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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم على أشرف المرسلين

 السيد الوالي،• 

 السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي،• 

 السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه،• 

 اإلطارات المدنية والعسكرية،• 

 أسرة اإلعالم،• 

 .أيها الحضور الكريم• 

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 

هذه الوالٌة الرمز وقلعة فً  الٌوم  أن أتواجد بٌنكمٌطٌب لً

من القالع التارٌخٌة،  

أشكر بداٌة السٌد الوالً وإطارات الوالٌة على حسن 

االستقبال وكرم الضٌافة،  
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على والشكر موصول، من خاللكم، إلى كافة سكان الوالٌة، 

.   ما خّصونً به من حفاوة االستقبال

وبهذه المناسبة، ٌغمرنً واسع االعتزاز واالفتخار بأن 

، إذ أترحم بإكبار على 1945أتواجد بأرض الثامن ماي 

أرواح شهداء المقاومة الشعبٌة والحركة الوطنٌة وثورة 

الفاتح نوفمبر المجٌدة األبرار،  

كما أهٌب بجمٌع أبناء المنطقة كّل حسب موقعه وحدود 

مسؤولٌاته بأن ٌواصلوا بتفان العمل على الحفاظ على ما 

تحقق من مكاسب للمنطقة،  

وقفت على ثمارها خالل هذه الزٌارة، وهً المكاسب التً 

أٌن اّطلعت عن كثب، على سٌر مختلف الهٌئات تحت 

 . الوصاٌة بالوالٌة

حرصت خالل زٌارتً لمختلف هٌاكل القطاع بالوالٌة على 

أن ٌتجند كافة المسؤولٌن على ضمان خدمة عمومٌة تستجٌب 

لتطلعات مواطناتنا ومواطنٌنا، وتخفٌف وتبسٌط اإلجراءات 

اإلدارٌة وتسهٌل ما أمكن منها،  
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كما أسدٌت تعلٌمات صارمة بتحسٌن ظروف االستقبال 

والتكفل بانشغاالت المواطنٌن، وبأن ٌولوا رعاٌة خاصة 

.  للفئات الهشة والمتقاعدٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة

السيد الوالي، السيدات والسادة، أيها الحضور الكرام، 

توجه إلى إطارات القطاع على أستغل هذه السانحة، أل

المستوى المحلً، بجملة من التعلٌمات والتوجٌهات، تتعلق 

ببعض الملفات التً نعمل حالٌا على تفعٌلها من أجل إضفاء 

. دٌنامٌكٌة أكبر لنشاطات القطاع

همٌة تفعٌل اللجنة وفً هذا الصدد، أود التأكٌد بداٌة على أ

الوالئٌة لترقٌة التشغٌل، بوصفها المحرك لقطاع التشغٌل 

 .واألداة الفعالة لترقٌته على المستوى المحلً

من الجدٌر التذكٌر، أن العمل على انتظام واستمرار 

اجتماعات اللجان المحلٌة لترقٌة التشغٌل مّهم،  

وعلٌه أدعو مدٌر التشغٌل بالوالٌة إلى الحفاظ على هذه 

الدٌنامٌكٌة بما من شأنه خلق فضاء للنقاش وتقدٌم االقتراحات 

.  لتحسٌن وضعٌة التشغٌل على المستوى المحلً
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وهنا، ال ٌفوتنً التنوٌه بأن والٌة سطٌف حّققت وثبة نوعٌة 

 تقلٌص نسبة البطالة، وذلك بفضل الجهود المبذولة، مجالفً 

،  % 6.48حٌث تقّدر نسبة البطالة بها بـ 

جعلها والٌة وهً نسبة جٌدة مقارنة بالمعدل الوطنً، ت

نموذجٌة لٌس فقط من حٌث استقطاب الٌد العاملة بل أٌضا 

من حٌث مؤشر النشاط االستثماري، أٌن تحّولت إلى منطقة 

 .صناعٌة وخدماتٌة بامتٌاز

وهو ما ٌؤكد مرة أخرى، بأن النشاط االقتصادي وتشجٌع 

 .االستثمار هو الحل األمثل واألفضل لمعالجة مشكلة البطالة

تشجٌع نشاط المناولة وفً هذا اإلطار، ٌتعٌن علٌكم 

نشاطات الخدماتٌة المرتبطة بالخصوصٌات االقتصادٌة وال

للوالٌة، 

وتشجٌع شباب المنطقة، خاصة منهم  رافقةوذلك عن طرٌق م

حاملً الشهادات وذوي الكفاءات المهنٌة من أجل االستفادة 

من التسهٌالت التً تمنحها األجهزة العمومٌة الستحداث 

. المؤسسات المصغرة
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 وفً ذات السٌاق، أشرفت أمس على مراسم اإلطالق

 التابعة المباعة غٌر التجارٌة المحالت منح لعملٌة الرسمً

 الذٌن المقاولٌن السكن، لفائدة وزارة وصاٌة تحت للهٌئات

 .النشاطات دعم أجهزة إطار فً مشارٌعهم أنجزوا

وعلٌه، أطلب من مدٌر التشغٌل الحرص على تسرٌع عملٌة 

 .تنفٌذ هذه العملٌة على مستوى والٌة سطٌف

 السيد الوالي، السيدات والسادة، أيها الحضور الكرام، 

فً مجال الضمان االجتماعً، أشّدد على أهمٌة تعزٌز عملٌة 

تحصٌل االشتراكات بكافة الطرق القانونٌة،  

ومضاعفة نشاط التحسٌس والتوعٌة واإلعالم تجاه المواطنٌن 

ومختلف المتعاملٌن بأهمٌة االنتساب لصنادٌق الضمان 

 . االجتماعً وانتظام االشتراك فٌها

وهذا من أجل حماٌة التوازنات المالٌة لهذه الصنادٌق 

وبالتالً ضمان دٌمومتها ودٌمومة الخدمات واآلداءات 

(prestations)  التً تمنحها لفائدة مختلف شرائح المجتمع

 .السٌما الهشة والضعٌفة منها، على غرار فئة المتقاعدٌن
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كما ٌتعٌن على مصالح مفتشٌة العمل، الصرامة فً تطبٌق 

تشرٌعات العمل، وتحسٌس العمال وأرباب العمل بأهمٌة 

وااللتزام االلتزام بضوابط السالمة والصحة المهنٌة، 

.  للضمان االجتماعًبالتصرٌح

ولن ٌتأتى ذلك إال بالعمل الٌومً المستمر والتواجد فً 

المٌدان، بحٌث ٌشعر المواطن أن اإلدارة قرٌبة منه وهً فً 

 خدمته،

فً األخٌر، أجدد شكري للسٌد الوالً وجمٌع إطارات 

وموظفً وسكان الوالٌة على حفاوة االستقبال وكرم 

 . الضٌافة

 شكرا على كرم اإلصغاء

. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته


