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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 املرسلينأشرف والصالة والسالم على 

 إلى يوم الدين آله وصحبهو على 

  قطاع؛الالسيدات والسادة إطارات 

  اإلعالم؛أسرة 

 .الحضور الكريم 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أكتوبر  رهلقاء شبعد  والتقييمي والتشاوري لتنسيقيااللقاء في هذا  جميعا رحب بكمبداية، أ

 كانو  ،على املستوى املحلي لقطاعا وانشغاالتواقع  علىقوف الو سمح لنا بالذي ، املنصرم

 .األوليةالتوجيهات فرصة إلسداء التعليمات و 

حرصت على اللقاء بكم مجددا، للوقوف على نتائج أعمالكم املحققة ومناقشة القضايا  ولقد

لتي اعمومية الخدمة للرفع من جودة ال الرؤى والجهود وتوحيد ذات األولوية بالنسبة للقطاع

 ،ومخطط عمل الحكومة مسعى السيد رئيس الجمهورية في تحقيقالقطاع، واملساهمة  يقدمها

الستثمار والنشاط االقتصادي ضمن املعطلة لالبيروقراطية  محاربةمسألة  انضعذين يال

 األولويات الوطنية.

ناء بتوفير الظروف التي تسمح بمع جميع القطاعات على عصرنة اإلدارة و  الحكومة وتحرص

 .منتج للثروة ومناصب الشغل، قتصاد قوي ومتنوعا

 السيدات والسادة،

النشاط االقتصادي،  بعث من خاللهدفا أساسيا لها  التشغيل ةمسأل الحكومةلقد جعلت 

إحداث املؤسسات املصغرة والناشئة خاصة في  آليات جديدة بدأت تؤتي ثمارها في ووضعت

 تصال والطاقات املتجددة والصناعاتاملعرفة وتكنولوجيات اإلعالم واالقتصاد امجاالت 

 وغيرها.واملناجم  والفالحة التحويلية
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تبسيط كل اإلجراءات  يعمل قطاع العمل والتشغيل والضمان اإلجتماعي علىهذا الصدد، بو 

 لتشغيلوإعادة النظر في مقاربة ا، قتصاديينلفائدة املواطنين واملتعاملين اال اإلدارية ورقمنتها

 .قتصادية بحتةضمن رؤية اوآلياته، 

 

سياسة للستراتيجية البطالة من بين أهم األهداف اال  ومحاربةلة ترقية الشغل تعد مسأحيث 

لتزامات السيد رئيس ال تجسيداالتي تبنتها الحكومة،  0202-0202 لفترة الوطنية للتنمية

 .األزمة الصحيةبعد تأثرها جراء  قتصاديةالحركية االبعث  وإلعادة، الجمهورية

والتشغيل والضمان االجتماعي، قطاع العمل  وضعهومن هذا املنظور، يعتمد البرنامج الذي 

وفقا للمقاربة االقتصادية الجديدة، على إحداث آليات من شأنها معالجة الفوارق القائمة بين 

متطلبات سوق الشغل ومخرجات التكوين املنهي والتعليم العالي من جهة، وتعزيز مسار عصرنة 

ات تكز على تكنولوجياملرفق العمومي للتشغيل عن طريق تعميم استعمال أنظمة حديثة تر 

 .اإلعالم واإلتصال، من جهة أخرى 

د تطبيق وتفعيل التقسيم اإلداري الجديفي  العمومية السلطات لقاؤنا اليوم مع شروع ويتزامن

 .إنشاء عشر واليات في الجنوب أفض ى إلىالذي 

أسهم ر يتوجب على كل الفاعلين على املستوى املحلي وعلى ومن أجل التكيف مع هذا اإلجراء، 

على د عتمااال ب ملرافقة هذه التحوالتتكثيف ومضاعفة الجهود  مدراء التشغيل الوالئيين،

 تيجيةاألهداف اإلستراوعلى أفضل املمارسات الكفيلة بتجسيد  ومبتكرةحديثة  أساليب عمل

 لقطاع.لحكومة وااملسطرة من طرف ا

 هاصالحة وميركز إلدارة املأساسية بين احلقة وصل أنتم املدراء الوالئيون للتشغيل،  وباعتباركم

ءات ال سيما من خالل بعث اللقا بين هاته املصالح،تقع على عاتقكم مهام التنسيق  ،يةالخارج

 .الدورية بين مسؤولي القطاع على املستوى املحلي

ملا  ،املشترك مع مفتشيات العمل الوالئية والعملوأخص بالذكر في هذا الشأن، تعزيز التنسيق 

