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 ملخص الدراسة باللغة العربية

مشكلة الدراسة الحاليةة يةت تحديةد يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  الم ةر  يةت تمثلت 
 تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.

 طكا ت أهدا  الدراسة كالتالت :

 تحديد مستطى مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية. -1
لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق الحمايةةة قيةةام مسةةتطى يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت  -2

 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
تحديد ال يطمات التت تطاجه ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يةت تحليةق  -3

 الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
الري  الم ر  يت تحليق الحماية  تحديد ملترحات زيادة ييالية المر امو اللطمت لتلطير -4

 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
التط ةةإ ىلةةو ت ةةطر تمليلةةت ملتةةرع لزيةةادة يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة   -5

 الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
 طكا ت يرطض الدراسة كالتالت :

 .يكطن مستطى مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية متطسلا  من المتطقع أن  -1
مةةن المتطقةةع أن يكةةطن مسةةتطى يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت  -2

 .تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية متطسلا  
للمسةةتديدين طتحديةةده   تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات الديمطجراييةةة -3

 . مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهديةلمستطى 
تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات الديمطجراييةةة للمسةةتديدين طتحديةةده   -4

ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية لمستطى 
 ية.المستدامة للمجتميات المستهد

طالدراسة من  طع الدراسات التلييمية طت  اسةتمدا  مة هو المسةال االجتمةاعت طتة  جمةع الميا ةات 
مطاسلة استمارة استمار من عي ة عمدية من المستديدين من مرامو الحماية االجتماعية المستدامة 

 .204حجمها 
 طمن أه   تا و الدراسة :

 اإلجامة عن جميع تساإالت الدراسة. -1
 ألطإ. دق الدرض ا -2
  دق الدرض الثا ت. -3
  دق الدرض الثالث جز يا. -4
  دق الدرض الرامع جز يا. -5
ت طر تمليلت ملترع لزيادة يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  الم ةر  تلدي   -6

 يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
 الكلمات المفتاحية :

 المر امو ، الديالية ، الحماية االجتماعية ، المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر . 

Abstract 

The problem of the current study was to determine the 
effectiveness of the national program for the development of the 
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Egyptian countryside in achieving sustainable social protection for 
the target communities. 

The aims of the study were as follows: 

1-  Determining the level of social protection programs for the 
targeted communities. 

2- Measuring the effectiveness of the national program for the 
development of the Egyptian countryside in achieving 
sustainable social protection for the targeted communities. 

3-  Identifying the difficulties facing the effectiveness of the 
national program for the development of the Egyptian 
countryside in achieving sustainable social protection for the 
target communities. 

4- Determining proposals to increase the effectiveness of the 
national program for the development of the Egyptian 
countryside in achieving sustainable social protection for the 
target communities. 

5- Reaching a proposed planning vision to increase the 
effectiveness of the national program for the development of 
the Egyptian countryside in achieving sustainable social 
protection for the targeted communities. 

The study hypotheses were as follows: 

1- It was expected that the level of social protection programs 
for the targeted communities will be medium. 

2- It was expected that the level of effectiveness of the national 
program for the development of the Egyptian countryside in 
achieving sustainable social protection for the targeted 
communities will be medium. 

3- There was a statistically significant relationship between 
some demographic variables of the beneficiaries and their 
determination of the level of social protection programs for 
the targeted communities. 

4-  There was a statistically significant relationship between 
some demographic variables of the beneficiaries and their 
determination of the level of effectiveness of the National 
Program for the Development of the Egyptian Rural in 
achieving sustainable social protection for the target 
communities. 

The study was of the type of assessment studies, and the social 
survey method was used, and the data was collected by a 
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questionnaire form from a non-random sample of 204 beneficiaries 
of sustainable social protection programs. 

Among the most important results of the study: 

1- Answering all the questions of the study. 
2- The validity of the first hypothesis. 
3- The validity of the second hypothesis. 
4- The third hypothesis is partially valid. 
5- The fourth hypothesis is partially valid. 
6- Presenting a proposed planning vision to increase the 

effectiveness of the national program for the development of 
the Egyptian countryside in achieving sustainable social 
protection for the target communities. 

key words  :  

Program, effectiveness, social protection, the national program for 
the development of the Egyptian countryside. 

مدخل لمشكلة الدراسةأوالً:  

تيتمةةر الت ميةةة هةةديا  تسةةيو لتحليلةةه جالميةةة المجتميةةات المتلدمةةة طال اميةةة علةةو حةةد سةةطا  علةةو 
اعتمارها طسيلة أساسية يمكن عن لريلها تحليق ميدالت مرتدية من الرقت طالتلد  طالرياهية ، 
طكةةكلف يةةت محاطلةةة المةةرطر مةةن دا ةةرة التملةة  طااللتحةةاق مركةة  التلةةد  الةةك  يسةةير مميةةدالت 

 .)33، ص 2002عاشطر ،  (سريية 

طللةةد احتلةةت قاةةية الت ميةةة مممتلةة  جطا مهةةا مكا ةةا  مةةارزا  يةةت المجتميةةات مكايةةة أ طاعهةةا علةةو  
السطا  ، كما حظيت ماهتما  اليديد من الماحثين يت ممتل  المجاالت ماعتمارها الطسةيلة المثلةو 

 .( 5،ص2003لتحليق حياة أياإ للمجتميات )  اجت ، محمطد،

ا من الت ميةة المطجةه لئل سةان طيت ظإ  االهتما  المتزايد مالت مية المشرية ماعتمارها  طع 
تهد  يت ال هاية ىلو تحليق اال رتلا  م طعية حيةاة اإل سةان طتطسةيع  -ماعتماره الي  ر المشر 

 لاق امتياراته طقدراته ىلو أق و حد ممكن طتطظية  تلةف اللةدرات أياةإ تطظية   لهةا  يةت 
االقت ادية طاالجتماعيةة طالثلاييةة طالسياسةية، أ  أن اإل سةان هةط محةطر الت ميةة  جميع الميادين
  . المشرية طهديها

ييتمر الي  ر المشرى مطرد ها  ألى دطلة تسيو للت مية ، طمه يمكن اإلستدادة من ط  
كاية المطارد المادية ألق و درجة ممك ة، طلهكا ال يرجع عد  تحليق المرامو طالمشرطعات 

 مطية ألهدايها الم شطدة ليد  تطاير المطارد المادية ملدر ما يرجع ىلو ى يدا  كدا ة طىستثمار الت
 .(37، ص2003اللاقات المشرية مالمجتمع )محمطد،

يالي  ر المشرى يمثإ قطة الديع الحليلية ليملية الت مية، طمن ه ا كان اإلهتما  ممدهط    
لو اإل سان مإعتماره الي  ر الكى يساه  يت ت مية الت مية المشرية علو أسام أ ها مطجهة ى

المجتمع طتلدمه هكا من  احية طمن  احية أمرى يإ ها تهد  ىلو اإلرتلا  م طعية حياته مع 
تزطيده مالمهارات طالممرات طالميار  البلزمة التت تزيد من يرص  مطه  مطا  سليما  يتحلق 

ق ىمتياراته طقدراته ىلو أق و حد ممكن من مبللها المطال ة ال الحة طككلف تطسيع  لا
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طتطظي  تلف اللدرات أياإ تطظي  لها يو جميع الميادين اإلقت ادية طاإلجتماعية طالثلايية 
 ( .106، ص 2003)التاميت،

ا ألن الي  ةر المشةر  هةط هةد  اليمليةة الت مطيةة طهةط طسةيلتها يةت الطقةت كاتةه   ط ظر 
ا من اللدرات التت يت  اتم ا ما يكطن لها  تا جها طتميياتها طألن كثير  اكها علو المدى اللري  جالم 

يت المدى المييد يإن الحاجة قد تمدط ملحة التمةاك مةا يلةز   مةن سياسةات طتةدامير لت ميةة قةدرات 
هكا الي  ر المشر  طريع كدا ته  ما  يكدإ تيظي   مسا همة يت عملية الت مية، طمن ث  تيزيةز 

للادمةةة، طىحةةداث التطايةةق مةةين ىشةةماع االحتياجةةات الحاليةةة طتحيةةق ميةةارات الت ميةةة لؤلجيةةاإ ا
 (11،ص 2014)عمدالمالق،.  االستدامة المستلملية

كما تمثإ مللما  أساسيا  ، طهديا  تسةيو ىليةه المجتميةات ال اميةة طالمتلدمةة علةو السةطا ،  
لكلف يلد اتجهةت الةدطإ ال اميةة ىلةو تحديةد أهةدايها المرتملةة مالت ميةة  االجتماعيةة طاالقت ةادية 
ت طاليمإ علو تحليلها ، محيث تيتمر الت ميةة المل ةطدة الشةاملة مميةديها االقت ةاد  طاالجتمةاع

ميا ، طالتت تستهد  ال هطض الشامإ مالمجتميات ، تحليق استدامة الت مية ) الييسط  ، ىمراهي  
  .( 27، ص  2001، 

طقاية الدلر هت قاية كإ الي طر م ك أن طجد التداطت يةت قةدرات المشةر طظةرطيه  
رية التت هت طيت تللياته  طأرزاقه  طليإ أملر  تا و الدلر هط أ ه يإد  ىلو تآكإ الثرطة المش

محق أثمن ما يت الطجطد طمع طاطع أهمية الثرطة المشرية ىال أن اهتما  اليال  مةالثرطة الماديةة 
ا )اللج ةةةةة  طاللميييةةةةة يلةةةةد جةةةةا  أطال  أمةةةةا الثةةةةرطة المشةةةةرية يلةةةةد جةةةةا  االهتمةةةةا  مهةةةةا مةةةةإمر 

 (.  3، 2003االقت ادية،
مليطن  115ط  22ا مين ، دييت جا حة كطرط ا م2022طيل ا لميا ات الم ف الدطلت ط

شمص ىلو مراثن الدلر، مع طجطد جالميته  يت ج ط  آسيا طدطإ ج ط  ال حرا  يت ايريليا، 
ا عا  163ط 143كما أرتدع هكا اليدد لي إ الو ما مين  . طسي ا  هإال  "الدلرا  2021مليط  

من سكان  %40يييش ط مليار يلير يييشطن يت يلر متيدد األمياد 1.3الجدد" ىلو  دط  
المركزى الجهاز % من الدلرا  ييا طن الدلر المدقع)15الم للة اليرمية تحت مل الدلر، ط

 .(2022لبلح ا ،

الو تراجع   يت تحليق  2020التلرير االقت اد  اليرمت المطحد ليا   كما اشار   
ليريمة حيث اهدا  الت مية المستدامة المتيللة ماللاا  علت الدلر طعد  المساطاة يت الم للة ا

%  15 ـجد حطالت ثلثت عدد السكان يت الدطإ اليريمة  يت حالة يلر اط ميراين للدلر، مي ما  
 .(2021)التلرير االقت ادى ، % ه  من الم الق الريدية23.4ييا طن الدلر المدقع،

  2021ميا ات  اللج ة اإل قت ادية طاإلجتماعية لجرمت اسيا )االسكط ( طللد اشارت 
مليطن من السكان يت الم للة اليرمية يت مراثن الدلر،  مسم  ييرطم كطرط ا  2.3ع الو طقط

مليطن  سمة، كما ان  سمة الدلر ترتدع يت الملدان المتؤثرة  101.4مما يريع عدد الدلرا  ىلو 
% علو التطالت(،كما اشارت الميا ات اياا الو ان 23% طاليمن 22مال راعات ) سطرية  

%، أما يت الملدان اليرمية متطسلة   40األقإ  مطا ستدطق  سمة الدلر ييها عن  الملدان اليرمية
 .(2021)االسكط،.% 17الدمإ يمن المتطقع أن ت مدض قليبل لت إ الو 

دراسة ظاهرة الدلر من اه  مإشرات محث الدمإ طاال داق طاإلستهبلف  مما ال شف ييه 
كما تيد مدمآل أساسيآ  للتير  علو  الظرط  اإلقت ادية للمجتمع  حيث يطير المحث حج  
ام  من الميا ات التو يت  اإلعتماد عليها يو قيام مستطى مييشة األسرة طاأليراد، طككلف 

لليام الدلر طاستمدامها ط تحديد الد ات المستهدية للمرامو  اياا يو تطيير الميا ات البلزمة
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 اإلجتماعية الممتلدة إلرسا  قطاعد اليدالة اإلجتماعية، طلتلطير مرامو الحماية االجتماعية
 ."كمر امو "تكايإ طكرامة" طممادرة "حياة كريمة المستدامة 

دة حج  األسرة هط سم  تزداد  سمة الدلرا  مع زيادة حج  األسرة، ألن زياميد ا ه   
ط تيجة للدلر يت  دم الطقت، يهط  تيجة أل ه ليم لدى األسر الدليرة الحماية االجتماعية الكايية 
طمالتالت تلجؤ هكه األسر ىلو زياده عدد األلداإ ك طع من الحماية االجتماعية ع د التلد  يت 

ة لديها مس طلية كميرة يت السن أط اإل امة مالمرض ماعتماره  م در للدمإ، كما أن األسر
% من األيراد الكين يييشطن يت 20.6زيادة  س  الدلر مسم  زيادة عدد أيرادها  ، ي جد ان 

أيراد  3-6% لؤليراد الكين يليمطن يت أسر مها 42.1أيراد أط أكثر ه  من الدلرا ، 10أسر مها 
  االمركزى لبلح  الجهاز) أيراد 4% ماالسر  التت مها أقإ من 3.5يلرا  .ملار ة    

،2022). 

حيث تت اقص مطشرات الدلر كلما ارتدع مستط  التيلي  ،  يملجت  سمة الدلرا  مين ،
( علو  2017/2020% لمن ح إ علو شهادة جاميية يت ) 7.4% ملامإ 35.6األميين 

%، طملجت ال سمة مين 15.2 سمة الدلرا  مين حاملت الشهادات يطق المتطسل  الرج  من ملطغ 
%، طملجت مين الحا لين علو شهاد تيلي  اساست 13.4من ح لطا علو شهادة ثا طية 

 .(2017/2020% يت ) 33.1

عبلقة مين الدلر اليالمت، طالدلر المحلت حيث يإثر الدلر اليالمت  مشكإ تطجد كما 
شر يت الدلر المحلت كما أن تحسين  طعية الحياة يت المتجير الحاس  للحك  علو مماشر طجير مما

ا من الدطإ ليست يليرة يت  أ  جهطد تمكإ للتمدي  من الدلر أط اللاا  عليه ط جد أن كثير 
ثرطتها ملدر يلر أيرادها يت قدراته  طالميارات المتاحة أمامه ، ىكن ال يرامل الدلر م طرة 

الثرطات ملدر ما يرمل ماليدالة التطزييية، طتيدد الميارات طالدرص يت أ  حاسمة م لص يت 
 .(3، ص 2011)السرطجو ، مجتمع من المجتميات طهكا ما يسمت مالدلر المشر 

المستدامة من أمرز التحديات التت تطاجةه اليديةد مةن  الحماية االجتماعية طييتمر تحليق 
دطإ اليال  حيث يحتار تحليق أهدايها ىلو ىرادة سياسية قطية طسياسةات اقت ةادية  لديةة طماليةة 

الدطلةةة  تم ةةت لةةكلف ،( 21:20، ص 2012سةةليمة طمإسسةةات كات كدةةا ة ) دراجةةت ، السةةييد، 
طهةت ملةة عمةإ سةت دكها  2030المسةتدامة رإية استراتيجية طملةة قطميةة للت ميةة  الم رية 

 لتحليق مرامو الحماية االجتماعية المستدامة  جميع الملدان طالجهات الميي ة 

تحليةةق مرحلةةة أساسةةية يةةت مسةةيرة  3020طتمثةةإ اسةةتراتيجية الت ميةةة المسةةتدامة رإيةةة 
سةتله  رمةل الحااةر مالمسةتلمإ طت طالتةو تيمةإ علةو  يةت م ةرالحماية االجتماعيةة المسةتدامة 

ى جازات الحاارة الم رية ، لتم ت مسيرة ت مطية طااحة لطلن متلد  طمزدهر تسطده اليدالة 
االقت ادية طاالجتماعية ، كما تمثإ مريلة اللريق التت تستهد  ت ظي  االستدادة من الملطمات 
ة طالمزايةةا الت ايسةةية طتيمةةإ علةةو ت ديةةك أحةةبل  طتلليةةات الشةةي  الم ةةر  يةةت تةةطيير حيةةاة ال لةة

 (2030)طزارة التمليل طالتياطن الدطلو ،رإية م ر  طكريمة

لطيلةةة المةةدى للدطلةةة المسةةتدامة ملةةة للحمايةةة  الم ةةرية طتيكةةم الملةةة االسةةتراتيجية
تحليق ممادئ طأهدا  الت مية المستدامة يت كإ المجةاالت ، طتطلي هةا مةؤجهزة الدطلةة الم ةرية 

علو ممادئ الت ميةة المسةتدامة الشةاملة  ط " الت ميةة اإلقليميةة  2030الممتلدة تست د رإية م ر 
ت ةاد  ، طالميةد االجتمةاعت ، المتطاز ة " ، طتيكم األمياد الثبلثةة للت ميةة المسةتدامة الميةد االق

 .(2030)طزارة التمليل طالتياطن الدطلو ،رإية م ر طالميد المي ت 

 حديثةة متلةطرة   علةو مدةاهي  اال ةيلة ة للحمايةة المسةتدامةاللطمية ستراتيجيةاالتركز ط
ممةا طالحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة ، ال مط االحتطا ت طالمسةتدا  طالت ميةة اإلقليميةة المتطاز ةة ك
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يإكد مشاركة الجميع يت عملية الم ا  طالت مية طياةمن يةت الطقةت كاتةه اسةتدادة كايةة األلةرا  
 . ( 4، ص 2017جميية األم  المتحدة ، )من ثمار هكه الت مية طتراعت ممدأ تكايإ الدرص 

يت   متحليق الحماية االجتماعية المستدامة  اطلو المجتميات الدليرة المستهدية طلهكا تيد
حاجة ىلو مساعدة الكثير من المهن اإل سا ية يت ممتلة  مجةاالت الحيةاة طمةن ميةت هةكه المهةن 
مه ةةة المدمةةة االجتماعيةةة، يالمدمةةة االجتماعيةةة م ةةك  شةةؤتها كمه ةةة تسةةيو ىلةةو مسةةاعدة الد ةةات 

طيةت  كلةف عةن لريةق حتو تحيا حياة كريمة يت المجتمةع ، الاييدة طمحاطلة تلدي  المدمات لها
تهةت  متؤهيةإ الد ةات  المسةتدامة  ، يالحماية االجتماعيةللد ات المستحلةيير الحماية االجتماعية تط

المهمشةةة حتةةو يسةةتلييطن المسةةاهمة يةةت م ةةا  المجتمةةع طت ميةةة مةةطارده طمالتةةالت يشةةكلطن قيمةةة 
ماةةةاية للةةةي  المجتمةةةع األمةةةرى مةةةن  احيةةةة طمةةةن  احيةةةة أمةةةرى يةةةإ ه  يشةةةميطن حاجةةةاته . 

(A.Bonilla and J.V  :2003  ،p.1 .) 
تتمثةةإ يةةت تةةؤمين الةةدمإ طتةةطيير  لتحليةةق طظيدةةة اساسةةية  حمايةةة االجتماعيةةةال  طتسةةيو

الح ةةطإ علةةو الرعايةةة ال ةةحية طالمةةدمات االجتماعيةةة األساسةةية طيشةةمإ هةةكا األمةةر ممتلةة  
الدةةاعلين مةةن قميةةإ األسةةرة طشةةمكات التاةةامن المحليةةة طمإسسةةات المجتمةةع المةةد ت طالم شةةآت 

)هاش  ،  طالسطق التجارية طالحكطمية طمإسسات الامان االجتماعت يابل  عن المجتمع الدطلت
 .(10، ص 2014

طكلةةةف مةةةن مةةةبلإ ىعةةةادة التةةةطازن طالمسةةةاطاة االجتماعيةةةة مةةةين المجتميةةةات الججراييةةةة 
طاالقت ةةادية ، طيتمثةةإ كلةةف يةةت تةةطيير االسةةتثمارات للمجتميةةات الريديةةة األكثةةر يلةةرا  طاليدالةةة 

 521، ص 2006محمةطد ، )تطزييية يت تطيير الحطايز طالدطايع  حط ت ميةة هةكه المجتميةات ال
). 

