
	  

	  

للخدمة ااالجتماعيیة عالمياال تعريیفاال عرضض  

وومجلس ااالتحادد االدوولي للمدااررسس  يینااالجتماعيی لألخصائيیيیناالتنفيیذيیة لالتحادد االدوولي  االلجنة وواافقت
تعريیف عالمي للخدمة ااالجتماعيیة ووستعرضض االلجنة االتنفيیذيیة  من ووضعاالخدمة ااالجتماعيیة 

االتعريیف االجديید االمقترحح ألعضاء كلتا االمنظمتيین في ااالجتماعع االعامم / للجمعيیة في ملبوررنن يیوليیو 
2014.  

للعديید من  اعربب عن شكرهھھھتأأنن  يینااالجتماعيی لألخصائيیيینووتودد االلجنة االتنفيیذيیة لالتحادد االدوولي 
ألخصائيیيین ااالجتماعيیيین من مختلف أأنحاء االعالم االذيین شارركواا في عمليیة االمنظماتت ااألعضاء وواا

.االشاملةاالمرااجعة   

وومجلس ااالتحادد االدوولي يین ااالجتماعيی خصائيیيینا لالتحادد االدوولي لالهھھھعربب عن تقديیرتكما 
لمدااررسس االخدمة ااالجتماعيیة االمنظمة االشقيیقة الشترااكهھم في تسهھيیل االعمليیة وولكونهھا دداائما على 

للعمل على إإيیجادد حلولل مما كانت االمهھمة معقدةة. ااستعداادد  

تيیسيیر قامواا بوعيین ووأأعضاء ااألمانة االذيین نودد أأيیضا أأنن نعترفف بالجهھد االكبيیر من االمتطكما 
ااستعرااضض ووووضع االتعريیف نيیابة عن االلجنة االتنفيیذيیة. فياالعمل يیوما بعد يیومم   

االذيي نعتقد أأنهھ يیدلل على تطورر  نحن سعدااء أأنن أأددتت عمليیة االتشاوورر إإلى االتعريیف االمقترحح االجديیدوو
االمهھنة.  

يیوليیو  7وو 6 عيیةااالجتما خصائيیيین ة االعموميیة لالتحادد االدوولي لالووسوفف يیكونن ااجتماعع االجمعيی
في ملبوررنن. 2014  

ااالجتماعيیة االخددمة لمهھنة عالمي تعرريیفف ححااااقترر  
غيیيیر " االخدمة ااالجتماعيیة مهھنة قائمة على االمماررسة وواالقوااعد ااألكادديیميیة االتي تشجع االت

من خاللل تطبيیق مباددئئ  االناسسااالجتماعي وواالتنميیة٬، وواالتماسك ااالجتماعي٬، ووتمكيین ووتحريیر 
 االذيي هھھھواالعداالة ااالجتماعيیة٬، ووحقوقق ااإلنسانن٬، وواالمسؤووليیة االجماعيیة ووااحتراامم االتنوعع االثقافي 

ماعيیة وواالعلومم ترتكز على نظريیاتت االخدمة ااالجتاالتي  أأساسس مماررسة االخدمة ااالجتماعيیة
 ووااألشخاصص سكانن٬،وواالخدمة ااالجتماعيیة تشارركك االااإلنسانيیة وواالمعاررفف ااألساسيیة ااالجتماعيیة وو

.يیةوواالمنظماتت لمعالجة تحديیاتت االحيیاةة ووتعزيیز االرفاهھھھ  

لتعريیف االمذكورر أأعالهه على االصعيیديین االوططني أأوو ل ااوو ااإلضافة االتعديیليیجوزز 
ااإلقليیمي ".  

االتعليیق  



	  

	  

صيیلهھ فيیما يیتعلق اتف وررددتعريیف وويیاالاالتعليیق على فك االمفاهھھھيیم ااألساسيیة االمستخدمة في  يیعمل
االمباددئئ٬، وواالمعرفة وواالمماررسة. االوظظائف ااألساسيیة وو حيیث من ااالجتماعيیة٬،بمهھنة االخدمة   

االوظظائف ااألساسيیة   

 ااالجتماعي٬، االتغيیيیر تعزيیز ااالجتماعيیة علي ووظظائف االخدمة لمهھنةاالوظظائف ااألساسيیة  ملتووتش
.االناسس ووتحريیر ووتمكيین ااالجتماعي٬، وواالتماسك ااالجتماعيیة٬، وواالتنميیة  

