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 الحضور الكرام. 

 

وسٌلة : التكوٌن النقابً"  ٌغمرنً الشعور بالغبطة والسرور وأنا أحضر معكم هذا الٌوم اإلعالمً تحت عنوان 

  ." لمرافقة وتنمٌة العمل النقابً

إّن هذا النشاط ٌؤتً فً سٌاق برنامج العمل الذي أطلقه قطاعنا بهدف وضع حٌز تنفٌذ القرارات المنبثقة عن اجتماع 

، بخصوص دراسة الملفات المودعة لدى وزارتنا، والمتعلقة بتؤسٌس 2019 أفرٌل 03الحكومة المنعقد ٌوم 

منظمات نقابٌة والبت فٌها، 

حٌث أطلقنا سلسلة مشاورات مع ممثلً المنظمات النقابٌة، توجت بتنظٌم ٌوم دراسً حول الحركة النقابٌة فً 

 جوان الماضً،  27الجزائر ٌوم 

وكان من بٌن أهم توصٌات هذا الٌوم الدراسً، ضرورة ترقٌة العمل النقابً فً بالدنا وذلك من خالل برامج 

 .تحسٌسٌة وتكوٌنٌة موجهة ألطراف اإلنتاج الثالث، السٌما فً مجال القوانٌن والتشرٌعات المنّظــمة لعالم الشغل

وفً هذا اإلطار، أولٌنا عناٌة خاصة لتثمٌن دور المعهد الوطنً للعمل، لٌضطلع بدور البحث والتكوٌن ومرافقة  

الشركاء االجتماعٌٌن، من أجل مواكبة التطورات التً ٌشهدها عالم الشغل،  

وخاصة التوصٌات الواردة فً إعالن المئوٌة لمنظمة العمل الدولٌة، و التً تلتزم من خاللها بالدنا بترقٌة العمل 

 .الالئق لتحقٌق التنمٌة المستدامة

أيتها السيدات أيها السادة الكرام 

 .إّن التكوٌن النقابً، ٌعد البوابة األساسٌة إلنجاح مسعى الحوار االجتماعً الذي ٌتطلب ضرورة التشاور

فهو، بال شك األداة التً تساعد على فهم التحوالت االجتماعٌة واالقتصادٌة، وتمّكن من التعامل معها، وإٌجاد 

 .الحلول المناسبة لها

ولعلّنا نتفق جمٌعا، بؤن الشركاء فً عالم الشغل، بحاجة إلى التؤهٌل المستمر، وتحٌٌن معارفهم وتعزٌز كفاءاتهم، بما 

ٌمكنهم من التجاوب مع األنماط المتغٌرة والتطورات السرٌعة التً تواجهها المجموعة الوطنٌة، سواًء على الصعٌد 

 .االقتصادي أو االجتماعً

فً هذا السٌاق، ٌعتبر الحوار االجتماعً من أبرز مإشرات التنمٌة والُرقً الحضاري للدول،  والوسٌلة المثلى  

للتعاون بٌن كل األطراف قصد التوافق على أنجع السٌاسات التً تضع التنمٌة البشرٌة والعدالة االجتماعٌة فً صلب 

 .اهتماماتها

وعلٌه، فقد عملت الجزائر على تكرٌس مبدأ الحوار االجتماعً، والتشاور والتفاوض الجماعً، من خالل ترسٌخ 

اللقاءات الوطنٌة والقطاعٌة، سواء الثنائٌة أو الثالثٌة، 

 .وذلك باعتبارها الفضاءات المثلى للتوافق حول أهم القضاٌا االقتصادٌة واالجتماعٌة
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كما حرصت بالدنا على تشجٌع التعددٌة والممارسة النقابٌة، دون أي شرط أو قٌد أو تمٌٌز، وذلك باعتبارها تعبٌرا 

 .دٌمقراطٌا عن انشغاالت أطراف العمل الثالث

 . منظمة نقابٌة126حٌث بلغ عدد المنظمات النقابٌة المسجلة على مستوى مصالح قطاعنا الوزاري، إلى ٌومنا هذا  

وٌعد هذا دلٌال قاطعا وملموسا على أن الجزائر تلتزم بشكل كامل بتنفٌذ االتفاقٌات الدولٌة فً هذا الشؤن، السٌما 

 . لمنظمة العمل الدولٌة، المتعلقة بالحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم87االتفاقٌة رقم 

أيها الحضور الكريم 

إن من بٌن أهم األهداف التً نرمً إلى تحقٌقها من خالل تعزٌز التكوٌن النقابً، هو تدعٌم االستقرار داخل 

المإسسة، وذلك من خالل التفاوض الذي ٌوازن ما بٌن حقوق العمال وضرورة الحفاظ على استمرارٌة ودٌمومة 

المإسسة، 

وعلٌه، فإّننً أإكد دائما، بؤّن التكوٌن ٌرقى بالعمل النقابً، إلى أسمى معانً الممارسة الدٌمقراطٌة، والمسإولٌة 

 .، التً تخدم العامل، والمإسسة، والمجتمع على حد سواء(responsabilité sociétale)  المجتمعٌة

 .وهً من أبرز الشروط الضرورٌة إلرساء مناخ أعمال جذاب ومحّفــز لالستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل

وإٌمانا منا بؤن دائرتنا الوزارٌة ٌنبغً أن تكون القاطرة فً إرساء مبادئ الحوار، والتشاور، واإلصغاء على مختلف 

