
  
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

 صحفيبيان 

أكتوبر  07 سيوم الخمي حمان لحفايةوالتشغيل والضمان االجتماعي السيد عبد الر ل لعمزير او  ىألق

لضمان ية حول ااالفتراض انعقاد الندوةبة بمناس ،املرئي عن بعدحاضر عبر تقنية الت مداخلة 2021

على أهمية الضمان أكد خاللها ، االجتماعي في إفريقيا التي تنظمها الجمعية الدولية للضمان االجتماعي

، والسيما واالقتصاديةالتنمية االجتماعية لتضامن و لة ليكآاالجتماعي على الصعيدين الوطني والعاملي 

 .19-كوفيدوالسيما في ظل انتشار 

ترسيخ مبدأ و وال سيما توطين التكنولوجيات الحديثة للمنظومة  الجذريةصالحات ال املة جمذكرا ب

ملساهمة في وا تحسين نوعية األداءاتوهو ما انعكس على ، جالهذا املبادل الخبرات في وتالتعاون 

 .نظام الدفع من قبل الغير توسيع مجال االستفادة منب للمواطنين،الحفاظ على القدرة الشرائية 

اتخاذ ب للضمان االجتماعي لضمان استمرارية الخدمة العموميةها جهودفت كثئر لجزاأن اإلى مشيرا 

حتياجات العمال واملواطنين خالل ال  استجابةو  بشكل يتالءم مع الظرف االستثنائيجملة من التدابير 

مع ة األجر من العمال على عطل استثنائية مدفوع %50ما ال يقل عن  إحالة وتتمثل أبرزها في، الجائحة

إعطاء األولوية للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية األطفال الصغار واألشخاص املصابين باألمراض 

ورفع كل قرارات التعليق ودون أي انقطاع تمديد األحقية في األداءات، ملدة تجدد دوريا لى ، إضافة إاملزمنة

املتعلقة الى تلك مال الطبية األع تعويضيع توس، و الخاصة باالستفادة من نظام الدفع من قبل الغير

 . 19بالكشف عن فيروس كوفيد 

جتماعي هيئات الضمان اال التي إعتمدتها  لخدمات االلكترونيةالسيد الوزير بدور انوه ، وفي ذات السياق

لى التنقل الى هياكل الضمان إدون الحاجة االداءات تخفيف اجراءات حصول املواطنين على في 

 .االجتماعي

 



  
 

الحفاظ على نشاطات في ن االجتماعي املنظومة الوطنية للضمامساهمة لى السيد الوزير إ ارأشكما 

جدولة الديون الواقعة على عاتق و تأجيل دفع االشتراكات عبر دية ومناصب العمل، املؤسسات االقتصا

يد في تسد إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر أولى، ثمكمرحلة  ،املدينين لدى هيئات القطاع

 حفاظا على النسيج االقتصادي وتوازناته املالية. ،لة ثانيةحكمر شتراكات، اال 

تعزيز آليات جاهدة إلى ى الجتماعي تسعطنية للضمان ااملنظومة الو لوزير أن ، أكد السيد اخرى جهة أمن 

اكن ة في أمووقايتهم من املخاطر املهني األساسية للعمالمكافحة العمل غير الرسمي وحماية الحقوق 

 .بعد بروز أنماط جديدة من العمل العمل، السيما

 دريجيالت واالدماج االشتراك قاعدة بتوسيع لو التكفه نححكومة في تعزيز التوججهود البمنوها 

مخطط عمل إحدى أولوياتها في ضمن الذي وضعته  الرسمي غير القطاع في لألشخاص الناشطين

 .االنعاش االقتصاديان حكومة بعنو ال

تقييم الجهاز التنظيمي والتشريعي كانت فرصة لاألزمة الصحية أن ، أكد السيد الوزير ام كلمتهوفي خت

لوقوف على ا فضال عن، الراهنملنظومة الضمان االجتماعي ومدى قابليته للتكيف مع الوضع االستثنائي 

 .األفرادالتي تعترض ملخاطر اتغطية ضمان االجتماعي في أهمية ال

 

 

 

 


