
PUSWP- Bethlehem Branch celebrated the World Day of social workers in partnership 
with Bethlehem’s institute of social work and several Universities 

 

 

 

PUSWP celebrated the World Day of social worker in partnership with several professional work 
organizations (Qader organization for community development, Wings of hope for trauma, 
Bethlehem University, al-Ahliya University, the Counseling and training center for family and 
children, the community center for development and training, and al-Quds University- Department 
of applied sociology. They held a small meeting under the title of “Promoting the concept of social 
work in Palestine”, which aims to establish the concept of professional work and the role of union 
among the students and graduates of the social sciences. It also aims to strengthen and build their 
knowledge and understanding of the political and social context in the regarding the Palestinian 
case, taking into consideration that the practice of social Service in Palestine since the early 
seventies of the last century and its development process until this day . 



At the beginning of the meeting, the mayor of Bethlehem Ms. Vera Baboun welcomed the 
attendants and praised the role of the organizations that work in this filed. Dr. Michael Sansour the 
higher executive vice president of Bethlehem University praised the role of all organizations in 
general and the PUSWP in particular. He stressed on the importance of working and coordination 
with such organizations. 

Mr. Raed Amira spoke about the importance of the meeting and spoke about the challenges that 
the organizations that work in this field face. He stressed that the union should work and 
cooperate with the other organizations in order to provide better services; announcing that that 
they have signed a memo of understanding with the Egyptian side and number of Arab unions. 
The memos of understanding stipulated that there will be a founding committee in order to 
establish an Arab union for social workers; focusing that Palestine is part of this committee. Mr. 
Riyad Arar who is the coordinator of professional work with the UK union (Defense for children 
international) spoke about the general situation from a humanitarian perspective; stressing on the 
importance to take the human rights, international norms, and agreements into account . 

Ms. Fardos al-Ayasa from Bethlehem University spoke about the the filed training in cooperation 
with the organizations. She noted that the organizations and the academic organizations should 
cooperate with each other in order to get the best results. Dr. Mohammad Akka from al-Ahliya 
University spoke about the harmony between the outputs of the Palestinian university and the 
requirements of the labor market. He has done this research and discussed it with the attendants . 

At the end of the meeting, Ms. Lina al-Bandak the director of Qader Organization spoke about the 
role of the organization in developing the technical skills of the social workers. At the other hand, 
Ms. Orsela Mkarker the director of Wings of Hope organization spoke about the Contribution of 
Wings of Hope in honing the skills of social workers through programs, training courses and 
educational programs. She spoke about the number of social workers and specialists who have 
participated in exercises regarding dealing with trauma and she pointed to the importance of 
experiences that school social workers got, especially from these exercises, courses, and that 
helped them to cope better with the student in a very safe way . 

At the end of the meeting, the attendants confirmed that this celebration is the beginning of several 
activities which are planned to take place this year in light of the the logo of the International 
Federation of Social Workers and psychologists, which launched this year. All attendants stressed 
on the importance of working on the meeting’s outputs in order to promote and strengthen the 
concept of social worker services and promote the role of social workers in the Palestinian society . 

The recommendations are the following: 

1. The need of integrating all organizations and to cooperate with them in implementing 
various programs. 

2. Holding workshops on how to communicate with the social institutions and promote the 
concept of social service in the Palestinian society  .  

3. Holding a meeting between all the institutions and the graduates to discuss ways to recruit 
them and the criteria they adopt during recruitment . 

4. A recommendation to all the participating institutions, especially universities, to promote the 
work of the PUSWP, through the intensifying the efforts and expertise to strengthen the 
work in this field . 



5. Inviting all the practitioners of the social service in order to raise the awareness of the 
political, cultural and social context of the social services . 

6. Developing the curriculum to take into account the type and form of changes in the 
Palestinian case and its privacy. 

7. Exchanging studies and researches that diagnose the situation in the Palestinian society 
and what work for it. 

 

 2014اليیومم االعالمي للخدمة ااالجتماعيیةبااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین االفلسطيینيیة / فرعع بيیت لحم  ااألخصائيیيیننقابة  تحتفل
بالشرااكة مع مؤسساتت االعمل االمهھني ووعددد من االجامعاتت.  

