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 اإلسكوا في اإلعالم
 

 يوم العدالة االجتماعية في اإلسكوا 
 
 

 للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا"/ للسكان واجباتها الدول تقديم بضرورة يذكر درباس: السفير 
 بيروت في االجتماعية

 على العالم تفرج ينتقد ودرباس فةالعاص مع أمرهم «يتدبرون» عرسال في النازحون: الحياة 
 المجزرة

 االجتماعية العدالة يوم تحيي المتحدة األمم :المستقبل 
 70 يمتلك أن العدالة من هل: درباس/ االجتماعية للعدالة العالمي اليوم أحيت المتحدة األمم :البناء 

 ثرواته؟ من المئة في 3 العالم سكان من المئة في

 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم تحيي االسكوا :وكالة األنباء األردنية 
 من% 70 أن العدالة من هل: االجتماعية للعدالة لعالمي اليوم في درباس :الوكالة الوطنية لإلعالم 

 ثروته؟ من% 3 يمتلكون العالم سكان

 سماحة كارول بمشاركة االجتماعية للعدالة العالمي اليوم :موقع المؤسسة اللبنانية لإلرسال 
 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في تشارك سماحة كارول: الدستور 
 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول: األنباء 
 سماحة كارول بصوت االجتماعية العدالة :ربيع فران-العربي الجديد 
 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم تحيي اإلسكوا :الكلمة أونالين 
 يولّد غيابها:" اإلجتماعية العدالة بيوم يحتفالن واإلسكوا سماحة كارول: راغب حالوي-النشرة فن 

 "اإلرهاب
 بيروت من االسكوا في االجتماعية العدالة تحيي سماحة كارول: دنيا الوطن 
 بيروت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا" :المصريون 
 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول :مصر اليوم 
 ثروته؟ من% 3 يمتلكون العالم سكان من% 70 أن العدالة من هل: درباس: ليبانون فايلز 

 بريستيج" ليس السفيرة لقب: االجتماعية للعدالة العالمي اليوم في سماحة كارول: نت.سيدتي" 
 بريستيج" ليس السفيرة لقب: االجتماعية للعدالة العالمي اليوم في سماحة كارول: عيون نيوز" 
 اإلرهاب يولّد العدالة غياب واإلسكوا سماحة كارول: جان بيار فريسكور-شارع الفن 
 االجتماعية للعدالة العالمي باليوم االسكوا عام أمين خلف ريما. د كلمة: شبكة بيئة أبو ظبي 
 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول: المختصر نيوز 
 الجديد ألبومها أغاني أولى وتسّجل للعدالة العالمي اليوم تحيي سماحة كارول: مجلة روتانا 



 بيروت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا": نت.أخبارك 
 Music Nation :اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء بمؤتمر شاركت سماحة كارول! 

 هو االرهاب سبب ان وتؤكد العالم لقادة صرخة توجه سماحة كارول: يارا حرب-موقع بصراحة 
 االجتماعية العدالة غياب

 

 للسكان واجباتها الدول تقديم بضرورة يذكر درباس

 بيروت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا"

 السفير

 وسط مقرها في الجمعة، اليوم ،"اإلسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة احتفلت

 والمساواة واإلنصاف الحق قضايا على التركيز الى داعية االجتماعية، للعدالة العالمي باليوم بيروت،

 .االجتماعية العدالة مفهوم عليها يقوم التي والمشاركة

 مساواة، من ومبادئها االجتماعية العدالة تحقيق" أن خلف، ريما المتحدة، لألمم العام األمين وكيلة وأوضحت

 جاهدة المتحدة األمم وتسعى القانون، ويكرسه كلها، العالم شعوب تنشده سام هدف هو ومشاركة، وإنصاف،

 ".مقوماته توفير الى

 أن ونعرف المباشرة، العدالة على نتكلم ال هنا نحن:"درباس رشيد االجتماعية الشؤون وزير قال بدوره،

 هي ضرورتها، على العدالة، فهذه المتقاضين، بين يتساوى ميزانا تحمل العينين معصوبة سيدة رمزها

 ".تستعمرها كانت التي الدول عن فقرا األكثر الدول من استنساخ

 تطبيق" أن الى مشيرا ،"واالستبداد الفقر إال ألهلها تقدم ال تستنسخ التي المجتمعات" أن درباس وأضاف

 ".والمواطنين للسكان واجبات من عليها ما بتقديم والمجتمع الدول قامت إذا إال صحيحا يكون ال العدالة

 لهيبهم أبوهم شهد وقد العاصف، الجو هذا في الدفء المسوا ألنهم احترقوا أطفال 3 باالمس شهدت: "وتابع

 منذ المستمرة المجزرة لهذه حدا يضع كي واحدة قدم على يقف العالم نر لم هذا ومع ارواحهم، مع يتصاعد

 مسرحية على الفرجة عن ويبحث ليذهب ويضجر يمل ويكاد المتفرحين، مقاعد على يقف هو بل سنوات، 4

 ".عدالة؟ هذه هل آخر، بلد في اخرى

 من الضرائب بجباية تقوم الصارمة أنظمتها خالل من المتقدمة الدول" أن الى اإلنتباه درباس ولفت

 للكرة عليها المتوجبة الضرائب تدفع ان عليها يتوجب انه اال لها، حق وهو أرباحهم، على المواطنين

 ".كلها االرضية

 والتنمية، للحقوق الدولية للشبكة الحسنة النوايا سفيرة سماحة، كارول الفنانة أدتها غنائية، فقرة الحفل وشهد

 الذين والرجال والنساء األطفال آالف" نسيان عدم الى كلماتها تدعو التي" العظيم الشرق" بأعنيتها



 ينضب ال ومنبع للحضارة مهد العربي الشرق" أن على وتؤكد ،"األوسط الشرق في للظلم يتعرضون

 ".باإلنسانية

 

 

 العالم تفرج ينتقد ودرباس العاصفة مع أمرهم «يتدبرون» عرسال في النازحون

 المجزرة على

 الحياة

 في سيما ال أيام، منذ لبنان يشهدها التي الثلجية العاصفة وطأة خيم، في القاطنون السوريون النازحون يعيش

 يقصد وال القصوى للضرورة إال خيمهم من يخرجون فال. سورية مع الحدودية اللبنانية الجردية المناطق

 اإلغاثة، في مسؤول أي يقصدهم وال للتدفئة، المازوت مادة تنقصهم. يومين منذ الخيمة - المدرسة أطفالهم

 .بالثلوج المقطوعة الطرق بسبب ربما

 مع اتصال في حوله من النازحين حال عرسال، بلدة مخيمات أحد في المقيم النازحين أحد يلخص هكذا،

 الخيم أثقلت الحالية العاصفة لكن عائالت، وشردت خيما   اقتلعت السابقة العاصفة أن إلى ويشير. «الحياة»

 أكثر سورية مناطق من آتون باألصل فنحن» مقبول الوضع ذلك ومع الساعة، مدار على المتساقط بالثلج

 جمعيات توفره الذي المازوت ينقصنا لكن الوضع مع نتأقلم أن ونستطيع. والقصير القلمون من برودة،

 .«العاصفة هذه خالل عنا تسأل لم وهي اإلغاثة

 له مركز افتتاح عن اللبناني العام األمن إعالن أن إال المنطقة في بالمخيمات يحيط الذي الجمود رغم وعلى

 ال الرجال، وتحديدا   حاليا ،»: النازح وقال. سارة كبشارة الخيم ساكنو تناقله المقبل اإلثنين عرسال في

 زودتنا التي النزوح بطاقات لتجديد أخرى بقاعية مناطق أو الشمال إلى لالنتقال المخيمات نغادر أن نستطيع

 في العام لألمن مركز إنشاء لكن اللبنانية، األمنية اإلجراءات بسبب لالجئين المتحدة األمم مفوضية بها

 منذ ثبوتية أوراق أية يملكون ال نازحين هناك أن خصوصا   نحتاجها، خطوة وهو حياتنا سيسهل عرسال

 .«القلمون منطقة من عرسال إلى نزوحهم

 عرسال منطقة في موقت عام أمن مركز افتتاح» عن أمس، أعلنت العام لألمن العامة المديرية وكانت

 المركز من التقدم إلى ودعتهم ،«وجوارها عرسال منطقة في المقيمين السوريين الرعايا أوضاع لتسوية

 .المقبل اإلثنين صباح من اعتبارا   المذكور

 وزير إلطالق مناسبة بيروت قلب في المتحدة األمم بيت في «االجتماعية للعدالة العالمي اليوم» إحياء وكان

 تقدمته حضور أمام السوريين، النازحين أزمة فيها المس مواقف سلسلة درباس رشيد االجتماعية الشؤون

 لـ التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة

 .خلف ريما «إسكوا»



 الجو هذا في الدفء المسوا ألنهم احترقوا( السوريين النازحين من) أطفال 3 باألمس»: درباس وقال

 يضع كي واحدة قدم على يقف العالم نر لم هذا ومع أرواحهم، مع يتصاعد لهيبهم أبوهم وشهد العاصف،

 ليذهب ويضجر يمل ويكاد المتفرحين، مقاعد على يقف بل سنوات، 4 منذ المستمرة المجزرة لهذه حدا  

 .«عدالة؟ هذه هل آخر، بلد في أخرى مسرحية على الفرجة عن ويبحث

 هل نزيه؟ غير وسيط دور يؤدي الدولي والمجتمع عناصرهم بين العراقيون يتذابح أن العدالة هل»: وسأل

 العدالة من هل له؟ حال   الدولى المجتمع يجد وال سنة 00 مدى مشردا   الفلسطيني الشعب يبقى أن العدالة من

 يزالون وال ينتعلونه، مطاطا   األفريقيون يجد وال أفريقيا، مطاط على الفارهة بسياراته يسير كله العالم أن

 وهي سفر، جواز دون من وتتخطاها بالحدود تعترف ال خمسة أمورا   أن المرفه المجتمع فات هل... حفاة؟

 ومن رفاهيتهم تهدد األمور هذه أن يعلم وهل الحياة؟ من واليأس اإلرهاب األعاصير، الزالزل، الوباء،

 .«حقها؟ األرضية الكرة إعطاء خالل من رفاهيته وعن نفسه عن يدافع أن عليه الواجب

 العدالة إلى ملحة الحاجة» أن المناسبة عن مون كي بان المتحدة لألمم العام األمين رسالة في غكا وأكدت

 على مشددة ،«كلبنان منها تتأثر وأخرى كسورية نزاعات في تعيش التي البلدان لدى خصوصا   االجتماعية،

 االجتماعية العدالة»: وقالت. «الصعب الوضع هذا في لبنان في الموجودين السوريين الالجئين حاجة

 مجتمع بناء في الناس كل مشاركة تفرض كما بها، والموثوق اآلمنة النقل ووسائل الجيدة المدارس تتضمن

 .«االجتماعي التهميش وعدم ديموقراطي

 طموحهم لتحقيق والساحات الميادين إلى الناس توافد حين» العربية الشعوب صنعته ما خلف واستذكرت

 من المنطقة في اليوم نشهده ما»: وقالت. «والعدل والحرية واإلنصاف المساواة على مبني كريم بعيش

 يتعاقب وما وفقر، موت من يوم كل تتكبده وما داخلية صراعات ومن التاريخ منه مل إسرائيلي احتالل

 أو سالم دونها من يستقيم ال دعامة والعدالة الخراب، أو العدل: خيارين أمام يتركنا انتهاكات من عليها

  .«أمن

 السوري السفير

 بيروت ضاحية في حواري لقاء خالل علي عبدالكريم علي لبنان لدى السوري السفير اعتبر المقابل، وفي

 اإلصالح عناوين يحمل داخلي حراك نتيجة ليس ونيف سنوات أربع منذ سورية له تتعرض ما» أن الجنوبية

  .«السورية الدولة إسقاط هدفها عدوانية حرب هو بل والديموقراطية، والحرية

 خيمتها تحطمت عائلة تبني

 مؤلفة عكار، قضاء - العبدة منطقة إلى نازحة سورية عائلة» كفالة «أمانة عمان» فريق أعلن السياق، وفي

 تحطمت صغيرة، خيمة في يقيمون كانوا أيام، عشرة عمرها صغيرة مولودة بينهم التسعة، وأيتامها أم من

 والخردة البالستيك جمع في الصغار األطفال ويعمل البرد، وغزاها والعواصف األمطار اقتحمتها بعدما

 .أشهر بضعة منذ عضال بمرض أصيب الذي والدهم وفاة بعد وبيعها،



 موقتا   مسكنا   رسمي، شكل في كفلها التي للعائلة أمن الفريق» أن منصور لؤي الحملة على المشرف وأوضح

 ولوازم الغذائية والمواد واألحذية المالبس لها وقدم قليلة، أيام غضون في جاهزا   بيتا   تسليمها يتم ريثما

 .«وإعانتها بإغاثتها متعهدا   نقدي، مالي مبلغ إلى إضافة التدفئة، ومصادر والمازوت األطفال

 االجتماعية العدالة يوم تحيي المتحدة األمم

 المستقبل

 الصلح، رياض في( األسكوا)المتحدة االمم بيت في االجتماعية للعدالة العالمي اليوم المتحدة األمم أحيت

 المنسقة مراد، جان الخارجية وزير ممثل حضور وفي درباس، رشيد االجتماعية الشؤون وزير برعاية

 «اإلسكوا»لـ التنفيذية واالمينة المتحدة لالمم العام االمين وكيلة كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة لالمم الخاصة

