الإطار  -2قيا�س العدالة االجتماعية :الفقر والالم�ساواة والتعر�ض للمخاطر

ما هي العوامل التي ت�ؤدي �إىل حياة �سعيدة
ومر�ضية؟ ما هي �سبل احل�صول على
و�صحية ُ
التعليم وعلى عمل جمزٍ ؟ كيف تتوزع املخاطر
والفر�ص يف جمتمع معني وعلى الفئات
االجتماعية؟

      يتطلب و�ضع �سيا�سات اقت�صادية واجتماعية م�ستنرية وقائمة على البيانات وقادرة على تي�سري حتقيق العدالة االجتماعية
ا�ستخدام تقنيات منا�سبة للقيا�س من �أجل تقييم م�ستوى الفقر والالم�ساواة والتعر�ض للمخاطر  .وقد حفز تعقيد هذه الظواهر
و�ضع مفاهيم ونهج خمتلفة لقيا�سها وحتليلها  .ومن الوا�ضح ان الأ�ساليب الكمية لقيا�س الدخل �أو الإنفاق ال تعك�س �إال ب�شكل
حمدود الو�ضع االجتماعي الكلي للفقراء  ،غري �أنها ت�سمح بقيا�س التغيري والتقدم ،وكثري ًا ما تكمل بدرا�سات نوعية تتفح�ص
بعمق العوامل املفردة التي ت�ساهم يف الفقر والالم�ساواة والتعر�ض للمخاطر.

الفقر

غالب ًا ما تكمن الأجوبة على هذه الأ�سئلة يف خلفية عائلية معينة،
ويف العالقات الفئوية ،وال�صالت بجهات نافذة  .فيحتل �أفراد طبقة
النخبة تلقائي ًا ال�صف الأول يف حني ُيلقى بالفقراء والأ�شخا�ص الأقل
�صل ًة باجلهات النافذة �إىل اخللف  .وت�شري الأبحاث �إىل وجود ترابط
قوي بني ق�ضايا كحالة الأطفال الغذائية وم�ستوى حت�صيل الأم
العلمي� ،أو بني مع ّدل وفيات الأمهات ومكان الإقامة يف بلد ما،
مما يدل على الأثر الرتاكمي لل�سلبيات وحاالت احلرمان املتعددة
وانتقالها من جيل �إىل جيل .ويكت�سب القول ال�شائع ب�أن "الأغنياء
غنى والفقراء يزدادون فقراً" دينامية جديدة يف ال�سياق
يزدادون ً
احلايل ،حيث ت�ساهم العوملة والأزمات العاملية مع ًا يف تفاقم
الالم�ساواة وامل�صاعب االجتماعية.

      تقي�س غالبية البلدان الفقر مبعايري نقدية م�ستخدمة نهج ًا ي�ستند �إىل الدخل �أو �إىل خط الفقر  .يف هذه احلالة ،يحدد خط
الفقر وفق ًا حلد �أدنى معني ت�صبح �سبل العي�ش غري مقبولة �إذا ما تدنت عنه  .وي�ستند هذا القيا�س �إىل تقييم تكلفة �سلة غذائية تعترب
�أ�سا�سية للحفاظ على �صحة فرد �أو �أ�رسة معي�شية عادية  .وقد اعتمد هذا النهج لتقييم التقدم املحرز يف حتقيق الغاية  1من الهدف
الإمنائي الأول للألفية  -وهو تخفي�ض ن�سبة ال�سكان الذين يقل دخلهم اليومي عن  1.25دوالر �إىل الن�صف يف الفرتة ما بني
عامي  1990و.2015
      يغطي هذا النهج على عدد من جتليات احلرمان كالنظرة الذاتية �إىل الفقر ،والفوارق ما بني الأ�رس املعي�شية ،والإق�صاء
االجتماعي  .وكثري ًا ما تعتمد البلدان املتقدمة النمو نهج ًا خمتلف ًا يف حتديد خط الفقر  .فبد ًال من ا�ستخدام قيمة نقدية ثابتة ،ف�إنها
تعتمد نهج ًا ن�سبي ًا وتقيم الفقر على �أنه ن�سبة � 50أو  60يف املائة من القيمة الو�سطية لن�صيب الفرد ال�سنوي من الدخل �أو اال�ستهالك  .
وتكمن فائدة طريقة القيا�س هذه يف �أنها تعك�س ب�شكل �أو�ضح توزيع الدخل والالم�ساواة داخل البلدان ويف ما بينها  .مع ذلك
ت�ستخدم ب�شكل متزايد مفاهيم �أخرى غري نقدية كانعدام امل�ساواة والتعر�ض للمخاطر لتحديد �أوجه الفقر وجيوبه بالكامل.

