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 اإلسكوا في اإلعالم
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 العربية بالمنطقة الفقر خرائط إلعداد بالجزائر عربية تدرييية عمل ورشة

 وكالة األنباء الجزائرية

 في الفقر خرائط إعداد على المدربين لتدريب مكثفة عمل ورشة العاصمة بالجزائر األحد اليوم انطلقت

 .العربية بالجامعة العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس توصية على بناء ذلك و العربية الدول

 الورشة هذه أشغال انطالق على مسلم مونية المرأة قضايا و واألسرة الوطني التضامن وزيرة وأشرفت

 من العربية بالجامعة األعضاء الدول مختلف عن ممثل 051 بمشاركة أيام أربعة تدوم التي التدربية

 . الفقر ومكافحة االجدتماعية التنمية مجال في وخبراء مختصين

http://www.elmaouid.com/index.php/national/45719-2015-04-26-17-05-38
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 لفائدة العربية الدول في الفقر خرائط إعداد منهجيات تطوير و عرض إلى أساسا الدورة هذه وتهدف

 --المنظمين حسب-- المجال هذا في المنطقة دول بين التجارب لتبادل الفقر مكافحة مجال في العاملين

 .المنطقة في الفقر خرائط إعداد مجال في المختصين والعاملين المدربين تكوين إلى ترمي كما

 رسم مسعى في الفاعلة األدوات إحدى" يشكل الفقر خرائط توفر أن مسلم السيدة أكدت المناسبة، وبهذه

 دائمة بصفة بادماجها الكفيلة السبل إليجاد المعوزة للفئات اآلنية بالحاجيات للتكفل ناجعة اجتماعية سياسات

 ".والتهميش العزلة دائرة من واخراجها المستدامة التنمية عملية في

 حسب التنمية اجل من األلفية أهداف جل تحقيق نحو" تتجه الجزائر أن الوزيرة أوضحت السياق، هذا في

 سياسات تجسيد اطار في الدولة تبذلها التي المجهودات  بفضل المتحدة االمم وكاالت من العديد تقديرات

 ".والمعوزة الهشة الفئات لفائدة متكاملة برامج عدة  على مبنية اجتماعية

 نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية ادارة مدير ذكر جهته، من

 الشؤون وزراء مجلس من بقرار جاء بالجزائر التدريبية الدورة هذه تنظيم أن له كلمة في النابولسي

 للجزائر" الهام" الدور على للتاكيد الماضي ديسمبر في المنعقدة 43ال  دورته في العرب االجتماعية

 ".المجال هذا في العريقة تجربتها من واالستفادة

 مؤشرات وضع في سباقة العربية المنطقة تكون حتى"--المسؤول ذات حسب-- الورشة هذه تنظيم يأتي كما

 الى الرامية العربية الجهود يدعم وبما للتنمية  الجديدة العالمية والتوجهات تتماشى عربية قياس وطرق

 ".والهشة الفقيرة الفئات تمكين و الفقر معدالت من تقليص

 اسيا منطقة لغرب واالجتماعية االقتصادية باللجنة الفقر و االقتصادية التنمية قسم رئيس شدد جانبه، من

 االحصائية االجهزة اشراف تحت موحد عربي مسح  اجراء ضرورة على اسماعيل ابو خالد( االسكوا)

 على واالجتماعية االقتصادية السياسات تاثير و التنمية مستوى تقييم  من المنطقة بلدان تمكين بهدف"

 ".مواطنيها رفاه مستوى

 تقييم من السياسات وواضعي الباحثين تمكن بيانات" يوفر أن- المتحدث نفس يضيف- المسح هذا شأن من

 ".المعضلة هذه بمكافحة كفيلة حلول وايجاد بالمنطقة الفقر مستوى

 

 العربية بالمنطقة الفقر خرائط إلعداد عربية تدريبية عمل ورشة تستضيف الجزائر

 البوابة

 إحدى يشكل الفقر خرائط توفر أن المرأة وقضايا واألسرة الوطنى التضامن وزيرة مسلم مونية أكدت