 الفنانة الصمد، عبد زياد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة في التنفيذي المدير خلف، ريما

 .سماحة كارول

 أننا» واعتبرت المتحدة، لالمم العام االمين رسالة كاغ سيغريد لبنان في المتحدة لالمم الخاصة المنسقة وتلت

 في تعيش التي البلدان لدى خصوصا االجتماعية العدالة تأمين الى فيها الحاجة تكمن محورية لحظة في

 الجيدة المدارس تتضمن االجتماعية العدالة» أن على مشددة ،«كلبنان منها تتأثر وأخرى كسوريا نزاعات

 وعدم ديموقراطي مجتمع بناء في الناس كل مشاركة تفرض كما بها، والموثوق اآلمنة النقل ووسائل

 .»االجتماعي التهميش

 واجبات من عليها ما بتقديم والمجتمع الدول قامت إذا إال صحيحا يكون ال العدالة تطبيق» أن درباس ورأى

 .»والمواطنين للسكان

 هل نزيه؟ غير وسيط دور يؤدي الدولي والمجتمع عناصرهم بين العراقيون يتذابح أن العدالة هل»: وسأل

 العدالة من هل له؟ حال الدولى المجتمع يجد وال عاما 00 مدى مشردا الفلسطيني الشعب يبقى أن العدالة من

 يزالون وال ينتعلونه، مطاطا االفريقيون يجد وال افريقيا، مطاط على الفارغة بسياراته يسير كله العالم أن

 التي وسلعه بضائعه وينتج العالم، بها يتدفأ التي الطاقة أطراف على الحروب تنشب أن دالةالع من هل حفاة؟

 باستمرار ويحتفظ الطاقة يستمد هو هل الطاقة؟ محيط في للسالمة قواعد وضع الى يلجأ وال يبيعونها،

 .» المحيطة؟ المناطق في الحروب اندالع

 تقهقرا هناك ان اي ،%51 نموا االقل الدول في الفرد دخل متوسط يكون ان العدالة من هل«:أضاف

 سكان نصف فيما ثروته، من المئة في 3 يمتلكون العالم سكان من المئة في 70 ان العدالة من هل مستمرا؟

 في أسرف ألنه نفسه حصن قد أنه المتقدم المجتمع يظن هل الثروة؟ من المئة في 40 يمتلكون فقط العالم

 .»والمرض؟ والعجز الفقر أنواع أبشع تحت ترزح المجتمعات بقية فيما لمجتمعاته، الرفاهية منح

 على يقوم والدولة المواطن بين جديد جماعي عقد على ترتكز أن يجب العدالة» أن الى الصمد عبد وأشار

 نموذج المطلوب» أن الى الفتا ،«القانون أمام المواطنين بين المساواة وتعزيز والواجبات الحقوق أساس

 .»الدخل إنتاج على والقدرة والمنافسة االنتاجية القدرات تعزيز الى يؤدي جديد تنموي



 االمم وتسعى القانون، ويكرسه كلها الشعوب تنشده سام هدف هو العدالة تحقيق» أن على خلف وشددت

 واالمن السالم امن، او سالم دونها من يستقيم ال دعامة العدالة» أن إلى ،مشيرة»مقوماته توفير الى المتحدة

 .»االجتماعية العدالة بدونها تتحقق ال اساسية شروط كلها االجتماعي والتماسك

 

  االجتماعية للعدالة العالمي اليوم أحيت المتحدة األمم

  المئة في 00 يمتلك أن العدالة من هل: درباس

 ثرواته؟ من المئة في 2 العالم سكان من

 

 البناء

 في االجتماعية للعدالة العالمي اليوم المتحدة األمم أحيت درباس، رشيد االجتماعية الشؤون وزير برعاية

 .الصلح رياض في المتحدة األمم بيت

 واعتبرت مون، كي بان المتحدة لألمم العام األمين رسالة كاغ سيغريد لبنان في المتحدة األمم منسقة وتلت

 الدول كلّ  أنّ » إلى مشيرة ،«االجتماعية العدالة تأمين إلى فيها الحاجة تكمن محورية لحظة في اليوم أننا»

 .«كافة الشعوب واحترام الحقوق في المساواة مع للجميع كريمة حياة تأمين ضرورة حول تتحد

 عناصرهم بين العراقيون يتذابح أن العدالة من هل»: قائال   االجتماعية، العدالة عن أسئلة درباس وطرح

 00 مدى مشردا   الفلسطيني الشعب يبقى أن العدالة من هل نزيه؟ غير وسيط دور يؤدي الدولي والمجتمع

 نموا   األقل الدول في الفرد دخل متوسط يكون أن العدالة من هل…  له؟ حال   الدولى المجتمع يجد وال سنة

 في 3 يمتلكون العالم سكان من المئة في 70 أن العدالة من هل مستمرا ؟ تقهقرا   هناك أنّ  أي المئة، في 51

 .«ثروته؟ من المئة

 اهتماماتها، طليعة في االجتماعية العدالة تضع» اللجنة أنّ  خلف ريما «إسكوا«لـ التنفيذية األمينة وأوضحت

 وصدر 8054 عام تونس في عقدت التي 82 الوزارية دورتها في للنقاش أساسيا   محورا   منها جعلت وقد

 .«العدالة لتحقيق عربية رؤية يحمل الذي «تونس إعالن» عنها

 

 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم تحيي االسكوا

 وكالة األنباء األردنية



 العالمي اليوم" فاعليات الجمعة اليوم( اإلسكوا) المتحدة لألمم التابعة واالجتماعية االقتصادية اللجنة احيت

 .وأجنبية عربية شخصيات بمشاركة ببيروت المتحدة األمم بيت في باحتفال" االجتماعية للعدالة

 العدالة تحقيق إن" لها كلمة في خلف ريما لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وقالت

 ويكرسه كلها، العالم شعوب تنشده سام   هدف   هو ومشاركة، وإنصاف مساواة من ومبادئها االجتماعية

 ".مقّوماته توفير إلى جاهدة   المتحدة األمم وتسعى القانون

 تراث في ولها وأولوياتها، اهتماماتها طليعة في االجتماعية العدالة تضع اإلسكوا" ان الى خلف وأشارت

 ".ومبادئ وقيم حريات من الشعوب تنشده ما لصون وأساس ملهم وثقافتها أمتنا وتراث اإلنسانية

 بان المتحدة لألمم العام األمين رسالة كاغ، يدسيغر لبنان في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة تلت جهتها من

 واسعة فجوة هي العالم أنحاء في ثراء وأكثرهم فقرا الناس أشد بين الفجوة" أن خاللها اكدت مون، كي

 من العديد ذلك في بما الواحد، البلد داخل الناس بين وإنما البلدان، بين فقط تفصل ال وهي باالزدياد، وآخذة

 ".رخاء البلدان أكثر

 قدرة على الضوء لتسليط مناسبة هو االجتماعية للعدالة العالمي باليوم االحتفال" أن الى الرسالة ولفتت

 ".الجميع أمام الفرص باب فتح على العالمي التضامن

 من الناس ودعم الكريم، العمل فرص توفير طريق عن األفراد تمكين أجل من المزيد بفعل الرسالة وطالبت

 .والمهمشين الفقراء أصوات وسماع االجتماعية، الحماية توفير خالل

 سكان من% 00 أن العدالة من هل: االجتماعية للعدالة لعالمي اليوم في درباس

 ثروته؟ من% 2 يمتلكون العالم

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 وزير برعاية الصلح، رياض في المتحدة االمم بيت في االجتماعية للعدالة العالمي اليوم المتحدة األمم أحيت

 وزير ممثل درباس، رشيد االجتماعية الشؤون وزير حضور وفي درباس، رشيد االجتماعية الشؤون

 شبكة في لتنفيذيا المدير كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة لالمم الخاصة المنسقة مراد، جان الخارجية

 التنفيذية واالمنية المتحدة لالمم العام االمين وكيلة الصمد، عبد زياد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات

 .سماحة كارول الفنانة خلف، ريما" اإلسكوا"ل

 

 كاغ

 الى فيها الحاجة تكمن محورية لحظة في اليوم أننا" واعتبرت المتحدة، لالمم العام االمين رسالة كاغ وتلت

 مع للجميع كريمة حياة تأمين ضرورة حول تتحد الدول كل" أن الى مشيرة ،"االجتماعية العدالة تأمين

 ".كافة الشعوب واحترام الحقوق في المساواة



 بين شخص مليون 85 يقارب ما ومحنة بالبشر االتجار آفة على يركز العام هذا االحتفال" أن وأوضحت

 االمم من المتبعة الجديدة المشاريع" أن وأكدت". الحديثة العبودية أشكال كل يعانون وأطفال ورجال نساء

 القيام وعليها الفاعلين، ومحاسبة المشاكل هذه من الحد على تعمل الدولية العمل منظمة كبروتوكول المتحدة

 ".الظواهر هذه إلنهاء ذلك من بأكثر

 اجتماعيا البشر يستغلون الذين أولئك وراءها تركنا إذا للجميع والعدالة التنمية تحقيق يمكن ال: "وأضافت

 ".واقتصاديا

 نزاعات في تعيش التي البلدان لدى وخصوصا االجتماعية، العدالة الى اليوم ملحة الحاجة" أن واعتبرت

 هذا في لبنان في الموجودين السوريين الالجئين حاجة على مشددة ،"كلبنان منها تتأثر وأخرى كسوريا

 .الصعب الوضع

 مشاركة تفرض كما بها، والموثوق اآلمنة النقل ووسائل الجيدة المدارس تتضمن االجتماعية العدالة: "وقالت

 ".االجتماعي التهميش وعدم ديموقراطي مجتمع بناء في الناس كل

 أهداف من جديدة ومجموعة أعمال جدول صياغة على العام هذا تعمل األعضاء الدول" أن الى ولفتت

 من عالم لبناء البشري االستغالل أشكال جميع على للقضاء الجهود بذل" الى داعية ،"المستدامة التنمية

 ".والمساواة الحرية بكرامة والعمل العيش الناس لجميع يمكن حيث االجتماعية العدالة

 درباس

 تحمل العينين معصوبة سيدة رمزها أن ونعرف المباشرة، العدالة على نتكلم ال هنا نحن: "درباس وقال

 الدول عن فقرا األكثر الدول من استنساخ هي ضرورتها، على العدالة، فهذه المتقاضين، بين يتساوى ميزانا

 ".تستعمرها كانت التي

 المجتمعات فيما حقوقا، يقدم الدول تلك في المجتمع ان جوهرية وقفة مع نفسه، هو القانون هذا" أن ورأى

 إذا إال صحيحا يكون ال العدالة تطبيق" أن الى مشيرا ،"واالستبداد الفقر إال ألهلها تقدم ال تستنسخ التي

 ".والمواطنين للسكان واجبات من عليها ما بتقديم والمجتمع الدول قامت

 الذي الهواء ذلك ثمن العالم دفع هل: "سائال هوائها، من العالم يتنفس التي االمازون غابة عن مثال وأعطى

 ".عدالة؟ هذه فهل ذلك يفعل لم وإذا يتنشقه؟

 

 أبوهم شهد وقد العاصف، الجو هذا في الدفء المسوا ألنهم احترقوا أطفال 3 باالمس شهدت: "وأضاف

 المجزرة لهذه حدا يضع كي واحدة قدم على يقف العالم نر لم هذا ومع ارواحهم، مع يتصاعد لهيبهم

 الفرجة عن ويبحث ليذهب ويضجر يمل ويكاد المتفرحين، مقاعد على يقف هو بل سنوات، 4 منذ المستمرة

 ".عدالة؟ هذه هل آخر، بلد في اخرى مسرحية على



 الدولي والمجتمع عناصرهم بين العراقيون يتذابح أن العدالة هل: "قائال االجتماعية العدالة عن أسئلة وطرح

 يجد وال عاما 00 مدى مشردا الفلسطيني الشعب يبقى أن العدالة من هل نزيه؟ غير وسيط دور يؤدي

 يجد وال افريقيا، مطاط على الفارغة بسياراته يسير كله العالم أن العدالة من هل له؟ حال الدولى المجتمع

 التي الطاقة أطراف على الحروب تنشب أن العدالة من هل حفاة؟ يزالون وال ينتعلونه، مطاطا االفريقيون

 الطاقة؟ محيط في للسالمة قواعد وضع الى يلجأ وال يبيعونها، التي وسلعه بضائعه وينتج العالم، بها يتدفأ

 يكون ان العدالة من هل المحيطة؟ المناطق في الحروب اندالع باستمرار ويحتفظ الطاقة يستمد هو هل

 من% 70 ان العدالة من هل مستمرا؟ تقهقرا هناك ان اي ،%51 نموا االقل الدول في الفرد دخل متوسط

 يظن هل الثروة؟ من% 40 يمتلكون فقط العالم سكان نصف فيما ثروته، من% 3 يمتلكون العالم سكان

 ترزح المجتمعات بقية فيما لمجتمعاته، الرفاهية منح في أسرف ألنه نفسه حصن قد أنه المتقدم المجتمع

 وتتخطاها بالحدود تعترف ال 1 أمورا ان المرفه المجتمع فات هل والمرض؟ والعجز الفقر أنواع أبشع تحت

 هذه ان يعلم وهل الحياة؟ من واليأس االرهاب االعاصير، الزالزل، الوباء، وهي سفر، جواز دون من

 االرضية الكرة اعطاء خالل من رفاهيته وعن نفسه عن يدافع ان عليه الواجب ومن رفاهيتهم تهدد االمور

