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للمعھد ) 2010-2009( بعد النجاح المتميز الذي عرفتھما الدورتين السابقتين 

الربيعي الدولي حول مھن العمل ا9جتماعي، تنظم جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ممثلة 

" المعھد الدولي للسوسيولوجيا وا9نتربولوجيا والتنمية البشرية"في شبكتھا الدولية 

  وجامعة صوفيا أونيتبوليس بفرنسا،)فرنسا(والمعھد الجھوي للعمل ا9جتماعي ببروتان 

المعھد الربيعي الدولي الثالث ): كندا(سة العمل ا9جتماعي بجامعة مومنكتون ومدر

والذي سيشكل بحق محطة لقاء بين . فاس حول مھن العمل ا9جتماعي والتنمية البشريةب

 ،باحثين أكادييمين ومدرسين وطلبة ومھنيين في العمل ا9جتماعي وفاعلين جمعويين

آليات تمكين الكفاءات "ة والممارسة في موضوع وذلك لمناقشة رھانات تمفصل النظري

سيرھان و". نحو مقاربة بين ثقافية: في ميداني العمل ا*جتماعي والتنمية البشرية

تربوي ال ا من الحوار التفاعليجو  بين مختلف المشاركينالمعھد ھاته المرة على خلق

من الوراشات إذ سيتضمن عددا .  ذات طابع أفقيية عXقات تواصل فيهتسودوالذي 

الموضوعاتية والتي يبتغي من خXلھا عدم الوقوف كثيرا عند مختلف التنظيرات 

 ولكن كذلك تبادل الخبرات المستمدة من تجارب ميدانية ،المدرسية حول تيمة الملتقى

عايشھا المشاركون في الملتقى، مع فسح فرصة أكبر للطلبة للتعبير عن تصوراتھم 

  .كزة أو على شكل ملصقات توضيحيةداخXت مر إما على شكل م،وأفكارھم

وتجدر اaشارة أن ھدف الذي نروم  تحقيقه في ھذه الدورة يظل مزدوجا في  

 البينثقافية القائمة في حقل التنمية نوعاتمساره، فنحن نبتغي أو9 الوقوف عند مختلف الت

ناء إعدادنا dي  والتي علينا أخذھا بعين ا9عتبار أث،البشرية ومھن العمل ا9جتماعي

 الفرصة للمشاركين لتبادل ةإتاح ونود ثانيا .الفئات الھشةإستراتيجية تمكين كفاءات 

الشيء الذي سيمكنھم من الكشف . الخبرات  والتقنيات العملية التي سبق لھم أن جربوھا

عن مختلف صيغ الفعل الداعمة لتدخXتھم في مجال تمكين الكفاءات لدى الفئات التي 

  .مساعدتھاون يستھدف

9جدال في كون المشاركين في ھذا الملتقى يصبون إلى معالجة تيمة البحث وفقا  

ومن ھنا فإن غايتنا من ھذا الملتقى 9 تنحصر في حدود البحث . ثقافي لمنظور دولي بين

 وإنما تتجه صوب جمھور عريض ليس ،التكوين المعرفي فقطو  الصرفالعملي

  .المدنيةومعنى الحياة المواطنة فھم ما أكاديميا بالضرورة، رغبته 

 



 3 

  :توصيف عام لموضوع المعھد
إذا أعطيت شخصا سمكة فسوف يتناولھا مرة واحدة، : "ھناك حكمة صينية تقول 

