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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أشرف املرسلين عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم والصالة والسالم على 

 السيدات والسادة إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان االجتماعي؛ 

 أسرة اإلعالم؛ 

 م.الحضور الكري 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 مع االطاراتي للعمل كأول لقاء ل واملفتشين الوالئييناللقاء الوطني للمدراء الوالئيين للتشغيل  أشغالاليوم يسعدني أن افتتح 

 .املحلية للقطاع

سيسمح لنا بتثمين املجهودات التي تبذلها الدولة لترقية  الوطني الذي أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاءاملناسبة  وأود بهذه

التشغيل وامتصاص البطالة وضمان الحقوق األساسية للعمال والوقوف في نفس الوقت على النقائص واإلختالالت وتقييم األداء 

 هذه املجاالت.على املستوى املحلي في 

يد رئيس برنامج الس تجسيدل الحكومة مخطط عملتنفيذ في إطار متابعة لتعميق التشاور  فرصة متميزةتشكل  ذه املناسبةه إن

 ،العمل ضمن مقاربة اقتصادية ملكافحة البطالة وترقية التشغيل ظروفالذي يولي أهمية كبيرة ملسألة التشغيل و  الجمهورية

السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس دولة القانون وجعلها في خدمة املواطن، وتعزيز الحكم  لتزاماتإلتذكير بومحطة ل

 التدرج في مساراتهم املهنية.يا في الراشد، من خالل جعل التقييم الدوري لإلطارات معيارا أساس

س الجزائر ي يعتبر محطة مفصلية في تأسيعشية اإلستفتاء على الدستور الذإن اجتماعنا اليوم يكتس ي أهمية خاصة لكونه ينعقد 

في صناعة السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها، جزائر املدني املجتمع  دور القانون وتكرس و الحق الجديدة، التي ستدعم دولة 

ي أول نوفمبر الثورة التحريرية ف ، وهي مناسبة تتصادف مع ذكرى إندالعاملعرفة والتطور التكنولوجيوعلى  عقول أبنائهاعلى تعتمد 

 ، التي تستوقفنا لتجديد العزم والوفاء لتضحيات شهدائنا األبرار.9191سنة 

ضرورة ب على املستوى املحلي طاراتاإل أنتم  ، ألذكركماإلطارات املركزية أن قمت بذلك معبعد ، للتذكيرفرصة هذه ستكون و 

وضع أدوات لتقييم والقياس و قابلة ل ونوعية برامج كمية بتسطير القطاع ستراتيجياتواسياسات ساهمة الفعالة في تنفيذ امل

 .تنفيذها مراقبةتسمح ب

 السيدات والسادة الحضور 

 .املحلية صالحهاماملركزية و  اإلدارةتوطيد عالقات التشاور املتبادل والحوار الدائم بين و  التواصلتعزيز  في إطاريندرج لقاؤنا اليوم 

 خاصة بعد األزمة الصحية التي عرفتها بالدنا على غرار باقي دول القطاع  تواجهأهم التحديات التي للتذكير ب أيضا فرصة عدكما ي

مناصب العمل و  الثروة إحداثتسهم في  عادة بع  االقتصاد وفق مقاربة اقتصاديةاملجهود الوطني إل  العالم، وكيفية املساهمة في

 .العمل مورد البشري ليتكيف مع متطلبات سوق نوعية لل مرافقةعلى  وإحداث النشاطات، باإلعتماد

بوضع  تأتى إالال ت قتصاديةإ و جتماعيةإحركية إلحداث سواعد كل أبنائها عقول و الجزائر الجديدة تحتاج إلى  أنب وكلنا إدراك

خطط عمل السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا مل تجسيدا إللتزامات، اسقهاوتن سمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقاتآليات جديدة ت
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 حي ، ملضافةذات القيمة اشاط توجيه االستثمارات نحو مجاالت النب الحكومة في شقه املتعلق بترقية التشغيل ومحاربة البطالة

 لتنمية.ل الجديدة لسياسة الوطنيةا تبنتهاالتي  اإلستراتيجيةاألهداف من بين أهم تعد مسألة التشغيل ومكافحة البطالة 

ل، يشغتالو ش تفتيالصال  التأهيل التدريجي ملهدف إلى املساهمة في تالتي الوزارة  خارطة طريقكحلقة ضمن يأتي هذا التجمع و 