 يجادال المعوزة للفئات العاجلة باالحتياجات للتكفل ناجعة اجتماعية سياسات رسم مسعى فى الفاعلة األدوات

 ... والتهميش العزلة دائرة من واخراجها المستدامة التنمية عملية فى دائمة بصفة بادماجها الكفيلة السبل



 على المعنيين لتدريب مكثفة عمل ورشة بداية فى األحد، اليوم القتها كلمة فى - مسلم الوزيرة وأوضحت

 العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس توصية على بناء وذلك العربية الدول فى الفقر خرائط إعداد

 التنمية اجل من األلفية أهداف جل تحقيق نحو تتجه الجزائر أن - الجزائر تستضيفها والتى العربية بالجامعة

 تجسيد اطار فى الدولة تبذلها التي المجهودات بفضل المتحدة األمم وكاالت من العديد تقديرات حسب

 . والمعوزة الهشة الفئات لفائدة متكاملة برامج عدة على قائمة اجتماعية سياسات

 نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية ادارة مدير ذكر ، جهته من

 الشؤون وزراء مجلس من بقرار جاء بالجزائر التدريبية الدورة هذه تنظيم أن ـ كلمته فى ـ النابلسى

 واالستفادة للجزائر الهام الدور على للتأكيد الماضى ديسمبر فى المنعقدة 43ال دورته فى العرب االجتماعية

 . المجال هذا فى العريقة تجربتها من

 وضع فى سباقة العربية المنطقة تكون حتى ايضا يأتى الورشة هذه تنظيم أن العربى المسئول وأضاف

 الرامية العربية الجهود يدعم وبما للتنمية الجديدة العالمية والتوجهات تتماشى عربية قياس وطرق مؤشرات

 . والهشة الفقيرة الفئات وتمكين الفقر معدالت من تقليص الى

 اسيا منطقة لغرب واالجتماعية االقتصادية باللجنة والفقر االقتصادية التنمية قسم رئيس شدد وبدوره

 بهدف اإلحصائية األجهزة إشراف تحت موحد عربى مسح اجراء ضرورة على إسماعيل ابو خالد/االسكوا/

 رفاهية مستوى على واالجتماعية االقتصادية السياسات وتأثير التنمية مستوى تقييم من المنطقة بلدان تمكين

 تقييم من السياسات وواضعى الباحثين تمكن بيانات توفير المسح هذا شأن من أن إلى مشيرا مواطنيها

 . المشكلة هذه افحةبمك كفيلة حلول وإيجاد بالمنطقة الفقر مستوى

 بالجامعة األعضاء الدول مختلف عن ممثال 051 ـ أيام أربعة تستمر التى ـ الورشة هذه أعمال فى يشارك

 .الفقر ومكافحة االجتماعية التنمية مجال فى وخبراء مختصين من العربية

 

 العربية بالمنطقة الفقر خرائط عدادإل عربية تدريبية عمل ورشة

 جزائر اليوم

http://bit.ly/1PKFEDP  

 

 للفقر للتصدي الجزائر إستراتيجية هذه

 الشروق

http://bit.ly/1PKFEDP


 وضع ضرورة إلى ودعوا العربية الدول في الشاملة بالتنمية للمطالبة الخطر ناقوس ومختصون خبراء دق

 التي الراهنة السياسية التغيرات ظل في خصوصا المعضلة، لهذه للتصدي حديثة واستراتيجيات خرائط

 .المتوسطة الطبقة لتراجع أدى ما وهو المنطقة تعرفها

 ورشة انطالق خالل أمس، مسلم، مونية المرأة، وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة استعرضت وقد

 لهذه التصدي في الجزائر تجربة العربية، الدول في الفقر خرائط إعداد على المدربين لتدريب المكثفة العمل

 سياسات رسم مع لمحاربته وآليات العربي الوطن في للفقر خرائط إعداد ضرورة على مشددة الظاهرة

