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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ا الحماية االجتماعية ر اط [
 
 ] كتجربة  باإلشارة اىل مرص  الناشئةلدول ف

 
 ] عيىس ا نور  [
 (  المستقبلامعة السياسية ج والعلومكلية االقتصاد   ،د اقتصا (

 
 ملخص  ال

ي ر  يهدف هذا البحث إىل تحليل آخ
ي الدول الناشئة  نظم الحماية االجتماعية    التطورات فز

ي مرص عىل وجه فز
وفز

ي   وصالخص
الدولية،   والسياساتالمحلية والعالمية،  تحليل األدبيات  تشتمل طرق البحث  ،  جائحة كورونا   ظل  فز

َصت نتائج الدراسة إىل أن نظم المنظمات الدولية الحكومية وغي  الحكومية، و   وتقارير 
ُ
ل
َ
الدراسات التجريبية. وخ

، وذلك فيما ةوالتكيفي   التوسعيةها  واتبأدمقاومة للصدمة    ، تكيفيةبعدة مراحل لتصبح    مرتالحماية االجتماعية  
إع النظام وقدرته عىل  بدرجة صمود  للصمود، سواء  يتعلق  أفراده  أو  إصالحي  نهج    اذ اتخبداد  و  مستلزم  متدرج 

اتصد  ل  رسيعة  سياسات للصدمات  التأثي  فمن .   السلبية  الجديد،  الطبيغي  الوضع  هي  المفاجأة  تصبح  عندما 
ي   االجتماعية مرنةكون أنظمة الحماية  المتوقع أن ت 

شاملة تعتمد عىل اإلدماج  ,  بناء قدرة كل من النظام والفرد  فز
تنمية الفرد تضمن والمستمرة،  ط الحوكمة الشفافةاالجتماغي الشامل، والسياسة المبتكرة، والنمو الشامل، وخط

 تدام. مغي مسو تحول مجت وبناء الموارد بكفاءة للوصول إىل اقتصادات دائرة متدفقة بشكل مستمر 
 

Abstract: 
The objective of this paper is to analyse the recent trends in the development of social protection systems 

in emerging countries and in Egypt in particular.  Research methods include a literature analysis on 

global non-country and country specific literature, country and policy briefs, documents by global or 

non-country organizations and empirical (and theory based) studies.  Findings convey that to reach 

universal social protection, countries experience a set of reforms in their social protection delivery 

channels, social safety nets reform whether as an expansion or adjustment, in their resilience as a system 

and their ability to allow their individuals to become resilient.  Egypt is used as a case study to show 

how government projects related to social protection frameworks have evolved to serve the fulfilment 

of universal social protection, inclusive growth. 

 

Keywords: Universal social protection, adaptive resilience, social inclusion, sustainable development 

goals, social safety nets 

 

JEL Classification:H53, H55, I3 

 

I. مقدمة ال 

وس كورونا الجديد وكوفيد   ي مرض في 
ة ألنظمة الحماية 19-لقد ش كل تفس ر انعكس ت    االجتماعية،( تحديات كبي 

 
 
ا. وفق ي الدفع نحو س        تناريوهات حماية اجتماعية جديدة أكي. ش        يوع 

: "لقد  ( 2021و  و فلو دإس        ي    ةلالقتص        اديا فز

ي البل دان الن امي ة قطف  وليس للجميع،أثب ت الوب اء أن الحم اي ة االجتم اعي ة مهم ة 
أرس               ل ت   " لق د للفقراء أو الن اس فز

األزمة الص     حية جرس إنذار للحكومات الوطنية والمجتمع الدوىلي حول الحاجة الملحة لتطوير وتكييف وتوس     يع  
ي جميع أنح اء 

اي د الطل ب عىل تب ادل المعرف ة وباأنظم ة الحم اي ة االجتم اعي ة فز ز ن اء الق درات مع اس               تمرار  لع الم. يي 
ي صانغي ا

ز فز ز والباحثي  ي تمويل وتصميم وتنفيذ برامج حماية لسياسات والمهنيي 
ة فز  . مواجهة تحديات كبي 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
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ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز
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ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز
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ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي جزء ال يتجزأ من ضمان االستقرار االجتماغي واالقتصادأهم جوانب التنمية وأصبحت  د االجتماعية أحالحماية 
  . اتيجياتها  جتما ية اال ماج إنشاء وتوسيع أنظمة الحماقامت العديد من البلدان بإدوالسياسي ي اسي 

 اإلنمائية، عية فز
عد الحماية االجتماعية واحدة من القواسم    مما يضمن استقرار الدخل ودعم جميع الناس طوال دورة حياتهم. 
ُ
ت

المستدامة   التنمية  كة لجميع أهداف  ا متومساه  ،2030المشي  ام  المستدامة  التنمية  ي هدف 
 فز
ا
، "من ألولأصًل

ي  ء عىل الفقر بج أجل القضا 
  ( 2012و   البنك الدوىلي ُيعّرف    (.  UN ESCWA 2015و   المناطق جميع  ميع أشكاله فز

ا بحماية االجتماعية  ال
 
دار وفق

ُ
ي أو كليهما من المنظمات   دعم ماىلي الختصاص الوزارات مع    سياسات حكومية ت

أو فتز
والم  ،IO)و   الدولية األفراد  اجتمعاتومساعدة  وجه  عىل  الم،  ي لتحديد، 

فز المستهدفة  المخاطجموعات  إدارة  ر   
 . ، وحمايتهم من الفقر ونقاط الضعف

 
II.   مشكلة البحث 

ي   تاالتجاهار اىل النظ  أهمية  إىل  تش             ي  مش             كلة البحث 
ي   أنظمةالحديثة فز

الناش             ئة  الدول  الحماية االجتماعية فز
  tectionuniversal social pro  الحماية االجتماعية الشاملةول اىل  ة االجتماعية للوصتعزيز اطر الحماي  وكيفية

ي التنمية  ألهدافللوصول 
  ظل تحديات جائحة كورونا.  االقتصادية فز

 
III.   المنهج 

أس الب تستند  تحلياليب  إىل  منا  لحث  ودراسة    ة التجريبي   والدراسات  2000عام    ألدبيات  االجتماعية،  للحماية 
  االجتماعية، المؤلفات اية  الحم  بإطار العمل العام لنظم تقديم  المؤلفات السابقة ذات الصلةوالنتائج، و المنهجيات  

مرص كدراسة حالة خاصة بأنظمة بو ،  لنظم الحماية االجتماعية السابقة الخاصة بإطار العمل االجتماغي الشامل
ي مجال  الشائعة  الكلمات  1جدول  ُيلخص  ،  19-اعية قبل كوفيدجتماال الحماية  

الحماية االجتماعية والمؤلفات   فز
 . 2021ام الخاصة بع السابقة وقواعد البيانات

 
 
 

ي مؤلفات الحماية االجتماعية وقواعد بياناتها لعام : الكلمات 1الجدول 
 
 الشائعة الحديثة ف

20212020- 

 مؤلفات الحماية االجتماعية الحديثة  رقم 
 

ي مؤلفات  الكلمات
 
الشائعة الحديثة ف

 ية االجتماعية الحما

ي ية لتعزيز التعاون الدوىلي مبادئ الدبلوماسية االقتصاد "كتاب 1
   ،" والتمويل اإلنمان 

Stakeholder Engagement Through Economic Diplomacy )Al-Mashat, R.  2021  
 و

 الشاملة  ماعيةاالجت الحماية •
 

 النمو الشامل •
 

أنظمة تقديم الحماية   •
 االجتماعية الشاملة 

 

االقالسياس • المرصية  ة  تصادية 
 التعددية 

  

 التعاون الدوىلي  •
 

 التعلم الشامل  •

 ( 2020و  "مصدر البنك الدوىلي عن أسس أنظمة تقديم الحماية االجتماعية "كتاب 2
World Bank Source Book on the Foundations of Social Protection Delivery 

Systems (2020) 

 2021)متتبعو سياسة أكسفورد الفائقة والبنك الدوىلي   3
Oxford Super Policy Trackers (World Bank 2021). 

 COVID-19مراقب الحماية االجتماعية عىل   4
ILO Social Protection Monitor on COVID-19 (2020) 

 متعقب االستجابة الجنسانية العالم  5
Global Gender Response Tracker (2021) 

 2021-2020لعمالة العالمية والتوقعات االجتماعية: اتجاهات ا 6
 WESOالباحث عن بيانات 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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IV.  اإلطار النظري والدراسات السابقة  

  
 العام اإلنفاقو   الحماية االجتماعية

 
ا  من  الكثي   السابقةاتفقت  ورة    عىل  لدراسات  ال  ةالسياستوجبه    إعادةضز لتعزيز  و المالية  الشامل  إلنفاق انمو 

ي   الحكومي 
ىلي العام واإلنفاق آثار اإلنفاق الما  لدوىلي صندوق النقد اناقش    . ةوالتعليم والصح  ماعيةالحماية االجت  فز

ة لألجر العام  أن  . (IMF 2019b)االقتصادية  -االجتماعية  عىل النواتجو    عىل البنية التحتية نتيجة ك  الفاتورة الكبي 
  كشكل من أشكال الحماية االجتماعية   العام/الخاص أو أي منهما عالوة أجور القطاع  عام و مالة المرتفعة للقطاع الللع
ا للجدل مر  أ طرح العديد من التساؤالت:  هنا      . ا مثي  

ُ
د توج  ة االجتماعية، قد مايالح  تلك   هل من المحتمل أنه بسببت
 اإلنفاق عىل الصحة ُيحسن النتائج الصحية. لقد وجد    ؟(Tamirisa et al 2018)الخاص  روادع لعمالة القطاع  

مال التعليم والصحة،   رأس    عىلم والصحة له أثر كبي  اإلنفاق عىل التعلي  أن Gupta et al (2008)  دراسة  ستنتجت
ز الحوكمة وال  أن  اال   Alper et  دراسة  شارتا  ذاتها. عىل تحقيق النتائج    نضخم قد يساعداسيطرة عىل التتحسي 

al (2016) دراسة  واثبتت  النمو.   اإلنفاق االجتماغي يعزز   أن  Haile et al (2018)    ا   ا كبي     ا أثر  لوجود ق لإلنفا   إحصائي 
اإلنفاق العام ليس   إىل أن  Rajkumar et al (2008)وفيات األطفال. وعىل الجانب اآلخر، يشي     ماغي عىلاالجت
ا  عم  -  له أثر عىل نتائج الصحة والتعليم  – لي  ي البلدان  أي 

،  فز ٍ
ا عىل    بتنما   المحكومة عىل نحٍو ست   ي عي. أثر إيجائ 

ي لديها حوكمة جيدة،
ي البلدان الت 

ز نواتج  لإلنفاق العام فز ي بي  ابط اإليجائ 
الصحة والوصول   كما يأتيان بدليٍل عىل الي 

. وبإيجاز، ترتبطالميا  مرافق   إىل الحوكمة الجيدة المصحوبة باإلنفاق االجتماغي بنواتج اجتماعية    ه والرصف الصخي
قاس الجودة المؤسسية    كفاءة.   أفضل ومعدالت نمو أكي. 

