
العدالة االجتماعية 

المأمول-الواقع-األهداف



 في كل زماٍن ومكانلثوار لالحرية والعدالة االجتماعية مطلب.

 ً .تحقيق العدالة االجتماعية هو الترجمة الصحيحة لكون الثورة عمال ً تقدميا

عاراتهم، لذلك، كان منطقياً أن تتصدر العدالة االجتماعية مطالب ثوار الربيع العربي وش
.في مصر2011ومنها ثورة الخامس والعشرين من يناير 

العدالة االجتماعية والثورات



قررتU.Nةاالجتماعيللعدالةالعالمياليومبوصفهفبراير20بيوماسنويً االحتفال
(62/10رقمقرار)

 عناصر العدالة االجتماعية:

التوزيع العادل لناتج النمو العام.

القضاء على سياسات التمييز واإلقصاء والتهميش االجتماعي.

المساواة بين الجنسين.

تعزيز حقوق المهاجرين واألقليات.

تكافؤ الفرص.

الــنـشـأة



إلىاالجتماعيةالعدالةتهدف:

المجتمعطبقاتبينواالقتصاديةاالجتماعيةالفوارقإزالة.

القوميةللثروةالعادلوالتوزيعاالنصاف،توفير.

للجميعاالقتصاديةالتنميةبثمارالتمتع.

واألمنالسالملتحقيقأساساناالجتماعيةوالعدالةاالجتماعيةالتنمية.

النسران للتقردم تستلزم العدالة االجتماعية مواجهةً شاملةً للفقر والحرمان، بتهيئة الظرروف ل

.والرقي

تقليل معدالت الفقر يرتبط بعدالة التوزيع.

تدعو األديان السماوية لتحقيق العدالة االجتماعية.

معلومات أساسية



ترتبط العدالة االجتماعية ارتباًطا وثيقًا بسياسات التنمية االجتماعية.

 لتحقيق التنمية االجتماعيةالتزامات 199510تضمن برنامج عمل مؤتمر كوبنهاجن للتنمية االجتماعية عام:

القضاء على الفقر المطلق.

دعم العمالة الكاملة.

تشجيع التكامل االجتماعي القائم على تعزيز حقوق اإلنسان.

تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

تنمية أفريقيا والبلدان النامية.

إدراج أهداف التنمية االجتماعية ضمن برامج التكيف الهيكلي.

تماعيةتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مناسبة لتحقيق التنمية االج.

مساواة الجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية األولية.

تعزيز التعاون من أجل التنمية االجتماعية عن طريق األمم المتحدة.

معلومات أساسية



ات التنميرة أثبتت األزمة االقتصادية فشل النظام الرأسمالي في مراعراة مبرادا العدالرة االجتماعيرة، وأسرس سياسر

.االجتماعية

اعتمد النظام الرأسمالي على:

الربح السريع

االستثمار في األدوات المالية.

اهمال االستثمار في االقتصاد الحقيقي.

ذلك إلى تباطؤ النمو االقتصادي في الدول الغربية مما أثّر على الدول الناميةأدى.

2008األزمة االقتصادية العالمية 



 مليون شخص داخل شريحة الفقراء155-135عن مايقرب من 2008أسفرت األزمة الغذائية في.

 850، يعريش 2012-2010مليرون نسرمة فري 870يقدر عدد من يعانون سوء التغذية حول العالم بــ

.مليوناً منهم في الدول النامية

 12.6لتصل الى 2010ارتفعت نسبة بطالة الشباب عام.%

200 عاطلون عن العمل–مليوناً دون سن الخامسة والعشرين 75بينهم –مليون شخص.

 مما يحصل عليه الرجال من أجور نتيجة الكساد االقتصادي% 80تحصل المرأة على.

  دوالر 748يتراوح أقل نصريب للفررد مرن إجمرالي الردخل القرومي فري الردول الناميرة فري حردود مبلر

.سنويًا

آثار السياسات االقتصادية الرأسمالية الخطيرة



 من وفيات األمهات حول العالم% 99ألف أم بنسبة 355تبل  وفيات االمهات في الدول النامية.