 .على مواكبة التوجهات االقتصادية واالجتماعية الكبرى لبالدنا ينتقادر  مالجعله

لتي على االندماج في الديناميكية الجديدة ا اجعله قادر املورد البشري و تكوينيا لتعزيز قدرات سنويا  الوزارة برنامجا لقد وضعت

 االقتصادي لبالدنا. اإلنعاشبرنامج  صميمتصب في 

ومعارف قدرات  ابستكإمن وتمكينهم لإلطارات تعزيز املسار املنهي العمل على اإلنخراط في هذا املسعى و وألجل ذلك، يتعين عليكم 

 .النتائج تحقيق علىز املرتكير سيالتوترفع من مستوى ملواجهة كل التحديات تؤهلهم 

 

 ،حضرات السيدات والسادة

في الرقي بالعالقات املهنية واملساهمة في إقرار سلم اجتماعي محلي على  عملية الدور الحيوي لجهاز تفتيش الوعيا منا بأهم

، ونسج عالقات مهنية بين أطراف اإلنتاج، فقد تم بذل مجهود كبير لتحسين أوضاعه املادية بإقرار ما كان املؤسساتصعيد 

 .لتعويضاتلنظام أساس ي ونظام  منيطمح له 

قياس القابلة لل املهاموالوقوف على أداء ، سييرفي التديناميكية جديدة  احداثلى إلقاءات الا النوع من هذكما نسعى من خالل 

السارية لعمل لالوقوف على مدى احترام وتطبيق املقتضيات التشريعية والتنظيمية ب، خصوصا العمل املنوطة بجهاز تفتيش

للتشريع  والتطبيق األمثل واإلجتماعيين بغرض ضمان الحقوق األساسية في العمل مرافقة املتعاملين اإلقتصاديينو ، املفعول 

 ومحاربة كل أشكال العمل غير القانوني. بهما والتنظيم املعمول 

بات حتى يتمكن من مسايرة املتطلالحديثة  التواصليةمع التقنيات  يفكالعمل التمكن من الت يقد أصبح لزاما على مفتش و 

الوزارة  رتهاباشاملهمة التي ورشات الجديدة للمحيط االقتصادي واالجتماعي، والتواصل الفعال مع املصال  املركزية ملسايرة ال

 .دارة العملإبهدف إرساء ثقافة االلتزام التعاقدي وتطوير وعصرنة عمل 

 السيدات والسادة،

لذي اهذا املسعى الجديد  ضمن في إطار مخطط عمل الحكومةالقطاع يقترحه البرنامج الذي  يندرج في مجال سياسة التشغيل،

الشغل في و  املؤهالت-التكوينعلى ثالثية رتكز تعزيز املقاربة التي تمن خالل  ،الفوارق بين عروض وطلبات العملقليص تيهدف إلى 

ات ععلى االحتياجات من املؤهالت لكل القطا باإلعتمادلولوج لعالم الشغل ا ة التي تسهلفرديبناء املسارات املهنية الإطار 

 العمومية جيه املواردوإعادة تو واملهن الناشئة،  تي تشهد عجزا في سوق العملخاصة املهن ال، الوطن االقتصادية في كافة مناطق

 .واكبة إحتياجات سوق العململ

 حليوامل املركزي  ينعلى الصعيد تعزيز عصرنة املرفق العمومي للتشغيل لتفعيل هذه اآلليات الجديدة، أصبح من الضروري و 

تكريس العدالة  من أجلمجاالت الرقابة  قدراتنا فيوتعزيز  الوساطة في التشغيلإلضفاء شفافية أكبر في عملية  ،الرقمنةبتعميم 

 .ار واالنتقاءيض العمل إلى غاية التنصيب مرورا بعملية االختو وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل، بداية من إيداع عر 
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رئيس الجمهورية وتفعيال ملخطط عمل السيد أؤكد لكم عزمنا على دعم مسار رقمنة القطاع تنفيذا لقرارات وفي هذا اإلطار، 

 وضع نظام معلوماتي يربط بين الوزارة وكل الهيئات تحت الوصاية.من خالل السيما الحكومة، 

 السيدات والسادة،

 ،ما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، تعيد طرح نفسها بشدة في الوقت الراهنية التشغيل ومكافحة البطالة السيإنَّ إشكال

