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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 مؤمتر وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني

  

 واخلمسونالدورة الرابعة 

 2022أاير/مايو   17و  16داكار )حضوراي وعرب اإلنرتنت(، 

 *من جدول األعمال املؤقت 6البند 

  النظر يف البيان الوزاري وإقراره

 
 البيان الوزاري 

 حنن، وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني،

  والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، يف إطار مؤمتر وزراء املالية  ،  وقد اجتمعنا
يف داكار، السنغال، يومي  واملشاركة عن بُعد  الشخصي ضور تزاوج بني احلخمتلطة بصيغة 

 ، االدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقي أثناءيف ، 2022أاير/مايو  17و 16

  ،رئيس السنغالو  األفريقيرئيس االحتاد ماكي سال، السيد حبضور  تشرفنا قد و 
، وغريهم من كبار الشخصيات  يف أفريقيا اإلقليميةدون صارف املركزية الوطنية و املوحمافظي 

 ،وضيوف الشرف

أفريقيا:  يف  نتعاش  االويل  مت’’   :بعة واخلمسنياالدورة الر   بشأن موضوع   نا تداولأن  وبعد  
 ،‘‘ فتح آفاق جديدة

ل لتحو  اب لتعجيلمستوايت عالية من التمويل لإىل حباجة القارة  أنمنا  وإدراكا 
خطة االحتاد األفريقي   تطلعاتو   2030خطة التنمية املستدامة لعام  أهداف  اهليكلي وحتقيق  

 ،‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’  :2063لعام 

قد زادت من اتساع الفجوة  ( 19-كوفيدالفريوس التاجي ) أن جائحة وإذ ندرك
على صعيد متويل التنمية يف القارة تزامنا مع زايدة النفقات االجتماعية واخنفاض اإليرادات 
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سل التوريد، واخنفاض أسعار  االقتصاد العاملي ختللته اضطراابت يف ساليف يف سياق ركود 
 ،السلع األساسية، ونقص يف اإليرادات

كل  مليار دوالر    285إضايف قدره    تحتاج إىل متويل سالقارة  ن  أبأُحطنا علما  قد  و  
(1) ،19-زمة كوفيدأل  التصدي على حنو كاف  ضمان ل  2025حىت عام سنة 

 

 فإننا: 

تخفيف القيود لأبن تراكم الطلب على السلع واخلدمات نتيجة  نقر    - 1
إىل   أسعار السلع األساسية  عودة ن الظروف االقتصادية العاملية، و ، وحتس  ائحةجلاملرتبطة اب

، قد ساهم يف التعايف االقتصادي من اآلاثر السلبية للجائحة، حيث سجلت القارة  االرتفاع
يف املائة يف    3,2  انكماش بلغ، بعد  2021يف املائة يف عام    4,7معدل منو اقتصادي بنسبة  

 ؛  2020عام 

أن انتعاش أفريقيا قد يتعرض لعراقيل بفعل االرتفاع احلاد يف  نالحظ   - 2
ظهور أسعار األغذية والنفط واألمسدة الناجم عن احلرب يف أوكرانيا، والصدمات األخرى مثل  

فريوس كوروان، وارتفاع أسعار الفائدة يف االقتصادات املتقدمة، جديدة فتاكة من متحورات 
األموال، واخنفاض قيمة العمالت، وزايدة تكاليف  والصدمات املناخية، وخروج رؤوس 

 االقرتاض؛

،  اهلياكل األساسية  يفهائل    عجزتعاين من  لقارة  أن ا  كذلك  نالحظ   - 3
إىل املستوايت املنخفضة  ،  املعيشية  النقص يف الطاقة الذي يؤثر على ماليني األسر يرتاوح من  

وأن  العاملية،  ايتستو املعن   اليت تقل بكثريشبكة الطرق املتدنية لكثافة الإلنرتنت، و التغلغل 
مليار   170مليار دوالر و 130بني  رتاوحي التمويل املطلوب لسد مجيع أوجه العجز تلك

ابإلضافة إىل متويل إضايف ضروري لتطوير السكك  ( 2)؛2025 دوالر سنواي حىت عام 
 نقل اجلوي والبحري؛احلديدية، وال