 "حقها؟

 أرباحهم، على المواطنين من الضرائب بجباية تقوم الصارمة أنظمتها خالل من المتقدمة الدول إن: "وختم

 ".كلها االرضية للكرة عليها المتوجبة الضرائب تدفع ان عليها يتوجب انه اال لها، حق وهو

 تكاد والتي الشعوب تواجه التي االساسية التحديات من تعتبر االجتماعية العدالة" أن فرأى الصمد عبد أما

 الى المواطنون خرج عندما: "وقال". الخدماتية الجوانب على الكبير االنفاق رغم غيابها، الدول معظم تعاني

 المستشري، والفساد والتمييز والظلم االستبداج على احتجاجا بذلك قاموا العربية، الساحات في الشوارع

 ونيف، سنين 4 وبعد. تماعيةاالج والعداتلة االنسانية والكرامة المساواة تحقيق حول تتمحور مطالبهم وكانت

 جهة من التقليدية والقوى جهة، من بكرامة والعيش الحرية الى يتوقون الذين المواطنين بين الصاع يستمر

 ".أخرى

 المجتمعات ذلك يعفي ال العدالة، تحقيق على القدرة دون تحول التي التحديات من الرغم على" أنه وأوضح

 االدارية والعامة الدستورية ومؤسساتها الدولة عاتق على تقع التي الوطنية المسؤولية من العربية والدول

 ".مواطنيها حقوق عن الدفاع في مسؤولياتها من والمالية

 الحقوق أساس على يقوم والدولة المواطن بين جديد جماعي عقد على ترتكز أن يجب العدالة" أن الى وأشار

 يؤدي جديد تنموي نموذج المطلوب" أن الى الفتا ،"القانون أمام المواطنين بين المساواة وتعزيز والواجبات

 فص وتوفير الخيارات توسيع خالل من الدخل إنتاج على والقدرة والمنافسة االنتاجية القدرات تعزيز الى

 ".للفرد المحقة الشروط من وغيرها للدخل العادل التوزيع آليات وتطبيق الالئق العمل

 

 وتسعى القانون، ويكرسه كلها الشعوب تنشده سام هدف هو العدالة تحقيق" أن على خلف شددت بدورها،

 ".مقوماته توفير الى المتحدة االمم



 كريم بعيش طموحهم لتحقيق والساحات الميادين الى توافدوا حين" العربية الشعوب صنعته ما واستذكرت

 ".والعدل والحرية واالنصاف المساواة على مبني

 اساسيا محورا منها جعلت فهي اهتماماتها، طليعة في االجتماعية العدالة تضع االسكوا" أن وأوضحت

 يحمل الذي" تونس إعالن" عنها وصدر 8054 عام تونس في عقدت التي 82 الوزارية دورتها في للنقاش

 ".العدالة لتحقيق عربية رؤية

 وما داخلية صراعات ومن التاريخ منه مل لياسرائي احتالل من المنطقة في اليوم نشهده ما إن: "وأضافت

 ".الخراب أو العدل: خيارين أمام يتركنا انتهاكات من عليها يتعاقب وما وفقر، موت من يوم كل تتكبده

 كلها االجتماعي والتماسك واالمن السالم. امن او سالم دونها من يستقيم ال دعامة العدالة" أن على وشددت

 ".االجتماعية العدالة بدونها تتحقق ال اساسية شروط

 

 سماحة كارول بمشاركة االجتماعية للعدالة العالمي اليوم

 موقع المؤسسة اللبنانية لإلرسال

 وزير برعاية ، الصلح رياض ساحة في المتحدة االمم بيت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم احتفل

 والمجتمع الدولة قامت اذا اال صحيحا يكون ال العدالة تطبيق ان اكد الذي درباس رشيد االجتماعية الشؤون

 .للمواطنين واجبات من ماعليها بتقديم

, مون كي بان رسالة تلت التي كاغ سيغريد لبنان في المتحدة لألمم الخاص المنسق االحتفال في وشارك

 سفيرة   سماحة كارول للفنانة مشاركة كانت كما. العالم في االجتماعية العدالة على تشديدا تضمنت بحيث

 .الخاصة طريقتها على... المتحدة لالمم الحسنة النوايا

 

 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في تشارك سماحة كارول

 الدستور

ا للمشاركة بيروت، إلى عودتها بعد سماحة، كارول اللبنانية الفنانة تستعد  للعدالة العالمي اليوم إحياء في غد 

 . بيروت   اإلسكوا في االجتماعية

 أغاني لتسجيل تستعد أنها ،"بوك فيس" بموقع الشخصية صفحتها عبر اليوم صباح أعلنت قد كارول وكانت

 .بلبنان رياشي، ماري جان استديوهات في الجديد، ألبومها



 سفيرة كونها اإلنسان، وحقوق اإلرهاب مكافحة موازنة حول مؤتمر في شاركت اللبنانية الفنانة أن يذكر

 .الجاري فبراير 57و 50 يوم جنيف في أقيم الذي الحسنة، للنوايا

 

 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول

 األنباء

 الماضية القليلة الفترة أقيمت التي االجتماعية للعدالة العالمي اليوم أنشطة في سماحة كارول النجمة شاركت

 الثقافةو والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون وذلك بيروت، بوسط االسكوا مبنى في

 .للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو)

 المساواة اإلنصاف، الحق، قضايا على تركز التي والثقافية الفنية بالنشاطات العام، هذا االحتفال وتميز

 في كلمة ألقت بعدما وذلك ،«العظيم الشرق» ألغنية الرائع سماحة كارول أداء رأسها وعلى والمشاركة،

 العالم في سفيرتها منصب تشغل التي والتنمية للحقوق الدولية المنظمة GNRD مع تعاونها حول المناسبة

 . العربي

 وبعض «شهرزاد يوميات» فيلم من مقتطفات وعرض خاصة كلمات تضمن الذي المؤتمر ختام وفي

 .تقدير شهادة وتسلمت سماحة كارول الحسنة النوايا سفيرة كرمت الفنية، العروض

 فأكدت نخلة، سعادة نقوال السابق كارول أعمال ومدير الملحن ربحها التي القضائية الدعوى إلى بالنسبة أما

 ليرة ماليين خمسة مبلغ بدفع يلزمها الذي الحكم استأنفت وأنها الموضوع هذا إلى تتطرق لن أنها سماحة

 ألف 33 يعادل ما أي لبنانية ليرة مليون خمسين تدفع بأن تقضي الثانية والمادة دوالر آالف 3.3 أي لبنانية

 على بدوره يعلق لم الذي نخلة سعادة نقوال مع قضيتها تجاه الصمت ستلتزم سماحة أن ويبدو دوالر،

 .الموضوع

 

 سماحة كارول بصوت االجتماعية العدالة

 العربي الجديد

 ربيع فران

 في المبنى إلى الدخول. وإعالمية سياسية بوجوه الجمعة صباح المتحدة لألمم التابع اإلسكوا مبنى ازدحم

 الفنية والنكهة االجتماعية، العدالة يوم تكريس هو الحدث لكن مشددة، أمنية إجراءات يلزمه بيروت وسط

 حدثا   سماحة، كارول اللبنانية، المغنية حضور اعتبار على الصحافيين من لعدد دافعا   كانت نفسه للحدث

 . المؤتمر من أكثر يعنيهم



 وحقوق اإلرهاب مكافحة حول الدولية المعاهدة يتناول مؤتمر في أيام قبل شاركت التي سماحة، كارول

 ولو" المحركة" كانت ،GNRD والتنمية للحقوق الدولية الشبكة لدى الحسنة النوايا فيرةس بصفتها اإلنسا،ن

 . اإلسكوا في االجتماعية للعدالة العالمي اليوم إلحياء المؤتمر مع للتفاعل بعد عن

 االجتماعي العدل عن تحدثت المتحدة األمم من ومسؤولين درباس، رشيد االجتماعية، الشؤون لوزير كلمات

 الحق، قضايا على ترّكز التي والثقافية الفنية النشاطات من مجموعة تقديم ثم العربي، العالم في المغّيب

 خوري، مروان وألحان كلمات ،"العظيم الشرق" الجديدة أغنيتها سماحة أدت فيما والمساواة، واإلنصاف،

 . مشاركتها سبب عن اللبنانية بالعامية كلمتها بعد

 إحالل على تركز GNRD لمؤسسة كسفيرة تعييني: "المناسبة هذه في" الجديد العربي" لـ سماحة تحدثت

 في خصوصا   نعانيه ما أمام الناس ومساعدة جميعا ، نفتقده الذي السالم ذلك عن والبحث النفوس في السالم

 أو كفنانين فعله علينا ماذا لكن الوصف، تفوق اليوم العربي العالم معاناة: "وأضافت". الظروف هذه

 ال، بالطبع الغناء؟ على يقتصر الواجب فهل معنويا ، دعما   للبعض نشكل فنحن. الناس يحبها عامة شخصيات

 ولو األضواء، تحت العمل تقصدت بالتنمية، تعنى التي المؤسسة، لهذه كسفيرة مهامي توليّ  منذ لذلك

 ". معاناتهم تخطي في الناس وُنسعد نساعد أن األهم. شيء ال من أفضل ذلك لكن كافية تبدو ال بصورة

 على التعرف أمنيتي كانت العالم، في المنكوبة المناطق من وغيرها األيتام دور زرت عندما: "وتابعت

 السجينات عن الفيلم شاهدت عندما واليوم،. ذلك في والمساعدة ويومياتهم عيشهم وكيفية األيتام هؤالء

 ". المجتمع ضحايا كنّ  لنسوة والمعاناة الهوان هذا كل عن تساءلت اإلسكوا مبنى في لبنان في يعانين اللواتي

 خالل من مّني تحية هي: "تقول اإلسكوا، مسرح على أدّتها التي ،"العظيم الشرق" الخاصة أغنيتها عن

GNRD أن يجب واجتماعي ثقافي نشاط أو فنية رسالة وكل الشرق؟ هذا في ذاهبون نحن أين إلى لنقول 

 الحروب عن واألهم الخبرات، قلة عن الناتجة العربي، العالم في المعاناة من بالتخفيف ما حدود في ُيسهم

 نعاني كلنا. واألردن ولبنان ومصر واليمن وسورية فلسطين العربي، العالم أنحاء معظم في الدائر والقتال

 تدفع من هي البسيطة الفقيرة اسوالن وحدها والشعوب واحدة، والدمار القتل يد لكن األسباب تعددت. اليوم

 إن   المحتاجين، تجاه وحنان وفاء لمسة لنكون المؤسسة مع بالتعاون وإمكاناتي صوتي وضعت لذلك. الثمن

 يعانيه شيء بكل شعرت عربية مواطنة النهاية في أنا. عنهما بعيدا   حتى أو المسرح أو الغناء خالل من

 ". أجلهم من تيّسر ما كل تقديم وعليّ  معهم أتعاطف اليوم حتى أزال وال هؤالء،

 

 االجتماعية للعدالة العالمي اليوم تحيي اإلسكوا

 الكلمة أونالين

 تحقيق أن لإلسكوا، التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة خلف، ريما الدكتورة اليوم اعتبرت

 كلها، العالم شعوب تنشده سام   هدف   هو ومشاركة، وإنصاف، مساواة، من ومبادئها اإلجتماعية العدالة

 ما القريب باألمس رأينا وقد" وأضافت. مقّوماته توفير إلى جاهدة   المتحدة األمم وتسعى القانون، يكرسه



 الميادين إلى توافدوا حين عقودا ، بهم وعسفوا ظلموهم بحكام والنساء والرجال والشيوخ الشباب صنع

 ".تنتهي وال تنتهي تمر، وال تمر التاريخ من لحظة في أسماؤها صَدَقت   التي التحرير وساحات

 األمم بيت في االجتماعية للعدالة العالمي لليوم إحياء   اإلسكوا أقامته الذي االحتفال في جاء خلف كالم

 لألمم الخاصة والمنسقة درباس، رشيد اللبناني االجتماعية الشؤون وزير فيه شارك والذي بيروت، المتحدة،

 عبد زياد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي والمدير كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة

 ".العظيم الشرق" أغنية وبأداء بكلمة سماحة كارول الفنانة االحتفال في شاركت كما. الصمد

 االجتماعية بالشؤون المتخصصة الوجوه ومن والدبلوماسية السياسية الشخصيات ومن المهتمين من حشد  

: أيضا   قالت التي لإلسكوا التنفيذية األمينة وإلى المتكلّمين إلى يستمع كان وإعالمية فيةثقا وشخصيات

 أمتنا وتراث اإلنسانية تراث في ولها. وأولوياتها اهتماماتها طليعة في االجتماعية العدالة تضع اإلسكوا"

 موضوع من اإلسكوا جعلت وقد. ومبادئ وقيم حريات من الشعوب تنشده ما لصون وأساس ملهم وثقافتها

 صيف في عقدت التي والعشرين الثامنة الوزارية دورتها في للنقاش أساسيا   محورا   االجتماعية العدالة

 لتحقيق مشتركة عربية رؤية يحمل الذي" تونس إعالن" الوزارية الدورة هذه عن وصدر. تونس في 8054

 ".ذلك دون تحول التي العقبات بتذليل جديا   والتزاما   االجتماعية العدالة

 بان رسالة

 لألمم العام األمين رسالة إلى الحضور استمع ثمّ  ومن وهبه زاهي لإلعالمي بتقديم االحتفال استهلّ  وقد

 العالم أنحاء في ثراء وأكثرهم فقرا الناس أشد بين الفجوة إن: " فيها جاء والتي كاغ السيدة تلتها التي المتحدة