فرص على  هاانعكاساتو  Covid-19بعد اآلثار التي أفرزتها الوضعية الصحية االستثنائية العاملية بسبب إنتشار فيروس  خاصة

 االجتماعي.و السلم  واملداخيلالعمل 

  لتوفير فرص عمل الئقالحاجة تعتبر ، األساسعلى هذا و 
 .وطني بعدة ذات قضية مجتمعي لشبابل للثروةوُمِدر ّْ

 السيما فئةا مواطنينتطلعات لتلبية  عنية،املالقطاعات  بالتنسيق مع كل، تكمومبادرا كمجهود مضاعفة عليكمينبغي  لذا

 الثروات وتطوير األمة.احداث الحصول على فرص العمل، واستعدادهم للمشاركة في  خالل، من منهم الشباب

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

يا وإلتزاما من وع أيضا ، بل تستوجبفحسب أو إدارية بقرارات مركزيةتعالج  ال البطالة وتقليصلة ترقية التشغيل ن مسأأ الشك

لى املستويين عالعراقيل البيروقراطية على املشاريع اإلستثمارية الخالقة للثروة إزالة  و اإلسهام بجدية فيطرف املسؤولين املحليين، 

 املحلي والوطني.

 السيدات والسادة،

 الكريم،الحضور 

أصحاب و  إشراك املجتمع املدني والجمعيات الناشطة في مجال التشغيلاملرفق العمومي للتشغيل يتطلب داء الدائم أل  تحسينالإن 

وري ، السيما بعد دسترة دور املجتمع املدني في وثيقة التعديل الدستضمن الفضاءات املتعلقة بالتشاور  للمساهمة العمل وممثليهم

 املكانة الحقيقية في املجتمع. وإعطائه

برصد وتقييم فعالية السياسات العمومية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة واقتراح التدابير  اإلجراءهذا وسيسمح 

 .ستمراربإاملناسبة لتلبية متطلبات سوق الشغل التي تتغير وتتطور 

يدعم ة، و لديمقراطية التشاركيافي إطار  فاعال امجتمع املدني دور يها لليكون ف، يندرج هذا املسعى في إطار بناء جزائر جديدة كما

 ناعة القرار على املستوى املحلي.التعاون اإليجابي لص
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 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

الدماج اتطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا ملخطط عمل الحكومة بخصوص املستفيدين من جهازي املساعدة على 

أنني سأسعى بالتعاون مع ، أجدد لكم إلتزامي ب9191أكتوبر  19تاريخ شباب حاملي الشهادات قيد النشاط عند املنهي واالجتماعي لل

 تذليل الصعوبات التي تعترضه.و  تابعة هذا امللفكل القطاعات املعنية مل

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

ع  عجلة لحة لبضرورة مو  السيد رئيس الجمهورية اتعهد به من بين اإللتزامات التيوفيما يتعلق بترقية الحوار اإلجتماعي الذي يعد 

ويات تجسيده على جميع مستاملساهمة في على االجتماعي قطاع العمل والتشغيل والضمان عمل وف ي، فسالتنمية اإلقتصادية

ة بناء يسهم في إيجاد حلول توافقيو  فعال حوار إجتماعيفي إطار عه روح املشاركة والشراكة جو تطباإلقتصادية في  األنشطة

 .لإلنشغاالت املطروحة

جلس امل إلى تعزيز دور عمد مشروع الدستور الجديد  ، حي تدعيم املؤسسات اإلستشارية وقد تم تعزيز آليات الحوار من خالل

لتحليل في إلستشراف واول إلقتراحل فضاء   للحوار والتشاور الدائمين و اوالبيئي الذي يمثل إطار  واإلجتماعي الوطني اإلقتصادي

ول سياسات التشاور الوطني حإطار  ملجتمع املدني فيملتقى ألطياف ا أيضا شكلواإلجتماعية والبيئية، وي املجاالت اإلقتصادية

اغة توصيات صي للعمل علىواإلجتماعيين  ور بين الشركاء اإلقتصاديينالتنمية في هذه املجاالت، وضمان ديمومة الحوار والتشا

 .ومقترحات مدروسة في هذا املجال

ن هذا الحوار من 
 
جديد يشكل إطارا لنمو متوازن ومستدام، يسهم في تعزيز القدرة إجتماعي و  إقتصاديعقد  إرساءوسيمك

