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حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر
استلهاما ً من أهداف مؤسسة فريدريش إيبرت العامة و المتمثلة في تعزيز الديمقراطية والعدالة االجتماعية ،ودعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والدعوة إلى حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ،بدأت المؤسسة عملها في مصر
منذ عام  .1791يعمل المكتب بالتعاون مع شركاء محليين في إطار اتفاقية مبرمة مع الحكومة المصرية .هذه
االتفاقية تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم  1791/137وموافقة البرلمان المصري .و قد تم تجديد هذه االتفاقية عام
 1711و تم اعتمادها بقرار جمهوري رقم  1717/222و موافقة البرلمان المصري.
كانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحرك وراء االنتفاضة المصرية سنة .2111
وسيكون الت عامل مع هذه المطالب هو التحدي األساسي أمام المعنيين والمجتمع المصري بأسره على مدار السنوات
القادمة و مؤسسة فريدريش إيبرت على أتم االستعداد لمساعدة الشعب المصري أثناء هذه العملية االنتقالية.
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مقـــدمة:
ظل وسيظل حلم العدالةة االجتماعيةة حلمةا يةداعب خيةال المستيةعفين و
المهمشين في كةل مكةا ن  ،وفةى نفةا الوقةت وقةودا للثةورات واالنتفاضةات
الشةةعبية  .كةةان مطلةةب العدالةةة والحريةةة فةةي طليعةةة المطالةةب التةةي رفعتهةةا
الثورات واالنتفاضات العربية سواء في مصر أو تونا وغيرهم مةن بلةدان
المنطقةةة العربيةةة .ولكةةن بعةةد مةةرور أربةةع سةةنوات علةةى هةةذه االنتفاضةةات
والثورات مازال الحلم بعيد المنال ويحتاج إلى من يحوله إلى حقيقة وواقع .
وفى إطار هذا السةعي نظمةت مؤسسةة فريةدريش إيبةرت األلمانيةة بالتعةاون
مع ملتقى الهيئات لتنمية المرأة مؤتمرا إقليميا بعنوان (( رؤية نسةوية حةول
العدالة االجتماعية )) في الفترة من  2ــ  1ديسمبر  2112بالقاهرة .
شارك في المؤتمر مجموعات مهتمة بقيية العدالة االجتماعية من عةدد
كبير من البلدان العربية :مصر ـ األردن ـ لبنان ـ العةراق ـ سةوريا ـ الةيمن ـ
السودان ـ جنوب السودان والبحرين وغيرهم .تنةاقش المشةاركون وتحةاورا
بهدف وضع رؤية شاملة لتحقيق العدالةة االجتماعيةة فةي المنطقةة العربيةة ،
وبقدر ما كانت األوراق والمناقشات مهتمة بالبعد النسوي بقدر ما تجةاوزت
ذلك األمر عبر الرؤية الشاملة التي تدمج جميع األبعاد معا سواء كةان البعةد
النسوي أو الجيلي أو غيره  ،وسواء كانت األبعاد اقتصادية أو اجتماعيةة أو
سياسية أو ثقافية .
بةرزت بعةةأل األفكةةار الحاكمةةة لموضةةوع العدالةةة االجتماعيةةة كةةان علةةى
رأسها أن العدالةة االجتماعيةة والحريةة همةا وجهةان لعملةة واحةدة وال يمكةن
التيةةحية بأحةةدهما فةةي سةةبيل األخةةرى .وأن قيةةية العدالةةة االجتماعيةةة مةةن
القيايا موضوع الصراع عقب الثةورات بسةبب وجةود مصةالح متصةارعة
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تريةةد اختةةزال العدالةةة االجتماعيةةة فةةي بع ةأل اإلجةةراءات وليسةةت منظومةةة
متكاملةةة .كمةةا أن مراعةةاة سياسةةات النةةوع فةةي قيةةية العدالةةة االجتماعيةةة ال
تنطلق من منظور أن الرجال والنساء على طرفي نقيأل ولكن مةن منظةور
أن قيةةايا النسةةاء مكةةون أساسةةي مةةن مكونةةات النهةةو المجتمعةةي .فقيةةية
المرأة جزء من القيية االجتماعية ،والبد أن تكةون فةي صةلب أي مشةروع
مةةدني ديمقراطةةي تقةةدمي .كمةةا وضةةح مةةن المناقشةةات أن النظةةرة الشةةمولية
لقيةةية العدالةةة االجتماعيةةة أمةةر ال مفةةر منةةه  ،وانةةه ال جةةدوى مةةن الحلةةول
والمطروحات الجزئية و التةي تختةزل قيةية العدالةة االجتماعيةة فةي بعةأل
اإلجراءات الجزئية وتتجاهل حتمية التغيير فةي البنةى والهياكةل والسياسةات
المنتجة لالستبداد والظلم .
كانت قيايا الصحة والتعليم والعمل هي القيايا الثالث الكبرى التي تةم
تخصيص جلسات وورش عمل لمناقشتها بغيةة تقةديم رؤيةة متكاملةة للعدالةة
االجتماعيةةة تنطلةةق مةةن منظةةور حقةةوقي .فةةالحقوق الثالثةةة :الصةةحة والعمةةل
والتعليم تمثل أركان أساسية للعدالة االجتماعية ،وما يعنيه ذلك أن أي توجه
سليم وحقيقي تجاه التعاطي مع قيةية العدالةة االجتماعيةة البةد أن يبةدأ بهةذه
القيايا.
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لماذا غابت العدالة االجتماعية :
تناولت األوراق والمناقشات كافة األبعاد ذات الصلة بالعدالة االجتماعية
سةةةواء قةةةـانونية أو اقتصةةةادية أو اجتمةةةـاعية أو ثقةةةـافية أو سةةةـياسية .و قةةةد
خلصـت المناقشات إلى أن:
 غياب العدالة االجتماعية هو نتاج لجملة مةن السياسةات االقتصةادية
واالجتماعيةةة المتحيةةزة ضةةد الفقةةراء ،والتةةي بةةدأت فةةي إطةةار إعةةادة
هيكلةةة اقتصةةاديات البلةةدان العربيةةة وفقةةا لوصةةفة المؤسسةةات الماليةةة
الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو البنةك الةدولي منةذ الثمانينيةات
مةةن القةةرن الماضةةي .فقةةد اعتمةةدت الحكومةةات العربيةةة سياسةةات
اقتصادية تتبنى آليات السوق في تخصيص المةوارد دون ايةالء أي
أهميةةة للتةةأثيرات االجتماعيةةة لهةةذه السياسةةات  ،ممةةا أدى إلةةى تفةةاقم
التفاوتةةةات االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةة  .وقةةةةد أدت هةةةذه السياسةةةةات
االقتصادية والتي استندت إلى نموذج تساقط ثمار النمةو إلةى تةردى
األحةةوال المعيشةةية لقطاعةةات واسةةعة مةةن المةةواطنين بسةةبب تقلةةيص
اإلنفةةاق الحكةةومي علةةى الخةةدمات العامةةة مثةةل الصةةحة والتعلةةيم ،
والذي عكةا غيةاب سياسةات اجتماعيةة رشةيدة ومتكاملةة وحساسةة
للفقةةراء فةةي أهةةم ثةةالث مجةةاالت وهةةم الصةةحة والتعلةةيم والتشةةغيل .
