
 

 اليوم العالمي للعدالة االجتماعية

 2012شباط/فبراير  20االسكوا 

 :كممة زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية لمتنمية

يدعو  اقتصاديا   الفمسفية لمفيوم العدالة االجتماعية بين اليسار الذي يعتبرىا مفيوما  تنّوع واختالف المقاربات بغض النظر عن 
يرتكز الى الحقوق السياسية والحريات  سياسا   مين الرفاه وبين الميبرالية التي تعتبرىا مفيوما  أالفرص وتوزيع الدخل وتتكافؤ الى 

تكاد تعاني معظم طقة والتي نتواجو دول وشعوب الممن التحديات االساسية التي عتبر تالسيما الحق في االختيار، إال أنيا 
  .عمى الجوانب الخدماتية العام الكبير نسبيا  ذلك عمى الرغم من االنفاق  ،من غيابيايا دول

وفالحين وحرفيين ومثقفين وفنانين  ، عماال  وكيوال   ونساء   ، شبابا  عندما خرج المواطنون الى الشوارع في الساحات العربيةو 
كانت مطالبيم المستشري، و الفساد ضد لتمييز و والظمم وااالستبداد عمى  احتجاجا  وأصحاب مين حرة وخبراء، إنما قاموا بذلك 

  .تحقيق المساواة والكرامة االنسانية والعدالة االجتماعيةتتمحور حول 

بعض والقوى التقميدية و من جية وبعد نيف واربع سنوات، يستمر الصراع بين المواطنين الذين يتوقون الى الحرية والعيش بكرامة 
ا ىو منيا م ،التحديات التي تحول دون القدرة عمى تحقيق العدالة االجتماعيةعمى الرغم من و  من جية ثانية. المحافظةالجيات 

طبيعة العالقات الدولية القائمة التي تيمش القانون الدولي وتعزز سياسات الكيل بمكيالين في القرارات الدولية دولي ومرتبط ب
التي تعطي االغنياء الميبرالية -النيووبالعولمة العالميين والتجاري  االقتصادي النظامب رتبط ايضا  منيا ما يالحساسة والخطيرة و 

الظروف ببالجغرافية و باالضافة الى التحديات المتعمقة ىذا والشركات متعددة الجنسيات القدرة عمى التحكم بالسياسات والقرارات، 
ؤولية الوطنية التي تقع عمى عاتق الدولة من المسالمجتمعات والدول العربية ذلك ال يعفي كل ولكن  ،االقميمية المحيطة

تحقيق العدالة لتجاه مواطنييا في الدفاع عن حقوقيم امن مسؤولياتيا ة والعامة واالدارية والمالية يومؤسساتيا الدستور 
 .واالنصاف

ال بل ال بد من ين ساسية لممواطنوتوفير الخدمات األلم يعد يكفي الحديث عن تحقيق العدالة من خالل التوزيع العادل لمدخل 
القدرات االنتاجية تساىم في تنمية ي تالالتضمينية  ةواالقتصادي ةذج التنموياالنمالى الحقوقية الشاممة و ات المقاربالى عودة ال
من خاصة سرىم أكبر عدد من المواطنين و أانتاج الدخل ورفع مستوى المعيشة وفي دمج بساىم ت كما، العادلة المنافسةتعزز و 

بما في ذلك ذوي االحتياجات االخرى ن العمل، ومختمف الفئات االجتماعية السيما المرأة والشباب والفئات الميمشة ىم في س
 .ضافيةاال



 

المشاركة سس أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الكاممة ومن ثم توفير ألغاء كافة إن تحقيق العدالة االجتماعية يتطمب إ
ازالة الفصل وىذا يتطمب  .الصحاب الحقوق والمصالح بمختمف تكاوينيم وانتماءاتيمفي صنع السياسات واتخاذ القرارات الفعمية 

في حق الالحقوق السياسية والمدنية بما في ذلك كامل احترام بين الرفاه االقتصادي والمشاركة السياسية، ما يعني وجوب 
وانشاء النقابات والجمعيات واالحزاب السياسية والتنظيم والتظاىر واالضراب سممي عن الرأي والتجمع ال التعبيرفي المعتقد و 

فالعدالة  ؛الحق في المكاشفة والمساءلة والمحاسبة والتداول السممي لمسمطة، وفوق كل شيء، والحق في تقرير المصير، وايضا  
يز المواطنة التي تقوم عمى مبدأ الحقوق والواجبات، التي تعطي الشرعية لمسمطة السياسية كونيا تساىم في تعز  يىاالجتماعية 

 .وليس العكس

ساس الحقوق والواجبات ويعزز المساواة أعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة يقوم عمى مى عالعدالة االجتماعية  ترتكزو 
يم نتماء ال بل يحمي حقوقاال وأين دال وأعرق و العمى أساس النوع أبينيم وال يميز مام القانون والمؤسسات أبين المواطنين 

 التنوع يحافظ عمى و ويصون الحريات العامة والخاصة 

تعزيز القدرات االنتاجية والمنافسة والقدرة عمى انتاج الدخل من يؤدي الى و  يكون تضمينيا  نموذج تنموي جديد المطموب ىو 
زيع العادل لمدخل من خالل سياسات ضريبية عادلة تمنع لتو اليات آتطبيق ، و خالل توسيع الخيارات وتوفير فرص العمل الالئق

سياسة لالجور تساىم في تحقيق العدالة بين المواطنين ومختمف الفئات بين المواطنين والفئات االجتماعية واعتماد التمييز 
ميم والسكن والتنقل الخدمات االساسية كالصحة والتعو توفير الحماية االجتماعية والضمان االجتماعي والصحي ، و االجتماعية

 .السيما االستدامة البيئيةجيال األالعدالة بين  أخيرا  ضمان. والمطموب والسمع االساسية السيما الغذاء

قد خالل العقود الماضية من ط ال بد من استعادة الدور التنموي لمدولة الديمقراطية والمدنية الذي ف  و ولكي تتحقق كل ىذه الشر 
وخروج السمطة الفعمية سمالية المحاسيب" رأوتنامي نفوذ ما بات يعرف بـ"يف الييكمي والتقشف، خالل تطبيق سياسات التك

  .الى المزيد من االنتياكات والتمييز ىدأليات صنع القرار عن الدولة وعن مؤسساتيا ما وآ

سباب الحياة، أبسط حرومون من أمقابعون تحت االحتالل وأخوة زمالء لنا معدالة االجتماعية دعونا نتذكر العالمي ليوم الفي 
، نتذكر الالجئين والميجرين شكال القمع والتنكيل والتيميش والتمييزأكما نتذكر كل ضحايا الحروب والنزاعات وكافة 

 فالتمتع باألمن والسالم واالستقرار ىي في أساس العدالة .لمقمة العيش الكريم لالمن واالستقرار وطمبا   طمبا   والمياجرين قسريا  
 االجتماعية كذلك. 

السياسية واالقتصادية والدينية والثقافية والعرقية  اشكاليأبكافة واالقصاء في ىذه المناسبة دعونا نؤكد رفضنا لمتطرف والتمييز 
 والتواقون الى العيش بكرامة وحرية وعدالةالمتمسكين بحقوقيم المناضمين وجو تحية الى المواطنين ولن

 شكرا   


