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:والعنوانالموضوعفي
ا اية دا  العدالة االجتماعية وبالتاالي حقييام دأادك حؤاافف النايج  تي اة ك 

. تائج التنمية االجتماعية
والتنميااااة االجتماعيااااة جااااة  داااا  التنميااااة الااااااد ة    عا  ااااا اال ت ااااا  ة

...واالجتماعية والمعيفية

اد ة لذا د  األفضل كن ُينظي إلى  ذا المايوع ضم  اليؤية التنموية الا
.لسورية دا  عد القيب

اعاتهقطهي حركة المجتمع بكل : باعتبار أن التنمية بالتعريف المختصر



ةوفؤييوا ت ا  ةاجتماعية)شاد ةحنميةبوا رشهدالسوري الم تمع
القالةإلىالتي يد ةحالتهد  ي هبهدفالسأعيناتدط عدع(..وحنظيمية
.القديثة



...المنا يمفي
الم تمع القديثالم تمع التي يدي

ندةالمستالعمو  ةالطأيعيةاالجتماعيةالعال ات-
..التياليدالعيف،الوجدان،إلى

إلىدةالمستناألفييةالثا ويةاالجتماعيةالعال ات-
.اليا ون 

حياك)دتنوعةوك واردكتسأةاجتماعيةدكا ة-.تةثابشأه مطيةوك واردوروثةاجتماعيةدكا ة-
.(دستمياجتماعي

 سكوفمواالجتماعيالمهنيل عملدقدو حيسيم-
.اآللياالجتماعيالتسا د

ك سوفمواجتماعيدهنيوظينيعملحيسيم-
.العضوي االجتماعيالتسا د

واإلحسانالأيدأدكع ىدستنداجتماعيعمل-
.االع يالمكا ةكصقاب ييرهوداوالتأيعوالهأة

والقيوق المواطنةدأدكع ىدستنداجتماعيعمل-
.والواجأات

.................



عديدةابأل أالمستهدفة،دياديهاإلىوح لالت يبة ذاحؤتمللملأل ف
:االجتماعي العملوالمتع مدنها عضا   نذكيلؤ فيها،ل تن يلد الال

:الخ ل الذي صاحب ح يبة العمل االجتماعي

إالوديةالقكغييالم تمعلمف ساتالمهنيةكوالاعأيةكواأل  يةال نةرغم
 ساتالمف عمل آليةعم هاحمارسكصقأتواال طالقالت  يسفتية عدك ه

مأا راتالو  ةاليحا ةد ذلك  احبدادعالق ييةحوجهاحهاووفمالقكودية
الأط وكالس يمةاال ت ا ةعدموكحيا ا  الاموليةو  وراأل اطةحنوعوعدم

...الموافياتكوالتوجهاتكوالتع يماتصدورلقي  اال ت ا ة



 ماالقكوديةغييل مف ساتاالجتماعيالعملودواط وشيوطك ظمةحطوييعدم
.االجتماعيةاالحتياجاتدست داتدعيتنا ب

وكحيا ا  اتال معيح  يس ايوطحت ل(ذلكوغيي)إ اريةوعيا يلصعوباتوجو 
.عم هادمار ة

 اطةاأل  وعيةع ىكثيدماالتمويلع ىالق ولكوالتمويلفيصعوباتوجو 
.الايائحكوالمناطملمخت فشموليتهوعدمدنهاالمننذوفعالية

.االجتماعيالعملفيوالت ثيياألثيدقدو ةصوريةجمعياتوجو 



والقما ةواليعا ةالخددةد الفيالقكوديةالمف ساتع ىالعب از  ا 
المفشياتدستوى ضعفكوحياجعفيواضح اكلع ىظهياالجتماعية
النئاتا يموالاالجتماعيةالسكانالحتياجاتالؤنو ةالت أيةوعدماالجتماعية

يةالتنمدستوياتك  ىفيالوا عةال غيافيةالمناطموفي ااشةاألكثي
.االجتماعية

.عياالجتماالعملفيالمتخ  ةالأاييةالؤوا رو درةوضعفالمهنيةعدم



:ويمك  اجمال دا  أم في العأارة الوار ة في عنوان  ذه المداخ ة

...  كل ذلك وغييه د  العوادل 
خ ال  في دس لة العدالة االجتماعية كهدف ك اس د  كحدث 

جتماعي ك داف التنمية الااد ة التي بنيت ع يها خطة التقول اال
في  ورية في دط ع السأعينيات 

