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عن األونروا 
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مقدمة

ــات  ــة واخلدمـ ــج اإلغاثـ ــاح برنامـ ــراح إصـ مت اقتـ  .1

ـــه فـــي مجـــال اخلدمـــة  ـــز تدخات االجتماعيـــة لتعزي

االجتماعيـــة فـــي إطـــار مراجعـــة برامجيـــة 

ــت  ــام 2017، أجريـ ــي عـ ــام 1.2010 وفـ ــت عـ أجريـ

ــت  ــرة، وتوصلـ ــل الدائـ ــارية داخـ ــة استشـ عمليـ

ـــاع  ـــة باتب ـــام اإلغاث ـــيط مه ـــى تبس ـــاق عل ـــى اتف إل

ـــى  ـــاعد عل ـــا بس ـــاءة مم ـــر كف ـــل أكث ـــج عم مناه

تيسســـير قـــدرة املوظفـــني للقيـــام فـــي دور 

ـــاك  ـــي. وكان هن ـــل االجتماع ـــي العم ـــني ف أخصائي

ـــي  ـــل االجتماع ـــات العم ـــأن تدخ ـــع ب ـــراف واس اعت

ـــة  ـــاعدات العيني ـــل للمس ـــدم كمكم ـــب أن تق يج

والنقديـــة لتلبيـــة االحتياجـــات غيـــر املاديـــة 

خدمـــة  أن  ويبـــدو  الفلســـطينيني.  لاجئـــني 

ـــل  ـــكل أفض ـــف بش ـــر للتكي ـــراد واألس ـــم األف دع

مـــع الظـــروف املعيشـــية الصعبـــة، مـــن خـــال 

النفســـي-االجتماعي، لـــم  دعـــم صمودهـــم 

تكـــن تقـــدر حـــق قدرهـــا لفتـــرة طويلـــة. إذ كان 

ـــة،  ـــذه اخلدم ـــدمي ه ـــى تق ـــني عل ـــون حريص املوظف

ـــاء  ـــر بن ـــي يوف ـــار مؤسس ـــى إط ـــار إل إال أن االفتق

ـــراف  ـــة واإلش ـــاحة املهني ـــر واملس ـــدرات والتقدي الق

ــون  ــا املوظفـ ــي يبذلهـ ــود التـ ــم اجلهـ ــم يدعـ لـ

كأفـــراد أو »كنقـــاط ارتـــكاز«.

ـــة  ـــف اإلغاث ـــل وظائ ـــاق لفص ـــى اتف ـــل إل 2.  مت التوص

ـــة  ـــى مأسس ـــؤدي إل ـــا ي ـــة، مب ـــات االجتماعي واخلدم

ــي،  ــل االجتماعـ ــي العمـ ــي فـ ــة األخصائـ وظيفـ

ـــى  ـــي عل ـــل االجتماع ـــرفي العم ـــراف مش ـــت إش حت

مســـتوى املنطقـــة. إن اعتمـــاد مهـــام املوظفـــني 

ــتوى  ــى مسـ ــرة علـ ــي الدائـ ــذه فـ ــدة هـ اجلديـ

ـــة  ـــج الرعاي ـــة نه ـــان ملأسس ـــو الضم ـــم ه األقالي

ـــذه  ـــي ه ـــروا. وترس ـــن األون ـــة م ـــة املقدم االجتماعي

ــغيلية  ــة والتشـ ــارات املفاهيميـ ــة االعتبـ الوثيقـ

العمـــل  هيكليـــة  تصبـــح  مبوجبهـــا  التـــي 

االجتماعـــي قيـــد التنفيـــذ.

تعريف المشكلة

3.  إن مفهـــوم العمـــل االجتماعـــي كمـــا تطبقـــه 

ــا  ــة مـ ــات اجملتمعيـ ــروا مـــن خـــال املنظمـ األونـ

بـــني التســـعينيات مـــن القـــرن املاضـــي وأواخـــر 

ـــوم  ـــه.2 فاملفه ـــر محدوديت ـــد أظه ـــر ق ـــد األخي العق

ـــع«  ـــني اجملتم ـــة »متك ـــى خلفي ـــره عل ـــذي مت تطوي ال

ـــى  ـــي عل ـــه يأت ـــاالت أن ـــن احل ـــر م ـــي كثي ـــر ف ظه

حســـاب اخلدمـــات ذات اجلـــودة لبعـــض الاجئـــني 

األكثـــر ضعفـــاً وعرضـــة لإلقصـــاء االجتماعـــي، 

ـــات،  ـــي اخمليم ـــون ف ـــن يعيش ـــك الذي ـــد أولئ بالتحدي

ـــر  ـــة والفق ـــرون باإلعاق ـــم يتأث ـــى أنه ـــة إل باإلضاف

الشـــديد. وثبـــت أن تنفيـــذ البرامـــج مـــن خـــال 

ـــن  ـــم تتمك ـــا ل ـــتدام حيثم ـــر مس ـــني غي املتطوع

ـــة  ـــة منتظم ـــوارد إضافي ـــد م ـــن تولي ـــات م املنظم

تتجـــاوز التمويـــل األساســـي الـــذي تلقتـــه 

ــني  ــل املوظفـ ــني أن تأهيـ ــي حـ ــروا، فـ ــن األونـ مـ

املكلفـــني بتقـــدمي خدمـــات متخصصـــة خـــارج 

ـــوأ  ـــي أس ـــكلة، وف ـــل مش ـــاءلة ميث ـــار للمس أي إط

احلـــاالت يضـــر باملســـتفيدين. والفكـــرة األوليـــة 

ـــي  ـــل اجملتمع ـــز للعم ـــاء مراك ـــي إنش ـــة ف املتمثل

ـــن  ـــون م ـــن املتطوع ـــث يتمكّ ـــدي، حي ـــر التقلي غي

ــريعاً  ــت سـ ــد انقلبـ ــع، قـ ــى اجملتمـ ــول إلـ الوصـ

الـــى توفيـــر خدمـــات متخصصـــة قائمـــة علـــى 

املرافـــق حتاكـــي اخلدمـــات املعياريـــة واملؤسســـية 

التقليديـــة - ولكـــن بـــدون املـــوارد الازمـــة 

ـــا  ـــي توفره ـــك الت ـــة كتل ـــم الضروري ـــة الدع وأنظم

ـــواًء  ـــادرة س ـــر ق ـــروا غي ـــت أن األون ـــات. وثب احلكوم

ـــية  ـــودة األساس ـــر اجل ـــة معايي ـــان تلبي ـــى ضم عل

ــا يســـود فهـــم عـــام بـــأن أي نـــوع مـــن  حيثمـ

ــل  ــد أفضـ ــة يعـ ــة التكلفـ ــات املنخفضـ اخلدمـ

ـــطة  ـــأن األنش ـــة ب ـــى املفاوض ـــيء، أو عل ـــن ال ش م

ـــدرات  ـــة الكـــوادر وق املقدمـــة تتناســـب مـــع هيكلي

هـــذه املنظمـــات.
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ــذي  ــي الـ ــج املؤسسـ ــر، إن النهـ ــد كبيـ ــى حـ إلـ  .4

ـــجعته  ـــذي ش ـــة وال ـــات اجملتمعي ـــه املنظم اعتمدت

ـــم  ـــي معظ ـــن ف ـــن الزم ـــن م ـــذ عقدي ـــروا من األون

ــل  ــتوى التفاعـ ــه مسـ ــج عنـ ــم ينتـ ــاالت لـ احلـ

مـــع اجملتمـــع واألســـرة الـــذي مـــن شـــأنه أن 

ـــات  ـــة العقب ـــة ملعاجل ـــة فعال ـــائل محلي ـــد وس يوج

ـــا  ـــى م ـــول ال ـــام الوص ـــة أم ـــة والهيكلي االجتماعي

ــاماً  ــكاً وشـ ــاً متماسـ ــوم مجتمعـ ــمى اليـ يسـ

ـــاحات  ـــات مس ـــذه املنظم ـــرت ه ـــد وف ـــع. لق للجمي

ــاء  ــة نسـ ــاء ملقابلـ ــروعة للنسـ اجتماعيـــة مشـ

أخريـــات خـــارج املنـــزل، وقدمـــت لعـــدد صغيـــر 

مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة خدمـــات تعليـــم 

ــة. ــة التكلفـ ــل منخفضـ وتأهيـ

ـــكل  ـــدرك بش ـــروا ت ـــت األون ـــت، أصبح ـــي ذات الوق ف  .5

متزايـــد أن برنامـــج شـــبكة األمـــان االجتماعـــي 

ـــه  ـــق أهداف ـــى حتقي ـــادر عل ـــر ق ـــا غي ـــع لديه املتواض

فـــي تخفيـــف حـــدة الفقـــر، ناهيـــك عـــن 

ــكل  ــي بشـ ــي ال يلبـ ــبته، وبالتالـ ــض نسـ تخفيـ

االجتماعـــي  املاليـــة لإلقصـــاء  اجلوانـــب  كاف 

ـــج  ـــي برنام ـــة موظف ـــف غالبي ـــان.3 مت توظي واحلرم

اإلغاثـــة واخلدمـــات االجتماعيـــة فـــي األونـــروا لدعـــم 

ــر وإدارة  ــى األسـ ــة علـ ــر القائمـ ــات الفقـ تقييمـ

برنامـــج شـــبكة األمـــان االجتماعـــي. وفـــي حـــني أن 

ـــات  ـــن املاحظ ـــد م ـــني للعدي ـــرض املوظف ـــذا يع ه

ـــا،  ـــي يزورونه ـــراً الت ـــد فق ـــني األش ـــر الاجئ ـــي أس ف

مدركـــني أن املداخلـــة غيـــر النقديـــة قـــد تكـــون 

بـــذات األهميـــة إن لـــم تكـــن أكثـــر، إال أنهـــم ال 

ــات  ــائل أو التفويضـ ــارات أو الوسـ ــون املهـ ميتلكـ

ـــراد  ـــع األف ـــة م ـــي واملتابع ـــل املهن ـــة للتعام الازم

أو األســـر. ومـــع ذلـــك، فقـــد يجـــدون أن هـــؤالء 

األشـــخاص يعيشـــون فـــي ضائقـــة ويتطلبـــون 

ـــة  ـــاالت الضائق ـــة ح ـــاً ملعاجل ـــادياً خارجي ـــاً إرش دعم

الداخليـــة املعقـــدة داخـــل األســـرة وبـــني أفرادهـــا.