 .بالجزائر تدريجيا من التبعية للريعويخرج  للمواطنوالقدرة الشرائية  اتالتنافسية للمؤسس

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

أغتنم هذه الفرصة ألحيي جهود كافة عمال القطاع الذين سخروا جهدهم ووقتهم للحفاظ على السير الحسن للمرافق العمومية 

اب العمل والعمال وممثليهم إليجاد خالل األزمة الصحية، وبالخصوص مفتش ي العمل الذين ساهموا السيما من خالل مرافقة أرب

صحة وحقوق العمال وأداة اإلنتاج، و  على سالمة الحلول القانونية ومعالجة اإلشكاالت املستجدة بفعل هذه األزمة للحفاظ

نونية ا، وشرح التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة وتوضيح مضامينها، باإلعتماد على الوسائل واألطر القاتوإستمرارية املؤسس

 للحوار اإلجتماعي.

 ن إلى مواصلة جهودهم والسهر بأفضل السبل علىيهذه املكتسبات يجب أن تسمح بمضاعفة فعالية تدخل املفتشين، املدعو 

 التطبيق األمثل لتشريع وتنظيم العمل وضمان احترام حقوق العمال وتعزيز سبل الحوار والتشاور بين أطراف اإلنتاج.
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حي  ينتظر منكم كمفتش ي العمل لعب دور هام في فرض إحترام القانون وتطبيقه، بإعتباركم في صلب العملية االجتماعية بالنظر 

لتزايد االختصاصات املوكلة إليكم نتيجة توسع مجال تدخلكم، وتعدد املطالب املترتبة عن بروز أنماط وأشكال جديدة من عالقات 

 العمل.

الرقابة من خالل تكثيف عمليات التفتيش والتنسيق مع مختلف املتدخلين من داخل وخارج القطاع والسهر  كما يجب تعزيز آليات

رض املبادئ األساسية لإلدارة الرشيدة والفعالة وف إرساءعلى مدى تطبيق التشريع والتنظيم املعمول بهما في هذا املجال في إطار 

 سيادة القانون.

والتحديات على املستوى املحلي ووضع استراتيجيات وقائية جديدة، واعتماد أساليب عمل  ويتوجب عليكم مواكبة التحوالت

مبتكرة في هذا الشأن، ولن يتأتى ذلك إال باالعتماد على أفضل املمارسات الكفيلة بإيجاد حلول فعالة للمشاكل والصعوبات التي 

 زادت من حدته جائحة فيروس كورونا.، خاصة في الوضع الراهن الذي ةاملستجد تفرزها الوضعيات الصعبة

 السيدات والسادة،

 املدراء واملفتشون الوالئيون 

تصدى أالتي تواجهونها في امليدان إال أنني س اإلكراهاترغم  التي تبذلونهاملجهودات دعمي الكامل لكم عن اإذ أعبر لكم عن و 

السيما التماطل والتقاعس في أداء املهام ومظاهر الفساد املالي ، املمارسات السلبيةوأشكال  مظاهرة كل أكون صارما في محاربوس

 .التصرفات البيروقراطية وعدم التقيد بالتشريع والتنظيم املعمول بهماواألخالقي و 

توجيهات التقيد بو الضوابط واملعايير املهنية ب وااللتزام املواطن،الوطن و اإلنضباط في خدمة فضال على ذلك، أطلب منكم 

غاء لتظلماتهم واإلص وإنشغاالتهم، باملواطنين األمثل العمومية الرامية إلى تعزيز سلطة القانون والشفافية والتكفلالسلطات 

 .هموتوجيه همحسن استقبالو 

وبإعتباركم كأعضاء املجلس التنفيذي للوالية كاملي الحقوق والصالحيات، فأنتم ملزمون بإنفاذ سياسة رئيس الجمهورية في 

 لعزم والحزم املطلوبين، دون تراخي أو تهاون وبكل الكفاءة واإلنضباط املطلوبين.القطاع بكل ا

ستهدف عقلنة تالتي حكامة التابعة تنفيذ مبادئ مل الوالئيين التشغيل مدراء كم أنتمومهامكم وسنعمل على تعزيز صالحيات

ي مجال النهوض ين السيما فالتكامل والتناغم املنشودتعزيز تسيير املوارد املالية والبشرية في كل الهيئات التابعة للقطاع و 

 .بالتشغيل املنتج وتوسيع الحماية االجتماعية والتغطية الصحية

لى توفير املناخ االجتماعي السليم املشجع عكما يتوجب عليكم جميعا أنتم إطارات القطاع على املستوى املحلي، العمل على 

فرص عمل وافرة للتشغيل، واعتماد آليات ناجعة لتسيير  إحداثبلوغ تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على االستثمار قصد 

 سوق العمل.

