
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
 

 بيــــــــــــــــــان صحفي

 العربي للسكان والتنمية للمجلس الثالثةاجلزائر ترتأس الدورة 

 

اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي السيد يوسف شرفة، ترّأس 

أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس العربي للسكان  2021ديسمرب  07ثالثاء ال

إىل  07خالل الفرتة املمتدة من  بالقاهرة، مجهورية مصر العربيةاملنظمة  والتنمية،

  .2021ديسمرب  08

اليت يكتسيها التعاون  األهميةأكد السيد الوزير على ، االفتتاحية تهيف كلم

وتبادل املعارف واخلربات يف خمتلف اجملاالت والقضايا اإلنسانية بني الدول العربية 

  .اليت تهم شعوب املنطقةوالتنموية 

مثمنا اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار من قبل كل من اململكة األردنية اهلامشية 

ة خالل رئاستهما على التوالي للدورة األوىل والثانية للمجلس واجلمهورية التونسي

يف العربي للسكان والتنمية، مشريا يف ذات السياق إىل أن االجنازات احملققة 

ورة وحتقيق املزيد من االجنازات خالل الدتدعوا للتفاؤل  ،الدورتني السابقتني

 األهداف.  وحتقيقتعزيز دور اجمللس والثالثة 

أن الوعي بالتحديات يدفع الدول واحلكومات إىل  ،أكد السيد الوزيرحيث 

اعتماد دراسات حول تأثري التغريات املناخية على السكان باستخدام مؤشر 

السكان والتنمية، وذلك يف إطار تنسيق املواقف العربية لبلوغ تنمية مستدامة 

رئيسيا يف مدى  إىل أن البعد السكاني يعد عامال منوهاومنو اقتصادي شامل، 

 حتقيق رفاهية املواطنني.

لثة للمجلس العربي للسكان والتنمية الدورة الثا مناملتوخاة مستعرضا األهداف 

 واملتمثلة على وجه اخلصوص يف: 



تعزيز إدماج القضايا السكانية يف اسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج 

استعمال أن السكاني يف جمال دعم قدرات العاملني يف الشالتنمية اإلقليمية، 

بناء قدرات اجملالس واللجان السكانية  ،إلعالم واالتصاللاحلديثة تكنولوجيات 

املخاطر االجتماعية على سكان الدول العربية وسبل يف جمال الصحة اإلجنابية، 

لجنة السكان ل 55تنسيق املواقف العربية للمشاركة بالدورة مواجهتها، 

املراجعة ية على السكان يف الدول العربية، دراسة تأثري التغريات املناخ ،والتنمية

إىل جانب ( لربنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية، 30اإلقليمية الثالثون )

ة لدعم قضايا السكان اإلعالمية احلديث التقنياتتدريب اإلعالميني حول 

 .والتنمية

الجنازات تعزيز اتنسيق املواقف العربية وعلى ضرورة أكد السيد الوزير  ،وعليه

حتسني جماالت عن طريق  ومنو اقتصادي شاملالعامة،  لبلوغ احلوكمةاحملققة، 

  محاية البيئة. الشغل وكذا التعليم، الصحة،

الدول العربية  تكثيف جهودالسيد الوزير إىل ضرورة  أشارويف نفس السياق، 

ملواجهة حتديات التنمية البشرية، القائمة على حقوق اإلنسان واملساواة وكرامة 

اعتماد دراسات حول تأثري التغريات املناخية على السكان باستخدام ب املواطن،

 والتنمية.مؤشر السكان 

للدول وحد مإعداد تصور على  العملضرورة  بالتأكيد علىكلمته،  خمتتما

 مواطنينا، معالنشغاالت واالستجابة السكان والتنمية  يايف جمال قضا ةالعربي

  .الثقافيةو يةدينال مراعاة القيم

 

 

 

 

 