 بما الواحد، البلد داخل الناس بين وإنما البلدان، بين فقط تفصل ال وهي. االزدياد في وآخذة واسعة فجوة هي

 الضوء لتسليط مناسبة هو االجتماعية للعدالة العالمي باليوم واالحتفال. رخاء البلدان أكثر من العديد ذلك في

 النمو أن التجربة تبين: "وأضاف". الجميع أمام الفرص باب فتح على العالمي التضامن قدرة على

 توفير طريق عن األفراد تمكين أجل من المزيد نفعل أن علينا وإنما. ذاته حد في كافيا   ليس االقتصادي

 الفقراء أصوات سماع وكفالة االجتماعية، الحماية توفير خالل من الناس ودعم الكريم، العمل فرص

 للتنمية خطة ووضع لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق أجل من جهودنا مواصلة سياق في ولنعمل. والمهمشين

 والمستدام المنصف النمو تحقيق في أساسية أداة االجتماعية العدالة من نجعل أن على 8051 عام بعد لما

 ".للجميع

 كاغ كلمة

 لبنانية عائلة يعني ما الناس إلى بالصلة تمتّ  االجتماعية العدالة إن أيضا   كاغ قالت العام، األمين رسالة وبعد

 يواجهن نساء قدراتهم؛ تحاكي وظائف تأمين إلى يسعون وشبان شابات العيش؛ لقمة تأمين أجل من تكافح

 من يصارعون ونازحون عملهم؛ مكان في الكرامة عن يفتشون عّمال اآلخرين؛ من عليهن مفروضة عقبات

 والفرص والحريات للجميع الحقوق تعني االجتماعية العدالة أن وأضافت. البارد الطقس في البقء أجل

 عليه مّتفق اجتماعي عقد خالل من تأتي االجتماعية العدالة وأن األضعف، للفئات والحماية للجميع المتساوية

 .والدولة الناس بين



 الصمد عبد

 لمدخل العادل التوزيع خالل من العدالة تحقيق عن الحديث يكفي يعد لم" إنه الصمد عبد قال ناحيته، من

 النماذج والى الشاملة الحقوقية المقاربات إلى العودة من بد ال بل ال للمواطنين األساسية الخدمات وتوفير

 تساهم كما العادلة، المنافسة وتعزز اإلنتاجية القدرات تنمية في تساهم التي التضمينية واالقتصادية التنموية

 سن في هم من خاصة وأسرهم المواطنين من عدد أكبر دمج وفي المعيشة مستوى ورفع الدخل بإنتاج

 ذوي ذلك في بما األخرى المهمشة والفئات والشباب المرأة السيما االجتماعية الفئات ومختلف العمل،

 تعزيز إلى ويؤدي تضمينيا   يكون جديد تنموي نموذج هو المطلوب أن إلى وأشار". اإلضافية االحتياجات

 العمل فرص وتوفير الخيارات توسيع خالل من الدخل إنتاج على والقدرة والمنافسة اإلنتاجية القدرات

 المواطنين بين التمييز تمنع عادلة ضريبية سياسات خالل من للدخل العادل التوزيع آليات وتطبيق الالئق،

 الفئات ومختلف المواطنين بين العدالة تحقيق في تساهم لألجور سياسة واعتماد االجتماعية والفئات

 كالصحة األساسية والخدمات والصحي االجتماعي والضمان االجتماعية الحماية وتوفير االجتماعية،

 السيما األجيال بين العدالة ضمان أخيرا   والمطلوب. الغذاء السيما األساسية والسلع والتنقل والسكن والتعليم

 ".البيئية االستدامة

 درباس الوزير

 العراقيون يتذابح أن تعني االجتماعية العدالة هل: " تساءل الذي درباس للوزير كانت الختامية الكلمة

 على قادر غير والمجتمع مشردين الفلسطينيون يبقى أن العدالة وهل الوسيط؟ دور يلعب الدولي والمجتمع

 النسبة كانت بينما بالمائة 51 حوالي نموا األقل البلدان في الدخل متوسط يكون أن العدالة من وهل الحل؟

 الدولة قامت إذا إال صحيحا   يكون ال االجتماعية العدالة تطبيق إن: "بالقول وختم بالمائة؟ 52 السبعينات في

 . "".مواطنيها جميع على بعدالة الحقوق بتوزيع

 وتعنيف وفقر ظلم من نشهده ما كل إن" سماحة كارول الفنانة قالت ،"العظيم الشرق" أغنية إنشادها وقبل

 الفنان: " وأضافت". عدالة؟ دون من اإلرهاب نحارب إذا   فكيف. االجتماعية العدالة غياب بسبب هو اليوم

 ".النهار هذا في لكم اليوم أغنيتي وهذه. أغنياته خالل من السياسي رأيه عن يعبر

 يبرز دكاش زينة والممثلة للمخرجة" شهرزاد يوميات" بعنوان وثائقيا   فيلما   أيضا   اليوم هذا برنامج وتضّمن

 العدالة على ترّكز مختارة ألعمال   عرضا   شمل كما. اللبناني المجتمع في المهّمشة الفئات بعض معاناة

 EgyNeMo و( اليمن) سبيع ومراد( لبنان) حلواني يزن الفنان بها قام الغرافيتي خالل من االجتماعية

 (.مصر)

 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي المكتب رئيس باسم األولى كلمتان، كانت الختام وفي

 قالت التي سوجيتا سايكو واالجتماعية اإلنسانية العلوم برامج عن المسؤولة ألقتها الحمامي حامد( األونيسكو)

 المعرفة يمتلكون فهم. االجتماعية العدالة لتعزيز األمثل الشريك الشباب يشّكل المنطقة هذه في" إنه

 تعّهد الذي نيتو فريديريكو اإلسكوا في االجتماعية التنمية إدارة لرئيس فكانت يةالثان الكلمة أما". واإلبداع



 من للتخفيف الناجعة األساليب تحديد أجل من المنطقة في والمعنيين الشركاء مع والتنسيق بالعمل باالستمرار

 .المجتمعات ورفاهة المستدامة التنمية وتعزيز الالعدالة حدة

 .حلواني يزن والفنان وهبي زاهي واإلعالمي سماحة، كارول الفنانة من لكلّ  تذكارية دروعا   نيتو وقّدم

 

 "اإلرهاب يولّد غيابها:" اإلجتماعية العدالة بيوم يحتفالن واإلسكوا سماحة كارول

 النشرة فن

 راغب حالوي

 منظمة مع بالتعاون اإلسكوا في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في سماحة كارول الفنانة شاركت

 في وذلك للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو) والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم

 والشخصيات االعالمية الوسائل من كبير عدد الضخم المؤتمر حضر. بيروت وسط - المتحدة األمم بيت

 اإلنصاف، الحق، قضايا على ترّكز التي والثقافية الفنية النشاطات عرض تم حيث واالجتماعية السياسية

  . والمشاركة المساواة

 بجزء ولو بالتوصل جميعا آملين الكبير الحدث بهذا شاركت التي الشخصيات قبل من عديدة كلمات إلقاء وتم

 بوزير لإلسكوا التنفيذية واألمينة العام األمين وكيلة خلف ريما الدكتورة فرحبت ، االجتماعية للعدالة بسيط

 للعدالة العالمي باليوم لالحتفال المتحدة االمم بيت" بيتكم" في والحضور درباس رشيد االجتماعية الشؤون

 لكل ودعما   العدالة لمبدأ تكريسا 8007 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرته الذي اليوم هذا جتماعية،اال

 بين والمساواة االجتماعي الرخاء وتحقيق الالئق العمل وتأمين الفقر على القضاء سبيل في يبذل عالمي جهد

 .للجميع االنسانية الكرامة وحفظ الجنسين

 في تنجح لعلها والثقافة والفن للشباب الكلمة اعطاء اخترنا وقد االحتفال هذا في اليوم االجتماع أن وأكدت

 على عصية مجتمعات فتبني جديد من لتطلقه الحلم وتحيي وتلهم توثق الكلمة فهذه. النهوض الى الدعوة

 .فرد لكل يتسع مستقبل ومآلها التراث جذورها األزمات

  

 عن النظر بغض أنه فأكد الصمد عبد زياد للتمنية الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي المدير أما

 يدعو اقتصاديا مفهوما   يعتبرها الذي اليسار بين االجتماعية العدالة لمفهوم الفلسفية المقاربات واختالف تنّوع

 الى يرتكز سياسيا   مفهوما   تعتبرها التي الليبرالية وبين الرفاه وتأمين الدخل وتوزيع الفرص تكافؤ الى

 .االختيار في الحق السيما والحريات السياسية الحقوق

 على اإلسكوا فشكرت والشخصيات والحضور درباس للوزير التحية وبعد سماحة كارول والفنانة السفيرة

 احالمهم عليه يعلقون دائما الفنان أن واعتبرت االجتماعية بالعدالة االحتفال يوم ، اليوم بهذا لها دعوتها



 وما الطبقات من كبير عدد مع اليومي التواصل عليها فرضت فمهنتها ، كبيرة اليوم مسؤوليتها ان وتعتبر

 العالم هذا من المفقودة االجتماعية العدالة نجد ان يمكن ال الحقيقية السياسية االرادة غير" أن هو ايصاله تريد

 وكل ، سليمة بطريقة الطفل عيش حق وال وطبابة تعليم حق وال الحقوق من أدنى حد يوجد وال تكافؤ وال

 .االجتماعية المشكالت من والكثير وجهال   ونقمة فقرا   وراءها تخلق مفقودة تكون حين العوامل هذه

" لوحش" يتحول قد االنسان أن حيث االجتماعية العدالة لغياب سببه يعود وظلم ارهاب من اليوم نشهده وما

  .اجتماعية عدالة دون من ذلك يمكن ال لكن اآلفات هذه محاربة نريد فنحن

 .عظمته على نحافظ وان" عظيم" العظيم الشرق يبقى ان كلمتها بختام وتمنت

 .المسرح على والمعهود القوي بأدائها" العظيم الشرق" أغنية وقدمت

 موجعة نساء قصص به أظهرت التي دكاش زينة للممثلة السينمائي العمل من مقتطفات عرض تم ثم

 تحولن ضحايا هنّ  كثيرات وغيرهن" فاطمة خديجة، وجيهة،" والحالك القاتل السجون ليل من وخارجة

 . حقوقهن من األدنى الحد لهنّ  يحقق لم ذكوري ومجتمع ذكورية بقوانين محاصرتهن تمت لمذنبات

 أن الصعب من العدالة هذه أن االجتماعية العدالة يوم بمناسبة الفن لموقع أكدت كارول مع خاص وبحديث

 بالمعيشة ادنى حد تأمين المثال سبيل وعلى الشيء بهذا تقوم ان يجب والدولة" سياسية ارادة دون من تتحقق

 بعين تتخذ لم اذا االمور هذه كل ، المعيشة غالء موضوع ودرس سكن وتأمين سليمة وطفولة طبابة تأمين

 تولد هنا من موجودة تكن لم حال في النه اساسي شيء وهي اجتماعية عدالة هناك يكون لن االعتبار

 ".اليوم نراها التي واالرهابية الشريرة والناس الجرائم

 

 بيروت من االسكوا في االجتماعية العدالة تحيي سماحة كارول

 دنيا الوطن

 في سماحة، كارول( GNRD) والتنمية للحقوق الدولية الشبكة لدى الحسنة النوايا وسفيرة النجمة شاركت

 األمم منظمة مع بالتعاون. بيروت وسط-المتحدة األمم بيت في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء مؤتمر

 80 في للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو) والثقافة والتعليم للتربية المتحدة

 .الجاري

 المسرح كارول إعتلت الفنية، كارول مسيرة عن نبذة بتقديم وهبي زاهي اإلعالمي الحفل عريف قام أن بعد

 :فيها جاء ما أبرز كلمتها، وألقت

. اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في للمشاركة جنيف، في اإلرهاب مكافحة مؤتمر من مؤخرا   ُعدتُ "

 الذين جماهيره صناعة هدفهُ  طبعا   والفنان الحسنة، النوايا سفيرة لقب أحمل أن قبل كفنانة، تعرفني الناس

 اإلرهاب لمواجهة بها نمرُ  التي المرحلة هذه خالل كبيرة مسؤولية للفن. وآمالهم أحالمهم عليه ُيعلّقون



 الثقافات حيث من ومتنوعة الجماهير من مختلفة طبقات مع اليومي التواصل عليّ  فرضت مهنتي. والتطرف

 عدالة ال زمن في نعيش. اإلجتماعية العدالة نحقق أن يمكن ال حقيقية سياسية إرادة غير من.. والمعرفة

 حين.. طبابةو تعليم حق المعيشة، غالء جدول للرواتب، أدنى حد بالفرص، تكافؤ وجود لعدم فيه، إجتماعية

 أنواع. التخلف األحيان بعض وفي الجهل الغضب، النقمة، الفقر، تّولد مفقودة ذكرُتها التي النقاط جميع تكون

 قدمتُ .. اإلجتماعية العدالة وجود لعدم جذورها تعود العربي الوطن يشهدها التي المخيفة والتعنيف اإلرهاب

 اإلنحناء يرفضون الذين للشباب وهدف رسالة فكرة، عن عبارة هي التي" العظيم الشرق" أغنية مؤخرا  

 خالل من مجتمعه في يدور عما أو اإلنساني رأيه عن التعبير الفنان يستطيع.. والتخلف الجهل للتطرف،

 حضاراتنا خالل من العظيم الشرق حققها التي الشرق عظامة على نحافظ لو ليت يا اليوم، أمنيتي. أغنية