يةةرض الطاقةةع االقت ةةاد  طاالجتمةةاعت اةةرطرات ت ةةمال ميالجتهةةا طيةةق ملةةة  لةةدلي
 م هجية شاملة أمرا  ال م اص م ه لتحليةق األهةدا  الم شةطدة اةمن اسةتراتيجية الت ميةة الشةاملة 

طيتحلق هكا األمةر مةال ظر ىلةو الطاقةع االقت ةاد  للكثيةر تماعية المستدامة للت مية طالحماية االج
يت م ر ، طما يمثله الدلر يت المجتميات علو امتبل   طعهةا مةن تحةدم أمةا  الدطلةة  اللر من 

طالمطال ين علو حد سطا  ، حيث يلته  أ  مطادر ت مية اقت ادية طاجتماعيةة م شةطدة ، طيكةطن 
مثةةإ الدسةةاد طالجهةةإ طتزايةةد ميةةدالت الجريمةةة طالملالةةة طتةةرد  ال ةةحة مسةةمما  لظةةطاهر أمةةرى 

  .(2020اليامة )زين ، 

طتمكإ الدطلة الكثير من الجهطد لحماية الدلرا  طاألسر األطلو مالرعاية مهد  تحسين 
 طعية حياة المطال ين طالتؤكد من تحليق مستطى أياإ لحياته  اإلقت ادية طاإلجتماعية 

تؤتو المرامو االجتماعية التو تلللها الحكطمة الم رية امن أهدا " رإية طالمي ية. حيث 
"  لدع  الدلرا  طالمرطر مه  من دا رة الدلر طمن اه  تلف 2030م ر  للت مية المستدامة 

مالتزامن مع مر امو الر است حياة  المرامو المشرطع اللطمت لتلطير قرى الري  الم ر  
   - 2020ليق األهدا  طت ديك األ شلة التالية مبلإ الدترة من  )يهد  المشرطع ىلو تح كريمة 
  -سكن كري   -تحسين المييشة طاالستثمار يو المشر )الحماية طالرعاية اإلجتماعية  ( 2023

تحسين مستطى مدمات الم ية األساسية  - تؤهيإ كطى اإلحتياجات الما ة -طعت مجتميت 
تحسين - .(مريد  -كهرما    -جاز  -ر   لرق  -مياه شر   -طاليمرا ية ) ر   حت 

الت مية  - المدمات الريااية طالثلايية  -ال حة  –جطدة مدمات الت مية المشرية  )التيلي  
 -تدري  طتؤهيإ مه و -قرطض للمشرطعات ال جيرة  -االقت ادية طالتشجيإ )الشمطإ المالو 

 .مجميات   اعية/ ت مية زراعية طسمكية

ة  حياة كريمة تلطير طتحسين حياة جميع قر  الري  الم ر    تستهد  ممادرط
 52أل  تامع له  ) كدطر ط ـجطع طعز ( ، طيملغ اجمالت المستديدين   30قرية،   4600
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مليار   87.2مليمة: مرامو الدع  الجكا تطمليار ج يه،  300مليطن مستديد، طمتكلدة ىجمالية 
(   2021/2022األساسية يو مطاز ة اليا  المالو ) ج يه لدع  رجي  الييش طالسلع التمط ية 

مليار ج يه م سمة  2.3مليار ج يه  يو مطاز ة اليا  السامق مزيادة  حط   24.5ملامإ 
ت إ  .،مليطن يرد 31عدد المستديدين من دع  رجي  الممز طدقيق المستطدعات يملغ .3.2%

تكلدة دع  السلع التمطي ية، طت إ مليار ج يه من ىجمالت  44.2تكلدة دع  رجي  الممر ىلو 
أعداد ، طمليار رجي  يت اليا  120.2ىجمالت األرجدة المستحلة للمستديدين ىلو  حط 

أيراد  4ج يها شهريا لكإ يرد  حتت  50مليطن يرد ) 63.6المستديدين من دع  السلع التمطي ية 
مو الدع  ال لد  المشرطل مر ا .(ج يها للدرد شهريا 25مليدين علو الملاقة طما زاد عن كلف 

مليطن  2.5كان عدد المستديدين م ه  2015مدا مر امجت تكايإ طكرامة عا  -تكايإ طكرامة(
٪ ممر امو كرامة مليمة 14٪ م ه  استداد ممر امو تكايإ ط 26مليطن يرد،  7٫3أسرة تا  

 330طن طملي 3( طارتدع عدد المستديدين لي إ ىلو  2014/2015مليار  ج يه عا  )   6.3
مليطن يرد من جميع محايظات الجمهطرية  14(  يا   حط 2020/2021أل  أسرة  عا  ) 

  .مليار ج يه17متكلدة 

أيراد األسر اللادرين علو اليمإ يت الد ة “ ير ة”يستهد  مر امو -مر امو ير ة
عت، ( من المستديدين من مر امو تكايإ طكرامة أط مياش الامان االجتما 55 - 15اليمرية )

(  الكين ِرياطا من  55 -15طككلف أيراد األسر اللادرين علو اليمإ يت الد ة اليمرية )
ير ة عمإ يت ثما ت محايظات يت الطجه اللملت ط  30.000،ت  تطيير  مر امو تكايإ طكرامة

مليطن ج يه من   دطق  250أل  قرض ّميسر لتطيير يرص عمإ للمرأة ُ المييلة متمطيإ  50
أال  ير ة عمإ يت الم الق ال  اعية مالت سيق مع جمييات  10طتطيير طالو تحيا م ر، 
أل  من الشما  يت التلمكة المه ية طالمهارات الحريية.  20تلطير قدرات  ، المستثمرين

ىلو  2020مستديد  من   المرامو الممتدة من أطإ ي اير  50.000طتستهد  المرحلة األطلت 
يطير تمطيإ « مستطرة»مر امو -طرة" للتمطيإ مت اهت ال جرمر امو "مست، ط 2022ديسممر 

 60 - 21أل  ج يه، لمساعدة المرأة المييلة من عمر )  20آال  ط 4يتراطع قيمته ما مين 
ا( مشرل تطاير اللدرة علو اليمإ، طكلف لكت تتمكن من ى شا  مشرطع  جير طمت اهت  عام 

)طزارة .سا إ ى تار طليم كممالغ ماليةال جر، طيسل  هكا التمطيإ يت  طرة ميدات أط ط
 (2021الامان االجتماعو،

مر امو اث ين كداية طيهد  المر امو ىلو الحد من الزيادة السكا ية، يستهد  مليطن ط
(عاما  مستديدة من الدع  ال لد  "تكايإ" طتتامن  47 - 12سيدة يت المرحلة اليمرية  من ) 

مليطن  6هكه األ شلة حمبلت لرق األمطا ، حيث ملغ عدد زيارات لرق األمطا  الم دكة 
لغ عدد السيدات المحطالت ىلو عيادات ت ظي  األسرة مطزارة ال حة أل  زيارة طم 311ط

ملغ عدد  2021طمبلإ عا  -أل  سيدة  23طعيادات الجمييات األهلية الشريكة مليطن ط
عيادة مالمحايظات المستهدية  65كداية" مالتياطن مع الجمييات األهلية الشريكة  2عيادات "

، كما ملغ عدد زيارات لرق األمطا  مبلإ اليا  أل  سيدة 51طحت األسمرات تردد عليها 
ممادرة مراك  ال جاة  لمكايحة الهجرة جير  .أل  زيارة 664الجار  يلل مليطن ط

الشرعية،ممادرة  لم ا  الطعت لللاا  علو الجطع طالدلر طالتيلي  الجيد، طم ا  علو كلف، ت  
قرية علو مستطى  30ة يت لدع  ت ديك الممادر 2021مليطن ج يه مميزا ية  250تم يص 
 .الجمهطرية

، مهد   تحسين األطااع السك ية 2013مر امو سكن كري  ،ت  ىلبلق المر امو عا  ط
طالمييشية طالمي ية ط تحسين المإشرات ال حية لؤلسر المستديدة  الكين يتللطن مياش تكايإ 

ض ميدالت طييات طكرامة يت الم الق الدليرة طالمحرطمة من المدمات طتلليإ التلطث طمد
األلداإ دطن سن المامسة ، مر امو دع   اإلسكان االجتماعت ،ارتدع حج  الدع  الك  تلدمه 
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مليار  3.2ىلو  2020/2021مليار ج يه عا   5.3الدطلة لدع  مر امو اإلسكان االجتماعت من 
، طمطاقع % عن اليا  المالت السامق36.2م سمة زيادة  2022-2021ج يه اليا  المالت الجار  

مليار  3.5مليار ج يه قيمة دع  المرايق، كما ت  تم يص  3.3مليار ج يه دع   لد ، ط 4.1
طكان ه اف  ىجرا ات للحماية االجتماعية .مليطن أسرة 1.2ج يه لدع  تط يإ الجاز اللمييت لـ 

تكايإ  المستدامة  المتمكة لمطاجهة طما  كطرط اتطسيت الدطلة  يو عدد المستديدين من مر امو
أل  اسرة جديدة للمر امو لئلسر المتاررة من الجا حة، طتلرر  100طكرامة؛حيث اايدت 

، طكما  .مليار ج يه 17.3مليار ج يه ىلو  12.5ريع قيمة مطاز ة مرامو التحطيبلت ال لدية من 
ج يه لليمالة ُ جير الم تظمة المتاررة من جا حة كطرط ا،  500ت  م ال تيطيض شهر  مليمة 

 (2021)طزارة الامان االجتماعو ،.مليطن ج يه 400مليار ط 2اجمالت مـ

تسةتهد   تحليةق  السةاملة  طالمةرامو طالمشةرطعات اللطميةة  الر اسةية الممادراتأن طالشف 
تحسةةين  طعيةةة حيةةاة السةةكان م ةةطرة مسةةتدامة مةةن مةةبلإ الحمايةةة االجتماعيةةة المسةةتدامة ط 

تطيير المدمات األساسية طتسهيإ الح طإ عليهةا متكلدةة م اسةمة طتسةهيإ قةدرة المجتميةات 
ستة محةاطر  الر اسية  الدليرة علو ال داك لؤلسطاق طلتحليق تلف الجاية ، يلد تم ت الممادرات

  : ( 2020الجتماعت ، اليلد ا زالتالت )  مركال حط ر يسية طكلف علو 

 زيادة يرص الط طإ ىلو سطق اليمإ طالسلع طاال تمان . -1
 تحسن مستطى راا المطال ين متلف المجتميات عن المدمات الملدمة من الممادرات . -2
 تحسن الطاع المي ت طالممارسات المي ية  -3
 تحسين مدمات الرعاية ال حية ططيلا للمياير المطاطعية لها -4
 طي طإ محط األمية طيلا للمياير تحسن جطدة التيلي   -5
 مد شمكة الامات االجتماعت  طتحسن جطدة المدمات الملدمة . -6

دطر الدطلةةة طالمجتمةةع يةةت تلةةدي  ىجةةرا ات طآليةةات طمةةرامو الحمايةةة  كةةإ كلةةفطيطاةةال 
للمةطال ين يةت المجتمةع طما ةة الد ةات طالجماعةات المستاةيدة  طجيلها مسةتدامة  االجتماعية

د  الرعاية األسرية طالمياقين طالمس ين طالايدا  طاألسر التت تيطلها ال سا  أمثاإ األلداإ ياق
طي ات األرامإ طالملللات من ال سا  الدلرا  طاألسةر الدليةرة التةت يطجةد مهةا مراةو مةؤمراض 
مزم ة أط أيراد مياقطن طالتت تلد  من مبلإ آليات دستطرية طتشرييية تلر حلطق طمدمات لهة  

ت المجتمع الممتلدة طمع تزايد أعةداد ي ةات المسةتحلين للحمايةة االجتماعيةة أط من مبلإ مإسسا
المطجهةةة ىلةةت الدلةةرا  طالجماعةةات المستاةةيدة يةةت المجتمةةع أ ةةمال مةةن الاةةرطر  أن تيمةةإ 
الحكطمات طالمجتميات علو تلطير آليات الحماية االجتماعية المطجهة ىلو الدلةرا  طالجماعةات 

 . (134،ص 2016، )مزا   المستايدة يت المجتمع
مجمطعة األهدا  اال ما ية لؤللديةة، طا لبلقةا مةن أهميةة الحةد مةن الدلةر يةت  اط دت ي

المجتمةةع الم ةةر  طما ةةة يةةت المجتميةةات الريديةةة الدليةةرة طاليمةةإ علةةو تدييةةإ ممةةادئ الت ميةةة 
 المسةةتدامة ، يلةةد تم ةةو الهةةديين األطإ طالسةةامع ) اللاةةا  علةةو الدلةةر المةةدقع طالجةةطع ، اةةمان
االستدامة المي ية لي إ ىلو مجمطعة من السياسات طالمرامو طالمشرطعات التلميليةة ) تة  ت ديةك 
مياها مالديإ التت ستساه  يت تحليق هكين الهديين مالتلميق علو المجتمةع األشةد يلةرا اسةت ادا 
ىلةةو مجمطعةةة مةةن الممةةادرات لللةةرى األكثةةر يلةةرا التةةت تم ةةت ت ديةةكها الحكطمةةات الم ةةرية)عمد 

 (.  43،ص 2012الدتاع ، 

 طايما ا  من كلف الدطر طمسة طلية الدطلةة  حةط تحليةق الحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة يلةد
مشكإ أكمر مالممادرة الر اسية لتلطير  لبلهتما طجه الر يم عمد الدتاع السيست للحكطمة مإمرا 

ة ، طمةا تة  ت ديةكه قري 1000اللرى األكثر يلرا ططاع ملة تشمإ عدة مراحإ لت مية طتلطير 
يةةت هةةكا المشةةرطع حتةةو اكن ، طكلةةف ع ةةدما تياط ةةت طزارتةةت التاةةامن االجتمةةاعت طالت ميةةة 
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مركةةزا متلةةف المحايظةةات مالتكامةةإ مةةع  50محايظةةة ،  22المحليةةة مةةع المحةةايظين ، طكلةةف يةةت 
سةتدامة المر امو اللطمت حياة كريمة لتلميق  مر امو الر يم لتلطير اللرى يت ىلار الت ميةة الم

التت تستهد  الري  الم ر  لريع قدرات الم يةة األساسةية لتلةف اللةرى طالكدةطر طال جةطع مةن 
كةةإ الجطا ةة  المدميةةة طالمييشةةية طاالجتماعيةةة لتجييةةر طاقةةع الحيةةاة لمةةطال ت تلةةف اللةةرى ىلةةو 
 األياإ علو  حط شامإ لمطاكمة الجهطد الت مطية التت تشمإ كإ الللاعات مالدطلة) عمةد السةتار

 ( . 56،ص 2020

طزارة الت مية االقت ادية أسلط  التمليل يت طاع ملة المشرطع، يهط  طتتم و
األسلط  اليلمت الك  تستمدمه الدطلة؛ لتحليق أهدايها اللطمية التت رسمتها سياستها اليامة يت 

ا أن يترات تت اس  مع قدرة المجتمع علو استييا   تا و الت مية االقت ادية، طاالجتماعية، كم
أسلط  التمليل يمكن الشي  من المشاركة الديالة يت اقتراع ططاع الملل طمتاميتها، 

 (  23ص،2020طتلطيمها. ) علو،

أكثةةةةر األسةةةةالي  طاقييةةةةة يةةةةت شةةةةؤن ت ديةةةةك المةةةةرامو  يةةةةالتمليل اليلمةةةةو مةةةةن 
ا يت طاع الملة كاية اإلمكا يةات  طالمشرطعات، طتحليق األهدا ، طليإ كلف أل ه يراعت دا م 
المتاحة ، طمكلف تكطن الملة طاقيية من ال احية المادية، مما يرقت مها ىلو الت ديك، ماإلااية ىلو 

رطعات يةةت المجةةاالت الممتلدةةة ، طي سةةق مي همةةا يةةت أن التملةةيل يحلةةق ت ظةةي  المةةرامو، طالمشةة
 (.32، 2010األ شلة المتكاملة يت ىلار قطمت يطير الجهد طالطقت طالتكالي . ) رشطان،

أ محت الحماية االجتماعية اليط  حلا من حلطق اإل سا األساسية ،  طيو الطقت الراهن 
أشكاإ اليمإ الميريطاإلحسان طالمر ميدما كا ت تيتمر علو مدى اللرطن ميدا ى سا ت طشكبل من 

اط طمجمطعه من تدامير التيااد المطجهةة لد ةة ميي ةة اط الممطلةة مةن قمةإ ميةض األيةراد،طتهت  
الحماية االجتماعية مم ع طىدارة التجل  علو  اليلمات التيتإثر سلما علو حياة األيةراد ، طتتكةطن 

ؤثيرات السةلمية مةن مةبلإ تيزيةز قةدرات من السياسات طالمةرامو الراميةة الةو الحةد مةن تلةف التة
االيةةةراد ، ممةةةا يللةةةإ تيراةةةه  للممةةةالر طييةةةزز قةةةدرته  علةةةو ادارة الممةةةالر االقت ةةةادية 
طاالجتماعيةةة  يالحمايةةة االجتماعيةةة هةةت مجمطعةةه اإلجةةرا ات طالسياسةةات اليامةةة التةةت اتمةةكت 

اجتماعيا طيو الةار  استجامة لمستطيات الاي  طالممالر طالحرمان ،طالتت تيتمر جير ملمطلة
 (.Nino  :2012  ،163 ظا  سياست طاجتماعت ميين )

ماألطااع اإل سا ية طاالجتماعية  تسيو لبلرتلا  مرامو الحماية االجتماعية انكما
طاالقت ادية لؤليراد طال يطد مه  من المستطى دطن اإل سا ت الكى يم يه  من التداعإ 

 سا ت يمك ه  من الح طإ علو الدرص التت تمك ه  االجتماعت السط  لبلرتلا  ىلو مستطى ى
 (.17، 2010من ىشماع حاجاته  االساسية طالتداعإ مع اكمرين )ميهد التمليل اللطمت :

طالتمليل االجتماعت هط الم هو  طاألداة األساسية لتحليق اإل بلع االجتماعت 
لحياة لؤللداإ طيتحك  طاالرتلا  م ظا  الرعاية االجتماعية يت المجتمع طتحسين  طعية ا

التمليل يت دي اميت اإل بلحاالجتماعت طقطته طاتجاهه تجاه ىلار يكرى طثلايت محدد كؤداة 
لتحليق المساطاة طاليدالة طالمطال ة طملاملة الحاجات طالملال  الجماهيرية طتدعي  المشاركة 

المتطقية من الشيمية يياإل بلع طالتحديث ،حيث ييمإ التمليل علو مطاجهة المشكبلت 
اإل بلحاالجتماعت طاالقت اد  طالسياست طتحديث الدكر طامت ار المشكبلت ال اجمة عن 
المشرطع الحاار  الثلايت لئل بلع الحديث طالتحرف   حط الت مية طمللها الشاملة 

 (.236، 2007)السرطجت :

ك سق  علت أ ها  عدد من المإسسات التت تحدد الرعاية  للحماية االجتماعية المستدامة طيشار 
االجتماعية لمطال ت الدطلة ، طمن مين  هكه المإسسات األسرة طشمكات المجتمع الك  تطجد ييه 
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األسةةرة، السةةطق، الللاعةةات الميريةةة طالتلطعيةةة، طالمةةدمات طالمكاسةة  التةةت تلةةدمها الدطلةةة 
لة الكبلسيكية للسياسات االجتماعية أ شةلة الحكطمةات طالم ظمات طاالتداقات الدطلية، طمن األمث

 ( John  :2003  ،2المتيللة متلدي  المدمات لمطال يها يت ممم مجاالت أساسية هت :)

 الامان أط التؤمين االجتماعت. -1

 المدمات ال حية. -2

 المدمات التيليمية. -3

 مدمات اإلسكان. -4

 المدمات االجتماعية الشم ية. -5

الجتماعت يت ىدارة التجيير حيث يستمد  الممللطن االجتماعيطن يظهر تؤثير التمليل ا ط
التدكير اليلبل ت طالتكتيكت طال ظةامت ممةا لةديه  مةن ممةرة علةو تلةدي  االستشةارات ، طيلطمةطن 
متحديد طم ا  تلديرات مدمات الرعاية االجتماعية ، طيتيامإ الممللطن االجتماعيطن مع المي ة 

تدتلةةر للمةةدمات طاليدالةةة يةةت تطزييهةةا طجيةةا  تةةؤثير المسةةاعدات  االجتماعيةةة للدلةةرا  ، طالتةةت
طالمةةدمات الملدمةةة لهةة  ، طكلةةف متزطيةةده  ممةةدمات أمةةرى جديةةدة ، طمتحديةةد الحاجةةات الجديةةدة 
المترتمةةة علةةو آثةةار طعمليةةات الت ميةةة ، طيجةة  علةةو المملةةل االجتمةةاعت قيةةام طتلةةطي   طعيةةة 

يةة االجتماعيةة التةت يمكةن تلةديمها للمجتميةات الدليةرة الحياة للدلةرا  ألهميتهةا يةت تلةطير الرعا
 .( 426، ص  2003السرطجت ، )

طالتو مياةها ماللجةة اليرميةة طالةميض االمةر  يو هكا ال دد طماستيراض الدراسات طالمحطث 
  : ماللجة اال جليزية علو ال حط التالو

( تليي  كدةا ة  طعدالةة سياسةة  الةدع  الحاليةة يةت م ةر 2005دراسة حلمت )استهديت 
الحاليةة ، ممةا تشةمله  اتالسياسطأكدت  تا جها ان )كممادرة من الحكطمة طلرع مدا إ لئل بلع 

من دع  ظاهر طام ت ، قد ساعدت علو حماية الدلرا  طتمدي  الي   عةن محةدطد  المةإ ، 
  علةةو المطاز ةةة اليامةةة للدطلةةة، طتشةةطه األسةةيار طالتةةرمال مةةن ىال أ هةةا أدت ىلةةو زيةةادة  اليةة 

ازدطاجية األسطاق، طتسر  الدع  لجيةر المسةتحلين . طقةد لرحةت الدراسةة مةديلين لئل ةبلع ، 
األطإ يتمثإ يةت : تلةطير السياسةة الحاليةة مةن مةبلإ مجمطعةة  مةن الملترحةات أهمهةا تحسةين 

لةةة اإل دةاق اليةةا   علةةو المةةدمات االجتماعيةةة أمةةا آليةات االسةةتهدا  طالتسةةيير طريةةع كدةةا ة طعدا
 المديإ الثا ت يهط : التحطإ من الدع  السليت ىلو سياسة الدع  ال لد  المشرطل. 

تؤثير الممادرات  ال حية اليالمية يت تحليق   دراسة Johann (2007) طتط لت 
ات عالجةةت ميةةض اليدالةةة يةةت الح ةةطإ  علةةو المةةدمات ال ةةحية ، الدراسةةة ىلةةو : أن الممةةادر

أعةةراض عةةد  المسةةاطاة مةةن مةةبلإ اةةمان ط ةةطإ المةةدمات طاليةةبلر لجميةةع المةةطال ين دامةةإ 
 المجتمع . 

ىلةةةو أن ممةةةادرات المسةةة طلية  Peter Jedrzej (2007)دراسةةةة ييمةةةا مي ةةةت    
االجتماعية للشركات تساه  يت تيزيز سياسةات الت ميةة التةت تلطدهةا الدطلةة ، طتحسةين ظةرط  

لمجتمةع طتحليةق االسةتلرار االجتمةاعت طسةيادة ممةدأ تكةايإ الدةرص طتحسةين  طعيةة الحياة يت ا
المدمات الملدمة يت المجتمع طاالرتلا  مالت مية ا لبلقا  من زيادة التثلي  أط الطعت االجتمةاعت 
علةو مسةتطى األيةراد ممةا يسةاه  يةت تحليةق االسةتلرا  طالشةيطر ماليدالةة االجتماعيةة . طكةةكلف 

الدراسة علو ارطرة تحليق الشراكة مين الدطلة طالللاع الحاص طالمجتمع المد ت أكدت  تا و 
 يت زيادة ميدالت ال مط االقت اد  طزيادة االستثمارات طتطيير يرص اليمإ . 
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( الدع  ال لةد  أياةإ مةن الةدع  اليي ةت ، كمةا أن السةم  2007دراسة أمين )طاكدت  
ميظ  الدطإ ال امية  هةط  جيةا  الرقامةة مةن الجهةات الر يم طرا  مشكلة الدع  يت م ر طيت 

الحكطمية طا تشار الدساد طالرشطة يت تلف الدطإ . طككلف أكدت الدراسة علو ارطرة التط إ 
ىلو آليةات تاةمن ط ةطإ الةدع  ىلةو مسةتحليه طالم ةاداة متلميةق  ظةا  الةدع  ال لةد  المشةرطل 

يت أ شلة م تجه لريع مستطى الدمطإ لهة  ،طتشجيع المطال ين طما ة الدلرا  علو المشاركة 
 طا تدا  حاجته  للدع  .

