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في الموضوع والعنوان:
العدالة االجتماعية وبالتاالي حقييام دأادك حؤاافف النايج تي اة ك ا اية دا
تائج التنمية االجتماعية.
والتنميااااة االجتماعيااااة جااااة داااا التنميااااة الااااااد ة
واالجتماعية والمعيفية...

عا ااااا اال ت ااااا ة

باعتبار أن التنمية بالتعريف المختصر :هي حركة المجتمع بكل قطاعاته
لذا د األفضل كن ُينظي إلى ذا المايوع ضم اليؤية التنموية الااد ة
لسورية دا عد القيب.

الم تمع السوري شهد بوا ر حنمية شاد ة (اجتماعية وا ت ا ة وفؤيية

وحنظيمية )..دع دط ع السأعينات بهدف ي ه د

القديثة.

حالته التي يد ة إلى القالة

في المنا يم...
الم تمع القديث

الم تمع التي يدي

العال ات االجتماعية الطأيعية العمو ة المستندة -العال ات االجتماعية الثا وية األفيية المستندة إلىإلى الوجدان ،العيف ،التياليد..

-دكا ة اجتماعية دوروثة وك وار مطية شأه ثابتة.

اليا ون.

دكا ة اجتماعية دكتسأة وك وار دتنوعة (حياكاجتماعي دستمي).

حيسيم دقدو ل عمل المهني واالجتماعي وفم ك س -حيسيم عمل وظيني دهني واجتماعي وفم ك سالتسا د االجتماعي اآللي.

التسا د االجتماعي العضوي.

والهأة والتأيع ودا ييره كصقاب المكا ة الع يا.

والواجأات.

عمل اجتماعي دستند ع ى دأدك الأي واإلحسان -عمل اجتماعي دستند ع ى دأدك المواطنة والقيوق.........

........

لأل ف لم حؤتمل ذا الت يبة وح ل إلى دياديها المستهدفة ،أل أاب عديدة
ال د ال ل تن يل فيها ،لؤ نذكي عضا دنها والمتع م العمل االجتماعي:
الخ ل الذي صاحب ح يبة العمل االجتماعي:
رغم ال نة األ ية كو الاعأية كو المهنية لمف سات الم تمع غيي القكودية إال
ك ه عد فتية الت يس واال طالق كصقأت حمارس عم ها آلية عمل المف سات
القكودية ووفم حوجهاحها الق يية دع دا احب ذلك د اليحا ة و ة المأا رات
وعدم حنوع األ اطة و ور الامولية وكحيا ا عدم اال ت ا ة الس يمة كو الأط
اال ت ا ة لقي صدور التع يمات كو التوجهات كو الموافيات...

عدم حطويي ك ظمة وشيوط ودواط العمل االجتماعي ل مف سات غيي القكودية ما
يتنا ب دع دست دات االحتياجات االجتماعية.
وجو صعوبات وع اي يل إ ارية (وغيي ذلك) حت ل ايوط ح يس ال معيات وكحيا ا
دمار ة عم ها.
وجو صعوبات في التمويل كو الق ول ع ى التمويل دما كثي ع ى وعية األ اطة
وفعالية المننذ دنها وعدم شموليته لمخت ف المناطم كو الايائح.
وجو جمعيات صورية دقدو ة األثي والت ثيي في العمل االجتماعي.

از ا العب ع ى المف سات القكودية في د ال الخددة واليعا ة والقما ة
االجتماعية ظهي ع ى اكل واضح في حياجع كو ضعف دستوى المفشيات
االجتماعية وعدم الت أية الؤنو ة الحتياجات السكان االجتماعية وال يما النئات
األكثي ااشة وفي المناطم ال غيافية الوا عة في ك ى دستويات التنمية
االجتماعية.
عدم المهنية وضعف و درة الؤوا ر الأايية المتخ

ة في العمل االجتماعي.

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

كل ذلك وغييه د العوادل ...
كحدث خ ال في دس لة العدالة االجتماعية كهدف ك اس د
ك داف التنمية الااد ة التي بنيت ع يها خطة التقول االجتماعي
في ورية في دط ع السأعينيات
و ذا ك ى بدوره إلى عدم الن اح في حقييم المأدك الد توري
األ ا ي و و حؤافف النيج.