ـــى  ـــة، أو حت ـــة مهني ـــوة عامل ـــاك ق ـــن هن ـــم تك ل  .6

شـــبه مهنيـــة، فـــي العمـــل االجتماعـــي لســـد 

الفجـــوة القائمـــة بـــني عمـــل املنظمـــات اجملتمعيـــة 

ـــي  ـــة ف ـــال اإلغاث ـــي مج ـــني ف ـــني االجتماعي والعامل

ـــر  ـــات لأس ـــراء تقييم ـــون بإج ـــن يقوم ـــروا الذي األون

ـــة  ـــد حال ـــى مـــا لديهـــا مـــن أصـــول لتحدي ـــاًء عل بن

الفقـــر املدقـــع إلمكانيـــة إدراجهـــا فـــي برنامـــج 

ـــمحت  ـــال س ـــي ح ـــي، ف ـــان االجتماع ـــبكة األم ش

ـــك. ـــوارد بذل امل

7.  فـــي حـــني أن مســـتويات الفقـــر بـــني الاجئـــني 

ــل  ــم العمـ ــع أقاليـ ــي جميـ ــطينيني فـ الفلسـ

اخلمســـة مرتفعـــة للغايـــة - وفـــي بعـــض 

ـــة  ـــم املضيف ـــي ببيئته ـــي ف ـــا ه ـــى مم ـــاالت أعل احل

- فقـــد كان هنـــاك إقـــرار أيضـــاً بـــأن املشـــاكل 

ــا  ــمل قضايـ ــي تشـ ــية-االجتماعية، والتـ النفسـ

العنـــف واإلســـاءة واإلهمـــال فـــي اجملتمعـــات 

واألســـر نفســـها، كلهـــا تقـــوض قـــدرة األفـــراد 

ـــي  ـــاع الت ـــي األوض ـــل ف ـــكل أفض ـــر بش ـــى التدب عل

ــادي. ــي واالقتصـ ــر االجتماعـ ــم بالعسـ تتسـ

فـــي عـــام 2017، قـــررت األونـــروا إصـــاح برنامـــج   .8

ـــع  ـــا م ـــاص به ـــة اخل ـــات االجتماعي ـــة واخلدم اإلغاث

ــز علـــى إصـــاح العمـــل االجتماعـــي. إن  التركيـ

ـــتخدام  ـــي اس ـــور ف ـــه قص ـــى أن ـــده عل ـــا مت حتدي م

موظفـــي األونـــروا فـــي مجـــال اإلغاثـــة والعمـــل 

ـــل  ـــوة عم ـــى ق ـــه إل ـــني حتويل ـــي، كان يتع االجتماع

ــر فـــي فهـــم  ــراد واألسـ ــا أن تدعـــم األفـ ميكنهـ

ـــات  ـــم بالدينامي ـــل والتحك ـــكل أفض ـــم بش فرصه

ــرة.  ــة مدمـ ــون ذات طبيعـ ــل أن تكـ ــي يحتمـ التـ

ـــى  ـــاً إل ـــذه جنب ـــل ه ـــوة العم ـــط ق ـــب أن تنش يج

ــات  ــدمي اخلدمـ ــروا لتقـ ــج األونـ ــع برامـ ــب مـ جنـ

ـــاً  ـــد ضعف ـــطينيني األش ـــني الفلس ـــم لاجئ والدع

واملتضرريـــن مـــن ظـــروف الضغـــوط االجتماعيـــة 

ــل  ــبب عوامـ ــم بسـ ــي تتفاقـ ــة التـ واالقتصاديـ

ـــن  ـــر م ـــي كثي ـــزوح، وف ـــزاع والن ـــل الن ـــة مث خارجي

ــا  ــي ممـ ــع القانونـ ــى الوضـ ــار الـ ــاالت االفتقـ احلـ

يحرمهـــم مـــن احلمايـــة ضمـــن إطـــار احلقـــوق 

املدنيـــة.
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ــار  ــي إطـ ــي فـ ــل االجتماعـ ــوم العمـ مفهـ
برنامـــج اإلغاثـــة والخدمـــات االجتماعيـــة 

ــروا فـــي األونـ

»العمـــل االجتماعـــي هـــو مهنـــة قائمـــة علـــى   .9

ــر  ــزز التغييـ ــي يعـ ــص أكادميـ ــة وتخصـ املمارسـ

والتنميـــة االجتماعيـــة، والتماســـك االجتماعـــي، 

ـــة  ـــادئ العدال ـــد مب ـــم. وتع ـــاس وحتريره ـــني الن ومتك

واملســـؤولية  اإلنســـان  وحقـــوق  االجتماعيـــة 

ـــي  ـــية ف ـــوراً أساس ـــوع أم ـــرام التن ـــة واحت اجلماعي

العمـــل االجتماعـــي. وباالســـتناد الـــى نظريـــات 

االجتماعيـــة  والعلـــوم  االجتماعـــي  العمـــل 

والعلـــوم واإلنســـانية ومعـــارف الشـــعوب األصليـــة، 

ـــاس  ـــراك الن ـــي إش ـــي ف ـــل االجتماع ـــهم العم يس

والهيـــاكل فـــي التصـــدي لتحديـــات احليـــاة 
 4

وتعزيـــز الرفـــاه«.

ــي  ــل االجتماعـ ــي أن العمـ ــف يعنـ ــذا التعريـ هـ  .10

ـــردي  ـــتوى الف ـــى املس ـــئ عل ـــدر متكاف ـــاهم بق يس

وكذلـــك علـــى مســـتوى اجملتمـــع، وأنـــه يراعـــي 

اجلوانـــب املاديـــة والثقافيـــة وكذلـــك النفســـية 

ـــك  ـــي ذل ـــا ف ـــاه، مب ـــرق للرف ـــاد ط ـــة إليج ـــي محاول ف

فـــي حـــاالت العســـر االقتصـــادي واالجتماعـــي. 

ــي  ــاق التـ ــب واآلفـ ــاق اجلوانـ ــى نطـ ــر إلـ وبالنظـ

ــذا  ــإن هـ ــي، فـ ــل االجتماعـ ــي العمـ ــق فـ تتطبـ

ـــه  ـــاً واج ـــه أيض ـــة ولكن ـــع بأفضلي ـــص متت التخص

ــوم  ــف العلـ ــني مختلـ ــع بـ ــي اجلمـ ــدي فـ التحـ

ــع  ــل اجملتمـ ــودة داخـ ــات والفـــرص املوجـ والتحديـ

الـــذي يعمـــل فيـــه.

ــوم  ــي مبفهـ ــل االجتماعـ ــوم العمـ ــط مفهـ يرتبـ  .11

للفـــرد،  محـــدداً  عامـــاً  باعتبـــاره  اجملتمـــع 

ومفهـــوم الدولـــة التـــي تتحمـــل مســـؤولية 

ضمـــان بيئـــة حاميـــة وممكّنـــة للفـــرد. ال يبتعـــد 

ـــرد  ـــر الف ـــم أن مصي ـــن فه ـــي ع ـــل االجتماع العم

ـــرط  ـــو وينخ ـــور وينم ـــده أن يتط ـــئووليته وح أو مس

ـــاً  ـــه أيض ـــرف ب ـــن املعت ـــك، م ـــع ذل ـــع. وم ـــي اجملتم ف

ـــد  أن اجملتمعـــات احلديثـــة عمومـــاً تقـــدر قيمـــة حتدي

املصيـــر واملســـؤولية الذاتيـــة لأفـــراد ضمـــن 

اجملموعـــة االجتماعيـــة التـــي تكفـــل حقـــوق 

اإلنســـان األساســـية لـــكل شـــخص باعتبارهـــا 

ــتند العمـــل  ــية. ويسـ ــة الرئيسـ ــة املنظمـ اجلهـ

ــخص  ــم أن الشـ ــى فهـ ــك إلـ ــي كذلـ االجتماعـ

احملـــروم اقتصاديـــاً يجـــب أن يتمتـــع بنفـــس 

ـــي  ـــة الت ـــة والتنمي ـــم والصح ـــي التعلي ـــوق ف احلق

ـــة،  ـــروة مادي ـــك ث ـــذي ميل ـــخص ال ـــا الش ـــع به يتمت

ـــي  ـــق ف ـــس احل ـــه نف ـــة لدي ـــخص ذا اإلعاق وأن الش

االحتـــرام واملشـــاركة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة 

التـــي يتمتـــع بهـــا اي شـــخص اخـــر. ويســـتحق 

ـــل  ـــم مث ـــع مثله ـــي اجملتم ـــاً ف ـــن مكان ـــار الس كب

ــوق  ــاء بحقـ ــال والنسـ ــع الرجـ ــباب. ويتمتـ الشـ

متســـاوية ويســـتحقون فـــرص متكافئـــة.

يحمـــي األخصائيـــون فـــي العمـــل االجتماعـــي   .12

هـــذه احلقـــوق اإلنســـانية املبدئيـــة، وحيثمـــا 

يكـــون ممكنـــاً، يعـــززون الوعـــي بهـــا وتطبيقهـــا 

والتفاوتـــات  اإلخفاقـــات  تعويـــض  ويحاولـــون 

فـــي ســـياق اجتماعـــي معـــني. يجـــري العمـــل 

ــه  ــار إليـ ــن أن يشـ ــا ميكـ ــى مـ ــي علـ االجتماعـ

باســـم »خطـــوط الصـــدع« فـــي اجملتمـــع، حيـــث 

ـــط  ـــه يتوس ـــردة، فإن ـــارات مج ـــراع. وبعب ـــد ص يوج

بـــني احتياجـــات األفـــراد ورغباتهـــم وقـــدرات 

ــات. ــذه االحتياجـ ــة هـ ــى تلبيـ ــة علـ اجلماعـ

ـــدة. فقـــد  للعمـــل االجتماعـــي جـــذور تاريخيـــة عدي  .13

ـــرن  ـــة الق ـــي نهاي ـــة ف ـــة املهني ـــن الناحي ـــدم م تق

التاســـع عشـــر فـــي اجملتمعـــات الغربيـــة التـــي 

حـــررت هـــذا التخصـــص املهنـــي مـــن االعمـــال 

ـــد  ـــاً ســـائداً مـــن العدي ـــي تشـــكل جانب ـــة الت اخليري

مـــن الديانـــات الرئيســـية حـــول العالـــم. ليـــس 

ـــي  ـــل االجتماع ـــخ للعم ـــد تاري ـــن حتدي ـــن املمك م

هنـــا. ومـــع ذلـــك، ســـيجري التطـــرق هنـــا الـــى 

ــات  ــا واملعضـ ــض القضايـ ــر لبعـ ــاش قصيـ نقـ

ـــكل  ـــت تش ـــي أصبح ـــية الت ـــات الرئيس والتناقض

ـــاهمت  ـــا س ـــدر م ـــك بق ـــي، وذل ـــل االجتماع العم

ــج  ــدد لنهـ ــم احملـ ــكيل الفهـ ــي تشـ ــاً فـ أيضـ

األونـــروا فـــي العمـــل االجتماعـــي، والـــذي نشـــأ 

ـــى  ـــل عل ـــات وورش العم ـــن املناقش ـــد م ـــن العدي ع

مـــدار العـــام 2017.
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ـــكلة  ـــي ومش ـــم االجتماع ـــري والتنظي ـــل اخلي العم  .14

ــة  ــال اخليريـ ــد األعمـ ــة. تعتمـ ــاعدة املاديـ املسـ

علـــى الفهـــم - الســـائد فـــي معظـــم األديـــان 

ـــازات  ـــاب االمتي ـــم - أن أصح ـــي العال ـــية ف الرئيس

ـــات  ـــي املعام ـــاً ف ـــل حظ ـــاعدوا األق ـــب أن يس يج

ـــب  ـــد املكاس ـــادة رصي ـــي زي ـــس ف ـــا ينعك ـــة مب املادي

الروحانيـــة لصالـــح الشـــخص الـــذي يعطـــي دون أي 

ـــوى  ـــذ س ـــذي يأخ ـــخص ال ـــب الش ـــن جان ـــزام م الت

ــد  ــي، ال توجـ ــه. وبالتالـ ــى لـ ــا يعطـ ــذ مـ أن يأخـ

رســـالة أو هـــدف تربـــوي محـــدد فـــي األســـاس 

ـــيطرة.  ـــة للس ـــذه، وال ني ـــاء ه ـــة العط ـــن عملي م

ومبـــا ان العمـــل اخليـــري اصبـــح مشـــروعاً أكثـــر 

ـــة  ـــة االجتماعي ـــات الرعاي ـــه جمعي ـــاً، وتؤدي تنظيم

ـــه  ـــات في ـــق املعام ـــح منط ـــدول، اصب ـــى ال أو حت

ـــي  ـــه احلـــق ف ـــد مـــن ل ـــداً. ويرتبـــط حتدي ـــر تعقي أكث

ـــاعدة  ـــن املس ـــوع أو ذاك م ـــذا الن ـــى ه ـــول عل احلص

ـــة  ـــداف املعامل ـــد أه ـــة بأح ـــات األداء املتعلق بتوقع

ـــلوكية  ـــة أو الس ـــج األخاقي ـــل النتائ ـــها مث نفس

أو التعليميـــة. والشـــخص الـــذي يعطـــي يكـــون 

فـــي وضـــع القـــدرة علـــى اتخـــاذ قـــرار بشـــأن 

ــوارد فـــي  ــع املـ ــاعدة، ويضـ مـــن يســـتحق املسـ

االســـتخدام الســـليم. فـــي هـــذه املعادلـــة، 

ـــة  ـــاواة االجتماعي ـــري والامس ـــل اخلي ـــح العم يصب

والســـيطرة االجتماعيـــة وجهـــني متناقضـــني 

لعملـــة واحـــدة. ضمـــن هـــذا اإلطـــار، يتـــم 

اســـتخدام العمـــل االجتماعـــي ضمـــن هيـــاكل 

ســـلطة معينـــة لنظـــام يديـــر اخملصصـــات 

ــدور  ــا يـ ــي هنـ ــل االجتماعـ ــة. والعمـ االجتماعيـ

ـــن  ـــخاص الذي ـــد األش ـــة لتحدي ـــير آلي ـــول تيس ح

ــل  ــي املقابـ ــن فـ ــات، والذيـ ــتحقون اخملصصـ يسـ

ــات  ــون اخملصصـ ــي يتلقـ ــروط التـ ــون بالشـ يقبلـ

علـــى أساســـها.

