
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بيان
  األفريقيني االقتصادية والتنمية والتخطيط املالية وزراء

 والوضع االقتصادي يف أفريقيا  19 كوفيد جائحة بشأن
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 الفريوس جائحة تأثري القلقمن  كثريب نالحظ ،نيفريقياأل ةاالقتصادي والتنمية والتخطيط ،املالية وزراء حنن
عام  خطةو 2030املستدامة لعام  لتنميةاالتاجي على صحة مواطنينا، واقتصاداتنا، وكذلك على آفاق حتقيق خطة 

2063.  

حلصول اوبدون  .نصاف يف جمال اللقاحاتاإل اللقاحات ويف متويل احلصول علىيؤسفنا ما نراه من بطء يف و
 اهلشة، الصحية أنظمتناباإلصابات اجلديدة بالفريوس التاجي  تسوناميسيعصف ، على وجه السرعة على اللقاحات

احلد  جتاوزت قد القارة كانت ،2021آذار/مارس  18 حبلولوتعافينا.  ضعفيالبشرية احملدودة، و ناموارد يشتتو
 املتوسط العاملي. وفياتالنسبة  جتاوزمع ، حالة مليون 4.1 اتاإلصابعدد  غبلإذ  ،القامت

 انكمش، حيث ركود مبرحلة قرن ربع منذ مرة ألولفهي متر . مدمرا اقتصاداتنا على ائحةاجل تأثري كان لقد
 ،الفقر َشَرك يف شخص مليون ثالثونع وَقو ،2020يف املائة يف عام  2.4منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة 

 . املناخ تغري آلثار التصديالنفقات استجابة لالحتياجات امللحة لألزمة وضرورات  قفزت بينما ،إيراداتنا هتاوتو

 . متاما دةمستنَف اآلن املالية هوامشنا أصبحتلقد 

إىل  أدىاألمر الذي  ،األفريقية البلدان من للعديد االقتصادية التوقعات تقويضيف هذه التطورات تسببت و
من  تعاين من مديونية حرجة، فريقيةأ بلدان ةست وهناكأفريقيا.  بلدا عشر اثين عن يقل ال املخفض التصنيف االئتماين 

 . امنوًّ البلدان قلأ فئة من ُيرفع نأمن املقرر  كان يذال الوحيد فريقياأل بلدال ،وبرنسييب يتوم نبينها سا

 فرقالوصول إىل أسواق رأس املال، فإن على القدرة للبلدان األفريقية اليت جنحت يف استعادة  بالنسبة حىتو
 اقتصاداتنا قدرة وهتدد الديون أعباء مناألقساط هذه  معدالت وستزيد. مفرطة مرتفع بدرجة على سنداهتا السيادية العائد

 .املستقبل يف الديون حتمل على الوليدة

 وحققنا. جائحةيف استجابتها األولية لل على الصمود ةقدرأبدت البلدان األفريقية  املالية، ناأوضاع صعوبة ورغم
 يناهزبتعبئة ما  قمناو. الشامل غالقواإل جتماعياال تباعدال لتدابري الفعال اإلنفاذ خالل من منخفضة إصابة معدالت

جهودنا  تنسيق على ،اخلالفوتنافسية ال تتسم بدرجة عالية من سوق ظل يف نا،عملاملوارد احمللية و منمليار دوالر  44
منصة اإلمدادات الطبية  بتيسريها قامت مجاعيةعمليات شراء  خاللمن  الشخصية الوقاية معداتعلى  احلصوللتأمني 

 .يف القارةالطبية واملعدات اللوازم  بعضتصنيع وقمنا أيضا بإطالق األفريقية. 

حكوماتنا متكنت  ،والتصدير لالسترياد األفريقي املصرفاألفريقي، وبالتعاون مع  االحتاد رئيس قيادةظل  يفو
هذه ويزيد عدد بأسعار تنافسية من خالل فريق العمل األفريقي القتناء اللقاحات.  جرعةمليون  270من احلصول على 

فريق كميات . ومع ذلك، فإن 19مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد عن تلك اليت وعدت هبا مبادرة اجلرعات 
مبلغ وهناك حاجة إىل  فريقيا.أيف املائة فقط من سكان  42لنا بالوصول إىل تسمح  ًةجمتمعوكوفاكس العمل األفريقي 

