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سيدنا  و الصالة والسالم على أشرف املرسلين ن الرحيمبسم هللا الرحم

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 و السادة الوزراء؛ ةالسيد 

  مدير املعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر،السيد 

 ،السيد األمين العام ملجلس األمة 

 ،السيد مدير املدرسة، والسيدات والسادة األساتذة 

 إطارات وموظفو املدرسة العليا للضمان االجتماعي،  السيدات والسادة  

 ؛األعزاء الطلبة 

 ،السيدات والسادة إطارات القطاع 

  االعالم؛أسرة 

  الكريم. الحضور 

 وبركاتهتعالى  ورحمة هللاالسالم عليكم 

بداية وأصالة عن نفس ي ونيابة عن كل املنتسبين للمدرسة وطلبتها يسعدني أن 

أرحب بضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم معنا فعاليات حفل اختتام 

، التي امتدت استثنائيا إلى هذا اليوم بسبب 9191/  9102السنة الجامعية 

 . الوضعية الوبائية التي عانت منها الجزائر والعالم بأسره

أعتز بحضوركم معنا ضيوفنا الكرام ومقاسمتنا أفراح بناتنا وأبنائنا خريجات 

وخريجي الدفعة الخامسة، الذين أتوجه إليهم بخالص التهاني والتبريكات، 

 التي بذلوها طوال مدة تكوينهم، والشكر وشكرهم على مثابرتهم وعلى املجهودات

ذين أشرفوا وأطرو تكوين هذه البيداغوجية واإلدارية ال موصول لكل االطارات

 الكوكبة الخامسة من إطارات الغد. 
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إننا نطمح أن نجعل من هذه املدرسة العليا صرحا وطنيا وقاريا للتكوين والتكوين 

املتواصل لفائدة قطاع العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، وهذا ما يستدعي 

لقطاع، يات وتطلعات اضرورة تطوير وتكييف البرامج واملناهج بما يتماش ى وتحد

الذي نسعى إلى إصالحه إصالحا حقيقيا وجذريا بمراجعة آداءاته وتسييره 

 ومخرجاته.

لوزارة عصرنة ورقمنة كل القطاع والهيئات التابعة له، وذاك يتضمن برنامج ا

من أجل القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية بإضفاء 

قين والردود على إنشغاالت املواطنين في أقصر الشفافية واملساواة بين املرتف

 اآلجال، وهذا ما أحرص عليه وما أنا عازم على تحقيقه.

إنني مدرك أن تحقيق هذه املستهدفات يرتكز أساسا على العنصر البشري الكفؤ 

صاحب الهمة والوطنية املتقدة واملؤمن برسالة املؤسسة التي ينتمي إليها 

أيها املتخرجون األعزاء تمثلون لدي هذا النموذج  وبقداسة خدمة اآلخر، إنكم

الحي من اإلطارات املدعوة لضخ دماء جديدة في أوصال هذه الهيئات وباقي 

القطاعات الوزارية األخرى واملشاركة في إحداث اإلصالحات املنشودة، إن على 

مستوى التسيير والتدبير والتخطيط أو في نوعية الخدمات والتواصل مع 

 ين. املواطن

 السيدة والسادة الوزراء، 

 الحضور الكرام 

إن حرصنا على النهوض بالقطاع والدفع به قدما نحو العصرنة والرقمنة هو ما 

أدى بنا إلى املبادرة بمراجعة نظام تسيير هذه املدرسة ومهامها، لتكون أداة فعالة 

نيات قفي تكوين موظفي وإطارات القطاع والهيئات التابعة له وإمدادهم بالت
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الحديثة في مجال التسيير والتنمية البشرية والرفع من قدراتهم العلمية واملهنية 

وتحسين جاهزيتهم ملواجهة كل التحديات املرتبطة بكل من العمل والتشغيل 

 والضمان االجتماعي وغيرها من القطاعات الوزارية األخرى.

إننا نطمح أيضا أن نجعل من هذا الصرح مؤسسة مرجعية في التكوين والتكوين 

املتواصل واألبحاث العلمية ونشر املؤلفات والدوريات ذات الصلة وإمداد 

الوزارة بالدراسات واملقترحات التي من شأنها املساعدة على إتخاذ القرار، 

 ث. قطاع بفروعه الثال الللمحافظة على املكتسبات االجتماعية وتطوير أداءات 

أجدد شكري ملسؤولي املدرسة ولألساتذة وأجدد التهاني لخريجات وخريجي 

الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان االجتماعي، متمنيا لكم التوفيق 

آدائكم  التميز والتفوق والتألق في بمساركم املنهي وملحا عليكم بوجو  والتجاح في

 كما كنتم في فترة تكوينكم. 

وفقنا هللا جميعا ملا يحبه ويرضاه وأجرى الخير على أيدينا لخدمة الجزائر 

 الجديدة وجعلنا عند حسن ظن املواطنين بكم وبنا. 

 شكرا لكم جميعا على كرم اإلصغاء واملتابعة.

 )وقل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون(

 

 .وبركاتهتعالى  ورحمة هللا والسالم عليكم