وكانةةت النتيجةةة تةةردى جةةودة الخةةدمات الصةةحية والتعليميةةة بشةةكل
خطيةةر وارتفةةاع معةةدالت البطالةةة ممةةا نةةتج عنةةه اتسةةاع مسةةاحات
التهميش االجتماعي بشكل خطير .
 ركزت السياسةات التنمويةة فةي هةذه العقةود علةى تحقيةق التوازنةات
المالية والنقدية على مستوى االقتصاد التجميعةي بغةأل النظةر عمةا
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يحةةدث علةةى مسةةتوى األسةةر واألفةةراد خصوصةةا مةةا يتعلةةق بحالةةة
الرفاهيةةةة االجتماعيةةةة  ،والةةةذي يتسةةةق مةةةع مفهةةةوم التنميةةةة كعمليةةةة
لتوسيع الخيارات أمام المواطنين .
 غياب العدالة النوعية بسبب منظومةة متكاملةة مةن البنةى المؤسسةية
والعالقةةات السةةائدة فةةي مجةةال العمةةل واإلنتةةاج والتوزيةةع والثقافةةة
والتشريع والمشاركة السياسةية  .فةالمرأة مازالةت بعيةدة عةن فةر
متكافئةةة فةةي التعلةةيم والصةةحة والعمةةل وممارسةةة الحقةةوق السياسةةية،
فهي األعلى بطالة واألقل تعليما .وبالطبع يزداد األمةر سةوء عنةدما
تتجمع كل أبعاد التهميش والتمييز االجتماعي معا  ،فةالمرأة الفقيةرة
وغيةةر المتعلمةةة والتةةي ال تجةةد فرصةةة الئقةةة للعمةةل  ،تمثةةل نموذجةةا
مرعبةا للفقةةر وقلةةة الحيلةةة  .فالعدالةة النوعيةةة تفتةةر المسةةاواة بةةين
النساء والرجال في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسـياسـية .و
في هذا اإلطار يعد مؤشةر كسةب الةرزق أو العةيش مؤشةر أساسةي،
فهناك جزء كبير من قوة العمل النسائية مستبعد من سوق العمل.
 تعد العدالة الجيلية احد أضالع العدالة االجتماعية وتعنى عةدم تبنةى
سياسات تؤدى إلى استنزاف موارد المجتمع لصةالح الجيةل الةراهن
وعلى حساب األجيال القادمة  .وان تحقق ذلك مشةروط باالسةتثمار
في مشروعات إنتاجية تفيد هةذا الجيةل وكةل األجيةال القادمةة ولةيا
في شكل إنفاق جارى أو سد عجز.
 لةةةم تقتصةةةر التفاوتةةةات علةةةى الجوانةةةب االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة ،
ولكنهةةا كانةةةت نوعيةةةة أييةةا أي علةةةى أسةةةاع النةةوع  ،فيةةةال عةةةن
جغرافيتهةةةا  .و هكةةةذا أصةةةبحت المظةةةالم االجتماعيةةةة مةةةن نصةةةيب
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الطبقةةات األفقةةر اقتصةةاديا والمنةةاطق الجغرافيةةة الريفيةةة والبدويةةة
األبعةةد عةةن العواصةةم ،وأييةةا مةةن نصةةيب الحلقةةات األضةةعف فةةي
المجتمع سواء النساء أو األطفال.
 كانت نتيجة كةل ذلةك غيةاب سياسةات اجتماعيةة قةادرة علةى تحقيةق
العدالةةةة االجتماعيةةةة وتكةةةافؤ الفةةةر فةةةي المجةةةاالت الثالثةةةة محةةةل
التركيز :العمل ـ الصحة ـ التعليم .باإلضافة إلى عدم وجةود سياسةة
متكاملة للحماية االجتماعية .أدى ذلك الوضع إلى ارتفةاع معةدالت
البطالة فيما بين النساء في القطاع الرسةمي  ،وتزايةد اعتمةاد المةرأة
على القطاع غير الرسمي والذي ال تتوفر فيه أي حماية اجتماعية .
وبالنسةةبة للصةةحة والتعلةةيم  ،فقةةد حةةدث تةةردى فةةي مؤشةةرات الحالةةة
الصةةةحية والتعليميةةةة خاصةةةة بالنسةةةبة للنسةةةاء الفقيةةةرات واللةةةواتى
يتركزن في المناطق المهمشة والفقيرة فةي الريةف خصوصةا  .وقةد
وضةةةح عمةةةق األزمةةةة فةةةي البلةةةدان العربيةةةة ذات التنميةةةة البشةةةرية
المنخفية والمتوسطة.
 غياب الرؤية المتكاملة التي تربط السياسات االقتصادية بالسياسةات
االجتماعية مما نتج عنةه الفجةوة بةين مخرجةات التعلةيم واحتياجةات
سةةةوق العمةةةل ،وعةةةدم وضةةةوا األهةةةداف االجتماعيةةةة للسياسةةةات
االقتصةةادية وعلةةى رأسةةها سياسةةات االسةةتثمار والتعامةةل مةةع قيةةية
الفقر بشكل جزئي وسطحي ،يستهدف األعرا وليا األسباب.
 س يادة نظم سياسية استبدادية وسةلطوية ممةا أدى إلةى انتشةار الفسةاد
على نطاق واسع وغياب أي آليةات للمسةاءلة والمحاسةبة  .فالتةاري
الطويل للنظم االستبدادية والسةلطوية فةي المنطقةة العربيةة أدى إلةى
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ضعف وهشاشة كافة البنى والمؤسسات السياسية واالجتماعية التي
مةةةن الممكةةةن أن تلعةةةب دورا فةةةي رقابةةةة الحكومةةةات العربيةةةة مثةةةل
األحةةةةزاب السياسةةةةية والبرلمانةةةةات والنقابةةةةات المهنيةةةةة والعماليةةةةة
واتحادات الطالب والتعاونيات وغيرها من المؤسسات المجتمعية .

الحاجة إلى تغييرات هيكلية جذرية في شتى النواحي:
إن انجةةاز خطةةوات فةةي طريةةق العدالةةة االجتماعيةةة يقتيةةى الميةةي فةةي
مسةةارين أساسةةيين  :المسةةار األول يهةةتم بإحةةداث تغييةةرات إسةةتراتيجية فةةي
التوجهةةات االقتصةةادية واالجتماعيةةة والسياسةةية والثقافيةةة  ،فةةي حةةين يركةةز
المسار الثاني على صةياغة حزمةة متكاملةة مةن السياسةات االجتماعيةة التةي
تعكةةةةا التوجهةةةةات الجديةةةةدة شةةةةريطة أن تةةةةتم صةةةةياغة هةةةةذه التوجهةةةةات
اإلسةةتراتيجية الجديةةدة وكةةذلك السياسةةات االجتماعيةةة بشةةكل ديمقراطةةي ومةةا
يعنيه ذلك من إتاحةة الفرصةة لكافةة القطاعةات والفئةات المجتمعيةة أن تةنظم
نفسها وأن تبلور مطالبها وأن تعبر عنها بحرية .
