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السيدات والسادة رؤساء الوفود،
السيدات والسادة املشاركني،
لقد وضعت جائحة كورونا النظم االقتصادية على املحك ،كونها أدت إلى تفاقم األزمات السائدة ،مبا
فيها التي متس البيئة .وعلى غرار مخلفاتها االقتصادية واالجتماعية ،أثرت هذه اجلائحة سلبا على إمكانيات
الدول في التصدي للمشاكل البيئية املختلفة ،كتغير املناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر ،كما قوضت
قدراتها على مجابهة التحديات التنموية األخرى كالتصدي للفقر واجلوع والبطالة والتهميش االجتماعي
الناجم عن هذا كله.
وملواجهة التحديات التي فرضتها اجلائحة ،قامت احلكومة اجلزائرية باتخاذ مجموعة من التدابير سمحت
باحلد من انتشار الوباء وبتخفيف اآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية املختلفة على البيئة .وقد أدى هذا
النوع من التجارب إلى التفكير في تعميم هذه اإلجراءات مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل قطاع.
إذ بذلت اجلزائر ،بقيادة رئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون ،مجهودات هائلة ،مبا في ذلك شقها
املالي ،لضمان الرعاية االجتماعية واخلدمات األساسية لفائدة مواطنيها ،من خالل حرصها على تقدمي
اخلدمات الطبية واملساعدات االجتماعية والتي مت تكييفها خالل السنتني األخيرتني ،مبراعاة التدابير الوقائية
ضد فيروس كورونا .كما باشرت اجلزائر في حتقيق املزيد من العدالة االجتماعية والقضاء على الفوارق
االجتماعية من خالل االستثمار في مشاريع جريئة لتحسني املستوى التنموي للمناطق التي تتطلب دعما
معينا.

فضال عن ذلك مت تسخير التكنولوجيا ،السيما تقنيات االجتماع والعمل عن بعد ،للسماح ملختلف
الدوائر الوزارية واملصالح حتت الوصاية واإلدارات املحلية واملؤسسات من القطاعني العام واخلاص ،باحلفاظ
على وتيرة عملها وضمان استمرارية خدماتها واإلبقاء على دميومة نشاطاتها االقتصادية .ولقد أدت هذه
اإلجراءات والتدابير إلى املحافظة على املستوى املعيشي للمواطن بفضل احلفاظ على موارد العيش ومناصب
الشغل على مستوى اإلدارات العمومية والشركات االقتصادية .كما سمحت بتسجيل انخفاض غير مسبوق
النبعاثات الغازات الدفيئة ،وخاصة تلك التي حتسب على قطاع النقل ،وهذا بفضل انخفاض ملموس
للتنقالت ،وخاصة داخل املناطق احلضرية.
وبالرغم من هذا كله ،يقتضي استمرار هذا النوع من التدابير توفير الشروط التي تسمح بذلك .فعلى
سبيل املثال ،يتوجب على احلكومات أن تعتمد على شتى أنواع التحفيزات لفائدة األشخاص الطبيعية
واملعنوية واملتعاملني االقتصاديني ،باإلضافة إلى أطر ملزمة بحسب ما تقتضيه الضرورة.
كما يتعني توفير شراكات دولية بناءة ،عمال مببدأي التضامن واألخذ بعني االعتبار للظروف الوطنية
للبلدان وقدراتها .إذ يتطلب التعافي من اجلائحة احلرص على توفير دعم فني ومالي من قبل الدول املتقدمة،
بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية في نشوب األزمات البيئية التي نعاني منها جميعا ،والتي متس بحدة الدول
النامية .وتشتمل هذه الوسائل على الدعم املالي مبا يلبي احتياجات الدول النامية ،ونقل التكنولوجيا وبناء
القدرات .كما يتوجب على الدول التي لها باع في وضع السياسات التي تهدف إلى حماية البيئة وحتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،مشاركة جتاربها الوطنية الناجحة ،وخاصة تلك التي تتعلق بـ:
•
•
•
•
•

آليات التمويل لدعم السياسات التي تصب في حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة،
قواعد وأطر الشفافية ورفع التقارير في سياق متابعة تطبيق هاته السياسات وتقييم جناعتها،
معايير النجاعة الطاقوية والسالمة البيئية ،على غرار معياري إيزو  26000وإيزو ،14001
املشاريع واألنشطة التي تصب في سياسة التثمني الطاقوي للنفايات ،السيما اآلليات املالية واجلبائية التي
حتفز االستثمار في هذا املجال،
كيفية إسهام القطاع البنكي بالنظر للدور الذي بإمكانه أن يقوم به في بلوغ األهداف املسطرة مبوجب
السياسات الرامية إلى حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامة،

• سياسات دعم وبناء القدرات البشرية واملؤسساتية في القطاعات املعنية بالسياسات ذات البعد البيئي،
خاصة على مستوى قطاع البناء والطاقات املتجددة والصيد البحري والفالحة وكذا قطاع املالية.
ومن هذا املنطلق ،ساهمت اجلزائر على الصعيد القاري والدولي في دعم دول منطقة الساحل
الصحراوي في مجابهة جائحة كوفيد ،19-كما تعمل من خالل مشاريع ثنائية ومتعددة األطراف على تعزيز
القدرات الفنية عن طريق مشاركة جتاربها الناجحة في محاربة التصحر واحلفاظ على التنوع البيئي والتسيير
املستدام للموارد املائية.
وفي اخلتام ،فإننا على قناعة بأن التعافي الشامل ال ميكن أن يتحقق إال بجهد شامل يضمن أال يتخلف
أحد عن الركب التنموي.
و ش ك ر ا ع لى ك ر م إص غ ائك م .

