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 السادة الحضور الكرام؛

زيرة و يطيب لي أن أتواجد بينكم اليوم في مقر المدرسة العليا للضمان االجتماعي وبحضور معالي ،بداية

  .التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية

ة واالدماج المهني واالجتماعي لفئ مكافحة البطالة لمسألةنا اليوم يندرج ضمن االهتمام الذي توليه الحكومة ؤلقا

 الشباب.

 للبلد،الحركية االجتماعية واالقتصادية  محالة علىال  أن مشكلة البطالة تؤثر إدراك،إننا ندرك أيما 

غا بال اهتمامامن بين المسائل التي أولتها الدولة الجزائرية هذه الظاهرة تعد مسألة معالجة  األساس، وعلى هذا

 في تعاطيها مع البطالة السيما لدى اقتصاديةعلى مقاربة الحكومة  محكمة ارتكزت فيها استراتيجيةفي إطار 

 فئة الشباب.

شأنها الحد  والتي من، فمن األهمية بمكان التذكير أنه من ضمن اإلجراءات التي تم وضعها اإلطار وفي هذا

ها ب روح المقاوالتية لدى الشباب من خالل المرافقة التي تقوم تنميةمن ظاهرة البطالة، برامج تهدف الى دعم 

 .األجهزة العمومية لدعم احداث النشاطات

 .ولمناصب العملللثروة للشباب المقاول لتجسيد مشاريع مولدة  حيث يعد هذا المسعى مجاال

 االقتصادي.كما أن المؤسسة المصغرة هي نواة المؤسسات الكبيرة التي تساهم في تعزيز النسيج 

 سادتي،سيداتي 

لنجاعة ايفرضها الواقع اإلقتصادي الراهن من حيث وجوب رفع  والمتطلبات التيإننا اليوم وأمام كل التحديات 

 .لمعلومةا والتحكم فيعصر الرقمنة  وكذا مسايرةمقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات، ا لالتسيير وفق في

إن هذا المسعى الذي نعمل عليه قد مكن إلى حد الساعة من رفع درجة التحكم في المعلومة عبر إنشاء قواعد 

 المواطن. والفعال لمتطلباتبيانية مشتركة تمكن المرفق العمومي من التجاوب السريع 

 .العمومية وترشيد النفقاتمدة التعامالت اإلدارية  وكذا تقليص

انات قواعد بي بإنشاءدائرتنا الوزارية  بادرت وعصرنة اإلدارةالتسهيالت اإلدارية  اروفي إطكمثال على ذلك 

  .مشتركة ومد جسور معلوماتية بين مختلف الهيئات تحت الوصاية

حيث  الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالذكر الوكالةوفي هذا المقام أخص 

 : تم 

  حاملي المشاريع عن بعد ومتابعة ملفات وتطبيقات للتسجيلإنشاء بوابات إلكترونية. 

 اإلضافية التي تمكن أصحاب المشاريع من تبادل الخبرات المعلوماتية العديد من التطبيقات  اعداد

 .عروض لخدماتهم وكذا تقديمواألفكار بينهم 
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إنشاء أكثر من نصف مليون لف المجاالت حيث تم ولقد عرفت المؤسسات المصغرة تطورات مذهلة في مخت

زي الوكالة والوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة امصغرة ضمن جه مؤسسة

 ، همامنذ إطالق

 عمل. ألف منصب 022من مليون و أكثر مما سمح باستحداث

 السيدات والسادة الحضور 

على غرار بلدان البحر األبيض المتوسط والدول اإلفريقية بروز نمط جديد والجزائر  السياق، تعرففي ذات 

 من المؤسسات المصغرة،

 عل النموتها وقدر بخصوصية االبتكار (، والتي تتميزStart-upالناشئة ) المؤسساتب ما يتعارف على تسميتها

 تعتمد على الكفاءة.  والتي عالي ال

ً وخدمات جديدة تنافسية فتحت األسواق على  ت سمح مصراعيها،حيث تسوق هذه المؤسسات الناشئة سلعا

 قيمة اقتصادية مضافة. ذات البطالة، فهي إذا امتصاصالمساهمة في مناصب عمل جديدة من شأنها  باستحداث

اليد العاملة المتدفقة إلى سوق العمل من  استيعاب بالمؤسسات الناشئة، تعمل الدولة على اهتمامناوفي صلب 

 المهارات والقدرات الشبابية المتاحة في كافة المجاالت، في االستثمارخالل 

 .السيما تلك المختصة في الصناعات التقنية والبرمجيات االبتكارية 

نمية النسيج لة في تالقد أصبحت المؤسسات الناشئة قاطرة للتنمية في ظل تشجيع المبادرة وبروز دورها كأداة فع

