
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني
 
 

 اخلتامي بيان ال

 بعد اجلائحة يف فرتة ما  افريقيأمتويل االنتعاش يف 
 



 

أاير/أاير/مايو   17و  16حنن، وزراء املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيني، اجملتمعني يف داكار يومي    -1
نقر ابحلاجة إىل مستوايت أعلى من التمويل  خالل الدورة الرابعة واخلمسني للجنة االقتصادية ألفريقيا، 2022
ولتحقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة يف خطة   (19-دجائحة الفريوس التاجي )كوفييف فرتة ما بعد للتعايف 

نقر  و . ‘‘ أفريقيا اليت نصبو إليها’’   :2063وتطلعات خطة االحتاد األفريقي لعام  2030التنمية املستدامة لعام 
ألمسدة ن انتعاش االقتصادات األفريقية قد يتعرض لعراقيل بفعل االرتفاع احلاد يف أسعار األغذية والنفط واأيضا أب

الناجم عن احلرب يف أوكرانيا، والصدمات األخرى مثل ظهور متحورات جديدة فتاكة من فريوس كوروان، وارتفاع  
أسعار الفائدة يف االقتصادات املتقدمة، والصدمات املناخية، وخروج رؤوس األموال، واخنفاض قيمة العمالت، 

   .وزايدة تكاليف االقرتاض

مليون أفريقي يفتقرون إىل الكهرابء، وهو ما يؤكد احلاجة إىل االستثمار يف اهلياكل األساسية   640نالحظ أن    -2
والنقل والتوزيع. وهناك أيضا حاجة إىل االستثمار يف   ،التوليد كافية يف جماالت  اتقدر إجياد للطاقة، مبا يف ذلك 

قل تكلفة لتوسيع شبكة  األنماذج الاستنادا إىل  توليد الغاز لتيسري االنتقال حنو توليد الكهرابء املتجددة اتقدر 
 الطاقة.

مليار دوالر كل سنة   285 يبلغإضايف  إىل متويل حتتاج أفريقيا  أن  يُقدر ،19-، نتيجة جلائحة كوفيد نالحظ أنه   -3
وستكون هناك حاجة إىل استثمار سنوي    (1) ،19- لضمان التصدي على حنو كاٍف ألزمة كوفيد  2025حىت عام  

ملشاريع اهلياكل األساسية، يف حني ستكون هناك حاجة إىل   (2) مليار دوالر 170مليار دوالر و  130وح بني يرتا
. وعالوة على  يف أفريقيا مليار دوالر سنواي لالستثمارات يف النظم الصحية واهلياكل األساسية الصحية 66حوايل 

ملواجهة    الالزمة  الختاذ تدابري التخفيف والتكيفسنواي  دوالر    مليار   300ذلك، ستكون هناك حاجة إىل أكثر من  
 .(3) 2030حبلول عام  حتدايت تغري املناخ

تعانة  االسسياسات ضريبية فعالة، و اختاذ نعلن التزامنا بتكثيف اجلهود يف سبيل تعبئة املوارد احمللية، من خالل    -4
دخرات، واستخدام آليات ابتكارية أخرى مثل صناديق املعاشات التقاعدية، وصناديق الثروة السيادية، وسندات ابمل

ونعلن التزامنا أيضا ابعتماد وتنفيذ سياسات من شأهنا    . املغرتبني والتحويالت املالية، لدعم املشاريع اإلمنائية األفريقية
اخلاص وجتتذب املستثمرين املؤسسيني، ودعم استخدام األدوات املالية مثل التمويل هتيئة بيئة مواتية لنشاط القطاع 

املختلط، وأسواق رأس املال، وصناديق املعاشات التقاعدية، وصناديق الثروة السيادية، والسندات املرتبطة أبهداف 
من املخاطر، من بني أمور   التنمية املستدامة، والتمويل األخضر، وسندات املشاريع، والضماانت، وأدوات احلد