قـــد تقـــوم الـــدول بتنظيـــم نظـــام اخملصصـــات   .15

ـــة  ـــتحقاقات واألهلي ـــدد االس ـــني حت ـــال قوان ـــن خ م

لتلقـــي اخملصصـــات املاليـــة واالجتماعيـــة. ميثـــل 

األخصائـــي فـــي العمـــل االجتماعـــي فـــي هـــذا 

النظـــام الســـلطة التـــي حتـــدد شـــروط احملســـن 

ـــًا  ـــي عم ـــل االجتماع ـــح العم ـــي. ويصب ـــاه املتلق جت

ــال احلكـــم االجتماعـــي والســـيطرة -  ــن أعمـ مـ

ـــة املطـــاف حرمـــان املتلقـــي مـــن فرصـــة  وفـــي نهاي

التمكـــني. هـــذا النظـــام يعـــزز األوهـــام بوجـــود 

ســـلطة أو دولـــة كليـــة القـــدرة - والتـــي يكـــون 

ـــا  ـــو ممثله ـــي ه ـــل االجتماع ـــي العم ـــي ف األخصائ

التنفيـــذي – تســـتطيع املســـاعدة، ولكـــن يتـــم 

ـــاً  ـــي وفق ـــاس انتقائ ـــى أس ـــاعدة عل ـــق املس تطبي

ـــا. ـــي حتديده ـــواًلً ف ـــون ق ـــك املتلق ـــر ال ميل ملعايي

هـــذه هـــي العاقـــة التـــي ميـــر بهـــا الاجئـــون   .16

ـــي  ـــون ف ـــر األخصائي ـــا يحض ـــطينيون عندم الفلس

العمـــل االجتماعـــي فـــي مجـــال اإلغاثـــة الـــى 

ـــم أســـتحقاقهم  ـــم أو إعـــادة تقيي منازلهـــم لتقيي

ـــروا.  لبرنامـــج شـــبكة األمـــان االجتماعـــي فـــي األون

وهـــي تعكـــس عاقـــة هرميـــة وحكميـــة بـــني 

ـــروا والاجئـــني متنـــع الاجـــئ بشـــكل  موظفـــي األون

أساســـي مـــن بنـــاء احلـــس بالتمكـــني الضـــروري 

ــبق  ــرط مسـ ــو شـ ــه، وهـ ــي وضعـ ــم فـ للتحكـ

للشـــعور بحـــس مـــن الرفـــاه. وقـــد أدى اعتمـــاد 

ــد  ــي حتديـ ــة فـ ــائل البديلـ ــار الوسـ ــج اختبـ نهـ

مســـتويات الفقـــر إلـــى زيـــادة التشـــديد علـــى 

ـــني  ـــني االجتماعي ـــى أن االخصائي ـــة حت ـــذه العاق ه

فـــي مجـــال اإلغاثـــة يشـــعرون بعـــدم التمكـــني 

ـــات  ـــتخراج البيان ـــي اس ـــر ف ـــم تنحص ألن مهمته

ـــن  ـــتحقاق م ـــاب االس ـــم حس ـــا يت ـــر فيم ـــن األس م

ـــب  ـــع التاع ـــة ملن ـــر معلن ـــل غي ـــة تظ ـــال صيغ خ

بالنتائـــج.

ــب  ــري التغلـ ــي العصـ ــل االجتماعـ ــاول العمـ حـ  .17

ـــة  ـــة – باحلاج ـــن ناحي ـــراف – م ـــة االعت ـــى معضل عل

ـــم  ـــر بدع ـــق األم ـــا يتعل ـــادي عندم ـــم امل ـــى الدع إل

املرتبطـــني  اقتصاديـــاً  احملرومـــني  األشـــخاص 

ــع  ــني وتضـ ــدم التمكـ ــى عـ ــؤدي الـ ــات تـ بعمليـ

املســـتفيدين فـــي الطـــرف املتلقـــي فقـــط، مـــع 

العمـــل – مـــن الناحيـــة األخـــرى – علـــى تلبيـــة 

ــز  ــال تعزيـ ــن خـ ــة مـ ــر املاديـ ــات غيـ االحتياجـ

ــدرة  ــي والقـ ــود النفسـ ــر والصمـ ــر املصيـ تقريـ

ــتفيدين. ــدى املسـ ــي لـ ــل االجتماعـ ــى الفعـ علـ
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ــى  ــب علـ ــن التغلـ ــوم، ميكـ ــة املفهـ ــن ناحيـ مـ  .18

ـــل  ـــادي كتدخ ـــم امل ـــص الدع ـــة إذا مت تخصي املعضل

ـــا ال  ـــة، أي عندم ـــر املادي ـــات غي ـــب التدخ ـــى جان إل

يعـــود الدعـــم املـــادي هـــو الوســـيلة الرئيســـية 

ـــراً  ـــح تدبي ـــا يصب ـــن عندم ـــدف، ولك ـــق اله لتحقي

مكمـــاً لدعـــم تقريـــر املصيـــر ومتكـــني األفـــراد. 

ويلـــزم التراجـــع، إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن، عـــن 

ــج  ــة لنهـ ــة املازمـ ــة االجتماعيـ ــب الرقابـ جوانـ

ــال  ــاح اجملـ ــل إفسـ ــن أجـ ــة مـ ــج اخليريـ البرامـ

ملعاجلـــة املشـــكات االجتماعيـــة والنفســـية 

والقانونيـــة والتعليميـــة وغيرهـــا التـــي تعتـــرض 

ـــة  ـــاكل االقتصادي ـــب املش ـــى جان ـــاس إل ـــاة الن حي

معاجلـــة شـــمولية بقـــدر أكبـــر.

ـــم  ـــي يت ـــبل الت ـــي إدراج الس ـــى، ينبغ ـــذا املعن وبه  .19

بهـــا توفيـــر الدعـــم املـــادي فـــي إطـــار برنامـــج 

شـــامل يدعـــم اإلدمـــاج االجتماعـــي وييســـر 

ــر  ــر املصيـ ــز تقريـ ــى تعزيـ ــة إلـ ــود الراميـ اجلهـ

والتمكـــني للمســـتفيدين مـــن البرنامـــج - ومـــن 

خـــال هـــذا تعزيـــز رفاههـــم.

اســـتجابة ملـــا ســـبق، يتمثـــل التغييـــر احلاســـم 

ـــا  ـــف فيه ـــة التوظي ـــروا وهيكلي ـــج األون ـــي برنام ف

فـــي: )أ( فصـــل دور عامـــل اإلغاثـــة )املنخـــرط 

فـــي إدارة برامـــج املســـاعدات االجتماعيـــة التـــي 

تقـــدم الدعـــم املـــادي( ودور األخصائـــي فـــي 

ـــج  ـــي نه ـــر ف ـــادة النظ ـــي؛ )ب( إع ـــل االجتماع العم

ـــاًء  ـــة بن ـــد األهلي ـــتهداف وحتدي ـــي االس ـــروا ف األون

علـــى تطبيـــق اختبـــار الوســـائل البديلـــة كأداة 

ـــاعدات  ـــج املس ـــي برام ـــد اإلدراج ف ـــدة لتحدي وحي

االجتماعيـــة أو االســـتبعاد منهـــا.

كمهنـــة  المســـاعدة  الحـــدود:  رســـم 
المســـاعدة كالتـــزام اجتماعـــي  مقابـــل 

عـــي تطو

ـــة  ـــواع اخملتلف ـــي األن ـــذور ف ـــي ج ـــل االجتماع للعم  .20

ــل  ــي والعمـ ــزام االجتماعـ ــن االلتـ ــدة مـ والعديـ

ـــي  ـــان وف ـــة األزم ـــي كاف ـــارس ف ـــي مت ـــي الت اجملتمع

ـــات  ـــض الديان ـــجعت بع ـــم. ش ـــاء العال ـــع أنح جمي

ـــت  ـــع وخلق ـــتوى اجملتم ـــى مس ـــل عل ـــززت العم وع

ـــاه  ـــاة جت ـــدى احلي ـــات م ـــان التزام ـــض األحي ـــي بع ف

ـــود  ـــا. تع ـــني أعضائه ـــة ب ـــبه املهني ـــطة ش األنش

ــة  ــى الرعايـ ــز علـ ــي تركـ ــة التـ ــة الصحـ مهنـ

والتمريـــض إلـــى آالف الســـنني مـــن املـــداواة 

ــني  ــي حـ ــن فـ ــة. ولكـ ــبه املهنيـ ــة وشـ املهنيـ

ـــي  ـــي ف ـــبه املهن ـــي وش ـــل التطوع ـــض العم انخف

ـــي  ـــل االجتماع ـــال العم ـــإن مج ـــة، ف ـــال الصح مج

ال يـــزال يســـوده عـــدد كبيـــر مـــن املتطوعـــني الذيـــن 

يقدمـــون وقتهـــم ومواردهـــم. ان االجتاهـــات اجلديـــدة 

ـــي«  ـــي »املهن ـــل االجتماع ـــد العم ـــي حتدي ـــبياً ف نس

ــد  ــه بعـ ــم تنتـ ــي لـ ــل التطوعـ ــل العمـ مقابـ

ــر إلـــى النطـــاق  ألن العمـــل االجتماعـــي، بالنظـ

ـــزال  ـــا، ال ي ـــي يغطيه ـــع الت ـــن املواضي ـــع م الواس

فـــي طـــور ترســـيم »حـــدوده« بـــني املهنيـــة 

والتطـــوع.

ـــب  ـــى جان ـــني إل ـــن للمتطوع ـــع املتزام ـــر الواق يثي  .21

األخصائيـــني املهنيـــني فـــي العمـــل االجتماعـــي 

ـــا مســـتمراً لعمـــل األخصائيـــني املهنيـــني فـــي  حتدي

العمـــل االجتماعـــي. فيجـــب علـــى األخصائـــي 

ـــوع،  ـــل املتط ـــه مث ـــي، مثل ـــل االجتماع ـــي العم ف

أن يطبـــق التعاطـــف وااللتـــزام والـــود كمواقـــف 

ـــي  ـــارق الرئيس ـــن الف ـــه. ولك ـــي عمل ـــية ف أساس

ـــي فـــي العمـــل االجتماعـــي ســـوف  هـــو أن األخصائ

ينتبـــه إلـــى جتنـــب عاقـــات التبعيـــة وضمـــان 

أن املســـتفيدين يدركـــون حقوقهـــم وواجباتهـــم 

ـــي  ـــب املهن ـــع الواج ـــط يق ـــا بالضب ـــم. هن وخياراته

ـــد  ـــي حتدي ـــي ف ـــل االجتماع ـــي العم ـــي ف لأخصائ

ـــي  ـــني املهن ـــة والتمك ـــة اخليري ـــني التبعي ـــدود ب احل

للمســـتفيدين. فيتعـــني علـــى األخصائـــي فـــي 
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ـــتفيدين  ـــني املس ـــزز متك ـــي أن يع ـــل االجتماع العم

ويديـــر مخاطـــر عاقـــات الســـلطة غيـــر املتكافئـــة. 