من المؤكد أن ". لكن إذا علمته ا9صطياد، فسوف يعرف كيف يكسب قوته طيلة حياته

الذاتية وذلك من حيث كونه ھذه الحكمة تتضمن بشكل خXق مفھوم تمكين الكفاءات 

مفھوما أساسيا في مجال العمل ا9جتماعي، و ھو يحيل إلى أو9ئك اdشخاص الھشين 

 ولكي يكونوا ،إما اجتماعيا أو نفسيا والذين يعانون من عدة مشاكل، وليخرجوا منھا

المصاحبة من  فھم يحتاجون إلى نوع ،قادرين على تغيير وضعياتھم و محيطھم

في إطار ھذا السجل ينھض الدور اdساسي للعاملين في . نفسي ا9جتماعيوالتأطير ال

المجال ا9جتماعي على تشجيع الفئات الھشة اجتماعيا dجل تشغيل مھاراتھا 

ومن ھنا .  وذلك من أجل حل المشكXت التي تعترضھا،واستراتيجياتھا بشكل فعال

 نوع من التعلم التفاعلي البناء  توفير يتمثل فيفالدور المنوط بمھني العمل ا9جتماعي

والذي يأخذ بعين ا9عتبار روح المبادرة ). Chi & all. 2001(للفئات المستھدفة 

الذاتية في الفعل وا9عتماد على الذات في حل المشكXت ويزكي الثقة بالنفس التي تعمل 

لمبادرة بروتوكول ا(على تقليص ھامش التردد لدى اdفراد أثناء انطXقھم نحو الفعل 

  ). على سبيل المثال2005الوطنية للتنمية البشرية 

وعليه فإن عملية تمكين الكفاءات 9 تتحقق لدى اdفراد إ9 من خXل تشجيعھم  

بتوفرھم على ھذا و. على إعداد نظام دينامي وذاتي 9شتغال المعارف والمھارات

تيكية،  ابتكار جملة من ، يكون بمقدورھم، رغما قلة الموارد المادية واللوجيسالنظام

  .اdدوات لمعالجة الوضعيات التي تواجھھم

وھكذا، إذا كان الرھان اdساسي لعمليات تمكين الكفاءات دعم اdفراد ليكون  

 تحمل مسؤولياتھم الذاتية والتحكم في مصيرھم ا9قتصادي و المھني ستطاعھمبم

. يهعھم، بدل أن يظلوا عبئا علوا9جتماعي والعائلي، وليشكلوا بذلك قيمة مضافة لمجتم

فإن ھذا الرھان  يتمظھر بجXء  في مجال النسيج الجمعوي من خXل دعوة الجمعيات 

تلك الفلسفة التي ستحث 9 محالة الفعالين . إلى استيعاب فلسفة ا9قتصاد ا9جتماعي

الجمعويين بعدم رھن مصير جمعياتھم ومستقبلھا باaلحاح على مساعدات الدولة 

و تحويل  جمعياتھم في المقابل إلى مؤسسات إنتاجية . رتزاق من ھبات المحسنينوا9

وبھذا المنھاج فقط تصبح الجمعيات . قادرة على تسويق مجموعة من السلع والخدمات

و 9 يكون كسب ھذا الرھان ممكنا إ9 بتمكين . مبادرة لتحصيل مواردھاوسيدة مصيرھا 
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الشيء الذي سيسمح . ة اdلمانية، بنظام ذاتي ا9شتغالاdفراد والجماعات، ووفقا للفلسف

النشطة في نسق العمل ا9جتماعي وا9عتماد وللمواطنين با9ندماج والمشاركة المواطنة 

إذا كنت ستحكي "على ذواتھم في إعدادھم لمشاريعھم الخاصة وذلك وفقا للمعادلة التالية 

ما سأتذكره، ولكن إذا ما ساھمت في لي شيئا فإنني قطعا سأنساه و إذا دونته لي فرب

  )Thal, 2004 : 30" (إنتاجه فXشك أنني فسأفھمه

 اdفراد والجماعات بتمكين مرتبط طرحھذا البلوغ مثل ونلفت ا9نتباه ھنا إلى أن  

  :من الكفاءات التالية

ونعني به قدرة الفئة المستھدفة على تدبير شؤونھا المحلية وعلى :  التضبيط الذاتي-1

  .كييف ديناميتھا الداخلية مع ا9كراھات الخارجيةت

وتفيد مدى وعي الفئة المستھدفة بمختلف مراحل تطورھا ومدى :  المراقبة الذاتية-2

  قدرتھا على تحيين معارفھا وخبراتھا وفقا لمستجدات العالم الخارجي؟

ھا ورغباتھا ھل الفئة المستھدفة واعية بخصوصياتھا وبتاريخھا وھويت:  التمثل الذاتي-3

  وتوجھاتھا وانتظاراتھا؟

ھل بمقدور الفئة المستھدفة استشراف المستقبل واستباق المشكXت :  التعديل الذاتي-4

التي من الممكن أن توجھھا مستقبX وإعداد ا9ستراتيجيات المناسبة لحلھا؟ 

)Khabbache, 2004(.  

