التعريف الدولي للعمل االجتماعي ( )social workكمهنة
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العمللاالاتمام ل

ال(،)social changeالالللعا لاللاطللوي هال
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.الويمعللاالالعمللاالاتمام ل
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مع ومالالبنظ ي تهالو لومه،الوالعراس تالاتان اي ،الوالمع ر الاسقليمي الال()indigenous knowledgesال-ال
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الكمهن ال

منالحيثالاألهعا الواألسس،الومنالحيثالالنظ ي الوالاطبيق.الال ال
ال
األهداف الرئيسية
منالاألهعا الال ئيني الللعماالاتمام

الكمهن التففي الالاغيي الاتمام

،الوئ للالتطلوي هالوتم سلكه،الو لواال

ذلكالكلهالالعماال لىالتمكينالوتف ي الالبش .الال ال
ويميطالالعملاالاتمامل

الكمهنل الاللثل الال لنالأ الالعواملاالالا ري يل ،الواتمام يل ،الواتقاصل ئي ،الوالثق يل ،ال

والني سي ،الوكذلكالالش صي الإم الأ التكو الل هيل الوتقلعالالالبشل البمث بل الالفلوا الأوالالعوائلق.الالوإ الالعوائلقال
ال ُم َم ْن َهم التك سالتسام ارالالاف يقالوالاميي الواتساغ لالوالظلل .ال
ف الراليال الللعماال المم لالال عم الاتمام يل البغل ضالتمكلينالوتف يل ال
ومنالاألمورالالا التالىنىالللمم رس الالالا َ َال
البش :التطوي الالفالسالالن قعالملنال ل لالالالا َفَالكل ال ل الالظلللالأوالالامييل الال ُالم َملْالن َالهجالملنالا حيل ،الوملنالا حيل الأ ل ىال
تطوي الاسا اتيمي تاللموامه الالعوائلقالالف ئيل الوال ُم َم ْن َالهمل الأيلالالمل الك ال .الوتضل من الملعالالماضل ريناليصلبوال
العماالاتمام

الكمهن الإللىالتف يل الالمغللولال للىالأمل هلالوالمناهكل الحقلوقهل،الوإللىالئ للالمبلعأالالمشل رك ال

الممامعي الوالع عالافوالالام سكالالممامع .ال ال

إ المهمللل الالاغييللل الاتمامللل

التصلللعرال لللنالمبلللعأالحلللعو التلللع االالعملللاالاتمامللل

ال( social work

)interventionال الالموقفالال اهنال نعم اليكو الالاغيي الوالاطوي الض ورةال لىالمناوىالاأل ل ائالواألسل ال
والمم تالالصغي ةالوالطوائفالأوال لىالمناوىالالممامعالككا.ال ال
والاغيي الاتمام

التففل هالضل ورةالموامهل الوتغييل الحل تتال ُم َم ْن َالهمل اليلنملال نهل الحامل التهمليق،الوإقصل ءال

واضطه ئالممامع .ال ال
وتشللي الالش ل اراتالاألولللىالللاغيي ل الاتمام ل

-ال ل الممامللعالم ل -الإلللىالقللعرةالاأل ل ائال يللهال لللىالاش ل الحق لواال

اسان ،الوالععال الاتقاص ئي الوالبيلي -الأيالم البينالالبيل الوالك ئن تالالفي ال يه -الواتمام ي .الكمل التعملاالتللكال
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وم ام الوض وري تالسي سي الومؤسني الوىي ه .ال ال
وينبن الالاطوي الالممامع ال لىالتأم تالوتع

تالكلي ،الحيوي الوافني الوامام ي الوروحي ،الت عالالفواصاال

بينالم الفالالمناوي ت،الوتوحعالاظم الومناوي تالوش اك تالوظيفي الم الف .ال ال
إ الالاطوي الالممامع الي تبالأولوي تالالاطوي الالبن ئ الاتمام

الللل أيالالشل ئعالالق ئلاال

الواتقاص ئي،ال

بأ الالنموالاتقاص ئيالهوالش يط الالاطوي الالممامع .الالالال ال
ال
األسس
يععالكاالمنالاحا االالك ام الاسان الوقيماه،الو عالالاسض ارالبل لغي ،الواحال االالالاععئيل ،الواللع
اتان الوالععال الاتمام ي المنالأب زالأسسالالعماالاتمام
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كم الأ الاسيم البفقواالاسان الوالععال الاتمام ي الللعملاالاتمامل
الالعماالاتمام