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تغييةةةةرات إسةةةةتراتيجية فةةةةي التوجهةةةةات السياسةةةةية واالقتصةةةةادية
واالجتماعية والثقافية:
 إعةةادة تعريةةف دور الدولةةة  :لسةةنوات طويلةةة ميةةت تسةةيد مفهةةوم
ميلل لدور الدولة في ظل اقتصاد السوق وهو المفهةوم الرأسةمالى
الكالسيكي  ،والذي لم يعد موجودا حتى في أقةوى الرأسةماليات فةي
أوربا الغربية  ،وهو أن شرط نمةو اقتصةاد السةوق ونجاحةه هةو أال
تتةةةدخل الدولةةةة فةةةي االقتصةةةاد وال حتةةةى فةةةي الجوانةةةب االجتماعيةةةة
استنادا لفكرة اقتصادية سقطت تماما وهى فكرة تساقط ثمار النمو .
إن نتيجةةة هةةذا التوجةةه الرأسةةمالي المحةةافح حةةدوث النمةةو دون أن
تتسةةاقط ثمةةاره علةةى الفقةةراء ،بةةل مةةا حةةدث كةةان العكةةا حي ة زاد
األغنيةةةةةةاء غنةةةةةةى وزاد الفقةةةةةةراء فقةةةةةةرا .والحقيقةةةةةةة أن الثةةةةةةورات
واال نتفاضات العربية لم تكن إال نتيجة طبيعيةة لتزييةف مفهةوم دور
الدولة .إن تبنى نمط اقتصادي يستند باألساع إلةى االقتصةاد الحةر
أو مةةا يطلةةق عليةةه اقتصةةاد السةةوق ال يعنةةى أن ال يكةةون للدولةةة دور
اقتصادي واجتماعي  .إن الحدي عن غل يد الدولة في التةدخل فةي
تنظيم الشئون االقتصادية واالجتماعية أمر جد خطير .فالدولةة دور
هام ومحوري في وضع أسةا النظةام االقتصةادي وتحديةد اى نمةط
اقتصةةادي سةةوف يةةتم إتباعةةه مةةن خةةالل قيامهةةا بةةدورها التنظيمةةي
والتأشةةةيرى أو التةةةوجيهي فةةةي تحديةةةد مجةةةاالت االسةةةتثمار وتحديةةةد
األهةةداف االجتماعيةةة للسياسةةات االقتصةةادية ونظةةم اليةةرائب التةةي
تيةةعها كأحةةد سياسةةات توزيةةع الةةدخل األساسةةية  .أمةةا الةةدور الثةةاني
والذي ال يقل أهمية عن الدور التأشيرى هةو الةدور االجتمةاعي مةن
خةةةالل اإلنفةةةاق علةةةى الخةةةدمات االجتماعيةةةة فةةةي الصةةةحة والتعلةةةيم
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وغيرها وأييا سياسات مكافحة الفقر والحماية االجتماعيةة .فعلةى
سةةةبيل المثةةةال البةةةد مةةةن ربةةةط السياسةةةات االقتصةةةادية بالسياسةةةات
االجتماعيةةةة .كمةةةا أن للدولةةةةة دور اجتمةةةاعي أساسةةةةي فةةةي تةةةةوفير
الخدمات االجتماعية وتطويرهةا والتعامةل مةع مشةكلة الفقةر وأييةا
سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة.
 إعةادة تعريةةف دور المجتمةةع المةدني مةةن مقةةدم للخةدمات إلةةى محفةةز
للتغيير السياسي واالجتماعي واالقتصةادي مةن خةالل تنظةيم النةاع
والةةدفاع عةةن مصةةالحهم واالشةةتباك مةةع عمليةةة صةةنع السياسةةة .
فالحقيقة أن المجتمع المدني لم ينشةأ مةن اجةل أن يقةوم بةدور الدولةة
فةةي تقةةديم الخةةدمات للمةةواطنين  ،ولكنةةه نشةةأ مةةن اجةةل موازنةةة قةةوة
الدولةةة مةةن خةةالل الرقابةةة والمسةةاءلة وتنظةةيم الفئةةات التةةي يمثلهةةا
والتعبير عن مصالحها  .إن إعادة تعريف دور المجتمع المدني بهذا
الشكل احد العوامل المحفزة للتحول الديمقراطي .
 إن الكفةةاا مةةن اجةةل إعةةادة تعريةةف دور كةةال مةةن الدولةةة والمجتمةةع
المدني سوف يترتب عليه إعةادة صةياغة العالقةة بةين الطةرفين مةن
عالقةةة قائمةةة علةةى الشةةك المتبةةادل إلةةى عالقةةة قائمةةة علةةى االعتمةةاد
المتبادل .كما أن تحرير المجتمةع المةدني سةيمثل فرصةة للمةواطنين
فةةي تنظةةيم أنفسةةهم فةةي نقابةةات واتحةةادات وغيرهةةا مةةن التنظيمةةات
المعبرة عنهم مما يتيح مساحة اكبر للمشاركة الشعبية .
 وضةةع قيةةية المةةرأة ضةةمن مشةةروع وطنةةي ذي أبعةةاد اجتماعيةةة
واقتصادية وثقافية تقدمية من خالل العمل على تةوفير بيئةة سياسةية
وقانونية ضامنة للعدالة وحقوق اإلنسان والحرية والمساواة .كما أن
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هةةذا المشةةروع البةةد أن يسةةتند إلةةى الةةدفاع عةةن مدنيةةة الدولةةة وسةةيادة
القانون وحرية المواطنين في تنظيم أنفسهم .إن الكفاا من اجل هةذا
المشروع سةيؤدى إلةى إنتةاج عالقةات اجتماعيةة أكـةـثر نيةجا فيمةا
بين الرجال والنساء وأكثر احتراما للتنوع الخةالق  .فالحاجةة ملحةة
لمشروع ثقةافي قةائم علةى النقةد واالجتهةاد إلزالةة المةوروث العةالق
بمجمل التراث الفكري التمييزي ضد النساء .
 إعةةادة النظةةر فةةي المنهجيةةات الحاكمةةة للتنميةةة فةةي البلةةدان العربيةةة ،
فتبنى نمط اقتصادي قائم على االقتصاد الحر ال يعنى غياب القطاع
العةةام والقطةةاع التعةةاوني  .فتنةةوع القطاعةةات االقتصةةادية وتكاملهةةا
وتناغمها يؤدى إلى ترسي أوضاع اقتصادية أكثر استقرار وأمانا .