مؤسسة ااجنحة ااالمل ٬، لمجتمعيیةمؤسسة قاددرر للتنميیة ااااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین االفلسطيینيیة وومؤسساتت االعمل االمهھني ( ااألخصائيیيینااحتفلت نقابة 
٬، ميیةللصدماتت االنفسيیة ٬، جامعة بيیت لحم ٬، ٬، جامعة فلسطيین ااالهھھھليیة ٬، مركز ااالررشادد وواالتدرريیب للطفل ووااالسرةة ٬،االمركز االمجتمعي للتدرريیب وواالتن

ولل " تعزيیز مفهھومم االعمل ) باليیومم االعالمي للخدمة ااالجتماعيیة من خاللل عقد مؤتمر مصغر حقسم علم ااالجتماعع االتطبيیقي –جامعة االقدسس 
ووخريیجي االعلومم ااالجتماعيیة٬، كما يیهھدفف االى تعزيیز  ةبلومم االعمل االمهھني وواالنقابي لدىى ططترسيیخ مفهھاالى هھدفف يیفلسطيین " وواالذيي ااالجتماعي في 

في  االخدمة ااالجتماعيیةمماررسة اانن خذيین بعيین ااالعتبارر آآماعي في االحالة االفلسطيینيیة٬، ووبناء قدررااتهھم في االمعرفة ووفهھم االسيیاقق االسيیاسي ووااالجت
تطويیر مفاهھھھيیم االعمل ااالجتماعي وواالمجتمعي٬،  فلسطيین منذ ااوواائل االسبعيینيیاتت من االقرنن االماضي ووحتى االيیومم كحالة ااستثنائيیة ااخذتت على عاتقهھا

يیل االعنايیة تعزيیز قيیم االمساووااةة ووااالنصافف٬، تمكيین االناسس من االعيیش بشكل مستقر٬، تعزيیز االمشارركة٬، تسهھ شعارراالى تحقيیق  ووااليیومم تسعى
االتعددديیة ووططرقق االتوااصل االمجتمعياالمجتمعيیة  ووااحتراامم   

٬، ووثمنت موقف االمؤسساتت االعاملة في هھھھذاا االمجالل وواالقائميین على بالحضورر ررئيیسة بلديیة بيیت لحم ررحبت ااالستاذذةة فيیراا بابوننفي بداايیة االمؤتمر 
هھھھذاا االنشاطط.  

 حيیث االقى دكتورر ميیشيیل صنصورر االنائب االتنفيیذيي ااالعلى لرئيیس جامعة بيیت لحماال ٬،هھھھنيیداا ااسعيید االمتحدثيین في االمحورر ااألووللووقدمت ااالستاذذةة 
ااالستاذذ رراائد  تحدثث كما ٬، لتوااصل مع االمؤسساتت ذذااتت االعالقةووبضرووررةة ااالستمراارر في االتشبيیبك ووااكلمة االمؤسساتت االتي ااشادد بهھا بدوورر االنقابة 

حديیثهھ عن تحديیاتت االعمل االمهھني في في  عن ااهھھھميیة االمؤتمر٬، كما تطرقق ت لحمعميیرةة ررئيیس نقابة ااالخصائيیيین ااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین / فرعع بيی
االى ما هھھھو اافضل في فلسطيین  كما رركز على ضرووررةة  عمل كافة االمؤسساتت وواالجامعاتت  جنبا االى جنب ووبشرااكة حقيیقيیة من ااجل االوصولل 