أن القارة حتتاج، لكي تتمك ن من حتقيق أهداف التنمية    أيضا  نالحظ   - 4
هياكلها األساسية  مليار دوالر سنواي يف نظمها الصحية و  66حنو استثمار املستدامة، إىل 

  مهاتمعدالت وفيات األ متوسط  الصحية للحد من عبء األمراض يف القارة، وتقليص
، وهي النسبة  2017ام مولود حي يف عألف  100حالة وفاة لكل  542اليت بلغت )

تعاين  خدمات العاملني الصحيني املهرة، الذين    حلصول علىا   سبل  األعلى يف العامل( وحتسني 
 ؛القارة من عدم توافرهم ابلقدر املطلوب

 
)1(  -Fund, “Background note for international financing summit for Africa highInternational Monetary 

level event” (Washington, D.C., 12 May 2021).                                                                                     

 .(2018)أبيدجان،  2018لعام  ألفريقيا االقتصادية التوقعات مصرف التنمية األفريقي،  (2)
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، حبلول هنأببرانمج األمم املتحدة للبيئة    توقعاتب  مع القلق  يط علماحن  - 5
مليون شخص ابإلجهاد املائي الناجم   250ومليون  75، سيتأثر ما بني 2020هناية عام 

يف   50تصل إىل  قد عن املناخ، وستنخفض احملاصيل الزراعية املعتمدة على األمطار بنسبة
نصف سكان القارة خلطر ض  إىل تعر  درجتني مئويتني  عدل  مباالحرتار العاملي  ؤدي  املائة، وسي

 ؛ونقص التغذية انعدام األمن الغذائي

يف اتفاق ابريس، الذي اعتمده يف عام  الواردة زامات اللتاب ذك رن   - 6
مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ يف دورته احلادية والعشرين،   2015

يف دورته السادسة   2021وميثاق غالسكو للمناخ، الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف عام 
 ن؛يوالعشر 

تريليوانت دوالر حبلول عام    3تحتاج إىل أكثر من  سأبن القارة    نسل م  - 7
 تغري  النامجة عن تحدايت لللتصدي للتمويل تدابري التخفيف والتكي ف الالزمة  2030
 السندات اخلضراء؛من  عدد أكرب بكثريصدار إبميكن استيفاؤه جزئيا  األمر الذي  (3)املناخ،

أن االئتمان املتعدد األطراف والثنائي، كحصة من إمجايل   نالحظ   - 8
يف املائة يف عام   60إىل  2000يف املائة يف عام  83الدين اخلارجي، قد اخنفض من 

يف املائة من إمجايل    40إىل    17، بينما ارتفع االقرتاض التجاري يف الفرتة نفسها من  2019
ت بنسبة  ازداد، اليت  ‘‘ بونديورو ’’ ارات سندات  إبصد  يف املقام األول  الدين اخلارجي، مدفوعا

عدم كفاية   إىل يف جزء منه  ما يُعزى وهو  ، 2019-2000يف املائة أثناء الفرتة  1 170
 ؛ رؤوس األموالالتمويل العام وزايدة فرص الوصول إىل أسواق 

 نتيجة للتدابري اليت اختذها واضعو السياسات ه،أن نالحظ كذلك  - 9
مبا يف ذلك زايدة  ، 19-أثناء جائحة كوفيد العيش كسب سبل واستعادة األرواح إلنقاذ

تدهورت املؤشرات والشركات، املعيشية وختفيف العبء الضرييب على األسر العام اإلنفاق 
يف املائة   14,9الضريبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل من  اإليرادات حيث اخنفضت نسبة املالية 

سبة من  كناملايل أيضا   امليزان، واخنفض 2020يف املائة يف عام  11,9إىل  2019يف عام 
،  2020يف املائة يف عام    7,6-إىل    2019يف املائة يف عام    3,5-الناتج احمللي اإلمجايل من  

يف املائة يف الفرتة   71,1إىل  60يف حني ارتفعت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل من 
 ؛ 2021يف املائة يف عام  67,7ال إىل قلي نخفضنفسها، قبل أن ت