 في جنوب الصحراء االفريقية2008سنوات عام 5وقعت نصف وفيات األطفال تحت.

 2010مليون طفل في 31ارتفع عدد األطفال المتسربين من التعليم في أفريقيا جنوب الصحراءإلى.

33 %لرو  السرنة من األطفال في المرحلة االبتدائيرة فري شرمال و ررب ،سريا، يتركرون التعلريم قبرل ب

.النهائية لتلك المرحلة

آثار السياسات االقتصادية الرأسمالية الخطيرة



:محليا  

25.2 %من سكان مصر فقراء.

51 %من سكان ريف الوجه القبلي ال يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم األساسية من الغذاء.

 69أعلى نسبة للفقراء في محافظة أسيوط بنسبة%

 أميين%( 36)أكثر من ثلت الفقراء.

 مليون متعطل3.5بلغ عدد المتعطلين .

13 %2012ديسمبر -معدل البطالة في الفترة من أكتوبر

73.9 % عاما29-15من اجمالي المتعطلين من الشباب بين.

آثار السياسات االقتصادية الرأسمالية الخطيرة



مستوياتثالثةعبراالجتماعيةالعدالةتحقيقيَُمر:

مستويات تحقيق العدالة االجتماعية

.المؤسسي

.التشريعي

.التنفيذي



االجتماعيةالعدالةتحقيقيستلزم:

خطوات تحقيق العدالة االجتماعية

.  مؤسسات الدولة، المجتمع المدني  ير الهادف للربح، والقطاع الخاص: تعاون شركاء التنمية وهي

.  االستهداف الجغرافي للمناطق الفقيرة والعشوائية في الريف والحضر

.اقتصادية-رسم خطة عمل زمنية متعددة المراحل، تتضمن برامج تنموية اجتماعية

خلق شبكة حماية اجتماعية ُمستدامة، لمواجهة ،ثار السياسات االقتصادية  ير العادلة

.بين طبقات المجتمعسد الفجوة تهدف إلى ةً اجتماعي-اقتصاديةسياسةً وضع 

.االجتماعياإلقصاء محاربة كافة أشكال 



 (.الحد األدنى واألعلى لألجور)العدالة في توزيع الثروة

جتمعقيام استراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للم.

  للمواردعادل  تقسيم.

المراجعة الدائمة لقوانين السوقضبط األسواق، و.

رفع أسباب اإلقصاء االجتماعي.

 ةالرعايرررة الصرررحي-التعلرريم)إقرررار مبررردأ تكرراف  الفررررص فرري مجرررال الخرردمات األساسرررية-

..(التأمينات االجتماعية-اإلسكان

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني ومساعدتها في مساندة خطط تنمية المجتمع.

ةاإلجراءات العملية لتحقيق العدالة االجتماعي



دعم الحركة النقابية لتنظيم صفوفها وصيا ة مطالبها.

تشجيع ودعم القطاع التعاوني خاصةً في مجال الزراعة.

التغطية التأمينية من مخاطر المرض والعجز والشيخوخة والبطالة.

تيسير ضم الفئات المستحقة للضمان االجتماعي.

إصالح النظام الضريبي بفرض شرائح تصاعدية.

الدعم السلعي ودعم الخدمات العامة، واالستهداف الكفء للفئات المستحقة.

استنهاض االستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية.

جذب االستثمارات الخارجية من خالل رفع مستوى التعليم وتدريب قوة العمل.

تحقيق العدالة االجتماعية: تابع



الد من تمثل المقترحات السابقة برنامج عمل لخروج الب

ي،حالة عدم االستقرار، ونشر األمن والسالم االجتماع

.وذلك لتحقيق العدالة االجتماعية

برنامج عمل للعدالة االجتماعية



 ،2013تقرير عن التنمية في العالم، البنك الدولي

 ،2011-2010م شرات بحث الدخل واإلنفاق واإلستهالك، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء2012ديسمبر -بيان القوى العاملة، الربع الرابع، أكتوبر ،.

 ،2012حالة انعدام األمن الغذائي في العالم، منظمة األ ذية والزراعة

 WHO

 Global education digest 2012, UNESCO

 World Social Situation 2011, United Nations

المصادر