 التفكير في منهجية للتنمية قائمة على فكةرة تعةدد أقطةاب النمةو بةدال
من التركيز على تنمية المراكز .فالمدارع التنموية الحديثة تتحةدث
على أن المنهج األكثر عدالة في التنمية هو المنهج الةذي يسةتند إلةى
فكةةرة تعةةدد أقطةةاب النمةةو  ،ومةةا يعنيةةه ذلةةك مةةن توزيةةع األقطةةاب
االقتصادية المحفزة للنمو على كافة المناطق الجغرافية في الدولةة .
والحقيقةةةةة أن ت بنةةةةى هةةةةذا المةةةةنهج سةةةةيقدم حةةةةـال جةةةةذريا للتفاوتةةةةات
االقتصةةادية واالجتماعيةةة القائمةةة علةةى أسةةاع جغرافةةي  ،كمةةا انةةه
سيزيد من الفر المتاحة أمام المواطنين .
 يرتبط تحقيق العدالة االجتماعيةة بتطبيةق نظةام المركةزي حقيقةي ،
يقةوم علةى مةنح صةةالحيات إداريةة ومخصصةات ماليةة للمحافظةةات
واألقاليم والمحليات كي تيع خططها التنموية وتنفذها  ،مع ضمان
رقابةةةة شةةةعبية حقيقيةةةـة مةةةن خةةةالل مجةةةالا شةةةعبية منتخبةةةة ولةةةديها
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صالحيات رقابية واسعة  .الالمركزية هي البوابة الحقيقيةة للتنميةة
والديمقراطية .
 ضةةرورة أن يةةتم تةةأطير كافةةة التوجهةةات السةةابقة الةةذكر فةةي الوثةةائق
الدسةةتورية والقانونيةةة كةةي تتةةوافر ضةةمانات قانونيةةة للمةةواطنين مةةن
اجل الدفاع عن حقوقهم .

تغييرات في السياسات االجتماعية واالقتصادية:
إن المرحلةةةةةة التاليةةةةةة لصةةةةةياغة التوجهةةةةةات االقتصةةةةةادية واالجتماعيةةةةةة
والسياسية هي مرحلة وضع السياسات االجتماعية واالقتصادية التةي تحقةق
العدالة االجتماعية من منظور كلى وتةدمج قيةايا النسةاء بشةكل واضةح فةي
هذه السياسات .وقبل الخو في السياسات المطلوبة  ،البد من التأكيد على
منهجيةةة صةةنع هةةذه السياسةةات ومتطلباتهةةا  .فصةةياغة سياسةةات اقتصةةادية
واجتماعيةةةةة محققةةةةة للعدالةةةةة االجتماعيةةةةة البةةةةد أن يةةةةتم بشةةةةكل تشةةةةاركي
وديمقراطي ،يكفل تمثيل كافة األطراف المعنية بشكل متكافئ .و الغاية من
ذلةةةك تمثيةةةل متكةةةافئ للمصةةةالح دون تحيةةةز لطةةةرف إلةةةى أخةةةر .إن مةةةن أهةةةم
متطلبات المشاركة الحقيقية في عملية صنع السياسةة والتةي تيةمن عةدالتها
و رشادتها وفى هذا السياق تبرز الحاجة إلى منظومة متكاملةة لبنةاء حركةة
تعاونيةةة تشةةمل كةةل القطاعةةات زراعيةةة وصةةناعية وإنتاجيةةة وخدميةةة تكةةون
قاعةةدة حقيقيةةة للديمقراطيةةة تنظةةـيم الفئةةـات المهنيةةة والطبقيةةة وغيرهةةا مةةن
الفئةةات االجتماعيةةة التةةي تعةةانى التهمةةيش  ،فةةالتنظيم فةةي روابةةط ونقابةةات
وغيرهةا مةن التنظيمةات وإدارة هةةذه التنظيمةات بشةكل ديمقراطةي  ،وإقةةرار
الدولةةة بشةةرعيتها لهةةو أمةةر أساسةةي فةةي تمكةةين المةةواطنين مةةن الةةدفاع عةةن
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مصالحهم .أما الشرط الثاني فهو تقنين اطر مؤسسةية تيةمن المشةاركة فةي
صنع السياسات االجتماعية واالقتصادية بشكل ملزم للحكومات.
تنقسم السياسات إلى مجموعة من السياسات االقتصةادية واالجتماعيةة ،
مع مراعاة الربط بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية بشكل واضح  ،فالبةد
أن يكةةون للسياسةةات االقتصةةادية أهةةداف اجتماعيةةة وعلةةى رأسةةها الحةةد مةةن
البطالةةةة وزيةةةادة فةةةر التوظةةةف  ،وأييةةةا الحةةةد مةةةن التفاوتةةةات الطبقيةةةة
والجغرافيةةةة والنوعيةةةة فةةةي المجتمةةةع  ،وأييةةةا البةةةد أن يكةةةون للسياسةةةات
االجتماعية أهداف اقتصادية  ،وابرز األمثلة ربةط التعلةيم باحتياجةات سةوق
العمل .

سياسات االستثمار:
ضرورة أن يكون لسياسات االسةتثمار توجةه اجتمةاعي  ،اى تهةدف إلةى
إحداث نمو منحاز للفقراء من خالل زيةادة فةر التوظةف وإعطةاء أولويةة
للمناطق المحرومة مثل الصعيد والمحافظةات الحدوديةة فةي مصةر وغيرهةا
مةةن المنةةاطق الشةةبيهة فةةي البلةةدان العربيةةة األخةةرى حية االفتقةةار للخةةدمات
وارتفاع معدالت البطالة  .وفى هذا اإلطار يمكن طةرا بعةأل األفكةار مثةل
االهتمام بالقطاعات كثيفة العمالة مثل الزراعةة مةن خةالل ضة اسةتثمارات
فيهةةا بغيةةة تحةةديثها مةةن ناحيةةة  ،وأييةةا تقةةديم سةةلة مةةن حةةوافز االسةةتثمار
للمزارعين مةع االهتمةام بةذوي الحيةازات الصةغيرة  .والحقيقةة انةه فةي ظةل
ظروف ارتفاع البطالة في عةدد مةن البلةدان العربيةة  ،فةان طةرا فكةرة قيةام
الدولةةة بتنفيةةذ اسةةتثمارات حكوميةةة كثيفةةة العمالةةة  ،يةةتم إدارتهةةا بشةةكل رشةةيد
وخاضع لحوكمة دقيقة يعد أمرا مطلوبا  .وعلى صعيد ثان  ،فانه مةن المهةم
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تصةةميم حزمةةة مةةن حةةوافز االسةةتثمار ذات األهةةداف االجتماعيةةة والحساسةةة
للمنةةاطق الجغرافيةةة المهمشةةة وللفئةةات االجتماعيةةة المختلفةةة وعلةةى رأسةةها
النسةةاء  .فعلةةى سةةبيل المثةةال ،يمكةةن زيةةادة حةةوافز االسةةتثمار لمةةن يقةةرر مةةن
المسةةتثمرين االسةةتثمار فةةي المنةةاطق الجغرافيةةة المحرومةةة أو لمةةن يقةةةرر
تةةدريب العمالةةة وإعةةدادها مهنيةةا قبةةل تشةةغيلها أو لمةةن يقةةرر تشةةغيل النسةةاء،
وكذلك لمن يستخدم تكنولوجيا كثيفة العمالة .وتبرز في هذا السياق ضرورة
الحفاظ على القطةاع العةام وتطةويره لتكةون وحداتةه نموذجةا ً يعبةر عةن كليةة
األهداف التي يتوخاها المجتمع من التنمية  ،وقدوة في وضع مصالح الفئات
المهمشةةةة واليةةةعيفة والمنةةةاطق الجغرافيةةةة البعيةةةدة عةةةن المركةةةز موضةةةع
االعتبار .