التقا

ال لنالحقلواال

البمث بل الالفل الوأهليل الالوملوئ.الو ل ال

الحقواالاتان الب لمنلولي الالممامعي .الال ال

والت ُْالب الزال ك ةالالمنؤولي الالممامعي الحقيق الإمك اي التفعيلاالحقلواالاسانل ال للىالمنلاوىالاأل ل ائالبشلكاالمطل ئال
قطالحينم اليطلعالاأل ائالبمنؤولي تهلالتم هالبعضهلالالبعض،الالكم التب زالض ورةال للقال
مناوىالالمم ل ت.الوملنالهلذاالالمنطللقال ل الالا كيل الال ئينل الللعملاالاتمامل
الفقواال لىالك الالمناوي ت،الوال
وأ اليعا

قل تالماب ئلل ال للىال

الينصلبال للىالاللع

ال لنال

وجالبنا ئجالتع عالاأل ائالإلىالالقي الالبمنلؤولي تهلالتمل هالبعضلهلالاللبعض،ال

الويفا الالبعضهلالبعض ،الحاىالتاعلقالمص ئ الالبش البعضه الببعضالوب لبيل الالمفيط .الال ال

إ الالعماالاتمام

الياضمنالم اليع

البفقواالالمياالاألولالوالث ا الوالث لث.ال أم الحقلواالالميلاالاألولال هل ال

حقللواالمعايل الوسي سللي ،الكف يل الالكلمل الوحللقالالصللعورال للنالالضللمي ال ل الالقللولالوالفعللا،الوتمل يلالالاعللذيبال
والفبسالالاعنف .الوأم الحقواالالمياالالث ا ال ه الحقواالامام ي الواقاص ئي الوثق ي ،التشماالالفقال الكف يل ال
الاعليلال،الوال

ي الالصفي ،الوالنكن،الوحقلواالاألقليل تالاللغويل .الوتنصلبالحقلواالالميلاالالث للثال للىالالبيلل ال

(،)natural worldالوالاععئي ل الالبيلي ل ال(،)species biodiversityالوالمن ل واةالبللينالاألمي ل لال(inter-
.)generational equityالتاكل تفالهلذهالالفقلواالوتاشل بكالمصل ئ ه ،الوتفالويال للىالحقلواال ئيل ،الكمل ال
تفاويال لىالحقواالمم ي .ال ال
وقعالتمثاالأحي ا القيلال عالالاسض ارالب آل

الواحا االالالاععئي القيم الماع رض الومان ن الوذللكالحينمل اليلالال للىال

سبياالالمث لالات العاءالب سللالالثق ل ال للىالحقلواالاألقليل ت،البمل ال يهل الحلقالالفيل ة،الكمل الهلوالالفل لال يمل الياعللقال
ب لنن ءالوالمثليين.الوتع لجالالمع يي الالع لمي الللاعريبال لىالالعماالاتمام

الهذهالالقضي الالش ئك ،الوذلكال ب ال

تأهياالاأل ص ئيينالاتمام يينال الإط رالملنالمبل ئ الحقلواالاسانل ،الوإ ل

المل اليلل :الإ المثلاالهلذاالاللنهجال

يمكللنالأ اليف ل االموامهل البن ل ءةالوتغيي ل االحيللثالالت َْالنالا َه لكالبعللضالالقن ل تالالثق ي ل الوالقلليلالوالموروث ل تالحقوق ل ال
أس سي اللإلان .الإ الالثق المنلاجالحيلوي،الوللذلكال هل الق بلل الللاغييل .الوموامهل الالوتغييل الالَالبنل ءالالكهلذااليمكلنالأ ال
اليُنَملىال بل الحللوارالاقللعيالمللعالأصللف لالهللذهالالقن ل تالالثق يل الوالقلليلالوالموروثل ت،الوكللذلكال بل المق بلل التلللكال
القن تالوالقيلالوالموروث تالمعالقض ي الحقواالاتان الاألوسع.ال ال
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العمل االجتماعي كعلم
اليانقاالالعماالاتمام
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الالبلعورهالملنال
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الممامعال(،)community developmentال للالاتمامل الالا بلويال(،)social pedagogyال لللالاسئارةال
(،)administrationال لللللالاسانللل ال(،)anthropologyال لللللالاتقاصللل ئال(،)economicsال لللللالالبيلللل ال
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ولنظ ي تالالعماالاتمام
العماالاتمام

طبالالَق الو ُالم َفل ال َالرة.الالوقلعالالت َشَلكالاالالكثيل الملنالاظ يل تال
ال صوصي ،التامثاال الأاه ال ُالم َال

ال ب ال ملي تالالحواري التف لي المعالط لب الاتساش رةالوالمنل عة،الوتكلو البلذلكالقلعالرويل ال