      ولإعادة التوازن بني الفقراء والأغنياء ،ينبغي �أن تدمج تدابري احلد من الالم�ساواة يف ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر و�أن
ت�ضمن ،من بني �أمور �أخرى ،م�ساواة جميع النا�س �أمام القانون وتنفيذ ال�سيا�سات لت�صحيح �أوجه الق�صور يف ال�سوق ،وزيادة
فر�ص العمل الالئق ،وتعزيز توزيع فوائد النمو بالت�ساوي  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن ت�ضمن تلك التدابري و�صول جميع
النا�س بالت�ساوي �إىل املوارد االجتماعية الأ�سا�سية واملعلومات وت�شجيع م�شاركة اجلمهور العام.

التعر�ض للمخاطر

      يحدد التعر�ض للمخاطر على �أنه احتمال الوقوع يف الفقر �أو ازدياد حدته  .ويف ال�سنوات الأخرية� ،أكدت عوامل عدة
ك�أزمة الغذاء والطاقة ،واالنكما�ش املايل العاملي ،وتغري املناخ ب�أن ما من فرد �أو بلد حم�صن �ضد ال�صدمات االقت�صادية �أو
الفقر �أو الكوارث الطبيعية ،و�أن التعر�ض للمخاطر هو �أي�ض ًا م�ؤ�رش هام لقيا�س الرفاه.

       �إن قيا�س التعر�ض للمخاطر �صعب ،فهو يركز على تقييم مدى التهديدات قبل وقوعها فعلياً ،ويتطلب ا�ستخدام �أ�ساليب
�إح�صائية معقدة لتحليل االختالفات يف م�ستويات الدخل و�أمناط اال�ستهالك  .ومن امل�ؤ�رشات اجليدة �إىل التعر�ض للمخاطر
م�شاركة الأ�رس املعي�شية يف ال�شبكات غري الر�سمية ،والتفاوتات املو�سمية يف الدخل واال�ستهالك ،والت�صور الذاتي للتعر�ض 
للمخاطر ،وا�سرتاتيجيات مواجهة الأعباء.
امل�صدر� :صيغ من جانب الإ�سكوا على �أ�سا�س Coudouel et al. (2002), Poverty Measurement and Analysis, in the PRSP Sourcebook, World Bank,
Washington D.C. and United Nations Department of Economic and Social Affairs (2009), Rethinking Poverty, Report on the World Social
Situation 2010, New York.
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      الالم�ساواة والفقر وجهان من �أوجه حتديد مدى الرفاه ويرتبط �أحدهما بالآخر  .غري �أن الالم�ساواة ت�أخذ يف االعتبار
الت�صور الذاتي للحرمان وموقع الفرد ن�سبة �إىل ما تبقى من املجتمع  .ويحلل مفهوم الالم�ساواة كيفية توزيع الدخل على
ال�سكان جميعهم ،ولي�س فح�سب على من يعي�شون دون خط فقر معني  .ومن الأمثلة على طرق قيا�س عدم امل�ساواة :معامل
جيني ،وم�ؤ�رش تايل ،ومعدل االنت�شار الع�رشي ،وح�صة �أفقر خم�س من ال�سكان من الدخل.

