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السادة أعضاء احلكومة،
السيد رئيس املجلس الوطني اإلقتصادي واالجتماعي،
السادة األمناء العامون للمنظمات النقابية،
السيدات والسادة رؤساء منظمات أرباب العمل،
السيدات والسادة أعضاء أسرة الصحافة الوطنية؛
أيتها السيدات ،أيها السادة،
ال بتعليمات السيد رئيس اجلمهورية ،الذي ُيتابُع بانشغال كبيٍر ومتواصٍل ،األزمة الصحية وعواِقَبها
عم ً
ص إلنشاء جلنٍة لتقييِم آثار جائحِة فيروس
ص ُ
ح هذا اللقاء الذي سُيخ َ
ف على افتتا ِ
الوخيمةُ ،يسعُدني أن ُأشر َ
كورونا على اإلقتصاِد الوطني ،مبساهمِة جميع الشركاء اإلجتماعيني واإلقتصاديني.

أيتها السيدات أيها السادة،
ق ،نتيجَة اقتراِن عوامٍل مختلفةَ ،نْذُكُر منَها
إن اجلزائَر ُتواجُه كما َتعلمون ،وضًعا اقتصادًيا غير مسبو ٍ
صا ،األزمة الهيكلية الـَموُروَثة عْن احلوكمة الـماضية ،وأزمة اإلنهيار الشديد ألسعار الـمحروقات،
خصو ً
وأخيًرا ،األزمَة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
ت
ت إلى وضِع اآلليا ِ
وبالتالي ،فإن الدولة اجلزائريةُ ،منُذ ظهوْر البوادر اْ ألولى لهذه األزمة الصحية ،قد َسارع ْ
ح
ت الـُمجتمْع على الصعيد الصحي ،مع اتخاذ التدابير الضرورية لكب ِ
التي من َشأنَها التكفَل باحتياجا ْ
انتشار ْهذا الفيروس الـُمَدِمْر.
ت ضرًرا كبيًرا باإلقتصاد الوطني ،والسيَما بالنسبة للتجارة ،والفندقة ،والنقل،
غير أن هذه التدابير قد َأحلق ْ
والسياحة ،والبناء واألشغال العمومية والري ،وغيرَها من األنشطة اإلقتصادية والتجارية.
وأماَم آثار هذه األزمة على اقتصاِدَنا ،كان ال بد من أن َتْعَتِمَد احلكومة مجموعًة من التدابيِر الراميِة إلى
ف من هذه اآلثاْر ،سواء لفائدة الُعمال األكثِر هشاشًة الذين فقدوا مصدر َدْخِلِهم ،أو مْن ِخالل
التخفي ِ
العديد من إجراءات التخفيف اجلبائي وِشبه اجلبائي وكذا تسهيالت بنكية أخرى لفائدة الـمؤسسات،
صدمِة النفطيِة التي َطرأت وسط
كاِبُد أزمًة ماليًة ُمتعددة األبعاْد ناجمًة َعِن ال َ
وذلك على الرغم ِمن َكوِنَها ُت َ
األزمة الصحية.
أيتها السيدات أيها السادة،
ني في ُمواجهِة هذه الوضعية؛ حيث سجلنا
ي للجزائري َ
س الَعَمل ِ
حل ْ
لقد كشفت أزمة فيروس كوفيد مدى ا ِ
ت هذه األزمة عن َعبقرية َقَّل َنظيُرَها
شَف ْ
حركة استثنائية للتضامن مع الـُمستضعفني ِمَن السكاْنِ ،مْثَلَما َك َ
صَد مساعدة
صناعِة أدويٍة وأجهزة طبيةَ ،ق ْ
َلَدى َشَباِبَنا ِمَن الطلبِة والباحثني والـُمقاولني ،في اإلبتكاِر من أجل ِ
ي الصعوبات الظرفية .وقد كان الـمجتمع الـمدني من ِجهته حاضًرا
الـمستشفيات العمومية على تخط ِ
حوظ في تقدمي مساهمته في عمليات التضامن ِوالدعْم.
بشكل َمل ُ