ُ
ات فعالية الحكومةت لفساد قبة اومرا  باستخدام مؤرسر
طرية الدولية

ُ
ات الحوكمة العال(ICRG) من أدلة المخاطر الق  (WGI)مية للبنك الدوىلي ، ومؤرسر

 ذات الصلة بالنمو االقتصادي  السلوكياتو جتماعية  الحماية اال 
 

االجتماغي  اخذت   ز  التأمي  ز  بي  واالدخار العالقة  اإلجمالية  ،واالستهالك  الزمنية  السالسل  دراسات  من  ا   تراوح 
ز البالد لاب التقاعد   أةمكافوقع أن تالمع  بالتوافق و ذلك , (Alessie et al 2013, Feng et al 2011) مقارنات بي 

الطوعية  مكان  تحل بالتقاعد    االدخارات  استخدمت  (Casolaro et al 2003)الخاصة  بيانات   تالدراسا. 
الزمنية   التقاعد   لية جمااإل السالسل  ومكافأة  تابع،  رئيسي   االستهالك كمتغي   مستقل  ذكر كمتغي   من ت  .  العديد 
ا إحصا  اإليجابية المهمة  الدراسات اآلثار  عىل االستهالك، وعىل النقيض ذكر أحد اآلثار السلبية   لمكافأة التقاعد   ئي 

اض   بنقص Feldstein et al (2002)  دراسة  . أوضحت   Kaier et al  ( 2015و االدخار  عىل   األدلة الداعمة لالفي 
ز المؤَمن عليهم    بأن السالسل الزمنية نات  بيا  استخدام  كما أن  ،تقاعدهم  بدقة مكافأة  من شأنهم أن يحتسبوا العاملي 

   –  الخاصة قد ينطوي  اإلجمالية لقياس أثر أنظمة التقاعد عىل االدخارات
ا
.   عىل  -  احتمال تناولت   االقتصاد القياسي

ي    كمصدر   التقاعد   إصالحات  2003Attanasio et alو   دراسة
ي فز التقاعد من أجلللتباين الخارح  تجربة    مكافأة 

ي تبدو   رات،دخاقياس أثر مكافأة التقاعد عىل اال 
اتيجيات التحديد القوية  والت  وإضافة إىل ذلك،   بمثابة إحدى اسي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الدقيقة،  استخدمت دراسات عدة مجموعات وةالمن خالل تراجع    البيانات  وة   ألرس ل  لتقاعدية اغي    ي. الي. عىل 
ع  توزي    التجانس عىل    عدم Engelhardt et al (2011)استكشف    . (Euwals 2000)التقاعدية لدول مختلفة  

 دخل. ال
 

ي للحماية ي الدول الناشئة   التحليل التجريب 
 
 االجتماعية ف

 
ز االجتماغي   ركزت ي الدول الناشئة    -  الحماية االجتماعية من خالل تغطية التأمي 

سمية بسوق عىل األمور غي  الر   –فز
ا Bosch et al.  2007)نقص الضمان االجتماغي و لة بديلة وبصور  العمل،

 
  عطي ي  ، ,Pages et al (2008). ووفق

المهارات المنخفضة مزيدو العامل القيمة  ا ن من ذوي  الرسمية، متبوعة بوظائف    للوظائف ذات األجور غي    من 
ي تبالوظائف الرس  العمل الحر، مقارنة

. مية الت  اكات الضمان االجتماغي هم عىل سداد اشي  ي مرص، عّرفت   جي 
وفز

و  بأنه  رسىمي  غي   إجراء  أي  التجريبية  تعالدراسات  مظيفة  العقوز كل  االجتماغي ن  الضمان  وتغطية  ي 
القانوئز  د 

(Wahba 2009; Wahba et al 2002) .  ي األدبيات، وأنماط االستقصاء واتجاهات تغطية التأ
مة نقص فز

َ
ز مث   ي 

تها دون األجر. وباستخدام البيانات من    االجتماغي  استقصاء فريق سوق  موقع  من حيث الوظائف ذات األجر ونظي 
ال  قدر 2006و  1998  امي لع  مرصيالعمل 

ُ
ت بنموذج   ،  االجتماغي  ز  التأمي  تغطية  بالحصول عىل  التمتع   احتمالية 

ز بأجر أو دون   ، وللعاملي  ز هن النتائج Roushdy et al 2017)ر عىل حده و جأاالنحدار االحتماىلي لجميع العاملي  ي 
ُ
. ت

ز  ز وغي  المبلغ عنه  عىل العالقة السلبية بي  ة العمل.  عليم وخا، والتاألجور القابلة للتأمي   عن ذلك، ذكرت ي 
ا
وفضًل

 ر، جأ القرارات ذات الصلة باألمور غي  الرسمية: الوظائف ذات األجر نظي  الوظائف بدون    ه يمكن تغيي  أن  الدراسات
 . ز االجتماغي  وذلك باالستناد إىل أنظمة التأمي 

 
V.  العام للحماية االجتماعية  اإلطار : وتعريفاتها مصطلحات البحثmework ral FraGene 
 

ي الشكل  
ز اال   المجتمعية: ، تتضمن أنظمة الحماية  1كما هو موضح فز جتماغي وبرنامج المساعدة االجتماعية والتأمي 

ي والتمالشمول اإل   سوق العمل من خالل المعتز ذاته لشبكة    المساعدة االجتماعيةتحمل    وكذلك،  ويل األصغر. نتاح 
ا إ
 
ي الدول المتقدمة  عاية اىل الر األمان للدول الناشئة، كما تشي  أيض

األهداف الرئيسة للمساعدة  تتمثل  الجتماعية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

 19-تى ما قبل كوفيدح 2000كإطار عمل بدًءا من عام ية االجتماعية : سمات الحما1الشكل 

 أجراه أحد المؤلفين في  المصدر: 

Oduro (2010), World Bank (2008) (Dimensions of Political Economy, Barca et al. (2014) 

 

 

 في بعض من الدول الناشئة  : أساليب استهداف الحماية االجتماعية2الجدول

 
 

 Karlan et al (2016) المؤلف: المصدر 

 
 والموازنة  االستهدافأساليب 

 
بهدف تشخيص المشكلة   تناولت األدبيات السابقة تصاميم تجريبية متنوعة وأساليب متنوعة لجمع المعلومات

 أهمية   عىل   Karlan et al (2016). أكد  جتماعيةالجذرية، وتقديم أفضل التنبؤات الخاصة بأنظمة الحماية اال 
ا  ا اجتماعي 

 
ي الجدول استهداف الفئات األكي. عوز

 . 3، كونه الخطوة األوىل كما هو موضح فز
 
 
 

 التأمين االجتماعي المساعدة االجتماعية الدولة

التحويالت   

 النقدية 

األعمال  

 العامة

التغذية 

 العينية

المرافق 

والدعم  

 المالي

اإلجازة  

مدفوعة 

 األجر

تأمين  ال دعم

 الصحي

المعاشات 

وتعويضات  

 العجز 

م المشاركين  عد

في الضمان  

 جتماعياال

 √ √ √ √ √ √  √ الجزائر 

 √ √  √ √ √  √ األرجنتين

 √ √  √ √ √  √ البرازيل 

   √  √   √ البحرين 

    √  √ √  √ بنجالديش 

    √  √   √ مصر

 √   √ √   √ لبنان 

 √ √    √  √ ماليزيا 

  √  √    √ المغرب

 √ √ √     √ تونس



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ال  العدد  – عشر ثان

 
 م 2022 –  شباط   –  15                                                       (245 218 -) ص:  حادي عشر البحث ال –  ثان

 

223 
ي الدول الناشئة باإلشارة اىل مرص كتجربة                                                                                      عيسى

 
 اطر الحماية االجتماعية ف

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : أساليب استهداف الحماية االجتماعية 3الجدول 

 العملية أسلوب االستهداف 

 لمناطق الجغرافية باستخدامياء واواألح ء المتمركزين في القرىنقل الموارد إلى الفقراجرى  االستهداف الجغرافي

 بيانات هطول األمطار لرسم خرائط الفقر.

االختبار غير المباشر لتقصي 

 PMT الموارد

النموذج أو استهالكه أو   بدخلجمع البيانات الديموغرافية والخاصة باألصول من األسر للتنبؤ 

 لديموغرافية. ويستخدم ذلك في المسوحات ا  كليهما.

استخدام بعض الحواجز  من خاللولكن، ، التركيز على الشمول االجتماعي لجميع األفراد اتي االستهداف الذ

 الوصول إلى البرنامج. الثرية محاولة من الفرصة التي من خاللها يتسنى لألسر للتقليل

 )المنتفعين(.  ؛ الفئات الُمحتاجةوتحديدهماختيار أفراد المجتمع  األساليب المجتمعية 

ية سياسات الحمايشتمل تصنيف 

 االجتماعية عبر مناطق متقاطعة

 

وتشبه الموضوع، وذلك مثل أهداف التنمية المستدامة وُصنع تعد الفئات شارحة لذاتها، 

لتعليم واألزمة اووالعجز  السياسات، والتنمية الزراعية والريفية، واالستهالك واإلنفاق

 والنمو والنوع االجتماعي وغيرها. ،اإلنسانية

 

 Sepulveda et al. (2012) المؤلف: ر المصد
 
 

عىل سبيل  فاق خالل عملية التخطيط،للحد من اإلن تشي  الدراسات إىل أن الحكومات تدمج أساليب االستهداف
ة لتقصي الموارد الخاصة بالسكان بعينة منتقاة من االختبار  ل أحد االختبارات  المثال إحال غي  المبارسر غي  المبارسر

الموارد   يؤكد  .  PMT) )  (Beath et al, 2013)لتقصي  أن  Alatas et al. (2012)كما  األساليب   عىل  اختيار 
ي أن  ة نظي  االختبار غي  المبارسر لتقصي الموارد يعتمد عىل ما إذا المجتمعي

عىل وجه   –يستهدف    رغب الفرد فز
ا له  –التحديد   ا للفقر والدخل( أو نظي   ا صعب   Mexico’sعىل برنامج    ثلةيسي  والتصورات(. تشتمل األم  مقياس 

Progresa PMT   ي
ي المناطق الت 

ت  الذي تم إجراؤه لتحديد األهلية فحسب فز ختي 
ُ
ة مرجحة، وذلك  ا كمناطق فقي 

االستهداف إىل  ي    باالستناد 
عدد و   . (Schultz 2004)الجيوغرافز استقصاء    لتحديد  ستتلق   ي 

الت  رس 
ُ
، PMTاأل

ن الي  اإلندونيسي استخدم  األساليب   Data Collection on Social Protection Program PPLS  امج  أحد 
ي للتحويالت النقدية لليتام  . كما يحلل(Alatas et al. 2012) المجتمعاتالقائمة عىل 

وع الكيتز واألطفال المرسر
م  Kenya’s Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Childrenالمعوزة   االستهدا النتائج  ف ن 

المتبو   ، ي
مجتمغي  الجغرافز باستهداف  االستهداف ع  ثم  األماكن  لتحديد  ي 

الجغرافز االستهداف  منتقاة:  مناطق  ي 
فز

ي مناطق مختارة. المج
: وهي القدرة  دةالمستهدفة عىل عوامل ع  يعتمد اختيار الموازناتوبعبارة أخرى،   تمغي فز

ا أم ال. وتإعادة التوزي    ع تحقق أه ، سواء كانت برامجالمؤسسية ج إعادة التوزي    ع هي تلك  ط برامعد أبسدافها عملي 
ي الحصول عىل بعض أشكال الرواتب ا

ي تمنح الفقراء الحق فز
ويد بمعيار محدد من المعيشةالت  ز ، لنقدية من أجل الي 

وطة بأي سلوبحيث تكون غي   ي وكيات.   مرسر
لنقل الموارد عىل الصعيد الفردي   يعمل مستوى التوزي    ع العشوان 

بأنه قد ،  Angelucci et al (2009)ويوضح    . (Schady et al 2008)األقص  زيادة القوى اإلحصائية للحد    عىل
تها غي  المؤهلة داخ ل قرية ما. ينطوي مستوى يكون هناك تداعيات لعمليات التحويل من األرس المؤهلة إىل نظي 

 نقل 
ي   للتوزي    ع  عىل نقص الموارد   –عىل مستوى المجموعة    –الموارد  

ا لها العشوائ 
 
حديات بوضوح الت  أو ستتجىل  ، وفق

 واآلثار المعقدة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تحديد الفئات المستفيدة 

ي الش   كل رقم و ة توفي  التتألف س   لس   ل
 فز
ُ
ح
ِ
(، 2حماية االجتماعية للفئات المس   تهدفة من أرب  ع مراحل، كما هو ُمَوض   

: و  ي
المرش               ح ة   يي د الفئ ات المس               ته دف ة( وتق2دف ة وظروفهم، و ( تق دير احتي اج ات الفئ ات المس               ته 1وهي ك اآلئ 

نامج وإل ذ بش        أنهم، و لي 
َ
خ
َّ
دفة بالمنافع أو الخدمات وأو كليهما( من  ( وإمداد الفئات المس        ته3خطارهم بالقرار الُمت
تبة. و 4خالل إعادة التقييم الدوري، و  ا إدارة قرارات الخروج والنتائج المي   ( وأخي  

ٌ
ت دراس  ات

َ
ن مختلفة الفارق  قد َبتَّ

ز "ع "، فهي تمث ل المعي ار األس                اسي اإلداري حي ث  عتب ة التخر "أم ا عن   ة التخرج". تب ة التخرج" و"اس               ت دام بي 
نامج الحيص  بح الخ ز لي  "،  اس  تدامة التخر ماية االجتماعية. وأما عن "ريجون من الفئات المس  تفيدة غي  مرش  حي 

تفيد نتيجة برنامج  لمس               ة ا، وتتحول حياجتمعي تحول مفهي حالة وليس               ت معيار أس               اسي حيث يحدث فيها  
 ياسة االعتمادية. ء المرونة أو القدرة عىل التكيف وليس عىل سالجتماعية الذي يعمل عىل بنا الحماية ا

 
 سلسلة توفير الحماية االجتماعية  (: 2الشكل رقم )

 )Lindert et al  2015و رالمصد 

 
VI.  الدراسة محددات 
 

 إطار إدارة المخاطر  

ة حم اي ة اجتم اعي ة ق ابل ة للتكيف"، ومن  "أنظم إىل    االجتم اعي ة الص                دم ات تتحول  عن دم ا تواج ه أنظم ة الحم اي ة
يق تفعي   ل خطط مب   دئي   ة من لج   ان إقليمي   ة ومحلي   ة ومجتمعي   ة إلدارة مخ   اطر  الكوارث عن طر   س               م   اته   ا تقلي   ل