www.escwa.un.org

الالم�ساواة

العدالة االجتماعية....
الفقر واجلوع وكافة �أ�شكال التمييز التي تتوارثها الأجيال
ت�ضعف �أ�س�س مفهوم الإن�صاف وقيمة احلياة الب�رشية وتعوق ن�رش
ال�سالم والأمن والعدالة االجتماعية .وتفو�ض غالبية املجتمعات
الدولة م�س�ؤولية اتخاذ �إجراءات تعالج هذه الأو�ضاع بهدف
ال للموارد وفر�ص احلياة ،يعك�س  ما
حتقيق توزيع �أكرث عد ً
يبذله النا�س  من جهود وما يحققونه من �إجنازات   .ولكن كثري ًا
ما ي�صطدم حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص وبناء "جمتمع للجميع" بعوامل
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ك�ضعف الربنامج االجتماعي،
وقلة امل�شاركة املدنية ،والتهمي�ش اجلغرايف.
"ت�ستند العدالة االجتماعية �إىل قيم الإن�صاف وامل�ساواة واحرتام
التنوع وتي�سري فر�ص اال�ستفادة من احلماية االجتماعية ،و�إعمال
حقوق الإن�سان يف كافة جماالت احلياة ،مبا فيها مكان العمل  .
ويف الوقت الذي نواجه فيه نتائج الأزمة املالية واالقت�صادية
العاملية التي �أف�ضت �إىل زيادات ملمو�سة يف البطالة والفقر وما
فتئت تنال من االندماج االجتماعي ،تكت�سي هذه املبادئ �أهمية
�أكرب من �أي وقت م�ضى".
ر�سالة الأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد بان كي مون مبنا�سبة اليوم العاملي

للعدالة االجتماعية� 20 ،شباط/فرباير .2010

ويتبني من التجارب املختلفة حول العامل �أن ما من حل �سحري
مل�شاكل الفقر والالم�ساواة والتهمي�ش  املعقدة   .ورغم �أن النمو
االقت�صادي حيوي الأهمية� ،إال �أنه بحد ذاته ال  يحفز بال�رضورة
الآثار التوزيعية التي من �ش�أنها انت�شال النا�س من الب�ؤ�س وتقلي�ص
الفوارق بني املداخيل  .والواقع �أن البلدان التي جنحت يف حتقيق
عائدات �أعلى يف جمال التنمية االجتماعية وحت�سني حياة �شعوبها
�إمنا فعلت ذلك بت�أمني التكامل بني الأهداف االقت�صادية والأهداف
االجتماعية وبدمج ال�شواغل االجتماعية يف ا�سرتاتيجيات التنمية
االقت�صادية.