ري ك ى بدوره إلى عدم الن اح في حقييم المأدك الد تو و ذا 
.األ ا ي و و حؤافف النيج



  ودما يدلل ع ى ذلك حتى في ديح ة دا  أل القيب ع ى  ورية، ورغم وجو 
كن ذلك ال  نةات  وعية في حطور المفشيات التنموية لسورية دا  أل القيب، إال

:  ع نا  همل وجو  دفشيات   أية دثل

.د  السكان حقت خط النيي% 13حوالي 

.ث ث األ ي السورية حعيش كناف يودهاحوالي 

فااي  عااس الساانوات التااي  ااأيت % 16ووصاا ت إلااى % 8 طالااة ال حياال عاا  دسااتويات 
، دااع  سااأة إحأاااط داا  %25القاايب ع ااى  ااورية، وح اااوزت النسااأة لاادى الاااأاب الااا 

%.4 نوات  المتو ط إلى 3الق ول ع ى فيصة عمل  عد  قث يت اوز الا 



%.14إلى ك ل د  % 21دتد ية د  دسا مة الميكة في  وة العمل ودتياجعة د   سأة 

لمتد ياة دتد ية ل مااركة الم تمعية في الا ن العام، ظهيت د  خاالل النساب ادستويات 
..  لال تساب لألحةاب والمنظمات وال معيات والمف سات االجتماعية والعمل التطوعي

أياي فاي حوازن دا بي  النماو اال ت اا ي المتواضاع والنماو الساكا ي الميحناع، وخ ال كعدم 
الاة حييياي التوزع السكا ي وخ ائص  وعية دتد ياة ل ياوة الأاايية،  عأاي عنهاا دعادل اع

.(في حال حم التيكية ع ى العمل في اليطاعات المنت ة فيط)10كو 8إلى 1 قدو  



حا  ة جا ت القيب ع ى  ورية والق ار والعيوبات اال ت ا  ة ك
ة، ال ا اااب لتةياااد دااا  حاااد ور المفشااايات اال ت اااا  ة واالجتماعيااا
مت وحعمم د  خسارة  ورية لمسار حطور ا االجتماعي الذي ر ا

أاارة و اي ك عا ه المقورية في دط ع السأعينيات كخطوة  أا ة وج
.األولى د   وعها في حاريخ حطور الم تمع السوري 



:المط وبةكبيز الخطوات التنموية التننيذ ة 

.شاد ةوطنيةحنمويةرؤيةوضع•
.السوريي ل ميعال ادعةالوطنيةاإلرا ةوحعةيةاحيا •
.االجتماعيالعمل خص ماحاييعيةإصالحات•
توياتالمسدخت فع ىاالجتماعيةوالعال اتالم تمعلتنظيمك سوضع•

.والمف ساحيةواأل ييةالني  ة
في  ةالمتخكوالمهنيةالوطنيةوالخأياتاليدراتبنا فيال هو حعةية•

.االجتماعيالعمل



ييغالم تمعدف ساتودهامعملوشيوطليوا ي وظينية يك ةإعا ة•
ع عوضا  كوديابلحديثةدف ساحيةبنىخ مكووح  يسالقكودية،
نيوالمهال غيافيلتوزعهاخارطةووضعالتي يدي،الم تمعدف سات
.الم تمعشيائحلمخت فاالجتماعيةواليعا ةالتدخلخدداتو وعية

ا و يةوالياإل اريةالعيا يلوإزالةوال ماعيةالني  ةالمأا راتو عمرعا ة•
ربقية،يغي)المد يد تمعدف ساتإلىحقولهاحعتيضالتيوال وجستية

.(اثنيةوغيي ينية،وغيي يا ية،وغيي

عالمواإلوالمدر ة،األ ية،)األ ا يةالتغيييدداخلع ىال هو حيكية•
.(الدينيوالخطاب



: الم مل، عدم الو وع دية كخيى في الخ ل التنموي المتمثلكي

المطيوحة التنموية  التيكية في المااريع 
ال وا ب السيا ية كو اإل ارية كو اال ت ا  ة فيط ع ى 

الأعد االجتماعي ل تنمية وا مال 
ع ى حوفيي الخددات العادة وا ت اره 

كثي ا كميا  فيطوحتأع 



...المنا يمفي

التنمية االجتماعية

السيا ات 
االجتماعية

(ي حاييعات  وا )