 االمتراابطة العوااملب عترففت االتي ةااألكادديیميی فق االقوااعدووتماررسس  مهھنة ااالجتماعيیة االخدمةوو
 وواالتي تشكل  وواالشخصيیة وواالسيیاسيیة وواالمكانيیة وواالثقافيیة ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة االتارريیخيیة
.ااإلنسانن تنميیةوو ررفاهھھھيیةاامامم  االحوااجز أأوو االفرصص  

  فانن وواالقهھر ووااالستغاللل وواالتميیيیز االمساووااةة عدمم في االمؤسسيیة االحوااجز تساهھھھم ووكما

 تساعد علي موااجهھة االحوااجز  االمؤسسيیة مصاددرراال في االتفكيیر خاللل من االنقديي االوعي تطويیر
 االتوجهھ أأوو ااإلعاقة أأوو االنوعع أأوو االديین أأوو االلغة أأوو االطبقة أأوو العرققك السبابب  وو االتميیيیزالقهھرك

٬،  وواالشخصيیة االمعوقاتت االمؤسسيیة معالجةل االعمل ااسترااتيیجيیاتت ووتطويیر وواالثقافة٬،أأ االجنسي٬،
تضامن ووت. االسكانن ووتحريیر االتمكيین لتحقيیق أأهھھھداافف االتحررريیة االمماررسة محورر وولذكك فالخدمة هھھھي

 االمستضعفيین ووتحريیر االفقر٬، حدةة لتخفيیف جاهھھھدةة تسعى حيیث االمحروومة٬، االفئاتت مع االمهھنة
.ااالجتماعي وواالتماسك ااالندماجج ووتعزيیز وواالمظلوميین٬،  

 االفردد٬، مستوىى في االخدمة ااالجتماعيیة علي ااسس االتدخل علي ااالجتماعي االتغيیيیر يیستندوو
 إإلى حاجة في تعتبر وواالتي ٬،اتتاالمجتمع أأوو االمجتمع جماعاتت أأوو صغيیرةةاال وواالجماعاتت ااألسرةة٬،وو

 االتي االهھيیكليیة االظرووفف تلك ووتغيیيیر تحديياالي  االحاجةهھھھو ذذلك ووررااء االداافع وو. وواالتطويیر االتغيیيیر
. وواالقهھر ااالجتماعي ووااالستبعادد االتهھميیش في تسهھم  

 حقوقق مكانة تعزيیز للموااططنيین وو ااالجتماعي االتغيیيیر االي االمهھنة بشكل عامم مباددررااتت ووتهھدفف
. ووااالجتماعيیة وواالبيیئيیة ااالقتصادديیة وواالعداالة ااإلنسانن  

اليیؤدديي االي  االذيي قدررالبوو ااالجتماعي٬، ااالستقراارر على الحفاظظب االخدمة ااالجتماعيیة مهھنةووتلتزمم 
.من االبشر جماعة أأيي قمع االيأأوو ستبعاددااالوواالتهھميیش   

 ووتعمل في ااططاررغايیاتت االمجتمع لتدخلاا ااسترااتيیجيیاتت عددداا من ووتمتلك تنميیة االمجتمع االمحلي
. شعبيیة كثرااأل االمؤسسيیة ااألططر إإلى باإلضافة  دوولل٬،لاا اتتيیسيیاس وو االمرجوةة  

 ة وواالبيیولوجيی ة في االجواانبوواالكليی ةاالجزئيی االتدخالتت وو جهھودداالتقيیيیم على ووتعتمداالجهھودد االتنمويیة
 بيین مشارركةوو تعاوونن موونظ متعدددةة مستويیاتت ووتتضمن ٬، االفجوةة تتجاووزز االتي ةااالجتماعيیوو ةاالنفسيی

 اانهھاكما . االمستداامة االتنميیة تحقيیق إإلىفي االنهھايیة  تهھدفف وواالتي ٬،لمختلفة االمهھن ووبيین االقطاعاتت



	  

	  

بالفكرةةاالتقليیديیة في  من خاللل اااليیماننووااالقتصادديیة٬، وواالهھيیكليیة ااالجتماعيیة للتنميیة ااألوولويیة تعطي
.ااالجتماعيیة االتنميیة لتحقيیق أأساسي شرطط هھھھو ااالقتصادديي االنمو إإنن تريي  االتياالتنميیة وو  

