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اأيلول/�صبتمرب  يف  االجتماعي  الرا�صد  تقرير  من  الطبعة  هذه  ت�صدر 
2009، اأي بعد مرور عام على ف�صل حكومة الواليات املتحدة االمريكية 
االإفال�س.  من   Lehman Brothers براذرز"  "ليمان  بنك  اإنقاذ  يف 
وقد ميز انهيار هذا البنك اال�صتثماري العاملي ذروة االأزمة التي بداأت 
ما  �صـرعان  والتي  املتعومل،  املايل  النظام  مركز  �صرتيت"؛  "وول  يف 

انت�صـرت لتطول االقت�صاديات الوطنية يف اأنحاء العامل. 
ومنذ اأن اأ�صبحت "االأزمة" كلمة ال�صـر لعام 2009، كان ال�صوؤال الذي 
وجهته الرا�صد االجتماعي اىل �صبكة من املنظمات القاعدية الوطنية 
االأثر االجتماعي  الوطنية، وا�صًحا: ما  التقارير  االإجابة عنه يف �صياغة 
والبيئي لالأزمة االقت�صادية واملالية العاملية يف بلدك؟ وماذا تفعل 

حكومتك حيالها؟ وما املقرتحات التي قدمها املجتمع املدين؟
مبعاينة  معِني  االجتماعي،  الرا�صد  يف  وطني  حتالف  كل  حدد  وقد 
عليهم.  فيها  االأزمة  توؤثر  الطرق  من  متنوًعا  عدًدا  بلده،  يف  الو�صع 
هذا  لبَّ  ال�صدد  هذا  يف  اإليها  التو�صل  مت  التي  النتائج  ومتثل 
ومن  مع،  للعاملني  القاعدي  املنظور  التحالفات  تقدم  كما  التقرير، 

بني، عامة النا�س.
ف�صل  كل  اأُعد  فقد  حمدد.  لغر�س  معتاًدا  تقريًرا  هذا  ي�صكل  وال 
للرا�صد االجتماعي الوطنية، من منظمات وحركات نا�صطة على مدار 
العام، حول ق�صايا التنمية االجتماعية. ولي�س مق�صود بالنتائج التي 
املق�صود  اإن  بل  بحتة.  بحثية  �صورة  متثل  اأن  هنا  اإليها  تو�صلوا 
مهمة،  ق�صايا  على  ال�صوء  ت�صليط  يف  النتائج  هذه  ا�صتخدام  هو 
للتكافوؤ  مراعاة  واأكرث  م�صاواة،  اأكرث  �صيا�صات  و�صع  يف  وامل�صاعدة 

بني اجلن�صني، ول�صالح الفقراء.
وبناء على ما ُطلب منهم من تعليق على االأزمة، فقد قررت التحالفات 
ق�صايا  تتناول  اأن  الواردة  الف�صول  يف  االجتماعي  للرا�صد  الوطنية 
ملا  تعريفاتها  وفق  وحتى  بل  وتاأكيداتها،  اأولوياتها  وفق  بلدانها 
من  حتالف  كل  قام  التقرير،  هذا  وال�صدار  احلالية.  االأزمة  تت�صمنه 
التحالفات الوطنية للرا�صد االجتماعي بتنمية املوارد الالزمة، وحتديد 
الطرق اخلا�صة به؛ للت�صاور مع عامة النا�س والقاعدة ال�صعبية لتجميع 
اإليها. وهم يف ذلك ال  االأدلة، والتحقق من النتائج التي مت التو�صل 
النظم  اأو  والنخب  وال�صيا�صات،  املحلية،  ال�صلطات  نقد  يتوانون عن 
النقدية  الروؤى  عن  والتعبري  لذلك.  �صـرورة  هناك  اأينما  احلاكمة، 
عندما  حتى  ولكن  الدميقراطية.  العمليات  تقوية  يف  ي�صاعد  اإمنا 
اأن هناك االمكانية )والهامة( الكبرية للتح�صني على  التقارير  ُتظِهر 

امل�صتوى املحلي، فاإن هذه النتائج التي تظهرها التقارير اإمنا ت�صري 
اأي�ًصا اىل وجود قيود دولية ال ميكن حلها على امل�صتوى القومي. 

وثمة ندرة من الدميقراطية يف عملية اتخاذ القرار الدولية، �صواء على 
ال  املدين  املجتمع  فمنظمات  احلكومات.  اأو  املدين  املجتمع  م�صتوى 
حاالت  ويف  كمراقب.  القرار  �صنع  منتديات  من  كثري  ح�صور  ميكنها 
ا  كثرية ي�صدق هذا اأي�ًصا على احلكومات يف البلدان النامية، خ�صو�صً
النقد  و�صندوق  الدويل  البنك  على  في�صيطر  منواً.  االأقل  البلدان  يف 
الدول  العاملي،  املايل  للحكم  الرئي�صان  العمودان  وهما  الدويل، 
يف  النق�س/الفيتو  بحق  املتحدة  الواليات  متتع  عن  ف�صال  ال�صبع، 
اإذا  االأوروبي  لالحتاد  بالن�صبة  احلال  هو  )كما  كلتيهما  املوؤ�ص�صتني 

