
 الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـة اجلمهوريـة
 

يـاالجتماع انـالضم و لــالتشغي و لـالعم وزارة  

 

 

 

 

 

 

 

  االجتماعي الضمان و التشغیل و العمل وزیر الغازي، محمد السید مداخلة

  .إلفريقيا الدولية العمل ملنظمة اإلقليمية املكاتب مدراء اجتماع

)2015 فيفري 07 - 05 ، اجلزائر(  

 

 

 

 

 

 

 2015 فیفري
 



 1

 و السادة الوزراء، السيدات 
 السادة المدراء العامون المساعدون لمنظمة العمل الدولية؛  
 السيد المدير الجهوي لمنظمة العمل الدولية إلفريقيا؛  
  السادة والسيدات مدراء المكاتب اإلقليمية؛  
 السيد األمين العام لإلتحاد العام للعمال الجزائريين؛  
 السادة رؤساء منظمات أرباب العمل؛  
 السيدات والسادة ممثلو أسرة اإلعالم. 
 

  

إنه لشرف كبير أن تحتضن الجزائر اجتماع مدراء مكاتب منظمة العمل الدولية لمنطقة 
لدليل عن دعم أعضاء الحكومة  نا بينكم وكذا حضور زميالتي و زمالئيوإن حضور. إفريقيا

ظمة العمل الدولية واعتمادها وخاصة تلك المتعلقة بترقية العمل الجزائر ومساندتها ألهداف من
الالئق للجميع وتجسيد الحقوق والمبادئ األساسية للعمل التي تشكل كذلك، المبادئ المؤسّسة 
التي سمحت للمنظمة بأن تكون عميدة المنظمات الدولية التي واكبت األزمات واألوضاع 

   .اصرالصعبة التي يشهدها العالم المع

كما أود التذكير هنا بمشاركة فخـامة رئيـس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليـقة،        
في الدورة الثالثة والتسعين للمؤتمر الدولي للعمل التي شكلت محطة قوية لهذا المؤتمر والتي 

المتعاظمة  من خاللها جدد التأكيد على يقين الجزائر اتجاه المنظمة الدولية للعمل بالنسبة للمكانة
التي يجب أن تحتلّها في عهد العولمة هذا وكذا على إرادة الجزائر في دعم إنجازاتها في مجال 

  .ترقية العدل والمساواة االجتماعية

لقد أثبتت الجزائر بصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية بأنها تؤدي التزاماتها في مجال       
  .احترام االتفـاقيات الدولية للعمل

  أيتهـا السيدات، أيهـا السـادة،    

وفي مجال عالقات العمل، فإن الجزائر واعية كل الوعي بضرورة وضع مسار تطورها       
في انسجام مع المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان في العمل، حيث صدقت على تسعة 

فاقيات األولية الثالثة اتفاقية للعمل، من بينها االتفاقيات األساسية الثمانية واالت) 59(وخمسين
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والتي وضعت الجزائر في  مصاف الدول التي صدقت على أكبر عدد من اتفاقيات منظمة 
  .العمل الدولية

وقد كانت هذه التصديقات ثمرة نهج تشـاوري قامت به الجزائر نسبة إلى المعاييـر       
  .   الدولية للعمل وهذا ما سمح لها بإثراء التشريـع الوطني

، تم 1990وإنني ألغتنم هذه الفرصة ألذكر بأنه بعد إصدار القوانين االجتماعية لسنة          
وهذا ما سمح . إعتماد آلية للحوار والتشاور اإلجتماعي مع الشركاء االجتماعيين واالقتصاديين

بمعالجة الملفات االقتصادية واالجتماعية الكبرى في إطار توافقي ال سيما من خالل لقاءات 
                    - حكومة وعمال  -حكومة ومستخدمون وعمال(ورية على شكل لقاءات ثنائية وثالثية د

ونجد آلية الحوار هذه حاضرة على مستوى المؤسسة، وإذ تتخذ ). أو مستخدمون وعمال
الحكومة مجموعة من التدابير لتنظيم اللقاءات الدورية التشـاورية، مع التذكير بعرض التجربة 

لمجلس إدارة المكتب الدولي  309جزائرية في مجال الحوار اإلجتماعي خالل أشغال الدورة ال
  .2010للعمل في نوفمبر 