الإطار  -1م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية
االجتماعية ومتابعته
    عقد م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية يف �آذار/مار�س 
 1995يف كوبنهاغن مب�شاركة  117رئي�س  دولة وحكومة
ويعترب حتى الآن �أكرب اجتماع لقادة العامل ي�سعى لإطالق حملة
ُ
عاملية جتعل الإن�سان حمور ًا للتنمية .ويف نهاية املداوالت،
اعتمدت احلكومات �إعالن كوبنهاغن ،وااللتزامات الع�رشة،
وبرنامج العمل ،التي حددت مع ًا �إطار ًا وا�سع ًا لتحقيق العدالة
االجتماعية وبناء جمتمع للجميع.
    وبعد خم�س �سنوات ،اجتمعت احلكومات جمدد ًا يف جنيف يف
حزيران/يونيو  2000حل�ضور دورة اجلمعية العامة للأمم
املتحدة اال�ستثنائية الرابعة والع�رشين و�أيدت اتخاذ �إجراءات
�إ�ضافية للحد من الفقر ،ومعاجلة البطالة ،وتعزيز التكامل
االجتماعي ،وحتقيق �أهداف ال�صحة والتعليم املحددة دولياً.
    ومنذ انعقاد اجتماع القمة يف عام  1995واجلمعية العامة
تنظر كل عام يف تنفيذ نتائج م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية
فتقيم �أن�شطة املتابعة التي جترى على امل�ستوى
االجتماعية
ّ
الوطني و�ضمن الأمم املتحدة ،مبا يف ذلك على م�ستوى هيئاتها
الفرعية ،كاملجل�س  االقت�صادي واالجتماعي ،وجلنة التنمية
االجتماعية ،حيث يجري تبادل التجارب والدرو�س امل�ستفادة
واملعلومات عن خمتلف العقبات والتحديات التي برزت خالل
عملية تنفيذ نتائج امل�ؤمتر.
    وي�ستمر م�ؤمتر قمة كوبنهاغن يف توجيه عمل الأمم املتحدة
يف جمال التقدم االجتماعي على ثالثة �أ�صعدة حمورية هي
حتديد ًا الق�ضاء على الفقر ،والعمالة الكاملة ،والتكامل
االجتماعي.
امل�صدر :الأمم املتحدة� ،شعبة ال�سيا�سات والتنمية االجتماعية املوقع:

.http://www.un.org/esa/socdev/wssd/index.html
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جماين على العمل� .أما قطر ،فبذلت جهود ًا راقية على امل�ستويني
الت�رشيعي وامل�ؤ�س�سي لزيادة التوعية بحقوق الأ�شخا�ص املعوقني
وتعزيزها وحمايتها   .ويفر�ض  القانون الوطني عقوبات يف
حاالت خمالفة الأحكام التي متنع التمييز �ضد الأ�شخا�ص املعوقني.

وبالن�سبة �إىل الأمم املتحدة ،يت�صدر ال�سعي �إىل حتقيق العدالة
االجتماعية جدول الأعمال العاملي منذ �صدور الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان يف عام    .1948وبلغ هذا ال�سعي �أوجه يف عام
 2007عندما �أعلنت اجلمعية العامة بالإجماع ،حتت وط�أة ت�سارع
�أزمة الغذاء وظهور اال�ضطرابات يف الأ�سواق املالية وتفاقم
الالم�ساواة ،يوم الع�رشين من �شباط/فرباير من كل عام يوم ًا عاملي ًا
للعدالة االجتماعية(  .)1وي�أتي هذا الإجماع بعد الإدراك ب�أن التنمية
االجتماعية والنمو االقت�صادي املطرد والعدالة االجتماعية �أهداف
يدعم بع�ضها البع�ض وال غنى عنها جميع ًا يف حتقيق ال�سالم والأمن.
وكان الهدف من �إعالن اليوم العاملي للعدالة االجتماعية ت�شجيع
اجلهود الرامية �إىل حتقيق غايات و�أهداف م�ؤمتر القمة العاملي
للتنمية االجتماعية واملبادرات الأخرى من �أجل التنمية االجتماعية
املعتمدة خالل الدورة اال�ستثنائية الرابعة والع�رشين للجمعية
العامة  .ويف هذا ال�سياق ،يهدف اليوم العاملي للعدالة االجتماعية
�إىل تذكري املجتمع الدويل بتعزيز وتوحيد اجلهود يف جماالت
كالق�ضاء على الفقر ،وت�شجيع العمالة الكاملة والعمل الالئق،
وامل�ساواة بني اجلن�سني ،واالندماج االجتماعي ،واحرتام حقوق
الإن�سان ،وح�صول اجلميع ب�شكل �شامل ومن�صف على اخلدمات
االجتماعية والفر�ص.
ويف املنطقة العربية ،كثري ًا ما ترتبط العدالة االجتماعية
واال�ستبعاد االجتماعي واالفتقار �إىل ت�ساوي الفر�ص بق�ضايا
املواطنة �أو الفقر �أو التمييز بني اجلن�سني �أو الطبقات �أو الفئات
االجتماعية .وتواجه الن�ساء وال�شباب وامل�سنني واملعوقني
جمموعة من العوائق املختلفة حتول دون م�شاركتهم الكاملة يف
احلياة االجتماعية ويف عملية اتخاذ القرار  .وب�شكل مماثل ،كثري ًا
ما ال  ي�ستفيد العمال املهاجرون من ذوي املهارات ال�ضعيفة �أو
املتو�سطة ،الذين جتذبهم فر�ص العمل املتوفرة يف بع�ض البلدان
العربية من احلماية االجتماعية املالئمة   .ومع �أن معدالت الفقر
يف املنطقة منخف�ضة �إذا ما قورنت مبناطق �أخرى ،يعي�ش  عدد
كبري من النا�س  مبداخيل ال  تتجاوز خط الفقر �إال  بالكاد ،وهم
ال  ي�ستطيعون توفري �أي احتياطات ،ويعتمدون كثري ًا على �آليات
الت�ضامن التقليدية  .وهم عر�ضة لل�صدمات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والبيئية ،نظر ًا لأن ُنظُ ْم احلماية االجتماعية املتوفرة تغطي ق�سم ًا
�صغري ًا من ال�سكان وتنح�رص  ب�شكل عام بالعاملني يف القطاع
الر�سمي  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كثري ًا ما تخفي املعدالت الإح�صائية
الوطنية وطريقة حتديد الفقر وقيا�سه جيوب ًا من الفقر ،وقد ت�صل
معدالت الفقر يف بع�ض البلدان �إىل  50يف املائة تقريباً  .وت�شري
الإح�صاءات الأخرية املتعلقة بالأهداف الإمنائية للألفية �إىل ازدياد
فجوة الفقر يف منطقة غربي �آ�سيا(.)2

