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دعا الوزير األول عبد العزيز جراد يوم اخلميس الى تخفيف ديون الدول النامية من أجل جتاوز الصعوبات
املالية واالقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19-والى حوار شامل بني الدول املتقدمة والنامية إليجاد
حلول ملموسة لالحتياجات املتزايدة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
و قال الوزير االول في تدخله ممثال لرئيس اجلمهورية السيد عبد املجيد تبون في اللقاء رفيع املستوى حول
متويل التنمية في ظل جائحة كوفيد 19-نظمته األمم املتحدة عبر تقنية التواصل املرئي عن بعد ,أن مسعى

تخفيف اعباء الديون على الدول النامية يفرض نفسه كـ "خيار حتمي" من اجل مواجهة االختالالت التي تعاني
منها هذه الدول على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي ,داعيا في الوقت نفس الى "تكريس احلوار الشامل و
املستدام بني الدول املتقدمة و النامية إليجاد حلول ملموسة لالحتياجات املتزايدة للتمويل جراء ازمة فيروس
كورونا".

وأوضح السيد جراد ان استمرار هذه االزمة الصحية من شانه ان "يعمق االزمة املالية التي تشهدها كل االمم",
معتبرا أن املستويات غير املقلقة حلد االن بخصوص انتشار هذا الوباء في القارة االفريقية إال أن تداعياته على
الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و املالي "ليست كذلك حيث تواجه القارة التحديات التقليدية املرتبطة
باألزمات السياسية و االنسانية و اثار التغيرات املناخية و التصحر و اجلفاف و انهيار اسعار املواد االولية و عبء
الديون و تراجع التدفقات املالية ،فضال عن رهانات االمن الغذائي".
"ان تخفيف ديون الدول النامية يفرض نفسه كخيار حتمي من اجل مواجهة االختالالت التي تعاني منها على
صعيدي اجلباية واملوازنة من شانه ان يسمح بتحسني املوارد اجلبائية و يساعد بذلك هذه الدول على جتاوز االثار
الوخيمة لهذه اجلائحة على املستوى الصحي و االقتصادي و االجتماعي".
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وتابع السيد جراد يقول "اذا كانت االجراءات املتخذة في هذا الصدد من قبل مجموعة ال 20و املؤسسات الدولية
لألمم املتحدة و صندوق النقد الدولي و البنك العاملي تستحق التنويه ،اال ان الوضع يتطلب املزيد من الدعم و
التمويل ليكون في مستوى تطلعات و احتياجات الدول النامية" ,مؤكدا على "ضرورة تعزيز اطر التشاور الشفاف
و الشامل بني الدول املتقدمة و الدول النامية إليجاد مقاربة شاملة تسمح للدول التي تواجه صعوبات بالوفاء
بالتزاماتها".
وأضاف أن "هذه االزمة الصحية واالقتصادية الشاملة يجب أال تنسينا عن التزاماتنا املندرجة حتت عنوان برنامج
عمل أديسا ابابا بل على العكس يجب ان نتحلى بعزم أكبر من أجل حتسني التمويل اخلارجي خاصة من خالل
رفع الدعم العمومي للتنمية".
وبخصوص اجلزائر ،أكد الوزير األول أن احلكومة وعلى غرار حكومات الدول االفريقية مدعوة كذلك الى اتخاذ
االجراءات املالية و املوازناتية الضرورية لدعم املوارد اجلبائية املحلية املالئمة مما يساهم في االنعاش االقتصادي الذي
يستوجب كذلك اجراءات فعالة لدعم القطاعات االكثر تضررا ال سيما تلك املنشئة ملناصب الشغل و اخلالقة
للثروة ،مبرزا " اهمية توفير السيولة املالية الكافية لتلبية احتياجات الفئات االكثر هشاشة".
في هذا اإلطار ،يضيف السيد جراد في كلمته التي قرأها باسم رئيس اجلمهورية ،بادرت اجلزائر بجملة من
االجراءات لدعم ومساعدة االشخاص واملؤسسات االكثر تضررا وتواصل احلكومة العمل من اجل تكييف االطر
املوازناتية و اجلبائية لالستجابة لالحتياجات و التحديات االقتصادية و االجتماعية مع احلفاظ على املكاسب
املتعلقة بحرية االستثمار و االمتيازات اجلبائية للمستثمرين املحليني و االجانب.
وقال الوزير األول ان "املدى غير املسبوق منذ احلرب العاملية الثانية الذي بلغته االزمة الناجمة عن انتشار هذه
اجلائحة على املستوى العاملي يتطلب اتخاذ قرارات شجاعة واستثنائية خاصة في الوقت الذي تستعد فيه املجموعة
الدولية الطالق عشرية العمل من اجل حتقيق اهداف التنمية املستدامة واحياء الذكرى الـ  75إلنشاء منظمة االمم
املتحدة".
كما شدد على ضرورة "مضاعفة اجلهود اليجاد حلول مستدامة ومتينة للتحديات الكبرى التي تلوح في االفق"،
مؤكدا أنه« علينا جميعا ان نحارب املحاوالت التي تهدد القيم املكتسبة".
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