ودما يدلل ع ى ذلك حتى في ديح ة دا أل القيب ع ى ورية ،ورغم وجو
نةات وعية في حطور المفشيات التنموية لسورية دا أل القيب ،إال كن ذلك ال
ع نا همل وجو دفشيات أية دثل:
حوالي  %13د السكان حقت خط النيي.
حوالي ث ث األ ي السورية حعيش كناف يودها.
دسااتويات طالااة ال حياال ع ا  %8ووص ا ت إلااى  %16فااي عااس الساانوات التااي ااأيت
القاايب ع ااى ااورية ،وح اااوزت النسااأة لاادى الاااأاب الااا  ،%25دااع سااأة إحأاااط د ا
الق ول ع ى فيصة عمل عد قث يت اوز الا  3نوات المتو ط إلى .%4

سأة دتد ية د دسا مة الميكة في وة العمل ودتياجعة د  %21إلى ك ل د .%14
دستويات دتد ية ل مااركة الم تمعية في الا ن العام ،ظهيت د خاالل النساب المتد ياة
لال تساب لألحةاب والمنظمات وال معيات والمف سات االجتماعية والعمل التطوعي..

عدم حوازن دا بي النماو اال ت اا ي المتواضاع والنماو الساكا ي الميحناع ،وخ ال كأياي فاي
التوزع السكا ي وخ ائص وعية دتد ياة ل ياوة الأاايية ،عأاي عنهاا دعادل اعالاة حييياي
قدو  1إلى  8كو ( 10في حال حم التيكية ع ى العمل في اليطاعات المنت ة فيط).

جا ت القيب ع ى ورية والق ار والعيوبات اال ت ا ة كحا ة
ال ا اااب لتةياااد دااا حاااد ور المفشااايات اال ت اااا ة واالجتماعياااة،
وحعمم د خسارة ورية لمسار حطور ا االجتماعي الذي ر امت
ك عا ه المقورية في دط ع السأعينيات كخطوة أا ة وجأاارة و اي
األولى د

وعها في حاريخ حطور الم تمع السوري.

كبيز الخطوات التنموية التننيذ ة المط وبة:
• وضع رؤية حنموية وطنية شاد ة.
• احيا وحعةية اإل ار ة الوطنية ال ادعة ل ميع السوريي .
•

إصالحات حاييعية ما خص العمل االجتماعي.

• وضع ك س لتنظيم الم تمع والعال ات االجتماعية ع ى دخت ف المستويات
الني ة واأل يية والمف ساحية.
• حعةية ال هو في بنا اليدرات والخأيات الوطنية المهنية كو المتخ
العمل االجتماعي.

ة في

• إعا ة يك ة وظينية ليوا ي وشيوط عمل ودهام دف سات الم تمع غيي
القكودية ،وح يس كو خ م بنى دف ساحية حديثة ديابل كو عوضا ع
دف سات الم تمع التي يدي ،ووضع خارطة لتوزعها ال غيافي والمهني
و وعية خددات التدخل واليعا ة االجتماعية لمخت ف شيائح الم تمع.

• رعا ة و عم المأا رات الني ة وال ماعية وإزالة الع اي يل اإل ارية واليا و ية
وال وجستية التي حعتيض حقولها إلى دف سات د تمع المد ي (غيي ربقية،
وغيي يا ية ،وغيي ينية ،وغيي اثنية).
• حيكية ال هو ع ى دداخل التغييي األ ا ية (األ ية ،والمدر ة ،واإلعالم
والخطاب الديني).

