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  سياسات الرعاية االجتماعية
نامج  داف ال   أ

نامج   :  دف ال   إ
رامج الرعاية االجتماعية   - مية سـياسـات و ز مسـتتحديد أ عز ا، و ت عل سـية ال بن ائز الرئ وى اإلملام بأسـاليب وأدوات  والر

امج،  ذه السياسات وال  صياغة وتصميم 
د  ت - اراتزو ن بم رامج الرعاية االجتماعية.   املتدر  استخدام أدوات تحليل سياسات و
امج املقدمة،  االجتماعية املستفيدة من برامج الرعاية االجتم بيان كيفية تحديد الشرائح -  اعية وقياس العائد من ال
رامج الرعاية االجتماعية. -  عرض أدوات تخطيط وتنفيذ سياسات و
رامج الرعاية االجتماعية،  - ية  مجال تخطيط سياسات و ات والتجارب العر عض ا  استعراض 
امج  إ - ن ال ــــــم ــ ــ عظيم  آليــات تفعيــل دور برامج الرعــاو   طــار خطط التنميــة، بيــان آليــات تضــ ــا،  يــة االجتمــاعيــة من أجــل  نتــائج

رامج الرعاية االجتماعية  إطار املوارد املالية،  و  ن مؤسسات الرعاية االجتماعية و املية العالقة ب  تحليل مدى ت
كومية ومعاي تقييم برامج الرعاية االجتما - ا.عرض ودور املؤسسات غ ا   عية ف

دفة    الفئات املس
نامج   دف ال :س ن    العامل

كومي. - يئات التنمية االجتماعية  القطاع ا   وزارات و
لية. - دارات التنمية ا ، و   مجال الرعاية االجتماعية  القطاع األ
كوميــة وغ   - ــنــاديق ا ــ ـــ ــــ ــــــات النفع العــام ذات العالقــة بــالرعــايــة االجتمــاعيــة، والصـ ـــ ـ ــ ـ ــــــسـ ن املرأة  مؤســــــ كوميــة املعنيــة بتمك ا

  والشباب.
  تعلق بالتنمية والرعاية االجتماعية.عالم امل مجال اإل  -

سية نامج الرئ ات ال   مكونات ومحتو
ور األول  رامج الرعاية االجتماعية.   ا داف سياسات و وم وأ   مف

ي ور الثا سياسات الرعاية   ا ات األمان االجتما    االجتماعية.عالقة شب
ور الثالث عداد برام  ا ية رسم سياسات و   ج الرعاية االجتماعية.من
ع ور الرا رامج الرعاية االجتماعية.  ا   أدوات تنفيذ سياسات و

امس ور ا رامج الرعاية االجتماعية.  ا م سياسات و   أدوات تقييم وتقو
ور السادس   أوضاع الرعاية االجتماعية.املؤشرات املستخدمة  قياس    ا

ع ور السا رامج الرعاية االجتماالدور التنموي لسياسات    ا   عية.و
ور الثامن   حاالت دراسية لبعض التجارب  مجال الرعاية االجتماعية.  ا

  معلومات أخرى 
ـات النظر فيمـا  نـامج لتبـادل اآلراء ووج م محـاور ال نـامج منـاقشـــــــــــــات أل ــــــمن ال نـامج وتطبيقـاتـه، وحلقـة يتضــــــ يتعلق بمفردات ال

ية.نقاشية حول سياسات الرعاية االج   تماعية  الدول العر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