ألهميةة التطسةع يةت تلةف  (Kellettc Nicole coffey 2010)دراسةة طتط لت   
المشةرطعات ال ةجيرة طالمةرامو يةت المجتميةات المحليةة الريديةة حيةث أكةدت الدراسةة أن لتلةف 

 اإل تار طزيادة الم ايسة.  المشرطعات أهمية يت اليملية اال تاجية طالتحديز علو

عن رإية الدلرا  ألشكاإ الحمايةة الملدمةة  ( 2010) مار عمد اليظي دراسة  طكشدت
له  من الدطلة طالممثلة يت مياش الامان االجتماعت، طيت الرعاية ال حية، طمدى كدايةة هةكه 
الجهطد يت سد احتياجاته  األساسية اليطميةة طالطقةط  علةو المشةاكإ التةت تطاجةه ميةض األسةر 

 تلدي  هكه المساعدات . المستديدة من الامان االجتماعت مع الجهات التت تتطلو 
الاط  علو تداعيات اليطلمة علو  ظة   ( 2011)دراسة مار أمط قطرة  مي ما سللت

الحماية مالمجتمع الم ر  طكي  أسهمت اليطلمةة ىلةو اتسةاع  لةاق الدلةر طالتهمةيش طا حسةار 
حمايةة دطر الدطلة يت تلدي  ميض  طر الحماية لؤلسر األطلو مالرعاية التت من شؤ ها تحليةق ال

له  طمن ث  تط لت الدراسة ىلو ارطرة تجاطز المدهط  الايق للحماية االجتماعية طىمراجها 
 –مس ين  –امرأة  –من  لاق المساعدات لتشمإ مرامو إلعداد الدلرا  طالمهمشين من ) ألداإ 

 ها. مياقين ( علو أدطار ييالة طتحليق درجة أكمر من الشمطلية لمرامجها طالد ات المستديدة م 
تحديةةد دطر الحمايةةة االجتماعيةةة مةةن مةةبلإ  Hujo,katja2011)دراسةةة ) طحةةددت 

التحطيبلت التلليدية علو طجه الم طص يت الحد مةن الدلةر طأشةارت  تةا و الدراسةة ىلةو تلةدي  
 التسهيبلت المالية من مبلإ مرامو التشجيإ الكاتت لمدض ميدالت الملالة. 

 
يةةةض  ةةةطر الحمايةةةة ( م2011) أحمةةةد لةةة شدراسةةةة أسةةةامة علةةةو السةةةيد ططاةةةحت   

يشةتمإ دسةةتطر تشةمإ أهميةة طجةطد سياسةةة اجتماعيةة متكاملةة يةةت م ر -االجتماعيةة يةت م ةةر
تحتط  التةةت تحتةةط  علةةو حمايةةة اجتماعيةةة، جمهطريةةة م ةةر اليرميةةة علةةو اليديةةد مةةن المةةطاد

طجطد اليديةد مةن عت،إل داق المطجهةة للميةد االجتمةاالمطاز ة اليامة للدطلة علو اليديد من م طد ا
أهميةة طجةطد سياسةة ،ال طر االجتماعية طاالقت ادية طاللا ط ية للحماية االجتماعيةة يةت م ةر 

ا لما يحلله كلف من  اجتماعية متكاملة يت م ر تسيو لتكامإ ألر الحماية االجتماعية مها ،  ظر 
 مكاس  علو مستطى الدرد طالمجتمع. 

تليةةي  مةةرامو علةةو ( Hawkins, Robert L.,Kim 2012دراسةةة )عملةةت ييما 
الحماية االجتماعية المتمثلة يةت التمكةين االجتمةاعت طاالقت ةاد  الملدمةة للحةد مةن الدلةر الةك  
ييا ت م ه األسر الدليرة محدطدة الدمإ، طاستمدمت الدراسة التلطيمية يت  لاق المي ةة المحيلةة 

دلةر طا يةدا  األمةن ماألسرة الدليةرة طأشةارت  تةا و الدراسةة ىلةو التيةر  علةو اكثةار ال دسةية لل
المالت لؤلسر محدطدة الدمإ، طقد  م  التليي  كؤداة مساعدة للم ظمات التت تلد  مدمات لؤلسةر 

 الدليرة كات الدمإ الم مدض. 
شمكة الحماية االجتماعية هةت  الو ان  (2012)دراسة عد  سال  علو  مي ما تط لت  

لدلر الك  ازداد مسةم  األزمةات التةت يمةر ىحدى أدطات الدطلة التت تستمدمها لتحليق الحد من ا
ىلو أن هكه األداة ل  تإد دطرها مشكإ ياعإ  تيجة اي  االستهدا  للد ات   مها األيراد طالدطلة

الدليةةرة طالمهمشةةة ييةةبل  طا تشةةار الدسةةاد يةةت األجهةةزة الحكطميةةة كات اليبلقةةة ممةة ال ىعا ةةة شةةمكة 
 الحماية. 
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التير  علو دطر المإسسات  (Mokomane, zitha 2013)دراسة  ييما سيت  
الما ة يت تلدي  أطجه الدع  طالي ايةة الماليةة طاالجتماعيةة طال دسةية لؤلسةر الدليةرة ىلةو أطقةات 
الحاجةةةة طاألزمةةةات، تط ةةةلت تلةةةف الدراسةةةة ىلةةةو اةةةرطرة تةةةطيير سياسةةةات طمةةةرامو للحمايةةةة 

ا يت ج ط  ال حرا  الكمرى .   االجتماعية تكطن أكثر شمطال طاتساع 
مةةرامو الحمايةةة االجتماعيةةة   (2014)دراسةةة محمةةطد عمةةد الحميةةد م  ةةطرطمي ةةت  

طمحاطلة تحسةين مسةتطاها طتدييةإ تلةف المةرامو يهةت تسةيو ىلةو تحليةق الشةراكة مةين الحكطمةة 
طالمإسسات األهلية يت تحسين مرامو الحماية االجتماعية الدلرا  الحار حيث تط لت ىلو أن 

سةةية ىلةةو التمديةة  مةةن الدلةةر طكلةةف مةةن مةةبلإ تحسةةين المةةرامو مةةرامو الحمايةةة االجتماعيةةة ت
 ال حية ( للدلرا .  –التيليمية  –طالمدمات ) االقت ادية 

(  جهةةطد الم ظمةةات الحكطميةةة طم ظمةةات 2015دراسةةة أم يةةة الج يةةد   ) طط ةةدت 
المجتمةةع المةةد ت يةةت دعةة  األسةةر األطلةةو مالرعايةةة طتحسةةين مسةةتطى مييشةةته  طتحليةةإ دطر 

 ت االجتماعت كممثإ لطزارة التاامن االجتماعت يت دعة  طتلميةق يةت جهةطد الجهةات األم ا
األهلية طالمجتمع المد ت ل الال تحسين  طعية الحياة لؤلسر األطلو مالرعاية طالطقط  علو أه  
الميطقات التت تحد من جهطد الم ظمات الحكطمية طم ظمةات المجتمةع المةد ت مةن أجةإ تحسةين 

را  ممثلةةت الجهةةات ’سةةر األطلةةو مالرعايةةة طتط ةةلت الدراسةةة ىلةةو ارتمةةال  طعيةةة الحيةةاة لؤل
 الحكطمية طأعاا  المجتمع المد ت حطإ تحسين مستطى المييشة لؤلسر األطلو مالرعاية . 

دطر الجمييات األهلية يت تحليق الحماية ( 2015 (حددت دراسة أحمد محمد حسنط 
ىسةهامات الجمييةات األهليةة يةت تحليةق مةدمات الم يةة االجتماعية لدلرا  الري  طالطقط  علةو 

األساسةةية للدلةةرا  مةةالري  طالطقةةط  علةةو الميطقةةات التةةت تحةةد مةةن دطر الجمييةةات األهليةةة يةةت 
 .  تحليق الحماية االجتماعية

مإشةر الحمايةة االجتماعيةة   )2016 (دراسة محمد حسةين  ةادق حسةينطاعتمرت   
يالدلر ل  ييةد حكةرا علةو الةدطإ الدليةرة مةإ حتةو يةت الةدطإ إلشماع الحاجات ال حية للدلرا  ، 

الج ية، يالجطع ييتمر اليط  المشةكلة الرا ةدة مال سةمة لتةداعيات الدلةر علةو  لةاق اليةال ، ياشةتمإ 
المحةةث علةةو الدراسةةات التةةت اهتمةةت مالمشةةكبلت ال ةةحية للدلةةرا ، طأياةةا ت ةةاطإ السياسةةات 

 طالمرامو للحماية طالحد من الدلر
آليات تمكين الم ظمات جيةر الحكطميةة  )2016(دراسة ه ا  محمد السيد ا حددتييم 

لتحليق الحماية االجتماعية لؤلسر الدليةرة مالم ةالق اليشةطا ية طتحديةد ميطقةات الم ظمةات جيةر 
اكليةةات التةةت  ، طان  الحكطميةةة لتحليةةق الحمايةةة االجتماعيةةة لؤلسةةر الدليةةرة مالم ةةالق اليشةةطا ية

ن الم ظمات جير الحكطمية لتحليق الحماية االجتماعيةة لؤلسةر الدليةرة مالم ةالق تيمإ علو تمكي
اليشةةطا ية تتحةةدد يةةت مشةةرطعات مةةدرة للةةدمإ ، قةةرطض ، مةةدمات  ةةحية ، مشةةرطعات ى تةةار 
جةكا ت ، دار حاةةا ة ، ىعا ةةات سةةكن ، مشةةرطع مشةجإ يتيةةات ، مةةدمات دي يةةة طثلاييةةة ،  ةةاد  

دعي  اليبلقةة مةع متمةك  اللةرارات طكط  ال دةطك مةالمجتمع  سا ت ، مةرامو محةط أميةة طأياةا تة
 طجمييات رجاإ األعماإ ل الال األسر الدليرة طتلطير المدمات لت اس  األسر . 

تحديةةد ىسةةها  مةةرامو الحمايةةة  الةةو  (2016) دراسةةة  جةةطان حسةةن عمةةده طسةةيت  
المطجهةةة للدلةةرا  يةةت  االجتماعيةةة ) التلليديةةة طالحديثةةة ( لتيةةديإ سياسةةات الرعايةةة االجتماعيةةة

م ةةر، طتحديةةد ال ةةيطمات التةةت تطاجةةه مةةرامو الحمايةةة االجتماعيةةة لتيةةديإ سياسةةات الرعايةةة 
مجمطعةةة مةةن ال ةةيطمات التةةت تحةةطإ دطن ، كمةةا مي ةةت االجتماعيةةة المطجهةةة للدلةةرا  يةةت م ةةر

 ح طإ الدلرا  يت م ر علو مدمات الرعاية االجتماعية التت يحتاجطن ىليها . 
( ميا ةات أطليةة تسةاعد علةو تليةي   ظةا  2013)دراسةة مالةد عمةد الدتةاع كما طيةرت  

أمةبل  يةت طاةع  تط ةيات لتحسةين اإ يت الم الق الحاةرية الدليةرة ،الحماية االجتماعية لؤللد
كدا ة الحماية االجتماعية لؤللداإ يت هكه الم الق طتحسين شرطل مييشته  طتط لت الدراسةة 

الم الق الحارية الدليرة هة  ألدةاإ مةبل حمايةة حتةت طىن اةم ت اللةطا ين ىلو أن األلداإ يت 
  طاإلجرا ات الحكطمية لهكه الحماية . 
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ىلةةو تحديةةد مسةةتطى مةةرامو  ) 2002)الهةةاد  دراسةةة هالةةة عةةزت عمةةدطاسةةتهديت   
إ الحماية االجتماعية لؤللداإ مبل مؤط  ، تحديد مستطى ييالية مرامو الحماية االجتماعية لؤللدا

مةةبل مةةؤط  ، تحديةةد مسةةتطى كدةةا ة مةةرامو الحمايةةة االجتماعيةةة لؤللدةةاإ مةةبل مةةؤطى، طتحديةةد 
الميطقات التت تحد من ييالية طكدا ة مرامو الحماية االجتماعية لؤللداإ مةبل مةؤط  ، طتط ةلت 
الدراسة ىلو أن مستطى مرامو الحماية االجتماعية لؤللداإ مبل مؤط  طييالية المةرامو طمسةتطى 

  ة مرامو الحماية االجتماعية لؤللداإ مبل مؤطى مالمإسسات اإليطا ية مرتدع.كدا
ىلةةو تحديةةد تةةؤثير مر ةةامو  (2012)دراسةةة  يدةةين عمةةد المةة ي  ىمةةراهي   ييمةةا سةةيت  

التةةدمإ المه ةةت ماسةةتمدا  مةةدمإ سةةمإ المييشةةة المسةةتدامة لتيزيةةز الحمايةةة االجتماعيةةة لؤلسةةرة 
الدليرة طتط لت  تا و الدراسة ىلو أ ه تطجةد عبلقةة ىيجاميةة مةين اسةتمدا  مةدمإ سةمإ المييشةة 

لدراسةةة ىلةةو اةةرطرة المسةةتدامة طتيزيةةز الحمايةةة االجتماعيةةة لؤلسةةر الدليةةرة طأشةةارت  تةةا و ا
تحسين مستطى المرامو االجتماعية من مبلإ التلطير المستمر للمرامو طالمتامية طىجرا  التليي  
م دة مستمرة لهكه المرامو ماإلااية ىلو تلدير احتياجات األسر لكةت ت اسةمه  المةرامو الملدمةة 

 من الجميية له . 
كايةةإ طكرامةةة حللةةت أهةةدايها ( أن ممةةادرة ت2012دراسةةة عمةةد الحميةةد ) أكةةدتمي مةةا  

طالتةةت تمثلةةت يةةت تحليةةق الحمايةةة االجتماعيةةة لؤلسةةر الدليةةرة ، طاللاةةا  علةةو الدلةةر، طتحليةةق 
اليدالة االجتماعيةة يةت التطزيةع ، طكدالةة كمةار السةن طالميةاقين ، طأن اكليةات التةت تسةتمدمها 

 الممادرة التدري  علو عمإ قاعدة ميا ات دقيلة 

مسةتطى أميةاد يياليةة مةرامو ( 2020) أسةما  مسةيط ت كةر   جة  دراسةة " طحددت    
الحماية االجتماعية الملدمة لدلرا  الري  طتحديد مستطى أمياد تحسين  طعية حياة يلرا  الري  
طتحديد أكثر أمياد ييالية مرامو الحماية االجتماعية ارتمالةا متحسةين  طعيةة حيةاة يلةرا  الرية  

ييالية مرامو الحماية االجتماعيةة يةت تحسةين  طعيةة حيةاة يلةرا   طتحديد ال يطمات التت تطاجه
 الري  طتحديد ملترحات زيادة ييالية مرامو الحماية االجتماعية يت تحسين  طعية حياة يلرا  . 

مليةةار ج يةةه لممةةادرة " حيةةاة كريمةةة " لجيةةر اللةةادرين  103طقةةد م  ةةت الحكطمةةة  
ةا طتةطيير كاية ة المرايةق طالمةدمات ال ةحية طالتيليميةة طاأل شةلة طتلطير اللرى األكثةر احتياج 

الريااية طالثلايية، طمر امو " حياة كريمة" تهد  ىلو تحسين مستطى الحياة للد ةات المجتمييةة 
ةا علةو مسةتطى الجمهطريةة كمةا  األكثر احتياجا  علو  مستطى الحياة للد ةات المييةة الكثةر احتياج 

ات اللميةةة طاليمليةةات الجراحيةةة، ط ةةر  أجهةةزة تتاةةمن شةةق للرعايةةة ال ةةحية طتلةةدي  المةةدم
تيطياية، طت مية اللرى األكثر احتياجا  طيلا  لمريلة الدلر، طتطيير  يرص عمةإ مالمشةرطعات 

ا  .(2021)مجلم الطزرا  ،ال جيرة طالمتطسلة يت  اللرى طالم الق األكثر احتياج 
 طهو طلهكا تيد المجتميات الدليرة المستهدية اطلو متحليق الحماية االجتماعية المستدامة 

هكه المهن  نيت حاجة ىلو مساعدة الكثير من المهن اإل سا ية يت ممتل  مجاالت الحياة طمن مي
علو الطجه االعة  طعلةو طجةه االمةص تم ةص  مه ة المدمة االجتماعية، يالمدمة االجتماعية

سةيو ىلةو مسةاعدة الد ةات الاةييدة االجتماعو كاحد التم  ات الدقيلة لها  طالةكى ي التمليل
حتو تحيا حياة كريمة يت المجتمةع  من مبلإ مرامو طمشرطعات قطمية طمحاطلة تلدي  المدمات

ددت القض  ية الرسيس  ية للدراس  ة    ا يم  ا  عالي  ة البرل  امر الق  وم  لت   وير الري    ح  ت لةةكا يلةةد
 حماية االجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهد ة يالمصري    تحقيق ال

 أهدا  الدراسة: ثالياً:
 تحديد مستطى مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية. -6
قيةةام مسةةتطى يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق الحمايةةة  -3

 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
ال يطمات التت تطاجه ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يةت تحليةق تحديد  -2

 الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.
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تحديد ملترحات زيادة ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية  -7
 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.

 ةةطر تمليلةةت ملتةةرع لزيةةادة يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  التط ةةإ ىلةةو ت -10
 الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.

 أهمية الدراسة ثالثا : 
االهتمةةةا  اليةةةالمت طالمحلةةةو ممشةةةكبلت الدلةةةرا  طالملالةةةة طالتدةةةاطت يةةةت تطزيةةةع الةةةدمطإ  -1

سةةبلمة المشةةر طكمتجيةةرات لتحليةةق اكمةةن طاليدالةةة كمشةةكبلت كات لةةامع دطلةةت تهةةدد امةةن ط
 االجتماعية.

عليةه رإيةة م ةر للحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة  ماةرطرة دراسةة  اطاةاع  اكدتما  -2
مشرطعات  االكثر يلرا يو اط  حاجات المجتميات المجتماعات الريدية  يو م ر طتحديد 

 ريمة (مرامو الحماية االجتماعية المستدامة )ممادرة حياة كط
تطجيهات الر اسة الم ةرية  للحكطمةة ماالهتمةا  مشةكإ أكمةر مالمشةرطع اللةطمو لت ميةة  -3

الري  الم ةر  تزام ةا مةع مر ةامو حيةاة كريمةة  ،ططاةع ملةة تشةمإ عةدة مراحةإ لت ميةة 
 طتلطير المجتميات المستهدية من تلف اللر  طتحليق حماية اجتماعية اكثر استدامة . 

ما تليمه  المشرطعات اللطمية من دطر حيةط   يةو الدطلةة الم ةرية  حيةث تةاثير ت ديةك  -4
 تلف المشرطعات يمتد لمستطى اكثر من قرية ترتمل ماللرية المستهدية 

طارتدةاع ال سةمة  مةين  %، 27.3ارتداع  سمة الدلرا  يييشطن تحت مل الدلريو م ر  -5
% ، ط زيةادة  سةمة 4.4الدلةر الجةكا ت  % تحت مل الدلةر، ط سةمة 17.3يلرا  الري  حيث 

 % 20.7الملالة طحدتها مين يلرا  الري   م سمة 
،  2030ماتإكةةده  االسةةتراتيجية الطل يةةة للحمايةةة االجتماعيةةة  المسةةتدامة رإيةةة م ةةر  -6

علىارطرة تحليق  الحماية االجتماعية  المسةتدامة طالمتطاز ةة لةدع  الدلةرا  يةو المجتميةات 
 يشة اياإ .طتحليق مستطيات مي

ما تإكده اليبلقة مين ال مط االقت اد  طتراجع ميدالت ط س  الدلر يةو م ةر  مةن أن  -7
الدلةر ال يةزاإ ممتةد رجةة  زيةادة ميةدالت هةةكا ال مةط طتمدةيض دعةة  السةلع طالمةدمات طزيةةادة 
األسيار طتراجع ميض المدمات الملدمة للدلرا  طك تيجة ليد  مراعاة التطازن الججرايةت يةت 

 الت مية اإل سا ية طالحماية االجتماعية.  مستطيات
يظهةةةةر تةةةةؤثير التملةةةةيل االجتمةةةةاعت يةةةةت ىدارة التجييةةةةر حيةةةةث يسةةةةتمد  الممللةةةةطن  -8

االجتماعيطن التدكير اليلبل ت طالتكتيكت طال ظامت مما لديه  من ممرة علو تلدي  االستشارات 
إ الممللةةةطن ، طيلطمةةةطن متحديةةةد طم ةةةا  تلةةةديرات مةةةدمات الرعايةةةة االجتماعيةةةة طيتيامةةة

االجتمةةاعيطن مةةع المي ةةة االجتماعيةةة للدلةةرا  طيهةةت  متحسةةين ظةةرط  المجتمةةع طاالرتلةةا  مةةه 
طالمساهمة يت تحسين  طعية حياة الدلرا  طالتمليل الدياإ لمرامو الحماية االجتماعية إليجاد 

 حياة أياإ للدلرا  طالد ات المهشمة يت الري  
  روض الدراسة:رابعاً :

" من المتطقع أن يكطن مستطى مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية  الدرض األطإ:
 طيمكن امتمار هكا الدرض من مبلإ األمياد التالية:. متطسلا  "

 الحماية الميريية المستدامة. .1
 الحماية الطجدا ية المستدامة.   .2
 الحماية اإلجرا ية المستدامة. .3

مستطى ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ةر  الدرض الثا ت: " من المتطقع أن يكطن 
طيمكةن امتمةار هةكا . يت تحليق الحماية االجتماعية المسةتدامة للمجتميةات المسةتهدية متطسةلا  "

 الدرض من مبلإ األمياد التالية:
 قدرة المر امو علو تحليق أهدايه. .1
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 ميات المستهدية.قدرة المر امو علو ىحداث تيديإ أط تجيير يت ظرط  أيراد المجت .2
 قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد المجتميات المستهدية ممرات طىتلان مهارات جديدة. .3
 قدرة المر امو علو ىحداث تجيير يت المكا ة االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية. .4
 قدرة المرامو علو ىشماع الحاجات األساسية أليراد المجتميات المستهدية. .5
 تطايق المرامو مع تطقيات أيراد المجتميات المستهدية.  .6
 قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية. .3
 ىتماع المر امو لؤلسالي  اليلمية لتحديد مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية. .2

ييةةة الدةةرض الثالةةث للدراسةةة: " تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات الديمطجرا
 ". مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهديةللمستديدين طتحديده  لمستطى 

الدةةرض الرامةةع للدراسةةة: " تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات الديمطجراييةةة 
يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق للمسةةتديدين طتحديةةده  لمسةةتطى 

 للمجتميات المستهدية.المستدامة  الحماية االجتماعية
 مفاهيم الدراسة خامساً:

 Programمفهوم البرلامر :  -1

 .( 43، ص  1724) مدكطر، الملة المرسطمة ليمإ ما المر امو يو اللجة يي و -

المر امو استجامة ىجرا ية طعملية للمشكلة أط الملة الم هجية الم ظمة لتحليق مجمطعة من ط -
) السكرى األهدا  ، طيشرع المر امو كي  تيتز  الم ظمة أط الجهاز تحليق أهدايه . 