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

التيكية في المااريع التنموية المطيوحة
ع ى ال وا ب السيا ية كو اإل ارية كو اال ت ا ة فيط
وا مال الأعد االجتماعي ل تنمية
وا ت اره ع ى حوفيي الخددات العادة
وحتأع كثي ا كميا فيط

في المنا يم...
التنمية االجتماعية
السيا ات
االجتماعية
(حاييعات وا ي )

الخددة واليعا ة

االجتماعية

حطويي أل
العيش والقد د
النيي

شأكات القما ة

االجتماعية

حوفيي وإحاحة الوصول والق ول العا ل ل خددات االجتماعية العادة ل ميع السكان
ون حميية كو ف وات م االحها المتعد ة الخددية اليعائي-الخددي والخدداحي.
الخددية

الخدداحية

اليعائية

حيبية ،حع يم ،صقة،

دياه ،كهيبا  ،احف،

كطنال ،شأاب ،سا ،

ياحة ،ثيافة ،رياضة،

صيف صقي ،طيق،

دسني  ،دعا ي  ،كيتام،

حدائم ..

كحداث ،جا قي ..

حيويح ..

حمكي األ ي واألف اي وحو يع خيارحهم لت دي
التدريب-الت يل

إ ارة وحنظيم وق العمل

أل المعياة
خددات االرشا المهني
والوظيني

عمالة دهارة ،إ تاجية عالية ،ا تثمار الخأيات واليدرات والطا ات ،عمل الئم
ودستدام ،دسا مة ككأي ل ميكة يوة العمل ،طالة دتد ية..

حطويي أل العيش

د سة القما ة االجتماعية
الت دي ال قي

الت دي االجتماعي

شأكات األدان والتدخل
االجتماعي

المط وب:
➢ حنعيل دااركة الناس في القياة االجتماعية وا داجهم في عم ية التنمية.
➢ د سااة الم تمااع لتيااوم كاال دف سااة اجتماعيااة بوظينتهااا القديثااة كأااديل
ع يا ات الم تمع التي يدي وجع اه د تمعاا واحادا داع المقافظاة ع اى
حنااوع سااي ه وثيافتااه النيعيااة لت ااب جميعهااا فااي ساايج دوحااد وثيافااة
ورية جادعة.
➢ ا تثمار دف سات وبنى الم تماع الي امية وغياي الي امية لتقساي حيااة
الناااس وحطااويي ااأل عياااهم وح أيااة احتياجاااحهم د ا الخااددات واليعا ااة
االجتماعية وشأكات الضمان واألد االجتماعي.

وبذلك يتم:
❖ خ م بدائل اجتماعية حو ع خيارات الناس ودااركتهم الناع ة في اليطاع
االجتماعي.
❖ د اراة وحقسي ا ت ا ة دف سات الم تمع وحنظيماحه الااعأية ل تغيايات
االجتماعية وحطور احتياجات دنتسأيها.
❖ اصاااالح الخ ااال فاااي وظاااائف وك وار داااداخل التغياااي االجتمااااعي األ ا اااية
و ي :األ ية والمدر ة واإلعالم والخطاب الم تمعي المد ي.
❖ حعطيااال كو القاااد دااا عمااال دقيكاااات الم تماااع التي يااادي ،وحنعيااال ور
دقيكات الم تمع ودف ساحه القديثة.

األزدااة القيييااة فااي ااورية لاام حأاادك عااد ،ويمك ا كن حؤااون ثار ااا
االجتماعياة ك سااى دا

ثاار العاادوان الخااارجي الاداعم ل ر اااب الااذي

عا ى دنه كطنالنا ودنع عضهم د االلتقاق المدارس بنساأة حيادر
الث ث (إذا داا كخاذ ا عاي االعتأاار دا

ام خاار

اورية) ،وعاا ى

دنهااا شااأابنا وخاايب و دااي د ااا عهم وفاايج عم هاام لي اال دعاادل
حعط هاام ع ا العماال إلااى ككثااي د ا  %40وعااا ى دنهااا كاال الاااعب

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

دسااتويات حآكاال ركس المااال االجتماااعي وحالااة الضااير فااي النساايج

االجتماعي حناذر خطاي كأياي داا لام عتماد المادخل االجتمااعي ك حاد
المداخل األ ا ية لت اوز دخ نات القيب وبنا

يتوق إليها السوريون

يع و ت.

شك اي

ً

ورية القديثة كماا