سياسات إعادة توزيع الدخل والثروة:
تعد سياسةات إعةادة توزيةع الةدخل والثةورة مةن أهةم السياسةات التةي تلةي
الثورات مباشرة كاستجابة للحد من المظالم التي أدت إلى الثورة  .والحقيقةة
أن تبنةةى سياسةةات إعةةادة توزيةةع للةةدخل والثةةروة هةةو احةةد محكةةات التقيةةيم
األساسية لسؤال محوري وهو :هل أدت الثورة للتغيير فعال أم تم إجهاضها
عبر بعةأل الحلةول المسةكنة وغيةر الجذريةة  .والحقيقةة أن اختةزال تحقيةق
العدالة االجتماعية في وضع حةد أدنةى وأقصةى لألجةور فةي مصةر بعةد 27
يناير  2111هو نموذج الختزال قيية العدالة االجتماعية في حل جزئي ال
يما العوامل الهيكلية أو البنيويةة التةي أدت للظلةم االجتمةاعي  .وبنةاء علةى
ذلةةك فةةان الرؤيةةة المتكاملةةة للعدالةةة االجتماعيةةة البةةد أن تتيةةمن حزمةةة مةةن
السياسات واإلجراءات كالتالي:
ـ  19ـ

 نظام عادل لألجور ،ييمن حياة كريمة للمواطن ويتغير سنويا
بما يتواكب مع معدالت التيخم حتى ال تتآكل القةدرة الشةرائية
لهةةذا األجةةر .إن وضةةع نظةةام أجةةور عةةادل يتطلةةب توصةةيف
وظيفةةي دقيةةق  ،ومةةا يعنيةةه ذلةةك حصةةول كةةل مةةن يعمةةل لةةدى
الحكومةةةة فةةةي مختلةةةف القطاعةةةات علةةةى نفةةةا األجةةةر مةةةادام
التوصيف الوظيفي متماثل .كما يتيمن النظام العةادل لألجةور
أييا وضع حد أدنةى وأقصةى لألجةور ال يتجةاوز مةن  11إلةى
 37مثل ،مع ضرورة إعادة تقييم هذا الحد سنويا حتى ال تتآكل
قوته الشرائية.
 نظةةام ضةةرائب قةةادر علةةى إعةةادة توزيةةع الةةدخل والثةةروة ،وهةةذا
يتطلةةب حةةد إعفةةاء للفقةةراء يتغيةةر وفقةةا للقةةوة الشةةرائية للعملةةة
الوطنية ،مةع تعةدد فةي الشةرائح اليةرائبية الن تعةددها ييةمن
عدالةةة النظةةام اليةةريبي ،ويسةةمح بتطبيةةق ضةةرائب تصةةاعدية
عادلةةةةة .و بالنسةةةةبة لإلعفةةةةاء ،فالبةةةةد أييةةةةا إعفةةةةاء الشةةةةركات
والمشةةروعات الصةةغيرة حتةةى يةةتم تشةةجيعها علةةى االنتظةةام فةةي
القطاع الرسمي بدال من القطاع غير الرسمي.
 تصةةحيح وإصةةالا منظومةةة الةةدعم كأحةةد آليةةات تحقيةةق العدالةةة
االجتماعيةةة مةةن خةةالل إعةةادة النظةةر فةةي سياسةةات الةةدعم بشةةكل
شامل حتى يتم ضمان ذهاب الدعم لمستحقيه من الفقراء ولةيا
األغنيةةاء .ومةةن ناحيةةة أخةةرى البةةد مةةن دعةةم القطةةاع الزراعةةي
خاصةةة صةةغار الفالحةةين وصةةغار المنتجةةين ف ةي المشةةروعات
الصةةغيرة والمتوسةةطة  ،وفةةى هةةذا الصةةدد يعةةد دعةةم مةةدخالت
العمليات اإلنتاجية أمر أساسي .
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 حساسةةية الموازنةةة العامةةة للعدالةةة االجتماعيةةة احةةد مؤشةةرات
التقيةةةيم األساسةةةية النحيةةةازات الدولةةةة ،فمةةةن الممكةةةن أن يةةةتم
االهتمةةام بموضةةوع العدالةةة االجتماعيةةة فةةي الخطةةاب السياسةةي
لمؤسسةةات الدولةةة المختلفةةة دون أن يةةنعكا ذلةةك فةةي الموازنةةة
العامة .فالموازنة العامة هي المرآة الحقيقيةة النحيةازات الدولةة
االجتماعية .وبالطبع يظهر هذا في نسبة اإلنفاق االجتمةاعي أو
ما يطلق عليه اإلنفةاق علةى الخةدمات االجتماعيةة مثةل الصةحة
والتعليم واإلسكان وغيةره ،وكةذلك نصةيب المنةاطق الجغرافيةة
المحرومةةةة و المهمشةةةة ونصةةةيب الفئةةةات المهمشةةةة مةةةن خةةةالل
المخصص لبةرامج مكافحةة الفقةر وتحسةين الخةدمات األساسةية
وأييةا مةةدى الحساسةية للنةةوع االجتمةاعي مةةن خةالل مةةا يطلةةق
عليه الموازنات الحساسة للنوع  .و الحقيقة أن مناقشة الموازنة
العامة مناقشة علنية ومتاحةة لكةل المةواطنين لهةو أمةر هةام فةي
هذا الشأن.
 و أخيرا ال يمكةن الحةدي عةن عدالةة اجتماعيةة علةى المسةتوى
االقتصادي دون عدالة التمثيةل السياسةي .إن احةد آليةات تحقيةق
العدالة فةي التمثيةل السياسةي التمييةز االيجةابي للنسةاء وغيةرهم
من الفئات المهمشة  ،وما يتطلبه هذا من تخصيص للمقاعد فةي
المجةةةالا المنتخبةةةة وأييةةةا المؤسسةةةات الحكوميةةةة ومنظمةةةات
المجتمع المدني.
