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بسم اهلل الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف املرسلني

السيدات والسادة أعضاء احلكومة؛
السيدات والسادة الـمستشارون لدى السيد رئيس اجلمهورية؛
السيدات والسادة السفراء؛
السيدات والسادة األساتذة واخلبراء؛
السيدات والسادة ممثلي منظمات أرباب العمل والشركاء اإلقتصاديني اإلجتماعيني؛
السيدات والسادة احلضور؛
السيدات والسادة ممثلي وسائل اإلعالم.

السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
يسعدني أن أشرف على اختتام هذا الـملتقى الهام حول "الصناعة الصيدالنية :إستراتيجية وحتديات"
الذي حظي بالرعاية السامية للسيد رئيس اجلمهورية.

وأود بهذه الـمناسبة أن أعبر لكم عن مدى سروري مبستوى الـمداخالت والنقاش الذي دار بني احلاضرين
من خبراء وممارسني في مجال الصناعة الصيدالنية في اجلزائر.
أيتها السيدات أيها السادة
ال ُيخفى على أحد بأن ظهور فيروس كورونا "كوفيد  "19في ديسمبر من سنة ُ ،2019سْرَعاَن ما كشف عن
هشاشة الـمنظومة الصحية في العديد من الدول الـمتقدمة ،التي عجز الكثير منها على التصدي لهذا الوباء
واحتواء انتشاره السريع.
وقد أدت هذه الوضعية إلى مراجعة األولويات وإعادة النظر فـي ترتيبها حيث أصبح تأمــني الـمواد
احليوية جزءا ال يتجزأ من سياسات األمن الوطني الشامل َمبا ُيحقق األمن الصحي والغذائي.
ت هذه األزمة بأن الدول التي تنتج دواءها وغذاءها لن تبقى رهينة للضغوط االقتصادية التي تقيد
كما أْثَبَت ْ
سيادتها اإلقتصادية وحتى السياسية.
وخير دليل على ذلك ماحدث من صراع ومنافسة دولية شرسة على سوق الكمامات وما يحدث حاليا حول
اللقاح.
أيتها السيدات أيها السادة
إن مسعى اإلصالح الذي تبناه السيد رئيس اجلمهورية ،منذ بداية عهدته الرئاسية ،يأتي اْنطالقا من
صِه على ضمان األمن الصحي للجزائريني وتكييف منظومتنا في هذا الـمجال لـمواكبة التحديات على
ِحْر ِ
الصعيدين الوطني والدولي.
ومن بني اإلجراءات امللموسة األولى التي أقرها السيد رئيس اجلمهورية  ،يجدر ذكر إنشاء الوكالة الوطنية
لألمن الصحي التي كلفت بتشخيص واقع املنظومة الصحية بشكل دقيق من أجل وضع سياسات عمومية
تهدف إلى الوصول إلى منظومة صحية حديثة متطورة بكل أبعادها.

