
 

  2017من اوراق االتحاد الدولي شباط 

  

  World Social Work Dayالیوم العالمي للخدمة االجتماعیة 

 رائد عمیرة                               

  رئیس لجنة حقوق االنسان في االتحاد االسیوي لالخصائیین االجتماعیین

ولم ، 1983في عام  للخدمھ االجتماعیھ لالخصائیین االجتماعیین لالحتفال بالیوم العالمي قبل االتحاد الدوليمن ھذا الیوم تم إطالق 

بل نتاج لالھمیة والدور والھدف الذي یمارسھ االخصائیین االجتماعیین وبمستویات عدیدة تتعلق  ولید الصدفة،یكن ھذا االعالن 

والبیئیة والثقافیة ایضا، وتقدیرا تھم لكافة مجاالت الحیاة االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة بالمھارات ونماذج العمل التطبیقیة ومحاكا

  .للدور الذي یقوم بھ االخصائیین االجتماعیین في العالم

 Internationalكالرابطة الدولیة لمدارس الخدمة االجتماعیة المجتمع الدوليعدد من منظمات وفي وقت الحق انضم 

Association of Schools of Social Work  (IASSW)  واصبح الیوم العالمي للخدمة االجتماعیة  الحدث. ھذا كشركاء في

World Social Work Day (WSWD)  في جمیع ة واالخصائیین االجتماعیین االجتماعی الخدمةفي تقویم واساسیا یوما مھما

 .من شھر اذار من كل عام من االسبوع الثالثالعالم ، في یوم الثالثاء أنحاء 

رسائل للحكومات والمجتمعات باھمیھ مھنھ  بایصالفي جمیع أنحاء العالم الخدمھ االجتماعیھ واتحادات ، تقوم منظمات الیومفي ھذا 

في  الخدمة االجتماعیة واالخصائیین االجتماعیین وتسلط ھذه اإلجراءات الضوء على نھجاالجتماعیھ ومساھماتھا الفریدة،  الخدمھ

یسیر النتائج المجتمعیة المستدامة من خالل تطبیق نھج إنمائي وبناء القدرات إلى جانب الدعوة إلى العدالة االجتماعیة التنسیق وت

 وحقوق اإلنسان.

المؤتمر الدولي عمال أفقا ألھداف جدول عامین ولمدة الخاصھ بالیوم العالمي للخدمھ االجتماعیھ   Themesیتم تحدید المواضیع 

 Global Agenda for Social Work and Social Developmentللخدمة االجتماعیة والتنمیة االجتماعیة العالمي 

 تعزیز المساواة االجتماعیة واالقتصادیة 2014- 2012

 كرامة وقیمة الشعوبتعزیز واحترام   2015-2016

 المجتمع واالستدامة البیئیة تعزیز  2017-2018

 تعزیز العالقة اإلنسانیة 2019-2020

الفرق  وعرضھا علىلغھ  45ترجمتھ الكثر من  مخدمھ االجتماعیھ ویتبالیوم العالمي لل انتاج وطباعة ملصق خاصفي كل عام یتم 

خالل  عام .اصبح ھذا الحدث ناجحا جداكذلك یتم نشرھا في صفوف الخدمھ االجتماعیھ طوال الواللجان ذات الصلة في االتحاد، و

  السنوات االخیره واصبح نقطھ ھامھ للتضامن العالمي والتعاون بین االخصائیین االجتماعین .

سنویا وفي  نیویوركتقوم من خالل االحتفال بالیوم العالمي للخدمة االجتماعیة في مبنى االمم المتحدة في العالقة مع االمم المتحدة ، 

لخدمھ نشر المعرفھ حول ابھدف الدولیة بمھنة الخدمة االجتماعیة، حول اھتمام المنظمات االنسانیة عالمة فارقة جنیف، وھذه 

لنشر المعرفة حول أنشطة األمم و تاالجتماعیة والسیاسات واإلنجازا سلیط الضوء على اإلجراءاتتومبادئھا، واالجتماعیھ وقیمھا 

  .األخصائیین االجتماعیینالمتحدة وأھدافھا وبرنامجھا بین 

  

  كل عام واالخصائیین االجتماعیین بالف خیر 

 

  