اتخذت دوله االأع�صاء موقًفا م�صرتًكا(.
الدول،  لتمثيل  م�صتوى  باأعلى   G20 الع�صـرين"  "جمموعة  فانعقاد 
واجلنوب،  ال�صمال  من  دولة  وع�صـرين  الثنتني  ر�صمي  غري  ع  جتمرُّ هو 
تنظيم  اإعادة  نحو  ترحيب  حمل  وخطوة  منظمة"  "اأهمية  ذات  تعترب 
الواقع اجلديد يف االقت�صاد العاملي. ولكن من الوا�صح اأنها ال تكفي، 
والأ�صباب رئي�صية: اأوالً، الأن هذا التجمع ال ي�صـرك نحو 170 دولة، كما 
حدث يف قمة جمموعة الع�صـرين يف وا�صنطن )ت�صـرين الثاين/نوفمرب 
بن�صلفانيا  وبت�صربغ،   )2009 )ني�صان/اإبريل  لندن  ويف   ،)2008
لها  لي�س  الع�صـرين  جمموعة  الأن  وثانًيا،   .)2009 )اأيلول/�صبتمرب 
اأمانة/ وال  للمحا�صبة،  اإمكانية  وال  قانوين،  و�صع  وال  موؤ�ص�صي،  وزن 
املعروفة  غري  والقواعد  قراراتها،  متابعة  عن  م�صوؤولة  �صكرتاريا 
يف  املغلقة  االأبواب  مفاو�صات  ف�صل  حال  يف  قرار،  اىل  للتو�صل 

الو�صول اىل اتفاق. 
يف الوقت نف�صه، هناك جدل على اأن ميزة جمموعة الع�صـرين تكمن يف 
اأرفع امل�صتويات، يكون قادًرا  القادة على  اأن اجتماع عدد قليل من 
ع الذي يجري ب�صفافية،  على اإخراج نتائج دالة. بينما االجتماع املو�صَّ
قد ال ينتج عنه �صوى خطابات ملهبة لال�صتهالك ال�صيا�صي من دون 
اتفاقات مهمة. ويف املقابل، فما حدث على مدى االثني ع�صـر �صهًرا 
يف  اجتمعت  التي  املتحدة،  لالأمم  العمومية  اجلمعية  اأن  املا�صية، 
حزيران/ يف  نيويورك  ويف   2008 االأول/دي�صمرب  كانون  يف  الدوحة 

دولة   192 من  ملجموعة  باتفاق  اخلروج  ا�صتطاعت   ،2009 يونيه 
حتليلها  يف  تعمقت  املتحدة(  االأمم  يف  االأع�صاء  الدول  عدد  )اإجمايل 

لالأزمة العاملية اأكرث من اأي وثيقة اأخرى اُتفق عليها دولًيا. 
ن�صًطا يف كل جل�صاتها  م�صارًكا  االجتماعي  الرا�صد  �صبكة  وقد كانت 

اأ�صوات ت�صنع َفرًقا
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 Father Miguel "ا�صكوتو "ميغل دي  االأب  التي عقدت، بوا�صطة 
D'Escoto رئي�س اجلل�صة رقم 63 للجمعية العمومية لالأمم املتحدة. 
يراأ�صها  التي  اخلرباء  جلنة  اىل  بتو�صيات  ال�صبكة  تقدمت  وقد 
للهيئة  م�صورته  قدم  الذي  �صتيجليت�س"  "جوزيف  االقت�صادي 
باالأزمة االقت�صادية واملالية،  الت�صاورات اخلا�صة  االأعلى يف  الدولية 
واأثرها على التنمية. ومب�صاركة ع�صـرات من منظمات املجتمع املدين 
املحلية والدولية، قامت الرا�صد االجتماعي بتنظيم حدث عام، حتت 
االأزمة  �صحايا  فيه  جمعت  نيويورك.  يف  ال�صعوب"  "اأ�صوات  عنوان 
العامل.  اأنحاء  الن�صطاء والباحثني من جميع  على امل�صتوى املحلي مع 
وقد �صاركت �صبكتنا اأي�ًصا م�صاركة ن�صطة يف موائد م�صتديرة عقدت 
 June High Level امل�صتوى  رفيع  حزيران/يونيه  موؤمتر  اأثناء 
تو�صياتنا  من  القليل  �صوى  يجد  مل  وعندما  نف�صه،   Conference

احلكوميني  املفاو�صني  األزمنا  فقد  اخلتامية،  الوثيقة  اىل  طريقه 
على املالأ بتحقيق االتفاق الذي بدا م�صتحيالً. 

حتويل  اأي  التنفيذ،  حيز  االتفاقات  هذه  لو�صع  الوقت  حان  واالآن، 
الكلمات اىل عمل.

اأ�صباب وكيفية حتقيق هذا، هو ما �صوف يتعرف عليه القارئ هنا، يف 
تقرير الرا�صد االجتماعي 2009. 

Roberto Bissio روبريتو بي�ّصيو
ال�صكرتاريا الدولية للرا�صد االجتماعي
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