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  التالية: الفقرة على تحتوي المقبلين اليومين في عليها نصوت سوف التي السياسات إحدى

 

 بين التضامن تعزيز على: العالم أنحاء جميع في االجتماعيين لألخصائيين اليومي العمل ينطوي

 التضامن وتعزيز اآلخرين، حقوق الحترام الناس وإشراك باآلخرين، لالهتمام الناس وتشجيع الناس،

  االجتماعية(. الحماية أنظمة في االجتماعيين األخصائيين )دور والمجتمع األسرة داخل

 

 مناطق وفي األعضاء بين يتم الذي والعمل االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد ضمن الداخلي العمل

 الدولي االتحاد إن الوصف. هذا إلى باعتقادي، يرتقي، أن استطاع االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد

 إلى يقودنا ما هو بالتضامن الشعور وهذا اجتماعي، أخصائي كان لو كما يتصرف االجتماعيين لألخصائيين

 نحن: اح.بنج قدما المضي

 

 األصدقاء. برنامج في األفراد األعضاء من والمزيد الدول، مستوى على األعضاء من المزيد نجذب

 

 للخدمة العالمي اليوم في واإلجراءات الوحدة من العالمي المستوى على هائلة تعبيرات نحقق

  الرئيسية. السياسية لألزمات ونستجيب االجتماعية

 

 الهائلة المهنية المساهمات وتفسر االجتماعيين األخصائيين أدوار تحدد التي المهنية الثقة بخلق نقوم

  بأسره. للمجتمع والفريدة

 

 حيث ،2014 عام في مرة آخر اجتمعنا عندما تذكرون قد النقاط. هذه من نقطة كل على قليال أقف أن أريد

 جديدة دول 5 انضمت الحين، ذلك ومنذ التنسيقية". "الهيئات من 2 إلى إضافة جديدة دول 4 لـ العضوية منحنا

  البريدي. باالقتراع عليهم أصواتكم أدرجتم قد وكنتم
 

  كانوا: األعضاء هؤالء

  نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية

  )اليونان( االجتماعيين لألخصائيين الهلينية الجمعية

  االجتماعيين لألخصائيين هاييتي جمعية

  االجتماعيين لألخصائيين بنما جمعية

 جمعيات( 6 )تضم االجتماعية الخدمة لجمعيات الهند شبكة
 

 االتحاد متطلبات لتلبية اتفاقيات تنسيق في تدخل أخرى جمعيات 8و الدول مستوى على جدد أعضاء 9 هؤالء

 الكثير وهناك وليبيريا، لبنان إضافيتين، دولتين قبول وشك على نحن واآلن، االجتماعيين. لألخصائيين الدولي

 المعايير تلبية أجل من تتحرك أخرى وطنية اجتماعية خدمة منظمات بدأت حيث الطريق في التطورات من

  بنا. الخاصة
 

 لماذا قادم. والمزيد الدول مستوى على جديدا عضوا 11 لدينا يكون سوف سنتين فترة غضون في ولذلك،

 هذه التفسيرات. بعض لنا ستوفر والتي والهند نيبال عن أتحدث أن أريد الكبير؟ النمو هذا مثل وراء نسعى

 من العالمي المستوى على هائلة تعبيرات "نحقق عنها: أتحدث أن أريد التي الثانية النقطة إلى تنقلنا أيضا األمثلة

  واإلجراءات". الوحدة

 



 جديد االجتماعية الخدمة على المهني والتدريب النشأة. حديثة جمعية هي نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية

 الخدمة مدارس من العديد اآلن توجد أنه إال ذلك من الرغم وعلى الحالي، الجيل في فقط بدأ حيث نسبيا،

 لألخصائيين الدولي االتحاد عضوية على للحصول نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية تقدمت االجتماعية.

 أن يريدون وأنهم حديثا تشكيلها تم جمعية أنهم أوضحوا حيث األخير. العالمي المؤتمر أعقاب في االجتماعيين

 أنهم كما الحيوية. العالم حركة من جزءا يكونوا وأن خبرة األكثر االجتماعية الخدمة بمنظمات محاطين يكونوا

  بلدهم. في المصداقية من المزيد يمنحهم االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد إلى االنضمام أن أيضا قالوا

 

 المسافة حيث كاتماندو في زرتهم دكا، في كنت أنني وبما االنضمام، طلب على الموافقة من وجيزة فترة بعد

 عن االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد أخبار في تقريرا كتبت أنني كما بالطائرة. فقط واحدة ساعة

 ووضع الريفية المناطق في النساء حقوق تعزيز في االجتماعية الخدمة مجال في الممتازة المساهمات قصص

 زمالئهم مع عالقات بناء عليهم اقترحت أنني كما الخاصة، االحتياجات ذوي من لألطفال المخصصة الخدمات

 كاتماندو وادي دمر عندما عام بعد أخرى مرة معهم تواصلوا ثم فعلوا، لقد الهادئ. والمحيط آسيا منطقة في

 االجتماعين األخصائيين من قصصا سمعوا قد نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية أعضاء وكان الزلزال. بسبب

 أن إال أشالء، إلى المجتمعات مزقت التي والعواصف الثلجية واالنهيارات تسونامي أحداث في كانوا الذين

 لألخصائيين الدولي االتحاد في زمالئهم مع تواصلوا تماما. جديدا تحديا كان الزلزال ألحداث االستجابة

 كان إن االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد أعضاء من نرجو جديدة، جمعية نحن قائلين: االجتماعيين

 نفعل؟ ماذا علينا تشيروا أن بإمكانكم

 

 الخدمة حول إلينا المشورة تقديم يمكنهم زمالء لدينا هذا، العمومية الجمعية اجتماع وفي الغرفة، هذه في

 تقديم ويستطيعون أوروبا جنوب من زمالء ولدينا الديكتاتورية. األنظمة برغم الالتينية أمريكا من االجتماعية

 أن يمكنهم زمالء ولدينا االقتصادي. االنهيار حالة في االجتماعية الخدمة أنظمة وبناء صيانة حول لنا المشورة

 مهارات )قائمة األفريقية المنطقة من المدقع الفقر حاالت في االجتماعية الخدمة ممارسات بأفضل يخبرونا

 أفضل مبادئ يعرفون من هم الهادئ والمحيط آسيا من زمالؤنا كان الحالة هذه في لكن لها(، نهاية ال الممارسة

  الطبيعية. الكوارث من للتعافي الممارسات

 

 لجهود حيوي أمر االجتماعية الخدمة بأن تفيد التي الرسالة تؤكد أن الهادئ والمحيط آسيا منطقة استطاعت

 االجتماعية الخدمة جمعية أعضاء نصحوا كما والمنازل. الطرق بناء في الهندسة أهمية مثل واإلنعاش، اإلنقاذ

 في االجتماعية الخدمة جمعية أن يخبروهم وأن لديهم الحكومية الهيئات أمام في أنفسهم يضعوا بأن نيبال في

 "أخبروهم"، اإلنعاش. أجل من المجتمعات جهود تحشد التي الجماعية الخدمات للمجتمع توفر أن يمكنها نيبال

 اإلنعاش عملية في تشترك التي المعنية األطراف وجميع الحكومة "أن الهادئ، والمحيط آسيا قاله ما بحسب

 فإن هذا، يحدث أن أجل ومن الناجين. الناس مع اإلعمار إلعادة استراتيجية تصميم أوال، شيئين: تفعل أن يجب

 من السلطة ويمنحوا / يشتركوا وأن األخرى الوكاالت مع متساو صوتا لدهم يكون أن إلى يحتاجون الناجين

 نجوا". الذين الناس وحقوق قدرات لبناء فرصة بمثابة الكارثة هذه أن يعتبروا أن وثانيا، اإلنعاش. أجل

 

 دورا لعبوا الزلزال، وقوع بعد األولى األيام ومنذ النصيحة، بهذه نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية عملت

 التضامن هو هذا كان وقد اإلنعاش. استراتيجية في االجتماعية الخدمة منظور تفعيل وضمنوا وحيويا، فعاال

 يمكنك يفعله. أن االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد من نريد ما وهذا االجتماعية. الخدمة مجال في الدولي

 .هنا من نيبال في االجتماعية الخدمة جمعية عن المزيد قراءة

 

 الهند. هي لالنضمام الجهود يبذلون الجدد األعضاء يجعل الذي السبب على الضوء يلقي الذي اآلخر المثال

 الخدمة يوم من قصير وقت بعد تشكلت قد كانت جمعيات( 6 )تضم االجتماعية الخدمة لجمعيات الهند شبكة

 ملصقات بحمل الهنود االجتماعيين األخصائيين قيام Facebook على رأينا عندما الماضي العام االجتماعية

http://ifsw.org/news/social-work-growing-in-nepal/
http://ifsw.org/news/nepal-social-workers-at-frontline-update/
http://ifsw.org/news/nepal-social-workers-at-frontline-update/


 االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد رسائل ونقل الشوارع في االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد

 لديهم. والجمهور الحكومية للهيئات

 

 الوطنية الهوية لتعزيز سويا تتحد أن الهندية الجمعيات لكل اآلن الوقت حان أنه قائلين كلهم إليهم كتبنا لقد
 في مرة ألول عاتقها على المهمة هذه بنغالور في الجمعية أخذت صوتهم. وإليصال الهند في االجتماعية للخدمة
 العضوية. لطلب قدما والمضي صياغتها وإعادة واحدة هيئة في الهندية الجمعيات كل توحيد بهدف التاريخ

 
 لألخصائيين الدولي لالتحاد العالمية الوحدة أثر عن آخر مثال بمثابة ألنها القصة هذه على الضوء ألقي إنني

 البرنامج رسائل على تستند كانت االجتماعية للخدمة العالمي اليوم في بنا الخاصة الحمالت االجتماعيين.

 ،2013 عام وفي وبالفعل، لدينا. األعضاء على توزيعها ليتم االجتماعية والتنمية االجتماعية للخدمة العالمي

 وفي لغة، 33 إلى االجتماعيين واألخصائيين األعضاء قبل من عفوي بشكل بنا الخاص الملصق ترجمة تمت

 األخصائيين الرسائل تخاطب لغة. 45 إلى ترجمته تمت 2015 عام وفي لغة 40 إلى العدد وصل 2014 عام
 التحديات وحتى العقاب، على والتغلب الناس، فعل رد مقدار بحسب العالم، أنحاء جميع في االجتماعيين

 ويريدون االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد يفعله مما جزءا يكونوا أن يريدون ألنهم والجغرافية السياسية
 االجتماعيين. لألخصائيين الدولي االتحاد تطورات في المساهمة

 
 االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد حمالت مع بالتنسيق األخرى الدولية الحمالت من العديد هناك كانت

 على الممارسون قام عندما والدولي" واإلقليمي السالم أجل من االجتماعية "الخدمة مثل الماضيين العامين في
 واألحداث لفلسطين اإلسرائيلي االحتالل على ردا وذلك االجتماعية الخدمة مبادئ بتطبيق العالم مستوى

 أن أؤكد أن أستطيع ال مجددا، المتأثرة. المناطق في أعضائنا على الحمالت هذه شملت .2014 في اإلرهابية
 لدينا، المهنة ممارسي لنمو عليها والعمل المهنية مبادئها تطبيق يمكنها االجتماعية للخدمة القوية األمثلة هذه

 الممتازة الممارسة تشكيل في ومساعدتها والحكومات السياسية للهيئات بالنسبة أهميتها على الضوء وإلقاء
 لن أننا كما والجزئية. الكلية االجتماعية الخدمة بين الصلة إثبات من تمكنا لقد دولة. كل في االجتماعية للخدمة
 السياسة". مهنة "تطبيق بمثابة هي االجتماعية الخدمة أن إلى اإلشارة من بعيدا نهرب

 
 والجزئية. الكلية االجتماعية الخدمة بين القنوات ومد سياساتنا من نعزز بأن أؤمن فإنني أعمالنا، إلى باإلضافة

 نناقش سوف بأننا علما عملوا. أينما للممارسين الالزم التوجيه وتوفير أهمية ذات لتكون سياساتنا نشكل أننا كما
 نقول: وهنا جيدا. مثاال توفير مع االجتماعية الحماية أنظمة في االجتماعيين األخصائيين "دور سياسة قريبا

 
 تصميمها يتم أن يجب الرفاه ودول االجتماعية الحماية أنظمة فإن االجتماعية، الخدمة منظور من

 في أخفقوا الذين من للناس اإلغاثة توفر استراتيجية من بدال ككل. السكان ورفاهية االستدامة لتعزيز
 الحماية أنظمة تكون أن إلى تدعو االجتماعية الخدمة مهنة فإن المنطلق، هذا ومن مجتمعاتهم.
 المجتمعات، وبين داخل التضامن بناء على تركز والتي االجتماعي، للتحول وكاالت بمثابة االجتماعية

 المجتمع في األصوات وتعزيز الديمقراطية المشاركة تشجيع خالل من المصير تقرير حق وتعزيز
 أوسع. نطاق على

 
 اآلن مهمتنا إن الظروف. جميع في للممارسين الدعم وتوفر المهنة هذه من الغرض توضع البيانات هذه مثل