، أدت هذه الديناميكية إلى التوقيع على العقد الوطني االقتصادي 2006وفي سنة      
االقتصادي  واالجتماعي، ثم بعد انتهاء مدة صالحيته، تم تمديـدها وأخيرا التوقيع على العقد

  .2014واالجتماعي للتنمية سنة 

منظمة نقـابية  64وفي مجال الحرية النقابية، سجلت الجزائر تطورا هاما حيث تم تسجيل      
منظمة نقـابية للمستخدمين تنشط ليس فقط في القطاع االقتصادي وإنما كذلك في  30للعمال و

نقـابي متنوع وحاضر في كل قطاعات ويمكن القول بأن الفضاء ال. قطاع الوظيفة العمومية
  . النشاط

وأخير، وفيما يتعلق بعالقات العمل، قمنـا من جهة، بإصالحات عميـقة على مصالح      
مفتشية العمل وذلك تنفيـذا لتعليـمة فخـامة السيد رئيس الجمهـورية قصد تعزيز أسالك 

المتعلقة بمفتشية العمل، ومن  181 المراقبة وهذا ما يتوافق مع نفس اتجاه أحكام االتفاقية رقم



 3

جهة أخرى، بتكييف تشريع العمل من خالل إعداد مشروع قانون يتضمن قانون العمل، هذا 
القانون الذي جاء لدعم حقوق وواجبات األطراف وتعزيز الحوار االجتماعي لالستجابة 

  .  وة والشغللديناميكية المؤسسة التي يجب أن تكون تنافسية باعتبارها قطبا لخلق الثر

  السيدات والسادة األفاضل،

إن ترقية التشغيل ومحاربة البطالة يشكالن من اإلنشغاالت الكبرى للحكومة حيث أولت الجزائر 
  .إهتماما بالغا لوضع سياسة فعالة في هذا المجال ترمي أساسا إلى ترقية التشغيل الدائم والمنتج

د، الجوانب المتعلقة باإلقتصاد الكلي والجزئي تأخذ هذه النظرة بعين اإلعتبار وفي آن واح
ومختلف العوامل التي تأثر على التشغيل ومساهمة الفاعلين والشركاء في هذا المجال وكذا 
ضرورة بروز مرفق عمومي ناجع للتشغيل وأخيرا ضرورة إنتهاج مسعى قطاعي مشترك 

 .قصد تنشيط سوق العمل أكثر فأكثر

  :ل حول األهداف الرامية إلىوعليه، تمحورت سياسة التشغي

  محاربة البطالة من خالل مقاربة إقتصادية، -
 دعم اإلستثمار المنتج والمولد لمناصب شغل، -
 ترقية الروح المقاوالتية لدى الشباب، -
 تكييف شعب وتخصصات التكوين مع إحتياجات سوق العمل، -
 .ترقية كفاءات المؤسسات الناشطة في سوق العمل -

  

ألهداف، تمت المصادقة على مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة ومن أجل بلوغ هذه ا
  .2008البطالة وتنفيذه إبتداء من سنة 

يعتمد هذا المخطط على تحليل معمق للتجارب السابقة مع اإلشارة إلى تنفيذ تدابير تحفيزية ذات 
والمحافظة طابع جبائي وشبه جبائي لفائدة المؤسسات وذلك قصد تشجيع إحداث مناصب شغل 

  .عليها
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من جهة أخرى، وفي إطار ترقية الروح المقاوالتية لدى الشباب، تم وضع جهازين لدعم إحداث 
سنة واآلخر خاص  35و  19النشاطات، األول موجه للشباب البالغ أعمارهم ما بين 

سنة، حيث يستفيد األشخاص المؤهلون من مرافقة خالل  50إلى  30باألشخاص البالغين من 
  .مراحل إنجاز وإستغالل مشاريعهم كافة

ومن جهتها، تتم ترقية الشغل المأجور للشباب طالبي الشغل المبتدئين من خالل جهاز المساعدة 
سنة الباحثين عن أول  35إلى  18على اإلدماج المهني الموجه للشباب البالغ أعمارهم من 

  .منصب شغل لهم

اب لدى المؤسسات اإلقتصادية أو اإلدارات أو إن جهاز اإلدماج المهني هذا يسمح بتنصيب الشب
  . على مستوى الورشات ذات المنفعة العمومية

  سيداتي و سادتي،

سوف أتطرق اآلن إلى الجانب األخير ويتعلق بموضوع الضمان االجتماعي الذي يعد بمثابة 
  .أداة امتيازية للتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية

ة األخيرة لألزمة االقتصادية والمالية العالمية إلى تأكيد، من خالل تطلعات بالفعل، لقد أدت الفتر
وآمال شعوب بلدان عديدة  بما فيها البلدان المتقدمة أهمية الضمان االجتماعي وال سيما في 

  .إطار مكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي

االستمرار في اتخاذ على صعيد قارتنا االفريقية، يتمثل الهدف الرئيسي، في نظرنا، في 
إجراءات دائمة للحماية االجتماعية وتعزيزها بحيث تكون مكيفة مع الظروف الوطنية وكذا 

  .ضمان متابعة توسيع نطاق تغطية الضمان االجتماعي

  .في هذا المجال، أدرجت الجزائر الحماية االجتماعية في صلب استراتيجية تنميتها االقتصادية
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البرامج االستثمارية الواسعة النطاق المباشرة من طرف الدولة، تم تطبيق وعليه، وبالتوازي مع 
وقد شجع هذا السياق الشامل التكفل بجزء هام من االحتياجات . سياسة تنموية اجتماعية

  .االجتماعية للفئات وأدى تدريجيا إلى تحسن محسوس في معظم مؤشرات التنمية البشرية

  :السايسة االجتماعية على ثالث أسس وهي ويرتكز هذا المسعى الخاص بتنمية

  األساس األول يتشكل من منظومة الضمان االجتماعي حيث أن الحفاظ عليها وتدعيمها
 شكّل دوما انشغاال رئيسيا بالنسبة للحكومة، 

 األساس الثاني يتعلق بالتحوالت االجتماعية للدولة لفائدة الفئات الهشة. 

 لتي مفادها أن إنشاء مناصب الشغل يعد أفضل طريقة األساس الثالث يتمثل في الفكرة ا
  . من أجل حماية اجتماعية ناجعة

وباالتالي، فإن المنظومة الجزائرية للضمان االجتماعي المرتكزة على مبدئي التوزيع والتضامن  
وقد تم الشروع في تطبيق برنامج . تضم جميع الفروع المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية

ت الذي يهدف إلى تطوير هذه المنظومة والحفاظ عليها وذلك خالل العشرية الماضية اإلصالحا
  :وارتكز على

 تحسين نوعية الخدمات، -

عصرنة تسيير هيئات الضمان االجتماعي من خالل تعميم استخدام تكنولوجيات اإلعالم  -
 واالتصال وإدخال البطاقة االلكترونية للمؤمن له اجتماعيا،

التوازنات المالية لمنظومة الضمان االجتماعي وإصالح تمويلها وذلك قصد والحفاظ على  -
 .ضمان استقرارها المالي

فيما يخص هذه النقطة األخيرة، تعززت الجزائر بفضل قرار رئاسي بالصندوق وطني 
  .الحتياطات التقاعد
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  سيداتي و سادتي،

عن إرادتها في  انطالقا من نتائج كل هذه اإلنجازات واإلصالحات، عبرت الجزائر
المساهمة بقوة في تنمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التشغيل وعالقات العمل وكذا 

  .الضمان االجتماعي وتقاسم تجربتها على الصعيد الدولي وال سيما مع البلدان اإلفريقية

ماعي بهذا الصدد، جسدت الجزائر هذه اإلرادة من خالل إنشاء المدرسة العليا للضمان االجت
بالجزائر والتي كانت محل اتفاق مع منظمة العمل الدولية قصد جعلها مؤسسة تكوين بامتياز 
في مجال الحماية االجتماعية للموارد البشرية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان 

  .اإلفريقية

اب ستدعم هذه المدرسة بقطب للبحث الجهوي في مجال الحماية االجتماعية يتم ربطه باألقط
  .الدولية األخرى للبحث في نفس المجال

تلكم هي اإلنجازات واآلفاق الرئيسية للجزائر في المجاالت التي تتطرقون إليها اليوم 
مع   بالجزائر بمناسبة هذا الحدث الهام لمكتب العمل الدولي والذي رغبت بشدة تقاسمه معكم

طات المكتب الجهوي بالجزائر اإلشارة إلى أننا نسجل بكل ارتياح التطور اإليجابي لنشا
  .لبلدان المغرب العربي

  

  .أشكركم على كرم اإلصغاء وأتمنى لكم إقامة طيبة في الجزائر والنجاح الكامل ألشغالكم