 ،واالجتماعياالقتصادي 

رتها المقبولة وانتشارها الجغرافي الواسع وقد وتكلفة إنشائهاوتنموية  استثماريةوذلك بالنظر لما لديها من أهمية 

 .الهائلة على تعبئة نسبة هامة من اليد العاملة

زاما أضحى ل ولمواكبة التطورات االقتصادية المتسارعة والصمود أمام التحديات والصعوبات التي تواجهها،

 وتطورها.المالئمة لتنميتها  الناشئة البيئة  لمؤسسات نوفر ل علينا أن

 فتنمية المشاريع الجديدة وتزويدها بالمعار على والشراكة لمساعدتهاالدعم  إقامة شبكاتوذلك من خالل 

 والخبرات الالزمة التي تضمن لها الديمومة واالستمرارية والقدرة على المنافسة،

وكذا تطوير وتفعيل أساليب القيادة واإلبداع واالبتكار لهذه المشاريع، كونها السالح الذي تضمن من خالله 

 .ايتهواستمراربقائها 

 السيدات والسادة 

دول العالم، تعمل جاهدة على النهوض باقتصادها انطالقا من تشجيع ودعم المؤسسات  وعلى غرارن الجزائر إ

 الناشئة التي أضحت في السنوات األخيرة مفتاحا للتنمية في جميع أقطار المعمورة،

 إضفاء المرونة إلنشاء أكبر عدد ممكن مناالجراءات التحفيزية التي من شأنها  الحكومة جملة منحيث سنّت 

 .االقتصادية واالجتماعيةالتنمية عجلة  دورها فيالمؤسسات الناشئة لتفعيل 
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 والسادة االفاضل سيداتال

فقا ولفائدة هذه المؤسسات ومرافقتها  وتنفيذ برامجإنني أؤكد لكم بأن قطاعنا يعمل بشكل حثيث على إعداد 

 وكذا تسخير جميع المصالح المعنية للسهر على تطبيق ذلك،  علمية،لمعايير 

الصدد، فإننا نعمل على وضع األطر القانونية التي تسمح لكافة األطراف المعنية بتبادل المعطيات هذا في و

 اتفاقيات ثنائية أو ثالثية بين القطاعات.  خالل إبرام، وذلك من واالستفادة من ثمار البحث العلمي

ما بين قطاع العمل والتشغيل والضمان االجتماعي وقطاع التضامن الوطني  ةبصدد إبرام إتفاقي مونحن اليو

 واالسرة وقضايا المرأة.

لألفكار  لوالشباب الحامحامل للمشاريع  ستضع التصور المستقبلي للتكفل بالشباب حيث أن هذه اإلتفاقية

 المبتكرة من خالل وضع آليات عملية تسيرها األجهزة العمومية لدعم احداث النشاطات.

( لقاءات 26)ستة  الوزارية بعقدقامت دائرتنا  األول،و في هذ االطار و تطبيقا لتعليمات معالي السيد الوزير 

 .( ُممثاِل لمؤسسات ناشئة 02ضّمت خمسين )

تم عرُضها من قِبل أصحاب هاته  واالقتراحات التي االنشغاالتإلى كل  االستماعمن ِخالل هذه اللقاءات، تم و

 المؤسسات،

طلعات مع ت اتوافقوهذا القادمة، هذه اللقاءات بإعداد مخطط عمل سيتم تنفيذه في غضون األسابيع  حيث ُكلِّلت

 .واالستقرارفي كنف الرقي الجميع متينة تسع للمساهمة في بناء دولة قوية  شبابنا،

 اط وهذاالنشكما أود أن أعلن اليوم، وبناء على ما سبق عن رفع التجميد عن كافة المشاريع المتعلقة بتوسعة 

 كافة واليات الوطن. لى مستوىع

 السيدات والسادة

أن نكون على قدر المسؤولية المنوطة بنا  ىوقت مضأي من  أكثرن التحديات التي تواجهها بالدنا تحتم علينا إ

 .في صف واحد وأن نكون

 وطننا،بالفرصة على المتربصين  الرشيدة، لتفويت والحوكمةوالتواصل يميزه الحوار  ىمسع ومنخرطين في

نا الطاهرة التي سقيت بدماء قوافل من الشهداء رحمة هللا انتخابية مصيرية لبالد استحقاقاتنحو  والمضي قدما

 .عليهم

 أتمنى للقائنا هذا أن يكلل بالنجاح والتوفيق.، وفي الختام

 

 

 أشكركم على كرم اإلصغاءو