التشغيل و  تضطلع به من مهام في السهر على مدى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمل

 ، واملساهمة في تجسيد أهداف القطاع والحفاظ على السلم االجتماعي.والضمان االجتماعي
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لتحسين ظروفهم املهنية  هذه الفرصة ألذكر بأن تطلعات سلك مفتش ي العمل وأغتنم

التي نسعى لتجسيدها، سواًء تلك التي يمكن إيجاد  تندرج ضمن اهتمامات القطاع واالجتماعية

رافعة للمجاهدا  عملأسئرتنا الوزارية أو تلك التي تتطلب تدخل الحكومة، و لها ضمن دا حلول  

 . من أجلها

 السيدات والسادة،

 هائلة إلحداث النشاط، يتعين عليكم أنتم و طاقات كامنة على تتوفربكل والياتها،  الجزائرإن 

، ومقاربتها مع التطلعات إليها الستثمارمدراء التشغيل املساهمة في تحديدها وتوجيه ا

ملستوى على اسياسة التشغيل  وصانع نكم، إذ أاالقتصادية على املستويين املحلي والوطني

 .في إطار  التجسيد الفعلي للسياسة العامة للدولة املحلي

ة التحفيز واملرافقلتشجيع و لتحتاج تزخر بكفاءات وطاقات بشرية هائلة،  بالدناا أن كم

 الرفاه بلوغو  االجتماعية و االقتصادية التنمية عجلة دفعفي  حتى تتمكن من املساهمةوالتأطير، 

 .إليه طمحن يوتحسين املستوى املعيش ي الذ

طالبي لمرافقة املسارات الفردية  على مصالح التشغيل املحلية عينيت ، فإنهعلى هذا األساس و

حتياجات ق مع اإل وافالتي تت نحو التكوين في التخصصات التوجيهعلى  العملالشغل من خالل 

  .للمؤسسات االقتصاديةالحقيقية 

 

 

 السيدات والسادة،

من  انطالقا، انأولى أولويات تعتبرللتذكير بأن الخدمة النوعية للمواطن  ا اللقاء يستوقفناهذإن 

تي ال البيروقراطية التصرفات وأن خاصة، أجود الخدماتفي الحصول على  املواطن حقمبدأ 

 .اإلدارة في الثقة ته أفقدتهحيا تنغص
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ذلك أن  لها، حدود ال الجودة عالية خدمات ضمانل القطاع طموحات فإن املجال، هذا في

 اتأداء الخدم في الشفافية و القانون  أمام املساواة مبادئ إرساءمرهون ب الثقة هذه استرجاع

 بكم ومعكم. صرامة بكل امليدان في تجسيدها على سنقف و ةوميمالع

كل الحلول الرقمية التي وضعها القطاع  تعمالاس في فورا، الشروعطلب منكم أ من أجل ذلك

تفقين بين املر  نصافالشفافية و اإل  تمكين املواطن من متابعة ملفه عن بعد و ضمانمن أجل 

 .بانتظام وفي حدود اآلجال القانونية في معالجة قضاياهم

 اعلكل إطارات وعمال القط ومؤازرتي وتدعيمي ألقدم تهاني وتشجيعاتي، أغتنم هذه الفرصةو 

دد عتوفير  الجبارة التي بذلوها من أجل رفع مستوى أداء القطاع، من خالل جهودات على امل

اءات إلجر ل، وتبسيط الورقية وإلغاء العديد من الوثائق، الخدمات الرقمية عن بعدمن  معتبر

 .وفقا ملخطط عمل الحكومة اإلدارية

 

 لضمان االنتقال السلس و املمنهجعليكم تكثيف الجهود إنكم اليوم أمام تحد كبير، يفرض 

يس تحسقتضيه من مرافقة و ت القطاع، مع مانحو اإلدارة الرقمية لكل الخدمات التي يقدمها 

 وتكوين.

ي العمل والتشغيل والضمان االجتماع قطاعن تحسين األداء اإلداري في و في األخير، أؤكد لكم بأ

بدون كلل أو ملل من أجل تنفيذ التوجيهات والتعليمات املسداة وأن يعمل كل منكم يقتض ي أن 

النظم نصوص عليها في القوانين و يتجاوب مع طلبات املرتفقين بكل شفافية ضمن القواعد امل

 السارية املفعول.

، أشكركم 
ً
 .امليدان في تبذلونها التي لمجهوداتل الكاملة مساندتيوأجدد لكم جميعا

 .في مهامكم كل التوفيق والسداد لكمأتمنى 

 للقاء.ألشغال هذا اأعلن عن اإلفتتاح الرسمي و 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