االمباددئئ  

 االتنوعع ووااحتراامم ٬،بهھمرراارضااالعدمم وو االبشر٬، في االمتأصلة االقيیمة وواالكراامة ااالنسانيیة  ااحتراامم 
.هھھھي االمباددئئ ااالساسيیة لمهھنة االخدمة ااالجتماعيیة ااالجتماعيیة وواالعداالة ااإلنسانن حقوققوو  

هھھھم  ااالجتماعيیة االعداالةتحقيیق وو ااالجتماعي سكااالتم حمايیةوو ااإلنسانن حقوقق عن دفاععاالوويیعتبر 
 االخدمة مهھنة ووتعتقد.ااالجتماعيیة لخدمةلوجودد مهھنة اا ااتت االحقيیقيیة وواالمبرررااالسبابب االرئيیسيیة 

 ليیةئواالمس حيیث ترتبط فكرةة. االجماعيیة ليیةاالمسئو  ال تنفصل عن  ااإلنسانن حقوقق بأنن ااالجتماعيیة
 االمجتمع ليیةمسئو تحمل أأساسس على إإال تحقيیقهھا يیمكن ال االفردديیة  حقوققاال أأنن حقيیقةب  االجماعيیة
فالدفاعع عن  ووبالتالي ,.االمحليیة االمجتمعاتت ددااخل متباددلة عالقاتت خلق أأهھھھميیةعلي وو وواالبيیئة٬،

كما تحقق االمسئولٮة  ٬،حقوقق ااالنسانن علي جميیع االمستويیاتت هھھھو االمحورر االرئيیسي للعمل االمهھني 
 تحقيیقمن خاللل وو ٬،عائد اافضل للعمل من خاللل مسئوليیةبعضنا عن ررفاهھھھيیة االبعض  ااالجتماعيیة

وواالبيیئة االبشر ووبيین االبشرووبعضهھم  بيین االمتباددلل ااالعتماددوو حترااممااال .  

. وواالثالث وواالثاني ااألوولل االجيیل حقوقق ااالجتماعيیة تحتضن االخدمة  

 وواالضميیر االتعبيیر حريیة مثل وواالسيیاسيیة االمدنيیة االحقوقق إإلى من االحقوقق ااألوولل االجيیل يیشيیر
االتعسفي ووااالعتقالل االتعذيیب من وواالحريیة  

 تشمل االتي وواالثقافيیة ووااالقتصادديیة ااالجتماعيیة االحقوققمن االحقوقق فيیتمثل في  االثاني االجيیل ااما
 االثقافيیة ووحقوقق حقوققاالوو ووااإلسكانن االصحيیة٬، وواالرعايیة االتعليیم٬، من محدددةة مستويیاتت في االحق

.ااألقليیاتت  

 بيین ووااإلنصافف االبيیولوجي االتنوعع في وواالحق االطبيیعي االعالم على االثالث االجيیل حقوقق ووتركز 
. ااألجيیالل  

.سوااء حد على وواالجماعيیة االفردديیة االحقوقق ووتستوعب وومتراابطة٬، متدااخلة االحقوقق ووهھھھذهه  

 ٬،وواالتنافس  االمتضارربة االقيیم وو" االتنوعع ااحتراامم" وو" ااإلضراارر عدمم"قد يیؤدديي االحاالتت بعض فيوو
لألقليیاتت  ووخصوصا االحيیاةة٬، في االحق ذذلك في بماوو ٬،االي اانتهھاكك االحقوقق  في بيیئاتت ثقافيیة مختلفة 

. االنساء وو  

ااسس  خاللل من االمعقدةة ااالمورر هھھھذههااالجتماعيیة  االخدمة تدرريیبوو لتعليیم االعالميیة االمعايیيیرووتناقش 
 على ووذذلك ااإلنسانن٬، لحقوقق ااألساسيیة االمناهھھھج في ااالجتماعيیيین تدررسس لألخصائيیيین االتي االمداافعة
:االتالي االنحو  



	  

	  

 وواالقيیم االثقافيیة االمعتقدااتت تغيیيیريیساعد علي وو االبناءةة االموااجهھة يیسهھل يیمكن اانن االمنهھج هھھھذاا مثل
.لشعوببااوو إلنساننل ااالساسيیة حقوققاال تنتهھكاالتي  وواالتقاليید  