اب وتداعيات نجاحاتھا ھل بقدور الفئة المستھدفة معرفة أسب:  التوصيف الذاتي-5

    (Siegler, 2002)وإخفاقاتھا

ھل تقوى الفئة المستھدفة على ابتكار مھارات وتقنيات فعالة في :  المفھوم الذاتي-

أم أنھا تبقى، دون أي اجتھاد وبغياب تام . معالجتھا للوضعيات المشاكل المطروحة عليھا

عنھا الزمن، وأساليب عمل  ى إعادة إنتاج أدوات جاھزة عفحبيسةdي حس إبداعي، 

 خبراء العمل ا9جتماعي بعض تم النصح بھا من طرف جاھزةتأخذ شكل وصفات 

)Demtriou et Kazi, 2001(؟ 
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  :ا�شكالية
9 خXف في كون مفھوم تمكين الكفاءات، إن لدى اdفراد أو الجماعات، يتضمن  

ات المرتبطة بتوطيد العدالة بعدا أخXقيا مؤداه استدعاء جملة من المبادئ والممارس

وھنا تقترح المقاربات البراغماتية للسياسات . ا9جتماعية لفائدة الفئات الھشة اجتماعيا

 ,Payet, Guiliani, Laforgue, 2008 ; Cantelli, Roca I Escoda(العمومية 

Pataroni, Stavo Debauge, 2009 ; Tardif, Felix, 2010 ( تناول الفعل

 خXل التقييم اdخXقي لعمليات تدخل المسؤولين أو المتخصصين  لتأھيل ا9جتماعي من

تلك العمليات التي تعرف أحيانا عدة اخت9Xت وتنتھي أحيانا إلى معاناة . الفئات الھشة

 ,Renault, 2008, Cultiaux, Perilleux(نفسية اجتماعية لدى الفئة المستھدفة 

Fassin, 2010 .(شارة، إلى أaن ھذه المقاربة المعتمدة، لم تبقى عند حدود وتجدر ا

يعود إلى سنة  –تقييم أخXقي شامل وحديث للسياسة الصحية وا9جتماعية لدولة فقط  

 ، وإنما شرعت في مساءلة مجموعة من المعارف التربوية والعXجية المعروفة-2000

ين وجمھور والتي تم تحصيلھا من المؤسسات المدرسية واaعXمية لفائدة الممارس

  ).Ferrand, 2008(المستفيدين 

  

ي  ــــــــــــــــــــوبناء على ما سبق، يمكن التأكيد على أن مفھوم ا9قتصاد اdخXق 

 منح لعمليات تمكين الكفاءات لدى الفئات الھشة تصورا جديدا مؤداه اdخذ Amartya لـ

ي تتجلى بوضوح في احترام  والت.بعين ا9عتبار الحقوق السياقية والواقعية ل¥نسان

إذ 9 يمكن بلوغ ديمقراطية حقيقية دون اعتماد ھذا المعطى في . خصوصياته الثقافية

 ,De Munck)تدخXت الدولة ومؤسساتھا في فضاءات المھمشين اجتماعيا

Zimmerman, 2008) . 

ويبقى أن نشير إلى أن مفھوم تمكين الكفاءات يطرح جملة من اaشكا9ت  

ومن ذلك صعوبة التحديد العملي ©ليات دمقرطة عXقات غير متكافئة . والعمليةالنظرية 

في امتXك السلطة وممارستھا، بين عاملين، مثX،  في قطاع العمل ا9جتماعي يمتلكون 

وأخيرا نشد ا9نتباه إلى أنه من . مراكزا نافذة وآخرين لديھم مراكز وظيفية غير معتبرة

