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توصیات 

املؤمتر العلمى السادس والعشرون
مة االجتماعیة وتطویر اخلد"

”العشوائیات
٢٠١٣مارس ٧-٦الفرتة من 
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-:تمھید
بكلیة الخدمة االجتماعیة جامعة حلوان عقد المؤتمر الدولى ٢٠١٣مارس ٧-٦على مدى یومي 

السادس والعشرون بعنوان
"یر العشوائیاتاخلدمة االجتماعیة وتطو" 
-:واستھدف المؤتمر 

.نشر البحوث العلمیة المتخصصة فى الخدمة االجتماعیة وتطویر العشوائیات-١
.تبادل الخبرات حول تعلیم وممارسة الخدمة االجتماعیة -٢
.وضع نماذج علمیة إلدارة المؤسسات االجتماعیة العاملة فى تطویر العشوائیات-٣
.االجتماعیة فى مجاالت الرعایة االجتامعیة للمجتمعات العشوائیةتطویر الممارسة المھنیة للخدمة -٤
تدعیم المشاركة فى تحویل وصنع واتخاذ القرار فى برامج ومشروعات الرعایة االجتماعیة فى -٥

.اطار تطویر العشوائیات 

-:وتضمن المؤتمر سبعة محاورھى
.مشكالت المجتمعات العشوائیة-:المحور االول
.الرعایة االجتماعیة للمجتمعات العشوائیة-:المحور الثانى
.الخدمة االجتماعیة الوقائیة للمجتمعات العشوائیة -:المحور الثالث
.التخطیط البرامج الرعایة االجتماعیة فى المجتمعات العشوائیة-:المحور الرابع 

.سیاسات التنمیة االجتماعیة فى المجتمعات العشوائیة-:المحور الخامس
.تجارب ودراسات محلیة وعالمیةة فى تطویر المجتمعات العشوائیة-:لسادسالمحور ا

.االمن االجتماعى فى تطویر المجتمعات العشوائیة-:المحور السابع
) ٨(بحثًا تم تحكیمھا وفق القواعد العلمیة للتحكیم كما عرضت ) ٦٠(ولقد نوقش فى المؤتمر عدد

-:ر التى كانت بعنوانورقة عمل، باالضافة إلى دوائر الحوا
"عشوائیات مصر بني االزمة واحلل" 

باحث من كلیات ومعاھد الخدمة االجتماعیة فى جمھوریة ٥٠٠ولقد شارك فى المؤتمر أكثر من 
.مصر العربیة ، المملكة العربیة السعودیة،جمھوریة السودان، سلطنة عمان، لیبیا

وبھدى من ى المؤتمر ،و البحوث التى نوقشت ودوائر الحوار، وفى ضوء أوراق العمل التى قدمت ف
المقترحات التى طرحتھا اللجان العلمیة والمشاركین فى المؤتمر بشان ماینبغى أن یطرحھ المؤتمر من 
توصیات تتصل بالقضیة الرئیسیة للمؤتمر ومایرتبط بھا من قضایا فرعیة ، تمكنت لجنة التوصیات من 

.ر بلورة توصیات المؤتم
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-:وھذا وقد تم تصنیف ھذه التوصیات على النحو التالى
-:توصیات عامة: أوًال

الكلیة بشان تنظیم مؤتمرات دولیة للخدمة االجتماعیة جھھالدعوة إلى استمراریة التوجھ الذى تنت-١
ح األخذ إلتاحة الفرصة للتفاعل بین المدارس الفكریة المتعددة للخدمة االجتامعیة على نحو یتی

والعطاء لتفعیل دور المھنة فى خدمة قضایا ومشكالت المجتمعات المختلفة واالنفتاح على 
.التجارب المحلیة والدولیة فى ھذا المجال

ین المشتغلین بالخدمة السعى إلى وجود آلیات أخرى غیر المؤتمرات الدولیة لتدعیم وتقویة الصلة ب-٢
المستوى الدولى مثل تبادل األساتذة، وتبادل المؤلفات،على –أكادیمیین وممارسیین–االجتماعیة

.وعقد ورش العمل ، البرامج التعلیمیة المشتركة بما یدعم المھنة نظریًا وعلمیًا
تشجیع أعضاء ھیئة التدریس بكلیات ومعاھد الخدمة االجتماعیة على النشر العلمى فى المجالت -٣

باعتبار ذلك مدخال لتطویر تعلیم وممارسة المھنة، والدوریات العلمیة المتخصصة محلیًا وعالمیًا 
باالضافة لتشجیع حركة التألیف الجماعى والترجمة والنشر للمراجع الحدیثة حتى یمكن االستفادة 

.منھا
-:توصیات خاصة بتطویر برامج الرعایة االجتماعیة فى المجتمعات العشوائیة: ثانیًا

