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 العدالة االجتماعية في مصر
 

أصبحت العدالة االجتماعية ضمن أولويات المطالب الشعبية، وذلك  يونيو 30يناير و 25بعد 
التي كانت تسمح في وقت سابق بقدر معقول من تكافؤ الفرص كأساس  المقوماتتآكل في ظل 

 للحراك االجتماعي والترقي الطبقي.
حقه من النقاش بغرض االستقرار على الثوابت التي يجب أن لم يأخذ مفهوم العدالة االجتماعية 

يقوم عليها، وتحديد الحقوق والواجبات المنوطة بالدولة وفئات المجتمع. وأصبحت العدالة 
ات األساسية من سكن يحتاج أن يترجم إلى سياسات محددة تكفل االحتياج ا  االجتماعية شعار 
" باعتبارها مفهوم يمس مبدأ العدالة العدالة المدنية" ولذا يطلق عليها أحيانا  ...  وتعليم وصحة

 بشكل عام يتجاوز التعريف القانوني لها.
نه أن يكون ثمنه التضحية بالحريات الفردية من بيق القصري لمفهوم المساواة من شأإن التط

.. لذا فإن الجانب االقتصادي هو جزء من منطلق ضمان مستوى معيشي محترم لجميع الناس
 وثقافية وحقوقية.قانونية تي تتضمن أيضا  جوانب تشريعية و منظومة العدالة االجتماعية ال

بين محافظات  يالتوزيع الجغراف يتحقيق عدالة بقدر اإلمكان فهي السبيل لعدالة االجتماعية لا
 ين التنمية، لتجد نصيبها الوافر فم محافظاتبعض التفتح اآلفاق أمام كما أنها مصر، 

  .اراتالتنافس لجذب االستثم
التي ترشد الناس في حكمهم على ما هو صائب أو  نسانيةالعدالة هي مجموعة من المبادئ اإلو 

على تطوير قدراته البشرية، بما التي تساعد المواطن خاطئ. وتعتبر العدالة إحدى السلوكيات 
 .ك.والعمل مع اآلخرين لتحقيق الصالح المشتر  يمكنه من تحقيق مصالحه

 

  مساواة ..االجتماعية العدالة 
 الوصول إلى مساحة ال بأس بها من الوحيد هو والطبيعي قيبأن التوزيع األخال هناك من يعتقد

 دليل على فقدان العدالة.. التوزيع غير المتساوي وأن . بين كافة المواطنين والثروة دخلمساواة ال
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والكفاءة من خالل الفروقات الفردية بين مواطن وغيابها. وذلك مع مراعاة الجهود واإلنتاج 
 وآخر.
 أولوية ..االجتماعية العدالة

 وهي تتجاوزال يمكن ألحد أن يعيش بدونها. التي  أساس الحاجةالثروة يجب أن تقرر على 
الطعام  :أساسية للبقاء، مثل حاجاترغبات. فهناك أشخاص يحتاجون إلى المتطلبات و ال كثيرا   

تعتبر من األهمية بحيث تعتبر كاستحقاقات وليس مجرد رغبات. وهي والملبس والمأوى. 
 وبذلك، يكون لالحتياجات أولوية على الرغبات.

 استحقاق ..االجتماعية العدالة
بأن استنادا  إلى فكرة أن المواطن يتلقى ما يستحق. ويجب أن يحصل على ما يستحق.. إيمانا  

 تبرر قيمة اإلنسان االقتصادية. ..زات والنتائجانجوالمهارات واالالعمل والجهود 
 حق ..االجتماعية العدالة

المواطنين إلى الكيفية التي حصل بموجبها  أيضا   تستند إلى حقوق. وتستند.. العدالة االجتماعية
فأنه من هي أساس المجتمع الصالح. لذا،  حسب فالسفة اإلغريق العدالةو على ثروتهم. 

إلى استخدام لغة العدالة للترويج لرغباتها في أخذ السلطة وتوزيع  يكون هناك سعيأن يعي الطب
 الثروة. 