...تتطلب �سيا�سات متكاملة...
حددت الأمم املتحدة على ال�صعيد العاملي جمموعة �أهداف
وبرامج عمل ميكن لها تعزيز امل�ساواة والعدالة االجتماعية  .
ويتعلق الأبرز من بني هذه بالق�ضاء على الفقر ،وت�أمني العمالة
الكاملة والعمل الالئق ،واالندماج االجتماعي  .وهي تدفع بوجه
( )1قرار اجلمعية العامة .A/RES/62/10
(  )2األمم املتحدة ،تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية.2009 ،
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وهناك �أي�ض ًا �أمثلة م�شجعة على تعزيز العدالة االجتماعية موجودة
يف ال�سيا�سات الوطنية التي تدعم �إدماج امل�سنني (غالبية البلدان
الأع�ضاء) ،وال�شباب املحروم (فل�سطني) ،واملجتمعات التي مزقتها
احلرب (ال�سودان)   .وتتوجه م�رص  والأردن �إىل حتقيق احلماية
االجتماعية ال�شاملة من خالل تو�سيع التغطية لت�شمل املزيد من الفئات
االجتماعية ،ومن �ضمنها العاملني يف القطاع غري الر�سمي والعاملني
حل�سابهم اخلا�ص�  .أما البحرين ف�أطلقت م�ؤخر ًا نظام ت�أمني جديد يف
حاالت البطالة ،بينما يويل العراق اهتمام ًا خا�ص ًا ب�إدراج الفئات
ال�سكانية ال�ضعيفة يف �إطار الأهداف الإمنائية للألفية.
خا�ص بال�سيا�سات التي ت�ضمن حكم القانون وامل�ساواة بني النا�س،
وحتث على الإن�شاء احلر ملنظمات املجتمع املدين وتعزيز امل�شاركة
واحلوار االجتماعي .ولت�أمني ح�صول النا�س  على الأرا�ضي
والت�سليفات واملعلومات وا�ستفادتهم من البنية التحتية والأ�سواق
�أهمي ٌة كبرية يف �إخراجهم من حالة الفقر وحت�سني حياتهم.
وتت�صدر الأهداف املتعلقة بالتما�سك االجتماعي والن�سيج
االجتماعي القائم على الت�ضامن والقيم امل�شرتكة �أولويات البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ،وتتبع عادة املبادئ التي تدعو لها منتديات
الأمم املتحدة  .وتعرتف البلدان الأع�ضاء يف خططها وا�سرتاتيجياتها
الإمنائية الوطنية بعدد من التحديات التي تواجه االندماج والتما�سك
االجتماعيني ،مبا يف ذلك االختالالت امللحوظة بني املناطق
اجلغرافية ،والتفاوتات الكبرية بني الطبقات االجتماعية ،والتوزيع
غري العادل للخدمات االجتماعية ،واالفتقار �إىل التال�ؤم بني نواجت
التعليم ومتطلبات �سوق العمل ،وعدم التنبه مبا فيه الكفاية �إىل
احتياجات الفئات ال�ضعيفة.
ومن �أبرز الإجنازات يف جمال تعزيز العدالة االجتماعية يف
منطقة الإ�سكوا ت�شديد جميع البلدان الأع�ضاء تقريب ًا على احلاجة
�إىل دمج ذوي االحتياجات اخلا�صة يف املجتمع و�إ�صدار قوانني
جديدة �أو حتديث القوانني املوجودة التزام ًا ب�إعالن العقد العربي
لذوي االحتياجات اخلا�صة ( .)2013-2004ويف هذا الإطار،
يظهر الأردن التزام ًا �سيا�سي ًا جاد ًا بق�ضية املعوقني من خالل توفري
اخلدمات االجتماعية لهم على قدم من امل�ساواة مع الأ�شخا�ص
الآخرين .وتعمل اململكة العربية ال�سعودية على و�ضع برامج
للم�ساعدة داخل الأ�رسة ،يف حني و�ضع لبنان برنامج ت�أمني حقوق
املعوقني لت�سهيل الو�صول �إىل اخلدمات وتو�سيع تغطية الرعاية
ال�صحية املجانية .و�أ�صدرت الإمارات العربية املتحدة ت�رشيع ًا
وقوانني خا�صة لدمج ذوي االحتياجات اخلا�صة وتوفري برامج
�إعادة الت�أهيل والتدريب لت�سهيل دخولهم �إىل �سوق العمل   .ويف
م�رص ،ين�ص القانون على وجوب �إعطاء ن�سبة  5يف املائة من
الوظائف يف جميع القطاعات �إىل �أ�شخا�ص معوقني خ�ضعوا لتدريب