العمل قضايا املتصلة بالتشغيل و لإلصغاء إلنشغاالتكم بخصوص الاستعدادي الدائم  وال تفوتني هذه الفرصة ألعبر لكم عن

 ارة.والضمان االجتماعي وغيرها مما تضطلع به الوز 
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وسأعمل بكل حزم للقضاء على اإلنفصام الواقع بينكم وبين مصال  الهيئات التابعة للقطاع محليا، وأجدد إستعدادي وكل 

" التي ستكون تحت تصرفكم ملساعدتكم ومرافقتكم لدعمكم وحمايتكم في أداء مهامكم كهيئة أركان الوزارةاإلطارات املركزية "

 مع العلم أنه سيتم تقييمكم بحسب أدائكم ونتائج عملكم. ،كاملة غير منقوصة

وسأعمل شخصيا على تطوير أنماط التسيير في القطاع، من خالل متابعة أكبر ومراقبة صارمة ومستمرة ألداء كل اإلطارات على 

 املستوى املحلي، قصد تحقيق نتائج ملموسة لترقية الخدمة العمومية وإسترجاع ثقة املواطن.

 .أتسامح مع املتخاذلين واملتقاعسين، الذين ال يبادرون بمساهماتهم الناجعة في تنفيذ سياسة القطاع ومخطط عملهولن 

 السيدات والسادة،

 الحضور الكريم،

إن إحصاء عدد البطالين من صلب مهامنا ومسؤولياتنا، وهو ش يء جميل، ولكن األجمل منه هو إيجاد مناصب عمل دائمة لهم، 

 حدي الحقيقي كحكومة ووزارة مكلفة بالعمل والتشغيل.وذاك هو الت

إن خلق مناصب العمل مرتبط إرتباطا عضويا ومباشرا بالوضع االقتصادي للبالد، وهذا ما يستدعي استنفار كل القطاعات 

 الوزارية املعنية من أجل دفع عجلة التطور االقتصادي قدما إلى األمام.

 االقتصادي الخالق ملناصب العمل، يكمن في تحرير اإلستثمار من نير وجور وتقاعس اإلدارة. وفي نظري، فإن أولى عمليات اإلصالح

إنه ملن املؤسف حقا أن نرى مئات املشاريع اإلستثمارية التي من شأنها خلق آالف مناصب الشغل، معطلة ألسباب بيروقراطية 

 وعمل غير وطني، بل أقول إنه تصرف معاد ملصال  الوطن.، باملرة بحتة وهذا أمر غير طبيعي على اإلطالق وغير إقتصادي

لقد سبق للسيد رئيس الجمهورية أن استنكر هذا الوضع ودعا لتصحيحه، وهو املوقف الذي ذكر به الوزير األول خالل زيارته 

 لوالية الجلفة.

ان عرقلة النمو االقتصادي وحرم غير أنه وبأسف شديد، لم نلحظ ولم نسجل أي تحسن للوضع، وكأن هناك قوى خفية تعمل على

 اآلالف من أبناء الوطن من مناصب عمل تضمن لهم العيش والرفاه في وطنهم.

وفي إطار مسؤولياتها عن عالم الشغل ومحاربة البطالة والضمان االجتماعي وإنطالقا مما سبق، فإن وزارة العمل والتشغيل 

ئات رافع بقوة ومع كل القطاعات والهيتوجيهات السيد الوزير األول، ستو  وتطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية وتعليمات

 املعنية، لتحرير الفعل اإلستثماري من العراقيل البيروقراطية.