 هناك تكون حتى أعمالهم، وصف في البيانات هذه مثل تحقيق أجل من االجتماعيين األخصائيين دعم في تتمثل
 مهامهم. على االطالع من وتمكنهم للمجتمع قيمة وذات وحاسمة فريدة مساهمات

 
 االتحاد إلى نشير سوف العمل، هذا وفي بنا. الخاص الدستور مراجعة أيضا نناقش سوف القادمة الساعات في

 السكرتير باعتباري أولويتي إن مبادئها. مع باتساق تعمل التي المؤسسة باسم االجتماعيين لألخصائيين الدولي
 الدستور أن رأيتم لقد بها. نقوم التي األعمال كل أساس باعتبارها االجتماعية" "العدالة استعادة في تتمثل العام

 األهداف: من جديدة بمجموعة يبدأ المقترح الجديد

 
 الخدمة منظمات تضم عالمية منظمة هو (IFSW) االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد

 تعزيز في االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد هدف يتمثل العالم. أنحاء جميع في االجتماعية
 والتنمية اإلنسان وحقوق االجتماعية العدالة إلى الدعوة الطريق عن للناس الحياة جودة وتحسين



 الخدمة في الممارسات نماذج أفضل وتعزيز والبرامج اإلجراءات الخطط خالل من االجتماعية
 الدولي. التعاون إطار داخل االجتماعية

 
 نواياها بشأن واضحة تكون أن للمهنة الضروري من أنه حيث جدا، هام بنا الخاص الدستور مراجعة إن

 وأن البيانات هذه بشأن اتفاق إلى التوصل من نتمكن أن أتمنى البيانات. هذه من تنبع األعمال كل ألن وأهدافها،
 مراجعة ضمن واحد جانب هناك ذلك، ومع الجديدة. العالمية التحديات مواجهة في األمام إلى بالمهنة نمضي

 مع عليه العمل يجب ما وهذا وجه. أكمل على بنا الخاصة المهنية المبادئ نستوفي ال أننا اعتقادي، في الدستور،

 عن بالنيابة - الفلسطيني، العضو بواسطة 2014 في األخير العمومية الجمعية اجتماع في طرح الذي االقتراح
 الدستور مراجعة طلبوا عندما - واليمن ولبنان والمغرب وليبيا مصر في االجتماعية الخدمة ومنظمات أعضائنا

 الهادئ والمحيط آسيا منطقة تمتلكها التي الحقوق نفس ستمتلك والتي األوسط الشرق منطقة تأسيس في للنظر
  الشمالية. وأمريكا الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا وأوروبا

 
 العالمي التنفيذي االجتماع في األخرى المناطق ممثلي بواسطة سادسة منطقة بإنشاء الخاص االقتراح رفض تم

  التوجيه. من لمزيد مجددا االجتماع إلى حاجة هناك وبالتالي، ،2015 عام في جنيف في عقد الذي
 

 التي بالمسألة ليست فإنها اتسعت، الحالية المناطق أن وبما العالم، من المنطقة هذه في يكبر األعضاء عدد أن بما
 السنوات في المسألة هذه معالجة علينا يحتم العالمية العضوية بناء في نجاحنا إن بعيدا. تذهب أن شأنها من

 واآلن البعض بعضهم مع زمالؤنا يجمع والذي االجتماعية للخدمة عربي اتحاد بالفعل هناك أن حيث القادمة.
 القادم العمومية الجمعية الجتماع مقترحات إلى والتوصل قدما المضي يمكن كيف معهم لنستكشف الوقت حان

 المبدأ إن التنفيذيين. األعضاء فقط وليس األعضاء، كل بين أوسع نقاشا يحتاج وهذا .2018 عام في دبلن في
 فهم فيه يساء الذي الوقت في خصوصا النقاش. هذا في األساسي العنصر هو المصير" تقرير "حق في المتمثل
 والتي كبير، بشكل التحامل من تعاني التي المنطقة تلك العالم. دول من الكثير قبل من األوسط الشرقة منطقة

 تحتاج نظري، وجهة فمن المتطرفة. الفعل ردود ظهور إلى يؤدي مما العظمى القوى قبل من لحروب تتعرض
 لعب في منا كل يساعد أن يمكن صوتا تمنح وأن بها االعتراف يتم أن إلى المنطقة هذه في االجتماعية الخدمة
 سوء من عانى العالم من جزء إلى االجتماعية بالخدمة الخاصة والحلول النظر وجهات لتركيز الخاص دوره
  جدا. طويلة لفترة واالحتالل والحرب والصراع الفهم