 خاللل  ووذذلك من. االسلبيوواالتغيیيیر تفكيیكلل خضعتال  وودديیناميیكيیة ااجتماعيیة ثقافة بناء يیسهھم في كما 
 لوجهھ ووجهھا  معبراالوو االنقديي االحواارر ووعبر وواالتقاليید وواالمعتقدااتت االثقافيیة قيیملل ووااعي ووفهھم  ضبط

.ااإلنسانن لحقوقق ااألووسع لقضايیابيین ااعضاء االجماعاتت االثقافيیة ل  

االمعرفة  

ة االعلميی االنظريیاتت من ووااسعة مجموعة على ااالخريي تعتمد التخصصاتتك ااالجتماعيیة االخدمة 
مفاهھھھيیم كما اانتجت االمهھنة لنفسهھا  ااالجتماعيیة االخدمة توجهھ االتي ااألساسيیةوومفاهھھھيیم االعلومم 

ووعلي  ٬،وواالبحوثث االنظريي ااألساسس ووباالعتمادد علي مستمراالتطورر اال من خاللل مرااحلوونظريیاتت 
-: ذذكك فال تعتمد االخدمة ااالجتماعيیة فقط علي  ٬،ااالجتماعي االتعليیموو االمحلي٬، االمجتمع تنميیة  

 وواالطب وواالتمريیض٬، ووااإلددااررةة٬، وواالتعليیم٬، ووااالقتصادد٬، وواالبيیئة٬، ووااألنثرووبولوجيیا٬، ووااإلددااررةة٬،
 نظريیاتت االخدمةوولكنهھا تستخدمم .  ااالجتماعع ووعلم االعامة٬، وواالصحة ٬، االنفس ووعلم االنفسي٬،

.من خاللل االبحوثثووااختباررهھھھا  تطبيیقهھا يیتموواالتي  ااالجتماعيیة  

 في االخدمة مستخدمي مع تعاوونننتاجج  هھھھو نظريیاتهھا وو ااالجتماعيیةاالخدمة  بحوثث من االكثيیر وو
.وومتنوعة  محدددةة مماررسة بيیئاتت خاللل منفقد تم االتوصل االيیهھا  ووبالتالي تفاعليیة حواارريیة عمليیة  

 ططريیق عن فقط لم يیتم االتوصل االيیهھ  ااالجتماعيیة هھھھو االخدمة علم أأنن االمقترحح االتعريیف هھھھذاا وويیقر
 االباحثيین معاررفف من أأيیضا وولكن االغربيیة٬، االنظريیاتتمن خاللل وو محدددةة بيیئاتت فياالمماررسة 
 قدتاثر ااالستعمارر تركة من جزءوونظراا النن تعريیف االخدمة ااالجتماعيیة تارريیخيیا ووك. ااألصليیيین

 ااالعتراافف  عمليیة عكسيی االمقترحح التعريیفف لذاا ٬،االغربيیيین  االباحثيین وومعاررفف االغربيیة النظريیاتتب
كما اانن لهھم  ٬،بهھم االخاصةووططرقق االمعرفة  قيیمهھم لهھم بلد أأوو منطقة كل في ااألصليیة االشعوبب بأنن
.ااالنسانيیة للعلومم بثمن تقدرر ال مساهھھھماتت ووال يینكر اانهھم قد قدموااوو ٬، االباحثيین معاررفف لنقل هھمططرق  

ووهھھھيیمنتهھعلي  االتارريیخي االغربي االعلمي ااالستعماررااثارر ااالجتماعيیة لمعالجة االخدمة تسعى مهھنةوو
.االعالم أأنحاء جميیع في ااألصليیة االشعوبب من وواالتعلم ااالستماعع خاللل من ترااثهھا   

معرفة  خلقفي  ااالجتماعيیة االخدمة ستشارركك ااالصليیيین  االباحثيین معاررفف فانن  االطريیقة بهھذههوو 
 على أأيیضا وولكن االمحليیة٬، االبيیئاتت في فقط ليیس ااألصليیة٬، االشعوبب  من خاللل خبرااتت جديیدةة 
ااالتحادد االعالمي لالخصائيیيین   وويیحددد االمتحدةة٬، ااألمم جهھودد على االعتماددي ووباالدوول االصعيید