اتيجية الدولية لألمم المتحدة للحد من الكوارث،  (. 2009الكوارث من خالل اإلعداد والتعاون والتكيف واالس             ي 
بدأ المرونة عىل البنك الدوىلي لنظام الحماية البتئية القابل للتكيف الذي يعتمد م إطار  ( عىل3ويركز الش       كل رقم و 

ُم المس   تفيدون   س   َّ
َ
: المرونة عىل مس   توى األنظمة، والمرونة عىل مس   توى األفراد المس   تفيدين. وُيق ز ز اثني  مس   تويي 

ة أو فئات م ة وفئات غي  فقي    تكيف مع الفقر. ولما كانت أنظمةس  تض  عفة وفئات تتس  م بالمرونة والإىل فئات فقي 
ي االتجاه  الحماية االجتماعية تتس          م بالمرونة، فت

س          تطع هذه األنظمة توس          يع نطاق االس          تفادة عىل نحٍو مرن فز
ي عملي   ة  

ي وزي   ادة ع   دد المس               تفي   دين ليس ال   ذين فز
ي حجم الف   ائ   دة( أو األفق 

ب   ل   ،االنتق   اء الرأسي وزي   ادة مؤقت   ة فز
ي 
رين من الصدمات( أو فز ح هذا   المترصز

َّ
. وُيَوض ز ي الشكل رقم و كال االتجاهي 

 (. 4فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
 لحماية االجتماعية القابل للتكيف ر البنك الدوىلي لا(: إط3الشكل رقم )
،ا: المصدر   World Bank) 2018  (لمؤلف من البنك الدوىلي

 

 

 
ي جتماعية: التوسع الرأسي (: برامج الحماية اال 4الشكل رقم )

 واألفق 
  (World Bank 2018): المصدر

 
  الذي ينطوي عىل صدماتل المرونة أثناء التحول المجتمعي ضمان استدامة التخر  من خال

تعتم د مرون ة األرسة عىل تحول أنظم ة الحم اي ة االجتم اعي ة إىل أنظم ة مرن ة وق ابل ة للتكيف. ويتمتع النظ ام المرن   
ث  اإلعداد والمس   ايرة والتكيف بحي لبية للص   دمات، وهي القدرة عىل بثالث خواص للحد من المخاطر واآلثار الس   

ته بشكي  Schipper)مستويات ما قبل الصدمة ٍل أرسع والتحول واستعادة وضعه لستطيع الفرد النهوض من عي.
et al 2015) ي الجدول رقم و

ي الحماية االجتماعية هي قدرة اس        تيعابية ونس        بية كما هو موض        ح فز
( 4. فالمرونة فز

اج نظاٍم دولية. والفرد الذي يتسم بالمرونة هو نتد من المنظمات التنموية اللذي يحدد بدقة وجهات نظر العديوا
ز بقدرته عىل التوقع  ي الجدول رقم و مرن ويتمي 

 (.    5واالستيعاب والتكيف والتحول، كما هو موضح فز

ي 4الجدول رقم 
 
ستخدم ف

ُ
ي األنظمة كمفهوم ي

 
  منظمات التنمية الدولية : القدرة عىل التكيف ف

 رة عىل التكيف القد الدولية  بالمنظمةالتعريف 

 من مخاطر الكوارثمكتب األمم المتحدة للحد 
UN International Strategy for Disaster Reduction 

ق درة المجتمع والنظ ام عىل مق اوم ة الص                دم ات الخ ارجي ة وتحمله ا  
ي منها. 

 والتكيف معها والتعافز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

يطانية  ية الدولية وزارة التنم  الي 
UK Department for International Development 

(2011) 

بلد أو المجتمع أو األرسة بتغيي  مستويات عىل مستوى ال إدارة التغيي  
ي مواجهة الصدمات. 

 المعيشة فز

بن  اء الق  درة عىل الص               مود والتكيف مع الظواهر المن  اخي  ة المتطرف  ة 
 Building Resilience and Adaptation toوال            ك            وارث  

Climate Extremes and Disasters BRACED (2015) 

ص                احب ة للظروف المن اخي ة  ف مع الص                دم ات المالق درة عىل التكي
ي منها. 

 وتوقعها وتجنبها والتعافز

 (2015مجموعة العمل الفنية لقياس القدرة عىل التكيف و
Resilience Measurement Technical Working Group 

(2015) 

 ى المصاحبة للصدمات. يلة المدالقدرة عىل وقف اآلثار السلبية طو 

 (ة للطفولة ويونيسيفمنظمة األمم المتحد
UNICEF (2017) 

قدرة الفئات الض         عيفة، مثل األطفال واألرس والمجتمعات واألنظمة  
 عىل توقع الصدمات ومنعها وإدارتها.  

 (Boen et al 2020والمؤلف من : المصدر

ي 5الجدول رقم 
 
 ق بالقدراتيما يتعلاألرس ف : القدرة عىل التكيف ف

 يف القدرة عىل التك القدرات

ي 
القدرة عىل االس               تعداد للص               دمات المفاجئة، وتجنب التعرض لها     Anticipatory التكيف االستباف 

ي وتقلي  ل الق  ابلي  ة للت  أثر به  ا، وتج  اوزه  ا عىل الم  دى 
بش               ك  ل اس               تب  اف 
 طويل المدى. القصي  والتكيف 

وف  عىل تحم  ل الص                 دم  ات والض               غوط المص                 احب  ة للظر   درةالق      Absorptiveالقدرة عىل التحمل
 معيشة.  المناخية قبل وبعد، وذلك فيما يتعلق بسبل ال

التكيف مع المخاطر المناخية المتعددة وطويلة المدى والمستقبلية   Adaptiveالقدرة عىل التكيف 
ي 
تتحقق من خالل اس    تقرار الدخل وتراكم   للتأقلم بعد الص    دمة، والت 

 صول. األ 

اتيجيات طويلة المدى تض     من بقاء األرس من  وض     ع اس     ي  القدرة عىل Transformativeقدرة عىل التغيي  لا
 حيث الهيكل والوظيفة. 

 ( Boen et al. 2020والمؤلف من  : المصدر
 

  لدفع التحوالت المجتمعية أثناء الص    دماتش    بكات األمان  
 
ز برامج  (Ulrichs et al, 2019س     ة  رالدوفقا ، تتمي 

ة عىل التعامل مع الص               دمات، ودعمإيجابية موثقة ت  ألمان بما لها من آثار ش               بكات ا  عىل قدرة األرسة الفقي 
 
  ماما

ي وتقليل الحاجة إىل اللجوء إىل بدائل التكيف الس       لبي
ن تميل إىل إظهار أقوى تأثي   األما ش       بكات  أن  . ةاألمن الغذائ 

ي التكيف، و 
امج شييم  ء تقذلك من خالل إجرا عىل دعم كفاءة األرسة فز ي  لي 

لوصف   ةدول أفريقيستة  بكات األمان فز
ة، توفر برامج ش     بكة األمان  ي لألرس المس     تفيدة. وبالتوازي مع الص     دمات المتغي 

ي األمن الغذائ 
الزيادات القاطعة فز

 
 
 دعما

ا
ات الوخيمة.   لمس        هائل طرق ال (O’Brien et al 2018دراس       ة  وتوض       حاعدة األرس عىل التكيف مع التأثي 

التوسع  و  ق االستفادة من برامج الحماية االجتماعية، وذلك لالستجابة للصدمات واسعة النطاقملة لتحقيالمحت
ي قيمة أو مدة تدخل الحماية االجتماع

: ية االحية لتلبالعمودي: زيادة مؤقتة فز ي
تياجات اإلض       افية، والتوس       ع األفق 

رة من اإلدماج المؤقت للمستفيدين الجدد من المجتمعا  الكوارث. ت المترصز
 

ز  خريجي  إىل  المجتمعات  تحويل  وفرض  ية  البرسر القدرات  تعزيز  خالل  من  المجتمعات  السياسة  صناع  ي 
يبتز

ز من رحلة الحماية االجتماعية و    المجتمعية أكي. صلة بمفهومء القدرة  ويعد بنا   .Saab et al) 2016مستدامي 
فاهية مسؤولية تقع عىل ي من خالل اقتصاد الر اء، ويعد األمن الفرد( عن اقتصاد الفقر  Banerjee et al 2011و 

ية، أي الصحة   ي كل من القوة البرسر
عاتق صناع السياسة، وذلك للحرص عىل كرامة الفقراء من خالل بناء الثقة فز

 ال
 
إىل تحقيق   هدفتمن مناهج التخفيف من حدة الفقر،    كواحد بناء القدرة المجتمعية  تعليم. وقوة العقل، وأيضا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

والكفاءات هارات والمعرفة   قدرات الفرد الفقي  لبناء المز عىلترك  تمكينيهعملية    عد تة المستدامة. و أهداف التنمي
ي  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة   تعبئة الموارد المحلية     (.  2009Noya et alو 

ي فز
مقام األهمية عىل يأئ 

ز العام والخاص ومستوى   ز القطاعي  اكة بي  ة قد حظت تعبئة الموارد المحلي و الفقراء  المستوى الدوىلي ومستوى الرسر
ز الكفاءة واال  وذلك من خالل استخدام المدخرات المحلية فيما يتعلق بمصادر   ،( (Eissa 2020 ستدامة تحسي 

و الت الدول  تلك  لتمويل  الخارج  من  االستعارة  من   
ا
بدال وإبراهيم  2017Biekpeمويل  لعاشور   

 
ووفقا  .)

بية موارد المحلية توفر للدول الناشئة المرونة والعوامل الخارجية اإليجاال  ، فإن تعبئة  .Ashour et al)2017و 
ي زيادة تدفق الموارد الخارجية.  إشارة إىل كوكذل

ز فز  المستثمرين األجانب الراغبي 
 

ي لمخاطر األوبئة  اتيج   إطار العمل االسي 
 
اينجم من    الحماية االجتماعية رسيعة االستجابة للصدمات  الوطنية  مالي  االستفادة من  ي حاالت لد لج 

عم فز
ا،    الطوارئ. ومن المتوقع أن تزيد قدرة النظام عىل التكيف، والذي يشمل، كما ذكر 

 
زيادة مرونة النظام والفرد،  سابق

االستجة  قدر ال المتوقعة. عىل  غي   الصدمات  عن  الناشئة  الجديدة  لالحتياجات  الحماي  ابة  لمرصد   
 
ة وفقا

وس مع تعريف اإلصال   ، حدث2020-2019جتماعية،  اال  ي قبل اإلصابة بالفي   ح بأنه توسع و/أو تعديل. تطور إيجائ 
، مع وجود نسبة    5يوضح الشكل رقم   أنظمة اإلصالح االجتماغي قد حدثت عىل مستوى عالىمي ي 

التوسع فز أن 
ي  
ي شبكات األمان الموجودة فز

ز مئوية من االنكماش فز كتي  ز لمحيط الهاديا الوسط واا وآسوأوروب  األمي   ئ. كما يمي 
ز إجراءات   6رقم دولجال ي إصالح أنظمة الحماية االجتماعية الموجودة. يل والتعد  التوسعبي 

ي ساعدت فز
 الت 

 

 

وس كورونا 2020- 2019: أنماط نظم الحماية البيئية 5الشكل   ()ما قبل فير
 مرصد الحماية االجتماعية المصدر: 

 
ي أنظمة الحماي: اإلصال 6 مالجدول رق

 
وس كرونا(  2020-2019ة االجتماعية )ح ف  ما قبل فير

 إجراءات التعديل  اءات التوسعية اإلجر 

 زيادة مستوى االستفادة ومدتها  .1
 تقديم برامج جديدة أو فوائد .2
 توسيع التغطية .3
انيات 4 .4 ز ز إمكانية الوص     ول وتخص     يص المي  . تحس     ي 

 والخدمات

 . تعديل صيغة احساب1
 عايي  األهليةديد مش. ت2
 الحماية البتئية  عمشاري      . تضتيق3
امج الحالية 4  القديمة. تعليق الي 

 CalP et al: المصدر 

 دي آسيا والمحيط الها

 سيا الوسطى أوروبا وآ

 األمريكتين  

 أفريقيا 

 ربية  الدول الع

 حيادي/ غير محدد  التوسع   االنكماش 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ح   دث   ت كنت
ي   ة الت  ي تقليص حجم الفقر الع   الىمي والتنمي   ة البرس               ر

وري إدراك التق   دم المعكوس فز ج   ة  ي من الرص               ز
وس كورونا عىل وس كورونا والتقديرات المحدثة لتأثي  في  (. ويوض           ح الش           كل   لفي  ز    6رقم الفقر العالىمي الفرق بي 