 
 االتحاد في أننا من واثق وأنا الدستور. مراجعة مناقشة وقت يحين عندما فيها للنظر النقاط هذه أطرح إنني

 أقصى يوم بعد يوما يواجهون الذين زمالئنا أصوات لدعم طريقة إلى سنتوصل االجتماعيين لألخصائيين الدولي
 المتنازعة. المجتمعات أكثر في السالم إحالل في عملهم ظل في الهائلة التعقيدات

 
 لألخصائيين الدولي االتحاد تأسيس في القادمين اليومين خالل تنظروا أن في يتمثل آخر مهم اقتراح هناك

 للسكان بنا الخاصة السياسة بناء في يتمثل هذا من الهدف أن ترون وسوف األصليين. للسكان االجتماعيين
 يجب ال االجتماعيين األخصائيين أن وتؤكد األصليين للسكان االجتماعية الخدمة على تصادق والتي األصليين،

 خدمة تقديم أجل من المهيمنة، بالثقافات الخاصة المعايير أو الغربية/االستعمارية واألفكار بالمثل يتأثروا أن
 مساحة توفير فإن األوسط، الشرق في االجتماعية الخدمة بأهمية االعتراف ومثل األصليين. للسكان أفضل

 بل األخرى، الشمولية قيمنا مع االتساق على يعمل لن األصليين السكان من االجتماعيين األخصائيين لصوت
 توحدا. وأكثر أقوى والمهنة االتحاد من كل يجعل سوف أنه رأيي، في

 
 االتحاد تنمية إلى يقودني ما وهذا أجله، من لنعمل الكثير لدينا فإن النجاحات، من العديد نحقق وبينما ولذلك،
 فيها حصل االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد أن تعرفون سوف االجتماعيين. لألخصائيين الدولي

 قسما قريبا نضيف سوف أننا إلى ستارك روث أشارت وكما بها. الخاصة المنشورات خالل من اثنين تطويرين
 ونحن الممارسة. من أصوات عليه سنطلق والذي الدولية، االجتماعية الخدمة بنا، الخاصة المجلة إلى جديدا
 إلهام اجل من وذلك الحقيقي العالم في الممارسة أمثلة على الضوء إللقاء الفرص لنا سيوفر هذا أن نتوقع

 لألخصائيين الدولي باالتحاد الخاصة الكتب بإطالق قمنا أيضا أننا كما اآلخرين. مع قصصنا ومشاركة اآلخرين
 الفرص هذه تستغلوا أن نأمل بلدانكم. من أمثلة ونشر لكتابة الخاص مكانكم اعتباره ويمكنكم االجتماعيين

 في االجتماعية الخدمة من واالستفادة التطبيق حول عنه للحديث الكثير هناك أن حيث بالكامل منها وتستفيدوا
 مكان. كل

   



 النطاق واسع تحالفا نقيم أننا كما النظر، وجهات من العديد بطرح االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد قام
 االجتماعية. العدالة لتحقيق المهنية المبادئ من االستفادة وعلى االجتماعية" "العدالة على جميعا نتفق أننا إال

 هذه في المشاركة جميعا منكم وأتمنى األخالقية المبادئ بيان مراجعة على أيضا تشمل للتنمية القادمة المراحل
 الحالي. البيان في حققناها التي النجاحات لتحقيق الطريق وبناء لتعزيز المراجعة

 
 التي اللحظات أعظم من بعض أعضائنا. بين عنه أعربت الذي التضامن نطاق نوسع في نستمر أن أيضا نريد

 األزمات على االجتماعية الخدمة رد لصياغة األعضاء تعاون عندما هي الماضيتين السنتين في عشناها
 الهادئ والمحيط آسيا منطقة من األعضاء ذلك: على األمثلة من واالصطناعية. الطبيعية والكوارث السياسية

 وموجات للعواصف االجتماعية الخدمة استجابة حول التدريبية والدورات الحوارية المنتديات عقدوا عندما
 ونظموا التضامن لتأسيس بتقشف العمل إلى البلدان من األعضاء اضطر اليونان، أثينا، في والزالزل. تسونامي
 الخدمة يوم في فيينا وفي الرحيل؛ على حكوماتهم أجبرتهم الذين المواطنين رفاهية أجل من سويا الحمالت

 األزمات على االجتماعية الخدمة رد لتقديم سويا الدول مستوى على األعضاء تعاون 26 العالمي االجتماعية
 األمم عقدتها التي األخرى الناجحة األحداث قدمت كما والتشرد. اللجوء على الناس أجبرت التي السياسية
 تعزيز إلى والحاجة السياسي العمل أهمية على الضوء إللقاء الفرص من المزيد وجنيف نيويورك في المتحدة