 (403،ص 2013،

طيو ميج  م للحات المدمة االجتماعية : يطاال المر امو سير اليمإ الطاج  الليا  مه  -
لتحليق األهدا  المل طدة ، كما يطير األسم الملمطسة إل جاز األعماإ طيحدد  طاحو 

 (130، ص 1772)درطيش ،  ال شال الطاج  الليا  مها من مبلإ مرة ميي ة.

"مجمطعة أ شلة مستمرة من أجإ تلدي  المدمات طىشماع االحتياجات طمطاجهة هط طالمر امو  -
 Louis G,1987,p 18)) المشكبلت".

طيو محيل التمليل يير  المر امو علو أ ه "مجمطعة من األ شلة الميتمدة مياها علو 
الميض األمر طكات تؤثير متمادإ ، طالمطجهة  حط تحليق جرض أط مجمطعة األجراض " طيو 
التمليل للمدمات اإل سا ية قد يده  علو أ ه استجامة م ظمة للمشكلة االجتماعية ، طمكلف ي إ 

امو هط استجامة عملية لمطاجهة المشكبلت أط ملة م هجية إل جاز مجمطعة من ىلو أن المر 
 .(120، ص 2013)السرطجو ، األهدا 

 .Effectiveness مفهوم الفعالية-2 

التلةةطي  هةةط اليمليةةة التةةو يمكةةن مةةن مبللهةةا التؤكةةد مةةن أن االسةةتراتيجيات طالمهةةارات 
تتدةةق طلمييةةة األهةةدا  المملةةل لتحليلهةةا ، المسةةتمدمة يةةو ىعةةداد طت ديةةك المةةرامو االجتماعيةةة 

طقيام ال تا و المرجطمة طجير المرجطمة للتير  علو مدى تحليق اال جازات المادية طالمي طية 
يو اط  الكدا ة طالديالية طاالسةتدادة ن ال تةا و يةو تحسةين المر ةامو الحةالو طتملةيل المةرامو 

 البلحلة .
  طكلةةف لبلسةةتدادة مةةن ال تةةا و، يةةاليط  ال يملةةط أ  طيةةت  تلةةطي  المةةرامو االجتماعيةةة ما تظةةا

مر امو مهما كان حجمه مةن التلةطي  . طللةد أ ةمال ه ةاف تطايةق يةت اكرا  مةؤن تلةطي   المةرامو 
 ( Charles F,1999,p 155) جز  ال يتجزأ من عملية   ع السياسات
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طاالستدادة مممةرات األيةراد طالتلطي  أساسو لمجاالت ال شال طاليبلقات طالممرات طردطد الديإ 
طالجماعات ، يهو ىكن طسيلة لتحليق جرض أسمو من مجرد مزاطلة األ شلة طىتلا ها طال شف 
يو أن األسام الكى يم و علية أى مر امو يمتل  مامتبل  الهد  الكى ي مجو تحليله مةن طرا  

 (125، ص 2013السرطجو، (هكا المر امو "

إ تلةف المشةرطعات ، م هةا تلةطي  كدةا ة المشةرطع كةكلف طه اف جطا   عديةدة للتلةطي  مثة
تلطي  ييالية المشرطع طأياا  تلةطي  اليا ةد االجتمةاعو طاالقت ةادى لمشةرطع طملار تةه متكاليدةه 

مشرطع يي و التركيز أكثر علةو الهي ةة أط  Efficiencyالمماشرة طجير المماشرة يتلطي  كدا ة 
لمشةرطع مةن مبللهةا طي  ة  االهتمةا  يةو هةكه الحالةة الجميية التو ت  تلدي  مةدمات طأ شةلة ا

مشةرطع  Effectivenessعلو دراسة ميدالت أدا  الياملين طى تاجيته  أما ع د تلةطي  يياليةة 
يإن التركيز يكطن علةو مةدمات أط أ شةلة هةكا المشةرطع طعلةو المسةتديدين مةن هةكه المةدمات 

تها علةةو مطاجهةةة طحةةإ مشةةكبلت طتلةةف األ شةةلة علةةو ىشةةماع حاجةةات المسةةتهديين طمةةدى قةةدر
 .(344، ص 1772) ممتار ،  المجتمع 

ييتمةةر مطاةةطع الدياليةةة مةةن المطاةةطعات الحديثةةة  سةةميا ، ىك يرجةةع تاريمةةه ىلةةو أطا ةةإ ط
ستي يات اللرن المااو، طم ك كلف الحين أ مال ه اف اهتما  متحليإ الم ظمات، طمةن ثة  يياليةة 

كلةف مةن مةبلإ محاطلةة اإلجامةة علةو سةإاإ هةط كية  تلف الم ظمات يو تلدي  مدماتها، طظهةر 
 .W))يمكن قيام قدرة الم ظمةات علةو تحليةق أهةدايها، طكا ةت اإلجامةة مةبلإ تحديةد الدياليةة.

Richard, 2007, p 319 
طأعل  كلف االهتما  مالدراسةات طاألمحةاث اليلميةة مةن أجةإ الط ةطإ ىلةو ممةادئ عامةة لليةام 

طيمةدط  (Bower & Seashore, 1966)مين مهكه الدراسةات الديالية، طكان من أطا إ المهت
أن هكه المداية األطلو لدراسة الديالية قد ركزت علو جطا   ميي ة طأهملت جطا   أمرى، مما 

 ) ( Comeron 1978) (Cambel 1969)طجةه  ظةر الكثيةةرين مةن المةاحثين أمثةةاإ 
Hasen 1977 ) ( Scott 1977 ) ( Schman 1969 ) (Harty 1988) (Scott 

1987) (Penning 1979)   ىلو تم و رإية حديثة مهكا المدهط ، تكطن أكثةر شةمطال  طتكةامبل
للديالية طتيتمد علو أكثةر مةن ميةد )كالمةدمبلت طاليمليةات طالممرجةات( طتيتمةر مةكلف الدياليةة 

 . (54،ص 2007) الممارف ،   م ا  متكامإ األمياد

إل جاز األهةدا  ،أط اليا ةد المرجةط  لمشةرطع مةا. كما تير  الديالية الدرجة الممتجاة  
طيت المدمة االجتماعية تشير الديالية ىلت اللدرة علت مساعدة اليميةإ علةت ى جةاز األهةدا  يةت 

 .Barker,1987, p148))يترة زم ية محددة 

 " الدرجةة التةت مملتاةاها يةت  التط ةإ ىلةت األهةدا -كما تير  الديالية أياةا  مؤ هةا : 
(Boulmetis &   Dutwin ,2000,p 3) .هةدا  طاهةت  الةميض ع ةد تيرية  الدياليةة ماأل

الةكى يةرى أن الدياليةة هةو " درجةة تحليةق  (Jamesl)التو تسيو الم ظمات لتحليلهةا طمة ه  
 (Jamesl, 1996, p 13)   طى جاز الم ظمة ألهدايها

رطع مالملاملةةة مةةع مؤ هةةا تهةةد  ىلةةو قيةةام أثةةر المر ةةامو أط المشةة (Weiss)طييريهةةا 
 األهدا  التو ت  تحديدها إل جازها للمساهمة يو   ع اللرارات ططاع طتلطير المرامو التالية

(   Hall& Hall,1994,p 46)  . التيامإ مةع المةطال ين علةو قةد  المسةاطاة يةو أياا  طهو
 (162،ص 1770)عمد الياإ ، الح طإ علو مدمات م ظمة الرعاية االجتماعية

 مطكر تحديد اللرارات ،  مطكر   جملها يتمشكإ عا   طتتيدد ال ماكر الدكرية للتلطي    
األهدا  الحرة ،ال مطكر الدياعت ،  مطكر تحديد الدا دة ،  مطكر االستجامة، ال مطكر التجريمت 
، مطكر ال ظ  ، مطكر تحليق الهد ،  مطكر التؤثير،ال مطكر السلطكت،  مطكر تحديد المستديد. 

 مطكر   ،Stuflebeam مطكر ستايلمي  " ،Michael Austinمطكر ميشيإ أطستن " 
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 مطكر  ،Sherwood مطكر شيرططد   ،Richard M, Grinnell,JRريتشارد جري يإ 
،  مطكر رطمرت ىليكن طمارف Artkinghton Nancy أرت كي جتطن ط ا سو هيديلمين 

،  مطكر Rhino J. Patti .ماتت،  مطكر ري طRobirt Elkin, Mark Molitorمطليتطر 
 ،The System Resource Model،  مطكر مطارد ال سق  Such man   سطشمان 

 The،  مطكر ال ظا  اللمييت The Goal's Attainment Model مطكر تحليق الهد   
Natural System مطكر ال ظا  المدتطع  ،Open System Approach مطكر  ،

 Multivariate Effectivenessالمسإطلية،  ماكر الديالية كات المتجيرات المتيددة 
Models ، (102-20،ص ص2012،)مليال 

طماستجراض ال ماكر الممتلدة لتلطي  ييالية المرامو سييتمد الماحث يو الدراسة الحالية    
ماية االجتماعية المستدامة ديالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحل

 -علو ال حط التالو : المستهدية علو  مطكر ملترع ممين للمجتميات
 متجيرات ال مطكر  طم ادره :

 The Goal's مطكر تحليق الهد   طيست تو من )  قدرة المر امو علو تحليق أهدايه -1
Attainment Model ،  مطكر مطارد ال سق The System Resource 

Model  ، مطكر اليمليات Operation Model ،  مطكر ال ظا  اللمييو The 
Natural System ،  مطكر ال ظا  المدتطع Open System Approach  ،

 Multivariate Effectiveness ماكر الديالية كات المتجيرات المتيددة 
Models) 

 لمستهديةقدرة المر امو علو ىحداث تيديإ أط تجيير يت ظرط  أيراد المجتميات ا -2
 Robert El Kennard. Mark،)،  مطكر ريتشارد جري يإ طيست تو من )

monitor  ال مطكر المتكامإ ،  مطكر ال ظا  اللمييو ،The Natural System ،
 ." (Michael Austin مطكر ميشيإ أطستن "، Rhino J. Patti مطكر ري طماتت 

ية ممرات طىتلان مهارات جديدة قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد المجتميات المستهد -3
 مطر أرت كي جتطن  "،Michael Austin مطكر ميشيإ أطستن "طيست تو من )

 .،( Stuff abeam مطكر ستايلمي  " ط ا سو هيديلمين ،
قدرة المر امو علو ىحداث تجيير يت المكا ة االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية  -4

 Robert Elkin, Mark مطكر رطمرت ىليكن طمارف مطليتطر طيست تو من )
Molitor   ،  مطكر ري طماتت Rhino J. Patti ،  مطكر  سيكم سيجما Six 

sigma مطكر أحمد مالر،  مطكر  سط شمان  ،Such man)،. 
قدرة المر امو علو ىشماع الحاجات األساسية أليراد المجتميات المستهدية طيست تو من  -5

 مطكر ،  Six sigma مطكر  سيكم سيجما ،  Rhino J. Patti طماتت ) مطكر ري
 مطكر رطمرت ىليكن طمارف  ، Open System Approachال ظا  المدتطع 

، أرت كي جتطن ط ا سو     Robert Elkin, Mark Monitorمطليتطر 
 .(Art Kingston Nancyهيديلمين

طيست تو من ) مطكر اليمليات هديةتطايق المر امو مع تطقيات أيراد المجتميات المست -6
Operation Model  مطكر المسإطلية، ىلار  ،Robert El Kennard. Mark 

monitor ،  ماكر الديالية كات المتجيرات المتيددة Multivariate 
Effectiveness Models ) 

 مطكر قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية طيست تو من ) -3
، ال مطكر المتكامإ،  Stufle beam، مطكر ستايلمي  " Rhino J. Pattiاتت ري طم

، احمد Richard Grinl   ،Robert El Kennard. Mark مطكر جري يإ 
 .( Jack. Rothmam  مالر ،  مطر جاف رطثمان طآمرطن



 

622 

 

 يطاال ىتماع المر امو لؤلسالي  اليلمية لتحديد مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية -2
 Robert El Kennard. Mark،)،  مطكر ريتشارد جري يإ طيست تو من )

monitor  ال مطكر المتكامإ ،  مطكر ال ظا  اللمييو ،The Natural System ،
" Michael Austin مطكر ميشيإ أطستن "، Rhino J. Patti مطكر ري طماتت 

،ack. Rothmam) 

 
 
 
 مفهوم الحماية االجتماعية المستدامة :-3

كإ عمإ م ظ  يهد  ىلو ( الحماية االجتماعية مؤ ها 2022يير  مدحت أمط ال  ر )
تحسين األحطاإ طالظرط  االجتماعّية للد ات الاييدة أط المهمشة أط المظلطمة أط التت ال 
تح إ علت المميزات أط المحرطمةأط الميراة للممالر أكثر من جيره  ، من مبلإ تلدي  

 يحتاجطن ىليها ، لتحليق حياة اجتماعية أياإ له .المرامو طالمدمات التت 

أياا تير  الحماية االجتماعية مؤ ها السياسات طالمرامو التت تهد  ىلت الحد من الدلر 
طالممالر التت يتيرض لها األيراد علت اليمإ سطا  مسم  المرض أط كمر السن، طككلف 

تط  المييشة  تيجة التجيرات حماية السكان من التللمات الشديدة طجت المتطقية يت مس
 (. Economic & Social Commission  :2007  ،154االقت ادية الممتلدة ) 

ككلف ه اف من يير  الحماية االجتماعية مؤ ها السياسات طالمرامو التت تهد  ىلت 
الحد من الدلر طالممالر التت قد يتيرض لها األيراد جير اللادرين علت اليمإ سطا  مسم  

أط كمر السن، طككلف حماية السكان من التللمات الشديدة يت مستط  المييشة  تيجة  المرض
 (.43، 2010مزا  :التجيرات االقت ادية الممتلدة )

م ها : الحماية االجتماعية الميريية طالطجدا ية طاالجرا ية ) طتتيد أ طاع الحماية االجتماعية 
 (. 120،  2022ا ظر : أمط ال  ر ، 

 المستدامة :سمق يمكن تحديد األ طاع التالية للحماية االجتماعية  طيت اط  ما

الحماية الميريية المستدامة  ) طهت المتيللة مالميا ات طالميلطمات عن الد ات التت يت  -1
 حاجة للحماية االجتماعية (.

الحماية الطجدا ية المستدامة ) طهت متيللة مالتلمإ طالتيال  طاال  ات طالحطار  -2
 الطجدا ية مع الد ات التت يت حاجة ىلت الحماية االجتماعية (. طالمشاركة

الحماية االجرا ية المستدامة  ) طهت متيللة متلدي  ممتل  المدمات للد ات التت يت  -3
 حاجة ىلت الحماية االجتماعية طاالجرا ات المتيللة مكلف (.

 ت ال حط التالت:طيمكن تيري  الحماية االجتماعية المستدامة يت الدراسة الحالية عل

مجمطعة من المرامو االجتماعية التت تلدمها الدطلة مساعدات طمدمات للمجتميات  -1
 المستهدية .

 هت مجمطعة المدمات االقت ادية طالتيليمية طال حية  طالميريية . -2
تهد  الحماية االجتماعية ىلت ريع مستط  مييشة ايراد المجتميات المستهدية  من  -3

  حيا (. –تيليميا   –اقت اديا  مبلإ ت مية قدراته  )
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تهد  مرامو الحماية االجتماعية ىلت حماية ايراد المجتميات المستهدية من التللمات  -4
 الشديدة طجير المتطقية يت مستط  المييشة.

 تهد  ىلت تحليق اليدالة يت تطزيع المدمات طتكايإ الدرص. -5
 مفهوم المجتمعات المستهد ة  -4

المجتمع يو اللجة هط الم للال من الديإ جمع طهو عكم يرق علو طزن مدتيإ طيل د 
،طالمي و المل طد من كلمة مجتمع  هو جماعة من ال ام )م  طر مها مكان االجتماع 

طالمجتمع عمارة عن ي ة من ال ام تشكإ مجمطعة تيتمد علو مياها . (123،ص 2013،
رطامل طم الال مشتركة ، طتحكمه  عادات  طتلاليد الميض ، يييشطن مع مياه  طترمله   
 (122،ص2012طقطا ين طاحدة )ميج  الميا و الجامع ، 

االشماص  طهط مجمطعة من االشماص االحيا  ، طهط ليست ايكار يحس  ،طهإال 
مكتدطن مكاته  ، طمستمرطن يو الملا  ،مت طعطن )ا اث،ككطر( ، مكلف هط اكمر جماعة ي تمو 

د ،طله اللدرة  علو التكي   مكاته طمكتديا طيسيو الو تحليق االستمرارية الو اليها االيرا
 .(32،ص 2012البل هاية )الجطهرى،

طتير  المجتميات المستهدية يو الدراسة الحالية علو ا ها اكثر المجتميات احتياجا  
ير  كما ت للمدمات طالتو تحتار الو مساعدات ليد  قدرتها علو اشماع حاجات سكا ها .

المجتميات المستهدية  تلف المجتميات التو تحتار الو ريع قدرات الم ية التحتية االساسية  مها 
من كإ جطا مها المدمية طالمييشية طاالجتماعية لتجيير طاقع الحياة لمطال يها يو تلف اللر  الو 

ماعية المستدامة  االياإ علو  حط شامإ  لمطاكمة جهطد الدطلة الت مطية التو تحلق الحماية االجت
 لكاية الللاعات مالدطلة .

طهو تلف المجتميات التو تحتار الو تطيير حياة كريمة لمطال يها ،طتحليق اطجه الحماية 
االجتماعية المستدامة  ، طحإ كاية المشكبلت التو  تجت للل طر يو التشرييات ،طعد  اشماع 

ة ، الدي ية ،كما ان هكه المجتميات ال الحاجات االجتماعية ،االقت ادية ، ال حية ،التيليمي
ر الو طجطد مطارد ثامتة ، تساعدها  يو اشماع المستطى المييشت الملمطإ ، طتدتل تستليع تحليق

حاجات ساك يها ، كما تحتار  الو  سق متكامإ من المدمات لمطاجهة متللمات حياته  ، 
 الحياة الكريمة .طمدرجة مملة الدطلة لتحليق الحماية المستدامة طتدير سمإ 

 ملهجية الدراسة: سادساً 

 لوع الدراسة: (1)

التةت تسةتهد  اسةتمدا  الميا ةات طالميلطمةات  يميةةطتيد هكه الدراسة مةن الدراسةات التل
طالشةةطاهد المطاةةطعية لتحديةةد درجةةة تحليةةق المةةرامو أط المإسسةةات ألهةةدايها، طكةةكلف تسةةاعد 
الدراسات التلطيمية يت تحديد مستطى  جاع المرامو أط المشرطعات أط المإسسةات يةت اسةتثمار 

لكا يالدراسة الحالية تسةتهد  قيةام  المطارد طاإلمكا يات المتاحة يت تحليق األهدا  الممللة.
مسةةتطى يياليةةةة المر ةةامو اللةةةطمت لتلةةطير الريةةة  الم ةةر  يةةةت تحليةةق الحمايةةةة االجتماعيةةةة 

 المستدامة للمجتميات المستهدية.

 :المستخدمالملهر  (2)

مةة هو المسةةال  مةة هو دراسةةة الحالةةة كمةةدمإ م هجةةو للدراسةةة ط اعتمةةدت الدراسةةة علةةو
اليي ة الميسرة للماحةث " للمسةتديدين مةن المر ةامو اللةطمت لتلةطير  االجتماعت ماليي ة المتاحة "

( 204الري  الم ر  ملرية الجزيرة المارا  مركز ملطمم محايظة كدةر الشةيو طعةدده  )
 مدردة.



 

622 

 

 خ ة المعايلة: (3)

 طحدة المياي ة: (أ )

تمثلت طحدة المياي ة للدراسة يت المستديد من المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  
ملرية الجزيةرة الماةرا  مركةز ملةطمم محايظةة كدةر الشةيو أيةا  كةان  طعةه أط سة ه أط حالتةه 

 االجتماعية أط مستطاه التيليمت أط حالته الطظيدية أط دمله الشهر .

 ىلار المياي ة: (ب )

تمثإ ىلار المياي ة للدراسة يت ح ر المستديدين من المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  
الماةرا  مركةز ملةطمم محايظةة كدةر الشةيو " عةدد األسةر المليمةة  الم ر  ملريةة الجزيةرة
 ( مدردة تلريما .2726ماللرية " طملغ عدده  )

  طع طحج  اليي ة: (ج )

مةةن مجمةةطع  الميسةةرة للماحةةث الدراسةةة الحاليةةة اليي ةةة اليمديةةة طتمثةةإ  ةةطع اليي ةةة يةةت 
الماةةرا  مركةةز  لمسةةتديدين مةةن المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  ملريةةة الجزيةةرةا

 ( مدردة.204ملطمم محايظة كدر الشيو طملغ عدده  )

 مجاالت الدراسة: (4)

قريةةة الجزيةةرة الماةةرا  مركةةز  تمثةةإ المجةةاإ المكةةا ت للدراسةةة يةةت المجةةاإ المكةةا ت: (أ )
 .ملطمم محايظة كدر   الشيو

لمستديدين مةن المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  امن  204عي ة حجمها  المجاإ المشر : (ب )
 .ر  ملرية الجزيرة المارا  مركز ملطمم محايظة كدر الشيوالم 

  ىلةةةةةت 3/4/2022مةةةةةن يتةةةةرة ىجةةةةةرا  الدراسةةةةةة الميدا يةةةةة تمثلةةةةةت  المجةةةةاإ الزم ةةةةةت: (ج )
31/5/2022.  