بحيث بأي . ويات تأثير عمليات تمكين الكفاءات على اdفرادالصعوبة بمكان تقويم مست

معنى ووفقا dي مقاييس يمكن القول أن ذاك الفرد استفاد من عملية تمكين الكفاءات وقد 

طور بالفعل استعداداته وأصبح بمقدوره تدبير الوضعيات المشاكل التي يواجھھا اعتمادا 
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عل تمكين الكفاءات بين اdفراد والجماعات؟ على ذاته؟ وما طبيعة العXقة القائمة في ف

 بالنسبة للجماعة؟  تمكين الكفاءات للفرد كما ھو الحالأساليببمعنى ھل نعتمد نفس 

لدى البعض الرغبة في الخضوع لعمليات تمكين الكفاءات وآخرين  ولكن إذا كان

يرفضون ذلك، أ9 يمكن القول أن اdمر ھنا مرتبط بالمحافظة على حرية ا9ختيار 

الشخصية بدل السقوط في اaكراه الجبري؟ وھل من الضروري تقييم، كما جرة العادة، 

 رابح وخاسر؟ وأ9 يخفى مفھوم عملية تمكين الكفاءات من خXل ھاته الثنائية الضيقة

تمكين الكفاءات تشجيع الفئات الھشة على البحث عن حلول ذاتية لمشاكلھم أحينا بشكل 

لعادل للثروات اترميقي وترقيعي وذلك من أجل التخلي عن مطالبھم الملحة للتوزيع 

  )Sen, 2004-2010(والموارد والتنازل عن الحصول على الدعم المادي الكافي؟ 

ما9 يمثل ما سبق بسطه من أفكار،  إشكا9 جوھريا بالنسبة للباحثين في آليات إج 

ويطرح ھذا اaشكال صعوبات جمة عندما . التدخل في فضاءات العمل ا9جتماعي

نتناوله على مستوى اختXف ثقافات ومعتقدات وذھنيان الفئات المستھدفة واختXف 

فاعل اجتماعي أن يعمم ترسانة من لالي كيف لوھنا يطرح السؤال الت. بنياتھا ا9جتماعية

المھارات واdدوات حول تمكين الكفاءات سبق وأن كانت ناجعة في سياق ما على سياق 

ربولوجية للفئات الھشة لبناء أدوات تمكين تآخر مختلف؟ وما أھمية المصاحبة اdن

يغة جديدة منسجمة مع خصوصيتھا الثقافية؟ وبأي معنى يمكن منح لمفھوم التمكين ص

 نؤثر في تجد تجليتھا في خلق عXقة أفقية بين المتدخل والفئة المستھدفة، مؤداھا بدل أن

 بدوره يؤثر فينا، وعندما ندعم كفاءاته فھو يدعم بدوره كونهنتقبل ن علينا أا©خر فقط  ف

بين المتدخل والفئة كفاءاتنا؟ وإ9 أي حد يمكننا الخروج من منطق السالب والموجب 

  عXقة ا9عتماد المتبادل بين جميع اdطراف؟   تشجيع في المقابل مستھدفة، وال

وتأسيسا على ما سبق، يتمثل بوضوح الھدف من ھذه الدورة الربيعية الثالثة الذي  

 دعم الكفاءات في مجال العمل موضوع9يبتغي الوقوف عند بعض التنظيرات في 

ية عاشھا مھنييون اجتماعيون في مختلف ا9جتماعي  فقط وإنما استدعاء شھادات واقع

  .  تدخXتھم لصالح الفئات الھشة
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  :محاور المداخJت
إشكال الحكامة في العمل ا9جتماعي وأھميتھا في النھوض بعملية : المحور اdول -

  .تمكين الكفاءات

التدخل ا9جتماعي لفائدة المستفيدين من الخدمات ا9جتماعية : المحور الثاني -

 .على مستويات اقتدارھم واستقXليھم في ممارسة الفعلوأثرھا 
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  اللجنة العلمية