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سياسات التشغيل والحماية االجتماعية:
 يمثل الحق فةي العمةل الالئةق مةدخال أساسةيا للتمتةع ببةاقي الحقةوق،
وبمفهوم المخالفة عنةدما يةتم حرمةان المةواطن مةن هةذا الحةق ،فانةه
يحةةرم هةةو وأسةةرته مةةن كافةةة الحق ةوق األخةةرى بالتبعيةةة سةةواء كةةان
التعليم أو الصحة وغيره .بالطبع أن الحرمةان مةن الحةق فةي العمةل
هو نتاج طبيعي لتحيز السياسات االقتصادية للفئات الرأسمالية على
حسةةاب العمةةال .و جةةدير بالةةذكر إننةةا عنةةدما نتحةةدث عةةن الحةةق فةةي
العمةةل ال نتحةةدث عةةن فرصةةة عمةةل بةةال حقةةوق أو ضةةمانات ولكننةةا
نتحدث عن عمل الئق يحترم معةايير العمةل الدوليةة .تعةانى البلةدان
العربيةةة مةةن تةةردى حقةةوق العمةةل فةةي العقةةود األخيةةرة نتيجةةة تبنةةى
سياسةةات االنةةدماج فةةي السةةوق الرأسةةمالى العةةالمي ونتيجةةة تسةةييد
مقولةةة ميةةللة ومةةردود عليهةةا أال وهةةى أن التركيةةز علةةى حقةةوق
العمال يؤدى إلى هةروب المسةتثمرين  .فلمةاذا لةم يهةرب االسةتثمار
مةةن دول أوربةةا الغربيةةة وهةةى بلةةدان تعتةةرف بحريةةة العمةةل النقةةابي
وتلتزم إلى حد كبير بمعايير العمل الدولية  .على مدار عقود طويلة
ميةةت  ،عاشةةت البلةةدان العربيةةة بةةال سياسةةات تشةةغيل واضةةحة ،
وحتةةةى عنةةةدما تبنةةةت بعةةةأل سياسةةةات الحمايةةةة االجتماعيةةةة كانةةةت
ضةةعيفة ولةةم تسةةتطع أن تنقةةذ ضةةحايا اقتصةةاد السةةوق  .إن الوضةةع
السابق يتطلب معالجة تعتمد على التالي :
 الحاجة إلى سياسة تشغيل ذات أهداف واضحة ومحددة  ،تخاطةب
مشكالت سوق العمةل فةي مصةر مةن حية ضةمان أعلةى نسةبة مةن
التشغيل من ناحية ووضع ضوابط ليمان حقوق العمةال مةع إيةالء
أهمية أكبر للنساء  ،أي أن تكون أكثر حساسية للنساء .
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 ضرورة أن تراعى سياسة التشغيل أهم المشةكالت التةي تةؤدى إلةى
غياب العدالةة النوعيةة وهةى التمييةز ضةد المةرأة فةي أسةواق العمةل
الرسةةمية مةةن حي ة التواجةةد والحقةةوق .فتواجةةد المةةرأة فةةي أسةةواق
العمةةل ـ علةةى سةةبيل المثةةال فةةي مصةةر وتةةونا ـ يمثةل ربةةع نسةةبة
الرجال في سوق العمل .والنتيجة تركزها في القطاع غيةر الرسةمي
والذي ال يتمتع بأي قدر من الحماية القانونية واالجتماعية.
 أن يتواكب مع سياسة التشغيل سياسة متكاملة للحماية االجتماعية ،
تسةةتند إلةةى مرجعيةةة حقوقيةةة  ،وتتعامةةل مةةع النسةةاء العةةامالت مةةن
منظور كيفية تمكينهن  ،من خةالل سةن التشةريعات التةي تكفةل لهةن
التمتع بتأمينات اجتماعية وصحية وغيرها من الحقةوق ذات الصةلة
بهن كنساء  ،وإلزام أصحاب األعمال في قطاع االستثمار بمثل هذه
الحقوق  .فالتشريعات وحدها ال تكفى ولكةن يجةب أن تتةوفر القةدرة
أييا علةى إلةزام القطةاع الخةا واالسةتثماري بهةذه الحقةوق .كمةا
تشةةمل سياسةةة الحمايةةة االجتماعيةةة أبعةةاد أخةةرى مثةةل بنةةاء قةةدرات
العامالت والعمةال وتةدريبهم ورصةد أحةوال سةوق العمةل وغيرهةا.
ففي النهاية  ،سياسات الحماية االجتماعيةة تهةدف إلةى منةع أو إدارة
المواقف التي تةؤثر علةى رفاهيةة العةامالت والعمةال بشةكل سةلبي ،
فالحةةد مةةن المخةةاطر التةةي يتعةةر لهةةا البشةةر هةةدف أساسةةي ألي
سياسةةة للحمايةةة االجتماعيةةة  .وممةةا الشةةك فيةةه أن سياسةةة الحمايةةة
االجتماعية ال تنفصل بأي حال من األحةوال عةن سياسةة التشةغيل ،
فةةالمفتر أن تسةةعى كةةال السياسةةتين لتحقيةةق هةةدفى زيةةادة العمالةةة
والتشغيل من ناحية والحماية االجتماعية لحقةوق العمةال مةن ناحيةة
أخرى .
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 ال يمكن صةياغة سياسةة تشةغيل وال سياسةة حمايةة اجتماعيةة بةدون
إعادة النظر في دور الدولة  ،فةدور الدولةة فةي ظةل االقتصةاد الحةر
ليا تقديم حوافز بال ضةوابط للمسةتثمرين كمةا يحةدث فةي مصةر ،
ولكةةن السةةعي إلةةى صةةياغة أهةةداف اقتصةةادية واجتماعيةةة واضةةحة
تخدم الصالح العام وتحد مةن الفقةر وسةوء توزيةع الةدخل  ،وبالتةالي
استخدام كل األدوات االقتصةادية لتحقيةق هةذا الهةدف  ،فالحكومةات
المصرية المتتالية تعلن أن من أهدافها الحد من الفقر  ،ثةم تةأتى كةل
األدوات وتسير في منحى مختلف .
 تغيةةر أهةةداف وأدوار منظمةةات المجتمةةع المةةدني مةةن مجةةرد أهةةداف
جزئية وأدوار محدودة ،تفصل الظاهرة أو المشكلة عةن سةياقها مةن
خالل تقديم بعأل الحلول والمسكنات هنا وهناك إلةى أهةداف كليةة،
تيع الظاهرة في سياقها وتتعامل مع األسباب قبل األعرا  .فمن
الصعب أن نتحدث عةن رؤيةة متكاملةة للتعامةل مةع أوضةاع النسةاء
العةامالت فةي سةةوق العمةل بةةدون االشةتباك مةةع سياسةات االسةةتثمار
ومع دور الدولة بمؤسسةاتها المختلفةة .تحتةاج هةذه النقلةة إلةى إعةادة
صياغة العالقة بين الدولة والمجتمع المدني بشةكل ييةمن اسةتقالل
وحريةةة المجتمةةع المةةدني وييةةع األسةةاع لبنةةاء شةةراكة حقيقيةةة بةةين
الدولة والمجتمع المدني .
 وضع آليات مؤسسية تيمن للنساء حقوقهن مثل مفوضية مناهية
التمييةةز التةةي نةةص عليهةةا الدسةةتور الجديةةد ومةةا يشةةبهها مةةن أشةةكال
كمنصة لتقديم الشكاوى وإلنصاف المقهورات من النساء.
