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 بيان صحفي حول

 "اإلنساني واألمن االجتماعية العدالة"مؤتمر 
 

 االجتماع لقسم السنوي  المؤتمر في بصيرة لمركز التنفيذي الرئيس عثمان ماجد الدكتور اليوم شارك
 ".اإلنساني واألمن االجتماعية العدالة" العام ىذا يناقش والذي القاىرة جامعة األداب بكمية

 في االجتماعية العدالة واقع" عنوان تحت لممؤتمر االفتتاحية المحاضرة عثمان ماجد. د ألقى وقد
 لمحراك متكافئة فرص المجتمع يسود عندما تتحقق االجتماعية العدالة أن إلى عثمان وأشار ،"مصر

 . الجيد لمتعميم متكافئة فرص خالل من باألساس يتم ذلك وأن الكفاءة، عمى بناء االجتماعي

 تشتري  مصر أن منيا األولويات ترتيب إعادة تستدعي التي المفارقات بعض عثمان عرض كما
 لبناء مصر في المطموبة الميزانية مايساوي  وىو جنيو مميون  055 بحوالي سنويا   رمضان ياميش
 . مدرسي فصل 0055

 وتطبيقو االجتماعية العدالة حالة لقياس منيجيتو بوضع قام الذي الجديد المؤشر عثمان عرض وقد
 .مصر حالة عمى

 الفجوات من عدد خالل من تم االجتماعية  العدالة مستوى  قياس أن إلى محاضرتو في عثمان وأشار
 الفجوة النوع، فجوة والدخل، الثروة فجوة وىي االجتماعية العدالة في األساسية الجوانب تشكل التي

 عدد في الفجوات ىذه قياس عمى المؤشر منيجية وتقوم. الجسمانية والفجوة الجيمية، الفجوة المكانية،
 الشعور  والترفيو الثقافة لممعمومات، والنفاذ المعرفة التشغيل، الصحة، التعميم، تشمل المحاور من

 . بالعدالة والشعور المشاركة، الحياة، عن الرضا باآلخر، الثقة باألمان،
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 العدالة عمى سمبية بصورة تأثيرا   األكثر ىي  الثروة فجوة تعد مصر حالة في أنو إلى النتائج وتشير
 .عمييا سمبية بصورة تأثيرا   األقل ىي االجتماعي النوع فجوة بينما االجتماعية

 المحاور رأس عمى لممعمومات والنفاذ المعرفة ومحور المشاركة محور يأتي المحاور مستوى  وعمى
 .االجتماعية العدالة مؤشر عمى بالسمب تؤثر ثم ومن الفجوات فييا تتسع التي

 واالقتصادية السياسية الجوانب من االجتماعية بالعدالة المرتبطة السياسات أىم عثمان استعرض وقد
 االجتماعية العدالة أن عمى عثمان وأكد. اجتماعي حراك إحداث إلى تسعى والتي واالجتماعية

 بين األدوار تكامل وضرورة لممواطنين المعرفي التمكين أىمية عمى أكد كما التأجيل يقبل ال مشروع
 . االجتماعية العدالة لتحقيق المدني والمجتمع الخاص والقطاع الحكومة

 

 لممؤتمر األولى الجمسة في بصيرة لمركز التنفيذي الرئيس نائب جرجس حنان دكتورة شاركت كما
 واستطالعات المسوح من مجموعة واقع من االجتماعية لمعدالة المصريين مدركات حول بعرض

 .تنفيذىم عمى جرجس أشرفت التي الرأي

 من% 02 أن إلى جرجس أشارت المصريين نظر وجية من االجتماعية العدالة بتعريف يتعمق وفيما
 يعرفونيا% 02و الحقوق  عمى الحصول في المساواة أنيا عمى االجتماعية العدالة يعرفون  المصريين

 فرص عمى الحصول في المساواة أنيا يرون % 21و الخدمات عمى الحصول في المساواة أنيا عمى
 . العمل

 العدالة أن يرون  الذين المصريين نسبة أن إلى تشير الرأي استطالعات أن جرجس أوضحت وقد
 ال تحسن وىو الماضية، الخمس السنوات خالل متوسطة بصورة ارتفعت جيد وضعيا االجتماعية

 المصريين أن أوضحت كما الرأي، استطالعات تظيرىا التي المصريين تطمعات مستوى  إلى يرقى
 عمل عمى الحصول فرص في والمساواة عالية جودة ذي تعميم عمى الحصول في المساواة أن يرون 

 .مصر في االجتماعية العدالة تحقيق عوامل أىم ىما