ولذلك ،ورغم استمرار أزمة فيروس كورونا ،فإنني واثٌق بأَنَنا سَنَتغلب إن شاء اهلل على هذه الـمحنة القاسية
ال
حلي بحس الـمسؤولية ،إلى جانب ُمستخدمي الصحة الذين َيعملون لي ً
مًعا ،من خالل تظافِر ُجهوِدنا والَت َ
ونهاًرا إلنقاذ األرواح البشرية ،وكذا للحفاظ ِعلى اليِد العاملْة وعلى أداِتَنا اإلنتاِجية.
ب الذي دَعا السيد رئيس اجلمهورية إلى إنشاء هذه اللجنة حلماية مناصب الشغل والقدرة
وَذِل ُ
كْم هو السب ُ
حَمُل مسؤولياِتَها القائمِة على َمبَدأ التضامِن الذي ُيَعُد َفضيلًة أساسيًة
اإلنتاجيةَ ،مما يدُل على أن الدولَة َتَت َ
جَتَمِعَنا.
ومركزيًة لـُم ْ
أَما ُمِهَمُتَنا َنحُنُ ،عماًال وأرباب عمْل وأعضاء حكومة ،فتتمثل في إطار هذه اللجنة ،في تقييم آثار وباء
ج بتوصيات ٍ| مناسبٍة واتخاِذ
ح باخلرو ِ
سم ُ
كوفيد  ،19سواء على الصعيد االقتصادي أو االجتماعي؛ َمما سَي ْ
ت بشدة
ت تكميلية حلماية مناصب الشغل واحلفاظ على اإلمكانات اإلنتاجية ،التي َتضَرَر ْ
ما َيلُزُم مْن قرارا ٍ
من آثار أخطر أزمة صحية َشِهدتَها بالُدنا ُمنُذ استقالَلها.
ال في مكافحِة هذا الوباء وجتِدُد التزاَمها
كما يجدر التأكيد أن احلكومة حريصٌة على أن ُتؤِدي َدْوَرَها كام ً
ب الشغل واإلمكانات اإلنتاجية الوطنية من خالل حماية العمال والـمؤسسات اخلاصة
بحمايِة مناص ِ
والعمومية في هذه األوقات الصعبْة.
ى التشاُوِري والتواُفِقي مع الشركاء االجتماعيني ،وهي
ج ضمن الـمسع َ
إن إنشاء جلنة التقييم هذه يندر ُ
السياسة التي رسَمها السيد رئيس اجلمهورية وَكرستها احلكومة ُمنُذ بداية األزمِة الصحيْة.
جِم التحديات التي يتعني ُمواجهـُتَهاَ ،يَظـُل احلـواُر مع الشركاء االجتماعيني والـُمتعاملني االقتصاديني
وأمام َح ْ
ي ِبالِدنا من هذه األزمة؛ انطالًقا من أنه ال ميكن في الواقع حتقيق هذا
ح عمليِة تعاف ِ
ى َعْنُه لنجا ِ
شرًطا ال ِغن ً
خ َتْطبُعُه
الهدف الـمشروع إال من خالل اجلهود الـُمشتركة للسلطات العمومية والشركاء االجتماعيني في منا ٍ
الثقُة والـمساعدة الـمتبادلة والتكامل في العمِل.

أيتها السيدات أيها السادة،
ال َي َ
سُعِني في األخير ،إَال أن ُأَجِدَد التأكيد على االلتزام الذي أبَداُه السيد رئيس اجلمهورية بضمان اإلنصاف
صعوباتِ ،بَغ ِ
ض النظْر عن َكوِنَها مؤسسات عمومية
ت والعماْل الذين ُيواجهون ُ
الكامل في دعم الـمؤسسا ْ
أو خاصة.
ب
ظ على مناص ِ
ف اإلحتاْد والتضامْن واالبتكاْر من أجِل احلفا ْ
َفَعَلْيَنا أن ُنواِجَه هذا اخلطْر الذي ُيهِدُدَنا ،في كن ِ
ص والعاْم.
ي اخلا ْ
شغْل وَدعِم القطاع االقتصاد ِ
ال ُ
ي أن َيِتَم َتقييْم آثاْر هذه اجلائحة على نحٍو َيَتوَخى أكبَر َقَدٍر ممكْن مِن الـموضوعيةُ ،دون
وختاًما ،ينبغ ِ
ث عن فرصِة الوصوِل
ص دون مزايدات؛ ذلك أن األمر من خالل هذا التقييم ،ال يتعلق بالبح ِ
مجاملٍة وباألخ ْ
ت غير ُمستحقة ،بل إن األمر باألحرى يتعلق
إلى الـموارد العمومية دون ُمقابْل أو احلصول على امتيازا ٍ
ف التحضيِر لـَما بعد األزمة الصحية
ح الـموارد ِبشكٍل أفضْلِ ،بهد ِ
ح بتوجيِه َمْن ْ
بعملية ال ُبد منها مبا َيسم ُ
الِدنا.
واحلفا ِ
ظ لدى الـمؤسسات والعمال على إلتزام قوي في الـمعركِة اجلديدِة للتقومي اإلقتصادي لب َ
ت متوازنة ٍ| وُقدَرٍة
جسَدا إال من طرف مؤسسا ٍ
ش االجتماعي واإلقتصادي لن َيت َ
وِإَنَنا َواُعوَن بأن التقوْمي واإلنعا ْ
شرائيٍة لألسِر كافيًة ِلدعِم الديناميكية اإلقتصادية .وكما ذّكر السيد رئيس اجلمهورية بذلك ،فإنه لم َيُعْد
جْة وتنافسيْة تعمُل من أجل تنميِة البالْد
ق بني الـمؤسسة العمومية واخلاصة ،بل ُهناك مؤسسات ُمْنِت َ
ُهناك فر ٌ
ب االستثمار ْ
ت على حسا ِ
ى َجمْع الثروا ْ
ب العمْل ،وُأخرى ال َيُهُمَها ِسو َ
من خالل خلِق الثروة ومناص ْ
والـمصلحة العامة.
ح.
ى أن ُتكلل َأشغاْل لَقاِئَنا َهذا بتماْم النجا ْ
كركْم على ُحضوركم وعلى َكرم اإلصغاْء ،أمتن َ
وإذ َأش ُ

والسالم عليكم ورحمة اهلل.