 :اة جمع البيالاتأد (5)

 جمع الميا ات يت: اةتمثلت أد

  اسةتمارة اسةةتمار للمسةتديدين حةةطإ يياليةةة المر ةامو اللةةطمت لتلةةطير الرية  الم ةةر  يةةت
 تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية:

قةةا  الماحةةث مت ةةمي  اسةةتمارة اسةةتمار للمسةةتديدين حةةطإ يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير  .1
الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعيةة المسةتدامة للمجتميةات المسةتهدية اعتمةادا  

 الساملة المرتملة ممشكلة الدراسة.  علو التراث ال ظر  المطجه للدراسة طالدراسات

،  السةن،  ال ةطع اشتملت استمارة استمار المستديدين علو  حيدة الميا ات األطليةة التاليةة: .2
 متطسل الدمإ الشهر  لؤلسرة.،  الطظيدة، اليمإ أط  الحالة التيليمية،  الحالة االجتماعية

المسةتديدين طالتةت تمثلةت يةت أرميةة ت  تحديد األمياد التت اشتملت عليهةا اسةتمارة اسةتمار  .3
( 22أمياد ر يسة، ث  ت  تحديد ط ياجة اليمارات الما ة مكةإ ميةد، طالةك  ملةغ عةددها )

 عمارة، طتطزييها كالتالت:

 (1جدطإ رق  )

 تطزيع عمارات استمارة استمار المستديدين
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 األمياد الدرعية األمياد الر يسة  
عدد 
 اليمارات

أرقا  
 اليمارات

1 

مرامو الحماية 
االجتماعية 
للمجتميات 
 المستهدية

 2 - 1 2 الحماية الميريية المستدامة -

 16 - 7 2 الحماية الطجدا ية المستدامة -

 الحماية اإلجرا ية المستدامة -
2 

13 – 
24 

2 

أمياد ييالية 
المر امو اللطمت 
لتلطير الري  
الم ر  يت 
تحليق الحماية 
االجتماعية 
المستدامة 
للمجتميات 
 المستهدية

قةةةةةدرة المر ةةةةةامو علةةةةةو تحليةةةةةق  -
 أهدايه

6 
25 – 
30 

قدرة المر امو علو ىحداث تيديإ  -
أط تجييةةةةر يةةةةت ظةةةةرط  أيةةةةراد 

 المجتميات المستهدية
6 31 - 36 

قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد  -
المجتميةةةات المسةةةتهدية ممةةةرات 

 طىتلان مهارات جديدة
6 

33 – 
42 

ىحداث تجيير  قدرة المر امو علو -
يةةةت المكا ةةةة االجتماعيةةةة أليةةةراد 

 المجتميات المستهدية
6 

43 – 
42 

قةةةةةدرة المةةةةةرامو علةةةةةو ىشةةةةةماع  -
الحاجةةةةةةةات األساسةةةةةةةية أليةةةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية
6 

47 – 
54 

تطايق المرامو مع تطقيةات أيةراد  -
 المجتميات المستهدية

6 
55 – 
60 

قدرة المر امو علو حإ مشكبلت  -
 المجتميات المستهديةأيراد 

6 
61 – 
66 

ىتماع المر ةامو لؤلسةالي  اليلميةة  -
لتحديةةةةةةةةةد مشةةةةةةةةةةكبلت أيةةةةةةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية
6 

63 – 
32 

3 
ال يطمات التت تطاجه ييالية المر ةامو اللةطمت لتلةطير 
الريةةةة  الم ةةةةر  يةةةةت تحليةةةةق الحمايةةةةة االجتماعيةةةةة 

 المستدامة للمجتميات المستهدية
2 

33 – 
20 

4 
ملترحات زيادة ييالية المر امو اللةطمت لتلةطير الرية  
الم ةةةر  يةةةت تحليةةةق الحمايةةةة االجتماعيةةةة المسةةةتدامة 

 للمجتميات المستهدية
2 

21 – 
22 

اعتمةةدت اسةةتمارة اسةةتمار المسةةتديدين علةةو التةةدرر الثبلثةةت، محيةةث تكةةطن االسةةتجامة لكةةإ  .4
االسةتجامات طز ةا  )درجةة(: عمارة ) ي ، ىلو حد ما، ال( طأعليت لكةإ اسةتجامة مةن هةكه 

 طكلف كما يلت:

 (2جدطإ رق  )
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 درجات استمارة استمار المستديدين

 ال ىلو حد ما  ي  االستجامات

 1 2 3 الدرجة

تحديةةد مسةةتطى يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق الحمايةةة  .5
 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية: 

مستطى ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليةق الحمايةة للحك  علو 
االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية، محيةث تكةطن مدايةة ط هايةة ي ةات المليةام الثبلثةت: 
أطايةةق )ثبلثةةة درجةةات(، ىلةةو حةةد مةةا )درجتةةين(، ال أطايةةق )درجةةة طاحةةدة(، تةة  ترميةةز طىدمةةاإ 

لت،  طلتحديةد لةطإ مبليةا المليةام الثبلثةت )الحةدطد الةد يا طاليليةا(، تة  الميا ات ىلو الحاس  اك
(، تةة  تلسةةيمه علةةو عةةدد مبليةةا المليةةام 2ب  1 – 3أقةةإ قيمةةة ) –حسةةا  المةةدىب أكمةةر قيمةةة 

( طميد كلف تة  ىاةاية هةكه الليمةة ىلةو أقةإ 0.63ب  2/3للح طإ علو لطإ الملية الم حال )
طهو الطاحد ال حيال طكلف لتحديد الحد األعلةو لهةكه المليةة،  قيمة يت المليام أط مداية المليام

 طكلف كما يلت:

 ( 3جدطإ رق  )

 مستطيات المتطسلات الحسامية ألمياد الدراسة

 المستطى اللي 

ىلةةةو  1ىكا تراطحةةةت قيمةةةة المتطسةةةل لليمةةةارة أط الميةةةد مةةةن 
1.63 

 مستطى م مدض

ىلةو  1.62ىكا تراطحت قيمة المتطسل لليمةارة أط الميةد مةن 
2.34 

 مستطى متطسل

ىلةو  2.35ىكا تراطحت قيمة المتطسل لليمةارة أط الميةد مةن 
3 

 مستطى مرتدع

 صدق األداة: .6

 ال دق الظاهر  ) دق المحكمين(: (أ )

( محكمين من أعاا  هي ة التدريم 5ت  عرض استمارة استمار المستديدين علو عدد )
سطي  إلمدا  الةرأ  يةت  ةبلحية األداة مةن حيةث مكلية المدمة االجتماعية الت مطية جامية م ت 

السبلمة اللجطية لليمارات من  احية طارتمالها مؤمياد الدراسة من  احية أمرى، طقد ت  االعتمةاد 
( محكمين علو األداة، طم ا  علةو كلةف تة  4%( ممي و اتداق )20عن ) علو  سمة اتداق ال تلإ

  ياجة االستمارة يت  طرتها ال ها ية.

 التساق الداملت: دق ا (ب )

السةةتمارة اسةةتمار المسةةتديدين علةةو   ةةدق االتسةةاق الةةداملتاعتمةةد الماحةةث يةةت حسةةا  
( مدةةردة مةةن 30ميامةةإ ارتمةةال كةةإ ميةةد يةةت األداة مالدرجةةة الكليةةة لةةؤلداة، طكلةةف ليي ةةة قطامهةةا )

 المستديدين )مةارر ىلةار عي ةة الدراسةة(، طتمةين أ هةا مي طيةة ع ةد مسةتطيات الداللةة المتيةار 
 عليها، طأن ميامإ ال دق ملمطإ، طكلف كما يلت:

 ( 4جدطإ رق  )
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 (  30)نب االتساق الداملت مين أمياد استمارة استمار المستديدين طدرجة األداة ككإ

 األمياد 
ميامإ 
 االرتمال

 الداللة

 ** 0.363 مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية 1

2 
اللطمت لتلةطير الرية  الم ةر  يةت أمياد ييالية المر امو 

 تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية
0.325 ** 

3 
ال ةةيطمات التةةت تطاجةةه يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير 
الري  الم ر  يت تحليةق الحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة 

 للمجتميات المستهدية
0.213 ** 

4 
المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  ملترحةةات زيةةادة يياليةةة 

الم ةةةةر  يةةةةت تحليةةةةق الحمايةةةةة االجتماعيةةةةة المسةةةةتدامة 
 للمجتميات المستهدية

0.322 ** 

 (0.05* مي ط  ع د )                                  (0.01** مي ط  ع د )

 يطاال الجدطإ السامق أن:

مةةين أميةةاد اسةةتمارة ( 0.01تطجةةد عبلقةةة لرديةةة دالةةة ىح ةةا يا  ع ةةد مسةةتطى مي طيةةة )
 استمار المستديدين، طمن ث  تحلق مستطى الثلة يت األداة طاالعتماد علو  تا جها.

 ثبات األداة: .7

ماستمدا  ميامإ ثمات )ألدةا ـ كرط مةا ( للةي  استمارة استمار المستديدين ت  حسا  ثمات 
المسةتديدين )مةارر مةن  ( مدةردة30الثمات التلديريةة لةؤلداة، طكلةف متلميلةه علةو عي ةة قطامهةا )

 طقد جا ت ال تا و كما يلت:ىلار عي ة الدراسة(، 

 

 ( 5جدطإ رق  )

       تا و ثمات استمارة استمار المستديدين ماستمدا  ميامإ ثمات )ألدا ـ كرط ما (                                                    
 ( 30)نب

 األمياد  
ميامإ 

ثمات )ألدا ـ 
 كرط ما (

 0.70 مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية 1

2 
أمياد ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق 

 الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية
0.26 

3 
ال يطمات التت تطاجةه يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  

االجتماعيةة المسةتدامة للمجتميةات الم ر  يت تحليةق الحمايةة 
 المستهدية

0.23 

4 
ملترحات زيادة ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  
 يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية

0.23 
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 0.27 ثمات استمارة استمار المستديدين ككإ

 يطاال الجدطإ السامق أن:

استمارة استمار المستديدين تتمتع مدرجة عالية من الثمات، طمكلف ميامبلت الثمات ألمياد 
 يمكن االعتماد علو  تا جها طأ محت األداة يت  طرتها ال ها ية.

 أساليب التحليل الكيف  والكم : (6)

 اعتمدت الدراسة يت تحليإ الميا ات علو األسالي  التالية:

 الدراسة.أسلط  التحليإ الكيدت: مما يت اس  طلميية مطاطع  (أ )

أسةةلط  التحليةةإ الكمةةت: تةة  ميالجةةة الميا ةةات مةةن مةةبلإ الحاسةة  اكلةةت ماسةةتمدا  مر ةةامو  (ب )
(SPSS.V. 24.0  الحةةةز  اإلح ةةةا ية لليلةةةط  االجتماعيةةةة، طقةةةد لملةةةت األسةةةالي )

اإلح ةةةا ية التاليةةةة: التكةةةرارات طال سةةة  الم طيةةةة، طالمتطسةةةل الحسةةةامت، طاال حةةةرا  
)ألدةا. كرط مةا (، طميامةإ ارتمةال ميرسةطن، طميامةإ  المييار ، طالمةدى، طميامةإ ثمةات

 ، طميامإ ارتمال جاما.2ارتمال كا

 لتاسر الدراسة الميداليةسابعاً: 

 الدراسة: عي ةالمستديدين ميض م ا ص المحطر األطإ: ط   

 (6جدطإ رق  )

 (204)نب الدراسة عي ة ط   المستديدين

 المتجيرات الكمية  
المتطسل 
 الحسامت

اال حرا
  

المييار
  

 4 42 السن 1

 564 2522 متطسل الدمإ الشهر  لؤلسرة 2

 % ف ال طع  

 52.3 117 ككر 1

 41.3 25 أ ثو 2

 100 204 المجمـــطع

 % ف الحالة االجتماعية  

 22.1 45 أعز  1

 63.6 132 متزطر 2

 10.3 21 مللق 3

 100 204 المجمـــطع

 % ف الحالة التيليمية  
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 5.7 12 أمت 1

 12.3 25 يلرأ طيكت  2

 13.6 36 تيلي  أساست 3

 31.4 64 مإهإ متطسل 4

 32.2 63 مإهإ عالت 5

 100 204 المجمـــطع

 % ف الطظيدة  

 23 55 قلاع حكطمت 1

 24 47 قلاع ماص 2

 15.2 31 أعماإ حرة 3

 33.2 67 ال ييمإ 4

 100 204 المجمـــطع

 يطاال الجدطإ السامق أن:

 ( س طات تلريما . 4( س ة، طما حرا  مييار  )42متطسل سن المستديدين ) -

( 564( ج يةةة، طمةةا حرا  مييةةار  )2522متطسةةل الةةدمإ الشةةهر  ألسةةر المسةةتديدين ) -
 ج ية تلريما . 

 %(.41.3%(، مي ما ى اث م سمة )52.3أكمر  سمة من المستديدين ككطر م سمة ) -

%(، 22.1%(، يليةه أعةز  م سةمة )63.6مة )أكمر  سةمة مةن المسةتديدين متةزطجين م سة -
 %(.10.3طأميرا  مللق م سمة )

%(، يليةه الحا ةلين 32.2أكمر  سمة من المستديدين حا لين علت مإهةإ عةالت م سةمة ) -
%(، 13.6%(، ث  الحا لين علت تيلي  أساست م سمة )31.4علت مإهإ متطسل م سمة )
 %(.5.6 سمة )%(، طأميرا  أمت م12.3يليه يلرأ طيكت  م سمة )

%(، يليةه اليةاملين مالللةاع الحكةطمت  33.2أكمر  سمة من المستديدين ال ييملطن م سةمة ) -
%(، طأميةرا  أعمةاإ حةرة م سةمة 23%(، ث  الياملين مالللاع الماص م سةمة )23م سمة )

(15.2.)% 

 للمجتمعات المستهد ة: المستدامة  المحور الثال : برامر الحماية االجتماعية

 الحماية الميريية المستدامة: (1)

 ( 3جدطإ رق  )

 (  204)نب الحماية الميريية المستدامة

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
م ا  قاعدة ميلطمات تحتةطى كةإ 
مةةةةةةا يمةةةةةةص أيةةةةةةراد المجتمةةةةةةع 

 طحاجاته  
72 45.1 70 44.1 22 10.2 2.34 0.63 1 

2 

تطجيةةه أيةةراد المجتمةةع لبلسةةتدادة 
الل ةةةطى مةةةن المةةةدمات اليامةةةة 
التةةةةةةةةةةت تطيرهةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةرامو 

 طالمشرطعات اللطمية 

56 23.5 133 65.2 15 3.4 2.2 0.56 2 

3 
االهتمةةةةا  مم ةةةةا  قةةةةدرات أيةةةةراد 

 المجتميات المستهدية 
41 20.1 107 53.4 54 26.5 1.74 0.62 5 

4 
تلةةدير حاجةةات أيةةراد المجتميةةات 

 المستهدية طتحديد مشكبلته  
31 15.2 131 64.2 42 20.6 1.75 0.6 4 

5 
تحديةةةةد لمييةةةةة الاةةةةجطل التةةةةت 
يتيةةةرض لهةةةا أيةةةراد المجتميةةةات 

 المستهدية 
51 25 105 51.5 42 23.5 2.01 0.3 3 

6 
تلةةدي  اإلرشةةادات البلزمةةة حةةطإ 
المرامو التت تلدمها المشرطعات 

 اللطمية 
30 14.3 116 56.7 52 22.4 1.26 0.64 3 

3 
تطجيةةةةةةةةه أيةةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةةات 

 المستهدية لتحليق كاته  
24 11.2 114 55.7 66 32.4 1.37 0.63 2 

2 

ت ةةمي  مطاقةةع ىلكترط يةةة حةةطإ        
مةةةةةةرامو الحمايةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة 
المستدامة التت تتام ها المةرامو 

 المشرطعات اللطمية 

32 12.6 113 55.4 53 26 1.73 0.63 6 

 0.31 2 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسةل حيةث ملةغ المتطسةل  للمجتميةات المسةتهدية مستطى الحماية الميريية المسةتدامة
(، طمإشةةرات كلةةف طيلةةا  لترتيةة  المتطسةةل الحسةةامت: الترتيةة  األطإ م ةةا  قاعةةدة 2الحسةةامت )

(، يليه الترتي  2.34ميلطمات تحتطى كإ ما يمص أيراد المجتمع طحاجاته  ممتطسل حسامت )
ا المةةرامو الثةةا ت تطجيةةه أيةةراد المجتمةةع لبلسةةتدادة الل ةةطى مةةن المةةدمات اليامةةة التةةت تطيرهةة

(، ثة  الترتية  الثالةث تحديةد لمييةة الاةجطل التةت 2.2طالمشرطعات اللطمية ممتطسل حسامت )
(، طأميةةرا  الترتيةة  الثةةامن 2.01يتيةةرض لهةةا أيةةراد المجتميةةات المسةةتهدية ممتطسةةل حسةةامت )

 (.1.37تطجيه أيراد المجتميات المستهدية لتحليق كاته  ممتطسل حسامت )
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 لمستدامة:الحماية الطجدا ية ا (2)

 ( 2جدطإ رق  )

 (  204)نب الحماية الطجدا ية المستدامة

 اليمارات  

 االستجامات
المتطس
ل 
الحسا
 مت

اال حرا
  
المييار
  

 الترتي 
  ي 

ىلو حد 
 ما

 ال

 % ف % ف % ف

1 
ىشةةةةةةراف أيةةةةةةراد المجتميةةةةةةةات 
المسةةةةةةةةةتهدية يةةةةةةةةةت ممتلةةةةةةةةة  

 الم اسمات االجتماعية 
72 

45.
1 

73 
45.
6 

17 7.3 2.36 0.65 1 

2 
االهتما  متلةدير الةكات المسةتمر 
 أليراد المجتميات المستهدية 

62 
33.
3 

12
4 

60.
2 

12 5.7 2.23 0.56 2 

3 
تيةةديإ االتجاهةةات السةةلمية لةةدى 

 أيراد المجتميات المستهدية 
40 

17.
6 

13
3 

65.
2 

31 
15.
2 

2.04 0.57 3 

4 
تةةةدعي  قةةةي  المطال ةةةة طالةةةطال  
 أليراد المجتميات المستهدية 

22 
13.
3 

11
2 

54.
7 

64 
31.
4 

1.22 0.65 2 

5 
اليمةةةةإ علةةةةو تحليةةةةق الراةةةةا 
الةةةكاتت المتطا ةةةإ لةةةدى أيةةةراد 

 المجتميات المستهدية 
34 

16.
3 

11
2 

54.
7 

52 
22.
4 

1.22 0.66 3 

6 
تلدير الحاجات ال حية طتحديد 
أطلطيةةةةةةة المةةةةةةدمات اليبلجيةةةةةةة 

 ماستدامة 
34 

16.
3 

11
6 

56.
7 

54 
26.
5 

1.7 0.65 5 

3 
ت ميةةةةةة الشةةةةةيطر لةةةةةدى أيةةةةةراد 
المجتمةةةةةع المسةةةةةتهد  مالليمةةةةةة 

 طأهمية دطره االجتماعت 
34 

16.
3 

12
3 

62.
3 

43 
21.
1 

1.76 0.61 4 

2 
تةةةدعي  الةةةطازع الةةةدي ت أليةةةراد 

 المجتميات المستهد  
35 

13.
2 

11
3 

55.
4 

56 
23.
5 

1.7 0.66 6 

 0.32 2.02 الميد ككإ 

مستط
ى 
متط
 سل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسةل حيةث ملةغ المتطسةل  للمجتميةات المسةتهدية مستطى الحماية الطجدا ية المستدامة
(، طمإشرات كلف طيلا  لترتي  المتطسل الحسامت: الترتي  األطإ ىشةراف أيةراد 2.02الحسامت )

(، يليه الترتية  2.36المجتميات المستهدية يت ممتل  الم اسمات االجتماعية ممتطسل حسامت )
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(، ثة  2.23متطسل حسامت )الثا ت االهتما  متلدير الكات المستمر أليراد المجتميات المستهدية م
الترتيةة  الثالةةث تيةةديإ االتجاهةةات السةةلمية لةةدى أيةةراد المجتميةةات المسةةتهدية ممتطسةةل حسةةامت 

(، طأميةةرا  الترتيةة  الثةةامن تةةدعي  قةةي  المطال ةةة طالةةطال  أليةةراد المجتميةةات المسةةتهدية 2.04)
 (.1.22ممتطسل حسامت )

   الحماية اإلجرا ية المستدامة: (3)

 (7جدطإ رق  )

 (  204)نب الحماية اإلجرا ية المستدامة

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
تةةةةةةةةدري  أيةةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةةات 
المسةةةتهدية علةةةو ميةةةض الحةةةر  

 طاألعماإ
102 50 37 32.3 23 11.3 2.37 0.62 1 

2 

تمسةةةةةةيل اإلجةةةةةةرا ات اللا ط يةةةةةةة 
لت شيل مرامو الحماية االجتماعية 
المسةةةةةةةتدامة أليةةةةةةةراد المجتمةةةةةةةع 

 المستهد  

63 30.7 134 65.3 3 3.4 2.23 0.52 2 

3 
تلةةةةةدي  المسةةةةةاعدات االقت ةةةةةادية 

 أليراد المجتميات المستهدية 
37 17.1 132 64.3 33 16.2 2.03 0.57 6 

4 

المرط ةةةةةةة يةةةةةةت ت ديةةةةةةك اللةةةةةةطا ال 
طاللةةةةةةةةطا ين الما ةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةدي  
المسةةةةةةةاعدات طالمةةةةةةة ال أليةةةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية 

45 22.1 106 52 53 26 1.76 0.67 2 

5 
تيلي  أيراد المجتميات المسةتهدية 

 األميين اللرا ة طالكتامة ميا  
40 17.6 126 61.2 32 12.6 2.01 0.62 3 

6 
مسةةةةةةةاعدة أيةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةات 
المسةةةتهدية يةةةةت الح ةةةطإ علةةةةو 

 ملاقات عبلجية 
42 23.5 130 63.3 26 12.3 2.11 0.57 4 

3 

تحطيةةةةةةةةإ أيةةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةةات 
المسةةةةتهدية المراةةةةت مةةةةؤمراض 
مزم ةةةةةةةةةة ىلةةةةةةةةةو المستشةةةةةةةةةديات 

 المتم  ة

47 24 124 60.2 31 15.2 2.07 0.62 5 

2 
ت مية اللدرات الريااية الممتلدةة 

 أليراد المجتميات المستهدية 
44 21.6 145 31.1 15 3.4 2.14 0.52 3 

مستطى  0.22 2.13 الميد ككإ 
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسةل حيةث ملةغ المتطسةل  للمجتميات المسةتهدية مستطى الحماية اإلجرا ية المستدامة
(، طمإشرات كلف طيلا  لترتي  المتطسل الحسامت: الترتي  األطإ تةدري  أيةراد 2.13الحسامت )

(، يليةةه الترتيةة  2.37المجتميةةات المسةةتهدية علةةو ميةةض الحةةر  طاألعمةةاإ ممتطسةةل حسةةامت )
مة أليةراد المجتمةع الثا ت تمسيل اإلجرا ات اللا ط ية لت شيل مرامو الحمايةة االجتماعيةة المسةتدا

(، ث  الترتي  الثالث ت مية اللدرات الريااية الممتلدة أليراد 2.23المستهد  ممتطسل حسامت )
(، طأميةةرا  الترتيةة  الثةةامن المرط ةةة يةةت ت ديةةك 2.14المجتميةةات المسةةتهدية ممتطسةةل حسةةامت )

هدية ممتطسل حسامت اللطا ال طاللطا ين الما ة تلدي  المساعدات طالم ال أليراد المجتميات المست
(1.76.) 