 . والتهميش العزلة دائرة من الدول هذه إخراج في ستساهم الخرائط وهذه إنمائية

 ما وهو شعوبها، وضعية على انعكس قد العربية الدول بعض تشهده الذي االستقرار عدم الوزيرة واعتبرت

 برامج القكإط الهشة للفئات الموجهة 0111 سنة في انطلقت والتي الجزائرية التجربة خالل من يتجلى

 كالقوانين لحمايتها وتشريعات بقوانين ومرافقتها الوطني االقتصاد لتفعيل ورشات فتح الريفيين، لفائدة

 . نشطة لعناصر للدعم متلقين من التحول على تشجيعهم مع المسنين الطفل،المعاق، المرأة، بحماية الخاصة

 نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية إدارة مدير ذكر جهته، من

 ديسمبر شهر في 43 الـ العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس من بقرار جاء المؤتمر أن النابلسي،

 .المجال هذا في الجزائرية التجربة من لالستفادة وذلك الماضي،

 والتوجهات تتماشى قياس وطرق مؤشرات وضع في سباقة ستكون العربية الدول أن النابلسي أكد كما

 . الفقر معدالت لخفض الرامية الجديدة العالمية

" األسكوا" آسيا منطقة لغرب واالجتماعية االقتصادية باللجنة والفقر االقتصادية التنمية قسم رئيس دعا كما

 حلول وإيجاد العربية الدول في التنمية تقييم لهم يتسنى حتى موحد عربي مسح إلجراء إسماعيل، أبو خالد

 .لها

 

 زوال خطورة ونصفا سنة استغرق البحث خالل من عليها وقفوا التي الحقائق بعض إلى المشاركون ونوه

 الدول بعض في كبيرا انخفاضا عرفت أنها غير جدا، هاما اقتصاديا مكونا تعد والتي المتوسطة الطبقة

 الدول وأن سنتين، غضون في بالمائة 43 إلى بالمائة 35 من لتتراجع العربي الربيع أحداث بعد العربية

 5 بحوالي الفئة بهذه النهوض تكلفة المختصون وقدر العام القطاع في التوظيف في ندرة تعرف العربية

 .كاليمن الفقيرة الدول في بالمائة 01و الدول لبعض المحلي الناتج من بالمائة

 

 الفقر خرائط إلعداد تدربية عمل ورشة تستضيف الجزائر

 المغرب اليوم 



 إحدى يشكل الفقر خرائط توفر أن المرأة وقضايا واألسرة الوطنى التضامن وزيرة مسلم مونية أكدت

 اليجاد المعوزة للفئات العاجلة باالحتياجات للتكفل ناجعة اجتماعية سياسات رسم مسعى فى الفاعلة األدوات

 . والتهميش العزلة دائرة من واخراجها المستدامة التنمية عملية فى دائمة بصفة بادماجها الكفيلة بلالس

 على المعنيين لتدريب مكثفة عمل ورشة بداية فى األحد اليوم القتها كلمة فى - مسلم الوزيرة وأوضحت

 العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس توصية على بناء وذلك العربية الدول فى الفقر خرائط إعداد

 التنمية اجل من األلفية أهداف جل تحقيق نحو تتجه الجزائر أن - الجزائر تستضيفها والتى العربية بالجامعة

 تجسيد اطار فى الدولة تبذلها التي المجهودات بفضل المتحدة األمم وكاالت من العديد تقديرات حسب

 . والمعوزة الهشة الفئات لفائدة متكاملة برامج عدة على قائمة اجتماعية سياسات

 

 العربي بالعالم الفقر خرائط إعداد دورة بالجزائر إفتتاح

 جزايرس

 لتكوين مكثفة دورة أشغال بالعاصمة، األوراسي بفندق ، أمس مسلم مونية الوطني التضامن وزيرة افتتحت

 االجتماعية الشؤون وزراء مجلس من توصية على بناء العربية، الدول في الفقر خرائط إعداد في المدربين