ات الواقع  ة عن ص                دم  ة مث  ل األزم  ة الم  الي  ة الع  المي  ة ع  ام   ز حظر التجول الن  اتج عن الوب  اء ع  ام   2009الت  أثي  وبي 
. وق  2020 ي غيابة أول ركود اقتص         ادي لها  د وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الس         نوي العالىمي

ألق  الوباء بأفريقيا فز
. مع تقديرات تض ع ما يص ل   25منذ  

 
ي فقر مدقع،  34إىل عاما

ي عىل خمس س نوات عىل   مليون ش خص فز
مما يقص ز

ي س              بيل الحد من 
 World Bank’s Africa’sتقرير نبض أفريقيا للبنك الدوىلي و و .  الفقر األقل من المكاس              ب فز

Pulse Report October 2020 وس كورونا عام عىل التوزي    ع اإلقليىمي للفقراء المت 7(. ويؤكد الش   كل أثرين بفي 
ي يع . 2020

يش الفقراء الجدد عند خط الفقر المدقع وكذلك عند خط الفقر األعىل، وتعد آس          يا هي المنطقة الت 
ى عند خط   وبالتس      لس      ل ي أفريقيا جنوب الص      حراء الكي 

ق آس      يا و  دوالر، 1.90تأئ  عند خط  لمحيط الهادئ  اورسر
 دوالر.   5.50

 

 عامي 6الشكل رقم 
ي النمو السنوي من بير 

 
 2020و   2009: التغيير ف

اير  24وتم االضطالع عليها بتاري    خ   ( IMF Data Mapper Tool : أداة مخطط البيانات لصندوق النقد الدوىلي المصدر  (  2021في 

 

 حظر التجوال المشدد  2009األزمة المالية العالمية  

 لنامي والناشئ االقتصاد ا  االقتصاد المتقدم ي لمالعا اإلنتاج

https://www.cgdev.org/sites/default/files/Gavas-Pleeck-Fig-1.PNG?itok=1fUmEnvY
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

وس كورونا عام 7الشكل  2020: التوزي    ع اإلقليمي للفقراء المتأثرين بفير
 Lakner et al (2021والمصدر: 

 

وس كورونا  لمساواة القائمة واإلدما  االجتماعي : تضخيم أوجه عدم ا19-فير

وس كوروناوجه عدم التم تضخيم أ ات في  ، سواء من حيث عمليات 19-مساواة الموجودة بالفعل من خالل تأثي 
الطبيغي الجديد.  التباعد االجتماغي و/أو الوضع  التجوال و/أو  ا حظر  عرضير  للخطر إىل لمعدم عودة األطفال 

  ارس  المد
 
ز والشباب ممن  23,8، فإن  كولليونيس وفقا ي أفريقيا   مليون من األطفال والمراهقي 

يعيش معظمهم فز
ى وآسيا   ي عام  جنوب الصحراء الكي 

  . 2020معرضون لخطر عدم العودة لمراكز الرعاية والمدراس والكليات فز
التجارية األعمال  إغالق  ي 

 
ف الجنسير   بير   للنسا ن  إ  التباين  المملوكة  األعمال  ز  تواجه تركي  ي 

الت  القطاعات  ي 
فز ء 

ا الخدمات، وقطاع  مثل قطاع  الطلب المستهلك  رت صدمة  ذلك، حيث ترصز إىل  وما  التجزئة،  لفنادق، وقطاع 
وس كورونا.  بش ي الوصول إىل األدوات دة، هو السبب وراء تأثر سيدات األعمال بشكل غي  متناسب بفي 

 
التباين ف

نتال واالرقمية   نت أو بيانات الهاتف الجمن حقي  بالرغم ني  وال قة أن نصف سكان العالم ليس لديهم اتصال باإلني 
وس كورونا عن الحاجة إىل نت من أجل اإلدماج  و/أو الشبكة ذات النطاق العريض، فقد كشف في   الوصول لإلني 

و واالجتماغي وتقرير عن  االقتصادي   ي في 
 UNESCO COVID-19) ( 19- كوورناس  استجابة اليونيسكو للتعليم فز

Education Response Report).    ى، تليها العداألمثلة عىل ذلك أفريقيا جنو   ومن يد من ب الصحراء الكي 
ي آسيا  االقت

:  .صادات الناشئة والنامية فز ي العمال غير النظاميير 
 
من غي  المرجح أن يعمل العمال ذوو    التباين ف

ل ز ي خطر خسارة وظيفتهم. فقديجعلهم    ر الذيم، األ الدخل المنخفض من الميز
أثرت األزمة بشكل غي  متناسب    فز

، مية، باإلضافة إىل الكشف عن شدة تأثر العمال المهاجعىل العمالة غي  النظا  لصندوق النقد الدوىلي
 
رين. ووفقا

الم العقد  الذي تم تحقيقه  التقدم  وس كورونا عىل توزي    ع الدخل قد يعكس مسار  تأثي  في  ي فإن 
. مع ارتفاع اضز

ي بمقدار م
ي األسواق الناشئة والدول النا 2.6عامل جيتز

 ( دوىلي ندوق النقد المية. ومدونة صنقطة مئوية فز

ي نظم الحم اي ة االجتم اعي ة )
 
وس    2020اإلص              الح ف  إىل م ا بع د فير

و
إلجراءات التب اع د  يمكنكورون ا(  فص              اع دا

ي تم إدخ   اله   ا الحتواء انتق   ال المرض أن ت
ي ت   دعم التس               ليم  ق   ل الوظ   ائف اإل عر االجتم   اغي الت 

داري   ة المختلف   ة الت 

 شرق آسيا والمحيط الهادئ 

اء
ر
فق
 ال
ن
يي
ال
م

 

 أمريكا الالتينية والكاريبي  

 جنوب آسيا 

 يأوروبا وآسيا الوسط

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

  الكبرى   الصحراء جنوب أفريقيا

 خط األساس  الهبوط  خط األساس 

 

 الهبوط 

 

 األساس  خط

 

 الهبوط 

 

https://www.cgdev.org/sites/default/files/Gavas-Pleeck-Fig-3.PNG?itok=zndDySga
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز
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ي للخدمات الرئيس             ة، وذلك عندما تعتمد 
ية. تظهر التحوالت من اللمس             ات  الروتيتز عىل نقاط االتص             ال البرس             ر

ز المادية إليص               ال النقاط ال ي الش               كلي 
ية والمواقع الجغرافية المادية فز ز الجدول 9و   8ذهنية البرس               ر ز    7. ويمي  بي 

وس كوروناديل والتوسع اتعإجراءات ال ي إصالح أنظمة الحماية االجتماعية الحالية بعد في 
ي ساعدت فز

 . 19-لت 

 

 
 الخطوة الثانية: تسليم تحويالت الفوائد النقدية 9الشكل                         الخطوة األوىل: التواصل والتسجيل        8الشكل  
 World Employment and Social Outlook: (Trends 2021) 2021  ل الدولية لعام  العم نظمةاه م من )توقعات اتج  : المؤلفالمصدر 

 : التوسعية مقارنة بالتعديل. 8 قمول ر الجد

 إجراءات التعديل  اإلجراءات التوسعية

ي تقوده ا ال دول ة .1
 توس              يع ش              بك ات األم ان لمك افح ة الوب اء الب 

ال     دولي     ة من الجه     ات الرئيس                   ة المنظم     ات  ي  ال  ك     ان     ت 
تق     دم  ت 

ي االس               تقاللية ا
، فهناك نقص فز لمس               اعدة االجتماعية، وبالتاىلي

ي توسيع شبكا
ي تقودها الدولة. عند الرغبة فز

 ت األمان الت 
 

 تطبيق مفهوم "اإلرساع" للقدرة عىل إلحاق مستفيدين جدد.  .2
ي محورها اإلنس  ان، وذلك لخلق فرص عمل  ز تعزي .  .3

األس  اليب الت 
ال    ن    ح    و  ع    ىل   ILO Centenary Declaration for  م    ن    ت    ج        ة 

Future of Work (2019)    المنصوص عليه 

 جيل لقنوات متعددة. . إعادة تكوين نطاق وحجم قنوات التس1
المتب    ادل  .  2 التع    ددي    ة من خالل االهتم    ام  تحوي    ل وتع    دي    ل األنظم    ة نحو 

 باللقاحات والمساعدات المالية. 
 

فع لتداا  -يم  تض     ارص المص     الض: عجز التض     امن عندما يتعلق األمر بالتطع
 .
و
اء اإلمدادات وطلب الشحنات المستقبلية مسبقا  لشر

 
ات كورونا، مثل إعادة تعديل تس   ليم الفوائد ل. 3 أخذ حص   ص مواكبة تغيي 

لية إىل  ز ي توزيعات محددة، أو تس             ليم الحص             ص الميز
لية فز ز اإلعاش             ة الميز

.  العام،اإلسكان   أو التحويالت النقدية أو الفواتي 
 

  ILO Trend outlook 2021 & Gentilini et al, 2020 (عتماد عىل وتوقعات اتجاه منظمة العمل الدوليةال مؤلف باالالمصدر: 

ي تدابي  المس             اعدة االجتماعية    8يؤكد الجدول رقم 
ي حدثت فز

ي مختلف الدول، والت 
عىل التوس             عات المتنوعة فز
وس كورونا، أوض حت اآلليات أن أنظم ي جة الحماية االجتماخالل في 

العالم قد تحولت من كونها    ءميع أنحا عية فز
 أنظمة تكيفية إىل أنظمة مقاومة للصدمات. 

وس كوروناأمثلة عىل إجرا : 9الجدول رقم   19-ءات المساعدة االجتماعية خالل فير

 اآللية الدولة  

 تحويالت نقدية كينيا  

حة   أوغندا   حت  اآلنال توجد آليات مساعدة اجتماعية مقي 

ا لي  ء عينية   غذا فواتي   ونسير

 تحويالت نقدية باكستان

 تحويالت نقدية بنجالديش  
 مخططات غذاء عينية

ازيل نت أو خارجه، خاص  ة للمجتمعات الض  عيفة ذات المس  تويات المنخفض  ة    الي  تم تحويلها إىل قنوات وس  جالت رقمية، س  واء عي  اإلني 
نمن اإللمام بالقراءة والكتابة وا  ت. لوصول إىل اإلني 

 انتقال قنوات التسليم 

 نقل الدول المتقدمة إلى القنوات الرقمية بسهولة 

  ولكن   التحتية،  بنيةلل  هناك اعتبار  لم  ل المنخفض،في دول متوسط الدخ

  حاالت   في  عيةاالجتما  للسجالت  السريع  القبول  معايير  استخدام  تم

 . الضعيفة  األسر لتحديد الحكومية لطوارئا

 للفوائد  النقدية  التحويالت تسليم

  سلبا    الحاليين  المستفيدين  إلى   النقد  تسليم  يتأثر

  المدفوعات  عن المسافة، بغض النظر قيود  بسبب

 رونية اإللكت  أو  دويةالي 

 رسوم  عن  والتنازل  ،المنزلية  المدفوعات  إلى   االنتقال

  الهاتف   عبر  األموال  تحويل  عمليات  وتفعيل  المعامالت،

 . المحمول
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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 طوارئ بالمنطقة االقتصادية األوروبية وتمديد مساعدات الطوارئ. ات المساعد

 لألزمة   ية: استجابة شاملةشبكة حماية اجتماع شيىلي  

 ورصدها  وضع آليات جديدة للتمويل والتنسيق باالستفادة من الهيكل الحاىلي لتوجيه االستجابة االجتماعية األردن

نت أو خارجه، خاص  ة للمجتمعات الض  عيفة ذات المس  تويات المنخفض  ة  ء عي   مية، س  وا س  جالت رقتم تحويلها إىل قنوات و  الهند اإلني 
نت.  من اإللمام  بالقراءة والكتابة والوصول إىل اإلني 

   : مركز السياسة الدولية للنمو الشاملالمصدر
 The International Policy Centre for Inclusive Growth 

  
 2030شامل ماعية الإطار الحماية االجت  
 

ز ت  الش                امل ةر الحم اي ة االجتم اعي ة اأط اتفق ت االدبي ات عىل ان    بحلول ع اوهو اله دف ال ذي يتعي 
 
م حقيق ه ع المي ا

ي تم إعداده . ويعتمد 2030
ا لص ياغة قدرة  هذا النظام عىل األطر العامة والتكيفية ألنظمة الحماية االجتماعية الت 

ا عن د  
 
مب ادئ الحم اي ة   (USP 2030)  ئل ة مث ل ج ائح ة كورون ا ص                دم ات ه اتعرض               ه ا لعىل التكيف تكون أكي. ثب ات 

ز ياةالش    املة طوال دورة الح  يةالحما  تتكون من  االجتماعية الش     املة ز التأمي    ،والمس     اعدة   ،االجتماغي : الجمع بي 
اتيجيات   يعاتواالس   ي  اتيجيات والس   ياس   ات القائمة عىل التغطية الش   املة . الوطنية، والترس   ر : الوص   ول إىل االس   ي 