منالمعينالالاطبيق.الالال ال
ويؤكعالهذاالالاع يفالالمقا حالأ الالالعماالاتمام

التالينهاال قطالملنالممل تتالبعينهل الواظ يل تالى بيل ،البلاال

وأيضل المللنالالمعل ر الاسقليميل .الالومللنالالموروثل تالالال ال َاللالفَال َهل الاتسللاعم رالأ الك ال الالنظ يل تالوالمعل ر ال
الغ بي ال قطاله الم الاليُ ْالعالا َ

البه الواليُ ْالعلَالىالمنالقعره ،ال للىالالنقليضالملنالمثي تهل الالوطنيل الالال الك ال التالالت ُ ْؤال َلذال

نيال ُاله الالنظ ي تالوالمع ر الالغ بي الحيثالش ءت.الالويف ولالهذاالالاع يفالالمقال حالوضلعال
بعينالات اب ر،الوالت ُ َال
حعاللهذهالالعملي الباالو كنه ،الوذلكالب ا ا هالبأ الالشعولال الكلاالإقلليلالو ل الكلاالئولل الأوالمنطقل اللهل القيمهل ال
وط قه الال ص البه ال الاسافعا الالمع ر الو الاقله ،الوبأ التللكالالشلعولالقلعم الللعلللالإسله م تال ظيمل .ال
إ الالعماالاتمام

الينلعىالللقضل ءال للىالاتسلاعم ري الالغ بيل الالا ري يل ال ل الممل لالالمع ل ،الوذللكال بل ال

اسصغ ءالللشعولال الكاالمك ال الالع لل،الوالاعللالمنه .الال ال
وبهذاالالط يق اليالالتكوينالواساق ءال لوالالالعماالاتمام

الب لمش رك المعالالشعولالاسقليمي ال( indigenous

سبَال اليالالاسا عامه الليسال قطالمفلي ،الباالوئولي .الوب ل مو الإلىالاألملالالمافلعةال
،)peoplesالوبط يق الأكث ال ُالمنَ َال
الاتتف ئالالعول اللأل ص ئيينالاتمام يينال()IFSWالمصطلحالالـشعولالاتقليمي الالكم اليل :الال ال
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 يعيشو ال المن طقالقبلي المغ ا ي المعين ،الأواليفافظو البم الي بطهلالبه المنالأواص .
 يمنفو ال المن طقهلالإلىال عالالالاف يطال المؤسن تالسي سي الواقاص ئي الوامام ي البعينه .
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ال

()...المنالتذلياالالافعي تالالفي تي الواترتق ءالبمناوىالال هي الإل ام اللأل ائالواللنظل.الالوبقلعرالاسمكل الي لعال
العمللاالاتمام ل

الشللع رالاعمللاالمعللكالبللعتالمللنالاعمللااللللك.الالوو ق ل اللنمللوذجالالاطللوي الاتمام ل

الينللا عالال

األ ص ئيو الاتمام يو المناوي تالماععئةالوم الف الملنالالمهل راتالواألسل ليبالواتسلا اتيمي تالوالمبل ئ ال
واألاشط ،الالا التهع الإم الإلىالاسبق ءال لىالاظ الالم الأوالإلىالتغيي ه.الال ال

وتشاماالتطبيق تالالعماالاتمام
والعماالالمم

ال لىالقلعرالملنالاألاشلط ،المنهل الأشلك لالم الفل الملنالالعل جالواتساشل رة،ال

البصفاهالال سمي الوىي الال سمي ،الوصي ى الوتفلياالاتتم ه تالالني سي ،الوالاع االالق اوا ال

ف الراليال
والني س .الومنالمنظورالالت َ َال

الهذاالالاع يلفاليلع لالاسلا اتيمي تالالعملاالاتمامل

الالال التهلع الإللىال

بعثالاألملاالوات ال ازالالبل لنفس،الوتابنلىال للقالالط قل تالاتبعا يل الللبشل ،الحالىالياثنلىاللهل المق ومل الملوازينال
القوىالوالنظلالالم ئ ة.الالوبهذااليناظلالالالبُ ْالععالالش ص الوالني س الللاع اال الوحعةالمام ان .ال

إ البؤرةالاهام الالالعماالاتمام
وق الآل
إ الالع

الواحعةال للىالمنلاوىالالعل لل،الإتالأ الأولوي تلهالت اللفالملنالبللعالآل ل ،الوملنال

،الوذلكالو ق الللظ و الالا ري ي الوالثق ي الواتمام ي الواتقاص ئي .ال
ال نالالقيلالوالمب ئ الالا اليعكنه التع يفالالعملاالاتمامل

،الوالعملاال للىالإث ائهل الوتفقيقهل ،اللهلوال

منؤولي ال األ ص ئيينالاتمام يينال لىالمناوىالالع لل.الو قطالحيناليؤمنالهؤتءالب لقيلالوالل ىىالاللوارئةال ل ال
هذاالالاع يفاليصبحالتع يفالذاالمعنى.الال
ال