  العربية، بالجامعة األعضاء الدول مختلف من مشاركا، 051 بحضور وهذا العربية، بالجامعة العرب

 والصراعات والتحوالت العربية المنطقة بها تمر التي الصعبة المرحلة أن الدورة، في المتدخلون وأجمع

 على سلبا أثر قد واإلرهاب، العنف لظاهرة إزدياد من تشهده وما والخارج الداخل من تواجهها التي

 نسبة وتزايد االجتماعية، الطبقات بين الفارق توسع من زاد ما وهذا واالجتماعية، التنموية المنطقة مكتسبات

 السكان من نسبة أكبر تشكل كانت التي العربية المجتمعات في المتوسطة للطبقة التدريجي واالختفاء الفقر،

 .الماضية القليلة السنوات في

 مونية المرأة، وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة أكدت الجزائر، في الفقيرة والطبقة الفقر نسبة وعن

 أن مضيفة الجزائر، في الفقير هو ومن الفقر، ماهية تعريف بعد إال دقيقة احصاءات توجد ال أنه مسلم،

 .مسبوق غير بوضع تمر العربية والمنطقة يأتي الورشة هذه انعقاد

 

 الفقر خرائط إلعداد بيةتدر عمل ورشة تستضيف الجزائر

 الخبر برس

http://bit.ly/1EvQjP3  

 

http://bit.ly/1EvQjP3


 علـى توشك الجزائر في الفقراء إلحصاء المعوزين بطاقية تحيين عملية: مسلم

 االنتهاء

 األحداث

 العاجل القريب في ستنتهي مصالحها ان مسلم مونية المرأة وقضايا واالسرة الوطني التضامن وزيرة قالت

 في الفقراء احصاء اجل من وذلك المعوزين، بطاقية تحيين بخصوص مدة منذ فيه شرعت الذي البرنامج من

 ..الجزائر

 اعداد على المدربين لتدريب المكثفة العمل ورشة هامش على نشطتها صحفية ندوة في امس، مسلم واضافت

 بالعاصمة، االوراسي بفندق العربية المنطقة في االبعاد متعدد الفقر وقياس العربية الدول في الفقر خرائط

 الفقير هو من بتعريف الورشة هذه خالل من سنخرج“ واستطردت الجزائر في بالفقر التعريف من البد انه

 .”ذلك في يساهموا ان بإمكانهم الذين الخبراء مع ذلك وسيكون الجزائر في

 والعمل“ تحديا اياه معتبرة المتوسطة، الطبقة على الحفاظ على ستعمل مصالحها ان الى الوزيرة واشارت

 على والحفاظ االقتصاد وتنويع الدولة برامج خالل من والفقيرة الهشة الطبقة نسبة النخفاض توسعها على

 يكون ان البد الفقر نحارب ان اردنا واذا وتحسينهما التعليم ومجانية الصحة مجانية مع الصحة مكتسبات

 .”متوفر واالمن االستقرار عامل

 الفقر على دورة انها مسلم اكدت العربية، الجامعة حضرتها التي للمدربين التدريبية الدورة وبخصوص

 اهمية فيها نرى التي التدريبية الورشة هذه خالل من المسطرة البرامج اعداد سيتم حيث“ العربية بالمنطقة

 الفقر اشكال كافة لمحاربة مهمة استراتيجية الجمهورية رئيس مع اعّدت بأنها مذكرة ،”الجزائر في قصوى

 نقوم كي“ المدربين وتدرب واالليات المعلومات على الحصول من ستمكنهم الورشة ان مضيفة والتهميش،

 كما.”واضحة رؤية على حصولنا اجل من البرامج العداد الفقر يمّسها التي المناطق على وطني بمسح

 وستساعد العربية الدول في الفقر مؤشر إعطائهم من الوطني التضامن مصالح ستمكن الورشة ان اضافت