اتيجيا : وض             ع اس             الملكية الوطنية .الوطنيةالحقوق والقائمة عىل النوع االجتماغي عىل أس             اس األولويات   ت  ي 
اك جميع الجهات ذات الص لة.  وخطط وس ياس ات ا دام:  ل والمس تالتمويل العاد لحماية االجتماعية الوطنية وإرسر

ورة.  ي يرتبها التعاون الدوىلي عند الرص         ز
المش        اركة   تحديد أولويات األش         كال الموثوقة والعادلة للتمويل المحىلي الت 

  : س  ياس  ة أرض  ية الحماية الش  املة    ية اق من ش  أنها تعزيز فعالإنش  اء أنظمة دعم واس  عة النطوالحوار االجتماعي
ي   اعيةة االجتملض  مان الوص  ول الش  امل ألنظمة الحماي

الحص  ول عىل خدمات الرعاية الص  حية األس  اس  ية، بما فز
لتحقيق الحماية االجتماعية الش   املة، يجب  الحص   ول عىل دخل مض   مون لألطفال من خالل  ذلك رعاية األمومة

ز المتغي   ي النظام. اإلدماج االجتماغي التض    مي 
 ات الش    ائعة الحديثة فز

 
، بدءا

 
 من  ش    امل: أحد الجوانب األكي. ش    يوعا

ز الم ز العامة والتوزي    ع العادل لمزايا الساواة بي  ز المزايا االجتماعية للتخفيف   األجيال واإلنصاف بي  نظام، إىل تحسي 
ز حقوق اإلنسان ي تحسي 

  والعدالة االجتماعية.  من حدة الفقر. تكمن أهمية اإلنصاف فز
 
النمو الش          امل، جتماعية و ماية اال الىمي للححل ع  بالحاجة إىل (2020Stiglitzضح االقتص          ادي   النمو الش         امل 

الس     ياسي المش     اط األولوية للحاجة إىل أعط  وس كورونا يمثل مش     كلة عالمية.  قيقة أن في  وذلك عىل أس     اس ح
ي و هيكل ش      امل ض      من الهيكل العالىمي من أجل الم ي الحماية االجتماعية والتض      امن البرس      ر

 فز
 
ي قدما

-2020Alص      ز
Mashat  .)  لص    ندوق الن 

 
اجات مالية أكي  للوص    ول إىل أهداف  احتيلنمو الش    امل يتض    من:  ، فإن اقد الدوىلي وفقا
ي البلدان   التنمية المستدامة

ي فعال وتنمية الموارد واإلصالح الهيكىلي فز تيعابية  القدرة االس  الناشئة توسيعنمو إنتاح 
ائب لتوفي  الخدمات العامة األس اس ية لتحص  ز االس تثمار   العام،  تعزيز كفاءة اإلنفاق  للتنمية،يل الرص ز الخاص تحفي 

ي قيمة للمجتمع وأفراده. ويتمتع  قتص         اد الدائرياال  يس          تهدف
، عىل ش          كل نموذج، التنمية المس          تدامة ويض          قز

ارية الجديدة لتحويل االقتص          ادات الخطية التقليدية  االقتص          اد الدائري بالقدرة عىل خلق نماذج لألنش          طة التج
ي س         منها، تلألخذ نماذج التدفق وص         نعها والتخلص  

 األخرص         ز قة. االقتص         اد  تكون دائرية ذات حلقات مغلك الت 
(Rivera et al, 2020)  التوص               ي ات حول فكرة تغيي  العقلي ة التقلي دي ة إىل العالق ات متع ددة األبع اد    وتتمحور

اء االقتص      اد وص      ناع الس      ياس      ة باإلض      افة إىل آخ والجهود واألبحا ز وخي  ز والس      ياس      يي  ر  ث المقدمة من األكاديميي 
ز إع   ادة اختب   ار مرة من منهجي   ات تحلي   ل العالات المس               تالتطور  ز اإلنف   اق الع   ام والنمو االقتص                 ادي، وبي  ق   ة بي 

، والمناهج التجريبية، حيث يتمكن الش        خص من ا لتكيف داخل النظام فرض        يات البحث وأنماط التوتر الس        لوكي
 بصفته أحد أفراده بعد تعرضه لصدمة مفاجئة. 
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 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

VII. ي عام اته  ة وإصالحالجتماعيتطوير نظام الحماية ا
 
ي ف  م2011عقب ثورات الربيع العرن 

 
ي عام    د عبحات نظم الحماية االجتماعية نهجا توسعيا  أخذت إصال  فيما يخص شبكات الحماية   2011الربيع العرئ 

قدر  ومدى  الاالجتماعية  ة  الفقي  المجتمع  فئات  إىل  الوصول  عىل  و تها   Government of 2015مستهدفة 
Egyptي تم تبنيها تدريجيا منذ عام  إصالحات دعم اعىل    تمادا (، اع

ات الطارئة عىل التصميم 2014لطاقة الت  والتغي 
اال  الحماية  امج  لي  الحاىلي  والنطاق  التوصيلية  خالل  جتماعيةوالقدرة  ا  من  اإلنفاق  الزيادة  عىل  حماية لحكومي 

وين ظام التم يعتمد ن  يعتي  الدعم والتحويل النقدي أبرز مكونات شبكة الحماية االجتماعية، حيث  . االجتماعية
ز هما  ز أساستتي  تي  ز ز البلدي والبطاقات التموينية، ثم استبدلت البضائع المدعومة    عىل ركي  بالبدالت النقدية  الخي 

ي تزود البطاقات التموي
ي يمكن للمواطن اختيار ما ينا الشهرية الت 

سبه منها، ناهيك عن نية بمختلف البضائع الت 
ي شجعتاألخرى ااإلصالحات  

ي عىل استخدام البطاقات التموي  لت 
ز البلدي، مما يعتز تطور    نية بدال من استهالك الخي 

، مع باإلق ي
ي خلد  رار بوجو النظام من الناحية التكنولوجية للسماح بتخصيص بضائع التموين الغذائ 

نظام الدعم   ل فز
ي نظرا لعد

 (.  Kassim 2021م تطويره بشكل كامل و الغذائ 
 

ي كمثال(
ز البلدي عىل التموين عتماد  با  إصالحات الحماية االجتماعية فيما يتعلق بالتموين )الدعم الغذان  الخي 

ي مخابز   المخابز، تشي  الموزع عىل  الدقيق  ، فبدال من دعم  الداخىلي ي دون  االخارح  الديلجالنظام  قمح بسعر د 
ز بالسعر المتفق عليه و السوق ثم تبي  ، حيث يتم ربط نظام الخي     و  قروش(   5ع الخي  ي

ميكنة نظام الدعم الغذائ 
المخابز.   لدى  الدعم  ي 

مستحق  بيانات  وتسجيل  التموينية  والبطاقة  يوميا البلدي  المستهلك  ز  الخي  عدد  تقليل 
، وتشجيع العائالت ز ز جودة الخي  من خالل منح مزيد من الفوائد خيارات غذائية أخرى    إىل  جوءعىل الل  لتحسي 

اآلثار  ي ذي 
الغذائ  التنوع  الجديد عىل  النظام  الحد األقص لالستهالك، حيث يشجع  إىل  ي ال تصل 

الت  للعائالت 
ي ت    اإليجابية.  

ع بيع السلتشجيع األنشطة االقتصادية والمنافسة التجارية عن طريق السماح لمحالت البقالة الت 
 خرى باإلضافة لمنتجات البطاقة التموينية. نية ببيع السلع األ ويلتما
 

أطلقت وزارة التضامن االجتماغي  إصالحات الحماية االجتماعية فيما يتعلق بالتحويل النقدي )تكافل وكرامة(
ي يكون فيها األطفال تح

ة الت  ، ع  منةلثات السن ابرنامج تكافل وكرامة وهو أحد برامج دعم دخل األرس الفقي  رسر
، واستالم حوالة نقدية شهرية    ويتناول جوانب ي المدارس، والحضور، والكشف الصخي

وط التسجيل فز مثل: رسر
بناء عىل عدد   2015World Bankو  الشهرية  الحوالة  . (، وتختلف  التعليىمي بالنسبة    أطفال األرسة ومستواهم 

ي  
امج االجتماعية الت  نامج "كرامة" فهو أحد الي  لمعيشة من خالل دخل شهري ثابت لكل فرد ا  ي  عاي  متوفر أدئز لي 

دالة   استخدام  الحماية   PMTمع  نظام  تطوير  خطط  أهم  أحد  يعتي   وبالتاىلي  احتياجا،  األرس  أكي.  الستهداف 
ية و  ز القدرة البرسر أما "تكافل" فهو برنامج تحويل نقدي يستهدف فئات معينة   (. Ido 2018االجتماعية وتحسي 

ز  تحسي  المؤرسر بغرض  المستفيدين  يمعلالتات    حياة  وجودة  والصحية  األفراد ية  يمنح  "كرامة"  برنامج  أن  أي 
 (.  2018World Bankحواالت نقدية بتنما يركز برنامج "تكافل" عىل دعم أرباب األرس من اإلناث و 

 
من عام ية االجتماعية  ة الحماوية شبكقت  ل وكرامة()تكاف اإلصالحات االجتماعية الخاصة بالتحويالت النقدية

امج وتصميم البنية الداخلية وصيانتها إىل جانب تمويل  World Bank 2015و   2019إىل عام 2015 ( وإعداد الي 
قيمتها   بلغت  الدوىلي  البنك  من  قروض  اعتمادا عىل  األخرى  تقيي   400االحتياجات  وبعد  جنيه مرصي،  م  مليار 

ي "تكافل" و"كرامة" تم ي ألكي. من أرب  ع سنوات.   400م بقيمة  2020  لقرض عامتجديد ا  برنامخ 
 مليار جنيه تكقز

البنك  مع  اك  باالشي  االجتماغي  التضامن  وزارة  صممت  الصعوبات،  حدة  وتخفيف  الكفاءة  درجة  إىل  الوصول 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

النقدية الحواالت  تحديد  دقة  ز  لتحسي  الطبقات  متعددة  دولة   ، وكرام  الدوىلي تكافل  ي  برنامخ  من   ة. المرسلة 
ي بمساعدتهدااالس

 PMTاستهداف األرس اعتمادا عىل دالة    .  Breisinger et al(2018ة خرائط الفقر و ف الجغرافز
World Bank 2015)  .)    ات الفقر القائمة عىل  المعايي  الفئوية كاألطفال وذوي االحتياجات الخاصة معايي  مؤرسر

للتعب المركزي  المعد من الجهاز  العامبحث الدخل واإلنفاق  م  2014حت  عام  م و 2012اء من عام  ة واإلحصئة 
تقليل معدل .  ( .(ERF, CAPMAS 2014 واإلحصاء،المركزي للتعبئة العامة    تدى البحوث االقتصادية، والجهاز ومن

يدون حواالت نقدية تختلف باختالف عدد األطفال والفئة العمرية ويزداد بازدياد مخصص الترسب: يستلم المستف
ي تك ي شكل    مراقبة شفافية الحواالت النقدية وأدائها     موازنة الحكومية.  مة من الافل وكرابرنامخ 

كما هو موضح فز
ي تكافل وكر   10 نامخ  ي سياق التحليلة  مامع التقييم الدوري لي 

ي ز جلا  لبيان إطار تكافل وكرامة فز
وينطبق األمر   ،ئ 

 . طسو ذاته عىل التحليل الكىلي واأل 

 
Governance Framework of Social Protection System   10الشكل  

 Kassim (2021); Basseli, Gianozzi, Pop & Ringold (2012) المصدر: 
 

VIII. وعات الحماية ت  2021االجتماعية طور مشر
 

ي    من
كتاب   ر إصداالحماية االجتماعية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة  لتنفيذ تطورات    مرص أحدث التطورات فز

ي مبادئ الدبلوماسية االقتصادية لتعزيز التعاون الدوىلي وال "
 Stakeholder Engagement ،"تمويل اإلنمان 

through Economic Diplomacy”    الدوىلي ( فالسياسة والتعاون  التعددية  تعزز  المرصية   Alاالقتصادية 
Mashat 2021) كاء التنميةشاال  للحوار و لتعاون الجماغي  مثال جيد ل  ب. الكتا ز الحكومات، ورسر ومجلس   مل بي 

كاء التنمية الوزراء ا ، والمؤسسات اللمرصي، ورسر ز  لية. دو من طرفي 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ال  العدد  – عشر ثان

 
 م 2022 –  شباط   –  15                                                       (245 218 -) ص:  حادي عشر البحث ال –  ثان

 

234 
ي الدول الناشئة باإلشارة اىل مرص كتجربة                                                                                      عيسى

 
 اطر الحماية االجتماعية ف

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة من  
ّ
ي مرص   االقتصادية لصياغة مؤرسر الفقر متعدد األبعادوزارة التخطيط والتنمية    الخطط المعد

يوضح   فز
ي 
ات متكاالوضع فز  إىل مؤرسر

 
ات الدولية لقياس نسبة ملة ودقيقة وبيانات واقعية تتم مرص مستندا اسر مع المؤرسر

وع الفقر بأبعاده المتعددة. تم إع اء وأساتذة الجامعات وممثىلي  داد هذا المرسر من قبل أطراف متعددة تشمل الخي 
اب، جنب جهات الدولية مثل منظمة اليونيسف. يسهم الكتالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وممثىلي ال

ي 
فز الفقر،  نسبة  قياس  مؤرسر  مع  الحماية  إىل جنب  تطب وضع سياسات  الممكن  من  ي 

الت  عىل االجتماعية،  يقها 
الشاملة وكذلك اإلدماج االجتماغي   المستوى الداعمة للحماية االجتماعية   ، الدوىلي المحىلي وكذلك عىل الصعيد 
تالشامل.   من خالل ضمان  قييم  يتم  المنهجيةاألهد  تقييمالمشاري    ع  فتلك  ات،  والمؤرسر تنفيذ  اف  فيتم  ذلك . 