عددد من االنقاباتت االعربيیة وواالتي تنص على تشكيیل لجنة تاسيیسيیة ٬، معلنا عن ااتفاقيیة االتفاهھھھم االتي ووقت في جمهھورريیة مصر االعربيیة ووتقديیم االخدمة
ووفي نفس االسيیاقق تحدثث ااالستاذذ رريیاضض عراارر منسق ووحدةة االعمل االمهھني مع ااالتحادد  ااساسي في هھھھذهه االلجنة٬، ءلالتحادد االعربي٬، ووفلسطيین جز

٬، ووعرجج على ضرووررةة ووااالتفاقيیاتت االدووليیة قوقق ااالنسانن االبريیطاني "االحركة االعالميیة لدفاعع عن ااالططفالل" عن االوضع االعامم بالعالم من منظورر ح
لمامم باالحدااثث وواالمشاكل االتي يیعاني منهھا االشعب االفلسطيیني .الززيیاددةة االوعي عند ااالخصائيیيین ااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین ل  

امعة فلسطيین ااالهھھھليیة٬، كما قدمت ااالستاذذةة منيیرفا قسيیس كال من ااالستاذذةة فرددووسس االعيیسهھ من جامعة بيیت لحم وواالدكتورر محمد عكهھ من ج
ووعرضت ااالستاذذةة فرددووسس ووررقة تحت عنواانن "االتدرريیب االميیدااني ووشرااكة االمؤسساتت" وواالتي ااشاررتت بهھا االى ضرووررةة االتعاوونن ما بيین 

يیاقق االس ذذااتتاالمؤسساتت االمهھنيیة ووااالكادديیميیة للخرووجج بافضل االنتائج من خاللل تدرريیب ططالبب دداائرةة االعلومم ااالجتماعيیة بالمؤسساتت االمهھنيیة. ووفي 
االمؤاائمة بيین مخرجاتت االجامعاتت االفلسطيینيیة في تخصص االعلومم ااالجتماعيیة وومتطلباتت عكة بعرضض ووررقة تحت عنواانن " قامم االدكتورر محمد

هھھھي ددررااسة قامم باجراائهھا ووعرضض نتائجهھا اامامم االحضورر.ووسوقق االعمل االفلسطيیني"   

لعرضض نماذذجج ووتجارربب عملهھا في تطويیر ووررفع كفاءةة االعمل االمهھني٬، االمشارركة االمؤسساتت االشويیكي في االمحورر ااالخيیر قدمت ااالستاذذةة ررووال وو
ددوورر االمؤسساتت ااالهھھھليیة االمتخصصة في تطويیر تمنيیة االمجتمعيیة عرضض تحت عنواانن "حيیث قدمت ااالستاذذةة لنا االبندكك مديیرةة مؤسسة قاددرر لل

يیم سساتت االمجتمع االمهھني تحمل نفس مباددئئ ووقاالمهھاررااتت االفنيیة لالخصائيیيین ااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین" وواالتي ااكدتت من خاللهھا على اانن مؤ
تي االتكامل في االعمل ووتقديیم االخدمة بيین كافة االشراائح. كما قدمت ااالستاذذةة ااووررسوال مكركر مديیرةة مؤسسة أااالخصائي ااالجتماعي وومن هھھھنا يی

ااالجتماعي وواالنفسي من خاللل  مساهھھھمة مؤسسة ااجنحة ااالمل في صقل مهھاررااتت ااالخصائيتحت عنواانن " اعرضنحة ااالمل للصدماتت االنفسيیة ااج
 االذيین شارركواا في تدرريیباتت مثلخصائيیيین في عرضهھا عن االعددد االكبيیر من ااأل براامج ووددووررااتت تدرريیبيیة ووتعليیميیة" ووتحدثت ااالستاذذةة مكركر

وواالدووررااتت وواالتي االتعامل مع االصدماتت ووااشاررتت االى ااالهھھھميیة االتي ااكتسبهھا ااالخصائيیيین ااالجتماعيیيین في االمدااررسس باالخص من هھھھذهه االتدرريیباتت 
ساعدتهھم على االتعامل بشكل اافضل ووااكثر سالمة مع االطلبة٬، ووقامم ااالستاذذ مراادد االبطمة  من مركز ااالررشادد وواالتدرريیب للطفل ووااالسرةة بعرضض 