أيتها السيدات أيها السادة
إن الصناعة الصيدالنية ُتعتبر محورا أساسيا في برنامج السيد رئيس اجلمهورية وفي مخطط عمل احلكومة.
وما إنشاء وزارة للصناعة الصيدالنية ِإَّال ترجمة لهذه اإلرادة ،بحيث ُكِّلفت هذه الوزارة بتوفير جميع
الوسائل واإلمكانيات الالزمة إلزالة كل العراقيل البيروقراطية وحترير الـمبادرات من أجل بروز صناعة
صيدالنية وطنية حقيقية.
كما أن الهدف من إنشاء هذه الوزارة هو تغطية أكبر قدر ممكن من االحتياجات الوطنية من األدوية والتوجه
نحو التصدير وخاصة نحو السوق اإلفريقية واالنفتاح على الشراكة مع الدول الرائدة في مجال إنتاج األدوية.
وال شك أنكم الحظتم أيتها السيدات أيها السادة ،أن احلكومة  ،رغم إنشغالها بتسيير األزمة الـمرتبطة
بإنتشار وباء كورونا " كوفيد  ،"19قد قامت بوضع األحكام التنظيمية واإلجرائية وتوفير جميع اإلمكانيات
للمحافظة على االقتصاد الوطني في وقت قياسي ،رغم الصعوبات التي عاشتها بالدنا على مدى السنة
الفارطة ومازالت تواجهها إلى حد الساعة.
أيتها السيدات أيها السادة
لقد شكلت الندوة الوطنية حول مخطط اإلنعاش اإلقتصادي التي انعقدت في أوت  ،2020إنطالقة حقيقية
للتجسيد الفعلي لرؤية السيد رئيس اجلمهورية بوضع مخطط تصحيح مسار اإلقتصاد الوطني وكذا
اإلستراتيجية الواجب إتباعها في إطار تشاور واسع وصريح مع جميع الشركاء اإلقتصاديني واإلجتماعيني.
بل إن اجللسات الوطنية حول إقتصاد الـمعرفة ،التي انعقدت فـي نهاية شهر مارس الفارط ،قد كانت هي
األخرى مناسبة لتأكيد التوجه نحو وضع بالدنا ضمن أفق يسمح لها باالنتقال تدريجيا من إقتصاد
ريعي إلى إقتصاد متنوع يعتمد على رأس الـمال البشري كمحرك أساسي للتطور وعلى الـمؤسسات الناشئة
والصغيرة والصناعات التحويلية كقاطرة تقود اإلقتصاد.
فضال عن ذلك فإن البعد اإلقتصادي للثقافة وإدراجها في مسار هذا التحول قد حضي باهتمام احلكومة ،
باعتبارها أيضا من ركائز النمو اإلقتصادي.

أيتها السيدات أيها السادة
إن احلكومة رغم األزمة الصحية التي كان أثرها قويا على جميع القطاعات االقتصادية ،قد متكنت من
تسيير الوضعية ببراغماتية وعقالنية كبيرة ،وستظل مستمرة على هذا النهج حتى نهاية اإلنعكاسات
السلبية لهذه األزمة الصحية.
وبهذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن تواصل الـمنحى التنازلي لعدد اإلصابات وكذا نوعية التكفل بالـمصابني
لدليل ملموس على فعالية الـمقاربة التي انتهجتها احلكومة حتت قيادة السيد رئيس اجلمهورية وتوجيهاته.
حقيقة ،لقد اتخذت عدة إجراءات صعبة من الناحية اإلقتصادية واالجتماعية وكذا الصعوبات التي خلفتها
هذه اإلجراءات على الـمواطنني .غير أن هذه اإلجراءات اإلستثنائية قد سمحت بإنقاذ العديد من األرواح
البشرية مثلما سمحت لقطاع الصحة بالتصدي ومقاومة هذه الصدمة الشديدة.
أيتها السيدات أيها السادة
إن هذه األزمة الصحية قد أتاحت للجميع فرصة استخالص الدروس والعبر وإلى ضرورة القيام
بإصالحات عميقة للمنظومة الصحية ،خاصة بإعادة تنظيمها ومراجعة طريقة تسييرها وكذا تأهيل
وتكوين رأسمالها البشري.
ولذلك يجب أن يندرج إصالح الـمنظومة الصحية ضمن مقاربة شاملة وتشاركية تساهم فيها كل مكونات
أسرة القطاع وجميع الشركاء من القطاعني العام واخلاص.
إضافة إلى ذلك ،فإن هذا اإلصالح يتطلب ،أيضا ،تنسيقا مكثفا ودائما بني وزارة الصحة ووزارة الصناعة
الصيدالنية ،حيث يعد هذا التماسك شرطا أساسيا لبناء منظومة صحية عصرية قادرة على االستجابة
للطلبات املتزايدة للمواطنني على اخلدمات الصحية وبالنوعية الالزمة.
وفي األخير أؤكد لكم عزم احلكومة على مواصلة اإلصالحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير صناعة
صيدالنية حقيقية من شأنها الـمساهمة في تنويع االقتصاد الوطني واحلد من عبئها على ميزان الـمدفوعات
من جهة ،وضمان األمن الصحي لـمواطنينا من جهة أخرى.
وإذ أشكركم على كرم اإلصغاء ،أمتنى لكم رمضانا مباركا.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