...وا�ستثمار يف احلماية االجتماعية
ولكن على الرغم من هذه اجلهود الإيجابية ،ال  تزال البلدان
الأع�ضاء يف الإ�سكوا ت�صارع يف �سبيل �أن ت�شمل عملية التنمية �سكانها
جميعهم ،فال تتمتع بالأمن االجتماعي املالئم �إال ن�سبة �صغرية من
ال�سكان ،ولي�ست م�ستويات الإنفاق االجتماعي الفتة باملقارنة مع
املناطق النامية الأخرى   .وال  ي�ستفيد من املعا�شات التقاعدية
�إال  10يف املائة تقريب ًا من امل�سنني� ،أما انت�ساب ما ي�صل بالكاد
�إىل  30يف املائة من القوة العاملة يف املنطقة �إىل بع�ض �أنظمة
املعا�شات التقاعدية في�شري �إىل حت�سن بطيء.
ومن املبادرات اجلديدة التي �أطلقت يف عام  2009لتعزيز
العدالة االجتماعية يف مواجهة الأزمة املالية واالقت�صادية
العاملية مبادرة "احلد الأدنى للرعاية االجتماعية" التي �أطلقتها
الأمم املتحدة .وت�شمل هذه املبادرة جمموعة من احلقوق
واخلدمات والت�سهيالت االجتماعية الأ�سا�سية التي ينبغي �أن ي�ستفيد
منها املواطن يف العامل   .وت�شري درا�سات �أولية �أن تكلفة احلد
الأ�سا�سي من اخلدمات االجتماعية ،و�إن كانت تعتمد على ت�صميم
هذه اخلدمات ،مقبول يف البلدان كافة  .ومن املقدر �أن ترتاوح
التكاليف الأولية للبلدان ذات الدخل املنخف�ض ،مبا يف ذلك تكاليف
الرعاية االجتماعية ،بني  2.3و 5.5يف املائة من الناجت املحلي
الإجمايل يف عام .2010
"الرفاه االجتماعي واالقت�صادي مفهومان متالزمان   .فما
من بلد ي�ستطيع ت�أمني جميع االحتياجات االجتماعية ملواطنيه
جميع ًا دون الرخاء االقت�صادي .وال  ميكن و�صف بلد ما
باالزدهار احلق �إذا ما كان النا�س  فيه مرتوكني ليواجهوا
وحدهم اجلهل وامل�شقات واملر�ض".
الأمني العام ال�سابق كويف �أنان ،الدورة اال�ستثنائية  24للجمعية
العامة للأمم املتحدة حول التنمية االجتماعية 20 ،حزيران/يونيو
.2000

