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افتتاح أشغال الدورة التكوينية في مجال الضمان االجتماعي
لفائدة إطارات المؤسسة الفلسطينية للضمان االجتماعي

المدرسة العليا للضمان االجتماعي  -الجزائر
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بسم هللا الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف المرسلين
 السيد األمين العام لالتحاد العام للعمال الجزائريين؛ سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر؛ السيد ممثل المكتب الدولي للعمل بالجزائر؛ السيد والي والية الجزائر؛ السيدات والسادة رؤساء وممثلي منظمات أرباب العمل؛ بناتي وأبنائي من طلبة المدرسة العليا للضمان االجتماعي؛ أسرة اإلعــــالم، الحضور الكريم.السالم عليكم ورحمة هللا تــعالى وبركاته

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء.
أودّ أن أخـــص بالتحية والترحيب أشقاءنا القادمين من دولة فلسطين
العزيزة على قلوب الجزائريات والجزائريين  ...نزلــتــم سهال وحلــلــتم
أهال ،فأنتــم في بلدكـــم وبين أهلـــكم وفــيـــكم يــصـــدق قول الشاعر :
يا ضيـفـــنا  ،لو جئـــتنا لوجدتــنا نحن الضيوف وأنــت رب المنزل
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سيداتي سادتي،
نجتمع اليوم بمناسبة تنظيم دورة تكوينية في مجال الضمان االجتماعي
لفائدة إطارات المؤسسة الفلسطينية للضمان اإلجتماعي ،بالتعاون مع
المكتب الدولي للعمل بالجزائر.
يعدّ هذا اللقاء بالنسبة لنا وجها آخر من أوجه التعاون والتضامن مع
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني األبــي ،وفرصة متجــدّدة
للمساهمة في إرساء إحدى أهم مؤسسات الدولة الفلسطينية .يتعلق األمر
ســاسة يقــع على عاتـــقها التكفل بالحماية اإلجتماعية
بمؤسسـة ح ّ
للمواطن الفلسطيني.
تعــد هذه العملية أيضا ،امــتــدادا اللــتزام الجزائر حكومة وشعبا بمساندة
الشعب الفلسطيني ودعمه في جهـــود إرساء مؤسساته ،خاصة بعد
اإلعالن التاريخي عن قــيام الدولة الفلسطينية بالجزائر في  51نوفمبر
.5811
ذلك ّ
أن القضيــة الفلسطينية ما فــتــئــت تــشغـــل وجـــدان كل جزائري،
وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ،الذي
لم يــتــوان لحظة واحدة في مـــؤازرة الشعب الفلسطيني ونــصرة
قضيــتــه ،من خالل المواقف التي عــبّــر عنها ،السيما في المحافل
الدولية.
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ومن منّـــا ال يــذكر دور الجزائر البارز في إيصال رئيس منظمة
التحريــر الفلسطينية آنذاك الراحل ياسر عرفات ،إلى مــنبر األمم
المتحدة ،خالل الدورة الـ  98للجمعية العامة ،عام  ، 5891والتي ترأسها
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للشؤون الخارجية للجمهورية
الجزائرية.
إنها مواقف تعبّــر عن قناعــة راسخة بــدعم الشعب الفلسطيني البطــل
في ثباتـــه وصمــوده ونضالــه الـــدؤوب الفــتـــكاك حقوقه الوطنية غير
القابــلـة للــتـــصرف.
سيداتي سادتي،
ستكون هذه الدورة التي تــدوم أربعة أيام ،مناسبة لتبادل المعارف
والمعلومات والخــبرات في مجال وضع وإدارة السياسات في مجال
الضمان االجتماعي.
كما ستسمح للخبراء الفلسطينيين بالتعرف على التجربة الجزائرية في
المجال ،من خالل عروض ومداخالت يقدمها إطارات وتقنيون ،تتمحور
أساسا حول تاريخ وتطور وآفــاق منظومة الضمان االجتماعي
الجزائرية ،وكذا مختلف اإلصالحات التي ت ّم إدخــالــها على هذه
المنظومة بهدف عصرنة مؤسساتها وتحسين نوعية الخدمات المقدمة
للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
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كما يتضمن البرنامج المسطر ،تنظيم زيارات ميدانية لبعض المراكز
التابعة للصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
والصندوق الوطني للتقاعد ،تسمح لهم باالطالع عن كــثب على التنظيم
اإلداري والمالي لهاتــه الهيئات.
ّ
إن الهدف األساسي من هذا البرنامج الذي يحظـى بدعم المكتب الدولي
للعمل ،يتمثّـــل في وضــع األســس واللــبــنــات إلقامة تعاون مشترك
بين الجزائر ودولة فلسطين في مجال العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي.
أتمنى أن تستجــيب هذه الدورة التكوينيـــة لـــتـــطلعاتكم المعــرفية
وانشــغاالتــكــم العمــلـــيــة .وفقكم هللا وســـدّد خــطـــاكم.

شاكرا لكم كرم اإلصغاء
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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