المحةةطر الثالةةث: أميةةاد يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق الحمايةةة 
 االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية:

 قدرة المر امو علو تحليق أهدايه: (1)

 ( 10جدطإ رق  )

 (  204)نب قدرة المر امو علو تحليق أهدايه

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
ىجةةةةةةرا ات الح ةةةةةةطإ علةةةةةةو 
المدمات التت يطيرها المر امو 

 اللطمت ميسرة 
73 43.5 102 50 5 2.5 2.45 0.55 1 

2 

تزيإ اإلدارة اللا مة علو ت ديةك 
المر ةةةامو تةةةكليإ أ   ةةةيطمات 
تحةةةةةةطإ دطن اسةةةةةةتدادتت مةةةةةةن 
 المدمات التت يطيرها المر امو 

20 37.2 115 56.4 7 4.4 2.35 0.56 2 

3 
سةةةاعد ت المر ةةةامو علةةةو يهةةة  
حلةةطقت ططاجمةةاتت  حةةط الدطلةةة 

 الم رية
45 22.1 122 62.3 31 15.2 2.03 0.61 4 

4 
تلمةةةو المةةةدمات التةةةت اح ةةةإ 
عليهةةةا مةةةن المر ةةةامو اللةةةطمت 
 حاجاتت لده  حلطقت الممتلدة 

42 23.5 110 53.7 46 22.5 2.01 0.62 5 
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

5 
يلد  المر امو كاية مدماتةه يةت 
 أطقات محددة طميل ة للجميع 

24 11.2 147 33 31 15.2 1.73 0.52 6 

6 
المسةةت دات المللطمةةة للح ةةطإ 
علةةةو المةةةدمات مةةةن المر ةةةامو 

 اللطمت سهلة 
53 26 114 55.7 33 12.1 2.02 0.66 3 

 0.22 2.15 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

(، 2.15متطسل حيث ملغ المتطسل الحسامت ) مستطى قدرة المر امو علو تحليق أهدايه
المتطسةةةل الحسةةةامت: الترتيةةة  األطإ ىجةةةرا ات الح ةةةطإ علةةةو طمإشةةةرات كلةةةف طيلةةةا  لترتيةةة  

(، يليةه الترتية  الثةا ت 2.45المدمات التت يطيرهةا المر ةامو اللةطمت ميسةرة ممتطسةل حسةامت )
تزيإ اإلدارة اللا مة علو ت ديك المر امو تكليإ أ   يطمات تحةطإ دطن اسةتدادتت مةن المةدمات 

(، ثةةة  الترتيةةة  الثالةةةث المسةةةت دات المللطمةةةة 2.35التةةةت يطيرهةةةا المر ةةةامو ممتطسةةةل حسةةةامت )
(، طأميةرا  الترتية  2.02للح طإ علو المدمات من المر امو اللطمت سةهلة ممتطسةل حسةامت )

 (.1.73السادم يلد  المر امو كاية مدماته يت أطقات محددة طميل ة للجميع ممتطسل حسامت )

 المجتميات المستهدية: قدرة المر امو علو ىحداث تيديإ أط تجيير يت ظرط  أيراد (2)

 ( 11جدطإ رق  )

 قدرة المر امو علو ىحداث تيديإ أط تجيير يت ظرط  أيراد المجتميات المستهدية

 (  204)نب

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
أ ةةمحت ا ظةةر لآلمةةرين 

 طالمجتمع  ظرة تداإإ 
111 54.4 23 40.3 10 4.7 2.5 0.57 1 

2 
زادت ثلتت يت  دسةت ميةد 
اسةةةةةتدادتت مةةةةةن مةةةةةدمات 

 المر امو اللطمت 
22 43.1 110 53.7 6 2.7 2.4 0.55 2 

3 
أ ةةةةةةمحت قةةةةةةادرا  علةةةةةةو 
اال دمار مع اكمةرين يةت 

 المجتمع 
55 23 127 63.2 20 7.2 2.13 0.52 3 



 

622 

 

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

4 
زادت قةةدرتت علةةو اتمةةاك 
اللةةةةةةةةةةرارات الممتلدةةةةةةةةةةة 

 المتيللة مش ط ت
43 21.1 115 56.4 46 22.5 1.77 0.66 4 

5 
أدركةةةت مةةةا ييا يةةةه أيةةةراد 

 المجتمع من مشكبلت 
32 15.3 126 61.2 46 22.5 1.73 0.62 5 

6 
أ ةةةةةةمحت قةةةةةةادرا  علةةةةةةو 
 الملالمة محلطقت الممتلدة

35 13.2 113 53.4 52 25.5 1.72 0.65 6 

 0.3 2.15 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

مسةةتطى قةةدرة المر ةةامو علةةو ىحةةداث تيةةديإ أط تجييةةر يةةت ظةةرط  أيةةراد المجتميةةات 
(، طمإشرات كلةف طيلةا  لترتية  المتطسةل 2.15متطسل حيث ملغ المتطسل الحسامت ) المستهدية

طالمجتمةةع  ظةةرة تدةةاإإ ممتطسةةل حسةةامت الحسةةامت: الترتيةة  األطإ أ ةةمحت ا ظةةر لآلمةةرين 
(، يليه الترتي  الثةا ت زادت ثلتةت يةت  دسةت ميةد اسةتدادتت مةن مةدمات المر ةامو اللةطمت 2.5)

(، ثةة  الترتيةة  الثالةةث أ ةةمحت قةةادرا  علةةو اال ةةدمار مةةع اكمةةرين يةةت 2.4ممتطسةةل حسةةامت )
ا  علةةو الملالمةةة (، طأميةةرا  الترتيةة  السةةادم أ ةةمحت قةةادر2.13المجتمةةع ممتطسةةل حسةةامت )

 (.1.72محلطقت الممتلدة ممتطسل حسامت )

 قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد المجتميات المستهدية ممرات طىتلان مهارات جديدة: (3)

 ( 12جدطإ رق  )

 قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد المجتميات المستهدية ممرات طىتلان مهارات جديدة
 (  204)نب

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
ساعد ت المر امو يت اكتسا  
ممرات جديدة يت التيامإ مةع 

 اكمرين
100 47 21 37.3 23 11.3 2.32 0.62 1 

2 
سةةةةةةاعد ت المر ةةةةةةامو علةةةةةةو 
اكتسةةةةةا  مهةةةةةارات ميرييةةةةةة 

 جديدة 
63 32.2 124 60.2 13 6.4 2.26 0.53 2 

 4 0.66 2.06 12.6 32 56.4 115 25 51أ ةةمحت قةةادرا  علةةو تكةةطين  3
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 عبلقات اجتماعية جديدة   

4 
يمك  ةةةت تلةةةدي  المشةةةطرة أل  

 يرد من أيراد المجتمع 
50 24.5 121 57.3 33 16.2 2.02 0.63 3 

5 
أ ةةةةةمال لةةةةةدى المهةةةةةارة يةةةةةت 

 الملالمة مممتل  حلطقت 
42 20.6 130 63.3 32 15.3 2.05 0.6 5 

6 
أ ةةةةةمال لةةةةةدى اللةةةةةدرة علةةةةةو 
 اكتشا  أملا ت طتيديلها 

47 24 114 55.7 41 20.1 2.04 0.66 6 

 0.33 2.15 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

مستطى قدرة المر امو علو ىكسا  أيراد المجتميات المستهدية ممرات طىتلان مهةارات 
(، طمإشةةرات كلةةف طيلةةا  لترتيةة  المتطسةةل 2.15الحسةةامت )متطسةةل حيةةث ملةةغ المتطسةةل  جديةةدة

الحسامت: الترتي  األطإ ساعد ت المر امو يت اكتسا  ممرات جديةدة يةت التيامةإ مةع اكمةرين 
(، يليه الترتي  الثا ت ساعد ت المر امو علةو اكتسةا  مهةارات ميرييةة 2.32ممتطسل حسامت )

لةث يمك  ةت تلةدي  المشةطرة أل  يةرد مةن أيةراد (، ث  الترتية  الثا2.26جديدة ممتطسل حسامت )
(، طأميةرا  الترتية  السةادم أ ةمال لةدى اللةدرة علةو اكتشةا  2.02المجتمع ممتطسل حسةامت )

 (.2.04أملا ت طتيديلها ممتطسل حسامت )

 قدرة المر امو علو ىحداث تجيير يت المكا ة االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية: (4)

 ( 13جدطإ رق  )

 المر امو علو ىحداث تجيير يت المكا ة االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية قدرة
 (  204)نب

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
سةةةاعد ت المر ةةةامو علةةةو تكةةةطين 

 عبلقات ىيجامية مع اكمرين 
122 62.3 64 31.4 12 5.7 2.53 0.6 1 

2 
دعمت مرامو طمةدمات المر ةامو 
اللةةةةةةطمت جطا ةةةةةة  اللةةةةةةطة يةةةةةةت 

 شم يتت 
65 31.7 132 63.6 1 0.5 2.31 0.42 2 

3 
أ ةةةةمحت اشةةةةير أن لةةةةت مكا ةةةةة 
اجتماعيةةةةة أياةةةةإ يةةةةت األسةةةةرة 

41 20.1 142 32.5 15 3.4 2.13 0.51 3 
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 طالمجتمع 

4 

سةةةاهمت المةةةدمات التةةةت يلةةةدمها 
المر امو يت أن ت مال آرا ت يةت 
األمةةةطر اليامةةةة مطاةةةع احتةةةرا  

 زمبل ت 

43 23 72 42 57 22.7 1.74 0.32 6 

5 
أشةةيرت ت المةةدمات مةةؤن قةةدراتت 
طىمكا يةةاتت يمكةةن االسةةتدادة م هةةا 

 يت المجتمع 
52 25.5 112 53.2 34 16.3 2.07 0.64 5 

6 
اكتسةةا  سةةاعد ت المر ةةامو علةةو 

سلطكيات التياطن طالطال  طتحمإ 
 المس طلية

45 22.1 133 63.2 22 10.2 2.11 0.56 4 

 0.26 2.17 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

مسةةتطى قةةدرة المر ةةامو علةةو ىحةةداث تجييةةر يةةت المكا ةةة االجتماعيةةة أليةةراد المجتميةةات 
(، طمإشرات كلةف طيلةا  لترتية  المتطسةل 2.17) متطسل حيث ملغ المتطسل الحسامت المستهدية

الحسامت: الترتي  األطإ ساعد ت المر ةامو علةو تكةطين عبلقةات ىيجاميةة مةع اكمةرين ممتطسةل 
(، يليه الترتي  الثا ت دعمت مرامو طمدمات المر امو اللطمت جطا ة  اللةطة يةت 2.53حسامت )

حت اشةير أن لةت مكا ةة اجتماعيةة (، ث  الترتي  الثالةث أ ةم2.31شم يتت ممتطسل حسامت )
(، طأميةةرا  الترتيةة  السةةادم سةةاهمت 2.13أياةةإ يةةت األسةةرة طالمجتمةةع ممتطسةةل حسةةامت )

المدمات التت يلدمها المر امو يت أن ت ةمال آرا ةت يةت األمةطر اليامةة مطاةع احتةرا  زمبل ةت 
 (.1.74ممتطسل حسامت )

 جتميات المستهدية:قدرة المرامو علو ىشماع الحاجات األساسية أليراد الم (5)

 ( 14جدطإ رق  )

 قدرة المرامو علو ىشماع الحاجات األساسية أليراد المجتميات المستهدية

 (  204)نب

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
ييمةةةةةإ المر ةةةةةامو علةةةةةو تلةةةةةدير 
حاجةةةةةةةات أيةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةات 

120 52.2 36 33.3 2 3.7 2.55 0.53 1 
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 المستهدية 

2 
يحدد المر امو أطلطيات الحاجةات 

 أليراد المجتمع المستهديين 
22 40.2 112 54.7 10 4.7 2.35 0.53 2 

3 

يؤمك المر امو اللطمت مملترحةات 
المستديدين المستهديين ييما تلدمه 
مةةةةةن مةةةةةرامو طمةةةةةدمات تحلةةةةةق 

 استدامتها 

42 23.5 122 57.2 34 16.3 2.03 0.63 4 

4 
يطجةةةد جةةةدطإ زم ةةةت للح ةةةطإ 
علو           المرامو طالمةدمات 

 الملدمة من المر امو اللطمت 
30 14.3 107 53.4 65 31.7 1.23 0.66 6 

5 
يستمد  المر امو اللةطمت أسةالي  
متلةةةةطرة يةةةةت تلةةةةدي  المةةةةدمات 

 أليراد المجتميات المستهدية
41 20.1 132 64.3 31 15.2 2.05 0.57 5 

6 
يطجد مرط ة ع ةد تلةدي  المةدمات 

 أليراد المجتميات المستهدية
30 34.3 101 47.5 33 16.2 2.12 0.67 3 

 0.31 2.13 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 الجدطإ السامق أن:يطاال 

 مسةةتطى قةةدرة المةةرامو علةةو ىشةةماع الحاجةةات األساسةةية أليةةراد المجتميةةات المسةةتهدية
(، طمإشرات كلةف طيلةا  لترتية  المتطسةل الحسةامت: 2.13متطسل حيث ملغ المتطسل الحسامت )

الترتي  األطإ ييمإ المر امو علو تلدير حاجات أيةراد المجتميةات المسةتهدية ممتطسةل حسةامت 
(، يليةةه الترتيةة  الثةةا ت يحةةدد المر ةةامو أطلطيةةات الحاجةةات أليةةراد المجتمةةع المسةةتهديين 2.55)

(، ث  الترتي  الثالث يطجد مرط ة ع د تلدي  المدمات أليراد المجتميات 2.35ممتطسل حسامت )
(، طأميرا  الترتي  السادم يطجد جدطإ زم ت للح طإ علو 2.12المستهدية ممتطسل حسامت )

 (.1.23طالمدمات الملدمة من المر امو اللطمت ممتطسل حسامت ) المرامو

 تطايق المرامو مع تطقيات أيراد المجتميات المستهدية: (6)

 ( 15جدطإ رق  )

 (  204)نب تطايق المرامو مع تطقيات أيراد المجتميات المستهدية

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
أ ةةةةةمحت قةةةةةادراا علةةةةةو الطيةةةةةا  

 مالتزاماتت  حط أسرتت 
112 54.7 24 41.2 2 3.7 2.51 0.53 1 

2 
سةةاعدت ت المةةدمات التةةت يطيرهةةا 
المر ةةامو اللةةطمت علةةو مطاجهةةة 

 أعما  الحياة 
101 47.5 72 42 5 2.5 2.43 0.55 2 

3 
سةةاعد ت المر ةةامو اللةةطمت علةةو 
ريةةةع طتحسةةةين مسةةةتطى مييشةةةة 

 أسرتت 
63 32.2 123 60.3 14 6.7 2.26 0.52 3 

4 
سةةاعدت ت المةةدمات التةةت يلةةدمها 
المر ةةةامو علةةةو ىشةةةماع حاجةةةاتت 

 األساسية 
52 22.4 103 52.5 37 17.1 2.07 0.62 5 

 6 0.64 2.03 13.2 35 52.3 117 24.5 50 أ محت أكثر اعتمادا علو  دست  5

6 
سةةاعدت ت المر ةةامو اللةةطمت علةةو 

 ىدراكت لحلطقت الممتلدة 
65 31.7 74 46.1 45 22.1 2.1 0.33 4 

 0.33 2.25 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسةةل حيةةث ملةةغ  مسةةتطى تطايةةق المةةرامو مةةع تطقيةةات أيةةراد المجتميةةات المسةةتهدية
طمإشةةرات كلةةف طيلةةا  لترتيةة  المتطسةةل الحسةةامت: الترتيةة  األطإ (، 2.25المتطسةةل الحسةةامت )

(، يليه الترتي  الثا ت 2.51أ محت قادراا علو الطيا  مالتزاماتت  حط أسرتت ممتطسل حسامت )
ساعدت ت المةدمات التةت يطيرهةا المر ةامو اللةطمت علةو مطاجهةة أعمةا  الحيةاة ممتطسةل حسةامت 

المر امو اللطمت علو ريع طتحسين مستطى مييشة أسرتت (، ث  الترتي  الثالث ساعد ت 2.43)
(، طأميرا  الترتي  السادم أ محت أكثةر اعتمةادا علةو  دسةت ممتطسةل 2.26ممتطسل حسامت )

 (.2.03حسامت )

 قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية: (7)

 ( 16جدطإ رق  )

 (  204)نب المستهدية قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات 

 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 1 0.57 2.56 4.7 10 34.3 30 60.2 124سةةاعدت ت المةةدمات التةةت يلةةدمها  1
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 اليمارات  

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

المر ةةةامو يةةةت ميريةةةة كيديةةةة مةةةا 
 أعا يه من مشكبلت 

2 
تةةةةطير الممةةةةادرات يةةةةرص عمةةةةإ 
م اسةةةةةةةمة أليةةةةةةةراد المجتميةةةةةةةات 

 المستهدية 
62 30.4 140 62.6 2 1 2.27 0.42 2 

3 
أكسم ت المر امو اللطمت مهارات 

 حإ المشكلة
42 23.5 131 64.2 25 12.3 2.11 0.57 3 

4 
يستمد  المر امو اللةطمت أسةالي  

 علمية لحإ المشكبلت 
52 25.5 110 53.7 42 20.6 2.05 0.62 4 

5 
سةةاعد ت المر ةةامو اللةةطمت علةةو 
االسةةتدادة مةةن ممةةرات اكمةةرين 

 يت حإ مشكبلتت 
34 16.3 132 64.3 32 12.6 1.72 0.6 5 

6 
طجه ت المر امو ىلةو المإسسةات 
األمةةرى التةةت تلةةد  مةةدمات لحةةإ 

 مشكبلتت 
52 25.5 110 53.7 42 20.6 2.05 0.62 4 

 0.22 2.13 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسل حيةث ملةغ  مستطى قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية
(، طمإشةةرات كلةةف طيلةةا  لترتيةة  المتطسةةل الحسةةامت: الترتيةة  األطإ 2.13المتطسةةل الحسةةامت )

حسامت ساعدت ت المدمات التت يلدمها المر امو يت ميرية كيدية ما أعا يه من مشكبلت ممتطسل 
(، يليه الترتي  الثا ت تطير الممادرات يرص عمإ م اسمة أليةراد المجتميةات المسةتهدية 2.56)

(، ثةة  الترتيةة  الثالةةث أكسةةم ت المر ةةامو اللةةطمت مهةةارات حةةإ المشةةكلة 2.27ممتطسةةل حسةةامت )
(، طأميرا  الترتي  المامم ساعد ت المر امو اللطمت علو االستدادة من 2.11ممتطسل حسامت )

 (.1.72مرات اكمرين يت حإ مشكبلتت ممتطسل حسامت )م

 ىتماع المر امو لؤلسالي  اليلمية لتحديد مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية: (8)

 ( 13جدطإ رق  )

  ىتماع المر امو لؤلسالي  اليلمية لتحديد مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية 

 (  204)نب

 اليمارات  
المتطسل  االستجامات

 تالحسام
اال حرا  
 المييار 

 ال ىلو حد ما  ي  الترتي 
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 % ف % ف % ف

1 
يحةةرص المر ةةامو اللةةطمت علةةو 
تحديةةد حاجةةات أيةةراد المجتميةةات 

 المستهدية الحليلية
114 55.7 36 33.3 14 6.7 2.47 0.62 1 

2 

يحةةرص المر ةةامو اللةةطمت علةةو 
االسةةةتيا ة مةةةالممرا  يةةةت تحديةةةد 
أطلطيةةةةةةةةةات حاجةةةةةةةةةات أيةةةةةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية

53 26 144 30.6 3 3.4 2.23 0.47 2 

3 
تجةةةةةةرى الممةةةةةةادرات الر اسةةةةةةية 
محةةةطث ميدا يةةةة لميريةةةة طتحديةةةد 

 حاجات ا 
42 23.5 103 52.5 47 24 2 0.67 6 

4 
يؤمك اللا مين علو ت ديك المر ةامو 
 أرآ ا ييما يلد  ل ا من مدمات 

46 22.5 123 60.3 35 13.2 2.05 0.63 5 

5 
يحةرص المر ةامو علةو الطسةةالة 
مةةين أيةةراد المجتمةةع المسةةتهديين 

 طمين جهات التطظي 
52 22.4 117 52.3 23 13.2 2.15 0.63 3 

6 
يحةةةرص المر ةةةامو علةةةو ى شةةةا  
قاعةةةةدة ميا ةةةةات مدةةةةرص اليمةةةةإ 

 المتاحة مالمجتمع المحلو 
63 30.7 77 42.5 42 20.6 2.1 0.31 4 

 0.33 2.13 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

 مستطى ىتماع المر ةامو لؤلسةالي  اليلميةة لتحديةد مشةكبلت أيةراد المجتميةات المسةتهدية
(، طمإشرات كلةف طيلةا  لترتية  المتطسةل الحسةامت: 2.13متطسل حيث ملغ المتطسل الحسامت )

المستهدية الحليلية الترتي  األطإ يحرص المر امو اللطمت علو تحديد حاجات أيراد المجتميات 
(، يليه الترتي  الثا ت يحرص المر امو اللطمت علو االستيا ة مالممرا  2.47ممتطسل حسامت )

(، ثة  الترتية  2.23يت تحديد أطلطيات حاجات أيةراد المجتميةات المسةتهدية ممتطسةل حسةامت )
التطظية   الثالث يحرص المر ةامو علةو الطسةالة مةين أيةراد المجتمةع المسةتهديين طمةين جهةات

(، طأميرا  الترتية  السةادم تجةرى الممةادرات الر اسةية محةطث ميدا يةة 2.15ممتطسل حسامت )
 (.2لميرية طتحديد حاجات ا ممتطسل حسامت )

المحةطر الرامةع: ال ةيطمات التةت تطاجةه يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  الم ةر  يةةت 
 المستهدية:تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات 

 ( 12جدطإ رق  )

ال يطمات التت تطاجه ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية 
 (  204)نب االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية

 الترتي اال حرا  المتطسل  االستجامات اليمارات  
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 المييار  الحسامت ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
 ةةةيطمة تحديةةةد األطلطيةةةات يةةةت 
مرامو الحماية االجتماعية أليراد 

 المجتميات المستهدية 
126 61.2 63 32.2 11 5.4 2.56 0.6 1 

2 
اةةي  الةةدع  الملةةد  للمإسسةةات 
التةةةةةت تلةةةةةد  المةةةةةدمات أليةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية 
30 34.3 120 52.2 14 6.7 2.23 0.52 2 

3 
اةةي  الت سةةيق مةةين المإسسةةات 
طالجهةةةةةةات الداعمةةةةةةة للمر ةةةةةةامو 

 اللطمت 
42 20.6 152 34.5 10 4.7 2.16 0.42 4 

4 
كثةةةرة ت لةةةإ اللةةةا مين علةةةو ت ديةةةك 
المر ةةةةامو اللةةةةطمت ممةةةةا يةةةةإد  

 ل يطمة التطا إ ميه  
54 26.5 111 54.4 37 17.1 2.03 0.63 6 

5 

عةةةةةةد  تةةةةةةطاير الكةةةةةةطادر الد يةةةةةةة 
المتم  ةةةةةة لتحليةةةةةق الحمايةةةةةة 
االجتماعيةةةةةة المسةةةةةتدامة أليةةةةةراد 

 المجتميات المستدامة 

45 22.1 112 53.2 41 20.1 2.02 0.65 2 

6 
الجمةةةةةطد يةةةةةت تلةةةةةدي  المةةةةةدمات 
الملدمةةةةةةة أليةةةةةةراد المجتميةةةةةةات 

 المستهدية 
67 33.2 103 52.5 22 13.3 2.2 0.66 3 

3 

اةةةةةي  االسةةةةةتدادة مةةةةةن  سةةةةةق 
الميلطمةةةةةةةةات الةةةةةةةةبلز  لتدييةةةةةةةةإ 
سياسةةةةةات الحمايةةةةةة االجتماعيةةةةةة 
المسةةةةةتدامة أليةةةةةراد المجتميةةةةةات 

 المستهدية 

41 20.1 133 65.2 30 14.3 2.05 0.57 3 

2 
قلةةةة الةةةدطرات التدريميةةةة المي يةةةة 
متدييإ مرامو الحماية االجتماعية 

 المستدامة 
65 31.7 102 50 33 12.1 2.14 0.3 5 

 0.32 2.17 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

ال ةيطمات التةت تطاجةه يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  الم ةر  يةت مستطى 
متطسل حيث ملغ المتطسةل الحسةامت  تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية

(، طمإشةةةرات كلةةةف طيلةةةا  لترتيةةة  المتطسةةةل الحسةةةامت: الترتيةةة  األطإ  ةةةيطمة تحديةةةد 2.17)
(، 2.56األطلطيات يت مرامو الحماية االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية ممتطسل حسامت )

أليةةراد المجتميةةات  يليةةه الترتيةة  الثةةا ت اةةي  الةةدع  الملةةد  للمإسسةةات التةةت تلةةد  المةةدمات
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(، ث  الترتي  الثالث الجمطد يت تلدي  المدمات الملدمة أليراد 2.23المستهدية ممتطسل حسامت )
(، طأميرا  الترتي  الثامن عد  تطاير الكطادر الد يةة 2.2المجتميات المستهدية ممتطسل حسامت )

المستدامة ممتطسل حسةامت المتم  ة لتحليق الحماية االجتماعية المستدامة أليراد المجتميات 
(2.02.) 