 والسياسات التنمية ادارة مدير قال جهته، من.الجزائر في المتوسطة الطبقة على الحفاظ كيفية على

 طارق العربية الدول بجامعة االجتماعي القطاع رئيس بمكتب والمتابعة التنسيق وحدة ومسؤول االجتماعية

 مع االتفاق تمّ  انه مشيرا الورشة، هذه اجل من الثانية للمرة الجزائر اختارت الجامعة ان النابلسي نبيل

 سنقوم“ الشأن هذا في قائال واستطرد ،0103 في مختارة لجزائرا تكون ان اجل من التضامن وزيرة

 الجزائرية المناطق في الفقر ونسبة الواقع ارض على نطلع حتى الجزائر واليات كل في برنامج بتسطير

 .”الدعم من االستفادة من دولة كل تتمكن حتى عربي بتقييم نقوم وبعدها

 

قالت إن الجزائر حافظت " ..السلم واألمن أساس التنمية واالقتصاد القوي: "مسلم
 على نسبة الطبقة المتوسطة مقارنة مع الدول العربية
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 الموعد
 

 التي األخرى، العربية الدول مع مقارنة مكانها في بقيت الجزائر في الوسطى الطبقة أن مسلم، مونية كشفت
 عرفت

 الطبقة، هذه على مباشر بشكل أثرت التي العوامل من عدد بسبب الوسطى الطبقة نسبة في ملحوظا اتراجع
 وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة وأفادت. البلدان في التنمية لدرجة ومؤشرا معيارا تعتبر والتي
 في األبعاد متعدد الفقر خرائط إعداد" في المدربين تدريب ورشة أشغال افتتاح على إشرافها خالل المرأة،
 لمجلس والثالثين الرابعة العادية الدورة عن الصادر" 433" رقم للقرار تنفيذا تعقد والتي" العربية المنطقة

 ،% 45 نسبة تحتل الجزائر في الوسطى الطبقة أن الجزائر، في المنعقد العرب، االجتماعية الشؤون وزراء

 الطبقة نسبة في كبيرا تراجعا عرفت التي العربية الدول من عدد مع مقارنة االرتياح على تبعث نسبة وهي
 الهشة الفئة تزايد يعني تدنيها ألن كبير تحد   هو الطبقة هذه على الحفاظ أن الوزيرة واعتبرت المتوسطة،

 خالل من الطبقة هذه على الحفاظ الجزائرية الدولة عزم الوزيرة وأكدت. عليها للقضاء الدولة تسعى التي
 ضمن بوتفليقة العزيز عبد السيد مع الوزارة أعدته الذي ،0103 ـ 0105 الخماسي برنامج تطبيق

 الذي البارز الدور إلى الوزيرة تطرقت كما. والتهميش الفقر أشكال كافة لمحاربة الوطنية االستراتيجية
 قوي برنامج سطيرت أجل من وشامل وطني مسح وإجراء الواضحة الرؤيا منح في الورشة، هذه ستلعبه
 بطاقة عن أما. الدول في التنمية مقياس تعد التي المتوسطة الطبقة على والحفاظ الفقر على للقضاء

 أن ووعدت المعوزين، بطاقة بتحيين الوزارية الحقيبة توليها منذ بدأت أنها الوزيرة كشفت فقد المعوزين،
 مع وبالتزامن بالجزائر، الفقر لمفهوم وتحديدهم الخبراء تعريف بانتظار وهي قريبا، سيكون منها االنتهاء

 الهشة، الفئات إزاء للجزائر التضامنية للسياسة دوريا رقابيا برنامجا الوطني التضامن وزارة سطرت ذلك
 خصوصية على المحافظة بهدف االجتماعي، النشاط لمصالح تابعة جوارية لخاليا الوزارة إنشاء خالل من
 جهته من. منطقة لكل مالءمتها ومدى المسطرة البرامج حول تقارير الجوارية الياالخ تقدم حيث منطقة، كل
 والمتابعة التنسيق وحدة ورئيس االجتماعية والسياسات التنمية إدارة مدير النابلسي نبيل طارق المستشار قال