فى الحصول على برامج الرعایة االجتماعیة وتحقیق ة التأكید على حق سكان المجتمعات العشوائی-١
یة لكل أفراد المجتمع العشوائى عبر أھداف عیة والصحیة واالقتصادیة والترویحالمتطلبات االجتما

وقائیة وعالجیة وتنمویةباستخدام النماذج العالجیة والمؤسسیة التى تؤكد على حق الفرد فى اشباع 
.احتیاجاتھ االساسیة 

اعیة كل فى مجال مى مخاطبة الوزارات المعنیة بالخدمات لتوفیر خدمات الرعایة االجتالعمل عل-٢
اھتمامھا لتحقیق الرعایة المتكاملة لسكان المجتمعات العشوائیة فى ضوء ما تسفر عنھ دراسة تلك 

.المجتمعات من احتیاجات ومشكالت یعانى منھا السكان
االرتقاء بمستوى الصحة العامة ، مع االھتمام بتوضیح االھتمام بنظافة البیئة ومقاومة األمراض و-٣

مصادر الخدمات لسكان تلك المجتمعات واالجھزة والمؤسسات التى یمكن التعاون معھا أو 
.االستفادة من خدماتھا ومواردھا فى تخطیط وتنفیذ برامج الرعایة االجتماعیة

سات الخدمیة فى المجتمعات العشوائیة ر على المسئولین عن المؤسیبة والتأثاستخدام أسالیب المطال-٤
الحتیاجات المواطنین من خدمات الرعایة االجتماعیة وتسھیل حصولھم لیكونوا أكثر استجابة 

.علیھا
-:توصیات خاصة بالمادة تخطیط المناطق العشوائیة وتنمیتھا : ثالثا 
اال- ١

.الصحى والمیاه ونظم جمع القمامة
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دھتمام بالمشاركة فى مصر وتح    اال- ٢

للتخفیفالمناطق العشوائیة   
.زة األھلیة والحكومیةأو یجب ان تشارك فیھا كل من األجھ

٣ -
والمھارات الفنیة الالزمة لمواجھ   

: المشروعات التى یمكن ان تحقق ذلك     

.والمنزلیة
اال- ٤

والریا

والجماعیة واستثمارھا لت  

.یحتاجونھا وتنمیة قدراتھم لألعتماد على النفس وتحقیق التغیر المنشود
:توصیات بتطویر ممارسة مھنة الخدمة االجتماعیة بالمجتمعات العشوائیة:رابعًا 
١ -

.تفاعلھم االیجابى معھا ویسھم فى تعدیل سلوكیاتھم تجاھھا
یمكن لوكالة الكلیة لشئون البی    - ٢

احتیاجات شبا 

.خرىوتسھم فى تنمیة البیئة العشوائیة من ناحیة أ
٣ -

اشباعھا  
.احتیاجاتھم واعتمادًا على مواردھم
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٤ -

.یاجات السكانالخدمات وفق احت
دیمكن لقسم التخطیط االجتماعى المساھمة فى تح     - ٥

ومساعدتھ فى التخطیط إل   

.التى تسھم فى وضع خطط واقعیة لتنمیة وتطویر تلك المجتمعاتوجیة والتنمویةالعال
المساھمة فى اجراء الدراسات والبحوث المیدانیة من خالل وضع خطة بحثیة یشترك في تنفیذھا -٦

وطالب الماجستیر والدكتوراه وبحوث الترقیة ) المشروعات البحثیة(طالب مرحلة البكالوریوس 
مجتمعات العشوائیة والتنبؤ بما سیحدث  من مشكالت مستقبلیة فى اطار  لتشخیص مشكالت ال

الظروف التى یمر بھا مجتمعنا وتزوید متخذى القرار بنتائج تلك البحوث لإلعتماد علیھا فى رسم 
.ومواجھة المشكالت على أساس علمىخطط زمنیة لتوفیر الخدمات 

ر المناطق العشوائیة للمساھمة فى تقییم تعاون المھنة وعقد بروتوكول تعاون مع صندوق تطوی-٧
فعالیة خدماتھ وتطویر استراتیجیات عمل الصندوق بما یساھم فى تحقیق أھدافھ فى وضع خطط 
تنمیة وتطویر المناطق العشوائیة طبقًا للمخططات العمرانیة من ناحیة ویضمن مساھمة المجتمع 

.فى أعمال تطویر المناطق العشوائیةالمدنى وقطاع األعمال على المساھمة العینیة والمدایة
اھتمام كلیات ومعاھد الخدمة االجتماعیة بتدریب الطالب فى اطار مشروعات تدریبیة بالمناطق -٨

العشوائیة كل فى نطاقھ الجغرافى ومحاولة التوصل لنماذج مھنیة تدعم دور المھنة فى تطویر 
.وتنمیة تلك المناطق