  ايس فاسإبراھيم أقديم عميد كلية ا©داب والعلوم اaنسانية س. د.أ

  روجر سميت من بريطانيا. د.أ

  شارل كوشير من كندا. أد

  ناتلي بولزون  من أستراليا. ة.د.أ

  .د جوال كوندو من فرنسا.أ

  د ھشام خباش كلية ا©داب والعلوم اaنسانية سايس فاس.أ

  كلية ا©داب والعلوم اaنسانية سايس فاسمحمد فوبار . د.أ

  لوم اaنسانية سايس فاسد عبابو محمد  كلية ا©داب والع.أ

  الشرقاوي محمد كلية ا©داب والعلوم اaنسانية سايس فاس. أ

  أحمد لمليكي من فرنسا. أ

  د إيسيدو مايا جريكو من إسبانيا.أ

 نيل ھول من أستراليا. د.أ

 

  اللجنة التنظيمية 
  جني مو9ن من فرنسا. ة.أ

   سايس فاسكلية ا©داب والعلوم اaنسانيةبردعي   د عبد الحميد.أ

  د ھلو عبد هللا مركز تكوين اdساتذة فاس.أ

  عبد المجيد المكني منسق وكالة التنمية ا9جتماعية فاس. أ

  جليل السريغيني مدير دار الشباب. أ

  جبار عبد الحق،  كلية ا©داب والعلوم اaنسانية سايس فاس. أ

  نجاح محمي،  كلية ا©داب والعلوم اaنسانية سايس فاس. أ

  لويان تارديف من فرنساج. أ
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  المداخJت
  :تقبل اللجنة العملية نوعين من المداخXت، المداخXت الشفوية والملصقات

  

  : المداخJت الشفوية
 دقيقة وأن تكون مرفقة بملخص بالفرنسية أو 30 أن 9 تتجاوز مدة العرض -

  . كلمة200 و150اaنجليزية، يتضمن ما بين 

) American Psychological Association : (عتماد  يتم توثيق المراجع با-

APA-org.apastyle.www-   

على وجه واحد، بمسافتين  )A4( وعلى الورق CD  تقدم المداخلة على نص مكتوب -

)  سم2.5(بما في  الھوامش والمراجع والمقتطفات والجداول والمXحق وبحواش واسعة 

  . أعلى وأسفل وعلى جانبي الصفحة

 يجب أن تحتوي الصفحة اdولى من المداخلة على عنوان البحث وأسم الباحث والجھة -

  . التي يعمل فيھا وعنوانه وبريده اaلكتروني

  .  كلمة تتضمن الھوامش و9ئحة المراجع1000 يراعى أن 9 يزيد حجم البحث -

   14 بنط عريض ARABIC Transparent تشكيلة الحروف المطبيعة -

  16 تنظيم طباعة البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية وسط السطر بنط عريض -

والعناوين الفرعية في الجانب اdيمن في وسط مستقل بنط غامق والعناوين الثانوية في 

   .بداية الفقرة

 

  :  الملصقات
روضھا والنتائج المحصل  سنتيمتر وتتضمن إشكالية الدراسة وف200 على 100حجم 

  . عليھا وإن كانت مؤقتة، مع إضافة بعض الرسوم التوضيحية إن أمكن

على الراغبين في المشاركة تقديم ملخص حول مداخلتھم 9 يتجاوز صفحتين : ملحوظة

  . مارس3أو تصور أولي للمصق قبل 

  hichamcogn_99@yahoo.fr     :  إلى البريد الرقمي التالي
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 قرص مدمج وعلى شكل كتاب في المقبولة بعد التحكيم الزوجي ستنشر على المداخا9ت

، الناشر، المعھد الدولي لÅنتربولوجيا، السوسيولوجيا 3: ، العددالتنمية البشريةة سلسل

  .منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد هللا. والتنمية البشرية

     

  :  مصاريف المشاركة
   ماي21و 16ياحة وأمسية ترفيھية بين لة سوتغطي اaقامة والتغذية ورح

  بالنسبة لÅساتذة والموظفين يورو  250 −

   يورو بالنسبة للطلبة 150 −

  :    إلى العنوان التالي2011 ماي 1 قبل يرسل شيك بالمبلغ

Charles Gaucher 
Professeur adjoint 

École de travail social 
Université de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon, local 366 
o-B, Canada, E1A 3E9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


