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ا ل س ي د ا ل ر ئي س ،
السيد األمني العام،
أص ح ا ب الس ع ادة،
س يد اتي و س ا دتي ،
ينعقد اجتماعنا هذا في ظرف غير مسبوق تخيم عليه تداعيات جائحة كوفيد–  ،19وآثارها الوخيمة على
مختلف األصعدة الصحية والبشرية واالقتصادية واملالية واالجتماعية .ولذا أجدني ملزما في مستهل كلمتي بتوجيه حتية
شكر وامتنان للعاملني في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم اللتزامهم البطولي وحتليهم بروح التضحية واملثابرة
في مواجهة هذه األزمة.
وإذ أنحني إجالال ألرواح ضحايا هذه الكارثة الصحية ،فإنّي أدعو اهلل عزّ وجلّ أن يشمل املصابني بعافيته
وش ف ائه.
وال يسعني إال أن أشيد بالدور الذي تلعبه املنظمة العاملية للصحة لدعم الدول في هذا الظرف احلرج واضطالعها
بالعمل املستمر لتنسيق اجلهود الدولية للتصدي لآلثار الوخيمة لهذا الوباء.
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إن طبيعة هذه املأساة العاملية وتداعياتها -التي لم تستثن أحدا -تفرض علينا جميعا الوحدة والتآزر لتوفير حل
شامل ومنسق على وجه السرعة ميَكِّن جميع الدول من ضمان رعاية صحية مالئمة ملواطنيها.
ا ل س ي د ا ل ر ئي س ،
كلنا ندرك خطورة الوضع وانعكاسه على مكاسب شعوبنا .إن هذه اجلائحة قد زادت من حِدَّة الفقر وعمقت
أوجه عدم املساواة وفاقمت أوضاع الدول الضعيفة السيما اإلفريقية منها ،التي ال متلك اإلمكانات الالزمة لتخفيف آثار
اجلائحة ،وال القدرة ملواجهة التحديات الناجمة عنها ،والتي تشكل عبءً إضافيا ينضم إلى مختلف األزمات التي
يواجهها العالم ،كتغير املناخ والكوارث الطبيعية واإلرهاب والنزاعات املسلحة والهجرة السرية وكذا العنصرية .وهو
الوضع الذي سينعكس سلبا على التقدم النسبي الذي أحرزته هذه الدول في حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
إن توافق وترابط االقتصاديات واألوضاع والسياسات املنتهجة ،يتطلب إيالء اهتمام خاص الحتياجات الشعوب
املحرومة واملهمشة ،إذ يجب أن تكون املسؤولية مشتركة ومتناسبة مع قدرات كل طرف وحاجاته ،بعيدا عن املقاربات
األحادية واألنانية التي تعمق الالمساواة ،وتؤدي بالنتيجة إلى الرمي مبئات املاليني من البشر في النزاعات وتضعهم حتت
وطأة اجلوع وسوء التغذية واحلرمان من الرعاية الصحية .وهذا بال شك أبشع صور تنافي العدالة.
ا ل س ي د ا ل ر ئي س ،
لقد أدركت اجلزائر منذ أن سجلت احلاالت األولى لإلصابة بهذا الوباء ،خطورة هذا التهديد الصحي ،واتخذت
إجراءات استعجالية واحترازية للتصدي له وحلماية صحة املواطن وسالمته ،حيث كانت من الدول السباقة إلى اتخاذ
تدابير احترازية هامة على غرار إغالق احلدود وتعزيز أنظمة الوقاية الصحية ،واعتماد نظام متكيف للحجر الصحي ووضع
بروتوكوالت صحية تضمن استمرارية مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية والتربوية.
كما مت تسخير موارد بشرية ومادية هامة لتعزيز ودعم النظام الصحي في مواجهة هذا الوباء من خالل حتفيز
العنصر البشري وحمايته ،وتوفير مختلف االحتياجات واللوازم الطبية ورفع قدرة استيعاب املستشفيات وحتسني نظام
الت ش خ ي ص و الت ح ق ي ق الو ب ا ئ ي .
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ومن أجل مواجهة التداعيات االقتصادية الناجمة عن هذا الوضع الصحي ،مت اتخاذ حزمة من اإلجراءات الرامية
لدعم وتشجيع املؤسسات االنتاجية على مواصلة نشاطها ،ومنح تعويضات استثنائية للمؤسسات املتضررة ملتابعة
نشاطها ،فضال عن الدعم املوجه ألصحاب املهن الصغيرة والفئات الهشة واملحرومة ملساعدتها في هذا الظرف الصعب.
ورغم الظروف االقتصادية التي متر بها اجلزائر بسبب انعكاسات هذه األزمة وتزامنها مع انخفاض موارد الدولة
جراء انهيار أسعار املحروقات ،إال أن بالدي حرصت على االلتزام مبقتضيات التضامن الدولي في مواجهة اجلائحة من
خالل االنخراط الفعال في مختلف املبادرات الرامية لتعزيز قدرات الدول وتنسيق جهودها في هذا املجال .ومصداقا لهذا
االلتزام سارعت اجلزائر إلى تقدمي مساهمتها املالية في صندوق األمم املتحدة لالستجابة العاملية للفيروس ،والصندوق الذي
بادر اإلحتاد اإلفريقي بإنشائه للتصدّي للجائحة .كما أرسلت كميات معتبرة من املساعدات اإلنسانية والطبية لفائدة
عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها التنموية والصحية ،فضال عن جتهيز مستشفى مرافق في منطقة تندوف
لصالح الالجئني الصحراويني.
ا ل س ي د ا ل ر ئي س ،
إن خطورة الوضع الراهن الذي متر به شعوبنا ،يستوجب جتند اجلميع وتضافر اجلهود وترقية العمل املتعدد
األطراف في ظل شراكة عاملية معززة ومنشطة وشاملة لضمان التغلب على هذا الوباء وآثاره .ولعل ضمان الوصول السريع
واملنصف إلى اللقاح جلميع الدول والشعوب سيكون أول حتدٍّ يتوجب علينا رفعه لتأكيد إعالء قيمة التضامن التي تفرض
نفسها اليوم ،ليس كمجرد قيمة إنسانية راقية ،ولكن كضرورة حتمية ملواجهة تهديد جماعي ال يعترف باحلدود وال ميَيِّزُ
بني بني البشر.
شكرًا على كرم اإلصغاء.

3