المحور الخامس: مقترحات زيادة  عالية البرلامر القوم  لت وير الري  المصري     تحقي ق 
 الحماية االجتماعية المستدامة للمجتمعات المستهد ة:

 ( 17جدطإ رق  )

ماعية ملترحات زيادة ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجت
 (  204)نب المستدامة للمجتميات المستهدية

 

  
 اليمارات

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

1 
اليمةةإ علةةو تدييةةإ دطر المملةةل 
االجتمةةةةةةاعت لتحليةةةةةةق الحمايةةةةةةة 

 االجتماعية المستدامة
75 46.6 75 46.6 14 6.7 2.4 0.62 1 

2 
يتال ق طات ات ةاإ طالت سةيق مةين 
ممتلةةةةةةةة  الجهةةةةةةةةات الداعمةةةةةةةةة 

 للممادرات اللطمية 
64 31.4 122 62.3 12 5.7 2.25 0.56 2 

3 
مراعةةةةةةاة المرط ةةةةةةة يةةةةةةت تلةةةةةةدي  
المةةةةةدمات االجتماعيةةةةةةة أليةةةةةةراد 

 المجتميات المستهدية 
43 21.1 141 67.1 20 7.2 2.11 0.55 4 

4 
تةةةةةدري  اللةةةةةا مين علةةةةةو ت ديةةةةةك 
المر ةةةةامو اللةةةةطمت علةةةةو تلةةةةدين 

 المدمات للمستديدين 
54 26.5 102 50 42 23.5 2.03 0.31 5 

5 
رمةةةةةةل المجتميةةةةةةات المسةةةةةةتهدية 
مةةةةةةالمراكز المحثيةةةةةةة طالجامييةةةةةةة 

 لبلستدادة من ممراتها
44 21.6 116 56.7 44 21.6 2 0.66 3 

6 
االسةةةتيا ة مةةةالممرا  يةةةت طاةةةع 
ملةةةةةةل المشةةةةةةرطعات طمةةةةةةرامو 

 الحماية االجتماعية المستدامة 
33 16.2 130 63.3 41 20.1 1.76 0.6 2 

3 

اليمإ علو  شر ثلاية مه ية تدع  
مةةةةةةةةرامو طسياسةةةةةةةةات الحمايةةةةةةةةة 
االجتماعيةة المسةةتدامة لةةدى أيةةراد 

 المجتميات المستهدية

66 32.4 76 43.1 42 20.6 2.12 0.32 3 

2 
التياطن طالت سيق ما مين الجهةات 
الداعمةةةةةةةة لمةةةةةةةرامو الممةةةةةةةادرات 

46 22.5 113 53.4 41 20.1 2.02 0.65 6 
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 اليمارات

 االستجامات

المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي 
 ال ىلو حد ما  ي 

 % ف % ف % ف

 الر اسية 

 0.33 2.11 الميد ككإ 
مستطى 
 متطسل

 يطاال الجدطإ السامق أن:

ملترحةات زيةادة يياليةة المر ةامو اللةطمت لتلةطير الرية  الم ةر  يةت تحليةق مستطى 
متطسةةل حيةةث ملةةغ المتطسةةل الحسةةامت  المسةةتدامة للمجتميةةات المسةةتهديةالحمايةةة االجتماعيةةة 

(، طمإشرات كلف طيلا  لترتي  المتطسل الحسامت: الترتي  األطإ اليمإ علو تدييإ دطر 2.11)
(، يليه الترتي  2.4المملل االجتماعت لتحليق الحماية االجتماعية المستدامة ممتطسل حسامت )

ت سةةيق مةةين ممتلةة  الجهةةات الداعمةةة للممةةادرات اللطميةةة ممتطسةةل الثةةا ت يةةتال ق ةةطات ات ةةاإ طال
(، ث  الترتي  الثالث اليمإ علو  شر ثلاية مه ية تدع  مرامو طسياسةات الحمايةة 2.25حسامت )

(، طأميةةرا  2.12االجتماعيةةة المسةةتدامة لةةدى أيةةراد المجتميةةات المسةةتهدية ممتطسةةل حسةةامت )
ت طاةع ملةل المشةرطعات طمةرامو الحمايةة االجتماعيةة الترتي  الثةامن االسةتيا ة مةالممرا  ية

 (.1.76المستدامة ممتطسل حسامت )

 المحور السادس: اختبار  روض الدراسة

من المتطقع أن يكطن مستطى مرامو الحماية االجتماعية امتمار الدرض األطإ للدراسة: "  (3)
 ":للمجتميات المستهدية متطسلا  

  (20جدطإ رق  )

 (204)نب ككإمرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية مستطى 

 األمياد  
المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي  المستطى

 3 متطسل 0.31 2 الحماية الميريية المستدامة 1

 2 متطسل 0.32 2.02 الحماية الطجدا ية المستدامة 2

 1 متطسل 0.22 2.13 الحماية اإلجرا ية المستدامة 3

 مستطى متطسل  0.23 2.05 مرامو الحماية االجتماعية ككإ

 يطاال الجدطإ السامق أن:

متطسةل حيةث ملةغ المتطسةةل مةرامو الحمايةة االجتماعيةة للمجتميةات المسةتهدية مسةتطى 
(، طمإشةةرات كلةةف طيلةةا  لترتيةة  المتطسةةل الحسةةامت: الترتيةة  األطإ الحمايةةة 2.05الحسةةامت )

(، يليه الترتي  الثا ت الحمايةة الطجدا يةة المسةتدامة 2.13اإلجرا ية المستدامة ممتطسل حسامت )
تدامة ممتطسةل حسةامت (، طأميرا  الترتي  الثالث الحمايةة الميرييةة المسة2.02ممتطسل حسامت )

من المتطقع أن يكطن مستطى مرامو الدرض األطإ للدراسة طالك  مإداه " (. مما يجيل ا  لمإ 2)
 ."الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية متطسلا  
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مةن المتطقةع أن يكةطن مسةتطى يياليةة المر ةامو اللةطمت امتمار الدرض الثا ت للدراسةة: "  (4)
تحليق الحماية االجتماعيةة المسةتدامة للمجتميةات المسةتهدية  لتلطير الري  الم ر  يت

 ":متطسلا  

  (21جدطإ رق  )

أمياد ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية مستطى 
 (204)نب ككإالمستدامة للمجتميات المستهدية 

 األمياد  
المتطسل 
 الحسامت

اال حرا  
 المييار 

 الترتي  المستطى

 6 متطسل 0.22 2.15 قدرة المر امو علو تحليق أهدايه 1

2 
قدرة المر امو علو ىحداث تيديإ أط تجييةر يةت 

 ظرط  أيراد المجتميات المستهدية
 3 متطسل 0.3 2.15

3 
قةةدرة المر ةةامو علةةو ىكسةةا  أيةةراد المجتميةةات 

 المستهدية ممرات طىتلان مهارات جديدة
 2 متطسل 0.33 2.15

4 
قةةدرة المر ةةامو علةةو ىحةةداث تجييةةر يةةت المكا ةةة 

 االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية
 2 متطسل 0.26 2.17

5 
قةةدرة المةةرامو علةةو ىشةةماع الحاجةةات األساسةةية 

 أليراد المجتميات المستهدية
 4 متطسل 0.31 2.13

6 
تطايةةق المةةرامو مةةع تطقيةةات أيةةراد المجتميةةات 

 المستهدية
 1 متطسل 0.33 2.25

3 
قةةةةدرة المر ةةةةامو علةةةةو حةةةةإ مشةةةةكبلت أيةةةةراد 

 المجتميات المستهدية
 3 متطسل 0.22 2.13

2 
ىتمةةةةةاع المر ةةةةةامو لؤلسةةةةةالي  اليلميةةةةةة لتحديةةةةةد 

 مشكبلت أيراد المجتميات المستهدية
 5 متطسل 0.33 2.13

 مستطى متطسل  0.12 2.12 أمياد الديالية ككإ

 يطاال الجدطإ السامق أن:

أميةةاد يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الم ةةر  يةةت تحليةةق الحمايةةة مسةةتطى 
(، 2.12متطسةةل حيةةث ملةةغ المتطسةةل الحسةةامت )االجتماعيةةة المسةةتدامة للمجتميةةات المسةةتهدية 

طمإشرات كلف طيلا  لترتي  المتطسل الحسامت: الترتي  األطإ تطايق المرامو مع تطقيةات أيةراد 
(، يليه الترتي  الثا ت قدرة المر امو علةو ىحةداث 2.25ل حسامت )المجتميات المستهدية ممتطس

(، ث  الترتي  2.17تجيير يت المكا ة االجتماعية أليراد المجتميات المستهدية ممتطسل حسامت )
(، 2.13الثالث قدرة المر امو علو حإ مشكبلت أيراد المجتميات المسةتهدية ممتطسةل حسةامت )

المر امو علةو ىكسةا  أيةراد المجتميةات المسةتهدية ممةرات طىتلةان  طأميرا  الترتي  الثامن قدرة
الدرض الثا ت للدراسة طالك  مإداه " (. مما يجيل ا  لمإ 2.15مهارات جديدة ممتطسل حسامت )

من المتطقع أن يكطن مستطى ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية 
 ."يات المستهدية متطسلا  االجتماعية المستدامة للمجتم
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امتمةةار الدةةرض الثالةةث للدراسةةة: " تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات  (5)
مةةةرامو الحمايةةةة االجتماعيةةةة للمجتميةةةات الديمطجراييةةةة للمسةةةتديدين طتحديةةةده  لمسةةةتطى 

 ": المستهدية

 (22جدطإ رق  )

مرامو الحماية ميض المتجيرات الديمطجرايية للمستديدين طتحديده  لمستطى اليبلقة مين 
 (  204)نب االجتماعية للمجتميات المستهدية

 المتجيرات الديمطجرايية  

 مرامو الحماية االجتماعية ككإ

 الميامإ
 المستمد 

 قيمته
 الداللة الميامإ

 جير داإ 33.754 2كا ال طع 1

 جير داإ 0.111 ميرسطن السن 2

 جير داإ 42.435 2كا الحالة االجتماعية 3

 ** 0.421 جاما الحالة التيليمية 4

 جير داإ 62.433 2كا الطظيدة 5

 جير داإ 0.040 ميرسطن متطسل الدمإ الشهر  لؤلسرة 6

 (0.05(         * مي ط  ع د )0.01** مي ط  ع د )

 يطاال الجدطإ السامق أن:

( مةةين الحالةةة التيليميةةة 0.01ىح ةةا يا  ع ةةد مسةةتطى مي طيةةة )تطجةةد عبلقةةة لرديةةة دالةةة  -
للمستديدين طتحديده  لمستطى مةرامو الحمايةة االجتماعيةة للمجتميةات المسةتهدية، ممي ةو 
أ ةةه كلمةةا ارتدةةع المسةةتطى التيليمةةت للمسةةتديدين ارتدةةع تحديةةده  لمسةةتطى مةةرامو الحمايةةة 

 االجتماعية للمجتميات المستهدية.

دالةة ىح ةا يا  مةين ميةض المتجيةرات الديمطجراييةة للمسةتديدين طتحديةده   ال تطجد عبلقةة -
لمستطى مرامو الحماية االجتماعية للمجتميات المستهدية، طهةكا يي ةت أن تحديةد مسةتطى 
مةةرامو الحمايةةة االجتماعيةةة للمجتميةةات المسةةتهدية ال يمتلةة  مةةامتبل  ميةةض المتجيةةرات 

ن، طالحالة االجتماعية، طالطظيدة، طمتطسل الةدمإ الديمطجرايية للمستديدين )ال طع، طالس
 الشهر      لؤلسرة(. 

الدرض الثالث للدراسة جز يا  طالك  مةإداه " تطجةد عبلقةة دالةة ىح ةا يا  مما يجيل ا  لمإ  -
مةةةرامو الحمايةةةة مةةةين ميةةةض المتجيةةةرات الديمطجراييةةةة للمسةةةتديدين طتحديةةةده  لمسةةةتطى 

 ." االجتماعية للمجتميات المستهدية

امتمةةار الدةةرض الرامةةع للدراسةةة: " تطجةةد عبلقةةة دالةةة ىح ةةا يا  مةةين ميةةض المتجيةةرات  (6)
يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  الديمطجراييةةة للمسةةتديدين طتحديةةده  لمسةةتطى 

 ":الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية 

 (23جدطإ رق  )
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ييالية المر امو ت الديمطجرايية للمستديدين طتحديده  لمستطى ميض المتجيرااليبلقة مين 
اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية 

 (  204)نب

 المتجيرات الديمطجرايية  

 أمياد الديالية ككإ

 الميامإ
 المستمد 

 قيمته
 الداللة الميامإ

 جير داإ 62.717 2كا ال طع 1

 جير داإ 0.115 ميرسطن السن 2

 جير داإ 120.365 2كا الحالة االجتماعية 3

 ** 0.332 جاما الحالة التيليمية 4

 جير داإ 130.402 2كا الطظيدة 5

 جير داإ 0.072 ميرسطن متطسل الدمإ الشهر  لؤلسرة 6

 (0.05(          * مي ط  ع د )0.01** مي ط  ع د )

 الجدطإ السامق أن:يطاال 

( مةةين الحالةةة التيليميةةة 0.01تطجةةد عبلقةةة لرديةةة دالةةة ىح ةةا يا  ع ةةد مسةةتطى مي طيةةة ) -
للمستديدين طتحديده  لمستطى ييالية المر امو اللطمت لتلطير الري  الم ر  يت تحليق 
الحمايةةة االجتماعيةةة المسةةتدامة للمجتميةةات المسةةتهدية، ممي ةةو أ ةةه كلمةةا ارتدةةع المسةةتطى 

ليمةةت للمسةةتديدين ارتدةةع تحديةةده  لمسةةتطى يياليةةة المر ةةامو اللةةطمت لتلةةطير الريةة  التي
 الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة للمجتميات المستهدية.

ال تطجد عبلقةة دالةة ىح ةا يا  مةين ميةض المتجيةرات الديمطجراييةة للمسةتديدين طتحديةده   -
لري  الم ةر  يةت تحليةق الحمايةة االجتماعيةة لمستطى ييالية المر امو اللطمت لتلطير ا

المستدامة للمجتميةات المسةتهدية، طهةكا يي ةت أن تحديةد مسةتطى يياليةة المر ةامو اللةطمت 
لتلطير الري  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعيةة المسةتدامة للمجتميةات المسةتهدية 

طع، طالسةن، طالحالةة ال يمتل  مامتبل  ميةض المتجيةرات الديمطجراييةة للمسةتديدين )ال ة
 االجتماعية، طالطظيدة، طمتطسل الدمإ الشهر  لؤلسرة(. 

الدرض الرامع للدراسة جز يا  طالك  مةإداه " تطجةد عبلقةة دالةة ىح ةا يا  مما يجيل ا  لمإ  -
ييالية المر امو اللةطمت مين ميض المتجيرات الديمطجرايية للمستديدين طتحديده  لمستطى 

ت تحليق الحماية االجتماعيةة المسةتدامة للمجتميةات المسةتهدية لتلطير الري  الم ر  ي
". 

تصور تخ ي ا مقترح للتوصل إلا  عالية البرلامر القوم  لت وير الري  المصري     ثاملاً:
 للمجتمعات المستهد ة  تحقيق الحماية االجتماعية المستدامة

الدراسةةة الر يسةةية ط تةةا و يةةت اةةط  اإللةةار ال ظةةر  للدراسةةة طالتةةراث ال ظةةر  لمتجيةةرات 
الدراسات الساملة، طتحليل ا للهد  الك  تسةيو ىليةه الدراسةة الحاليةة، طمةا أسةدرت ع ةه الدراسةة 
الميدا ية من  تا و يمكن للماحث طاع ملترع  تمليلت ييالية المر امو اللطمت لتلطير الرية  

 .تهديةللمجتميات المس  الم ر  يت تحليق الحماية االجتماعية المستدامة

 األسس الت  يقوم عليها المقترح التخ ي  :
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)أ(   تا و الدراسات الساملة، طالتت استيان مها الماحث يت تحديد الدراسة الحالية طالطقط  علو 
 جطا مها الممتلدة.

 ) ( اللرا ات طالميار  ال ظرية الما ة  مالحماية االجتماعية المستدامة  .

لية من  تا و ميدا ية، طالتت ُتيد من األسم التةت اعتمةد عليهةا )ر( ما تط لت ىليه الدراسة الحا
 الماحث يت م ا  الملترع التمليلت .

 المحطر األطإ: أهدا  الت طر التمليلت الملترع:

اللاا  علو الدلةر: مةن مةبلإ الط ةطإ مةايراد المجتميةات المسةتهدية لحالةة مةن االسةتلرار  -1
 طتلمية الحاجات  األساسية للدلرا . االقت اد  للحياة  ممستط مييشت  ال ق 

كدالةة كمةةار السةن : مةةن مةةبلإ  اليمةإ علةةو تةةطيير م ةدر دمةةإ ثامةةت لكمةار السةةن أط الةةكين   -2
 .لديه  عجزا  كليا  ط طال يلدرطن علو  اليمإ مما يكدو إلشماع حجاته  المتيددة

دمبل  ثامتةا  لحمايةة ايةراد تحليق الحماية االجتماعية المستدامة  :من مبلإ اليمإ علو  تطيير  -3
المجتميةةات المسةةةتهدية  مةةةن ممةةةالر ا للةةةاع  الةةدمإ طالملالةةةة ،ط تةةةطيير مةةةدمات  اجتماعيةةةة 

 ،اقت ادية ،تيليمية ط حية 

تحليةةق اليدالةةة يةةت التطزيةةع : كلةةف مةةن مةةبلإ الح ةةطإ علةةو المةةدمات دطن أد ةةو تمييةةز  -4
زيةةع مةةين أيةةراد المجتمةةع ط تلليةةإ طط ةةطإ الةةدع  ىلةةو مسةةتحليه   ممةةا يسةةاعد علةةو عدالةةة التط

 الدطارق اللملية .

ال ةحية ( اليةراد المجتميةات  –التيليميةة  –االقت ةادية  –تحسين األطاةاع ) االجتماعيةة  -5
  .المستهدية

 المحور الثال : المؤشرات التخ ي ية المرتب ة بتحقيق الحماية االجتماعية المستدامة 

االجتماعية لجميع ايراد المجتميةات المسةتهدية دطن تمييةز كدالة الدطلة لمدمات الرعاية  .2
 دطن تمييز.

 م اهاة الدطلة طمإسساتها اد  احتكار ي ات ميي ة يلل يت المجتمع للدرص المتاحة. .6

 أن تراعت الدطلة عدالة تطزيع الدمطإ مين جميع الياملين مها. .2

 طالطاجمات.اليمإ علو  تحليق المساطاة مين المرأة طالرجإ يت الحلطق  .2

 ىيجاد  اطامل لتلدي  مدمات  الرعاية االجتماعية  لجميع ي ات المجتمع. .5

 .أن تكطن شرطل الح طإ علت المدمات طااحة ط ميسرة أما  الجميع.6 

 االهتما  متطيير التيلي  الجيد كحق للجميع دطن اد و  تمييز. .2

 التزا   الحكطمة  متطيير الرعاية ال حية الجيدة للجميع. .2

 حرص الحكطمة علت تطيير يرص عمإ م اسمة  لشما  المريجين.أن ت .2

 التزا   الحكطمة  متط يإ الدع  لمستحليه. .22

 التزا  الحكطمة  متطيير اإلمكا ات البلزمة إلشماع الحاجات األساسية للمطال ين. .22

 تطيير مسكن  حت  مبل    لجميع الد ات مشرطل ميسرة. .23

 مة    التصورالتخ ي ا المقترحالمحور الثالث : االستراتيجيات المستخد
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ىسةةةتراتيجية المشةةةاركة: طيمكةةةن اسةةةتمدا  هةةةكه اإلسةةةتراتيجية ل شةةةر أهميةةةة طدطر ايةةةراد  .1
المجتماع طياعليته يو المشاركة يت مراحإ   ع سياسات الحماية االجتماعية المسةتدامة 

. 