 وعلةةى مسةةتوى السياسةةات األخةةرى الداعمةةة لسياسةةة التشةةغيل مةةن
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اليةةروري وضةةع إسةةتراتيجية شةةاملة لةةدعم المشةةروعات الصةةغيرة
والمتوسةةطة اسةةتنادا إلةةى اعتبارهةةا إحةةدى قةةاطرات النمةةو وزيةةادة
فةةر العمةةةل  .إن دعةةم المشةةةروعات الصةةةغيرة يتطلةةب حةةةل كةةةل
المشكالت بدء من التمويل واإلنتاج والعالقة بالمؤسسات الحكوميةة
والقطةاع الخةةا وأييةةا التسةةويق ،فيةال عةةن المشةةكالت المتعلقةةة
بالمهارات الفنيةة والعلميةة المطلوبةة إلدارة مثةل هةذه المشةروعات.
والحقيقةةة ييةةاف إلةةى أهميةةة المشةةروعات الصةةغيرة كأحةةد منافةةذ
العمل ،إنها تناسب كثير من ظروف النساء إلى حد كبير.
 وضع إستراتيجية واضحة لدعم القطاع غير الرسمي والعمةل علةى
تحويله إلى قطةاع رسةمي يتمتةع بالحمايةة االجتماعيةة وباإلعفةاءات
اليريبية والتسهيالت االستثمارية  .فالقطاع غيةر الرسةمي يمةتص
الماليةةين مةةن العمةةال والعةةامالت ويجنةةب المجتمةةع والدولةةة ويةةالت
ثورات الجياع .
 وأخيرا  ،وضع نظام شامل للحماية االجتماعية  ،يحتوى على عةدد
من البرامج التي تتناسب مع القطاعات المهمشة والفقيةرة والمعدمةة
 ،والتةةي ال تقةةدر علةةى االلتحةةاق بسةةوق العمةةل  .وفةةى هةةذا اإلطةةار ،
تظهةةةر بةةةدائل عديةةةدة ذات منحةةةى حقةةةوقي مثةةةل التحةةةويالت النقديةةةة
المشروطة والتةي تقةدم لألسةر الفقيةرة شةريطة أن تسةتمر فةي تعلةيم
أطفالهةةا وان تقةةدم لهةةم الرعايةةة الصةةحية  .فلةةيا مةةن العةةدل إعةةادة
إنتاج الفقر والفقراء جيال بعد جيل .باإلضةافة لألنمةاط األخةرى مةن
شبكات الحماية االجتماعية والتي تنقذ الفقراء من الصدمات أيا كان
نوعها.
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سياسات التعليم والصحة:
إن احةةد المةةداخل األساسةةية للحةةد مةةن الفقةةر وتةةردى نوعيةةة الحيةةاة فةةي
االسةةتراتيجيات الحديثةةة لمكافحةةة الفقةةر هةةو تحسةةين الخةةدمات العامةةة وعلةةى
رأسها الصةحة والتعلةيم  .كمةا تقةاع قةدرة الخةدمات العامةة علةى القيةام بهةذا
الةةدور بعةةدد مةةن المؤشةةرات مثةةل مةةدى إتاحةةة الخدمةةة التعليميةةة والصةةحية ،
وجودتهةةا وقةةدرة المةةواطنين علةةى التمتةةع بهةةا بةةاختالف انتمةةاءاتهم الطبقيةةة
والنوعيةةةة والجغرافيةةةة والدينيةةةة  ،ومةةةدى اسةةةتدامة هةةةذه الخةةةـدمات وأخيةةةرا
الحوكمةةة الرشةةيدة لهةا بمةةا ييةةمن الشةةفافية والمسةةاءلة والمشةةاركة الشةةعبية.
الحقيقة أن تقييم أوضاع الصحة والتعليم بناء على هذه المؤشرات يعةد أمةرا
مخيبا لآلمال في غالبية أقطار المنطقة العربية خاصة األقطار غير النفطية.
كانت من ضمن األسباب التي أدت إلى تردى الخةدمات التعليميةة والصةحية
في كثير مةن بلةدان المنطقةة العربيةة خفةأل اإلنفةاق الحكةومي عليهةا وسةوء
توزيعه عاما بعد عام  ،والعمل المتواصل علةى خصخصةة هةذه الخةدمات :
العالج الخةا  -التعلةيم الخةا  .كانةت الفئةات األكثةر تةأثرا بةذلك الفئةات
االجتماعيةةةة األفقةةةر والتةةةي ال تسةةةتطيع أن تتحمةةةل تكلفةةةة الخدمةةةة الصةةةحية
والتعليمية المقدمة من القطاع الخةا  .والنتيجةة غيةاب مبةدأ تكةافؤ الفةر
تماما من المجتمعات العربية .و لةذلك كانةت التوصةية األساسةية للمشةاركين
في المؤتمر والتي تنسحب على التعليم والصحة مزيد من اإلنفةاق الحكةومي
على هذه الخدمات باعتبارها األساع األول لبناء القدرات البشرية.
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الصــــحة:
تنطلةةق التوصةةيات المتعلقةةة بالصةةحة مةةن تعريةةف منظمةةة الصةةحة العالميةةة
لكفةةاءة الةةنظم الصةةحية والتةةي تشةةمل التغطيةةة الشةةاملة للمةةواطنين والعدالةةة
والجةةودة والكفةةاءة وتحقيةةق الفعاليةةة مقابةةل اإلنفةةاق واالسةةتدامة  .إن تحقيةةق
كفاءة النظم الصحية وفقا لما سبق يقتيى التالي :
 تحسةةين الخةةدمات الصةةحية الحكوميةةة وتوسةةيع تغطيتهةةا وتقةةديمها
بالمجان .
 إنهةاء فوضةةى النظةةام الصةحي بسةةبب تعةةدد األنظمةة الصةةحية داخةةل
البلدان متوسطة الدخل في المنطقة العربية والتي يمثل نسبة سكانها
 %11من سكان العالم العربي.
 رقابة الخدمات الصحية المقدمة من قبةل القطةاع الخةا
الجودة و األسعار.

مةن حية

 العمل على إصالا طويل األمد ومستدام مةن خةالل مشةروع شةامل
للتةةأمين الصةةحي  ،يشةةمل كةةل المةةواطنين دون تفرقةةة  ،ويغطةةى كةةل
األمرا  ،ويقوم على أسةاع مبةدأ التكافةل االجتمةاعي ممةا يةؤدى
إلى تكافؤ الفر في الحصول على الخدمة الصحية .
