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لنيابة  ي الس مدا   ٔطراف  لعالقات املتعددة ا ر العام  سمي قواوي، املد   د 
لتمنية املستدامة لعام    مبناسبة      2021املنتدى العريب 

ام  "  د   2030ٕارساع العمل حنو خطة  وف   " ما بعد 
  
  

يا   ٓس عية لغريب  ج صادية و ق   لجنة 
  
  
  
  
  
  

2021مارس    29  
   



  السيد الرئيس، 
 ، السيد األمين العام للجامعة العربية

  ، سكواواألمينة التنفيذية لإل لألمم المتحدة العاماألمين  ة وكيلة السيد
 السعادة، و  المعاليأصحاب  

       سيداتي وسادتي،
  

- إن اجتماعنا هذا الذي ينعقد في ظرف استثنائي جراء تفاقم تداعيات جائحة كوفيد  
المتعددة  ،19 األ  على  وآثارها  من  صعكافة  بمزيد  معها  التعامل  علينا  يملي  دة 

التضامن والتعاون لتمكين كل الدول ، بغض النظر عن درجة تطورها االقتصادي  
فيروس كورونا بشكل منصف وعادل  واإلنمائي من الحصول على اللقاحات ضد  

  دون ترك أي شخص وراء الركب.

ألقت إ  قد  الجائحة  هذه  عن  المنجرة  والصحية  واالجتماعية  االقتصادية  اآلثار  ن 
التطور   الشعوب في  المستدامة وأمال  التنمية  أهداف  لتحقيق  الجهود  ضاللها على 

  الستقرار يلمه األمن واألمان والسكينة والعافية.او

  الرئيس، السيد 
 

واإلجراءاالجزائر  تخذت  القد   التدابير  من    منذ   ةحترازياالو  ستعجاليةاال  تجملة 
األول له  ىالوهلة  تماشيا    للتصدي  الوقائية  إجراءاتها  و  سياستها  تكيف  باتت  و 

وتطور األوضاع لهذه الجائحة لصون صحة المواطن وسالمته بدءا بإعالن حالة  
مرورا بإغالق الحدود وتعليق الرحالت الجوية والبحرية   وتأهب وطنيالطوارئ  

المؤقت للدراسة وال نشاطات بالتشاور مع دول الجوار الشقيقة والصديقة والتعليق 
الرياضية  ودور الحضانة وكذا تكثيف الحمالت التوعوية تجاه المواطنين بالتنسيق  
و   الوضع  بخطورة  الوعي  مستوى  من  للرفع  والجمعيات  المدني  المجتمع  مع 

  ضرورة الوقاية الصحية.  

هذا ولقد تم حشد موارد بشرية ومادية هامة للتصدي لهذه الجائحة ودعم المنظومة  
لمواجه ورفع  الصحية  الطبية  واللوازم  االحتياجات  مختلف  وتوفير  الوباء  هذا  ة 

في  جديدة  مراكز  باستحداث  التشخيص  نظم  وتحسين  المستشفيات  استيعاب  قدرة 
استثناء   أو  تمييز  بدون  ورعايتهم  بالمصابين  مجانيا  والتكفل  الواليات  من  العديد 

  على أساس الجنس أو الجنسية. 

قتصادية للجائحة اتخذت بالدي حزمة من التدابير  ومن أجل التخفيف من اآلثار اال
الرامية إلى دعم وتشجيع النشاط االقتصادي واإلنتاجي على غرار تمديد المواعيد  



  

المؤسسات العامة والخاصة من   ةاالستحقاقية لإلقرارات الضريبية والجمركية لفائد
طها فضال  دون تمييز ومنح تعويضات استثنائية للمؤسسات المتضررة لمتابعة نشا

وتأجيل  والمحرومة  الهشة  والفئات  الصغيرة  المهن  ألصحاب  الموجه  الدعم  عن 
قبل   من  األجر  مدفوعة  استثنائية  عطل  ومنح  البنكية  القروض  مستحقات  دفع 
األولوية   إعطاء  العمال مع  بالمائة من  يقل عن خمسين  لما ال  المستخدمة  الهيئات 

الحوامل   اوللنساء  بتربية  يتكفلن  لألجر  اللواتي  األدنى  الحد  من  والرفع  ألطفال 
  بالمائة.  11الوطني بأكثر من 

  السيد الرئيس، 
  

انهيار   إثر  الدولة  موارد  وانخفاض  األزمة  هذه  عن  المنجرة  المالية  اآلثار  رغم 
شعوب   مع  الدولي  التضامن  بأهمية  منها  وإيمانا  للمحروقات،  العالمية  األسعار 

المبادرات الدولية الفعلية الرامية لمواجهة هذه  العالم انخرطت الجزائر سريعا في  
األمم   لصندوق  مالية  مساهمة  الجزائر  قدمت  إذ  الدول  قدرات  وتعزيز  األزمة 
المتحدة لالستجابة العالمية للفيروس والصندوق الذي بادر االتحاد اإلفريقي بإنشائه  

  للتصدي للجائحة. 

اإل  المساعدات  من  معتبرة  كميات  الجزائر  أرسلت  والغذائية  كما  والطبية  نسانية 
  لفائدة عدة دول صديقة وشقيقة لدعم جهودها التنموية والصحية. 

  السيد الرئيس، 
  

الجميع    وتجند  قوية  إرادة  منا  تستلزم  شعوبنا  بها  يمر  التي  الراهنة  األوضاع  إن 
وتغليب روح التعاون والتضامن التي  تقود العمل المتعدد األطراف لإلبراز روح  

اللقاحا من  الشعوب  كل  تمكين  سبيل  في  أو    تالوحدة   إقصاء  أو  تمييز  دون  من 
 ترك أحد خلف الركب.

  ء.شكرا على حسن اإلصغا 

 