 

 العدالة االجتماعية
للفئات المتميزة. وذلك من  بالمساواة في الحصول على الفرص المتاحة تمتع كافة المواطنين هي

وجود تشريعات نافذة  ترتكز علىوالتي نشر روح وثقافة التعايش السلمي بين المواطنين،  خالل
والعدالة  ،النمو عائدوعدالة توزيع  ،وناجزة للحفاظ على عدالة المشاركة في صناعة النمو

تضييق الفوارق في مستوى المعيشة بين جميع طبقات و  التعويضية بين القادرين والغير قادرين،
 المجتمع المصري من خالل: 

 المناسب بين الحدين األدنى واألعلى لألجور الدخل -
  بين شتى مجاالت الخدمات لثروةالتوزيع العادل ل -
 المساواة بين طبقات المجتمع الواحد -
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إلى إزالة الفوارق االقتصادية  بالدرجة األولى عدالة االجتماعية هي نظام اقتصادي يهدفال
تشاركية من  نسبةتوفير معاملة عادلة و  وهي بذلك تمثل نوعا  من الكبيرة بين طبقات المجتمع.

تمكن المواطن من الحياة الكريمة التي يحصل فيها  في معناها البسيط وهي .المجتمع عوائد
، بغض النظر عن المستوى دون عناء على وظيفة تتناسب مع خبراته ومهاراته وتعليمه 

مسكن والمأكل والملبس، ويوفر لها ال ،أن يعيل أسرته هذه الوظيفة لمن دخ المواطن يستطيعل
في ، و لحقيقية، وذلك كله في بيئة نظيفةبعد أن توفر له الدولة التعليم الجيد والرعاية الصحية ا

 .مجتمع خاٍل من الفساد والرشوة والمحسوبية
 

 واالقتصادية االجتماعية :العدالة
يوجهنا نحو خلق السلوك الذي . باعتبارها تشمل العدالة االجتماعية العدالة االقتصادية.

توفر لنا إمكانية الوصول إلى  تلك التيالمؤسسات.  .. تظهر في شكلتفاعالت إنسانية منظمة
، وذلك على المستوى الفردي وعلى مستوى التعاون مع المواطن داخل مجتمعهما هو في صالح 

حسين اآلخرين. كما تفرض العدالة االجتماعية علينا مسئولية العمل مع اآلخرين إلنشاء وت
 ي.أداة للتطوير االجتماعي والشخص مؤسساتنا بوصفها

لمؤسسات ا تأسيسالمبادئ األخالقية التي ترشدنا أثناء على تشمل العدالة االقتصادية و 
برام التعاقدات وتبادل السلع  تحدد . والتياالقتصادية. الكيفية التي يكسب بها الفرد قوت يومه وا 

 .والخدمات مع اآلخرين، أو إنتاج أساس مستقل لدخله االقتصادي
 

 1995التزامات تحقيق التنمية االجتماعية طبقًا لمؤتمر 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. -
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تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية مناسبة لتحقيق التنمية  -
 االجتماعية.

 مساواة الجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية األولية. -
 تعزيز التعاون من أجل التنمية االجتماعية عن طريق األمم المتحدة. -

 

 العدالة االجتماعيةمنظومة عناصر 
 .للموارد وااللتزامات بين األجيالالتوزيع العادل  -
 .الضمان االجتماعي -
 .التمييز واإلقصاء والتهميش االجتماعيالقضاء على سياسات  -
 .وااللتزام بحقوق اإلنسان المساواة بين الجنسين -
 .تعزيز حقوق المهاجرين واألقليات -
 .تكافؤ الفرصالمساواة وعدم التمييز و  -

 

 تهدف العدالة االجتماعية إلى:
 .إزالة الفوارق االجتماعية واالقتصادية بين طبقات المجتمع -
 .زيع العادل للثروة القومية لتقليل معدالت الفقرتوفير اإلنصاف والتو  -
 .التمتع بثمار التنمية االقتصادية للجميع -

 

 العدالة االجتماعيةتحقيق ركائز 
 قيام استراتيجية الدولة على التكافل والتضامن بين الفئات المختلفة للمجتمع. -
 – الرعاية الصحية - إقرار مبدأ تكافؤ الفرص في مجال الخدمات األساسية )التعليم -

 .التأمينات االجتماعية..( - اإلسكان
تيسير ضم الفئات و  التغطية التأمينية من مخاطر المرض والعجز والشيخوخة والبطالة. -

 المستحقة للضمان االجتماعي.
 توفير الحد األدنى من الحاجات لكل الناس: حق التشغيل والتعليم والصحة والسكن. -



2015يونيو  10   5 
 

خالل تفكيك االحتكارات الراهنة المسيطرة على هياكل ضبط األسواق واألسعار من  -
 .المراجعة الدائمة لقوانين السوق و  التجارة واالستيراد والصناعات األساسية.