وفي نفس السياق، سنعمل جاهدين على حماية املؤسسات من اإلفالس جراء الوضعية الوبائية الحالية، وكذا تخلي البنوك عن 

 دما كانت تغدق باملاليير ودون ضمانات على متعاملي العهد البائد.تمويلها بحجج واهية، بع

 أيتها السيدات أيها السادة املديرين التنفيذيين واملفتشين الوالئيين،
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إنكم مدعوون ملراجعة أدائكم والتأقلم مع ما يستدعيه الظرف الراهن وإنكم مدعوون للعمل الجاد وخدمة بلدكم بكل إخالص 

 وتفاني.

و وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي على املستوى املحلي، وتعلمون حجم املسؤولية امللقاة على عاتقكم إنكم ممثل

بإعتباركم ملجأ البطالين والطبقة الشغيلة، لذا وجب عليكم جميعا تكثيف النشاط وتفعيل مصالحكم واإلصغاء لطالبي الشغل 

 ف من طرف مستخدميهم.وحماية العمال مما قد يلحق بهم من تعسف وإجحا

أريد منكم أن تكونوا على قدر هذه املسؤولية سلوكا واستقامة وحضورا واستشرافا للمشاكل والتدخل السريع بإيجاد الحلول 

 السريعة لها.

 إنكم تمثلون الخط األمامي للوزارة وسندها القوي إلنفاذ سياستها على أرض الواقع.

هنية إنطالقا من واجب التحفظ واإلستقامة ونظافة اليد والحضور امليداني وإمداد الوزارة وفي هذا اإلطار، أذكركم بواجباتكم امل

 بكل املعلومات والتقارير في حينها إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 وفي نفس السياق، أذكركم بواجب التعامل السريع مع مراسالت اإلدارة املركزية ومع امللفات التي تطرح عليكم.

 تفادي البيروقراطية وتفعيل أداءات مصالحكم وتحسين الخدمة العمومية التي تقدمونها للمواطنين.وأذكر بوجوب 

بكلمة موجزة، أريد منكم أن تكونوا جنودا مجندين وأن تكونوا عناصر فعالة في املجالس التنفيذية الوالئية بقوة حضوركم وقوة 

وانضباطكم في عملكم وفي التنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى على املستوى املحلي لتفعيل القوانين والقرارات  إقتراحاتكم

 املتعلقة بعالم الشغل.

إن هذا اللقاء األول، حرصت على تنظيمه إلعطائكم هذه التعليمات، مؤكدا الحرص التام على وجوب إنفاذها بالكيفية الالزمة 

 .وفي الوقت الالزم

 ت إرثا وال مكسبا، ليسينأذكركم في الختام، أن املناصب النوعية التي تتبوؤونها كمديرين والئيين تنفيذيين أو مفتشين والئي

، بل هي تكليف وتشريف من طرف دولتكم واملحافظة على هذه املناصب تستدعي منكم أن تكونوا أصحاب املبادرة وأن إجتماعيا

إقتراحات ومبادرات بتكونوا قادة وقدوة في مصالحكم وال تنسوا أبدا وزن املسؤوليات التي تتولونها وال العطاءات التي ننتظرها منكم 

 في امليدان.

سأتولى  وديريات واملفتشيات الوالئية، ولن يدوم هذا الوضع اذل والتغيب هي من أسباب ضعف وهوان بعض املإن الالمباالة والتخ

 تصحيحه في القريب العاجل وأعلموا أن البقاء لألصل ، وقد أعذر من أنذر.

ات من راهات والضغوطوباملقابل، ستجدون في شخص ي وفي كل إطارات الوزارة سندا ومرافقين وموجهين وحامين لكم من كل اإلك

 أي طرف كان، قصد إنفاذ السياسة القطاعية في كل ربوع الوطن.
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 تلكم هي التوجيهات األولية لكم، آمال تسجيلها وتنفيذها في امليدان.

 ام الوطنأمام هللا وأم كاملة غير منقوصة كل في موقعه ومجال إختصاصه ، أجدد وأذكر بأننا جميعا نتحمل مسؤوليتناوفي األخير

 ة.ثقيلال امإال بتعاون الجميع في هذه املهذلك لن يتسنى و  أمانة وإخالص، بكل

، أشكركم 
 
 .في مهامكم كل التوفيق والسداد لكمى نوأتمجميعا

 للقاء الوطني للمدراء الوالئيين للتشغيل واملفتشين الوالئيين للعمل.اإلفتتاح الرسمي عن وأعلن 

 الجزائرتحيا  األبرار، والخلود لشهدائنااملجد 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