 ."واألصيلة القديمة

 شارل السيد اإلجتماعية الشؤون وزير معالي حضور وسط ،"العظيم الشرق" أغنيتها كارول بعدها أدت

 .  الصحافة أهل من وحشد األمنية اإلجتماعية، السياسية، الهيئات من عدد درباس،

 .اإلنسانية اإلسكوا نشاطات في ومشاركتها لدعمها تقدير شهادة لكارول تقديم تم النهاية، وفي

 

 بيروت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا"

 المصريون

 في مقرها في الجمعة، اليوم ،"االسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة احتفلت

 واإلنصاف الحق قضايا على التركيز الى داعية االجتماعية، للعدالة العالمي باليوم بيروت، اللبنانية العاصمة

 بان المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وقالت. يةاالجتماع العدالة مفهوم عليها يقوم التي والمشاركة والمساواة

 مساواة، من ومبادئها االجتماعية العدالة تحقيق" إن خلف، ريما" االسكوا"لـ التنفيذية واألمينة مون، كي

 جاهدة المتحدة األمم وتسعى القانون، ويكرسه كلها، العالم شعوب تنشده سام هدف هو ومشاركة، وإنصاف،

 لقد: "،"األناضول" مراسل حضره الذي االحتفال خالل كلمتها في خلف، وأضافت". مقوماته توفير الى

 هم.. عقودا بهم وتعسفوا ظلموهم بحكام والنساء والرجال والشيوخ الشباب صنع ما القريب باألمس رأينا

" االسكوا" أن إلى وأشارت". والعدل والحرية واإلنصاف المساواة على مبني كريم بعيش طامحين كانوا

 من اليوم المنطقة تشهده ما" أن خلف واعتبرت". وأولوياتها اهتماماتها طليعة في" االجتماعية العدالة تضع

 لحقوق خطيرة انتهاكات من عليها يتعاقب وما داخلية، صراعات ومن التاريخ، منه ملّ  إسرائيلي احتالل

 التنفيذي المدير دعا ناحيته، من. ولاألناض مراسل وفق ،"الخراب أو العدل: خيارين أمام يتركنا اإلنسان

 تحت قابعين وأخوة لنا زمالء" تذكر الى الصمد، عبد زياد للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة

 القمع أشكال وكافة والنزاعات الحروب ضحايا كل نتذكر كما الحياة، أسباب أبسط من محرومين االحتالل،

 طلبا قسريا والمهاجرين والمهجرين الالجئين فلنتذكر" قائال   كلمته في وأضاف". والتمييز والتهميش والتنكيل

 والتمييز للتطرف المطلق الرفض" إلى الصمد عبد ولفت". الكريم العيش للقمة وطلبا واالستقرار لألمن

 لمناضلينا الى تحية" موجها ،"والعرقية والثقافية والدينية واالقتصادية السياسية أشكالها بكافة واالقصاء



 الفنانة أدتها غنائية، فقرة الحفل وشهد". وعدالة وحرية بكرامة العيش الى والتواقين بحقوقهم المتمسكين

 التي" العظيم الشرق" بأعنيتها والتنمية، للحقوق الدولية للشبكة الحسنة النوايا سفيرة سماحة، كارول اللبنانية

 ،"األوسط الشرق في للظلم يتعرضون الذين والرجال نساءوال األطفال آالف" نسيان عدم الى كلماتها تدعو

 غير العربية المنظمات" وشبكة". باإلنسانية ينضب ال ومنبع للحضارة مهد العربي الشرق" أن على وتؤكد

 58 في تعمل حكومية غير منظمة 83و وطنية شبكات تسعة من مكونة إقليمية، شبكة هي ،"للتنمية الحكومية

. 8000 عام بيروت في للشبكة التنفيذي المكتب تأسس بينما 5997 عام الشبكة عمل قوانطل عربية، دولة

 الديمقراطية قيم وتعزيز المدني، المجتمع دور تعزيز" إلى نفسها عن تعرف ما بحسب الشبكة وتهدف

 ةاالقتصادي االجتماعية اإلصالحات من ولمزيد المنطقة، في المستدامة والتنمية اإلنسان حقوق واحترام

 االجتماعية الحقوق على التركيز مع المستدامة التنمية مفاهيم تدمج والتي المنطقة، في والفعالة المعقولة

 الجنسين، بين المساواة لعدم حلول وإيجاد واالقتصادية، االجتماعية وآثارها التجارة وتحرير واالقتصادية،

 ".المجتمع في األساسية االحتياجات تلبية مثل الحقوق، على القائم والنهج

 

 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول

 مصر اليوم

 الماضية القليلة الفترة أقيمت التي االجتماعية للعدالة العالمي اليوم أنشطة في سماحة كارول النجمة شاركت

 والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون وذلك بيروت، بوسط االسكوا مبنى في

 .للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو)

 المساواة اإلنصاف، الحق، قضايا على تركز التي والثقافية الفنية بالنشاطات العام، هذا االحتفال وتميز

 في كلمة ألقت بعدما وذلك ،«العظيم الشرق» ألغنية الرائع سماحة كارول أداء رأسها وعلى والمشاركة،

 العالم في سفيرتها منصب تشغل التي والتنمية للحقوق الدولية المنظمة GNRD مع تعاونها حول المناسبة

 .العربي

 وبعض «شهرزاد يوميات» فيلم من مقتطفات وعرض خاصة كلمات تضمن الذي المؤتمر ختام وفي

 .تقدير شهادة وتسلمت سماحة كارول الحسنة النوايا سفيرة كرمت الفنية، العروض

 فأكدت نخلة، سعادة نقوال السابق كارول أعمال ومدير الملحن ربحها التي القضائية الدعوى إلى بالنسبة أما

 ليرة ماليين خمسة مبلغ بدفع يلزمها الذي الحكم استأنفت وأنها الموضوع هذا إلى تتطرق لن أنها سماحة

 ألف 33 يعادل ما أي لبنانية ليرة مليون خمسين تدفع بأن تقضي الثانية والمادة دوالر آالف 3.3 أي لبنانية

 على بدوره يعلق لم الذي نخلة سعادة نقوال مع قضيتها تجاه الصمت ستلتزم سماحة أن ويبدو دوالر،

 .الموضوع

 



 ثروته؟ من% 2 يمتلكون العالم سكان من% 00 أن العدالة من هل: درباس

 ليبانون فايلز

 وزير برعاية الصلح، رياض في المتحدة االمم بيت في االجتماعية ةللعدال العالمي اليوم المتحدة األمم أحيت

 وزير ممثل درباس، رشيد االجتماعية الشؤون وزير حضور وفي درباس، رشيد االجتماعية الشؤون

 شبكة في التنفيذي المدير كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة لالمم الخاصة المنسقة مراد، جان الخارجية

 التنفيذية واالمنية المتحدة لالمم العام االمين وكيلة الصمد، عبد زياد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات

 .سماحة كارول الفنانة خلف، ريما" اإلسكوا"ل

 الى فيها الحاجة تكمن محورية لحظة في اليوم أننا" واعتبرت المتحدة، لالمم العام االمين رسالة كاغ وتلت

 مع للجميع كريمة حياة تأمين ضرورة حول تتحد الدول كل" أن الى مشيرة ،"االجتماعية العدالة تأمين

 ".كافة الشعوب واحترام الحقوق في المساواة

 بين شخص مليون 85 يقارب ما ومحنة بالبشر االتجار آفة على يركز العام هذا االحتفال" أن وأوضحت

 االمم من المتبعة الجديدة المشاريع" أن وأكدت". الحديثة العبودية أشكال كل يعانون وأطفال ورجال نساء

 القيام وعليها الفاعلين، ومحاسبة المشاكل هذه من الحد على تعمل الدولية العمل منظمة كبروتوكول المتحدة

 ".الظواهر هذه إلنهاء ذلك من بأكثر

 اجتماعيا البشر يستغلون الذين أولئك وراءها تركنا إذا للجميع والعدالة التنمية تحقيق يمكن ال: "وأضافت

 ".واقتصاديا

 نزاعات في تعيش التي البلدان لدى وخصوصا االجتماعية، العدالة الى اليوم ملحة الحاجة" أن واعتبرت

 هذا في لبنان في الموجودين السوريين الالجئين حاجة على مشددة ،"كلبنان منها تتأثر وأخرى كسوريا

 .الصعب الوضع

 

 مشاركة تفرض كما بها، والموثوق اآلمنة النقل ووسائل الجيدة المدارس تتضمن االجتماعية العدالة: "وقالت

 ".االجتماعي التهميش وعدم ديموقراطي مجتمع بناء في الناس كل

 أهداف من جديدة ومجموعة أعمال جدول صياغة على العام هذا تعمل األعضاء الدول" أن الى ولفتت

 من عالم لبناء البشري االستغالل أشكال جميع على للقضاء الجهود بذل" الى داعية ،"المستدامة التنمية

 ".والمساواة الحرية بكرامة والعمل العيش الناس لجميع يمكن حيث االجتماعية العدالة

 تحمل العينين معصوبة سيدة رمزها أن ونعرف المباشرة، العدالة على نتكلم ال هنا نحن: "درباس وقال

 الدول عن فقرا األكثر الدول من استنساخ هي ضرورتها، على العدالة، فهذه المتقاضين، بين يتساوى ميزانا

 ".تستعمرها كانت التي



 المجتمعات فيما حقوقا، يقدم الدول تلك في المجتمع ان جوهرية وقفة مع نفسه، هو القانون هذا" أن ورأى

 إذا إال صحيحا يكون ال العدالة تطبيق" أن الى مشيرا ،"واالستبداد الفقر إال ألهلها تقدم ال تستنسخ التي

 ".والمواطنين للسكان واجبات من عليها ما بتقديم والمجتمع الدول قامت

 الذي الهواء ذلك ثمن العالم دفع هل: "سائال هوائها، من العالم يتنفس التي االمازون غابة عن مثال وأعطى

 ".عدالة؟ هذه فهل ذلك يفعل لم وإذا يتنشقه؟

 أبوهم شهد وقد العاصف، الجو هذا في الدفء المسوا ألنهم احترقوا أطفال 3 باالمس شهدت: "وأضاف

 المجزرة لهذه حدا يضع كي واحدة قدم على يقف العالم نر لم هذا ومع ارواحهم، مع يتصاعد لهيبهم

 الفرجة عن حثويب ليذهب ويضجر يمل ويكاد المتفرحين، مقاعد على يقف هو بل سنوات، 4 منذ المستمرة

 ".عدالة؟ هذه هل آخر، بلد في اخرى مسرحية على

 الدولي والمجتمع عناصرهم بين العراقيون يتذابح أن العدالة هل: "قائال االجتماعية العدالة عن أسئلة وطرح

 يجد وال عاما 00 مدى مشردا الفلسطيني الشعب يبقى أن العدالة من هل نزيه؟ غير وسيط دور يؤدي

 يجد وال افريقيا، مطاط على الفارغة بسياراته يسير كله العالم أن العدالة من هل له؟ حال الدولى المجتمع

 التي الطاقة أطراف على الحروب تنشب أن العدالة من هل حفاة؟ يزالون وال ينتعلونه، مطاطا االفريقيون

 الطاقة؟ محيط في للسالمة قواعد وضع الى يلجأ وال يبيعونها، التي وسلعه بضائعه وينتج العالم، بها يتدفأ

 يكون ان العدالة من هل المحيطة؟ المناطق في الحروب اندالع باستمرار ويحتفظ الطاقة يستمد هو هل

 من% 70 ان العدالة من هل مستمرا؟ تقهقرا هناك ان اي ،%51 نموا االقل الدول في الفرد دخل متوسط

 يظن هل الثروة؟ من% 40 يمتلكون فقط العالم سكان نصف فيما ثروته، من% 3 يمتلكون العالم سكان

 ترزح المجتمعات بقية فيما لمجتمعاته، الرفاهية منح في أسرف ألنه نفسه حصن قد أنه المتقدم المجتمع

 وتتخطاها بالحدود تعترف ال 1 أمورا ان المرفه المجتمع فات هل والمرض؟ والعجز الفقر أنواع أبشع تحت

 هذه ان يعلم وهل الحياة؟ من واليأس االرهاب االعاصير، الزالزل، الوباء، وهي سفر، جواز دون من

 االرضية الكرة اعطاء خالل من رفاهيته وعن نفسه عن يدافع ان عليه الواجب ومن رفاهيتهم تهدد االمور

 "حقها؟

 أرباحهم، على المواطنين من الضرائب بجباية تقوم الصارمة أنظمتها خالل من المتقدمة الدول إن: "وختم

 ".كلها االرضية للكرة عليها المتوجبة الضرائب تدفع ان عليها يتوجب انه اال لها، حق وهو

 تكاد والتي الشعوب تواجه التي االساسية التحديات من تعتبر االجتماعية العدالة" أن فرأى الصمد عبد أما

 الى المواطنون خرج عندما: "وقال". الخدماتية الجوانب على الكبير االنفاق رغم غيابها، الدول معظم تعاني

 المستشري، والفساد والتمييز والظلم االستبداج على احتجاجا بذلك قاموا العربية، الساحات في الشوارع

 ونيف، سنين 4 وبعد. االجتماعية والعداتلة االنسانية والكرامة المساواة تحقيق حول تتمحور مطالبهم وكانت

 جهة من التقليدية والقوى جهة، من بكرامة والعيش الحرية الى يتوقون الذين واطنينالم بين الصاع يستمر

 ".أخرى



 المجتمعات ذلك يعفي ال العدالة، تحقيق على القدرة دون تحول التي التحديات من الرغم على" أنه وأوضح