أخرى، إىل جانب حوافز جديدة خلفض تكلفة االئتمان. ونلتزم كذلك بتوجيه هذه املوارد حنو اجملاالت ذات 
 والتعليم وتغري املناخ.  ، والصحة  ،األولوية، مبا يف ذلك اهلياكل األساسية

 

 
)1(  level event” (Washington, -International Monetary Fund, “Background note for international financing summit for Africa high

D.C., 12 May 2021).                                                                                                                                                                         
 (.2018)أبيدجان،  2018 ،ألفريقيا االقتصادية التوقعات مصرف التنمية األفريقي،  (2)
 .‘‘تغري املناخ يف أفريقيا’’جمموعة مصرف التنمية األفريقي،   (3)
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، الذي يهدف إىل التعجيل بتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ‘‘ خطتنا املشرتكة’’ بتقرير األمني العام املعنون    نرحب   -5
وما تسببت فيه من نكسات ملساعي حتقيق أهداف التنمية  19-كوفيد ، ال سيما يف سياق جائحة  2030

الستجابة لإلنذار الذي أطلقه جهودها ل فثتكأن اللجنة االقتصادية ألفريقيا  من طلبنو املستدامة يف أفريقيا.
 ؛املستدامة التنمية أهداف لتحقيق ‘‘ خطتنا املشرتكة’’  تقرير األمني العام يف

مليار   83نشعر بقلق عميق إزاء التدفقات املالية غري املشروعة اليت جيري سحبها من القارة، واليت يقدر أهنا تبلغ    -6
دوالر سنواي على األقل، ما حيرم أفريقيا من موارد كبرية ميكن استخدامها لتلبية احتياجات شعوهبا. وابلتايل فقد  

سات شاملة ال لُبس فيها بشأن مكافحة التدفقات املالية غري  اتفقنا على التعجيل جبهودان من أجل اتباع سيا
ا القانونية ونظم إنفاذ القانون، واجلمع بني الوكاالت الوطنية اليت يعترب ناملشروعة ذات الدوافع الضريبية، وتعزيز نظم

  ناتااكل إدار ، يف إطار هيأو ننشئ أيضا على أن نعزز  وقد عقدان العزم  .التدفقاتهلذه  لتصدي عملها أساسيا ل
الضريبية، آليات ملنع جتنب سداد الضرائب والتهرب الضرييب، والتالعب ابلفواتري وسوء التسعري يف التجارة، وغسل  

ب الوطنية. وحتقيقا هلذه الغاية، فإننا نطلب  ائ، لزايدة إيرادات الضر مماثلة أخرى  ممارساتاألموال والفساد، من بني 
مواصلة تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل دوهلا األعضاء من أجل   من اللجنة االقتصادية ألفريقيا

تعزيز قدراهتا يف جمال اإلدارة الضريبية، وزايدة اإليرادات الضريبية، ومكافحة التدفقات املالية غري املشروعة بغرض  
 حشد املزيد من املوارد احمللية من أجل التنمية.

احلرب يف أوكرانيا أسهمت يف ارتفاع أسعار األغذية والنفط اخلام واألمسدة يف البلدان األفريقية،  يساوران القلق من أن     -7
بلدا أزمات غذائية حادة. وعلى املدى القصري، سنركز على سد   29حيث من املتوقع أن يشهد ما ال يقل عن 

ق. وقد اتفقنا على إنشاء شبكات أمان  فجوات الواردات النامجة عن األزمة يف األسواق الزراعية وغريها من األسوا
الضعيفة اليت أتثرت بشكل غري متناسب ابألزمة، ولضمان احلصول على ما يكفي    السكانية   اجتماعي لدعم الفئات

من السلع األساسية واملنتجات األساسية، وعلى العمل بشكل مجاعي، وجتنب االستجاابت املؤقتة لألزمة، لضمان  
ية على تنويع مصادر  التدفق احلر للسلع يف األسواق الدولية. ونشجع البلدان األفريقية املستوردة الصافية لألغذ

إمداداهتا، مبا يف ذلك من خالل اإلنتاج احمللي، واإلفراج عن املخزوانت الغذائية املوجودة، وتنويع مصادر االسترياد.  
من صادرات النفط لدعم املتأتية وحنث أيضا البلدان املصدرة للنفط على االستفادة من املكاسب غري املتوقعة 

هوامش األمان يف سياساهتا. وقد اتفقنا على االستثمار يف منتجات الطاقة املتجددة االنتعاش االقتصادي وجتديد 
 على املدى املتوسط لتقليل االعتماد على النفط والغاز األجنيب. 