لي�س مفهوم العدالة االجتماعية بجديد ،بل هو مت�أ�صل يف احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واملدنية والثقافية املج�سدة يف
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وي�شكل الأ�سا�س الذي تقوم عليه
املجتمعات ال�شاملة للجميع ،التي يحق فيها لكل فرد وجمموعة تلقي
معاملة عادلة والتمتع بامل�ساواة يف الفر�ص واحلقوق   .ويتطلب
�إن�شاء جمتمع للجميع تعليم مبادئ الت�سامح واالحرتام املتبادل
وتقدير االختالف يف مرحلة مبكرة من عمر الإن�سان ،كما يتطلب
�أي�ض ًا و�ضع ا�سرتاتيجيات تدمج ما بني ال�سيا�سات االجتماعية
وال�سيا�سات االقت�صادية وتوطد �أنظمة احلماية االجتماعية ال�شاملة
لدرء انعدام الأمن يف �سوق العمل.
و�إذا كان و�ضع تدابري م�ؤ�س�سية وت�رشيعية هو اخلطوة الأوىل
على طريق العدالة االجتماعية ،فال �شك �أن �أحد التحديات الأ�سا�سية
هو �ضمان تنفيذها الفعال ب�شكل دميقراطي قائم على امل�شاركة.
ويكمن �أحد التحديات الأخرى يف �إعادة حتديد الأولويات الوطنية
ال�ستهداف �آثار العوملة والأزمات العاملية والق�ضايا الأخرى
النا�شئة ،كالأوبئة ال�صحية وتغري الرتكيبة الدميغرافية ،من منظار
العدالة االجتماعية وحقوق الإن�سان ،ويف الوقت نف�سه �إيالء اهتمام
خا�ص بالفئات الفقرية واملهم�شة.
اعتربت ال�سيا�سة االجتماعية ،على امتداد فرتة طويلة من الزمن،
عبئ ًا على االقت�صاد وتالفة للحوافز وملناخ اال�ستثمار ،غري �أن تعزيز
ح�صول الفئات االجتماعية واملناطق اجلغرافية جميع ًا ب�شكل من�صف
على التعليم والرعاية ال�صحية اجليدين واملياه والأر�ض وخدمات
النقل واالت�صال واملعلومات واملعارف لي�س م�س�ألة �ضمان حلقوق
الإن�سان فح�سب ،بل هو كذلك ا�ستثمار يف واحد من �أكرث املوارد
�إنتاجية يف �أي بلد من البلدان� ،أال وهو الإن�سان.
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