 في المدربين تدريب ورشة أشغال الحتضان الجزائر اختيار تم أنه االجتماعية، الشؤون قطاع رئيس بمكتب
 تقارير ترسل الجزائر وأن خاصة المجال، هذ في تجربتها إلى بالنظر العربية، الدول في الفقر خرائط إعداد
 .الفقر مكافحة في برامجها بخصوص دورية

 
 

 عربيا الفقر خارطة تفعيل نحو....  المعوزة للفئات العاجلة باالحتياجات للتكفل

 االتحاد

 إحدى يشكل الفقر خرائط توفر أن المرأة وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة مسلم مونية أكدت

 إليجاد المعوزة للفئات العاجلة باالحتياجات للتكفل ناجعة اجتماعية سياسات رسم مسعى في الفاعلة األدوات

 العزلة دائرة من وإخراجها المستدامة التنمية عملية في دائمة بصفة بإدماجها الكفيلة السبل

 المعنيين لتدريب مكثفة عمل ورشة بداية في أمس، ألقتها كلمة في - مسلم الوزيرة وأوضحت...والتهميش

 العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس توصية على بناء وذلك العربية الدول في الفقر خرائط إعداد على

 التنمية اجل من األلفية أهداف جل تحقيق نحو تتجه الجزائر أن - الجزائر تستضيفها والتي العربية بالجامعة



 تجسيد إطار في الدولة تبذلها التي المجهودات بفضل المتحدة األمم وكاالت من العديد تقديرات حسب

 إدارة مدير ذكر جهته، من.والمعوزة الهشة الفئات لفائدة متكاملة برامج عدة على قائمة اجتماعية سياسات

 تنظيم أن ـ كلمته في ـ النابلسى نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية

 43الـ دورته في العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس من بقرار جاء بالجزائر التدريبية الدورة هذه

 هذا في العريقة تجربتها من واالستفادة للجزائر الهام الدور على للتأكيد الماضي ديسمبر في المنعقدة

 في سباقة العربية المنطقة تكون حتى أيضا يأتي الورشة هذه تنظيم أن العربي المسئول وأضاف.المجال

 العربية الجهود يدعم وبما للتنمية الجديدة العالمية والتوجهات تتماشى عربية قياس وطرق مؤشرات وضع

 التنمية قسم رئيس شدد وبدوره.والهشة الفقيرة الفئات وتمكين الفقر تمعدال من تقليص إلى الرامية

 على إسماعيل ابو خالد/االسكوا/ آسيا منطقة لغرب واالجتماعية االقتصادية باللجنة والفقر االقتصادية

 تقييم من المنطقة بلدان تمكين بهدف اإلحصائية األجهزة إشراف تحت موحد عربى مسح إجراء ضرورة

 من أن إلى مشيرا مواطنيها رفاهية مستوى على واالجتماعية االقتصادية السياسات وتأثير التنمية مستوى

 وإيجاد بالمنطقة الفقر مستوى تقييم من السياسات وواضعي الباحثين تمكن بيانات توفير المسح هذا شأن

 عن ممثال 051 ـ أيام أربعة تستمر التي ـ الورشة هذه أعمال في يشارك.المشكلة هذه بمكافحة كفيلة حلول

 .الفقر ومكافحة االجتماعية التنمية مجال في وخبراء مختصين من العربية بالجامعة األعضاء الدول مختلف

 

 المعوزة الفئات باالحتياجات للتكفل الفاعلة األدوات احدي هي الفقر خرائط توفر

 الحياة العربية

 إحدى يشكل الفقر خرائط توفر أن المرأة وقضايا واألسرة الوطنى التضامن وزيرة مسلم مونية أكدت

 إليجاد المعوزة للفئات العاجلة باالحتياجات للتكفل ناجعة اجتماعية سياسات رسم مسعى في الفاعلة األدوات