ـــني  ـــني املتطوع ـــة ب ـــد العاق ـــم حتدي ـــة، يت باملقارن

ــن  ــان عـ ــن األحيـ ــر مـ ــي كثيـ ــتفيدين فـ واملسـ

ـــي  ـــة. إن األخصائ ـــة اخليري ـــات التبعي ـــق دينامي طري

ـــداً  ـــس محاي ـــي لي ـــل االجتماع ـــي العم ـــي ف املهن

إزاء املعانـــاة الشـــخصية للمســـتفيدين، ولكنـــه 

تعلـــم التعامـــل مـــع املعانـــاة بطريقـــة حتافـــظ 

ـــر،  ـــر املصي ـــي تقري ـــتفيد ف ـــق املس ـــرام ح ـــى احت عل

وخاصـــة عندمـــا يكـــون املســـتفيد فـــي حاجـــة 

ــد األدوار  ــح أحـ ــي، يصبـ ــاعدة. وبالتالـ ــى املسـ إلـ

ــي  ــل االجتماعـ ــي العمـ ــي فـ ــة لأخصائـ املهمـ

املتطوعـــني  عمـــل  تيســـير  فـــي  يتمثـــل 

ومرافقتهـــم إلرشـــادهم بخصـــوص أشـــكال 

التعامـــل املناســـبة.

ـــار  ـــل ج ـــزال العم ـــروا، ال ي ـــل األون ـــم عم ـــي أقالي ف  .22

علـــى تأســـيس »العمـــل االجتماعـــي« باعتبـــاره 

ـــاق  ـــى نط ـــاً عل ـــوالً ومتاح ـــاً مقب ـــاً أكادميي تخصص

ــد كان  ــة. لقـ ــة واضحـ ــح وظيفيـ ــع ومبامـ واسـ

ـــدة  ـــة املعتم ـــات اجملتمعي ـــروا للمنظم ـــوم األون مفه

ــل  ــل العمـ ــة لتحويـ ــني محاولـ ــى املتطوعـ علـ

التطوعـــي املتـــاح إلـــى هيكليـــة للدعـــم اجملتمعـــي. 

ـــروا  ـــم تســـتثمر األون ـــي الوقـــت نفســـه، ل ولكـــن ف

بالقـــدر الكافـــي فـــي توفيـــر احليـــز املهنـــي 

ـــية  ـــاكل املؤسس ـــارات والهي ـــى امله ـــب عل والتدري

ـــي  ـــج الت ـــال البرنام ـــن خ ـــي م ـــل االجتماع للعم

ــر  ــان توافـ ــرة أو لضمـ ــها مباشـ ــا بنفسـ تنفذهـ

ــدى  ــني لـ ــه املتطوعـ ــة لتوجيـ ــدرات املؤهلـ القـ

الشـــركاء املنفذيـــن.

ـــف  ـــى توظي ـــد عل ـــكل متزاي ـــروا بش ـــتعمل األون س  .23

األخصائيـــني فـــي العمـــل االجتماعـــي املؤهلـــني 

أكادمييـــاً كأخصائيـــني فـــي العمـــل االجتماعـــي 

بالتـــوازي مـــع اخلريجـــني املتوفريـــن فـــي ســـوق 

ــت،  ــذا الوقـ ــني هـ ــى أن يحـ ــن الـ ــل. ولكـ العمـ

ســـوف تلتـــزم بضمـــان أن تكـــون قـــوة العمـــل 

ـــنوات  ـــى س ـــاد عل ـــا االعتم ـــي ميكنه ـــة، والت احلالي

مـــن اخلبـــرة علـــى املســـتوى اجملتمعـــي، مـــزودة 

ـــي  ـــار املؤسس ـــة واإلط ـــة املطلوب ـــارات واملعرف بامله

ألداء وظائـــف العمـــل االجتماعـــي األساســـية 

بهـــدف زيـــادة املهنيـــة باســـتمرار.

برامـــج  فـــي  االجتماعـــي  العمـــل  دور 
المســـاعدات  االجتماعيـــة:  المســـاعدات 
ـــل  ـــي مقاب ـــم النفس ـــل الدع ـــة مقاب المادي
التغييـــر االجتماعـــي - ومـــا هـــو التمكيـــن؟

ـــروا  ـــي األون ـــي ف ـــل االجتماع ـــذ العم ـــيتم تنفي س  .24

كمزيـــج مـــن تدخـــات الدعـــم االجتماعـــي 

والنفســـي إلـــى جانـــب املســـاعدة املاديـــة مـــن 

خـــال املســـاعدات النقديـــة. مـــن املفهـــوم 

ـــي  ـــة، ف ـــزز التبعي ـــا تع ـــة وحده ـــاعدة املادي أن املس

ـــل  ـــال العم ـــن خ ـــي م ـــل التكميل ـــني أن التدخ ح

ـــذات  ـــى ال ـــاد عل ـــى االعتم ـــدف إل ـــي يه االجتماع

للمســـتفيدين.  النفســـي-االجتماعي  والرفـــاه 

أن  بـــه  املعتـــرف  مـــن  الوقـــت،  ذات  وفـــي 

االســـتخدام احلصـــري لإلرشـــاد النفســـي، وهـــو 

عنصـــر أساســـي فـــي العمـــل االجتماعـــي، 

ـــة  ـــة امللح ـــة واملالي ـــات املادي ـــيتجاهل االحتياج س

ـــإن  ـــك، ف ـــع ذل ـــاً. وم ـــا أيض ـــب معاجلته ـــي يج الت

ــؤدي  ــط ال تـ ــي فقـ ــر االجتماعـ ــرة التغييـ مناصـ

ـــرد  ـــي للف ـــع االجتماع ـــر للواق ـــر مباش ـــى تغيي ال

علـــى املـــدى القصيـــر. لذلـــك، يجـــب أن يظـــل 

ـــى  ـــم عل ـــكل دائ ـــاً بش ـــي فاع ـــل االجتماع العم

ـــة،  ـــاعدة املادي ـــج املس ـــي برام ـــتويات، وه ـــة مس ثاث

واملناصـــرة للتغييـــر االجتماعـــي، والتدخـــات 

ـــى املســـتوى االجتماعـــي  النفســـية-االجتماعية عل

ــر. الصغيـ
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علـــى العمـــل االجتماعـــي أن يغطـــي بوعـــي   .25

اجملـــاالت الثاثـــة اخملتلفـــة جميعهـــا التـــي حتـــدد 

ــرد: ــة للفـ ــع الديناميكيـ الوقائـ

»التمكـــني« يحتـــوي فـــي مضمونـــه علـــى »القـــدرة« 

والتـــي بدورهـــا ترتبـــط مبعانـــي مختلفـــة، مبـــا فيهـــا 

القـــدرة علـــى الفعـــل، والقـــوة، واجلـــدارة، والكفـــاءة، 

ـــك. ـــى ذل ـــا إل ـــة، وم ـــلطة، واحليوي والس

ـــى إدراك  ـــرد إل ـــتوى الف ـــى مس ـــدرة عل ـــير الق 26.  تش

أن الوضـــع االجتماعـــي للفـــرد يتشـــكل مـــن خـــال 

قدرتـــه علـــى التأثيـــر فـــي حياتـــه وتغييرهـــا، وعلـــى 

ـــاكل. ـــل املش ـــرارات وح ـــاذ الق ـــرف واتخ التص

ـــى إدراك  ـــى مســـتوى اجلماعـــة إل تشـــير القـــدرة عل  .27

أن الفـــرد بصفتـــه فـــرداً هـــو أيضـــاً جـــزء مـــن 

مجموعـــة اجتماعيـــة، وبالتالـــي ميكـــن ممارســـة 

القـــدرة علـــى الفعـــل والتغييـــر ضمـــن عمليـــة 

ــبيك  ــل والتشـ ــر والفعـ ــن التفكيـ ــة مـ جماعيـ

معـــاً.

ـــا  ـــا فيه ـــات، مب ـــة باملنظم ـــدرة املرتبط ـــتند الق 28.  تس

ــات والوظائـــف  ــاكل والعمليـ ــى الهيـ ــدول، الـ الـ

ــات  ــم اجملموعـ ــيلة لتنظيـ ــل كوسـ ــي تعمـ التـ

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــة ه ـــف طبيع ـــد تختل ـــراد. ق واألف

القـــدرة وفقـــاً لكيفيـــة اختبـــار األفـــراد أو اجملموعـــات 

ـــة/ ـــا ممكّن ـــن كونه ـــاق م ـــن نط ـــا ضم ـــة له اخملتلف

معـــزّزة الـــى كونهـــا مهمشـــة/قامعة. يجـــب أن 

ـــعة  ـــاركة واس ـــماح مبش ـــو الس ـــدف ه ـــون اله يك

ـــدرة أو  ـــة الق ـــاق وطبيع ـــد نط ـــي حتدي ـــاملة ف وش

ـــدول. ـــات وال ـــها املنظم ـــي متارس ـــلطة الت الس

ســـوف يكتشـــف األخصائيـــون فـــي العمـــل   .29

االجتماعـــي غيـــاب احلـــس بالقـــدرة فـــي أي مـــن 

هـــذه املســـتويات بقـــدر مـــا هـــي تعيـــق رفـــاه 

لتعزيـــز  الفـــرص  وســـيحددون  املســـتفيدين، 

ــني. ــل أو التمكـ ــى الفعـ ــدرة علـ القـ

بمكـــن أن يعبـــر عـــن التمكيـــن بأشـــكال   .30
مختلفة : 

ــادة الثقـــة بالنفـــس،  التمكـــن الشـــخصي: زيـ

توكيـــد الـــذات، احتـــرام الـــذات، فـــرص لتجربـــة 

ــاه وإدارة األزمـــات. الرفـ

التمكـــن القانونـــي: ممارســـة حقـــوق املواطنـــة، 

ـــن  ـــة م ـــة باحلماي ـــة؛ املطالب ـــى العدال ـــول إل الوص

ـــمي. ـــون الرس ـــاذ القان ـــال إنف خ

احلضـــور  الظهـــور،  االجتماعـــي:  التمكـــن 

االجتماعـــي، التقبـــل االجتماعـــي واالحتـــرام؛ 

والفعاليـــات  التجمعـــات  فـــي  املشـــاركة 

االجتماعيـــة. والشـــبكات 

ـــات  ـــي اجلماع ـــاركة ف ـــي: املش ـــن السياس التمك

ـــية. ـــات السياس ـــزاب والفعالي واألح

ـــم  ـــات والقي ـــكيل التعريف ـــي: تش ـــن الثقاف التمك

ـــزي. ـــام الرم ـــي النظ ـــر ف ـــة، التأثي ـــر الثقافي واملعايي

ـــكات  ـــى املمتل ـــول إل ـــادي: الوص ـــن االقتص التمك

ووســـائل اإلنتـــاج والتوظيـــف، محـــو األميـــة 

املاليـــة واالقتصاديـــة، ســـلطة صنـــع القـــرار 

التأمينـــات  علـــى  احلصـــول  املـــوارد،  بشـــأن 

واملســـاعدات والضمـــان االجتماعـــي، احلـــد مـــن 

التبعيـــة االقتصاديـــة.

