioوتقدم
خربة ر�صد �أهداف كوبنهاغن ،من خالل مثال حي
للمراقبة االجتماعية .وقد مت تن�سيق ال�صفحتني
الرابعة واخلام�سة بوا�سطة فريق بحث العلوم
االجتماعية يف املراقبة االجتماعية ،ليتناوال الفقر
وانعدام امل�ساواة يف �أمريكا الالتينية ،وال�صلة
بني الفقر وحقول الإن�سان .لالطالع على الأوراق
الظرفية راجع العنوان:
www.socialwatch.org/en/informeImpreso/
cuadernosOcasionales.htm

( )5ميكن االطالع على ن�سخة من الإ�صدار على
العنوان التايل:
www. socialwatch.org/en/
informeImpreso/publicacion09.html

على امل�ستوى الوطني ،ن�شـر ووزع �إ�صدار
التعلم من اخلربات الناجحة :ملخ�ص حتليل
�أربع درا�سات حالة من التحالفات الوطنية
للرا�صد االجتماعي Learning from
Successful Experiences: Summary
of the Analysis Four Case Studies
from the Social Watch National
.)5(Coalitions
وعرب املوقع الإلكرتوين واملدونة اخلا�صة
بال�شبكة وبرامج الت�شبيك االجتماعي،
ا�ستطاع الرا�صد االجتماعي الإفادة من
الأدوات الإعالمية اجلديدة لن�شـر معلومات
حول اجلندر ،وق�ضايا التنمية وحقوق
الإن�سان ،و�إثارة النقا�شات بني العاملني يف
جمال املجتمع املدين ،والو�صول اىل �صانعي
ال�سيا�سات وال�صحافيني .وبالإ�ضافة اىل
ذلك ،ف�إن متحدثني با�سم الرا�صد االجتماعي
قد خاطبوا يف منا�سبات عديدة اجلمعية
العمومية للأمم املتحدة ،وغريها من اجلهات
احلكومية ،نيابة عن ال�شبكة �أو القواعد
ال�شعبية الأو�سع للمجتمعات املدنية.
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