يوضح أطر العمل التخطيطية   10فجدول    (Almashat 2021) متعددة. باستخدام أطر عمل تخطيطية أحادية أو  
 ة المستدامة. األحادية والمتعددة ألهداف التنمي

وعات التنمية المستدامة  10جدول   SDG 1: إطار العمل التخطيطي األحادي والمتعدد لمشر

 طيطي األحاديإطار العمل التخ

أهداف  
التنمية 
 1ة المستدام

 الزراعة الحماية االجتماعية 
وعات  المتناهية المرسر

ة   الصغر والصغي 
 والمتوسطة 

البحث  
 والتطوير 

 الحكومة 
ية  التنمية الريف
ية   والحرصز

 70% 19% 8% 1.5%. 1% 0.5% 

 إطار العمل التخطيطي المتعدد 

أهداف  
التنمية 
 1المستدامة 

 افقاإلسكان والمر 
حماية  
 اجتماعية 

 صحة  طاقة 
الريفية  التنمية 

ية   والحرصز
 قطاعات أخرى

20% 16% 13% 13%   

 (. .(Ministry of International Cooperation Website 2021تم تجميعه من قبل المؤلف من موقع  المصدر: 

 
المستدامة التنمية  ألهداف  األحادي  التخطيطي  اإلطار  ي 

ي   ،1فز
فز الدوىلي  التعاون  وزارة  بيانات  لقاعدة   

 
طبقا

ي الحماية االجتماعية عىل رأس القائمة بم، ت2020يونيو 
مليون دوالر أمريكي ثم يتبعها    926خصص ماىلي قدره  أئ 

ة والمتوسطة بمخصصات مالية قدره  قطاع الزراعة وقطاع قطاعا وعات المتناهية الصغر والصغي    258ت المرسر
. فنسبة المخصصات الم  109 ومليون دوالر أمريكي  الية للحماية االجتماعية قدرها  مليون دوالر أمريكي عىل التواىلي

وللزرا70 والمتوسطة  19عة  %،  ة  والصغي  الصغر  المتناهية  وعات  وللمرسر والتطو %8،  وللبحث  %، 1.5ير  %، 
ية  1والحكومة   الريفية والحرصز المتعدد ألهداف05%، والتنمية  التخطيطي  ي اإلطار 

التنمية المستدامة،    %. وفز
واإل  المرافق  لقطاع  الماىلي  المخصص  االجتماعية  20سكان  فنسبة  وللحماية  % 13للطاقة، و%  13%، و%16، 

ية، و8للصحة، و والحرصز الريفية  للتنمية  األخرى   %30  للقطاعات  االجتماغي عىل .   %  اإلدماج  تعمل مشاري    ع 
م. فعند تنفيذ عمليات الحماية االجتماعية الشاملة،  إصالح المجتمعات، ومساعدتها عىل التطور بشكل مستدا

وعات توسعية    فالمرسر اتجاهات  ي 
فز تسي   االجتماعية   هوتكييفياإلصالحية  الحماية  عناض  ضم  عىل  ومؤكدة 
أمثل  التالية  فالجداول  الحماية الشاملة.  وعات  مرسر بتقارير حول  مشفوعة  الضعيفة،  المستهدفة  الفئات  عىل  ة 

وعاتاليوضح    11. وجدول  19ة بوباء كوفيد  االجتماعية المتأثر  ز أكي. صحة موال  للنمو الشاملة  القومي  مرسر طني 
ز واقتصاد أرسع نموا ت لمشاري    ع الخاصة بالنساء كنوع من المساواة ايوضح    12جدول  .   ستهدف جميع المواطني 

ز  ز الجنسي   االجتماعية الشاملة.  والحماية بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
وعات الحم11دول ج  اية المدنية بشأن مواطنير  أكير صحة واقتصاد أرسع نموا : مشر

ن )الحماية االجتماعية الشاملة الفئة المستهدف    ( ة: كل المواطني 

نظام تنفيذ الحماية االجتماعية  
 الشاملة  

 √التطوير المستمر 

 ح مجتمعي  إصل   نوع: 

وس  .1   مل النمو الشا   الحماية السكانية من انتشار الفي 
 يقدم:  .2

 ت الرعاية الصحية خدما -أ 
ي تلبية االحت -ب 

لية  سهولة الحصول عىل قروض للمساعدة فن ن  ياجات المين
ي اإلصلح الهيكىلي ب .3

 19مثل منشآت الرعاية العاجلة لوباء كوفيد  19عد كوفيد التقدم فن

ي عام  .1 الة  االستثمارات الفع 
اتفاقات   7نموية من خلل إبرام مليون دوالر أمريكي كتمويلت ت  477، ضخت وزارة التعاون الدولي 2020فن

 داعمة لقطاع الرعاية الصحية. 
ي  .2

    19أمريكي لمرص كاستجابة طارئة ضد كوفيد  مليون دوالر  50، قدم البنك الدولي 2020و عام ماي 17فن

ي     ة  السياسة االقتصادية: التعددي  اكة مع البنك الدولي وصندوق النقد العرب  ي وال وبنكبالشر
 يابان وكندا.   التنمية اإلفريق 

 (.  .(Ministry of International Cooperation Website 2021تم تجميعه من قبل المؤلف   : المصدر 
 

ن  12جدول   ن الجنسي  وعات الحماية االجتماعية بشأن المساواة بي   : مشر

 فة: المرأة )كل النساء( الفئة المستهد 

جتماعية  نظام تنفيذ الحماية اال 
 الشاملة  

 √التطوير المستمر 

 إصلح مجتمعي    نوع: 

ن المرأة المرصية، حيث  التنمية المستدامة لل   النتيجة النهائية:   ي االقتصاد أمر بالغ األهمية م  إن مرأة من خلل تمكي 
 شاركة المرأة فن

ي  .1 لنمو الشامل  ا 
ي من شأنها تحقيق أهداف السياسات اتبنن

ابطة. لحماية االجتماعية الن   تنمية المستدامة المي 
ي المناهج التعليمية   .2

ن الجنسي فن  مواجهة التميي 
 دعم إصلح التعليم بمرص  .3
ي التنمية المستدامةزيا .4

اكة العالمية فن ي تعمل عىل جمع ، تدة الشر
اكات أصحاب المصلحة المتعددين الن  كملها شر

 موارد المالية وتقاسمها. التكنولوجيا وال
 ر نظام تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة  تطوي .5
ي الواقع، كانت هي االستجا،  19تقديم استجابة خاصة بالمرأة لمواجهة كوفيد   .6

ي أطلقتها مرص من فن
بة األول الن 

ق األوسط وغرب آسيخلل المجلس ا ي الشر
ي منطقن 

ا من خلل  لقومي للمرأة حيث حصلت عىل المركز األول فن
21  

 
ي لتتبع إجراء سياسي وفق

نامج األمم المتحدة اإلنماب   19-للستجابة الجنسانية لكوفيدالعالمي ا لي 
تس .7 ي 

الن  ن  والتمكي  الحماية  مشاري    ع  لتنفيذ  حاسمة  إجراءات  باتخاذ  كات  والشر للحكومات  الفجوات مح  سد 
ن  ن الجنسي   االقتصادية بي 

   34حوالي   .1 االستثمارات الفعالة 
 
وعا بتكلفة  مشر تنفي  3.3،  تم  القطاعات  مليار،  ي 

فن ن  الجنسي  ن  بي  المساواة  أهداف  لتحقيق  ذه 
وعات المتناهية%(  14%(، والتعليم ) 20المستهدفة ومنها الصحة ) ة والمتوسطة والمشر  %( 15) الصغر والصغي 

حافظة   .2 أهداتشمل  لتحقيق  حرصي  بشكل  والموجهة   ، الدولي التعاون  لوزارة  الحالية  التنمية  المشاري    ع  ف 
ا تصل قيمتها إل مشر  13،  5المستدامة   مليون دوالر.  82وع 

"  .1 السياسة االقتصادية: التعددية   قدره  قدمت الوكالة األمريكية "برنامج التعليم األساسي
ً
ر لدعم برنامج مليون دوال  588للتنمية الدولية تمويال

 إصلح التعليم بمرص.  
ي يوليو  .2

"سد والمنتدى االقتصادي العالمي  الدولي والمجلس القومي للمرأة، أطلقت وزارة التعاون 2020فن
ن  ن الجنسي  ق األو  "،الفجوة بي  ي إفريقيا والشر

ن العام والخاص فن ن القطاعي   سط وشمال إفريقيا. نموذج التعاون بي 
ن أصحاب المصالح .3 ن العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية  التعاون بي  عي  القطاعي 

 . فيذها وتن
ي مرص"دعم إصلح التعليم  .4

مليون دوالر   500الذي يدعمه البنك الدولي من خلل اتفاقية تمويل بقيمة  "،فن
ي 
ن وال أمريكي ، يدمج مراعاة النوع االجتماعي فن ن الجنسي  ن تصميم إطاره لمعالجة الفجوات بي  ن الجنسي  ن بي  تميي 

ي التعليم.  
 فن

اكة مع  .5 ي لألمم المبالشر
نامج اإلنماب  كمامة حيث تضم نساء مرصيات من  تحدة ومؤسسة النداء، حملة  الي 

ي إنتاج الملبس الجاهزة. 
عت فقد استطاصعيد مرص إلنتاج كمامات طبية وهو تحول عن عملهن السابق فن
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات  مية، كمامة يو   3000حملة كمامة إنتاج ما يزيد عن  من خلل توفي  فرص عمل للنساء خلل تلك الفي 
 العصيبة. 

  . (.(Ministry of International Cooperation Website 2021))   م تجميعه من قبل المؤلف من ت المصدر:  
 

IX.  حياة كريمة  مبادرة : ةالشامل الحماية االجتماعية 
 

وع    حياة كريمة""مبادرة    هدفتست ألف سكن   100و  دراسي فصل    ألف  10.8إنشاء    لتطوير القرى  القومي المرسر
نقطة إسعاف خالل   389وحدة رعاية صحية.. وبناء ورفع كفاءة    1250ير  مركز شباب.. إنشاء وتطو   782كريم و
ز  و 2021  2022   13  جدول.  مليار   700ل سكان مرص بتكلفة تقديرية تصل    إجماىلي % من  60يستفيد منها    2014امي 
ي خطة عام مبادرة لحار مل المستهدفات التنموية يوضح

   . 21/ 2022 "حياة كريمة" فز
 

ي خطة عام  ت. المستهدفا(: المرحلة االوىل )مثال13جدول  
 
 21/ 2022التنموية لمبادرة "حياة كريمة" ف

 مليارا  20 بحواىلي ىل بلغت االعتمادات الكلية للمرحلة األو  - األوىل المرحلة 

يستهدف تغطية كل قرى  -
عوام  خالل األ  الريف المرص 

 ثة القادمة. الثال 

 (قري  375يصل عدد قرى المرحلة األوىل ل و

 مليار جنيه  500وبتكلفة كلية تبلغ  مليون مواطن 4.5يصل عدد المستفيدين لما يقرب من  عدد المستفيدين

 %. 14 بحواىلي متوسط معدل الفقر  فز انخفاضت تسبب - معدل إتاحة الخدمات األساسية  
 % فز قرى المرحلة األوىل . 18األساسية ب   الخدمات يتوقع تحّسن معدل إتاحة

التحتية للتصدي لجائحة   البنية
 كورونا 

ونية ُمتكاملة إلعداد خطة المبادرة "حياة كريمة" وقياس األثر   لها  التنمويإطالق أول منظومة إلكي 
 
ب و 2150 توصيل شملت  -  وصلة ضف.  812وصلة مياه رسر
ال.  7296تهالكة ورفع كفاءة نازل المسقفا للم 8385تضمنت تركيب   - ز  ميز
 وحدة صحية.  2اجتماعية، و وحدة  18تطوير    -
 عملية جراحية.  2277قافلة بيطرية، وإجراء   126إطالق    -
 . أجهزة تعويضية 1207عملية للعيون، بجانب توزي    ع  9257إجراء   -
 حضانة  44مدارس و 8تطوير    -

 2020القتصادية ا والتنمية المصدر: وزارة التخطيط
 

 أساليب استهداف الحماية االجتماعية 
 

احتياجا  األكي.  القرى  لتحديد  الخدمات األساسية من شبكات الرصف  تشمل    المعايي  األساسية   الصخي ضعف 
ع كثافة فصول المدارس، ومدى االحتياج إىل خدمات صحية مكثفة  انخفاض نسبة التعليم، وارتفا وشبكات المياه،  
احتياجا ارتفا ت  لسد  الطرق، بجانب  أحوال شبكات  القاطنة  الرعاية الصحية، وسوء  ي ع نسبة فقر األرس 

تلك    فز
ي    14جدول  يشي     .القرى

فز لحياة كريمة  االجتماعية  الحماية  التحتية  اساسيات  البنية  ي اصالح 
ي   االستثمار   وفز

فز
ةالت ية لألرس الفقي  ، وتتحول حياة المستفيد عي مجتمتحول  "، حيث يحدث فيها  استدامة التخر "  و   نمية البرسر

  ماعية الذي يعمل عىل بناء المرونة أو القدرة عىل التكيف وليس عىل سياسة االعتمادية. نتيجة برنامج الحماية االجت 
 والوصول الشاملة    بهدف التغطية  ق متقاطعةتصنيف سياسات الحماية االجتماعية عي  مناط  يوضح  15جدول  

اتيجياتااىل   . الوطنية األولويات أساس وعىل الحقوق عىل ائمةالق ساتوالسيا السي 
 

ة واالستثمار : اصالح البنية التحتية 14جدول  ية لألرس الفقير ي التنمية البشر
 
 ف

 (إصالح بنية تحتية )سكن كريم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بناء ورفع خدمات تعىلي 
كفاءة المدارس  

ها وال ز حضانات وتجهي 
وتوفي  الكوادر  

 .التعليمية
 انشاء فصول محو 

 األمية 

بناء   طبية خدمات
مستشفيات ووحدات 
ها من ز   صحية وتجهي 
معدات وتشغيلها 

بالكوادر طبية. إطالق  
قوافل طبية وتقديم من  
خاللها خدمات صحية  
من أجهزة تعويضية 

  ،ونظارات ،سماعاتو
وكراسي متحركة  

 وعكازات.. إلخ،

 اقتصادي  تمكير  
وتشغيل من   تدريب

وعات   خالل مرسر
ة   متوسطة وصغي 

 .ية الصغرومتناه 
مجمعات صناعية  

وحرفية وتوفي  فرص  
 .عمل

 

رتقاء بمستوى اال .
  الخدمات المقدمة
ز   ..يوميا للمواطني 

تركيب القطع الموفرة 
للمياه بحنفيات 

 المساجد 
 

كجمع   :تدخالت بيئية
مخلفات القمامة مع  
.  بحث سبل تدويرها. 

 إلخ
 

ية للمواطن  ي التنمية البشر
 
 االستثمار ف

 صحة المواطن 
غذائية   عتوفي  سل

عمة
َّ
 .وتوزيعها ُمد

 زواج اليتيمات بما 
ز منازل  يشمل تجهي 
الزوجية وعقد أفراح 

 .جماعية
تنمية الطفولة بإنشاء  

شيد   لية لي  ز حضانات ميز
ي الدور 

وقت األمهات فز
ي وكسوة أطفال   اإلنتاح 

 طناستقاللية الموا
توفي  فرص عمل 
لتدعيم استقاللية  

هم   ز ز وتحفي  المواطني 
بمستوى  للنهوض

معيشة ألرسهم  ال
ولمجتمعاتهم المحلية. 

 والتخصصنتاج زيادة اال 
ثم مستوى   ومن

المعيشة عىل ال 
micro level and 
the macrolevel 

الدعم المعنوي  
ة   لألرس الفقير

 
تشارك منظمات   

ي 
ي فز
المجتمع المدئز

 .درةتنفيذ المبا 
 زواج اليتيمات .3

بناء مواطن صلب  
ةقوية بمهارات     ومتغي 

ز المواطن   يناء الثقة بي 
   والحكومة

 2020االقتصادية  والتنميةيط المصدر: وزارة التخط
 تصنيف سياسات الحماية االجتماعية : 15جدول 

 تحديد مستوى  #1
   التحتية االساسيةالبنية 

 الشوارع اإلنارة
 لطرقسوء أحوال شبكات ا

ص  الكهرباء     الرصف الصجي  مياه الشر
ألساسية من  ضعف الخدمات ا

الرصف الصخي شبكات 
    وشبكات المياه

   الخدمات األساسية و عدد  مستوى تحديد  #2

 المدارس 
نسبة التعليم،   انخفاض
كثافة فصول   وارتفاع

 المدارس. 

 الوحدات الصحية  النوادي 
االحتياج إىل خدمات 
صحية مكثفة لسد 

تياجات الرعاية  اح 
 الصحية. 

بة فقر األرس  نس ارتفاعمدى   مراكز الشباب 
ي تلك القرى القاط

 نة فز

اتتحديد : #3  و كقرية   ةنتا  كعمالاال  مستوى مؤرسر

ات الرعاية الصحية  نسبة االمية نسبة البطالة  انية   مؤرسر ز حصة منخفضة من مي 
ي السنوات العرسر 

الدولة فز
 الماضية 

ي يمكن 
إقامة توافر األرض الت 
 المشاري    ع عليها 

 

 2020االقتصادية  والتنميةوزارة التخطيط المصدر: 

 استهداف الموازنة 
ز  العام اإلنفاق كفاءة  تعزيز حياة كريمة يتضمن استهداف الموازنة لمبادرة  كما هو موضح   الخاص االستثمار  وتحفي 

ي جدول 
ي  15فز

  سنوية الستهداف الموازنة لحياة كريمة.  2022 2021خطة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ازنة لحياة كريمة المو  سنوية الستهداف 2022 2021خطة : 15جدول 

مليار جنيه للرصف الصخي  102 مليار جنيه للكهرباء 20ه للتعليم، مليار جني  4,4 مليار جنيه للصحة،  27,5تخصيص  االستثمار
ب،   .مليار جنيه لرصف الطرق 12,2ومياه الرسر

ي إنشاء  البنية التحتية 
، مركز شباب/ملعب  782إنشاء وتطوير و  دراسيا،فصال  10828تتمثل فز  خماسي

ز ترع بأطوال  تز خدمات حكومية،مب 317إنشاء وتطوير   ألف وحدة سكن كريم، 100إنشاء كم،   2670تأهيل وتبطي 
 مكتب بريد،  319تطوير 

 نقطة إسعاف،  389إنشاء وتطوير  وحدة رعاية صحية 1250إنشاء وتطوير 
 .191وحدة بيطرية، إنشاء  112وتطوير  إنشاءمتنقلة، عيادة  510توفي   سيارة إسعاف، 800توريد 

افظات الصعيد من  مح
 مبادرة "حياة كريمة" 

من94  و  %  األوىل  المرحلة  قرى  بعدد    375سكان  الصعيد،  محافظات  ي 
فز استحوذ عىل قرية،    334قرية(  الصعيد  أن 

ي المبادرة، و96.8
وعات الرصف    %97.3% من جملة االعتمادات الُمنفذة فز ، ومن مرسر % من شبكات مياه 67.6الصخي

ب الُمضافة، و ي تم  % من الفصول والمدار 84.4من الوحدات الصحية، و%  90.2الرسر
%  85.2وتطويرها، و  إنشاؤها س الت 

 من رصف ورفع كفاءة الطرق. 

 2021االقتصادية  والتنميةوزارة التخطيط المصدر: 

 
 والمستدامة لشاملة التنمية ا الملكية الوطنية لحياة كريمة كجزء من

ي الملكية  عىل    تعتمد حياة كريمة
الحماية االجتما و   الوطنية فز اتيجيات وخطط وسياسات  الوطنية ضع اسي  عية 

اك جميع   : ألنشاءوالحوار    الصلة المشاركةذات    والوزاراتالجهات  وإرسر أنظمة دعم واسعة النطاق من   االجتماغي
ي مبادرة حياة كريمةاالمشاركة من الوز   ألنواعامثلة    ضحيو   16  جدولشأنها تعزيز فعالية الخدمات.  

 يشي    . رات فز
ز جودة    اىل  17جدول   وعات تستهدف تحسي  نامج الحماية االجتماعية  لنتيجة    فيها تحول مجتمغي   ىالقر مرسر ي 

 الذي يعمل عىل بناء المرونة أو القدرة عىل التكيف 
. 

ي مبادرة حياة كريمة  امثلة ألنواع : 16جدول
 
 المشاركة من الوزرات ف

 

 ع  امثلة للمشاري     الوزارة

وزارة التخطيط 
 االقتصادية   والتنمية

ف عىل مبادرة "حياة كريمة"، تطبيق الشمول الماىلي يعد أحد أهم تدخالت  خطة التنمية المستدامة،لتابعة  المرسر
 الريف. وع القومي لتطوير قرى المرسر 

وع التأمير  الصجي الشامل وزارة التعاون الدوىلي   مشر
ي عام

كاء التنمية، بقأبرمت اتفاقيات تعاون إ 2020 فز ، مع رسر ي
مليون دوالر  500من بتنها  دوالر،مليون  900يمة نمائ 

 . دوالر مليون  400لقطاع الحماية االجتماعية، و
 

وع دعم المجتمعات الريف ي  ةيمشر
، فز ز الجهات الوطنية وبرنامج األغذية العالىمي قرية بخمس  63بالتعاون بي 

ي تعزيز قدرة هذه المجتمعات
ز المرأ  محافظات، ساهم فز ز عىل اإلنتاجية وتمكي   . ة ودعم صغار المزارعي 

والمرافق  اإلسكانوزارة  
 والمجتمعات العمرانية

وع التمويل العقاري بمشاركة البنك المركزي مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية  100تخصيص  منتتض مشر
ي وحدات سكنية تالئم  وتوفي   للمستفيدين

يحت  اآلليات، ونسب حصول   اقشةمنو  الدخل ومتوسطي  محدودي رسر
 الم

 
 لإلعالن عنها رسميا

 
ز عىل التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيدا  واطني 

كيب  سيتم  وزارة االتصاالت وع لي  يد ومستهدف تركيب  اآلىلي ات الرصاف ماكينإطالق مشر تنفيذ المرحلة األوىل  2021ب   1000الخاصة بالي 
وع خالل العام  ي  الحاىلي من المرسر

 مركزا،   51 فز
ي أللياف الضوئية  توصيل مرافق بها ا

 مليار جنيه.  5,6مركزا بتكلفة قدرها  51 فز
 ار جنيه. ملي 2.1بتكلفة  آىلي مكتب بريد وتزويدهم بماكينة ضاف  878تطوير  
ويد القرى بمحطات شبكات المحمول ب   ز ز جودة خدمات االتصاالت بي   برج..   1000تحسي 
 الضوئية.  بشبكة كابالت األلياف حكومي  ألف مبتز  11االنتهاء من ربط  

 مدرسة ثانوية بكابالت األلياف الضوئية بتكلفة مليار.  2563االنتهاء من ربط 
 ليار.  م 2 المستشفيات الجامعية بكلفة مكينة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

،تم تجميعه من قبل المؤلف من موقع وزارة التعاون  المصدر:   االقتصادية  والتنميةموقع وزارة التخطيط  الدوىلي
 

وعات تستهدف تحسير  : 17ول جد ي كافة المناحي كنوع من  مشر
 
 فيها تحول مجتمعي جودة القرى ف

تمكير  اقتصادي وبناء اإلنسان  
 وتطويره

وعات  ت ابعة معدال ومت تنفيذ المشر
التنفيذ والتواصل  

 المبارسر 

ورة التنسيق  ض 
بير  كافة األطراف 

 المعنية 

 القرية

ي  
ز جودة حياتهم فز تستهدف تحسي 

 احي كافة المن
ق بقرية السوالم التابعة  أعمال تركيب أبواش الحري 

 لمركز أبنوب 
 

ع بالسوالم البحرية  ز الي   أعمال تبطي 
وة الحيوانية بقرية ال  حمامتفقد مزرعة الي.