 تعزيز صور المنافسة الحقيقية في األسواق عبر سياسات تشريعية ملزمة. -
 الدعم السلعي ودعم الخدمات العامة، واالستهداف الكفء للفئات المستحقة. -
 سيع صالحيات األجهزة التنفيذية واألهلية.تو  -
 ومساعدتها في مساندة خطط تنمية المجتمع. ،تفعيل دور منظمات المجتمع المدني -
 دعم الحركة النقابية لتنظيم صفوفها وصياغة مطالبها. -
 ، والقطاع الخاص. المجتمع المدنيو مؤسسات الدولة، التعاون والشركة بين:  -
 االستهداف الجغرافي للمناطق الفقيرة والعشوائية في الريف والحضر.  -
 اقتصادية. - خطة عمل زمنية متعددة المراحل، تتضمن برامج تنموية اجتماعيةإعداد  -
ستدامة، لمواجهة آثار السياسات االقتصادية غير شبكة حماية اجتماعية م تكوين -

 .العادلة
 .بين طبقات المجتمعسد الفجوة هدف إلى ت ةاجتماعيو  اقتصاديةسياسة ل التخطيط -
 إصالح النظام الضريبي بفرض شرائح تصاعدية. -
 .االجتماعي والتمييز واالستبعاد اإلقصاءكافة أشكال  واجهةم -
 قضائية للقضاء على منظومة الفساد.تشريعات إصدار  -
 رشاوي..(. –الناجزة بدون اعتبارات استثنائية )محسوبية  عدالةتطبق ال -
 االستثمارات الخارجية من خالل رفع مستوى التعليم وتدريب قوة العمل.جذب  -
 تشجيع ودعم القطاع التعاوني خاصة  في مجال الزراعة. -
 استنهاض االستثمارات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية. -

 

 العدالة االجتماعية معايير تحقيق
المستوى المحلي أو القومي على المواطنين الدخل بين توزيع  المساواة في توزيع الدخل: -

أهم من هو و  .االقتصادي، المهنة، النوع، الموقعو تصنيفات مثل: الوضع االجتماعي  بناء  على
 .الدالة على المساواة من عدمها في المجتمع عاييرالم
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، بل يتضمن كذلك رأس المال هذا المعيار فقطال يتضمن  :المساواة في توزيع الممتلكات -
يع الدخل بين توز  قويا   إيجابيا   األرض والمباني. كما أن هناك ارتباطا   :ية مثلالممتلكات الماد

العامالن يحددان بشكل كبير الوضع االجتماعي والنفوذ السياسي، ان وتوزيع الممتلكات. وهذ
 .عالوة على أنهما يعتبران دافعا  أساسيا  محركا  للثورات

 ساسيالمؤشر األساسي لتوزيع الدخل، وهو األهو المحدد  :المساواة في توزيع فرص العمل -
 .للعدالة االقتصادية واالجتماعية

مكانية الحصول على المعرفة المساواة في - بمعدالت دخول  يرتبط و معياروه :حق وا 
)بكافة اشكاله: التعليم الفني وتعليم  المدارس والجامعات، وما يتعلق بجودة التعليم. فالتعليم

التأكيد على إمكانية الحصول على فرصة  من أهم عناصرهو  مع..(الكبار ومدارس المجت
المجتمعات على الوضع  غالبيةراك االجتماعي، وهو محدد هام في عمل جيدة وعلى الح

 .االجتماعي
إن  :االجتماعي وتوفير البيئة اآلمنة المساواة في توزيع الخدمات الصحية واألمن -

: متوسط العمر، ومعدالت وفيات األطفال، على غرار المؤشرات التقليدية للحياة الجيدة،
االجتماعي، والمنطقة السكنية، تستخدم مع بيانات  /فات النوعية، والوضع االقتصاديواالختال

ية الواجب توفيرها ألفراد أخرى لتحديد وقياس عدم المساواة في توزيع كل العناصر المجتمع
ات الصحية وتيسيرها، والخدمات االجتماعية، إمكانية الحصول على الخدم ع فضال  عنالمجتم

 وجودة تلك الخدمات. 
شديد التعقيد وهذا الشكل من المساواة  :فرص المشاركة المدنية والسياسية المساواة في -

قراطية عادة ما تكون قاصرة على من يدلون بأصواتهم ممارسة الديم والحساسية على اعتبار أن
ئاسية. وعدم المساواة في هذا العنصر يدلل بشكل واضح على عدم في االنتخابات البرلمانية والر 

 المساواة السياسية، وبالتالي عدم العدالة االجتماعية. 
 

