وثيقة أستراتيجية العمل االجتماعي 2025-2016
جااااا "اسااااتراتيجية العماااال االجتماااااعي  " 2025 -2016والتااااي أعاااا ت ا
الاااوزارة تحقيقاااا لرؤياااة صااااال الج لاااة القاااس ان ساااا و ااا ساااعي  -افظااا
ورعاااا – أهمياااة صاااياةة رؤياااة تدموياااة ج يااا ة لمقاااتقفل العمااال االجتمااااعي اااي
الاااف وق وسااا ان سقاااذ هااات االساااتراتيجية ااا فااااو الشاااريعة امسااا ية القااامحةق
والدظاااااس ايساسااااي لس ولااااة قوالتوجي ااااا القااااا ية لج لتاااا قوثقا ااااة وتقالياااا وسااااي
المجتمااااال قوالمعاهااااا ا واالتفاسياااااا ال ولياااااة والتشاااااريعا الوطدياااااة وأساااااتقرا
لواساااال المجتماااالق وتضاااال وثيقااااة االسااااتراتيجية الطااااارا تمااااا لفاااارا العماااال
االجتماااااعيق وتدقااااج اااال امطااااار العاااااس المقتااااري لسقياسااااا االجتماعيااااة الاااات
أع المجسس ايعسى لستخ يط ي الطار االن ق االستصاو لسقس دة.
وكمااااا تعسمااااون قاااا تاااا العاااا او هاااات االسااااتراتيجية اعتماااااوا عسااااى ج ااااووك
وخفاااراتم وعساااى الع يااا ااا الخفااارا الوطدياااة وال ولياااة ماااا يتداسااال والمراساااة
يااااان أثاااار
المقفسااااةق اياااا تاااا الجاااارا وراسااااة تشخيصااااية ي انيااااة يااااا سة اااا
الخااااا ا القائماااااة عساااااى الفداااااا المقااااات ةق ضااااا عااااا التعااااار عساااااى را
المقاااتفي ي ااااو جاااووة هااات الخااا ا وجوانااال القصاااور اااي تقااا يم ا .كماااا تااا
تحسيااال الفياناااا الصااااورة عااا المركااا الاااوطدي لواصاااا والمعسو اااا ق وكاااتل
تااا االساااتفاوة ااا نتاااائ ااا تمر اساااتراتيجية العمااال االجتمااااعي الااات عقااا اااي
ياااااا ر أكتااااااو ر 2014ق وكااااااتل ورش العماااااال المتتاليااااااة ااااااي راسااااااة العاااااا او
ايستراتيجية.

الجااااا ير الاااااتكر تمثااااال هااااات االساااااتراتيجية تحاااااو اااااي وور وزارة التدمياااااة
االجتماعياااة خااا المراساااة القاو اااة شااامل حاااور أل داااا اااث ااجاااة ين
تتجااااااوز الاااااوزارة وورهاااااا اااااي التركيااااا عساااااى ااااارا الحماياااااة االجتماعياااااة
المتمثسااااة ااااي اااارا المقاااااع ا الدق يااااة اللااااى لعاااال وور أكفاااار ااااي التممااااي ق
و اااي عمسياااة الدماااو االستصااااو و التدقااايل ااال الق اعاااا االجتماعياااة ايخااار
ذا الصاااسة .وسااا تااا تح يااا ساااتة توج اااا اساااتراتيجية ااسااامة تممااا الاااوزارة
اا تحقياال التااوازن ااي وورهااا ااي الحمايااة اللااى جاناال ورورهااا ااي التع ياا
وتحقيل التحو االجتماعي ايثما كان ذل ممدا وهي :
 -المقاهمة ي تحقيل نمو استصاو

قت اس ويا ل

 ايسرة ي سسل القياسا االجتماعية تع ي الحصانة االجتماعية -الد

المفدي عسى اينظمة

-ن

قار الحياة ي القياسا االجتماعية

 -الد

القائ عسى اقوق امنقان.

لاااتل نضااال اااي أيااا يم (نقاااخة اللمترونياااة ااا هااات االساااتراتيجية وعساااى الموسااال
الااا اخسي لساااوزارة عساااى أ ااال االطااا عسي اااا والورا المعااااني والمفااااهي الاااواروة
ااا وذلاا ل سااتفاوة د ااا ااي عمسيااة العاا او اينشاا ة والفاارا التااي يت سف ااا سااير
العمل ي يرياتم وووائرك .
وساااا يقااااتوجل عسيدااااا جميعااااا اااات الج ااااوو المممدااااة ااااي ترجمااااة وج ااااا
و ت سفااااا وثيقاااااة االساااااتراتيجية ااااا خاااا التعااااااون والتما ااااال اااااي الاااااوزارة
و ختسف الشركا ي الق ا الحمو ي وايهسي والخاص.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير،،،،،،

محمد بن سعيّد الكلباني
وزير التنمية األجتماعية