أن الدعم الثنائي واملتعدد األطراف املقدم إىل القارة من أجل   نالحظ  - 10
وختصيص حقوق  التعايف من اجلائحة، مثل مبادرة تعليق سداد خدمة الدينمساعدهتا على 

  أهدافه  حتياجات كما أن الاب   إذا ما قورن   ه غري كاف  ، كان مفيدا ولكنسحب خاصة جديدة

 
 تغري املناخ يف أفريقيا. مصرف التنمية األفريقي،جمموعة   (3)
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العديد من البلدان الضعيفة ذات  بصورة شبه كاملة  أغفل، إذ ت ضيقةجماال على تاقتصر 
 الدخل املتوسط اليت مل تتلق سوى دعم حمدود؛ 

أبن القارة تلقت، عالوة على مبادرة تعليق سداد خدمة الدين   نسلم - 11
  تهاقيملغت بمنائيني اإلشركاء الواإلطار املشرتك ملعاجلة الديون، دعما يشمل تعهدات من 

صندوق    نحا منم  ، و 2021مليار دوالر لصاحل بعض البلدان يف الربع األول من عام    89,5
املنخفض، يف إطار الصندوق االستئماين  ذات الدخل النقد الدويل إىل البلدان األفريقية 

حلة أولية الحتواء الكوارث وختفيف أعباء الديون، لتغطية التزاماهتا من حيث خدمة الدين ملر 
مليار دوالر،    7,24  بلغجلائحة  ويل مرتبط اباجلائحة، فضال عن متفرتة    أثناءمدهتا ستة أشهر  

، يف  (يف املائة من انجتها احمللي اإلمجايل 1,16ميثل ما ، إىل البلدان املؤهلة )2020يف عام 
 إطار آلية تسهيل النمو واحلد من الفقر التابعة لصندوق النقد الدويل؛

  اإلمجالية أبن تدفقات مالية غري مشروعة، تقدر قيمتها أيضا نسلم - 12
مليار دوالر سنواي، هُترَّب من القارة بسبب ضعف القدرات يف جمال  83مبا ال يقل عن 

سداد ما أاتح فرصا لتجنب  وهو    ،اإلدارة الضريبية وحمدودية التنسيق بني السلطات الضريبية
 لفواتري التجارية؛ اب، والتالعب  الضرييبالتهرب من قبيل مارسات فاسدة وملالضرائب 

، وهي أدوات لتعبئة األسهم احمللية  رؤوس األموال أن أسواق  نالحظ  - 13
إىل ضخامة  يف جزء منه  يف القارة، وهو ما يعزى     تتطور ابلقدر الكايف لتمويل االستثمارات، مل 

صناديق املعاشات التقاعدية، وضعف   يفالقطاع غري الرمسي، واخنفاض معدالت االدخار 
سهم يف اخنفاض نسبة القيمة السوقية إىل الناتج احمللي اإلمجايل أما    ،النظم التنظيمية واإلدارية

نسبة تقل  يف القارة، وهي  28يف املائة ابلنسبة ألسواق األوراق املالية الـ  30إىل أقل من 
أحدث آاثرا األمر الذي يف املائة،  90و 75الذي يرتاوح بني  عامليال توسط بكثري عن امل

  2014على العائدات احملص لة من عمليات االكتتاب العامة األولية، بني عامي  سلبية
يف   1,4 منأقل  ما ميثل مليار دوالر، أي  27,1جمموع قيمتها  مل يتجاوز ، اليت 2019و

 ملكاسب العاملية من عمليات االكتتاب العامة األولية يف تلك الفرتة؛املائة من ا

رؤوس  أبن بلدان القارة اليت لديها إمكانية الوصول إىل أسواق قر نُ  - 14
رسم  سوى  الذي ال يعدو أن يكون    ،‘‘ القسط األفريقي’’ اخلارجية تدفع ما يسمى بـ    األموال
 عن أسعار الفائدة أساسنقطة  260و 100يرتاوح بني  يزيد مباعلى االقرتاض إضايف 

،  منها األسوأحىت نظرياهتا خارج القارة ذات األسس االقتصادية املماثلة أو املفروضة على 
 خماطر االئتمان اخلاصة هبا؛  اتتصنيف وفقا ملا متليه

أبن إقدام املصارف املركزية يف االقتصادات املتقدمة  كذلك نسلم - 15
املتزايدة خل ف آاثرا سلبية على تكلفة   على رفع أسعار الفائدة للحد من توقعات التضخم 

االئتمان، وترحيل الديون، وتدفقات رؤوس أموال احلوافظ املالية، وأسعار الصرف، األمر  
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من مث   الفائدة من مصادر التمويل العامة واخلاصة، و الذي سيؤدي بدوره إىل ارتفاع أسعار 
 ارتفاع تكلفة االقرتاض لقارتنا؛ 

 بعض البلدانحذو  ا حيذو  ميكنهم أنأن املاحنني الثنائيني  شري إىل ن - 16
ذات الدخل للبلدان اليت ميتلكوهنا ة تغلحقوق السحب اخلاصة غري املس حصة من إبقراض 

مليار دوالر من حقوق السحب اخلاصة   100إقراض  أن على اعتبار واملتوسط،  املنخفض
 وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتمويل االنتعاش يف القارة؛ يشك ل  من شأنه أن ألفريقيا 

توفري الضماانت الذي يشمل أبن التمويل املختلط،  كذلك نسلم - 17
عن  احلكومات ختلف بشأن املتصوَّرة خاطر امل فضخل صممةاالئتمانية املوالتحسينات 

املخاطر    إلدارةاملوارد العامة    ستخدامن التصنيفات االئتمانية ويكفل االسداد، ميكن أن حيس  
 دعم التنمية يف أفريقيا؛  ما يوفر ركيزة إضافية لوهو واحلد منها،   لتمويل اخلاصاب ةرتبطامل

أبن مرفق السيولة واالستدامة، الذي أطلقته اللجنة االقتصادية  نقر - 18
ستقطاب  للقارة ا يتيح، من شأنه أن ‘‘ إلدارة االستثماراتاحمليط اهلادئ ’’ ألفريقيا وشركة 
، مبا يف ذلك السندات  ‘‘ املنتجات املالية ذات الطابع املستدام’’   ما يُطلق عليهاالستثمارات في

تفضيلية يف اتفاقات إعادة الشراء للمستثمرين املؤسسيني الذين  اخلضراء وذلك مبنح أسعار
 يعمدون إىل إعادة متويل مراكزهم ابستخدام السندات اخلضراء للقارة كضمان؛ 

من خالل  كومات تقوم بدعم مشاريع التنميةأبن احل أيضا نقر - 19
تقدمي  ومن خالل ،صناديق املعاشات التقاعدية من قبيل، ابتكاريةدوات متويل أب االستعانة

 ؛رضماانت التخفيف من املخاط

اجتذاب االستثمارات، عن أن بورصات القارة حباجة إىل  نالحظ  - 20
وتكاليف املعامالت إىل أدىن   تات أتخر التسوايفرت طريق حتديث النظم التجارية، وتقليل 

حد ممكن، وحتسني أساليب عرض األسعار، وإاتحة إمكانية اإلدراج يف القوائم املشرتكة  
كفالة  وسوف ُتستكمل تلك التدابري عرب املساعي اليت تبذهلا احلكومات لوالتسعري الفعال، 

  ، قانونية تتسم ابملصداقية  أطر  ذاتاالقتصاد الكلي، وإنفاذ العقود املالية يف بيئة    ةاستقرار بيئ
 واإلنصاف والشفافية؛ 

، الذي أطلقه  تأبن النظام األفريقي للمدفوعات والتسواي نقر - 21
مصرف التصدير واالسترياد األفريقي لدعم تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، يتيح  

فورية عرب احلدود ابلعمالت احمللية بني األسواق يف القارة عن بصورة دفع العمليات إجراء 
  احلد من طريق تبسيط املعامالت عرب احلدود وتقليص تكاليف املعامالت املرتفعة، فضال عن  

 يف هذه املعامالت؛ كوسائط االعتماد على العمالت الصعبة  
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م  - 22 بذهلا  أبنه ينبغي تعويض البلدان األفريقية عن اجلهود اليت تنسل  
 حلماية بعض أهم أصول ختزين الكربون على كوكب األرض؛   

الكونغو وحدها هي اثين    هنر أبن أراضي اخلث يف حوضنسلم أيضا     -23
 أكرب ابلوعة للكربون يف العامل؛  

البلدان األفريقية متتلك القدرة على مجع إيرادات كبرية نالحظ أن    -24
لتأثري اليت تساعد على تطوير سبل العيش املستدامة، واالستفادة من مبادرات التكيف عالية ا
   ؛ من اتفاق ابريس  6املادة    تتماشى مع مبادئ سالمة  مبا يف ذلك تطوير أسواق كربون عالية ال

مبذكرة التفاهم بشأن مواءمة اآلليات اإلقليمية إلصدار  نرحب   -25
شهادات الكربون اليت وقعتها اللجنة االقتصادية ألفريقيا والبلدان األعضاء يف جلنة املناخ  

ميكن استثمارها يف أولوايت  و الكونغو، هبدف توليد تدفقات مالية ميكن التنبؤ هبا    هنر  حلوض
 التنمية املستدامة؛

ابجلهود الرامية إىل توسيع نطاق مبادرة حوض الكونغو  ا نرحب أيض   -26
لتشمل بلداان أخرى يف القارة، ميكن أن تستفيد من اآلليات اإلقليمية إلصدار شهادات  
الكربون، وتتطلع إىل الفرص املتاحة لالستفادة من هذه الفرص يف سياق تفعيل منطقة 

 التجارة احلرة القارية األفريقية؛ 

  19- كوفيدور الذي تؤديه اللقاحات يف مكافحة جائحة  ابلد نقر     -27
واألزمات الصحية األخرى، ونرحب ابجلهود املبذولة لزايدة فرص احلصول على اللقاحات 
وتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات وغريها من املنتجات الصيدالنية يف أفريقيا، ونثين على  
املسامهات اليت قدمها يف هذا الصدد مجيع الشركاء، مبا يف ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

 فريقي واملراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها؛واالحتاد األ

الذي ، ( 4) ‘‘ةاملشرتك خطتنا’’ بتقرير األمني العام املعنون  نرحب   -28
، ال سيما يف سياق جائحة  2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام لتعجيل با يهدف إىل

 . لتنمية املستدامة يف أفريقياحتقيق أهداف ا  ملساعيما تسببت فيه من نكسات  و   19-كوفيد  

ابللجنة االقتصادية ألفريقيا ووزراء املالية األفريقيني وصندوق   نشيد   -29
 فريق عامل رفيع املستوى معين إبنشاء هيكل مايل عاملي جديد؛   إنشاء  همالنقد الدويل لتيسري 

بناء ل االستئماين الصندوق صندوق النقد الدويل إبنشاء نرحب  -30
 مواجهةواالستدامة ملساعدة البلدان على بناء قدرهتا على  القدرة على الصمود
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 مدفوعاهتاالصدمات اخلارجية وضمان النمو املستدام، مما سيسهم يف استقرار ميزان 
  ؛على املدى الطويل

الذي عقد يف داكار، يف  (5)،بتقرير اجتماع جلنة اخلرباء حنيط علما - 31
  ي دؤ ون ،على اللجنة ملا قامت به من عملونثين ، 2022أاير/مايو  13إىل  11الفرتة من 

 ؛وافقت عليهاالقرارات اليت 

على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لتنفيذها برانمج عملها لعام   نثين - 32
عمل مع البرانمج  ةوملواءم ،19-بنجاح رغم التحدايت النامجة عن جائحة كوفيد 2021

 ؛‘‘ خطتنا املشرتكة’’ التقرير املعنون 

إىل اللجنة االقتصادية ألفريقيا مواصلة تقدمي الدعم التقين  من    نطلب - 33
جتميع تدفقات اإليرادات  مثل ، ابتكاريةأجل وضع وإنفاذ آليات متويل  األعضاء من ادوهل

، واستخدام صناديق رؤوس األموالاخلاصة والعامة )التمويل املختلط(، وتعميق أسواق 
 املغرتبنياملعاشات التقاعدية يف املشاريع اإلمنائية، وصناديق الثروة السيادية، وسندات 

، وإصدار السندات املرتبطة أبهداف التنمية لتمويل مشاريع التنمية املالية موحتويالهت
أقساط املخاطر خفض    دعوة بغرضاليف أنشطة    خنراطواال  املستدامة، وإعمال حوافز جديدة

 ؛اليت ما تزال تقف عائقا أمام احلصول على التمويل الدويل تكلفة االئتمانو 

تقدمي االستمرار يف  اللجنة االقتصادية ألفريقيامن  كذلك نطلب - 34
تعزيز قدراهتا يف جمال اإلدارة  لاألعضاء  ا املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل دوهل

بغرض حشد  الضريبية، وزايدة اإليرادات الضريبية، ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة 
 املوارد احمللية من أجل التنمية؛ املزيد من

ابلدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعمل على  هنيب - 35
فعالة،  الضريبية السياسات التكثيف جهودها يف سبيل تعبئة املوارد احمللية، من خالل 

دخرات، واستخدام آليات ابتكارية أخرى مثل صناديق املعاشات التقاعدية، وصناديق  املو 
 يالت املالية، لدعم املشاريع اإلمنائية األفريقية؛ الثروة السيادية، وسندات املغرتبني والتحو 

ابلدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعتمد   هنيب أيضا  - 36
وتنفذ سياسات من شأهنا هتيئة بيئة مواتية لنشاط القطاع اخلاص وجتتذب املستثمرين 

ط، وأسواق رأس املال،  املؤسسيني، وأن تدعم استخدام األدوات املالية مثل التمويل املختل
وصناديق املعاشات التقاعدية، وصناديق الثروة السيادية، والسندات املرتبطة أبهداف التنمية 
املستدامة، والتمويل األخضر، وسندات املشاريع، والضماانت، وأدوات احلد من املخاطر، 

 حوافز جديدة خلفض تكلفة االئتمان؛ استحداث من بني أمور أخرى، إىل جانب  
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الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على التعجيل  حنث - 37
جبهودها الرامية إىل اتباع سياسات شاملة ال لُبس فيها بشأن مكافحة التدفقات املالية غري  
املشروعة ذات الدوافع الضريبية، وتعزيز نظمها القانونية ونظم إنفاذ القانون، واجلمع بني 

 عترب عملها أساسيا ملعاجلة التدفقات املالية الدولية؛الوكاالت الوطنية اليت ي

الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على أن  حنث أيضا - 38
، يف إطار هياكل إدارهتا الضريبية، آليات ملنع جتنب سداد الضرائب والتهرب أو تنشئ تعزز

األموال والفساد، من بني  الضرييب، والتالعب ابلفواتري وسوء التسعري يف التجارة، وغسل
   ؛أمور أخرى، لزايدة اإليرادات الضريبية الوطنية

أن تبذل  يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدول األعضاء نناشد أيضا - 39  
لتحول  ل ، مبا يوفر أسسا قويةوضع أطر موثوقة لالقتصاد الكلي وإنفاذهالاملزيد من اجلهود 

تؤدي من شأهنا أن اليت تعزيز مبادرات تطوير اهلياكل األساسية لو  االجتماعي واالقتصادي 
 ل اهليكلي؛التحو   دعمحتسني القدرة اإلنتاجية وخفض تكاليف املعامالت و إىل 

نهض أن ت لدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيااب يبهن   -40
 استثماراهتا يف التعليم لدعم التحول اهليكلي القتصاداهتا؛  مبستوى 

األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تركز  ابلدولأيضا يب هن - 41
على سد فجوات الواردات النامجة عن احلرب يف أوكرانيا يف األسواق الزراعية وغريها من  

يفة املعرضة بشكل مفرط لتلك األسواق، وإنشاء شبكات أمان اجتماعي لدعم الفئات الضع
على السلع الرئيسية واملنتجات  ا صوهلحل توافر فرص كافية الفجوات يف الواردات، لضمان

 األساسية؛  

الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا املستور دة الصافية    حنث - 42
واإلفراج احمللي،  لألغذية على تنويع مصادر إمداداهتا، مبا يف ذلك عن طريق زايدة اإلنتاج

 املخزوانت املوجودة، وتنويع مصادر االسترياد؛ عن

الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا املصد  رة للنفط  حنث - 43
على االستفادة من املكاسب غري املتوقعة من صادرات النفط لدعم االنتعاش االقتصادي،  

يف منتجات الطاقة املتجددة للحد من وجتديد هوامش األمان يف سياساهتا، واالستثمار 
 االعتماد على النفط والغاز األجنبيني؛

اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي املساعدة التقنية من  نطلب - 44
حلرب النامجة عن الآلاثر السلبية املتزايدة    تصدي األعضاء لل  ا واخلدمات االستشارية إىل دوهل 

واستكشاف الفرص اليت يتيحها هذا النزاع على صعيد اإلنتاج يف أوكرانيا على اقتصاداهتا 
 الزراعي والصناعي ابلنسبة للبلدان األفريقية؛
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اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعد دراسة لتقييم  مننطلب أيضا  - 45
إدارة املخاطر   حتسني  ملساعدة الدول األعضاء يف املايل تحوطأفريقي للجدوى إنشاء مرفق 

 ؛ املرتبطة بتقلبات أسعار السلع األساسية

الدول األعضاء يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا على اغتنام   حنث - 46
الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتعزيز التجارة فيما بني البلدان 

بناء قدرهتا اإلنتاجية  يف سبيل األغذية واملنتجات واخلدمات الصناعية، جمال األفريقية يف 
 لصدمات اخلارجية؛وقدرهتا على الصمود يف وجه ا

القطاع اخلاص على االستفادة الكاملة من منطقة   ت كياان  حنث - 47
 التجارة احلرة القارية األفريقية لزايدة القيمة املضافة وتعزيز وفورات احلجم وتوسيع أعماهلا؛ 

لشركاء اإلمنائيني، مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية املتعددة ابيب هن - 48
ملناخ  املتعلق ابلبلدان األفريقية يف أتمني التمويل الكايف  لدعم  يقدموا ال   أن األطراف واإلقليمية،  

حىت تتمكن من التكيف مع األثر املتزايد لتغري املناخ والتخفيف من حدته، ويف االستثمار  
يف التنمية املنخفضة الكربون والقادرة على الصمود أمام تغري املناخ واليت ترتكز على االنتقال  

وحتسني املمارسات يف اجملال الزراعي  املستدامة املستدامة واهلياكل األساسية إىل الطاقة 
 واستخدام األراضي؛

مجيع الشركاء، مبا يف ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد   حنث - 49
األفريقي واملراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها، على التعجيل مبختلف مبادرات 

دادات الطبية أو تعزيزها، مبا يف ذلك املبادرة االستئمانية األفريقية القتناء  تطوير اإلم
منطقة التجارة احلرة القارية  الصيدالنية اليت تستند إىل املستحضرات مبادرة اللقاحات، و 

، وغريها من املبادرات اليت هتدف إىل ختفيف حدة النقص يف اللقاحات واألدوية  األفريقية
 االعتماد على وارداهتا من البلدان غري األفريقية؛ واحلد من 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا واملصرف األفريقي للتصدير  حنث  -50
واالسترياد، ابلتعاون مع االحتاد األفريقي وأمانة منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية، على  

قمية للمعامالت بني الشركات  وهي سوق ر التعجيل بتفعيل منصة التبادل التجاري األفريقية،  
  ؛وبني الشركات واحلكومات دعما للمنطقة

أن يستخدم، يف ضوء احلرب الدائرة يف  صندوق النقد الدويلبيب هن - 51
لتمكني  التابع له الصندوق االستئماين الحتواء الكوارث وختفيف أعباء الديون  أوكرانيا،

، ملدة ترتاوح بني سنتني خدمة الدين، وكذلك التنازلالبلدان الفقرية من االستفادة من ختفيف  
اليت  و  2022مليارات دوالر يف عام  4بنحو تُقدر  اليت ضافيةاإلرسوم العن  سنوات،  3و
 ائد والرسوم؛ و عالوة على دفع الف ةالكبري  ديونيةفرض على البلدان ذات املتُ 
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لبات يف النظر يف طأن ُيسر ع صندوق النقد الدويل ب أيضا يب هن - 52
توسيع الربامج القائمة، واالستفادة الكاملة من  أن يعمل على  احلصول على برامج جديدة، و 

على احلصول  قيودتقليص أدواته التمويلية يف حاالت الطوارئ حيثما كان ذلك مناسبا، و 
 ، وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة؛  2025التمويل يف حاالت الطوارئ مؤقتا حىت عام  

بلدان جمموعة العشرين على متديد مبادرة تعليق سداد خدمة   حنث - 53
ألغراض   تستعني به الدين لسنتني إضافيتني للمساعدة يف إجياد هامش حركة يف اجملال املايل

تعديل اإلطار    ، كما حنثها علىاملنخفض الراغبة يف ذلك  البلدان ذات الدخل  اإلنفاق العاجل
حبيث تشمل   ها ع نطاقيسوتو إعادة هيكلة الديون  فعالية  تعزيزهبدف   ملعاجلة الديون املشرتك

 الدائنني التجاريني؛

دعم اجلهود الرامية إىل إعادة أن ت النمو لبلدان املتقدمةابيب هن - 54
  ينبغيمليار دوالر  60مليار دوالر من حقوق السحب اخلاصة، منها  100 صيصخت

ختصيصها للصندوق االستئماين للنمو واحلد من الفقر وللصندوق االستئماين لبناء القدرة  
 ؛على الصمود واالستدامة اجلديد

على النظر يف إصدار حقوق سحب  صندوق النقد الدويل  حنث - 55 
 لدعم اجلهود اإلمنائية للبلدان األفريقية؛  خاصة إضافية 

جتديد موارد صندوق التنمية األفريقي، ودعم   لشركاء اإلمنائينياب  يبهن - 56
 ات االقرتاض من أسواق رؤوس األعمال؛ ياالستفادة من أسهم الصندوق من خالل عمل

رمسلة املصارف اإلمنائية أن يعيدوا لشركاء اإلمنائيني ابيب كذلك هن - 57
إىل قائمة اجلهات   تهالتنمية، وإضافاألفريقية العامة لصارف املاملتعددة األطراف، ال سيما 

املعتمدة احلائزة على حقوق السحب اخلاصة، وتوجيه جزء من حقوق السحب اخلاصة إىل  
، لتنميةية العامة لاألفريقصارف  املمصارف التنمية املتعددة األطراف لدعم إعادة رمسلة ومتويل  

 ه للتنمية، ومعاجلة أزمة الغذاء اليت تلوح يف األفق؛ زايدة حجم التمويل املوج  بغرض 

أن يعملوا عضاء جمموعة العشرين وصندوق النقد الدويل  أبيب  هن -58
إصالح اهليكل املايل الدويل حىت تتمكن البلدان األفريقية من الوصول إىل املوارد على 

 ؛وبتكلفة أقل من املؤسسات املالية املتعددة األطراف واإلقليميةبسهولة أكرب 

توسيع عضوية  ب أن يقومواعضاء جمموعة العشرين أب أيضًا يبهن - 59
مليار نسمة ويبلغ إنتاجه السنوي   1,4االحتاد األفريقي، الذي يضم اجملموعة حبيث تشمل 

 واختاذ القرارات على الصعيد العاملي؛تريليون دوالر، لتعزيز صوت القارة يف احلوار   2,6
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من اللجنة االقتصادية ألفريقيا االستمرار يف توفري القيادة  نطلب - 60
الفكرية والدعم التقين أثناء مداوالت الفريق العامل الرفيع املستوى املعين إبنشاء هيكل مايل  

 ه؛تأمان مهام وىل تتدويل جديد، وأن 

اللجنة االقتصادية ألفريقيا تكثيف جهودها لتنفيذ  من أيضا طلبن  -61
 ؛املستدامة التنمية أهداف لتحقيق" ةاملشرتك اخطتنالتقرير املعنون " يت تضمنهاالتطلعات ال

من اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي املساعدة التقنية  أيضا نطلب - 62
ملؤمتر  السابعة والعشرين هتا للدورة استعداداسياق واخلدمات االستشارية للدول األعضاء يف 
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