 

 أسيوط  √ √

من خالل ورش التدريب والتأهيل  
 .المتنوعة والقوافل المتعددة

 
ا  730فحص 

 
ي مواطن

قافلة طبية   فز
المحلة ضمن "حياة  بقرية الالبشيط ب 

 "كريمة
 

،بث  الث قرى تابعة لمركز زفت 
املس من أصل  6  13مشاري    ع جارى العمل بها بشي 

ز  وع متنوعة بي  ، و 1مرسر وع ضف صخي   5مرسر
ب،  اري    ع مياهمش ( مجمع  ١تربية وتعليم، و  3رسر

 ، ،  1خدمي وحدة صحية باإلضافة  1مجمع زراغي
 نقطة إسعاف  1إىل 

 
، ح للمشاري    ع بكفر  ز بلغ عدد المشاري    ع  يثشاهي 

ز م 2بها  ز بي  وع جارى العمل بهم موزعي  ضف   1رسر
 تربية وتعليم،  1و  صخي 

 الغربية √ √

 
وستكون نقلة حقيقية لسكان هذه  

بادرة الرئاسية تمس  ق ألن المالمناط
كافة المجاالت سواء المياه والرصف  
الصخي والكهرباء واالتصاالت والغاز  

خرى  الطبيغي والطرق والخدمات األ 
 صحية وتعليمية ومجتمعية 

 
 
 

ي من أكي  المراكز المأهولة بالسكان  3
تعد أكي.   والت 

ي من 
 سكان  ثلت.

 
ن قرية تم إدراجها ضم 114محافظة أسوان تضم  

% ا   90ة الرئاسية "حياة كريمة" لتغط نحو المبادر 
من قرى المحافظة، بمراكز إدفو وكوم أمبو ونرص  

ة ضم نامج النوبة بعد إدراج األخي   ن الي 

 أسوان  √ √

،در: تم تجميعه من قبل المؤلف من موقع وزارة التعاون المص   االقتصادية والتنميةموقع وزارة التخطيط  الدوىلي

 
X. شة النتائج والمناق 
 

ي من كوفيد    يشاركن  من المتوقع أ
ي تصميم خطط التعافز

 لاب  19االقتصاديون الحكومات فز
ا
تكيف مع الحقائق، بدال

ي االعتبار أهمية عنرص الوقت    خذ األ مع    (. Duflo 2021عىل النظريات" و من االعتماد  
مع   والتطوير   تحدياتالو فز

ز عىلالي  مر، و البيانات المست  تحديث ز ك  ولويات األ  كي  جه الدول عقبات أن تواومن المحتمل    . إدراج األفراد المحتاجي 
ي المستقبل القريب مما يعرض اإلنفاق  

ي خطر. عىل الحماية االجتماعيمالية فارقة ووضغوط بسبب التقشف( فز
ة فز

ة(،    عىل الرغم من االهتمام المفاح   بالحماية االجتماعية كأداة استجابة لألزمات وواسعة النطاق من المهم ومتغي 
الدع  توفي   أن دورها األساسي هو  أزمة  إدراك  ناتجة عن  الحاجة  إذا كانت  النظر عما  ، بغض  ز للمحتاجي  ي 

الكافز م 
ي تعلمبتنت لنا الد فردية،

 ، 19-ناها من تجربة كوفيدروس األساسية الت 
 

ي   مة الحماية االجتماعية مرنةكون أنظعندما تصبح المفاجأة هي الوضع الطبيغي الجديد، فمن المتوقع أن ت 
بناء   فز

النظام   الشامل،    والفرد، قدرة كل من  والنمو  المبتكرة،  الشامل، والسياسة  اإلدماج االجتماغي  تعتمد عىل  شاملة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

وبناء الموارد بكفاءة للوصول إىل اقتصادات   تنمية الفرد بشكل مستمر تضمن  ستمرة،  والم  ط الحوكمة الشفافةوخط
 مغي مستدام. ل مجت و تحو  دائرة متدفقة

 
XI.   التوصيات 

، مثل: اختبارات   -1 ي
ز الصخي المجائز توفي  حماية اجتماعية عالمية تضمن وصول جميع الفئات إىل التأمي 

وس كوفيد ي 19-في 
   العالج وتوفي  اللقاح.  ، وتلق 

 
ة.  -2  بيان المصالح المتعارضة والمفاهيم المتغي 

 
ز الفئات المستهدفة ونظام الحماية  -3 ابط بي 

 الحالية، واعتماد كل منهما عىل اآلخر. فهم الي 
 

ة.   -4  تقييم إمكانيات األنظمة الحالية وقدراتها الستهداف مجموعات جديدة من األرس الفقي 
 

ة لألصول القيمة.  يات للحيلولة دون بيع اتقديم مزيد من اآلل -5  ألرس الفقي 
 

تعليم   -6 وس كوفيدالحاجة إىل  ، الختالف في  ي
األو   19-تكيقز المعلومات عن عن أسالفه من  بئة، ولضآلة 

 تصميم برنامج الحماية االجتماعية ومدى قدرته عىل التكيف. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز
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ُ
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ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ERF, CAPMAS (2014).  Economic Research Forum Retrieved from Household Income,  

Expenditure, and Consumption Survey, HIECS 2012/2013.   

Http://www.erfdataportal.com/index.php/catalog/67.  

Euwals, R. (2000). Do Mandatory Pensions decrease Household Savings? Evidence for  

the Netherlands. De Economist 148, 643–670.  
https://doi.org/10.1023/A:1004109201347 

Feng, J., L. He, and H. Sato. (2011). “Public Pension and Household Saving: Evidence  

from Urban China.” Journal of Comparative Economics 39(4): 470–485. 

Gentilini,U. Almenfi,M.; Dale,P; Lopez, A. …. Zafar, O. (2020). Social Protection and  

Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures. COVID-19 Living Paper 

Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-
COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020 

Global Gender Response Tracker (2021). 

Government of Egypt (2015).  Egypt’s Five Year Macroeconomic Framework and  

Strategy: FY14/15-FY 18/19.  Sharm El Sheikh: Egypt Economic Development Conference. 

Haile, Fiseha, and Miguel (2018).  “Does Social Spending Improve Welfare in Low- 

Income and Middle Income Countries?” Journal of International Development 30 (3): 367-398 ز 

Hayah Karima.  Retrieved from: https://www.hayakarima.com/phases.html. Accessed:  

10/06/21. 

Hurd, M., Michaud, P.C. & Rohwedder, S. (2012). “The Displacement Effect of Public  

Pensions on the Accumulation of Financial Assets.” Fiscal Studies 33(1): 107–128. 

Ido, Y. (2018).  Social Reforms in Egypt 2008-2015: Seeking for Better Coverage,  

Financial Sustainability and Developmental Social Policy.  Institute of  

Developing Economies. 

ILO Centenary Declaration for the Future of Work (2019).  Retrieved from:  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm. 

Accessed: 25/05/21. 

ILO (n.d.).  The World Bank Group and ILO Universal Social Protection Initiative. 

IMF (2020). World Economic Outlook Update: January 2021. 

IMF Data Mapper. Retrieved from:  

https://www.mappingworlds.nl/portfolio/imf-datamapper-2/. Accessed: 10/06/21. 

International Monetary Fund (IMF). (2017).  “Tackling Inequality.” Fiscal Monitor,  

Washington DC. 

IMF (2020). The Evolution of Public Debt Vulnerabilities in Lower Income-Economies.  

Retrieved from  
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/02/05/The-Evolution-of-Public-Debt-
Vulnerabilities-In-Lower-Income-Economies-49018 

International Monetary Fund (IMF) (2018). “Fiscal Policy for Durable and Inclusive  

Growth in the Middle East and Central Asia.” Regional Economic Outlook: Middle East and Central 

Asia, Washington DC, November. 

International Institute of Finance (IIF) (2020). Capital Flows Tracker (2020). 

International Monetary Fund (IMF) (2019a).  “A Strategy for IMF Engagement on Social  

Spending.” IMF Policy Paper, Washington, DC. 

International Monetary Fund (IMF), (2019b).  “Promoting Inclusive Growth in the  

Caucasus and the Central Asia.”  IMF Policy Paper, Washington, DC. 

http://www.erfdataportal.com/index.php/catalog/67
https://doi.org/10.1023/A:1004109201347
http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020
http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020
https://www.hayakarima.com/phases.html
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--en/index.htm
https://www.mappingworlds.nl/portfolio/imf-datamapper-2/
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/02/05/The-Evolution-of-Public-Debt-Vulnerabilities-In-Lower-Income-Economies-49018
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/02/05/The-Evolution-of-Public-Debt-Vulnerabilities-In-Lower-Income-Economies-49018


   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ال  العدد  – عشر ثان

 
 م 2022 –  شباط   –  15                                                       (245 218 -) ص:  حادي عشر البحث ال –  ثان

 

243 
ي الدول الناشئة باإلشارة اىل مرص كتجربة                                                                                      عيسى

 
 اطر الحماية االجتماعية ف

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Kaier, K., & Müller, C. (2015). New Figures on Unfunded Public Pension Entitlements  

across Europe: Concept, Results and Applications. Empirica, 42, 865-895. 

Kassem, N. (2021).  Roles, Rules, and Controls: An Analytical Review of the  

Governance of Social Protection in Egypt.  AUC Knowledge Fountain: Theses and Dissertations. 

Lakner, C., Yonzan, N., Mahler, D.G., Aguilar, R.A., Wu, H. (2021, January).  Updated  

Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty: Looking back at 2020 and the outlook for 

2021.   

Lindert, J, Bain, PA, Kubzansky, LD, Stein C. (2015). Well-being measurement and the  

WHO health policy Health 2010: Systematic Review of Measurement Scales. Eur J Public Health. 2 

Aug;25(4):731-40. doi: 10.1093/eurpub/cku193.  

McConnell, D. ,Mullainathan, M., Zinman, J. (2016).  Getting to the Top of Mind:  

How Reminders Increase Saving, Management Science, Informs, vol. 62(12) Resource. 

Ministry of International Cooperation Website. Sectors & Sustainable Development  

Goals & Projects.  Retrieved from:  https://moic.gov.eg/. Accessed 01/05/21. 

Ministry of Planning and Economic Development.  https://mped.gov.eg/home?lang=en 

Ministry of Social Solidarity https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx 

Ministry of Social Solidarity (2021). TKP Latest Progress Report.  Internal Archives. 

Nnadozie,E., Munthali,T.C., Nantchouang,R., & Diawara,B. (2017). Domestic Resource  

Mobilization in Africa: Capacity  Imperatives.  In  Biekpe,N.,  Cassimon,D., & Mullineux  A.  

(Eds.),Development  Finance. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54166-2_ 

Noya, A., E. Clarence and G. Craig (eds.) (2009), Community Capacity   

Building: Creating a Better Future Together, Local Economic and Employment Development (LEED), 

OECD Publishing,  

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264073302-en. 

O’Brien, C., Holmes R. and Scott Z (2018).  Shock-Responsive Social Protection   

Systems Toolkit, Appraising the Use of Social Protection in Addressing Large- 

Scale Shocks', Oxford Policy Management, Oxford, UK. 

Oduro,R.(2015). Beyond   Poverty   Reduction:   Conditional   Cash   Transfers   and    

Citizenship   in   Ghana.  International Journal of Social Welfare, 24, 27–36. 

Oxford Super Policy Trackers (World Bank 2021). 

Pages, C. and Madrigal, L. (2008).  Is Informality a Good Measure for Job Quality?  

Evidence from Job Satisfaction Data. Inter-American Development Bank. 

Phillips, J.W. (2004). The Distributional Aspects of Social Security and Social Security  

Reform. Journal of Pension Economics and Finance, 3, 263 - 264. 

Rajkumar, A. & Swaroop, V. (2008).  Public Spending and Outcomes: Does Governance  

Matter?  Journal of Development Economics 86: 96-111. 

Resilience, Equity, and Opportunity: The World Bank's Social Protection and Labor    

Strategy 2012-2022. Washington, D.C. : World Bank Group.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/443791468157506768/Resilience-.  Accessed: 25/05/21. 

Resilient Measurement Technical Writing Group (2015). 

Rivera, A.P., Garrido, S.R. & Merveille, N. (2020). Addressing the Social Aspects of the  

Circular Economy: A Systematic Literature Review. Sustainability. 

Roushdy, R. & Selwaness, I. (2017).  Who is covered and Who Underreports: An  

Empirical Analysis to Social Insurance on the Egyptian Labor Market, GLO Discussion Paper, No. 29.  

Global Labor Organization GLO, Maastricht. 

https://moic.gov.eg/
https://mped.gov.eg/home?lang=en
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
https://doi.org/10.1007/978-3-319-54166-2_
https://doi.org/10.1787/9789264073302-en
http://documents.worldbank.org/curated/en/443791468157506768/Resilience-


   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي ال  العدد  – عشر ثان

 
 م 2022 –  شباط   –  15                                                       (245 218 -) ص:  حادي عشر البحث ال –  ثان

 

244 
ي الدول الناشئة باإلشارة اىل مرص كتجربة                                                                                      عيسى

 
 اطر الحماية االجتماعية ف

 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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