 دالة االجتماعية والمجتمع المدنيالع
 وهو ما يمكن تحقيقه من خالل:

 العمل األهلي وتحفيز القائمين عليه.و  الجمعيات الصغيرة تشجيع -
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 .المجتمع المدني التي تهتم بالعدالة االجتماعية والتحالفات بين منظماتات بناء الشبك -
العمل على توعية البرلمانيين بقضايا العدالة االجتماعية لدعمها بالسياسات والقوانين  -

 الالزمة.
استخدام آليات متعددة إعالميا  وقانونيا  من أجل اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق العدالة  -

 االجتماعية.
 .في المحافظات من خالل تبادل الخبرات شر نماذج ومبادرات تنموية قابلة للتكرارن -
التنمية بتشجيع المؤسسات  يإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بمشروعات صغيرة ف -

المالية على تمويل تلك المشروعات دعما  لصغار المستثمرين لتحقيق عوائد مالية تحسن 
 .جتماعيةامن مستوى معيشتهم محققة لعدالة 

ويسمح بتدفق  ،تذليل العقبات وتعديل التشريعات بما يفتح آفاق االستثماراالسهام في  -
 ..ةجتماعياالعدالة ال التي تحققفرص العمل لموفرة الرؤوس األموال 

تحفيز المشاركة المجتمعية للشركات ومجتمع األعمال من أجل الوقوف جنبا  إلى جنب  -
 جتماعية.االدخل تحقيقا  لعدالة  يمع الدولة نحو رعاية محدود

هدف إلى تذليل ، يقتصاديا /جتماعياعبارة عن نظام  و العدالة المدنيةأجتماعية العدالة االإن 
زالة الفوارق اال . وهو ما توفير المعاملة العادلة من خالل صادية بين طبقات المجتمع الواحدقتوا 

جهم وأنشطتهم سواء بالتوعية، أو من خالل براميمكن أن يقوم المجتمع المدني فيه بدورا  واضح 
 ومشروعاتهم التنموية.

 

 االجتماعية عمل المجتمع المدني العدالة
 االجتماعية ، بينما تقدم العدالةاالجتماعية العدالة عمل المجتمع المدني يأتي ضمن أساس نشر

والقوانين التي توجه حياة بالمادة  تهتم العدالةلعمل المجتمع المدني. فإذا كانت األساس الالزم 
. االستثنائيةاإلنسانية التفاعل بين البشر وبالحاالت بفالمجتمع المدني يهتم اليومية،  مواطنال

المواطن رفع المعاناة عن األزمات والكوارث لالمبررات خالل المجتمع المدني عمل يوفر 
ديم المساندات حالة االحتياج إلى حالة تق من مواطنتحويل الوذلك بهدف  المتضرر.

 .من خالل الحشد المجتمعي المساعداتو 
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 عبارات يمكن االستعانة بها في بوكسات

  ..فبراير من كل عام لالحتفال باليوم العالمي للعدالة االجتماعية 20األمم المتحدة تقرر  -
 ..التنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية ركائز تحقيق السالم واألمن -
 .االجتماعية ارتباط ا وثيق ا بسياسات التنمية االجتماعية.ترتبط العدالة  -
 الحرية لها جناحان هما جناح الديمقراطية وجناح العدالة االجتماعية..  -
 ..ستغاللاال جميع أشكال ال يستطيع المواطن أن يمارس حريته السياسية قبل أن يتحرر من -
عن طريق دولته  يقتصادتتحقق العدالة االجتماعية بسيطرة الشعب بالتخطيط اال -

  ..الديمقراطية على وسائل اإلنتاج لتحقيق الرخاء
 
 

 أقوال مأثورة يمكن االستعانة بها في بوكسات
 .الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. ج:مارتن لوثر كن* 
 ..إذا أردت السلم فاعمل من أجل العدل هنري لويس مينكين: *
 .هذا العالم يسحق العدل بحقارة كل يوم. :غسان كنفاني *
 .ال يمكن تفضيل شيء قبل العدالة. سقراط:* 
 ..لم يكن الناس ليعرفوا العدل لو لم يكن هناك ظلم :هرقليطس* 
بمعنى أنها تتعلق بتفاعل بين أكثر من شخص  "اجتماعية"العدالة كلها  :توماس سويل* 

عدالة غير اجتماعية ألنها تتجاهل الثمن الذي يدفعه المجتمع مقابل  ولذلك فأنها واحد.
 االستجابة لتلك المطالب. 
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