 ناعةاملتحقيق ليف املائة من السكان  60أفريقيا إىل  يف التطعيممعدل مليارات دوالر لزيادة  4إىل  3إضايف قدره 
من  اللقاحاتحلصول على من أجل ا األفريقي الدعم اقدمأن يوصندوق النقد الدويل دويل وهنيب بالبنك ال .اجلماعية

 .األفريقي العملفريق ومرفق كوفاكس ل خال



3 
 

 وهوبادرات التنمية، الذي تقدمه مل تمويلاللدول األعضاء من خالل ا تقدمه من دعم لملنشيد باألمم املتحدة و
 فيها.مسارات متويل التنمية لِرْفد أوجد قائمة غنية من خيارات السياسات  ما

 جمموعة ومبادرة العامة، اإلمنائية صارفاملماليني من  ودعٍم مبساعدٍة كملتاسُت قد جهودنا أن هويشجعنا  وما
مبادرة عالوة على الديون  ةاخلاص مبعاجل العشرين جملموعة املشترك واإلطار ،الدين خدمة سداد تعليقبشأن  العشرين

 مليار 5.1 نحوبـ تقدر دينال دمةخل مدفوعات تأجيل مت ،العشرين جمموعة بادرةم بفضلو. تعليق سداد خدمة الديون
إلنقاذ األرواح  هاعن غىن الالسيولة اليت  توفرييف  سهمأاألمر الذي  ،املستوفية للشروط ةفريقياأل نبلدااليف ذمة دوالر 

مليار دوالر،  50مليار دوالر و 13البنك الدويل بتوقري مصرف التنمية األفريقي ووإعادة بناء سبل العيش. وقد التزم 
مليار دوالر ألفريقيا من خالل  25.6صندوق النقد الدويل بتقدمي التزم  ، لقدلدعم القارة األفريقية. وباملثل ،على التوايل

 408. ومتت املوافقة على مبلغ إضايف قدره مددالسريع، وأداة التمويل السريع، والتسهيل االئتماين امل التسهيل االئتماين
صندوق التزامات جمموع  الديون ليصل أعباء ختفيفو الكوارث حتواءال االستئماين صندوقالماليني دوالر من خالل 

مليون يورو يف  100قدمي تالتعهد ب علىباالحتاد األورويب أيضا  نشيدومليار دوالر.  26.1 حوايلإىل النقد الدويل 
 شكل مساعدة إنسانية لدعم بدء محالت التطعيم يف أفريقيا، بقيادة املراكز األفريقية ملكافحة األمراض.

مليار  100أفريقيا إىل ستحتاج  ،تقترب من هنايتها جلائحةاأن ما يشري إىل  عدم وجود إىل بالنظر ،لكنو
نفسه. ات صندوق النقد الدويل روفق تقديالسنوات الثالث القادمة، ى لى مدع، وذلك ةالتنميلتمويل سنويا دوالر 

على  2021حىت هناية عام  الدين خدمة سداد تعليقبشأن  العشرين جمموعةمبادرة وباإلضافة إىل ذلك، فإن متديد 
 )حيث من املؤمل أن يكون مجيع الناس قد حصلوا على اللقاح حبلول ذلك التاريخ( 2022ورمبا حىت هناية عام  األقل،

 أشد إلعسارٍ  تعرضها تفاديلا بالغ األمهية أمًر ،السيولة من الدخل املتوسطة البلدان احتياجات لتلبية نطاقها وتوسيع
 .نسبيا قوية أساسية قوماتمب تنعمالوصول إىل األسواق و بفرص تتمتعتزال  ال يتال للبلدان بالنسبة سيما ال ،ةوطأ

هؤالء  ميثل حيث ،فريقياألاملتزايدة للدائنني من القطاع اخلاص يف املشهد التمويلي  األمهية أيضا ندرك وحنن
 أيف. املائة يف 27.6 االئتمانية خماطرها تبلغ ثنائية ديونب مقارنة ،ديون القارة إمجايلمن  يف املائة 40حاليا  الدائنون
 للقارةاالئتمانية  خاطرامل احلسبان يف أخذما مل َت كاملة تكون لن لاملستقب يف التمويلية واحتياجاهتا أفريقيا ديونل معاجلة

 اخلاص القطاع يصبح أنضرورة  هومن ذلك  األهمبل  فحسب،هذا  ليسمن القطاع اخلاص.  لدائننيا مواجهة يف
 .يف غاية األمهية اأمر واخلاصة العامة املوارد بني املزج سيكون السياق، هذا مثل يفو. القارة تعايفيف  ارئيسيًّ شريكا