بيین  منتشر ووبشكل كبيیرفي االمدااررسس ووخاصة اانن هھھھذاا االموضوعع  ذ عدةة سنوااتت وواالذيي القى صدىى كبيیرحولل برنامج االتنمر االذيي يینفذةة االمركز من
ااووساطط االطلبة ووفي نهھايیة عرضهھ ااكد ااالستاذذ االبطمة على اانن االمركز ااستطاعع تطويیر مهھاررااتت كاددررهه ليیحقق بذاالك االكفاءةة االعاليیة في االكشف 



نن تعمل في بيیئة غيیر اابيیت لحم بعرضض مقالتهھ تحت عنواانن "االمبكر عن حاالتت االتنمر ووفي نهھايیة االمؤتمر قامم االدكتورر باللل سالمة من جامعة 
عاما. 20لة للعمل: نحو تأصيیل مفهھومم وومماررسة االعمل االجماعي في فلسطيین " وواالتي لخص فيیهھا حالة االعمل االجماعي في فلسطيین منذ قاب  

ووشعارر ووفي نهھايیة االمؤتر أأكد االمشارركونن اانن هھھھذهه ااالحتفاليیة هھھھي فقط بداايیة للعديید من ااألنشطة االتي سيیتم تنفيیذهھھھا خاللل هھھھذهه االسنة ووبما يیتناغم 
االدوولي لألخصائيیيین ااالجتماعيیيین وواالنفسيیيین االذيي ااططلق هھھھذهه االسنة٬، وواانهھ سيیتم االعمل خاللل هھھھذهه االسنة على تبني مخرجاتت االمؤتمر ااالتحادد 

االمصغر ووسيینبثق لجنة تعمل على متابعة هھھھذهه االمخرجاتت ووتطويیر مباددررااتت عمليیة تساهھھھم في تطويیر ووتعزيیز مفهھومم االعمل ااالجتماعي ووتعزيیز 
تماعي االفلسطيیني.مكانة ااالخصائي ااالج  

ووقد خرجج االمؤتمر بعدةة توصيیاتت ووهھھھي :  

1 .وواالشرااكة في تنفيیذ االبراامج االمختلفة االتكامل في عمل جميیع االمؤسساتتضرووررةة  -  
2 .االفلسطيینيكيیفيیة االتوااصل مع االمؤسساتت ااالجتماعيیة ووتعزيیز مفهھومم االخدمة ااالجتماعيیة في االمجتمع  حوللعمل ووررشاتت عمل  -  
3 .وونقاشش االمعايیيیر االتي يیعتمدووهھھھا ااثناء االتوظظيیف ن االخرجيیيین لبحث سبل االتوظظيیف لهھمع االمؤسساتت ووبيیلقاء بيین جميیاالعمل على عقد  -  
4 توصيیة إإلى جميیع االمؤسساتت االمشارركة خاصة االجامعاتت بضرووررةة تعزيیز مفهھومم االعمل االنقابي لألخصائيیيین ااالجتماعيیيین٬، من خاللل  -

ابيیة.تكثيیف جهھودد ووخبرااتهھم إإلى تعزيیز ووبناء رروواافد االمؤسسة االنق  
5 ددعوةة إإلى االمهھنيیيین االمماررسيین للخدمة اانن يیطورروواا ووعيیهھم في االسيیاقق االسيیاسي وواالثقافي ووااالجتماعي االمتجددد في االحالة االفلسطيینيیة. -  
6 تطويیر االمناهھھھج بحيیث تأخذ في ااالعتبارر نوعع ووااشكالل االتغيیيیرااتت في االحالة االفلسطيینيیة ووخصوصيیتهھا  -  
7 تجد في االحالة االفلسطيینيیة ووكيیفيیة ااالستجابة لهھا تباددلل االدررااساتت ووااالبحاثث االتي تشخص ما هھھھو مس -  

 

 

 