الخددة واليعا ة 
االجتماعية

حطويي  أل 
العيش والقد د  

النيي

شأكات القما ة 
االجتماعية



لسكان حوفيي وإحاحة الوصول والق ول العا ل ل خددات االجتماعية العادة ل ميع ا
.  حيالخددي والخددا- ون حميية كو ف وات  م االحها المتعد ة الخددية  اليعائي

اليعائيةالخدداحيةالخددية

، صقة، حع يمحيبية،
 ياحة، ثيافة، رياضة،

.. حيويح

دياه، كهيبا ،  احف، 
صيف صقي، طيق، 

..حدائم

كطنال، شأاب،  سا ، 
كيتام،، دعا ي ، دسني 

..كحداث، جا قي 



حمكي  األ ي واألفيا   وحو يع خيارحهم لت دي   أل المعياة

ملإ ارة وحنظيم  وق العالت  يل-التدريب
خددات االرشا  المهني 

والوظيني
الئم عمالة دهارة، إ تاجية عالية، ا تثمار الخأيات واليدرات والطا ات، عمل

..ودستدام، دسا مة ككأي ل ميكة  يوة العمل،  طالة دتد ية
حطويي  أل العيش



د  سة القما ة االجتماعية

الت دي  االجتماعيالت دي  ال قي
شأكات األدان والتدخل 

االجتماعي



:المط وب
.لتنميةدااركة الناس في القياة االجتماعية وا داجهم في عم ية احنعيل ➢

كأااديل الم تمااع لتيااوم كاال دف سااة اجتماعيااة بوظينتهااا القديثااةد  سااة ➢
ة ع اى ع   يا ات الم تمع التي يدي وجع اه د تمعاا  واحادا  داع المقافظا
حااد وثيافااة حنااوع  سااي ه وثيافتااه النيعيااة لت ااب جميعهااا فااي  ساايج دو 

. ورية جادعة

  حيااة دف سات وبنى الم تماع الي امية وغياي الي امية لتقسايا تثمار ➢
يعا ااة الناااس وحطااويي  ااأل عياااهم وح أيااة احتياجاااحهم داا  الخااددات وال

.االجتماعية وشأكات الضمان واألد  االجتماعي



:يتموبذلك
ي اليطاع بدائل اجتماعية حو ع خيارات الناس ودااركتهم الناع ة فخ م ❖

.االجتماعي

ة ل تغيايات وحقسي  ا ت ا ة دف سات الم تمع وحنظيماحه الااعأيد اراة ❖
.دنتسأيهااالجتماعية وحطور احتياجات 

الخ ااال فاااي وظاااائف وك وار داااداخل التغياااي االجتمااااعي األ ا ااايةاصاااالح ❖
.األ ية والمدر ة واإلعالم والخطاب الم تمعي المد ي: و ي

كو القاااد دااا  عمااال دقيكاااات الم تماااع التي يااادي، وحنعيااال  ور حعطيااال ❖
.دقيكات الم تمع ودف ساحه القديثة



 ااا األزدااة القيييااة فااي  ااورية لاام حأاادك  عااد، ويمكاا  كن حؤااون  ثار 
االجتماعياة ك سااى داا   ثاار العاادوان الخااارجي الاداعم ل ر اااب الااذي

أة حيادر عا ى دنه كطنالنا ودنع  عضهم د  االلتقاق  المدارس بنسا
ى ، وعاا (إذا داا كخاذ ا  عاي  االعتأاار دا   ام خاار   اورية) الث ث 

دنهااا شااأابنا وخاايب و دااي د ااا عهم وفاايج عم هاام لي اال دعاادل
وعااا ى دنهااا كاال الاااعب % 40حعط هاام عاا  العماال إلااى ككثااي داا  
... السوري  نيد األحأة ودعا اة ال يحى 



حاايب الساانوات الماضااية والق ااار ال ااائي ك اادرت جهااو  عاادة عيااو 
داااا  إ  ااااازات فااااي حقسااااي   ااااورية لمفشااااياحها التنمويااااة، كمااااا كن 
ج دسااتويات حآكاال ركس المااال االجتماااعي وحالااة الضااير فااي النسااي
د االجتماعي حناذر  خطاي كأياي داا لام  عتماد المادخل االجتمااعي ك حا

ثة كماا المداخل األ ا ية لت اوز دخ نات القيب وبنا   ورية القدي
.و تيتوق إليها السوريون    يع 

ً  شكيا