 500بني ما تتراوح  اخلاصة السحب حقوق بشأن وإجيابية وجريئة سريعة استجابة إىل اليوم حاجة كهنا
بقيادة الواليات املتحدة وُنقر . على القارة اخلارجمن  القادمة األزمة هلذه املدمر التأثريمليار دوالر لوقف  650و

ونتوجه  .إلصدار جديد حلقوق السحب اخلاصةالداعمة يلني  جانت لويزاألمريكية ورسالة وزيرة اخلزانة األمريكية 
مزيد  اختاَذ 2021آذار/مارس  19بتاريخ صندوق النقد الدويل طلبهم من  على السبعةبالشكر إىل وزراء مالية جمموعة 

 .اخلاصة السحب حقوقموقف جمموعة السبعة بشأن  كافة الشركاء على دعم ثحناإلجراءات يف هذا الصدد ومن 

 صداراإل فإنالنقد الدويل  صندوقل الكلية صصاحل جمموعأفريقيا احلايل من  نصيب إىل استناداونالحظ أنه، 
إذا مت إصدار حقوق سحب وحدة سحب خاصة مليار  33.3قدره  أقصى حبد ألفريقيا إضافية موارد سيوفر ديداجل

هذه املوارد، نطلب كذلك لة . ولتكمتمويلال من القارةاحتياجات  لتلبيةيكاد يكفي  ال وهذا .مليار 650خاصة بقيمة 
غري السحب اخلاصة  حقوق وجيهت عليه، متفق أساس على ،توىلت شتقاملقراض لإل آليًةتدعم أن  ةالسبع جمموعة من
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للنمو  االستئماين بالصندوق االستعانةالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وينبغي النظر يف  إىلاملستخدمة واجلديدة 
 الصندوق هذا خالل منالسحب اخلاصة  حقوق تمويلفهلذا الغرض.  التابع لصندوق النقد الدويل واحلد من الفقر

 قتناءالإنشاء مرفق منفصل سيكون . ولألولويات امللحة للبلدان يف ضوء هذه األزمةمتويل إضايف  على احلصول يسرُيس
  .اللقاح بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميةأمرا بالغ األمهية لسد فجوة القدرة على احلصول على  اللقاحات

 ،يف كثري من األحيان وخالفيا انادر حدثا ُيعدإصدارات جديدة حلقوق السحب اخلاصة  إطالق أن ندرك وحنن
 القادرةاالستثمارات  عجلةب دفعللالضروري أن نغتنم هذه الفرصة باالستفادة من هذه املوارد  من بات هأن نعتقد هلذا

حتول أفريقيا وتساعد القارة على احلصول  حقوق السحب اخلاصة تدعموجيب أن  أفريقيا. يف التعايف عملية حفزعلى 
 األدوات القائمة علىوميكن أن تؤدي  .اليد متناولأمر يف على تريليونات الدوالرات املطلوبة للتعايف األخضر. وهذا 

مليار  50إىل  30حدود  يفُيموَّل و ،الذي اقترحه وزراء املالية األفريقيون ستدامةاالسيولة ولارفق مالسوق، مثل  آليات
 دورا كبرياأن تؤدي ، الدويلالضمانات القائمة على السياسات جملموعة البنك اقترنت بأدوات من قبيل ما إذا  ،والرد

 . على حنو أفضلاد فرص العمل، ودعم البلدان األفريقية يف املضي قُدما جيحبفز االستثمارات وإ، وذلك يف هذا الصدد

املناخية تأثري الظواهر لتتصدى كبرية من ميزانياهتا لتنفيذ السياسات اليت  انسبختصص اليوم األفريقية البلدان إن 
يف بعض احلاالت، مت بالفعل و. ساسيةاهلياكل األوتدمري ل يصااحملالعجز يف ، مبا يف ذلك اجلفاف والفيضانات وشديدةال

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل حنو التكيف مع تغري املناخ. 10حتويل ما يصل إىل 

املتجددة والنقل،  اتوالطاق بالتكنولوجيا، واملعززة ةاملستدام الزراعةجماالت مقتنعون بأن االستثمارات يف  وحنن
. وُنقر يف املستقبل لالنتعاش والبناء بشكل أفضل والتنوع البيولوجي، وتنمية رأس املال البشري ضروريٌةوالرقمنة، 

القوي واألخضر بالبحوث اليت أجرهتا اللجنة االقتصادية واالحتاد األفريقي مؤخرا، واليت توضح ما ينطوي عليه التعايف 
من منطقة التجارة احلرة  االستفادةو عملالفرص  إجياد إىل ؤدييس القطاعات هذه يف االستثماراتف الغين بفرص العمل.