:االتالي االنحو على ااألصليیة االشعوبب IFSWااالجتماعيیيین   

.جغراافيیا متميیزةةاال ااألررااضي ددااخل يیعيیشونن •  



	  

	  

 ددااخل االمتميیزةة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة ااالجتماعيیة االمؤسساتت على للحفاظظ يیميیلونن •
.أأررااضيیهھا  

 ستيیعاببااال من بدال وومؤسسيیا٬، ووجغراافيیا ثقافيیا متميیزةةمؤسساتهھم  تظل أأنن االطموححلديیهھم  •
.االوططني االمجتمع في االتمامم  

قبليیيین اال أأوو االسكانن ااألصليیيینعن ططريیق  االمصيیر تحديیديیرغبونن في  •  

االمماررسة  

 االناسس يیتفاعل حيیث مناططق عمل محدددةة  في تدخلهھا ااالجتماعيیة في االخدمةمهھنة  شرعيیةتكمن 
 وواالبيیئة ٬، االسكانن من يیتجزأأ ال جزء هھھھي االتي ااالجتماعيیة االنظم مختلف االبيیئة ووتشمل. بيیئتهھم مع

. االسكانن حيیاةة على عميیق تأثيیر لديیهھا االتي االطبيیعيیة٬، االجغراافيیة  

 االناسس مشارركة" في ااالجتماعيیة االخدمة مهھنة بهھااالشرااكة االتي تناددىى  منهھجيیة نعكسووت
 دعمت ةااالجتماعيی االخدمة ااإلمكانن بقدرروو." يیةاالرفاهھھھ ووتعزيیز االحيیاةة تحديیاتت لمعالجة وواالمؤسساتت

 ااالجتماعيیيین ووعلي ااألخصائيیيین. ااالجتماعيیة االتنميیة نموذذجج مع يیتفق بما االسكانن مع االعملاالمهھنة 
 على كافة ووااألنشطة وواالمباددئئ ووااالسترااتيیجيیاتت وواالتقنيیاتت االمهھاررااتت مجموعة من ااالستفاددةة
. ققانسااال تغيیيیر جهھودد أأوو  ااألنساقق حمايیةما يیهھددد  لموااجهھة ووااألنساقق االمتعدددةة٬، االمستويیاتت  

 االعالجج من مختلفة أأشكالل وو ااألنشطة من مجموعة تشمل ااالجتماعيیة االخدمة مماررسةوو
 وواالمداافعة ووتحليیلهھا؛ ووصنع االسيیاساتت االمجتمعي؛ وواالعمل ٬،مع االجماعاتت وواالعمل وواالمشوررةة٬،
. االسيیاسيیة وواالتدخالتت  

 إإلى االتي تهھدفف  ااالجتماعيیة االخدمة ااسترااتيیجيیاتت يیدعم االتعريیف هھذااف  تحررريیة٬، نظر ووجهھة من
 االقمعيیة اتتاالسلط تحديي لموااجهھة االخالقة ووااإلمكانيیاتت االذااتت ووااحتراامم لناسس٬،لديي اا ااألمل ززيیاددةة

 ااالبعادد وو االصغيیر٬، االماكروو علي االمستويي تماسكوو ددمج ووبالتالي ٬،للظلم  االمؤسسيیة وواالمصاددرر
 االخدمة علي شموليیة ووعالميیة االتركيیز برغم من .علي االمستويي االكبيیر للتدخل االسيیاسيیة

 ووقت وومن آآخر٬، إإلى بلد من تختلف ااالجتماعيیة االخدمة مماررسة أأوولويیاتت وولكن ااالجتماعيیة٬،
.ووااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة وواالثقافيیة االتارريیخيیة للظرووفف تبعا آلخر  

 ووإإثرااء لدفاعع٬،مسئوليیة اا ااالجتماعيیيین ااألخصائيیيین عاتق على تقع االعالم أأنحاء جميیع في وو
 يیكونن أأنن اليیمكن ااالجتماعيیة االخدمة تعريیفوو. االتعريیف هھھھذاا في وااررددةةاال وواالمباددئئ االقيیم ووتحقيیق

.ووررؤؤيیتهھا ووقيیمهھا بنشاططاتهھا ااالجتماعيیيین ااألخصائيیيینيیلتزمم  عندما إإال معنى ذذاا  

	  