سبل العيش
البنية التحتية

العمليات
االجتماعية

العمليات
الفردية

المساحة
النفسية

االجتماعية



13برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية دليل في العمل االجتماعي

ســـياق وأهميـــة العمـــل االجتماعـــي 
داخـــل األونـــروا

حتديـــات  اليوميـــة  احليـــاة  حقائـــق  تفـــرض   .31

ـــم  ـــي األقالي ـــطينيني ف ـــني الفلس ـــم الاجئ ملعظ

وغـــزة  األردن   – األونـــروا  لعمليـــات  اخلمســـة 

والضفـــة الغربيـــة ولبنـــان وســـوريا. كمـــا ان 

ـــي  ـــاة ف ـــر، واحلي ـــة والفق ـــدالت البطال ـــاع مع ارتف

ـــر،  ـــال، والتهجي ـــة، واالحت ـــات املنعزل ـــات اخمليم بيئ

ـــرة  ـــوت، والهج ـــر، وامل ـــلحة، والتدمي ـــات املس والنزاع

القســـرية، واالنفصـــال، واالفتقـــار إلـــى املكانـــة 

ــارة،  ــف واخلسـ ــة، والعنـ ــة الدولـ ــة وحمايـ املدنيـ

ـــدة  ـــاة ع ـــارات حي ـــق مس ـــا يراف ـــاً م ـــك غالب كل ذل

أجيـــال مـــن الاجئـــني منـــذ العـــام 1948. لقـــد 

ــة  ــارب ذكرياتهـــم اجلماعيـ ــذه التجـ شـــكلت هـ

ــان فـــي  ــة، وتندمـــج فـــي بعـــض األحيـ والفرديـ

ـــة  ـــل اخلارجي ـــر العوام ـــا تؤث ـــدة. وبينم ـــات واح ذكري

ـــع  ـــإن مجتم ـــة، ف ـــات املضيف ـــى اجملتمع ـــاً عل أيض

الاجئـــني، حتـــى فـــي جيلـــه الرابـــع أو اخلامـــس، 

ــان  ــدم األمـ ــعور بعـ ــم الشـ ــن تضخـ ــي مـ يعانـ

ــا  ــى عندمـ ــر، حتـ ــرض للخطـ ــات والتعـ والتقلبـ

يتـــم افتـــراض توفـــر األمـــان. إن اســـتمرار غيـــاب 

ـــد  ـــطينيني ق ـــني الفلس ـــية لاجئ ـــوية سياس تس

ـــر  ـــة غي ـــب وهوي ـــع صع ـــي وض ـــم ف ـــى جعله أدى إل

مســـتقرة، مثقـــاً بقـــدر كبيـــر علـــى حســـهم 

الشـــخصي واجلماعـــي باألمـــن والتفـــاؤل. ويتفاقـــم 

ــد  ــداء ضـ ــات العـ ــبب اجتاهـ ــع بسـ ــذا الوضـ هـ

ـــي  ـــني ف ـــن والاجئ ـــب« واملهاجري ـــكان »األجان الس

منـــاخ مـــن السياســـة القوميـــة والتعصبيـــة.

ـــني  ـــة للتمك ـــات الضروري ـــون املكون ـــا تك ـــاً م غالب

ـــق  ـــا يتعل ـــة عندم ـــاه - غائب ـــي واردة أع ـــا ه - كم

األمـــر بهويتهـــم كاجئـــني فلســـطينيني فيمـــا 

يتعلـــق ببيئتهـــم االجتماعيـــة والسياســـية 

ــني  ــع الاجئـ ــم مجتمـ ــد تعلـ ــة. لقـ واالقتصاديـ

الفلســـطينيني مـــن التجربـــة أن أوقـــات القبـــول 

أن  ميكـــن  واالجتماعـــي  السياســـي  والدمـــج 

ـــدان  ـــا بفق ـــية وضحاه ـــني عش ـــاً ب ـــتبدل عملي تس

االحتـــرام والفصـــل واالضطهـــاد والطـــرد كلمـــا 

انقلبـــت صفحـــة االرتبـــاط السياســـي مـــع 

»القضيـــة الفلســـطينية«. إن اإلحســـاس بعـــدم 

التمكـــني السياســـي - ألســـباب مختلفـــة - 

ـــى  ـــة ال ـــاس بالضحي ـــول اإلحس ـــد حت ـــع. وق مرتف

روايـــة جماعيـــة ذات تداعيـــات حرجـــة علـــى 

شـــعور الفـــرد بالـــذات.

إن جتـــارب مـــا ال يقـــل عـــن ثاثـــة أجيـــال مـــن   .32

الاجئـــني الفلســـطينيني، الذيـــن تبعثـــروا عبـــر 

منطقـــة شـــرق أوســـطية متنوعـــة ومضطربـــة 

ـــية  ـــات نفس ـــى عملي ـــم إل ـــوف تترج ـــياً، س سياس

ـــراد،  ـــني األف ـــع وب ـــل اجملتم ـــلوك داخ ـــى الس ـــر عل تؤث

ــني  ــات بـ ــى العاقـ ــاف علـ ــة املطـ ــي نهايـ أي فـ

ـــراد  ـــني أف ـــة، وب ـــزوج والزوج ـــال، وال ـــن واألطف الوالدي

األســـرة واجليـــران، ومـــا إلـــى ذلـــك.

ــى  ــد إلـ ــة للتهديـ ــة االجتماعيـ ــول التجربـ تتحـ  .33

ــة  ــول جتربـ ــوف، وتتحـ ــن اخلـ ــية مـ ــة نفسـ حالـ

ـــدان  ـــة الفق ـــول جترب ـــة، وتتح ـــى صدم ـــر إل التدمي

إلـــى حـــزن. فـــي أســـوأ احلـــاالت، حيـــث يعانـــي 

الاجئـــون الفلســـطينيون مـــن حـــاالت انعـــدام 

ـــدات  ـــة األجـــل أو حتـــى مزمنـــة كتهدي األمـــن طويل

ــة  ــى حقيقـ ــوي علـ ــذا ينطـ ــإن هـ ــة، فـ وجوديـ

نفســـية مـــن اخلـــوف الدائـــم. واخلـــوف الدائـــم 

ـــاً  ـــح عام ـــل يصب ـــذات، ب ـــة ال ـــة حلماي ـــس آلي لي

ضـــاراً ومثبطـــاً فـــي احليـــاة اليوميـــة. وعندمـــا 

ـــح  ـــاً، تصب ـــاً مزمن ـــة خوف ـــدات املزمن ـــج التهدي تنت

االســـتجابة النفســـية وظيفـــة تلقائيـــة حيـــث 

ــود  ـــه دون وجـ ــاخ نفس ــوف باستنسـ ــدأ اخلـ يبـ

تهديـــدات خارجيـــة فعليـــة مبـــرور الوقـــت.

ـــني - ســـواء  ـــة أن معظـــم الاجئ ـــق احملزن مـــن احلقائ  .34

ـــوا  ـــخ عائاتهـــم - عان شـــخصياً أو كجـــزء مـــن تاري

مـــن صدمـــة شـــديدة. هـــذا يعنـــي أن املشـــاعر 

ـــب  ـــز والرع ـــأس والعج ـــي الي ـــة ف ـــديدة املتمثل الش

ـــة  ـــن البني ـــاً م ـــزءاً منتظم ـــت ج ـــف أصبح والضع

ـــطينيني.  ـــني الفلس ـــن الاجئ ـــد م ـــية للعدي النفس

إن التجربـــة املتكـــررة للفقـــدان - املنـــزل، واملمتلكات، 

ـــك –  ـــي ذل ـــا يل ـــاء وم ـــف، واألحب ـــة، والتوظي واملكان
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ــداد  ــات احلـ ــا عمليـ ــا تفاقمهـ ــراً مـ ــي كثيـ والتـ

- هـــي حقيقـــة مســـتمرة فـــي حيـــاة العديـــد 

مـــن النـــاس، حيـــث تندمـــج التجربـــة الفرديـــة 

ــة. واجلماعيـ

هـــذه احلقائـــق التـــي تؤثـــر علـــى الاجئـــني   .35

الفلســـطينيني اليـــوم وهـــم يعيشـــون فـــي 

ــل  ــوريا، بـ ــان وسـ ــة ولبنـ ــة الغربيـ ــزة والضفـ غـ

ــا  ــتهانة بهـ ــي االسـ ــاً، ال ينبغـ ــي األردن أيضـ وفـ

ـــون  ـــيعمل األخصائي ـــي س ـــروف الت ـــة للظ كخلفي

ـــروا مـــع اجملتمـــع  فـــي العمـــل االجتماعـــي فـــي األون

فـــي ظلهـــا. وال يجـــب أن ننســـى أن األخصائيـــني 

فـــي العمـــل االجتماعـــي فـــي األونـــروا، كونهـــم 

ــس  ــيتأثرون بنفـ ــه، سـ ــع ذاتـ ــن اجملتمـ ــراداً مـ أفـ

ـــية  ـــة والنفس ـــية واالجتماعي ـــات السياس الدينامي

التـــي يجـــب االهتمـــام بهـــا أيضـــاً.

ـــي  ـــية ف ـــوق األساس ـــة احلق ـــاه وحماي ـــدف الرف إن ه  .36

ـــر  ـــي كثي ـــق ف ـــد ال يتحق ـــروف ق ـــذه الظ ـــل ه ظ

مـــن األحيـــان. ولـــن يكـــون العمـــل االجتماعـــي 

ـــذه  ـــل ه ـــي مث ـــكات« ف ـــل املش ـــى »ح ـــادراً عل ق

ـــق الهيكليـــة  الســـياقات التـــي تكـــون فيهـــا العوائ

والسياســـية كبيـــرة للغايـــة. ولكـــن ميكنـــه أن يـــؤدي 

دوراً فـــي تيســـير حتديـــد مســـاحة للبقـــاء فـــي ظـــل 

ـــى  ـــاظ عل ـــي احلف ـــاعدة ف ـــروف، واملس ـــى الظ أقس

ـــة. ـــاق قامت ـــون اآلف ـــا تك ـــل حيثم األم

المبادئ واألهداف - والواجبات

ــال  ــي مجـ ــات فـ ــدمي تدخـ ــروا بتقـ ــزم األونـ تلتـ  .37

ـــاالت  ـــه ح ـــي تواج ـــر الت ـــي لأس ـــل االجتماع العم

نفســـية-اجتماعية معقـــدة غالبـــاً مـــا تتفاقـــم 

بســـبب عوامـــل خارجيـــة مثـــل احلرمـــان االقتصـــادي 

ـــو  ـــي ه ـــل االجتماع ـــن العم ـــدف م ـــراع. اله والص

ـــة  ـــباب الضائق ـــد أس ـــر لتحدي ـــراد واألس ـــم األف دع

الداخليـــة التـــي تضّخمهـــا العوامـــل اخلارجيـــة، 

ــة  ــباب الضائقـ ــة أسـ وحتديـــد خياراتهـــم ملعاجلـ

مـــن خـــال الوســـائل املتاحـــة لهـــم بطريقـــة 

تزيـــد مـــن رفاههـــم.

العمـــل  لتدخـــات  األساســـي  املفهـــوم  إن   .38

الصحـــة  نهـــج  فـــي  يتمثـــل  االجتماعـــي 

النفســـية والدعـــم النفســـي-االجتماعي الـــذي 

تلتـــزم األونـــروا بتنفيـــذه فـــي جميـــع البرامـــج.5 

يقـــوم برنامـــج اإلغاثـــة واخلدمـــات االجتماعيـــة 

بدمـــج نهـــج الصحـــة النفســـية والدعـــم 

النفســـي-االجتماعي ضمـــن هدفـــه املتمثـــل 

فـــي تعزيـــز مهنيـــة العمـــل االجتماعـــي كمـــا 

ــي  ــني فـ ــال األخصائيـ ــن خـ ــذه مـ ــم تنفيـ يتـ

العمـــل االجتماعـــي. يتـــم تكليـــف األخصائيـــني 

ــر  ــدور وكاء التغييـ ــي بـ ــل االجتماعـ ــي العمـ فـ

ـــدر  ـــر ق ـــير أكب ـــز وتيس ـــني بتعزي ـــني امللتزم والتمك

ـــني  ـــي-االجتماعي لاجئ ـــاه النفس ـــن الرف ـــن م ممك

ــاعد  ــات تسـ ــال تدخـ ــن خـ ــطينيني مـ الفلسـ

ــي-االجتماعي،  ــم النفسـ ــر صمودهـ ــى تطويـ علـ

ــم  ــية، وحصولهـ ــم األساسـ ــة احتياجاتهـ وتلبيـ

ـــر  ـــة، وتطوي ـــة الضروري ـــات االجتماعي ـــى اخلدم عل

ــانية. ــة اإلنسـ ــة للتنميـ ــاق املمكنـ ــل اآلفـ أفضـ

يؤكـــد مصطلـــح النفســـي-االجتماعي علـــى   .39

النفســـية  اجلوانـــب  بـــني  الوثيـــق  الترابـــط 

لتجربتنـــا )مثـــل أفكارنـــا وعواطفنـــا وســـلوكنا( 

وجتربتنـــا االجتماعيـــة األوســـع )مثـــل عاقاتنـــا 

ـــة  ـــى العاق ـــير إل ـــو يش ـــا(.6 وه ـــا وثقافتن وتقاليدن

الديناميكيـــة املوجـــودة بـــني اجلوانـــب النفســـية 

واالجتماعيـــة للتنميـــة، والتـــي تتفاعـــل باســـتمرار، 

العمـــل  ويدمـــج  ببعـــض.  بعضهـــا  وتؤثـــر 

ــل  ــة للحقـ ــب اخملتلفـ ــي اجلوانـ ــي بوعـ االجتماعـ

األبعـــاد  مراعـــاة  مـــع  النفســـي-االجتماعي، 

ــاس. ــع النـ ــة لواقـ ــة واملاديـ ــخصية واالجتماعيـ الشـ

إن مفهـــوم العمـــل االجتماعـــي ال يتعامـــل مـــع   .40

ــة  ــة بطريقـ ــة أو طبيـ ــة مرضيـ ــاة كحالـ املعانـ

تصنـــف األفـــراد أو األســـر علـــى أنهـــم »مشـــكلة«. 