المستوٌات المركزٌة والمحلٌة، وعلى مستوى الهٌئات تحت الوصاٌة، 

 : فقد حرصت خالل األشهر األخٌرة، على تجسٌد إجراءات عملٌة ومٌدانٌة، أذكر منها على سبٌل الخصوص

  عقد لقاءات وطنٌة، مع الشركاء االجتماعٌٌن على مستوى اإلدارة المركزٌة، وعلى مستوى الهٌئات تحت

 .الوصاٌة

  ،عقد لقاءات مع العمال بمختلف شرائحهم ورتبهم، على مستوى اإلدارة المركزٌة، وتحت إشرافً شخصٌا

 .لإلصغاء إلٌهم ومتابعة قضاٌاهم

  تنصٌب لجنة وطنٌة قطاعٌة للوقاٌة من النزاعات فً العمل، وعلى مستوى الهٌئات تحت الوصاٌة، وطنٌا

 .ومحلٌا

  المساهمة فً تسوٌة عدة وضعٌات مهنٌة تخص العمال والحصول على الترقٌات فً مناصب العمل، خاصة

 .منهم اإلطارات الشبانٌة

 إعطاء دفع قوي لتكوٌن وتؤهٌل العمال فً كل المستوٌات، وفً مختلف المجاالت. 

  وأإكد فً هذا السٌاق، على تنظٌم خرجات مٌدانٌة لكل إطارات الوزارة، والمدراء العامون للهٌئات تحت

الوصاٌة، شملت كافة والٌات الوطن، 

حٌث أكدت على إلزامٌة الوقوف على نوعٌة الخدمة العمومٌة المقدمة ، واإلصغاء النشغاالت المواطنٌن والمنتسبٌن 

.  واالحتٌاجات المهنٌة للعمال وظروف العمل
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 بشكل مباشر للوقوففً ذات اإلطار، فقد حرصت شخصٌا على تكثٌف الزٌارات المٌدانٌة لمختلف والٌات الوطن، 

على مدى تنفٌذ اإلجراءات والتعلٌمات فً أرض المٌدان، 

باإلضافة إلى ذلك، فقد أولٌنا عناٌة خاصة لوالٌات الجنوب، ضمن هذا البرنامج، 

و ذلك من خالل إرسال بعثات وزارٌة متعددة وتنظٌم لقاءات دورٌة على المستوى المركزي، لمتابعة مختلف  

 .قصد إٌجاد حلول عملٌة وناجعة تستجٌب لتطلعات مواطنً هذه الوالٌات (خاصة منها ملف التشغٌل)الملفات 

وقد تم فً هذا اإلطار، إطالق الشباك الموحد لإلصغاء واستقبال المواطنٌن على مستوى والٌات الجنوب، قصد 

تقرٌب مصالحنا اإلدارٌة من المواطنٌن وتبسٌط وتسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة وإعفائهم من عناء التنقل على مسافات 

 .بعٌدة

إننا نؤمل من هذه الخطوات التً ٌقوم بها قطاعنا، أن تساهم فً ترسٌخ ثقافة الحوار والتواصل المستمر مع كل 

 .الفاعلٌن، كل حسب مقامه وموقعه، لهدف واحد هو نشر الطمؤنٌنة واالستقرار لهذا البلد الغالً علٌنا

  .وتدركون جٌدا أن الوضع الحالً ٌختلف عن سابقٌه، ونحن اآلن فً مرحلة حاسمة من تارٌخ الجزائر الجدٌدة

 بقٌادةبفضل هللا وبفضل الشرفاء القائمٌن على شإون الجزائر، وعلى رأسهم مإسسة الجٌش الوطنً الشعبً، 

 .ستخرج منتصرة كما خرجت من قبل، لن تهزها الرٌاح وال األزمات،  صالح قاٌد أحمد الفرٌق المجاهد

لذا فإننا جمٌعا مدعوون لٌوم تارٌخً مفصلً، تكون فٌه االستحقاقات الرئاسٌة المقبلة، االنطالقة لبناء دولة جدٌدة 

 .على أسس متٌنة قوامها العدالة االجتماعٌة بٌن أبناء الوطن الواحد

وفً األخٌر، كلً أمل أن نكون جمٌعا على قدم المساواة فً تحقٌق اإلنجازات تلو األخرى فً جو تسوده األخوة 

والتآزر فٌما بٌننا لنستمر، وسنعتمد أكثر فؤكثر على المعهد الوطنً للعمل، لمرافقة القطاع فً مواكبة التحوالت 

 .الحاصلة فً مجال العمل

وأٌضا، المساهمة فً تطوٌر تشرٌعات العمل للمهن الجدٌدة، التً ظهرت مع التطور التكنولوجً لإلعالم 

 .واالتصال

، والمهن الخضراء الصدٌقة للبٌئة، وغٌرها من األنشطة التً (Start-Ups) على سبٌل المثال، المإسسات الناشئة

 .تدعم التنوع االقتصادي، والتً تخلق مناصب الشغل والثروة، كبدٌل حتمً عن قطاع المحروقات

وإننً أجدد فً الختام، حرصً الشدٌد على الدفاع عن حقوق العمال وعلى التطبٌق الصارم لتشرٌعات وقوانٌن 

العمل، من منطلق مسإولٌاتً الوزارٌة وانطالقا من إٌمانً الراسخ بؤن العمل النقابً مهمة نبٌلة، تلقى منا كامل 

. اإلشادة والتشجٌع

 

 .أشكركن على كرم اإلصغاء والمتابعة