  عليه. أجبروا الذين والتشرد اللجوء بعد حياتهم وإنعاش الستعادة الناس مساعدة في االجتماعية الخدمة دور

 
 خطوط في للعاملين الدعم توفير على ساعدت االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد من األمثلة هذه

 البرنامج إن السياسيون. يتبعها لكي األمثلة ووضعت الممارسات ألفضل األفكار شاركت أنها كما المواجهة،
 شأنها من والتي الفرص من العديد لدينا تكون سوف ومجددا البيئية. واالستدامة بالمجتمع يتصل المقبل العالمي

 الفرصة لدينا أننا كما البيئي. االستقرار وعدم المجتمعية العواقب من يعانون الذين على كبير بشكل تؤثر أن
 اإلنسان وحقوق االجتماعية التنمية أن نثبت أن ويمكننا خرون.اآل ليتبعها األمثلة من المزيد ولوضع لالشتراك
 من مهمتنا في المعالجة في ضرورية مكونا كلها أنها حيث بالتعاون. تتحقق أن يمكن المناخ تغير على والتغلب

 االجتماعية. العدالة تحقيق أجل

 
 أنحاء جميع في االجتماعية الخدمة ممارسي يمثل اتحاد وكوننا للمهنة، كممارسين أننا بقولي هذا تقريري أنهي
  والمجتمعات. واألسر األفراد مع به نقوم الذي العمل إلى السياسة أهل جلب في كبيرا تقدما حققنا قد العالم

 
 بالشكر أتقدم أن أود وإنني الفترة، هذه خالل العام السكرتير منصب أشغل أن لي بالنسبة كبير شرفا كان لقد

 بعض يوجد ذلك، ومع الدولي. المستوى على االجتماعية الخدمة في لمساهماتهم األشخاص من للعديد والتقدير
 قيادة في جدا هامة أدوارا ولعبوا الماضيين العامين مدى على استثنائي بشكل عملوا الذين الرئيسيين األشخاص

  األمام. إلى االجتماعية والخدمة االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد

 
 خدمات من استفادوا الذين باألشخاص الخاصة النظر وجهات باستمرار وضعت التي ستارك روث الرئيس
 وروز كيمورا وماريكو مارتينيز سيلفانا الممارسين. وتأييد القرارات كل طليعة في االجتماعية الخدمة

 الجدد. األعضاء طلبات ولدعمهم بمناطقهم الخاصة األنشطة تشكيل في ملل أو كلل بال عملوا الذين هندرسون

 OBDS قيادات وكافة موريتز وماريا بولزل وألويس غاروال دونيا العالمي. البرنامج في عمله عن جونز ديفيد
 وتمثيل والتشرد اللجوء على الناس أجبرت التي السياسية األزمات ندوة استضافوا الذين األستراليين أعضاؤنا

 ندوة استضافت والتي اليونان، من االجتماعيين لألخصائيين الهلينية الجمعية فيينا. في المتحدة األمم في االتحاد
 مراجعة عملية في القيادة عاتق ألخذهم أسيدو ودانيال كايسي موريل والتقشف. االجتماعية الخدمة حول

 السويسري الفريق وممثلو كوهين كالوس اإلنسان. حقوق لبرنامج ونصرتها دعمها عن نايجل قاعة الدستور.
 سياسات وتشكيل المشاركة في فاعلين نكون أن من مكننا ما جنيف في المتحدة األمم في وجودنا تعزيز عن

 على سنويا الضوء يسلطون كانوا والذي نيويورك في الممثلين وكل ماما وروبن كرونين مايكل المتحدة. األمم
 األمم في االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد يمثل الذي مبوغوا تشارلز المتحدة. األمم مقر في المهنة

 مناطقهم مثلوا الذين االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد في التنفيذيين األعضاء كل نيروبي. في المتحدة
 الذي االجتماعيين لألخصائيين الدولي االتحاد سفير بيك،-دفوراك سو االتحادات. كل نجاحات في وساهموا

 ليس وبالتأكيد وأخيرا، االجتماعيين؛ لألخصائيين الدولي االتحاد قيادة في الكثيرين وإرشاد توجيه في يستمر
 جميعا. معكم أعمل أن جدا الرائع من كان لقد الالمتناهي. التنظيمي تفانيه عن سفيرنا رودلين باسكال آخرا،
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