فهـــذا مـــن شـــأنه أن يعـــزز الشـــعور باإلقصـــاء 

االجتماعـــي وعـــدم التمكـــني. يصـــب هـــذا فـــي 
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نهج مبدئي يعتمده مقدم اخلدمة

الواجباملبدأ

ضمان املصلحة الفضلى للطفل/الشخصنهج يرتكز الى الطفل/الشخص

نهج يرتكز الى النظام
العمل مع االفراد األطفال والبالغني واألسر )يشار إليهم جميعاً باسم »املستفيدين«( بطرق 

تعترف بسياق الصعوبات التي تواجه الناس وتعاجله.

الرعاية الشاملة
توفير مجموعة من اخلدمات املتناسقة واملتكاملة والتي تعمل بطريقة تعاونية ومتعددة 

التخصصات خلدمة مصلحة املستفيدين.

نهج يرتكز على االحترام وحماية
 كرامة  الفرد

تقدمي خدمات حتترم وحتمي كرامة كل فرد وتقدر أهمية بناء العاقات مع املستفيدين 
باعتبارها أساسية جلميع التقييمات والتدخات.

نهج يرتكز على نقاط القوة
التركيز على نقاط القوة واملوارد وقدرات الصمود لدى جميع األطفال والبالغني واألسر، وليس 

فقط على االحتياجات والصعوبات.

جميع التدخات موجهة نحو تعزيز تقرير املصير للمستفيدين.نهج يرتكز على التمكني

جميع التدخات تستند إلى احلقوق وموجهة نحو املساواة بني املواطنني أمام القانون.نهج قائم على احلقوق

قواعد السلوك

ــات ذات  ــاه والواجبـ ــورة أعـ ــادئ املذكـ ــر املبـ 42.  توفـ

ـــلوك  ـــد الس ـــن قواع ـــلة م ـــاراً لسلس ـــة إط الصل

األساســـية التـــي توجـــه تدخـــات العمـــل 

ــي؛ ــا يلـ ــاً ملـ ــي وفقـ االجتماعـ

تكـــون املصلحـــة الفضلـــى للمســـتفيد/ة هـــي   -1

االعتبـــار األساســـي فـــي جميـــع اإلجـــراءات 

والقـــرارات.

ــاة  ــتفيد/ة مبراعـ ــى آراء املسـ ــاء الـ ــب اإلصغـ يجـ  -2

واحتـــرام.

مراعـــاة  التدخـــات  جميـــع  علـــى  يجـــب   -3

ــي  ــا فـ ــتفيد/ة، مبـ ــة للمسـ ــات الكليـ االحتياجـ

ـــدي  ـــي واجلس ـــي والنفس ـــا التعليم ـــك تطوره/ه ذل

والســـياق  وأســـرهم  والروحـــي،  واالجتماعـــي 

االجتماعـــي والثقافـــي واالقتصـــادي األوســـع 

ــاً. نطاقـ

4-  جميـــع املمارســـات املهنيـــة مـــع البالغـــني 

واألطفـــال وعائاتهـــم يجـــب أن تخلـــو مـــن 

ـــز  ـــكال التميي ـــع أش ـــد جمي ـــب رص ـــز، ويج التميي

ـــا  ـــى معاجلته ـــل عل ـــافها والعم ـــم اكتش ـــي يت الت

ــا. ومنعهـ

ثقافـــة اللـــوم. بـــدالً مـــن ذلـــك، ينظـــر مفهـــوم 

ــة  ــاة والضائقـ ــى املعانـ ــي إلـ ــل االجتماعـ العمـ

كنقطـــة انطـــاق إلجـــراء حتليـــل للســـياق 

ـــهم  ـــرة أنفس ـــرد واألس ـــد الف ـــذي يج ـــه، ال بأكمل

ــاً بتضمـــني حتديـــد  فيـــه، والـــذي يســـمح أيضـ

نقـــاط قـــوة النـــاس ومواردهـــم، وذلـــك لتيســـير 

االحســـاس بالتمكـــني فـــي كل طريقـــة ممكنـــة.

ـــي  ـــل االجتماع ـــر العم ـــر، يناص ـــث اجلوه ـــن حي م  .41

إحـــداث حتـــول مفاهيمـــي نحـــو نهـــج ســـياقي 

ــي-االجتماعي. ــم النفسـ للدعـ
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ــة  ــات املهنيـ ــع املمارسـ ــون جميـ ــب أن تكـ 5-  يجـ

متوافقـــة مـــع ثقافـــة اجملتمـــع وتراعـــي الفـــوارق 

ــا. ــني وحتترمهـ ــني اجلنسـ بـ

عـــدم التســـبب بـــأذى: يجـــب ان تنفـــذ جميـــع   -6

ــم  ــن الدعـ ــد مـ ــى حـ ــر أقصـ ــات لتوفـ التدخـ

ـــع  ـــى جمي ـــع عل ـــأذى. ويق ـــبب ب ـــدة، وأال تتس والفائ

ــي  ــل االجتماعـ ــي العمـ املهنيـــني املنخرطـــني فـ

ــي-االجتماعي  ــم النفسـ ــون الدعـ ــن يقدمـ والذيـ

»واجـــب الرعايـــة« جتـــاه كل شـــخص وفـــرد 

فـــي األســـرة ممـــن يصبحـــون جـــزءاً مـــن مهـــام 

ـــب مـــن كل موظـــف  ـــي. وهـــذا يتطل عملهـــم املهن

ــن احلـــرص  ــوالً مـ ــدراً معقـ مهنـــي أن يراعـــي قـ

ـــر األذى  ـــن خط ـــم م ـــتفيدين وحمايته ـــم املس لدع

ـــع. املتوق

المعايير

ـــاه  ـــورة أع ـــلوك املذك ـــد الس ـــة قواع ـــن ترجم ميك  .43

ـــون  ـــا األخصائي ـــزم به ـــة يلت ـــات معياري ـــى ممارس إل

فـــي العمـــل االجتماعـــي ويطبقونهـــا أثنـــاء 

تدخاتهـــم املهنيـــة.

املعايير املهنية جلميع أنشطة العمل االجتماعي

املعيار 1
ضمــان املوافقــة املســتنيرة علــى أنشــطة الدعــم النفســي-االجتماعي )التقييــم الكامــل والتدخــات واإلحــاالت 

ومــا إلــى ذلــك(.

املعيار 2

ــي-االجتماعي  ــم النفس ــطة الدع ــي أنش ــامة ف ــى الس ــة إل ــرة واحلاج ــتفيد/ة واألس ــة املس ــرام خصوصي احت
ــاالت  ــتثناء احل ــل، باس ــاء العم ــا أثن ــول عليه ــم احلص ــي يت ــات الت ــرية املعلوم ــن س ــا يضم ــراف، مب ــاد واإلش واإلرش
التــي تســتدعي فيهــا املتطلبــات القانونيــة واملتطلبــات اخلاصــة بسياســة األونــروا خــاف ذلــك: أي عندمــا تكــون 
مشــاركة املعلومــات ضروريــة للتصــدي لتهديــدات خطيــرة فوريــة أو متوقعــة علــى ســامة و/أو رفــاه املســتفيدين 

ــرهم. أو أس

املعيار 3
ــر  ــك خط ــي ذل ــا ف ــر األذى - مب ــق بخط ــا يتعل ــني )فيم ــال والبالغ ــة لأطف ــات احلماي ــتجابة الحتياج ــد واالس  الرص
االنتحــار، إيــذاء الــذات، اإلهمــال، ســوء املعاملــة، االســتغال، األذى أو الضــرر مــن جانــب اآلخريــن( وفقــاً لسياســة 

ــروا. وإجــراءات األون

املعيار 4
ــات إضافيــة )وفقــاً لسياســات  التأكــد مــن أن األطفال/البالغــني املعرضــني للخطــر بشــكل خــاص لديهــم ضمان

ــة رفاههــم. ــروا( حلماي األون

 ضمان عدم استغال الطفل/البالغ أو األسرة عاطفياً أو مالياً أو غير ذلك.املعيار 5

املمارسة في حدود الكفاءة اخلاصة بكم.املعيار 6

 الرجوع إلى آخرين أكثر كفاءة/معرفة والتشاور معهم حول قضايا معينة خارج اختصاصكم.املعيار 7

املعيار 8
اســتخدام عمليــة أخاقيــة لصنــع القــرار فــي حــل النزاعــات واملعضــات التــي تنشــأ فــي عمــل الدعــم النفســي-

االجتماعي.

 ضمان حفظ السجات بطريقة مناسبة حتترم املستفيدين والزماء وتتسم بالسرية وتكفل احلفظ اآلمن.املعيار 9

 ضمان التطوير املهني املستمر لتعزيز املعرفة واملهارات املهنية.املعيار 10

املعيار 11
 التأكــد مــن احلفــاظ علــى »املاءمــة الشــخصية ملمارســة العمــل« علــى مســتوى يتيــح تقــدمي اخلدمــات بشــكل 

مهنــي وأخاقــي فعــال.

املعيار 12
 التأكــد مــن أن العاقــات املهنيــة مــع الزمــاء فــي فــرق العمــل وفــي أماكــن العمــل تتــم باحتــرام متبــادل ومهنيــة، 

وتســعى جاهــدة إلــى التواصــل والتعــاون اجليدين.
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االجتماعي العمل  في  األونروا  نهج  أبعاد 

النهـــج النفســـي - االجتماعـــي والمتعـــدد 
األبعـــاد للعمـــل االجتماعـــي

كمـــا مت التوضيـــح أعـــاه، يقـــوم نهـــج األونـــروا   .44

فـــي العمـــل االجتماعـــي علـــى نهـــج نفســـي-

اجتماعـــي أساســـي. وهـــو دائمـــاً يتبنـــى فهمـــاً 

ـــاد  ـــاة األبع ـــع مراع ـــتفيدين م ـــع املس ـــاماً لواق ش

ـــة  ـــة واالقتصادي ـــة والثقافي ـــية واالجتماعي النفس

فـــي ذات الوقـــت.

األداة التشـــغيلية للعمـــل االجتماعـــي هـــي   .45

ـــم  ـــم فه ـــي تقيي ـــذا يعن ـــاالت. وه ـــع احل ـــل م العم

ـــع  ـــل م ـــال العم ـــن خ ـــم م ـــتفيد/ة لوضعه املس

املســـتفيد/ة. يتبـــع التقييـــم أســـاليب مرتبطـــة 

النفســـي-االجتماعي  التقييـــم  بأســـاليب 

األساســـية. فـــي حـــاالت نـــادرة، وحيـــث ميكـــن 

ــدمي  ــي تقـ ــل االجتماعـ ــي العمـ ــني فـ لأخصائيـ

ـــات  ـــذه التقييم ـــون ه ـــد تك ـــة، ق ـــارات متقدم مه

ـــية-اجتماعية  ـــات نفس ـــكل تقييم ـــى ش ـــاً عل أيض

ــرر االخصائيـــون فـــي العمـــل  متخصصـــة. ويقـ

ـــام  ـــب القي ـــا يج ـــتفيدين م ـــع املس ـــي م االجتماع

ـــد  ـــة وق ـــع احلال ـــل م ـــة للتدخ ـــون خط ـــه، ويضع ب

يحيلـــون املســـتفيدين عنـــد الضـــرورة إذا أمكـــن 

األمـــر.