 .اوتعزيزه املستدامة اإلقليمية القيمة سالسلالقارية األفريقية لبناء 

 تعبئة يف واملساءلة الشفافية لتعزيز الالزمةالشاملة بتنفيذ اإلصالحات  ةملتزم أفريقيانؤكد أن  ،انبناج ومن
 األفريقية البلدان تثبتأ اإليرادات، بتعبئة يتعلق وفيما. ، إىل جانب إدارة الديونواستخدامها واخلارجية احمللية املوارد

لتعبئة  حتصيل الضرائب إلكترونيا إدخال نظمفقد قامت العديد من البلدان بالتكنولوجيا لزيادة اإليرادات.  فوائد تسخري
مقارنة  املائة،يف  15وبالنظر إىل أن نسبة اإليرادات إىل الناتج احمللي اإلمجايل ألفريقيا تبلغ  ذلك،ومع  .مزيد من املوارد

 يف املائة بالنسبة لالحتاد األورويب، فستحتاج أفريقيا إىل تعميق هذه اإلصالحات لتحقيق نتائج مماثلة. 35.5بـ 

، وتعزيز الشفافية اإلنفاق العاممراقبة رقمية إلشراك اجملتمعات احمللية يف  منصات طرح على أيضا بلدانال عملتو
ندعو البنك الدويل إىل جعل رقمنة و ع التزامات اإلنفاق.اخلدمات العامة وتتبُّ تقدميب اخلاصة املعلومات مجعمنها  بطرق،

 لضمان عدم ختلف أي دولة عن الركب يف هذا الصدد.وعدم ادخار أي جهد تنموية القارة حتمية 

 ،املشروعة غري املالية التدفقات عن لكشفأجل ا منالضرائب  إلدارة نظملدينا من  ماعلى تعزيز  نعملكما أننا 
 ا.سنويًّضائعة والر من اإليرادات المليار د 50اليت متثل هي التدفقات ، ووقفهاوتتبعها و
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 جمال يف سيما ال ،املشروعة غري املالية التدفقات إىل دعم عاملي ملواصلة املعركة ضدذلك، هناك حاجة  معو
اآليل، وبرجمة الشبكات العصبية اليت توفر جمموعة من األدوات واألساليب للتنبؤ بشكل  موالتعل   الضخمة، البيانات حتليل

من البلدان األفريقية عدد أكرب عمل يو. أكرب دقةب املشروعة غري املالية التدفقاتأفضل بالسلوك غري املشروع وقياس 
على تعزيز البيئة املواتية ملمارسة األعمال التجارية. وجيب استكمال اجلهود الشاملة اليت تضطلع هبا البلدان األفريقية يف 

 هذا الصدد بتوفري املزيد من املوارد لكافة البلدان.

 املناسبة اإلصالحاتالقيام بو على وجه السرعة التمويل الكايف احلصول على بفضل ميكننا،بأنه  مقتنعون إننا
 ولذلك،. بكثريأكرب وقوة بسرعة  ائحةاجل من نتعاىف أن ،اهليكلية والسياسات املالية الكلية السياسات جمال يف والشاملة

 واستكمال ،اخلاصة السحب حلقوق جديد إصدارمن أجل  ء جمموعة السبعةندال واستجيبي نأ بكافة الشركاء يبهن
يف أن ميضوا ؛ وغري املتناسب لألزمة على البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تأثريال تعاجل التخصيص إلعادة آليةب ذلك

يقدموا ؛ و2021حىت هناية عام  أجل مبادرة تعليق سداد خدمة الديونميددوا و ؛تنفيذ اإلطار املشترك جملموعة العشرين
مرفق السيولة لية آل، وللنمو واحلد من الفقر االستئماين لصندوقل القتراض املشتق حلقوق السحب اخلاصةلدعم ال

التنمية املتعددة مصارف رمسلة أن يعيدوا و ؛اللقاحاترفق اقتناء مل، واملالية األفريقيون الذي اقترحه وزراُءواالستدامة 
 األطراف واإلقليمية.

 استجابة مجاعية ومنسقة. تتطلُبو ،مجاعية زمةأ نواجهها اليت زمةفاأل
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