 وضع اطةر مؤسسةية واضةحة إلصةالا و حوكمةة القطةاع الصةحي
في البلدان العربية المختلفة  .كان االقتراا المقةدم مةن مصةر إنشةاء
مجلا أعلى للصحة  ،يقوم ببلورة استراتيجيات تهةدف إلةى تحقيةق
العدالة والكفاءة في الرعايةة الصةحية لكةل المصةريين دون تمييةز ،
ويحقةةق مشةةاركة حقيقيةةة للمةةواطن المصةةري فةةي صةةنع السياسةةات
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العامةة الصةحية ومتابعتهةا ومراقبتهةةا  .ومةن الشةروط التةي البةةد أن
تتوافر في تشكيل هذا المجلا هو أن يكةون مسةتقال فةي عملةه غيةر
تابع لوزارة الصحة ،يعمل من خالل الئحة داخلية يكتبها األعيةاء
وال تتةةدخل فةةي عملةةه أي جهةةة تنفيذيةةة  ،وان يشةةمل تشةةكيله جميةةع
القطاعات والجهات المعنيةة بالصةحة وخاصةة المنتفعةين والمجتمةع
المدني  ،وان تكون مخرجاته ملزمة للجهات التنفيذيةة ،وأخيةرا أال
تكةةون عيةةويته مصةةدرا للتةةربح وان يكةةون أوجةةه الصةةرف لعملةةه
محددة ومقننة.
 االحتياج إلى عمل سياسي جمةاعي مةنظم لليةغط علةى الحكومةات
والبرلمانةةات مةةن اجةةل إصةةةالا المنظومةةات الصةةحية فةةي البلةةةدان
العربيةةة منخفيةةة ومتوسةةطة الةةدخل ،يشةةارك فيةةه كافةةة األطةةراف
المعنيةةة سةةواء جماعةةات المنتفعةةين أو النقابةةات المهنيةةة أو األحةةزاب
السياسةةية وغيةةرهم مةةن القةةوى االجتماعيةةة والسياسةةية .وفةةى هةةذا
الصةةدد مةةن الممكةةن طةةرا فكةةرة إصةةدار وثيقةةة حقةةوق المرضةةى
كأساع حقوقي لحمالت الدعوة والتأييد.
 تصةةةميم بةةةرامج صةةةحية سةةةريعة للتعامةةةل مةةةع المشةةةكالت الصةةةحية
الخطيرة والمناطق الجغرافية المحرومة والتي ال يمكن تأجيل البت
فيها حتى يتم إصالا النظام الصحي  ،ومن أبرزها مشةكالت سةوء
التغذيةةة لةةدى األطفةةال وانتشةةار األمةةرا المزمنةةة لةةدى القطاعةةات
السكانية األفقر في المجتمعات العربية .
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سياسة التعليم:
يسهم التعليم في انجاز العدالة االجتماعية من خالل إتاحةة فةر التعلةيم
للجميةةع بغةةأل النظةةر عةةن أي أوضةةاع اجتماعيةةة أو اقتصةةادية أو نوعيةةة أو
ديمغرافيةةة .وممةةا الشةةك فيةةه أن مةةن الشةةروط الهامةةة التةةي تةةؤدى إلةةى نجةةاا
التعلةةيم فةةي تحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة فةةي أي مجتمةةع هةةو قةةدرة كةةل الفئةةات
االجتماعيةةة علةةى النفةةاذ لفةةر التعلةةيم أوال ثةةم التمتةةع بخدمةةة تعليميةةة ذات
نوعيةةة جيةةدة ،تمكةةن الطالةةب مةةن الحصةةول علةةى فرصةةة عمةةل مسةةتقبال مةةن
ناحيةةة ثانيةةة .وفةةى هةةذا اإلطةةار ،فةةإن الةةنص فةةي الدسةةاتير والقةةوانين علةةى
تكافؤ الفر وهو البعد الشكلي للعدالة االجتماعية ال يكفى ،ولكن يجةب أن
يتجاوز األمر ذلك إلى ترجمة هذه المبادئ الدستورية على أر الواقع في
صورة سياسات وتدخالت وهو البعد الموضوعي للعدالة االجتماعية.
والحقيقةةة أن مةةا حةةدث فةةي كثيةةر مةةن البلةةدان العربيةةة فةةي العقةةود القليلةةة
الماضةةية خاصةةة بعةةد االنةةدماج فةةي السةةوق الرأسةةمالى العةةالمي أطةةاا بقةةدرة
التعلةةيم علةةى تحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة  ،ففةةي ظةةل تعةةدد األنظمةةة التعليميةةة
واللهةةاث وراء خصخصةةة التعلةةيم قبةةل الجةةامعي و الجةةامعي  ،أضةةحى مبةةدأ
تكافؤ الفر في مجال التعليم غيةر قةائم علةى اإلطةالق  ،وبةالطبع انسةحب
هذا أييا على سوق العمل  .و ممةا ال شةك فيةه أن أكثةر الفئةات االجتماعيةة
تةأثرا بهةذا الوضةع الفئةات األفقةر و التةي ال تسةتطيع إلحةاق أطفالهةا بةةالتعليم
الخةةا وأييةةا النسةةاء بحكةةم انخفةةا نسةةبة تعلةةيمهم مقارنةةة بالرجةةال مةةن
األصةةل .وعلةةى هةةذا  ،فمةةن يتحمةةل عةةبء تةةردى النظةةام التعليمةةي مةةن حية
اإلتاحة والجودة باألكثر هم النساء الفقيرات وأوالدهن .
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أكد المشاركون في المؤتمر على التالي :
 ضرورة تخصيص موازنةات اكبةر للتعلةيم فةي الموازنةة العامةة مةع
البحة عةن مصةةادر إضةافية للتمويةةل  ،تتمثةل فةةي زيةادة اليةةرائب
علةةةى شةةةركات االتصةةةاالت وشةةةركات األدويةةةة إلةةةى جانةةةب فةةةر
ضرائب تصةاعدية علةى أصةحاب الةدخول المرتفعةة  ،كمةا انةه مةن
الممكن فر ضريبة تعليم على كل المواطنين .
 إصالا كافة أبعاد المنظومة التعليمية  :المةدرع والطالةب والمةنهج
والمقةةرر والبنيةةة المدرسةةية بجوانبهةةا الصةةلبة والرخةةوة  .و فةةي هةةذا
اإلطار البد من مناقشة عدد من القيةايا مثةل :إعةداد المعلةم ـ كثافةة
الفصول ـ المناهج الدراسية ـ كيفية التعامل مع المشكالت إلى تعيق
النفاذ للتعليم واالستمرار فيه دون أي التسرب.
 االهتمام بالتعليم الفني والعمل علةى ربطةه باحتياجةات سةوق العمةل
مع تحويل المدارع الفنية إلى ورش إنتاجية.
 إعطـاء أولوية لقيية محو األمية وتحديد مدة زمنية للقيةاء عليهةا
 ،مةع األخةةذ فةةي االعتبةةار أن تحقيةةق تقةةدم فةةي هةةذه القيةةية مرهةةون
بغلق انسةياب األميةين سةنويا نتيجةة التسةرب مةن التعلةيم  .فإصةالا
النظام التعليمي بشكل حقيقي و الحد من التسةرب هةو أول خطةوات
حل مشكلة األمية.
 تقديم مزيد من التمويل للقياء على األمية خاصة في المناطق التي
تزيد فيها معدالت األمية وبالتحديد المناطق المهمشة والفقيرة سواء
في الريف أو الحير.
ـ  21ـ