 االدارية والعامة الدستورية ومؤسساتها الدولة عاتق على تقع التي الوطنية المسؤولية من العربية والدول

 ".مواطنيها حقوق عن الدفاع في مسؤولياتها من والمالية

 الحقوق أساس على يقوم والدولة المواطن بين جديد جماعي عقد على ترتكز أن يجب العدالة" أن الى وأشار

 يؤدي جديد تنموي نموذج المطلوب" أن الى الفتا ،"القانون أمام المواطنين بين المساواة وتعزيز والواجبات

 فص وتوفير الخيارات توسيع خالل من الدخل إنتاج على والقدرة والمنافسة االنتاجية القدرات تعزيز الى

 ".للفرد المحقة الشروط من وغيرها للدخل العادل التوزيع آليات وتطبيق الالئق العمل

 وتسعى القانون، ويكرسه كلها الشعوب تنشده سام هدف هو العدالة تحقيق" أن على خلف شددت بدورها،

 ".مقوماته توفير الى المتحدة االمم

 كريم بعيش طموحهم لتحقيق والساحات الميادين الى توافدوا حين" العربية الشعوب صنعته ما واستذكرت

 ".والعدل والحرية واالنصاف المساواة على مبني

 اساسيا محورا منها جعلت فهي اهتماماتها، طليعة في االجتماعية العدالة تضع االسكوا" أن وأوضحت

 يحمل الذي" تونس إعالن" عنها وصدر 8054 عام تونس في عقدت التي 82 الوزارية دورتها في للنقاش

 ".العدالة لتحقيق عربية رؤية

 وما داخلية صراعات ومن التاريخ منه مل اسرائيلي احتالل من المنطقة في اليوم نشهده ما إن: "وأضافت

 ".الخراب أو العدل: خيارين أمام يتركنا انتهاكات من عليها يتعاقب وما وفقر، موت من يوم كل تتكبده

 كلها االجتماعي والتماسك واالمن السالم. امن او سالم دونها من يستقيم ال دعامة العدالة" أن على وشددت

 ".االجتماعية العدالة بدونها تتحقق ال اساسية شروط

 

 ليس السفيرة لقب: االجتماعية دالةللع العالمي اليوم في سماحة كارول

 "بريستيج"

 نت .سيدتي

 شهر من 57والـ 50الـ في ،GNRD والتنمية للحقوق الدولية الشبكة عقدته الذي المؤتمر في شاركت أن عد

 وحقوق اإلرهاب مكافحة بين بالموازنة الخاّصة الدولية المعاهدة موضوعه وكان جنيف، في شباط،

 مشاركتها عن أهمية تقلّ  ال بيروت في مشاركة اليوم" كارول"لـ كان الحسنة، للنوايا سفيرة بصفتها اإلنسان،

 في" اإلسكوا" المتحدة األمم بيت في االجتماعية، للعدالة العالمي باليوم االحتفال حول وتمحورت جنيف، في

 .درباس رشيد اللبناني االجتماعية الشؤون وزير برعاية بيروت،



 العربية المنظمات وشبكة( األونيسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون اللقاء ُنّظم

 عليها يقوم التي والمشاركة والمساواة واإلنصاف الحق قضايا على التركيز تمّ  حيث للتنمية، الحكومية غير

 .لكارول" العظيم الشرق" أغنية أداء رأسها وعلى االجتماعية، العدالة مفهوم

 كلمة فألقت العالم، من دول عّدة من المستوى رفيع وسياسي دبلوماسي سلك أمام ثقة بكلّ  كارول وقفت

 مسؤولية الفن حّملها الحسنة، للنوايا سفيرة تكون أن قبل أنها إلى مشيرة لها،" اإلسكوا" دعوة فيها شكرت

 إرادة دون من: "كارول وتابعت. أغنية خالل من وإن والتطرف، اإلرهاب مواجهة في مجتمعها تجاه

 وجود وعدم الفرص تكافؤ غياب ظلّ  في خصوصا   االجتماعية، العدالة تتحقق أن يمكن ال حقيقية سياسية

 ".للجميع الئق مسكن

 أمام االنحناء يرفضون الذين للشباب وهدفا   رسالة تحمل إنها كارول قالت ،"العظيم الشرق" أغنية وعن

 شريحة يفيد بما بالقيام وأكتفي التلفاز، في السياسي رأيي عن أعّبر ألن داع   ال كفّنانة،: "وقالت التطرف،

 للحضارة كان إذ الشرق، هذا عظمة على المحافظة تتمّ  أن وأملت". بعد ما في مستقبلنا ألنهم الشباب،

 ".العالم إليه وصل ما في كبير دور الشرقية

 على سواء للجميع، االجتماعية العدالة من األدنى الحدّ  يتحقق أن" نت سيدتي"لـ حديث في كارول تمنت كما

 إلى يوصلنا االجتماعية العدالة تحقيق ألن السليمة، الطفولة أو العيش أو السكن أو بالطبابة الحق مستوى

 ".اليوم نعيشه الذي واإلرهاب الغضب

 سوى مثلها نر لم التي بالوحشية الحادثة كارول وصفت ليبيا، في المصريين العمال ذبح بشأن تعليقها وعن

 أنّ  عن نتكلم زلنا ما: "وتابعت وغضب، شرّ  كمّية داخلهم في يملكون أشخاص القتلة أن معتبرة األفالم، في

 ".العربي العالم يعيشها مرحلة أسوأ وهذه األمور، هذه مثل إلى يؤدي االجتماعية العدالة تحقيق عدم

 األهم: "قالت الحسنة، النوايا سفيرة لقب على للحفاظ كارول به تقوم أن يجب الذي ما حول سؤال على وردا  

 كان وإن األرض، على أعمل أن ويجب ،"بريستيج" لـ فقط ليس اللقب وأخذ. جدّية أعمال هناك يكون أن

 ال أن فعليه لبنان، في الصقيع من يرتجفون الذين ولألطفال لأليتام المساعدة يقدم أن الفنان باستطاعة

 ".يترّدد

 ومن أغنية، 51 يتضمن الذي الغنائي ألبومها إنجاز بصدد أنها كارول كشفت الجديدة، تحضيراتها وعن

 لها أوركسترا فرقة مرافقة هو األلبوم هذا يمّيز ما" أنّ  إلى الفتة ،8051 خريف في النور يبصر أن المتوقع

 ".عازفا   90 من أكثر من مؤلفة

 الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي للمدير كلمة وهبي، زاهي الزميل قّدمه الذي االحتفال، تخلّل

 السياسية أشكاله بكافة واإلقصاء والتمييز للتطرف الجميع رفض فيها أكد الصمد، عبد زياد للتنمية

 إلى وتّواق بحقوقه متمسك مناضل مواطن كلّ  إلى تحّية موجها   والعرقية، والثقافية والدينية واالقتصادية

 ".وعدالة وحرية بكرامة العيش



 في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة كاغ سيغريد السيدة ألقتها المتحدة لألمم العام األمين من رسالة كانت كما

 الالجئون حيث لبنان، في السيما االجتماعية، العدالة وجود إلى ماسة باتت الحاجة" إنّ  فيها قالت لبنان،

 ".صعبة مناخية ظروف ظلّ  في يعيشون السوريون

 ".شهرزاد يوميات" بعنوان دكاش زينة والمخرجة للممثلة وثائقي فيلم عرض االحتفال تخلل كما

 

 ليس السفيرة لقب: االجتماعية للعدالة العالمي اليوم في سماحة كارول

 "بريستيج"

 عيون نيوز

 

 شهر من 57والـ 50الـ في ،GNRD والتنمية للحقوق الدولية الشبكة عقدته الذي المؤتمر في شاركت أن بعد

 وحقوق اإلرهاب مكافحة بين بالموازنة الخاّصة الدولية المعاهدة موضوعه وكان جنيف، في شباط،

 مشاركتها عن أهمية تقلّ  ال بيروت في مشاركة اليوم" كارول"لـ كان الحسنة، للنوايا سفيرة بصفتها اإلنسان،

 في" اإلسكوا" المتحدة األمم بيت في االجتماعية، للعدالة العالمي باليوم االحتفال حول وتمحورت جنيف، في

 .درباس رشيد اللبناني االجتماعية الشؤون وزير برعاية بيروت،

 العربية المنظمات وشبكة( األونيسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون اللقاء ُنّظم

 عليها يقوم التي والمشاركة والمساواة واإلنصاف الحق قضايا على التركيز تمّ  حيث للتنمية، الحكومية غير

 .لكارول" العظيم الشرق" أغنية أداء رأسها وعلى االجتماعية، العدالة مفهوم

 كلمة فألقت العالم، من دول عّدة من المستوى رفيع وسياسي دبلوماسي سلك أمام ثقة بكلّ  كارول وقفت

 مسؤولية الفن حّملها الحسنة، للنوايا سفيرة تكون أن قبل أنها إلى مشيرة لها،" اإلسكوا" دعوة فيها شكرت

 إرادة دون من: "كارول وتابعت. أغنية خالل من وإن والتطرف، اإلرهاب مواجهة في مجتمعها تجاه

 وجود وعدم الفرص تكافؤ غياب ظلّ  في خصوصا   االجتماعية، العدالة تتحقق أن يمكن ال حقيقية سياسية

 ".للجميع الئق مسكن

 أمام االنحناء يرفضون الذين للشباب وهدفا   رسالة تحمل إنها كارول قالت ،"العظيم الشرق" أغنية وعن

 شريحة يفيد بما بالقيام وأكتفي التلفاز، في السياسي رأيي عن أعّبر ألن داع   ال كفّنانة،: "وقالت التطرف،

 للحضارة كان إذ الشرق، هذا عظمة على المحافظة تتمّ  أن وأملت". بعد ما في مستقبلنا ألنهم الشباب،

 ".العالم إليه وصل ما في كبير دور الشرقية

 على سواء للجميع، االجتماعية العدالة من األدنى الحدّ  يتحقق أن" نت سيدتي"لـ حديث في كارول تمنت كما

 إلى يوصلنا االجتماعية العدالة تحقيق ألن السليمة، الطفولة أو العيش أو السكن أو بالطبابة الحق مستوى

 ".اليوم نعيشه الذي واإلرهاب الغضب



 سوى مثلها نر لم التي بالوحشية الحادثة كارول وصفت ليبيا، في المصريين العمال ذبح بشأن تعليقها وعن

 أنّ  عن نتكلم زلنا ما: "وتابعت وغضب، شرّ  كمّية داخلهم في يملكون أشخاص القتلة أن معتبرة األفالم، في

 ".العربي العالم يعيشها مرحلة أسوأ وهذه األمور، هذه مثل إلى يؤدي االجتماعية العدالة تحقيق عدم

 األهم: "قالت الحسنة، النوايا سفيرة لقب على للحفاظ كارول به تقوم أن يجب الذي ما حول سؤال على وردا  

 كان وإن األرض، على أعمل أن ويجب ،"بريستيج" لـ فقط ليس اللقب وأخذ. جدّية أعمال هناك يكون أن

 ال أن فعليه لبنان، في الصقيع من يرتجفون الذين ولألطفال لأليتام المساعدة يقدم أن الفنان باستطاعة

 ".يترّدد

 ومن أغنية، 51 يتضمن الذي الغنائي ألبومها إنجاز بصدد أنها كارول كشفت الجديدة، تحضيراتها وعن

 لها أوركسترا فرقة مرافقة هو األلبوم هذا يمّيز ما" أنّ  إلى الفتة ،8051 خريف في النور يبصر أن المتوقع

 ".عازفا   90 من أكثر من مؤلفة

 الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي للمدير كلمة وهبي، زاهي الزميل قّدمه الذي االحتفال، تخلّل

 السياسية أشكاله بكافة واإلقصاء والتمييز للتطرف الجميع رفض فيها أكد الصمد، عبد زياد للتنمية

 إلى وتّواق بحقوقه متمسك مناضل مواطن كلّ  إلى تحّية موجها   والعرقية، والثقافية والدينية واالقتصادية

 ".وعدالة وحرية بكرامة العيش

 في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة كاغ سيغريد السيدة ألقتها المتحدة لألمم العام األمين من رسالة كانت كما

 الالجئون حيث لبنان، في السيما االجتماعية، العدالة وجود إلى ماسة باتت الحاجة" إنّ  فيها قالت لبنان،

 ".صعبة مناخية ظروف ظلّ  في يعيشون السوريون

 ".شهرزاد يوميات" بعنوان دكاش زينة والمخرجة للممثلة وثائقي فيلم عرض االحتفال تخلل كما

 

 اإلرهاب يولّد العدالة غياب واإلسكوا سماحة كارول

 شارع الفن

 والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون اإلسكوا في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم

 في. بيروت وسط – المتحدة األمم بيت في  للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو)

 النشاطات عرض تم حيث االجتماعيةو السياسية والشخصيات االعالمية الوسائل من كبير عدد ضم مؤتمر

 كارول النجمة بحضور و والمشاركة المساواة اإلنصاف، الحق، قضايا على ترّكز التي والثقافية الفنية

 .سماحة

 التنفيذية واألمينة العام األمين وكيلة خلف ريما الدكتورة كلمة منها المؤتمر خالل القيت الكلمات من العديد

 الصمد عبد زياد للتمنية الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي المدير و لإلسكوا



 في المؤتمر بهذا اليوم جدا فرحة بانها اكدت الفن شارع لموقع حديث في و سماحة كارول السفيرة سعادة اما

 الصغير اللقاء هذا معها لنا كان و الكثير عن ستعلن خالله من والذي بيروت

 ؟ اليوم اللقاء هدف ما بيروت في بك اهال سماحة كارول

 المنظمات وشبكة( األونيسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون هو اليوم اللقاء

 يقوم التي والمشاركة والمساواة واإلنصاف الحق قضايا على التركيز تمّ  حيث للتنمية، الحكومية غير العربية

 في الجاري شهر من 57والـ 50الـ في ايضا شاركت اني اذكر ان زاحب االجتماعية العدالة مفهوم عليها

 الخاّصة الدولية المعاهدة موضوعه وكان جنيف، في والتنمية للحقوق الدولية الشبكة عقدته الذي المؤتمر

 اإلنسان وحقوق اإلرهاب مكافحة بين بالموازنة

 ؟ اليوم عليك تلقى جديدة مسؤلية

 في به اعيش الذي المجتمع تجاه مسؤولية اعشقه الذي الفن حّملني الحسنة، للنوايا سفيرة اكون أن قبل

 وهدفا   رسالة تحمل التي  العظيم الشرق وهي قدمتها أغنية خالل من وإن والتطرف، اإلرهاب مواجهة

 التطرف أمام االنحناء يرفضون الذين للشباب

 

 كيف برأيك يجب ان نحقق العدالة ؟

و من دون إرادة سياسية حقيقية ال يمكن أن   في ظّل غياب تكافؤ الفرص وعدم وجود مسكن الئق للجميع

و   تتحقق العدالة االجتماعية والدولة يجب ان تقوم بهذا الشيء فعلى سبيل المثال تأمين حد ادنى بالمعيشة

 تأمين طبابة وطفولة سليمة وتأمين سكن وتعليم

التي تقام يوميا من قبل بعض الجماعات ؟ما تعليقك على المذابح   

نحن ولالس في أسوأ مرحلة يعيشها العالم العربي و القتلة أشخاص يملكون في داخلهم كميّة شّر وغضب 

 كبير ال تفسير له وال نعلم سببه

بيروت –جان بيار فريسكور   

 

 االجتماعية للعدالة العالمي باليوم االسكوا عام أمين خلف ريما. د كلمة

 شبكة بيئة أبو ظبي

 درباس، رشيد السيد لبنان، في االجتماعية الشؤون وزير معالي

 الكريم، الحضور األعزاء، زمالئي السعادة، أصحاب

 اليوم هذا. اإلجتماعية للعدالة العالمي باليوم لالحتفال المتحدة، األمم بيت  بيتكم، في بكم أرحب أن بداية أود

 في ُيبذل عالمي جهد لكل ودعما   العدالة، لمبدأ تكريسا    ،8007 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرته الذي



 الجنسين، بين والمساواة  اإلجتماعي، الرخاء وتحقيق الالئق، العمل  وتأمين الفقر، على القضاء  سبيل

 . للجميع اإلنسانية الكرامة وحفظ

 أنفاس على يطبق زمن في ،"نائم وهو الردى جفن في" وكأنهم كأننا المنطقة، شعوب مع نقف اليوم، نحن ها

 نتمسك والعناد، الوداعة بين تجمع الركام، في كعشبة معهم، لكننا،.  والحلم الحياة منهم ويستل أهله،

 يتحول وحين. أجلها من ونناضل اإلنسان، وحقوق االجتماعية والعدالة والكرامة الحرية مبادئ بمبادئنا،

 مخلفة وذهابا ، جيئة المدن تذرع حديد من أجنحة ظالل وإلى ودبابات، قاذفات ضجيج إلى قول، أي القول،

 أن نزعم ونحن.  نقول ما لنقول محاولة في والموسيقى، بالشعر والفن، بالثقافة نستعين يزول، وال ُيزيل دويا  

 القوة من أعوادا   وأصلب أعمارا   أطول تكون ربما اليوم، أصواتا   أخفت كانت وإن هذه، الجمال أشكال

 !مبدعينا وفكر شبابنا، وطموح شعوبنا، بإرادة نرسمه بمستقبل تنبىء ربما.  العسكرية

 إلى الدعوة في تنجح لعلها والثقافة والفن، للشباب، الكلمة إعطاء اخترنا وقد  اإلحتفال هذا في اليوم نجتمع

 األزمات، على عصية مجتمعات فتبني جديد، من لتطلقه الحلم وتحيي وتلهم، توّثق، الكلمة فهذه. النهوض

 .فرد لكل يتسع مستقبل ومآلها التراث، جذورها

 الكريم، الحضور

 العالم شعوب تنشده سام   هدف   هو ومشاركة، وإنصاف، مساواة، من ومبادئها اإلجتماعية العدالة تحقيق إن 

 صنع ما القريب باألمس رأينا وقد. مقّوماته توفير إلى جاهدة   المتحدة األمم وتسعى القانون، يكرسه كلها،

 وساحات الميادين إلى توافدوا حين عقودا ، بهم وعسفوا ظلموهم بحكام والنساء والرجال والشيوخ الشباب

 بعيش   طامحين كانوا. تنتهي وال تنتهي تمر، وال تمر التاريخ من لحظة في أسماؤها صَدَقت   التي التحرير

 ثكل، من منهم وثكل استشهد، من منهم استشهد. والعدل والحرية واإلنصاف المساواة على مبني كريم

 .بأهله محيق والظلم لقريب، األيام به تأتي ما وإن. ييأسوا ولم اعتقل، من واعتقل

 أمتنا وتراث اإلنسانية تراث في ولها. وأولوياتها اهتماماتها طليعة في االجتماعية لعدالةا تضع واإلسكوا

 موضوع من االسكوا جعلت وقد.  ومبادىء وقيم حريات من الشعوب تنشده ما لصون وأساس ملهم وثقافتها

 صيف في عقدت التي والعشرين الثامنة الوزارية دورتها في للنقاش أساسيا   محورا   اإلجتماعية العدالة

 مشتركة عربية رؤية يحمل الذي" تونس  إعالن"  الوزارية الدورة هذه عن وصدر. تونس في 8054

 .ذلك دون تحول التي العقبات بتذليل جديا   والتزاما   االجتماعية العدالة لتحقيق

 الكريم الحضور

 الجنون، استغربها داخلية صراعات ومن التاريخ، منه ملّ  إسرائيلي احتالل من اليوم المنطقة تشهده ما إن

 أمام يتركنا اإلنسان، لحقوق خطيرة إنتهاكات من عليها يتعاقب وما وفقر، موت من يوم كل تتكبده وما

 والتماسك واألمن، والسالم،. أمن وال سالم بدونها يستقيم ال دعامة فالعدالة. الخراب أو العدل: خيارين

 األربع  السنوات تجارب علمتنا وقد.  االجتماعية العدالة بدونها تتحقق ال أساسية شروط كلها اإلجتماعي،

 وأن. امتحان أول عند يسقط ومؤقت هش   استقرار   هو والظلم، التهميش يولده الذي االستقرار أن الماضية

 .فيه تندلع شارع عن تبحث حربا   إال ليس واالستضعاف االستقواء على المبني السالم



 وفنانين وناشطين باحثين جميعا ، لنا تأمل لحظة االجتماعية-الثقافية المناسبة هذه تكون أن أتمنى ختاما ،

 لعله طاقاتنا، ويستنهض  يلهمنا ساميا   هدفا   اإلجتماعية، بالعدالة تمسكنا فيها نؤكد لحظة. رسميين ومسؤولين

 .وأحالمها شعوبنا آمال نحو صاعدة طريق على أقدامنا ويضع الوهدة هذه من يخرجنا

 

 نخلة ضد القضائي الحكم وتستأنف «االسكوا» في تكّرم سماحة كارول

 المختصر نيوز

 الماضية القليلة الفترة أقيمت التي االجتماعية للعدالة العالمي اليوم أنشطة في سماحة كارول النجمة شاركت

 والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون وذلك بيروت، بوسط االسكوا مبنى في

 .للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو)

 المساواة اإلنصاف، الحق، قضايا على تركز التي والثقافية الفنية بالنشاطات العام، هذا االحتفال وتميز

 في كلمة ألقت بعدما وذلك ،«العظيم الشرق» ألغنية الرائع سماحة كارول أداء رأسها وعلى والمشاركة،

 العالم في سفيرتها منصب تشغل التي والتنمية للحقوق الدولية المنظمة GNRD مع تعاونها حول المناسبة

 .العربي

 وبعض «شهرزاد يوميات» فيلم من مقتطفات وعرض خاصة كلمات تضمن الذي المؤتمر ختام وفي

 .تقدير شهادة وتسلمت سماحة كارول الحسنة النوايا سفيرة كرمت الفنية، العروض

 فأكدت نخلة، سعادة نقوال السابق كارول أعمال ومدير الملحن ربحها التي القضائية الدعوى إلى بالنسبة أما

 ليرة ماليين خمسة مبلغ بدفع يلزمها الذي الحكم استأنفت وأنها الموضوع هذا إلى تتطرق لن أنها سماحة

 ألف 33 يعادل ما أي لبنانية ليرة مليون خمسين تدفع بأن تقضي الثانية والمادة دوالر آالف 3.3 أي لبنانية

 على بدوره يعلق لم الذي نخلة سعادة نقوال مع قضيتها تجاه الصمت ستلتزم سماحة أن ويبدو دوالر،

 .الموضوع

 

 الجديد ألبومها أغاني أولى وتسّجل للعدالة العالمي اليوم تحيي سماحة كارول

 مجلة روتانا 

 اإلنسان وحقوق اإلرهاب مكافحة مؤتمر في مشاركتها بعد لبنان، إلى سماحة كارول اللبنانية نانةالف عادت

 غدا   مساء بيروت في" اإلسكوا" في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في للمشاركة لتستعد جنيف، في

 .فبراير 80 الجمعة



 ألبومها أغاني أولى لتسجيل استعدادها عن" فيسبوك" بموقع حسابها عبر كارول كشفت آخر صعيد على

 .رياشي ماري جان استوديو في بيروت في تواجدها أثناء الجديد

 

 بيروت في االجتماعية للعدالة العالمي باليوم تحتفل" اإلسكوا"

 أخبارك نت

 في مقرها في الجمعة، اليوم ،"االسكوا" آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة احتفلت

 واإلنصاف الحق قضايا على التركيز الى داعية االجتماعية، للعدالة لعالميا باليوم بيروت، اللبنانية العاصمة

 بان المتحدة لألمم العام األمين وكيلة وقالت. االجتماعية العدالة مفهوم عليها يقوم التي والمشاركة والمساواة

 مساواة، من ومبادئها االجتماعية العدالة تحقيق" إن خلف، ريما" االسكوا"لـ التنفيذية واألمينة مون، كي

 جاهدة المتحدة األمم وتسعى القانون، ويكرسه كلها، العالم شعوب تنشده سام هدف هو ومشاركة، وإنصاف،

 لقد: "،"األناضول" مراسل حضره الذي االحتفال خالل كلمتها في خلف، وأضافت". مقوماته توفير الى

 هم.. عقودا بهم وتعسفوا ظلموهم بحكام والنساء والرجال والشيوخ الشباب صنع ما القريب باألمس رأينا

" االسكوا" أن إلى وأشارت". والعدل والحرية واإلنصاف المساواة على مبني كريم بعيش طامحين كانوا

 من اليوم المنطقة تشهده ما" أن خلف واعتبرت". وأولوياتها اهتماماتها طليعة في" االجتماعية العدالة تضع

 لحقوق خطيرة انتهاكات من عليها يتعاقب وما داخلية، صراعات ومن التاريخ، همن ملّ  إسرائيلي احتالل

 التنفيذي المدير دعا ناحيته، من. األناضول مراسل وفق ،"الخراب أو العدل: خيارين أمام يتركنا اإلنسان

 تحت قابعين وأخوة لنا زمالء" تذكر الى الصمد، عبد زياد للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة

 القمع أشكال وكافة والنزاعات الحروب ضحايا كل نتذكر كما الحياة، أسباب أبسط من محرومين االحتالل،

 طلبا قسريا والمهاجرين والمهجرين الالجئين فلنتذكر" قائال   كلمته في وأضاف". والتمييز والتهميش والتنكيل

 والتمييز للتطرف المطلق الرفض" إلى الصمد عبد ولفت". الكريم العيش للقمة وطلبا واالستقرار لألمن

 المناضلين الى تحية" موجها ،"والعرقية والثقافية والدينية واالقتصادية السياسية أشكالها بكافة واالقصاء

 الفنانة أدتها غنائية، فقرة الحفل وشهد". وعدالة وحرية بكرامة العيش الى والتواقين بحقوقهم المتمسكين

 التي" العظيم الشرق" بأعنيتها والتنمية، للحقوق الدولية للشبكة الحسنة النوايا سفيرة سماحة، كارول اللبنانية

 ،"األوسط الشرق في للظلم يتعرضون الذين والرجال والنساء األطفال آالف" نسيان عدم الى كلماتها تدعو

 غير العربية المنظمات" وشبكة". باإلنسانية ينضب ال ومنبع للحضارة مهد العربي الشرق" أن على وتؤكد

 58 في تعمل حكومية غير منظمة 83و وطنية شبكات تسعة من مكونة إقليمية، شبكة هي ،"للتنمية الحكومية

. 8000 عام بيروت في للشبكة التنفيذي المكتب تأسس بينما 5997 عام الشبكة عمل وانطلق عربية، دولة

 الديمقراطية قيم وتعزيز المدني، المجتمع دور زيزتع" إلى نفسها عن تعرف ما بحسب الشبكة وتهدف

 االقتصادية االجتماعية اإلصالحات من ولمزيد المنطقة، في المستدامة والتنمية اإلنسان حقوق واحترام

 االجتماعية الحقوق على التركيز مع المستدامة التنمية مفاهيم تدمج والتي المنطقة، في والفعالة المعقولة

 الجنسين، بين المساواة لعدم حلول وإيجاد واالقتصادية، االجتماعية وآثارها التجارة وتحرير واالقتصادية،

 ".المجتمع في األساسية االحتياجات تلبية مثل الحقوق، على القائم والنهج



 

 !اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء بمؤتمر شاركت سماحة كارول

Music Nation 

 في سماحة، كارول (GNRD) والتنمية للحقوق الدولية الشبكة لدى الحسنة النوايا وسفيرة النجمة شاركت

 منظمة مع بالتعاون. بيروت وسط – المتحدة األمم بيت في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء مؤتمر

 80 في للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو) والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم

 .الجاري

 المسرح كارول إعتلت الفنية، كارول مسيرة عن نبذة بتقديم وهبي زاهي اإلعالمي الحفل عريف قام أن عد

 :فيها جاء ما أبرز كلمتها، وألقت

. اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء في للمشاركة جنيف، في اإلرهاب مكافحة مؤتمر من مؤخرا   ُعدتُ “

 الذين جماهيره صناعة هدفهُ  طبعا   والفنان الحسنة، النوايا سفيرة لقب أحمل أن قبل كفنانة، تعرفني الناس

 اإلرهاب لمواجهة بها نمرُ  التي المرحلة هذه خالل كبيرة مسؤولية للفن. وآمالهم أحالمهم عليه ُيعلّقون

 الثقافات حيث من ومتنوعة الجماهير من مختلفة طبقات مع اليومي التواصل عليّ  فرضت مهنتي. والتطرف

 عدالة ال زمن في نعيش. اإلجتماعية العدالة نحقق أن يمكن ال حقيقية سياسية إرادة غير من.. والمعرفة

 حين.. وطبابة تعليم حق المعيشة، غالء جدول للرواتب، أدنى حد بالفرص، تكافؤ وجود لعدم فيه، إجتماعية

 أنواع. التخلف األحيان بعض وفي الجهل الغضب، النقمة، الفقر، تّولد مفقودة ذكرُتها التي النقاط جميع تكون

 قدمتُ .. اإلجتماعية العدالة وجود لعدم جذورها تعود العربي الوطن يشهدها التي المخيفة والتعنيف اإلرهاب

 اإلنحناء يرفضون الذين للشباب وهدف رسالة فكرة، عن عبارة هي التي ”العظيم الشرق“ أغنية مؤخرا  

 خالل من مجتمعه في يدور عما أو اإلنساني رأيه عن التعبير الفنان يستطيع.. والتخلف الجهل للتطرف،

 حضاراتنا خالل من العظيم الشرق حققها التي الشرق عظامة على نحافظ لو ليت يا اليوم، أمنيتي. أغنية

 ”.واألصيلة القديمة

 شارل السيد اإلجتماعية الشؤون وزير معالي حضور وسط ،”العظيم الشرق“ تهاأغني كارول بعدها أدت

 .الصحافة أهل من وحشد األمنية اإلجتماعية، السياسية، الهيئات من عدد درباس،

 .اإلنسانية اإلسكوا نشاطات في ومشاركتها لدعمها تقدير شهادة لكارول تقديم تم النهاية، وفي

 :كارول كلمة فيديو إليكم

 http://bit.ly/1JBRxML 
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 العدالة غياب هو االرهاب سبب ان وتؤكد العالم لقادة صرخة توجه سماحة كارول

 االجتماعية

 موقع بصراحة

 يارا حرب

 وسط في المتحدة األمم بيت في اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء مؤتمر امس صباح االسكوا اقامت

 العربية المنظمات وشبكة ،(األونيسكو) والثقافة والتعليم للتربية المتحدة األمم منظمة مع بالتعاون. بيروت

 الخاصة والمنسقة درباس، رشيد  االجتماعية الشؤون وزير المؤتمر في شارك وقد. للتنمية الحكومية غير

 زياد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي والمدير كاغ، سيغريد لبنان في المتحدة لألمم

 النوايا وسفيرة خلف ريما الدكتورة لإلسكوا التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين ووكيلة الصمد، عبد

 عدد  المؤتمر وحضر. سماحة كارول المتألقة النجمة( GNRD) والتنمية للحقوق الدولية الشبكة لدى الحسنة

 ثقافية وشخصيات االجتماعية بالشؤون المتخصصة الوجوه ومن والدبلوماسية السياسية الشخصيات من كبير

 …وإعالمية

 السيدة  لبنان في المتحدة لألمم الخاصة المنسقة تلت ثمّ  ومن وهبي زاهي إلعالميل بتقديم المؤتمر استهلّ 

 ان فيها رأى الذي مون كي-بان السيد المتحدة لألمم العام األمين رسالة الحاضرين مسمع على كاغ سيغريد

 ال وهي. االزدياد في وآخذة واسعة فجوة هي العالم أنحاء في ثراء وأكثرهم فقرا   الناس أشد بين الفجوة

 ووجد. رخاء البلدان أكثر من العديد ذلك في بما الواحد، البلد داخل الناس بين وإنما البلدان، بين فقط تفصل

 على العالمي التضامن قدرة على الضوء لتسليط مناسبة هو االجتماعية للعدالة العالمي باليوم االحتفال ان

 وإنما. ذاته حد في كافيا   ليس االقتصادي النمو أن التجربة تبين“: وأضاف. الجميع أمام الفرص باب فتح

 خالل من الناس ودعم الكريم، العمل فرص توفير طريق عن األفراد تمكين أجل من المزيد نفعل أن علينا

 من جهودنا مواصلة سياق في ولنعمل. والمهمشين الفقراء أصوات سماع وكفالة االجتماعية، الحماية توفير

 العدالة من نجعل أن على 8051 عام بعد لما للتنمية خطة ووضع لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق أجل

 كلمة كانت العام، األمين رسالة وبعد. ”للجميع والمستدام المنصف النمو تحقيق في أساسية أداة االجتماعية

 للجميع المتساوية والفرص والحريات للجميع الحقوق تعني االجتماعية العدالة أن فنوهت كاغ للسيدة

 الناس بين عليه مّتفق اجتماعي عقد خالل من تأتي االجتماعية العدالة وأن األضعف، للفئات والحماية

 …والدولة

 أن إلى“ الصمد عبد زياد السيد للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات لشبكة التنفيذي المدير اشار بدوره

 على والقدرة والمنافسة اإلنتاجية القدرات تعزيز إلى ويؤدي تضمينيا   يكون جديد تنموي نموذج هو المطلوب

 من للدخل العادل التوزيع آليات وتطبيق الالئقة، العمل فرص وتوفير الخيارات توسيع خالل من الدخل إنتاج

 تساهم لألجور سياسة واعتماد االجتماعية والفئات المواطنين بين التمييز تمنع عادلة ضريبية سياسات خالل

 والضمان االجتماعية الحماية وتوفير االجتماعية، الفئات ومختلف المواطنين بين العدالة تحقيق في



. الغذاء السيما األساسية والسلع والتنقل والسكن والتعليم كالصحة األساسية والخدمات والصحي االجتماعي

 .”ئيةالبي االستدامة السيما األجيال بين العدالة ضمان أخيرا   والمطلوب

 تحقيق أن خلف ريما لإلسكوا،الدكتورة التنفيذية واألمينة المتحدة لألمم العام األمين وكيلة اعتبرت فيما

 كلها، العالم شعوب تنشده سام   هدف   هو ومشاركة، وإنصاف، مساواة، من ومبادئها اإلجتماعية العدالة

 العدالة تضع اإلسكوا“: وأضافت. مقّوماته توفير إلى جاهدة   المتحدة األمم وتسعى القانون، يكرسه

 وأساس ملهم وثقافتها أمتنا وتراث اإلنسانية تراث في ولها. وأولوياتها اهتماماتها طليعة في االجتماعية

 االجتماعية العدالة موضوع من اإلسكوا جعلت وقد. ومبادئ وقيم حريات من الشعوب تنشده ما لصون

. تونس في 8054 صيف في عقدت التي والعشرين الثامنة الوزارية دورتها في للنقاش أساسيا   محورا  

 االجتماعية العدالة لتحقيق مشتركة عربية رؤية يحمل الذي ”تونس إعالن“ الوزارية الدورة هذه عن وصدر

 .”ذلك دون تحول التي العقبات بتذليل جديا   والتزاما  

 يتذابح أن تعني االجتماعية العدالة هل” :  كلمته في تساءل فقد درباس رشيد  االجتماعية الشؤون وزير اما

 غير والمجتمع مشردين الفلسطينيون يبقى أن العدالة وهل الوسيط؟ دور يلعب الدولي والمجتمع العراقيون

 كانت بينما بالمائة 51 حوالي نموا األقل البلدان في الدخل متوسط يكون أن العدالة من وهل الحل؟ على قادر

 قامت إذا إال صحيحا   يكون ال االجتماعية العدالة تطبيق إن“: بالقول وختم بالمائة؟ 52 السبعينات في النسبة

 ”! مواطنيها جميع على بعدالة الحقوق بتوزيع الدولة

 قدوة   خير وكانت سواء، حد على ولالنسانية للفن كبير فخر   سماحة كارول الرائعة النجمة حضور وكان

 الكلمة في الحكيم المثقف عقلها مع المحب االنساني قلبها فاتفق! تكون ان يرةبالسف يجدر لكيف ومثال  

 في للمشاركة جنيف، في اإلرهاب مكافحة مؤتمر من مؤخرا   ُعدتُ “:  فقالت القتها، التي الهادفة والرسالة

 الحسنة، النوايا سفيرة لقب أحمل أن قبل كفنانة، تعرفني الناس. اإلجتماعية للعدالة العالمي اليوم إحياء

 هذه خالل كبيرة مسؤولية للفن. وآمالهم أحالمهم عليه ُيعلّقون الذين جماهيره صناعة هدفهُ  طبعا   والفنان

 طبقات مع اليومي التواصل عليّ  فرضت فمهنتي  والتطرف، اإلرهاب لمواجهة بها نمرُ  التي المرحلة

 ال حقيقية سياسية إرادة غير من” : واضافت …”والمعرفة الثقافات حيث من ومتنوعة الجماهير من مختلفة

 بالفرص، تكافؤ وجود لعدم فيه، إجتماعية عدالة ال زمن في نعيش منحن. اإلجتماعية العدالة نحقق أن يمكن

 ذكرُتها التي النقاط جميع تكون وحين.. وطبابة تعليم وحق المعيشة، غالء وجدول للرواتب، أدنى وحد

 والتعنيف والظلم اإلرهاب فأنواع. التخلف األحيان بعض وفي الجهل الغضب، النقمة، الفقر، تّولد مفقودة

 اإلرهاب نحارب فكيف! اإلجتماعية العدالة وجود لعدم جذورها تعود العربي الوطن يشهدها التي المخيفة

 رسالة فكرة، عن عبارة هي التي ”العظيم الشرق“ أغنية مؤخرا   قدمتُ  وقد! اجتماعية؟ عدالة دون من

 رأيه عن التعبير الفنان فيستطيع.. والتخلف الجهل للتطرف، اإلنحناء يرفضون الذين للشباب وهدف

 فيا عظيما   الشرق هذا يبقى ان اليوم أمنيتي. أغنية خالل من مجتمعه في يدور عما أو السياسي او اإلنساني

” .واألصيلة القديمة حضاراتنا خالل من العظيم الشرق حققها التي واالصالة العظمة على نحافظ لو ريت

 .”العظيم الشرق“ االخيرة أغنيتها مقدمة   الرائع صوتها مع وقفة كانت الرائعة كلمتها وبعد



 الذي دكاش زينة والممثلة للمخرجة ”شهرزاد يوميات“ الوثائقي الفيلم عرض المؤتمر تخلل اخرى جهة   من

 ايضا   عرضت كما!  بعبدا لسجينات حية وشهادات اللبناني المجتمع في المهّمشة الفئات بعض معاناة يبرز

 الفنان من كل نفذها الجدران على الرسم فن او الغرافيتي خالل من االجتماعية العدالة على ترّكز اعماال  

 … مصر من EgyNeMo و اليمن من سبيع ومراد لبنان من حلواني يزن

 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي بالمكت رئيس باسم األولى كلمتان، كانت الختام وفي

 قالت التي سوجيتا سايكو واالجتماعية اإلنسانية العلوم برامج عن المسؤولة ألقتها الحمامي حامد( األونيسكو)

 المعرفة يمتلكون فهم. االجتماعية العدالة لتعزيز األمثل الشريك الشباب يشّكل المنطقة هذه في“ إنه

 تعّهد الذي نيتو فريديريكو اإلسكوا في االجتماعية التنمية إدارة لرئيس فكانت الثانية الكلمة أما. ”واإلبداع

 للتخفيف الناجحة األساليب تحديد أجل من المنطقة في والمعنيين الشركاء مع والتنسيق بالعمل باالستمرار

 سماحة كارول للنجمة نيتو قدم وقد هذا. …المجتمعات ورفاهة المستدامة التنمية وتعزيز الالعدالة حدة من

 االعالمي من لكلّ  تذكارية شهادات وقدم كما. اإلنسانية اإلسكوا نشاطات في ومشاركتها لدعمها تقدير شهادة

 …حلواني يزن والفنان وهبي زاهي

 

 

 