ــة  ــات االجتماعيـ ــة واخلدمـ ــرة اإلغاثـ وافقـــت دائـ

علـــى سلســـلة مـــن العناصـــر التـــي ســـتوجه 

نهـــج األونـــروا فـــي العمـــل االجتماعـــي.

النهـــج القائـــم علـــى األســـرة فـــي العمـــل 
االجتماعـــي

ـــي  ـــل االجتماع ـــا العم ـــز عليه ـــي يرك ـــدة الت الوح  .46

هـــي األســـرة. ويُنظـــر دائًمـــا إلـــى املســـتفيدين 

األفـــراد كأعضـــاء فـــي نظـــام األســـرة. لذلـــك، 

ـــتفيد  ـــة مبس ـــات املتعلق ـــع التدخ ـــمل جمي ستش

ـــني  ـــراداً معين ـــرة أو أف ـــمل األس ـــات تش ـــردي تدخ ف

ـــة التـــي يتـــم تقييمهـــا.  مـــن األســـرة، حســـب احلال

ـــل  ـــات داخ ـــم العاق ـــى فه ـــم عل ـــيركز التقيي وس

ـــة  ـــتند أي ـــوف تس ـــرة. س ـــام األس ـــرة وأداء نظ األس

ــني  ــات بـ ــم للعاقـ ــى تقييـ ــة إلـ ــة للرعايـ خطـ

ـــرة  ـــة )األس ـــرة ذي الصل ـــام األس ـــل نظ ـــراد داخ األف

املنواليـــة و/أو العائلـــة املمتـــدة أو أجـــزاء منهـــا( 

ــرة  ــام األسـ ــة نظـ ــة الرعايـ ــمل خطـ ــد تشـ وقـ

بالكامـــل.

التوجه المجتمعي

ـــه  ـــي جانب ـــيما ف ـــي، ال س ـــل االجتماع ـــون العم يك  .47

الوقائـــي، موجهـــاً دائمـــاً نحـــو اجملتمـــع. وتعـــد 

ـــًة  ـــًداً مقارن ـــر تعقي ـــاً أكث ـــى نظم ـــات حت اجملتمع

بنظـــام األســـرة، وتبعـــاً لذلـــك يتطلـــب فهـــم 

ــرة  ــة بأسـ ــه املتعلقـ ــع ووظائفـ ــاكل اجملتمـ هيـ

ـــدى بســـياق  ـــة امل ـــراد معرفـــة طويل املســـتفيد واألف

ـــم  ـــي، يت ـــل االجتماع ـــار العم ـــي إط ـــتفيد. وف املس

فهـــم العمـــل مـــع اجملتمـــع علـــى أنـــه حتديـــد 

املداخـــل لاســـتفادة مـــن هيـــاكل ووظائـــف 

الدعـــم التـــي ميكـــن أن يوفرهـــا اجملتمـــع فيمـــا 

ـــن أن  ـــه. ميك ـــتفيد واحتياجات ـــع املس ـــق بوض يتعل

ـــاء  ـــن إنش ـــددة، م ـــكااًلً متع ـــر أش ـــذا األم ـــذ ه يتخ

مجموعـــات دعـــم األقـــران إلـــى التواصـــل مـــع 

املســـتفيدين بواســـطة أنشـــطة مجتمعيـــة 

ـــدر  ـــر بق ـــق األم ـــي. ويتعل ـــاج االجتماع ـــزز اإلدم تع

أقـــل بتنظيـــم حمـــات رفـــع الوعـــي أو إنشـــاء 

ــل  ــمية متيـ ــبه رسـ ــمية أو شـ ــات رسـ مؤسسـ

الـــى محـــاكاة شـــبكات املســـتفيدين وهيـــاكل 

الســـلطة القائمـــة.

العمـــل علـــى نقـــاط القـــوة االجتماعيـــة        
1 )الصمـــود والروابـــط االجتماعيـــة(

يتمثـــل أحـــد األهـــداف الرئيســـية للعمـــل   .48

ــتفيدين.  ــود املسـ ــز صمـ ــي تعزيـ ــي فـ االجتماعـ

ومـــع ذلـــك، مـــن املهـــم اإلشـــارة إلـــى أن هـــذا 

ال يعنـــي ببســـاطة خلـــق قـــوة فـــي مواجهـــة 

ــاً  ــوالً ضمنيـ ــي قبـ ــه ال يعنـ ــا أنـ ــدائد. كمـ الشـ

بالظـــروف الهيكليـــة والوظيفيـــة املؤديـــة إلـــى 

ضائقـــة املســـتفيد/ة فـــي املقـــام األول. يتضمـــن 

ـــط  ـــة والرواب ـــدرات الفردي ـــن الق ـــاً م ـــود مزيج الصم
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والشـــبكات والفـــرص االجتماعيـــة املفيـــدة - 

إنـــه أمـــر يحتـــاج إلـــى العمـــل عليـــه بشـــكل 

ـــتفيد/ة  ـــني املس ـــل ب ـــال التفاع ـــن خ ـــتمر م مس

ــة. ــة االجتماعيـ ــرد والبيئـ كفـ

العمـــل علـــى نقـــاط القـــوة االجتماعيـــة        
الصحيـــة( )الصمـــود والهشاشـــة   2

عنـــد مواجهـــة حقائـــق اخلـــوف والصدمـــات   .49

ــة  ــة حالـ ــى معايشـ ــدرة علـ ــإن القـ ــزن، فـ واحلـ

ـــي  ـــاً ف ـــراً مهم ـــد عنص ـــة تع ـــة الصحي الهشاش

الصمـــود النفســـي-االجتماعي. البشـــر ليســـوا 

حجـــراً صلبـــاً. وعنـــد تعرضهـــم للفقـــدان 

والدمـــار، يحتـــاج النـــاس ألن يحزنـــوا. وعـــدم 

ــود  ــبب القيـ ــام بذلـــك بسـ ــى القيـ ــدرة علـ القـ

االجتماعيـــة أو السياســـية ميكـــن أن يـــؤدي إلـــى 

ــط  ــرة. ترتبـ ــة خطيـ ــية واجتماعيـ ــرار نفسـ أضـ

ـــال  ـــن خ ـــة م ـــة الهشاش ـــى معايش ـــدرة عل الق

احلـــزن بالقـــدرة علـــى إقامـــة العاقـــات االجتماعيـــة 

واحلفـــاظ عليهـــا، حيـــث أنهـــا تعكـــس القـــدرة 

ـــاعر.  ـــن املش ـــر ع ـــف والتعبي ـــداء التعاط ـــى إب عل

وبالتالـــي، فـــإن حالـــة الهشاشـــة ال متثـــل 

تعبيـــراً عـــن ضعـــف متأصـــل، بـــل هـــي تعبيـــر 

عـــن القـــدرة علـــى انشـــاء عاقـــة مســـتدامة، 

ـــرء  ـــون امل ـــن ك ـــر ع ـــية تعبي ـــة أساس ـــي بصف وه

إنســـاناً. نظـــراً ألن العمـــل االجتماعـــي يســـاعد 

املســـتفيدين علـــى تطويـــر نقـــاط قوتهـــم 

ــر  ــر توفيـ ــه ييسـ ــدائد، فإنـ ــة الشـ فـــي مواجهـ

ـــم  ـــاً، ولتقاس ـــخص ضعيف ـــون الش ـــاحة ليك املس

ـــة  ـــى العزل ـــب عل ـــي التغل ـــة، وبالتال ـــارب املؤمل التج

ــا. ــدة أو جتنبهـ ــعور بالوحـ والشـ

العمـــل علـــى نقـــاط القـــوة االجتماعيـــة           
واالعتـــراف( )االدراك   3

يركـــز جـــزء أساســـي مـــن العمـــل االجتماعـــي   .50

علـــى االدراك واالعتـــراف. ميكـــن إرجـــاع العديـــد 

)واجملتمعـــات(  النزاعـــات داخـــل األســـر  مـــن 

إلـــى عـــدم شـــعور أفـــراد األســـرة بـــاإلدراك 

ــاض  ــس بانخفـ ــى حـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــر، ممـ والتقديـ

الثقـــة بالنفـــس وضعـــف املكانـــة االجتماعيـــة. 

ـــي  ـــون ف ـــر األخصائي ـــتفيدون أن يغي ـــع املس ال يتوق

ـــحرية،  ـــة س ـــم بطريق ـــي وضعه ـــل االجتماع العم

ـــاء  ـــماعهم واالصغ ـــم س ـــون أن يت ـــم يتوقع ولكنه

ـــاعر  ـــراف مبش ـــة االعت ـــى جترب ـــدرة عل ـــم. إن الق إليه

ــف  ــز والضعـ ــأس والعجـ ــق واليـ ــب واحلنـ الغضـ

ــن  ــع مـ ــواء الوضـ ــاراً الحتـ ــل إطـ ــق بالفعـ تخلـ

ـــات. ـــن العملي ـــد م ـــر املزي ـــأنه أن ييس ش

العمـــل علـــى نقـــاط القـــوة االجتماعيـــة 
الصـــراع  وقـــدرات  االختـــاف  )تقديـــر   4

الصحـــي(

حيثمـــا يتحـــدد الســـياق االجتماعـــي أو السياســـي   .51

بتهديـــد خارجـــي )وأحيانـــاً داخلـــي( مســـتمر أو 

ـــي  ـــات ف ـــر االختاف ـــح تقدي ـــب، يصب ـــى بالرع حت

ـــان  ـــك ضم ـــاً، وكذل ـــراً صعب ـــات واآلراء أم االحتياج

املســـاواة فـــي املعاملـــة. وحيثمـــا ينتظـــر مـــن 

ـــة،  ـــذات الطريق ـــرف ب ـــر ويتص ـــخص أن يفك كل ش

يختفـــي أي تســـامح مـــع االختافـــات فـــي 

ـــذا،  ـــي ه ـــات. ويعن ـــات والقناع ـــلوك واالحتياج الس

علـــى املـــدى الطويـــل، فقـــدان قـــدرات الصـــراع 

ــات  ــل االختافـ ــى حـ ــدرة علـ ــي )أي القـ الصحـ

ـــف.  ـــتبداد والعن ـــذي االس ـــلمية( ويغ ـــة س بطريق

يجـــب أن ينتبـــه العمـــل االجتماعـــي إلـــى هـــذه 

ــا  ــيما عندمـ ــر، وال سـ ــل األسـ ــات داخـ الديناميـ

تكـــون البيئـــات ميالـــة لتعزيزهـــا، ولكـــن أيضـــاً 

فيمـــا يتعلـــق بالتفاعـــات بـــني األفـــراد واألســـر 

ــدرات  ــز قـ ــة تعزيـ ــات بغيـ ــات واملؤسسـ واجملتمعـ

الصـــراع الصحـــي.

هيكلية الوظائف في العمل االجتماعي - 
بروتوكول العمل 

مسؤول /ة اخلدمات االجتماعية في اإلقليم  .52

ــام،  ــه العـ ــر التوجيـ ــية: توفيـ ــف الرئيسـ الوظائـ

ـــة  ـــل كنقط ـــة، والعم ـــدرات التوجيهي ـــة الق وتنمي

اتصـــال رئيســـية للعمـــل االجتماعـــي داخـــل الدائـــرة، 

وكذلـــك مـــع الدوائـــر األخـــرى والشـــركاء اخلارجيـــني.
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التواصل مع:

رئيـــس/ة اإلغاثـــة واخلدمـــات االجتماعيـــة ونائـــب/ة  أ( 

الرئيـــس

ــلء  ــك مـ ــي ذلـ ــا فـ ــني مبـ ــع املوظفـ إدارة وتوزيـ  -

الشـــاغرة. الوظائـــف 

دورات تدريبيـــة تعويضيـــة لأخصائيـــني فـــي   -

العمـــل االجتماعـــي أو متهيديـــة للموظفـــني 

اجلـــدد.