طجهةةات ىسةةتراتيجية التداعةةإ: طيمكةةن اسةةتمدا  هةةكه اإلسةةتراتيجية إلتاحةةة الدر ةةة لتمةةادإ  .2
 ال ظر مين ايراد المجتميات المستهدية  لتحديد احتياجاته  طمشكبلته .

ىقامةةة شةةمكات مةةين م ظمةةات المجتمةةع  : طتتاةةمن هةةكه اإلسةةتراتيجيةالتشةةميف ىسةةتراتيجية .3
المةةد و طم ظمةةات المهتمةةة  متلةةدي  مةةدمات الرعايةةة االجتماعيةةة طت ميةةة طعةةيه  مؤهميةةة 

 االجتماعية المستدامة.المشرطعات اللطمية طتحليق الحماية 

طتيتمر هكه اإلستراتيجية ممثامة تلميق عملةت القةراد المجتمةع، حيةث ىستراتيجية التيزيز: .4
 تستهد  ىدمار ايراد المجتميات المستهدية   مكاية شرا حه طأشكاله يت مجتميه .

ة  مؤهميةت مية طعت ايراد المجتمةع  : طتتامن هكه اإلستراتيجية تجيير السلطفىستراتيجية  .5
 .دطره يت المجتمع طتؤثيره الدياإ طملل الت مية طالتجيير

 المحور الرابع : التكليكات المستخدمة    التصورالتخ ي ا المقترح

تك يف اإلق اع: طيتلل  تجيير يت تدكير ايراد المج مع  مارطرة  االهتمةا  مالمشةرطعات  .1
 المستدامة .اللطمية طالممادرات الر اسية طتحليق الحماية االجتماعية 

تك يةف اليمةةإ المشةةترف: طيتللة  تيم ةةة المةةطارد مةةن أجةإ تحليةةق األهةةدا  المشةةتركة أ   .2
 ت مية طعت مؤهمية تحليق الحماية االجتماعية المستدامة .

تك يف المساعدة الكاتية: حيةث يةت  اسةتثمار اللةدرات طاللاقةات الكاتيةة اليةراد المجتميةات  .3
مؤهميةة  تحليةق الحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة طمساعدته  علو ت ميةة طعةيه  المستهدية  

 )الميريية ،الطجدا ية ،االجرا ية (  .

علةةةو مطاجهةةةة  تك يةةةف حةةةإ المشةةةكلة: حيةةةث يةةةت  مسةةةاعدة ايةةةراد المجتميةةةات المسةةةتهدية   .4
الممتلدةةة مةةن مةةبلإ تحديةةد المشةةكبلت طجمةةع الميا ةةات طالميلطمةةات، طتحديةةد مشةةكبلته  

 ا إ لحإ المشكلة، طتليي  المدا إ، طامتيار المديإ األ س .المد

تك يف اليمإ الجماعت المشترف: حيث يت  عمإ جماعات من ايراد المجتميات المسةتهدية   .5
 ماهمية تحليق الحماية االجتماعية .ت مية طعيه  طتمادإ اكرا  طالممرات مي ه  ل

 التخ ي    المقترحالمحور الخامس : المهارات المستخدمة    التصور  

مهارة ت مية الطعت الكاتت: طكلف إلكسةا  ايةراد المجتمةع اللةدرة علةو الةطعت مةدطره يةو  .1
 تحليق الحماية االجتماعية المستدامة .

مهةةةارة حةةةإ المشةةةكلة: طكلةةةف إلكسةةةا  ايةةةراد المجتميةةةات المسةةةتهدية  اللةةةدرة علةةةو حةةةإ  .2
ق الحماية االجتماعية المستدامة المشكبلت التت تطاجه ت ديك المشرطعات اللطمية التو تحل

. 

مهةةارة اتمةةاك اللةةرار: طكلةةف إلكسةةا  ايةةراد المجتميةةات المسةةتهدية  اللةةدرة علةةو اتمةةاك  .3
اللةةرارات الرشةةيدة الما ةةة ماةةرطرة  شةةر ثلايةةة التشةةارف يةةو تحليةةق  ةةطر الحمايةةة 

 االجتماعية المستدامة الممتلدة  .

تميات المستهدية  اللدرة علةو االت ةاإ  مهارة التطا إ الدياإ: طكلف إلكسا  ايراد المج .4
 يت المجتمع  طت مية ثلاية الحطار الجماعت طالسياست .
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: طكلةةف إلكسةةا  ايةةراد المجتميةةات المسةةتهدية  اللةةدرة علةةو التداعةةإ االجتمةةاعتمهةةارة  .5
 .التداعإ مع اكمرين يت المجتميات

 : اليات  تحقيق الحماية االجتماعية المستدامة ال راد المجتمعات المستهد ة السادسالمحور  

اليمإ علو استمدا  أسالي   تدري  حديثة تساعد  الممللين  يةت اسةتيدا  أطراق   .2
 الحماية االجتماعية   استحلاق مدمات

اليمةةةإ علةةةو تةةةدري  اللةةةا مين علةةةو المر ةةةامو ماسةةةتمدا  اللطحةةةات الميد يةةةة أط   .3
 ط ية  االليكتر

عزإ  اللا مين ميمليات المحث الستحلاق الدع   عةن اللةا مين علةو اسةت تار ال تةا و  .4
 لتحليق المطاطعية 

تةةةطيير  قاعةةةدة ميا ةةةات دقيلةةةة  طمحدثةةةة عةةةن المسةةةتحلين طالمسةةةتديدين مةةةن مةةةرامو  .5
 طممادرات الحكطمة 

التدري  علو  استمارات المحةث االجتمةاعت السةتحلاق الةدع  طالمةدمات الحكطميةة  .6
 للحماية االجتماعية المستدامة 

استمرار ملاقة  ر  ىلةو  للح ةطإ علةو اسةتحلاق مةدمات الحمايةة االجتماعيةة  .7
 المستدامة.

التؤكةةد مةةن عةةد  تطقةة   ةةر  االسةةتحلاق ميةةدة أكثةةر مةةن مةةرة اسةةتمدا  ملاقةةة    .7
 وال را  االل

االجتماعات: طكلف من مبلإ علد اجتماعات دطرية مع ايراد المجتميات المسةتهدية  .8
 حطإ مطاطع المشرطعات اللطمية طتحليق الحماية االجتماعية المستدامة .

المةةإتمرات: طكلةةف مةةن مةةبلإ علةةد مةةإتمرات علميةةة لتسةةليل الاةةط  علةةو قاةةية  .9
 المشاركة يو تحليق الحماية االجتماعية المستدامة .

المشةرطعات اللطميةة يةو دطر  دطات: ليةرض طجهةات ال ظةر المتيةددة حةطإ ال .21
 تحليق الحماية االجتماعية المستدامة.

التسجيإ: طكلف من مبلإ تدطين جميع األ شلة طالمرامو المرتملة  م شر ثلاية   .22
الممادرات اللطمية طالمشرطعات اللطميةة يةو تحليةق الحمايةة االجتماعيةة المسةتدامة 

 لمستهدية للمجتميات ا

 مراجع البحث

 المراجع العربيةأوال : 

(،اسةةةتمدا  مةةةدمإ سةةةمإ 2012 يدةةةين عمةةةد المةةة ي ) ىمةةةراهي ، -1
المييشة المستدامة يت تيزيز الحماية االجتماعية لؤلسر الدلير، 

، الجز   57محث م شطر يت مجلة المدمة االجتماعية ، اليدد 
 االجتماعيينالثا ت ، اللاهرة ، الجميية الم رية لؤلم ا يين 

( ، مدامإ الممارسة اليامةة 2022أمط ال  ر ، مدحت محمد ) -2
يةةةت المدمةةةة االجتماعميةةةة ، األسةةةك درية ، المكتةةة  الجةةةاميت 

 الحديث. 
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(،  حةةةةط ى ةةةةبلع  ظةةةة  الحمايةةةةة 2011أمةةةةط قةةةةطرة ،ماةةةةر) -3
االجتماعيةةة يةةت م ةةر، اللةةاهرة، الميهةةد اللةةطمت للتملةةيل ، 

 اليدد األطإ ( يط يه.محث م شطر يت المجلد التاسع عشر ) 
(،كدا ة طعدالة الدع  الحكطمو يو 2007مين ،محمطد احمد )أ -4

م ر "دراسة ملار ةة " رسةالة ماجسةتير جيةر م شةطرة ،كليةة 
 .التجارة ،جامية عين شمم

(، تلةةةطي  مةةةرامو م ظمةةةات 2012ملةةةيال ،مملةةةص رماةةةان ) -5
المجتمةةةع المةةةد و يةةةو تدييةةةإ الحلةةةطق االجتماعيةةةة طالسياسةةةية 

 سك درية ،دار الطيا  لل شر طاللماعة. للمرأة، اال
(،الت مية المشرية) دراسة حالةة لم ةر( 2015التاميت ، كماإ) -6

 ، اللاهرة ، مكتمة األ جلط الم رية . 
(:الجز  رييةع المسةتطى 2017الجميية  اليامة االم  المتحدة ) -3

 ،الدطرة الرامية.2030لتحليق ملة الت مية المستدامة،
(، تحسين مسةتطى المييشةة لؤلسةر 2015الج د  ،أم ية أحمد) -2

األطلةةو مالرعايةةة مةةين الجهةةطد الحكطميةةة طىسةةهامات المجتمةةع 
المد ت، المإسسة اليرمية لبلستشارات اليلمية طت ميةة المةطارد 

 المشرية.
(، محةةث 2022الجهةةاز المركةةزى  للتيم ةةة اليامةةة طاالح ةةا  ) -7

 الدمإ طاال داق
ليلط   (، ميج  م للحات ا2010الجطهرى ، محمد ) -10

 االجتماعية ، اللاهرة ،المركز اللطمو للترجمة .
( ،الحمايةةة االجتماعيةةة 2016حسةةين ،محمةةد حسةةين  ) -11

كمإشر إلشماع الحاجات ال حية للدلرا ، مجلة محطث الشرق 
مركةز محةطث الشةرق  –األطسل يت اليلط  اإل سةا ية طاألدميةة 

 األطسل مجامية عين شمم .
ة طعدالةةةة سياسةةةة (،كدةةةا 2015حلمةةةو ،امي ةةةة امةةةين ) -12

الةةةةدع  يةةةةو م ةةةةر ، اللةةةةاهرة ،المركةةةةز اليرمةةةةت للدراسةةةةات 
 االقت ادية .

(، اليطلمةةةةة طالسياسةةةةة 2010مةةةةزا  ،م ةةةةو عليةةةةة ) -13
 االجتماعية ،االسك درية المكت  الجاميو الحديث

(،سياسةةةةةات الحمايةةةةةة 2016مةةةةةزا ، م ةةةةةو عليةةةةةه) -14
االجتماعية للد ات المستايدة يت اط  اليطلمة ، اإلسك درية 

 مكت  الجاميت الحديث .، ال
(،الت ميةةةةة المسةةةةتدامة مةةةةن 2012دارجةةةةو ،السةةةةييد ) -15

م ظطر االقت ةاد االسةبلمو ،الملتلةو االطإ ،الجزا ةر ،جاميةة 
 طرقلة ،كلية االقت اد طعلط  التيسير .

(، ميجةةة  م ةةةللحات 1772درطيةةةش، يحيةةةو حسةةةن) -16
المدمةةةة االجتماعيةةةة ، اللةةةاهرة ، الشةةةركة الم ةةةرية اليالميةةةة 

 . 1لل شر، ل
(، تلطير اللرى االكثر يلرا ،مدايةة 2020زين ،همه ) -13

الدسةةةاد، المركةةةز الم ةةةر  للدكةةةر  –الجهةةةإ –ال هايةةةة الدلةةةر 
 طالدراسات االستراتيجية .
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(،  حةةةةط شةةةةمكة حمايةةةةة 2012سةةةةال  ،عةةةةد  علةةةةو ) -12
اجتماعية ياعلة يت اليراق دراسة ململة علو محايظة  تيط ، 

سةةةةية، جاميةةةةة محةةةث م شةةةةطر مكليةةةة االقت ةةةةاد طاليلةةةط  السيا
 المط إ. 

(: الرعايةة اال سةا ية كمةدمإ 2010سال  ،عماد  ميإ ) -17
لتحسةةةين  طعيةةةة حيةةةاة الدلةةةرا  الري ،رسةةةالة دكتةةةطراه ،جيةةةر 

 .م شطرة ،كلية المدمة االجتماعية ،جامية حلطان
(،السياسةةةةةة 2004السةةةةةرطجو ،لليةةةةةت  م ةةةةةلدو ) -20

دار االجتماعية يو الار المتجيرات اليالمية الجديةدة ،اللةاهرة ،
 .الدكر اليرمت 

(، تمكةين الدلةرا  2015السرطجو ،لليت م لدو ) -21
 استراتيجيات مديلة ،اللاهرة ،مكتمة اال جلط الم رية .

(، التملةةةةةيل 2013لليةةةةةت م ةةةةةلدو) السةةةةةرطجو، -22
اإلجتماعو  ظريات طم اهو ، اإلسك درية  ، المكت  الجةاميو 

 الحديث.
(، الت ميةةةةةةة 2007السةةةةةةرطجت ،لليةةةةةةت م ةةةةةةلدو ) -23

ة من الحداثة الو اليطلمة ، المكت  الجاميت الحديث االجتماعي
 ، اإلسك درية.

(، تمكةةين الدلةةرا   2011السةرطجت، لليةةت م ةلدت) -24
 استراتيجيات مديلة، اللاهرة ، مكتمة األ جلط الم رية.

(، قةةةةامطم المدمةةةةة 2013السةةةةكرى ،أحمةةةةد شةةةةديق) -25
االجتماعيةةة  طالمةةدمات االجتماعيةةة ،دار الطيةةا  لةةد يا ال شةةر 

 .  3اعة ،االسك درية،لطاللم
(، آليةةات تمكةةين الم ظمةةات 2016السةةيد ،ه ةةا  محمةةد) -26

جيةةر الحكطميةةة لتحليةةق الحمايةةة  االجتماعيةةة لؤلسةةر الدليةةةرة 
مالم ةةةةالق اليشةةةةطا ية ، محةةةةث م شةةةةطر يةةةةت مجلةةةةة المدمةةةةة 
 االجتماعيةةة ، الجمييةةة الم ةةرية لؤلم ةةا يين االجتمةةاعيين ، 

 . 55اللاهرة ، اليدد 
(،التلريةةر االقت ةةادى 2021اليرمةةت ) ةة دطق  ال لةةد  -23

 .2022المطحد ،االما ة اليامة لجامية الدطإ اليرمية 
(،الحمايةة االجتماعيةة 2011ل ش ،أسامة علو السيد) -22

، محةطث  1يت م ر  حط سياسة اجتماعية متكاملة  ، اليةدد ع
 طملاالت. 

(،ججراييةا الت ميةة يةةو 2002عاشةطر  ،اشةر  محمةد) -27
 عال  متجير ،االسك درية ، دار الميرية  . 

(، الت ميةةة المشةةرية طأثرهةةا 2014عمةةد المةةالق ،عميةةر) -30
 علو تحليق الت مية المستدامة، اإلسك درية، الدار الجاميية.

(، المدمةةةةة 1777عمةةةةد الحلةةةةي  راةةةةا)،عمةةةةد اليةةةةاإ  -31
 ، دار ال هاة.   االجتماعية الميا رة ،اللاهرة

(،  حةةةط ى ةةةبلع  ظةةة  2010عمةةةد اليظةةةي  ،ماةةةر) -32
 الحماية يت م ر ، اللاهرة ، ميهد التمليل اللطمت . 
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( ، مريلة التطزيع المكا و 2012عمد الدتاع ، م و ) -33
للدلةةر كمطجةةه لسياسةةات الت ميةةة االقت ةةادية ،ماجسةةتير ،جيةةر 

 م شطرة ،كلية التمليل اليمرا و ،جامية اللاهرة .
(،الحماية االجتماعيةة 2013هللا ،مالد عمد الدتاع)عمد  -34

لؤللداإ يت الم الق الحارية الدليرة، مجلة اللدطلة طالت ميةة 
 . 22، ع  3،مجلد

( ، تلةةةطي  مةةةرامو 2012عمةةةد الهةةةاد  ،هالةةةة عةةةزت) -35
الحماية االجتماعية لؤللداإ مةبل مةؤطى ،رسةالة ماجسةتير جيةر 

 حلطان. جامية –كلية المدمة االجتماعية  –م شطرة 
( ، االدارة االليكترط ية 202عمدالحميد ،دعا  اشر ) -36

كاليةةة لتدييةةإ  مر ةةامو تكايةةإ طكرامةلبلسةةرة الدليةةرة ،رسةةالة 
ماجسةةتير ،جيةةر م شةةطرة ،كليةةة المدمةةة االجتماعيةةة ،جاميةةة 

 حلطان.
 1000( ، مشةرطع تلةطير 2020عمدالستار ،مسةمة ) -33

دة الةةطلن قريةةة ،ممةةادرة ر اسةةية جديةةدة لةةدع  المسةةلا  ، جريةة
 ،ديسممر22،اليدد

( ،مةةةةةرامو الحمايةةةةةة 2016 جةةةةةطان حسةةةةةن) عمةةةةةده، -32
االجتماعيةةة كؤليةةة يةةت سياسةةات الرعايةةة للدلةةرا  يةةت م ةةر، 
رسةةالة دكتةةطراه ، جيةةر م شةةطرة، كليةةة المدمةةة االجتماعيةةة ، 

 جامية حلطان .
( ،االتجاهةةةةات 2010علةةةةو ، مةةةةاهر امةةةةط الميةةةةالو ) -37

الميلطمةةةةةات  الحديثةةةةةة يةةةةةو تسةةةةةطيق المةةةةةدمات طتك طلطجيةةةةةا
 ،االسك درية ،المكت  الجاميو الحديث

(،اليدالةةةةةة االجتماعيةةةةةة 2015الييسةةةةةطى ،امةةةةةراهي  ) -40
طال مةةاكر الت مطيةةة مةةع اهتمةةا  مةةاص محالةةة م ةةر طدطرهةةا 

 .31،اليدد  22،مجلة محطث اقت ادية عرمية ،مجلد
اللج ةةةةةةة االقت ةةةةةةادية  طاالجتماعيةةةةةةة لجرمةةةةةةو اسةةةةةةيا  -41
م ظمةةة االسةةكطا،قاعدة (،اسةةما  الدلةةر طلةةرق قياسةةه ،2021)

 ميا ات مإشر الدلر ،االم  المتحدة  يطيطرف.
( ، الميجةةةةةةةةةة  1773مجمةةةةةةةةةةع اللجةةةةةةةةةةة اليرميةةةةةةةةةةة ) -42

 .الطجيز،اللاهرة ،الهي ة اليامة للملامع االمير 
( ، سللان لثلاية الجرميةة علةو 2003الممارف)،محمد  -43

الدكةةر اإلسةةبلمو الميا ةةةر)مكة المكرمةةة، ملمطعةةةات طزارة 
 الحو طاألطقا .

( ، قرا ات يو التمليل 2006محمطد ،محمد محمطد) -44
 من م ظطر المدمة االجتماعية ،اللاهرة زهرا  الشرق.

( ، التملةةةيل للت ميةةةة، 2004محمطد،محمةةةد محمةةةطد) -45
 اللاهرة ، مكتمة زهرا  الشرق .

(، التمليل لت ميةة 1772ممتار ،عمد اليزيز عمد هللا) -46
  2 شر ، لالمجتمع ، اللاهرة ، دار الحكي  لللماعة طال

(، الميجةة  الةةطجيز ، الهي ةةة 2013مةةدكطر ،ىمةةراهي  ) -43
 .الم رية للكتا  
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( :التةةةةامع لمجلةةةةم 2020مركةةةز اليلةةةةد االجتمةةةةاعو ) -42
 الطزرا  )مركز الميلطمات طدع  اتماك اللرار(.

( ،  حةط ا ةبلع  ظةا  2010ميهد التمليل اللطمو ) -47
 الحماية االجتماعية يو م ر ،اللاهرة.

(،عمةةةةةةان ، 2007اإلعةةةةةةبل  )الم جةةةةةةد يةةةةةةو اللجةةةةةةة ط -50
 دارميرطت لل شر. 

( ، م ةةا  اال سةةان 2013م  ةةطر ،حسةةن عمةةدالرازق ) -51
 ، االردن ،امطار لل شر طالتطزيع 2،ل
(، شةراكة الدطلةة 2014م  طر ،محمطد عمد الحميةد) -52

طم ظمات المجتمع المد ت يت تدييإ مرامو الحماية االجتماعية 
ة ، كليةة المدمةة للدلرا  الحار، رسةالة دكتةطراه جيةر م شةطر

 االجتماعية ، جامية حلطن.
( ، كادارة الت ميةة يةو 2001 اجو ،احمد عمد الدتاع ) -53

 .2ظإ عال  متجير ، الديط  ،مكتمة ال دطة ،ل
( ، سياسةةة الرعايةةة 2012 ةةاجو ،احمةةد عمةةد الدتةةاع ) -54

 .االجتماعية ،اللاهرة ، دار السحا  لل شر 
 ةةةةةةةةاجو ،احمةةةةةةةةد عمةةةةةةةةد الدتةةةةةةةةاع ،محمطد،محمةةةةةةةةد  -55

( ، الت مية يو ظإ عال  متجيةر ، اللةاهرة مكتمةة 2003د)محمط
 زهرا  الشرق.

( ، مةةرامو الحمايةةة 2020 جةة  ،أسةةما  مسةةيط ت كةةر ) -56
االجتماعيةةةةة طتحسةةةةين  طعيةةةةة حيةةةةاة يلةةةةرا  الريةةةة ، رسةةةةالة 
ماجسةةتير جيةةر م شةةطرة ، كليةةة المدمةةة االجتماعيةةة حلةةطان ، 

2020 . 
( ، الحماية االجتماعية للدلرا  ) 2014هاش ،  بلع) -53

قرا ة يت مي و الحياة لد  المهمشين(، اللاهرة ، مإسسة يريد 
 ريش ىيمرت.    

( ، دطر الجمييات األهلية 2015هريد  ،أحمد محمد) -52
يت تحليق الحماية األهلية للدلةرا  مةالري ، رسةالة ماجسةتير ، 

 جامية الديط .
( ،رإيةةةةة 2022طالتيةةةةاطن الةةةةدطلو)طزارة التملةةةةيل  -57

 .2030م ر 
(، المةةةةةةةةرامو 2021طزارة الاةةةةةةةةمان االجتمةةةةةةةةاعو) -60
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