 .والتهميش العزلة دائرة من وإخراجها المستدامة التنمية عملية في دائمة بصفة بإدماجها الكفيلة السبل

 في الفقر خرائط إعداد على المعنيين لتدريب مكثفة عمل ورشة خالل أمس ألقتها كلمة في مسلم وأوضحت

 والتى العربية بالجامعة العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس توصية على بناء وذلك العربية الدول

 العديد تقديرات حسب التنمية اجل من األلفية أهداف جل تحقيق نحو تتجه الجزائر أن – الجزائر تستضيفها

 على قائمة اجتماعية سياسات تجسيد اطار في الدولة تبذلها التي المجهودات بفضل المتحدة األمم وكاالت من

 . والمعوزة الهشة الفئات لفائدة متكاملة برامج عدة

 نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية إدارة مدير ذكر ، جهته من

 العرب االجتماعية الشؤون وزراء مجلس من بقرار جاء بالجزائر التدريبية الدورة هذه تنظيم أن النابلسى

 تجربتها من واالستفادة للجزائر الهام الدور على للتأكيد الماضي ديسمبر في المنعقدة 43ال دورته فى

 المنطقة تكون حتى أيضا يأتي الورشة هذه تنظيم أن العربي المسؤول وأضاف. المجال هذا فى العريقة

 يدعم وبما للتنمية الجديدة العالمية والتوجهات تتماشى عربية قياس وطرق مؤشرات وضع فى سباقة العربية

 هذه أعمال فى ويشارك. والهشة الفقيرة الفئات وتمكين الفقر معدالت من تقليص الى الرامية العربية الجهود



 مختصين من العربية بالجامعة األعضاء الدول مختلف عن ممثال 051 ـ أيام أربعة تستمر التى ـ الورشة

 .الفقر ومكافحة االجتماعية التنمية مجال فى وخبراء

 

 الهشة للفئات الموجهة االجتماعية للسياسة تقييمي برنامج

 أخبار اليوم

 سيتم أنه العاصمة بالجزائر األحد أمس مسلم مونية المرأة وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزيرة أكدت

  ·الهشة للفئات الموجهة االجتماعية للسياسة تقييمي وطني برنامج إعداد من االنتهاء قريبا

 الفقر خرائط إعداد حول التدربية الورشة أشغال هامش على للصحافة تصريح في مسلم السيدة وأوضحت

 للتكفل المنتهجة االجتماعية السياسة ويرافق دوريا" سيكون التقييمي البرنامج هذا أن العربية المنطقة في

 · "المجتمع من الهشة بالفئات

 تنشط والتى االجتماعية التنمية لوكالة تابعة جوارية خاليا له جندت اإلجراء هذا أن قالت السياق، هذا وفي

 وأطباء اجتماعيين اخصائيين تضم الوطن واليات مختلف عبر االجتماعي النشاط مديريات مستوى على

  ·وتقنيين النفس علم في ومختصين

 مجاالت في المحققة الميدانية االنجازات حصيلة وضع الى يهدف التقييمي البرنامج هذا أن الوزيرة وأكدت

  ·تداركها بغية تسجيلها حالة في النقائص على والوقوف المحرومة بالفئات التكفل

 تحديد أجل من إعدادها يجري التى الجزائر في المعوزين بطاقية تحيين من االنتهاء أيضا سيتم أنه وقالت

  ·االجتماعية بالسياسة معنية منطقة كل وخصوصيات المعوزة الفئات مختلف

 أنه النابلسي نبيل طارق المستشار العربية الدول بجامعة االجتماعية والسياسات التنمية مدير أعلن جهته، من

 ابتداء المنطقة في التنمية مجاالت في للمختصين زيارات تنظيم العربية البلدان بين التعاون إطار في سيتم

 المتعلقة تلك سيما االجتماعية التنمية المجاالت مختلف الرائدة تجاربها) على لالطالع 0103 سنة بالجزائر

 ·(والمعوزة الهشة بالفئات بالتكفل

 

 