ـــي،  ـــل االجتماع ـــاالت العم ـــن ح ـــزات ع ـــداد موج إع  -

وإجـــراء  املطلوبـــة:  والتدخـــات  واملســـائل، 

ـــرة  ـــل واملناص ـــراح التواص ـــة، واقت ـــات مجمع حتلي

ـــب  ـــع املكت ـــل م ـــك التعام ـــي ذل ـــا ف ـــات، مب والتدخ

ــاء. ــر الرئاســـة حســـب االقتضـ التنفيـــذي ومقـ

ــتوى  ــى مسـ ــي علـ ــل االجتماعـ ــرفي العمـ مشـ ب( 

املنطقـــة

االحتــواء والتدريــب والتوجيــه بشــأن اإلدارة املهنيــة   -

لأخصائيــني/ات فــي العمــل االجتماعــي والتعامــل 

ــد االقتضــاء. مــع احلــاالت احلرجةعن

مشـــاورات مـــرة كل أســـبوعني مـــع جميـــع   -

ـــتوى  ـــى مس ـــي عل ـــل االجتماع ـــرفي/ات العم مش

املناطـــق.

ــلء  ــك مـ ــي ذلـ ــا فـ ــني مبـ ــع املوظفـ إدارة وتوزيـ  -

الشـــاغرة. الوظائـــف 

املوافقـــة علـــى متطلبـــات التدخـــات اجملتمعيـــة   -

والشـــراكات.

االرتبـــاط مـــع مســـؤول/ة ادمـــاج النـــوع االجتماعـــي   -

ـــاء. ـــد االقتض ـــة عن واإلعاق

مسؤول/ة ادماج النوع االجتماعي واإلعاقة ت( 

ـــراكات  ـــة بالش ـــائل املتعلق ـــع املس ـــة جمي مناقش  -

ـــل  ـــي العم ـــني ف ـــه لأخصائي ـــي املوج ـــم الفن والدع

االجتماعـــي.

ـــاالت  ـــة ح ـــق مبعاجل ـــال املتعل ـــدول األعم ـــد ج توحي  -

العنـــف القائـــم علـــى النـــوع االجتماعـــي.

خارج األونروا ث( 

احملليـــني  الشـــركاء  مـــع  الشـــراكات  تعزيـــز   -

اخلدمـــات. وتقـــدمي  اإلحالـــة  بهـــدف  احملتملـــني 

53.  مشـــرف/ة العمـــل االجتماعـــي علـــى مســـتوى 

املنطقـــة

ـــواء،  ـــه، واالحت ـــدمي التوجي ـــية: تق ـــف الرئيس الوظائ  -

وتطويـــر القـــدرات لأخصائيـــني/ات فـــي العمـــل 

ـــة  ـــاالت احلرج ـــر/ة للح ـــل كمدي ـــي  والعم االجتماع

ـــة. ـــي املنطق ـــا ف ـــغ عنه املبل

التواصل مع:

رئيس/ة املنطقة أ( 

مناقشــة احلــوادث التــي متس/تؤثر علــى األخصائيني   -

فــي العمــل االجتماعــي واجملتمــع.

إحاطـــة عـــن الشـــراكات اخلاصـــة باملنطقـــة   -

اخلدمـــات. وتقـــدمي  اإلحالـــة  بهـــدف 

ضمـــان توفـــر الفهـــم ملســـؤوليات العمـــل   -

وحـــدوده. االجتماعـــي 

ـــي  ـــن الت ـــة باألم ـــائل املتعلق ـــي املس ـــراط ف االنخ  -

ــي  ــل االجتماعـ ــني العمـ ــى األخصائيـ ــر علـ تؤثـ

ــرورة. ــد الضـ عنـ
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ـــى  ـــة عل ـــة واإلغاث ـــات االجتماعي ـــؤول/ة اخلدم مس ب( 

مســـتوى املنطقـــة

أنشطة جمع البيانات وحتليلها.  -

العاقـــات بـــني موظفـــي اإلغاثـــة واألخصائيـــني   -

فـــي العمـــل االجتماعـــي.

ـــني  ـــم األخصائي ـــتي لدع ـــيق اإلداري واللوجس التنس  -

املكتـــب،  )الســـيارات،  االجتماعـــي  العمـــل 

القرطاســـية، الـــخ(.

ـــة  ـــي اإلغاث ـــع موظف ـــهري م ـــاع ش ـــم اجتم تنظي  -

لتبـــادل  االجتماعـــي  العمـــل  واالخصائيـــني 

املعلومـــات واآلراء بشـــأن حـــاالت محـــددة.

ت(   األخصائين /ات في العمل االجتماعي

ـــني/ ـــع األخصائي ـــبوعني م ـــرة كل أس ـــات م اجتماع  -

ات فـــي العمـــل االجتماعـــي فـــرادى مـــن أجـــل 

ــاً  ــك مطلوبـ ــون ذلـ ــى يكـ ــن ومتـ ــواء، وأيـ االحتـ

ـــاً مـــع املوظفـــني/ات  ـــه الفـــردي )مث لتقـــدمي التوجي

ـــزة  ـــي املرتك ـــل االجتماع ـــات العم ـــدد( ألداء تدخ اجل

الـــى املســـتفيدين والقائمـــة علـــى نقـــاط القـــوة.

تشـــجيع اســـتقالية ومنـــو األخصائيـــني/ات فـــي   -

ــة. ــط الرعايـ ــع خطـ ــي لوضـ ــل االجتماعـ العمـ

مراقبـــة أي أعـــراض تـــدل علـــى االحتـــراق الوظيفـــي   -

ــي  ــل االجتماعـ ــي العمـ ــني/ات فـ ــني األخصائيـ بـ

وإجـــراء التدخـــل املناســـب.

تعيـــني مهـــام إدارة احلاالت/العمـــل معهـــا فيمـــا   -

ــورة. ــة اخلطـ ــة عاليـ ــاالت احلرجـ ــق باحلـ يتعلـ

موظفي اإلغاثة ث( 

ـــاالت  ـــي احل ـــتفيدين ف ـــول املس ـــات ح ـــادل املعلوم تب  -

املفترضـــة أو املكتشـــفة مـــن ســـوء املعاملـــة أو 

ـــم  ـــف القائ ـــال، والعن ـــديد لأطف ـــتغال الش االس

علـــى النـــوع االجتماعـــي، ومحـــاوالت االنتحـــار.

العمـــل  لتدخـــات  املســـتفيدين  إحالـــة   -

االجتماعـــي، شـــريطة وجـــود موافقـــة مـــن 

. ة / ملســـتفيد ا

مسؤول/ة ادماج النوع االجتماعي واإلعاقة   ج( 

ــاالت  ــأن إدارة احلـ ــة بشـ ــورة الفنيـ ــب املشـ -  طلـ

واإلعاقـــة. االجتماعـــي  بالنـــوع  املتعلقـــة 

خارج اإلغاثة واخلدمات االجتماعية ح( 

التواصـــل مـــع الشـــركاء اخلارجيـــني بهـــدف   -

اإلحالة/ تقدمي اخلدمات.  

ــة  ــتوى املنطقـ ــى مسـ ــم علـ ــؤول التعليـ مسـ  -

ــة  ــتوى املنطقـ ــى مسـ ــة علـ ــؤول الصحـ ومسـ

وإحالتهـــا. احلـــاالت  وإدارة  املعلومـــات  لتبـــادل 

ــى  ــي علـ ــؤول األمنـ ــي واملسـ ــؤول القانونـ املسـ  -

مســـتوى اإلقليـــم لتقييـــم جـــدوى خطـــة التدخـــل 

ـــزم  ـــذي إذا ل ـــب التنفي ـــة )واملكت ـــاالت احلرج ـــي احل ف

األمـــر(.

ــي  ــم فـ ــتوى اإلقليـ ــى مسـ ــن علـ ــط األمـ ضابـ  -

ـــل  ـــي العم ـــني ف ـــدات لأخصائي ـــود تهدي ـــة وج حال

االجتماعـــي.

أي موظـــف فـــي جميـــع أنحـــاء الوكالـــة يتـــم   -

تكليفـــه بدعـــم خطـــة التدخـــل فـــي احلـــاالت 

ــة. احلرجـ
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األخصائيون /ات  في العمل االجتماعي  .54

ــل  ــي العمـ ــراط فـ ــية: االنخـ ــف الرئيسـ الوظائـ

ــة  ــر خطـ االجتماعـــي مـــع املســـتفيدين لتطويـ

ـــر  ـــاركي. توفي ـــاس تش ـــى أس ـــل عل ـــة والتدخ الرعاي

االحتـــواء والدعـــم لزمـــاء العمـــل.

التواصل مع:

ـــى مســـتوى  مشـــرفي /ات العمـــل االجتماعـــي عل أ( 

املنطقـــة  

لاحتواء ومناقشـة احلـاالت في حـاالت مختارة متى   -

وحيثمـا يتطلـب األمـر، باإلضافـة إلـى اجتماعـات 

فرديـة وجماعيـة مـرة كل أسـبوعني.

ـــي  ـــة بشـــأن احلـــاالت احلرجـــة ف ـــرات حال عقـــد مؤمت  -

حـــال إســـنادها الـــى األخصائـــي/ة فـــي العمـــل 

االجتماعـــي.

ــون  ــا يكـ ــة حيثمـ ــات مجتمعيـ ــم تدخـ تنظيـ  -

مناســـباً.

األخصائين في العمل االجتماعي ب( 

الدعـــم بـــني زمـــاء العمـــل مـــن أجـــل التأمـــل   -

الذاتـــي واالحتـــواء.

تبـــادل منتظـــم للخبـــرات املهنيـــة مـــرة كل   -

العمـــل  مشـــرف  مـــن  بتيســـير  أســـبوعني 

املنطقـــة. مســـتوى  علـــى  االجتماعـــي 

عنـــد االقتضـــاء، التشـــارك فـــي إدارة حـــاالت   -

املســـتفيدين. لبعـــض  معينـــة 

مسوؤل/ة ادماج النوع االجتماعي واإلعاقة  .55

ــع  ــتمر مـ ــية: التواصـــل املسـ الوظائـــف الرئيسـ

ـــة  ـــة وخاص ـــاالت اخلارجي ـــني وإالح ـــركاء اخلارجي الش

ـــة  ـــع احمللي ـــات اجملتم ـــني ومنظم ـــركاء احمللي ـــع الش م

ـــدول  ـــات ال ـــة ومؤسس ـــر حكومي ـــة والغي واحلكومي

املضيفـــة والقطـــاع اخلـــاص. تقـــدمي ا لدعـــم 

الفنـــي ملنظمـــات العمـــل اجملمتعـــي مـــن اجـــل 

حتســـني جـــودة اخلدمـــات املقدمـــة لاطفـــال 

والنســـاء واالشـــخاص ذوي االعاقـــة واملســـنيني.

التواصل مع:

مسؤول/ة اخلدمات االجتماعية في االقليم  أ( 

التشـاور باالمور املتعلقة بالشـركاء والدعم والفني   -

لاخصائيـني /ت فـي العمـل االجتماعـي

القيـــام بجمـــع اجنـــدة باخلدمـــات املتعلقـــة   -

ـــي  ـــوع االجتماع ـــى الن ـــي عل ـــف املبن ـــاالت العن بح

وحمايـــة االطفـــال واالشـــخاص ذوي االعاقـــة.

مشـــرف /ة العمـــل االجتماعـــي علـــى مســـتوى  ب( 

ــة  املنطقـ

ـــف  ـــاالت العن ـــي ادارة ح ـــي ف ـــح الفن ـــدمي النص تق  -

ـــخاص ذوي  ـــي واالش ـــوع االجتماع ـــى الن ـــي عل املبن

االعاقـــة 

املوافقـــة علـــى احتياجـــات التدخـــات علـــى   -

الشـــركاء ومـــع  اجملتمعـــي  املســـتوى 

ج( خارج االونروا 

ـــا  ـــني فيم ـــركاء احملليي ـــع الش ـــراكات م ـــز الش تعزي  -

ــات ــدمي اخلدمـ ــاالت وتقـ ــق بإالحـ يتعلـ

رصـــد جـــودة اخلدمـــات املقدمـــة مـــن الشـــركاء   -

اخلارجيني  
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