نطلب من اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل البلدان األفريقية للتصدي    -8
لسلبية املتزايدة النامجة عن احلرب يف أوكرانيا على اقتصاداهتا واستكشاف الفرص اليت يتيحها هذا النزاع على  لآلاثر ا

من اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تعد   كذلك  نطلبو  صعيد اإلنتاج الزراعي والصناعي ابلنسبة للبلدان األفريقية.
األعضاء يف حتسني إدارة املخاطر املرتبطة  ا ملساعدة دوهلدراسة لتقييم جدوى إنشاء مرفق أفريقي للتحوط املايل

 بتقلبات أسعار السلع األساسية. 

نقرتح اغتنام الفرص اليت تتيحها منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لتعزيز التجارة فيما بني البلدان األفريقية يف     -9
هتا اإلنتاجية وقدرهتا على الصمود يف وجه الصدمات  األغذية واملنتجات واخلدمات الصناعية، من أجل بناء قدر 

ندرك أن التنفيذ الكامل لالتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ينطوي أيضا على إمكانية  و اخلارجية.  



 

3 

قية اليت صدقت  لذلك، فإننا حنث البلدان األفري  .املسامهة يف التعجيل ابلتنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف أفريقيا
على االتفاق على مواءمة خططها اإلمنائية الوطنية معه، وحنث البلدان اليت مل تصدق عليه بعد على أن تفعل ذلك. 

أيضا القطاع اخلاص على االستفادة الكاملة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية لزايدة القيمة املضافة   شجعنو 
 . مالهوتعزيز وفورات احلجم وتوسيع أع

 نثين على املصرف األفريقي للتصدير واالسترياد إلطالقه نظام املدفوعات والتسوية لعموم أفريقيا لدعم تفعيل منطقة   -10
ابلعمالت احمللية بني أسواق القارة عن فوراي  عرب احلدود    عمليات الدفع، ما يتيح إجراء  التجارة احلرة القارية األفريقية

االعتماد على العمالت فضال عن احلد من  طريق تبسيط املعامالت عرب احلدود واحلد من ارتفاع تكاليف املعامالت  
 الصعبة يف هذه املعامالت. 

قدر من انبعااثت تسهم أبقل  رغم أهنا تغري املناخ، اثر نؤكد من جديد أن البلدان األفريقية هي األكثر عرضة آل   -11
هنيب ابلشركاء اإلمنائيني، مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف واإلقليمية، أن  و غازات الدفيئة العاملية. 

تعلق ابملناخ حىت تتمكن من التكيف مع األثر املتزايد فيما ييقدموا الدعم للبلدان األفريقية يف أتمني التمويل الكايف  
االستثمار يف التنمية املنخفضة الكربون والقادرة على الصمود أمام تغري    من خالل  تخفيف من حدتهلتغري املناخ وال

يف اجملال الزراعي واستخدام املتبعة  وحتسني املمارسات    املستدامة  الطاقة واهلياكل األساسية يف جمال    تحولالويف    ،املناخ
 .األراضي

قية عن اجلهود اليت تبذهلا حلماية بعض أهم أصول ختزين الكربون على كوكب  نسل ِّم أبنه ينبغي تعويض البلدان األفري   -12
.  الكونغو وحدها هي اثين أكرب ابلوعة للكربون يف العامل هنر نسلم أيضا أبن أراضي اخلث يف حوضو األرض 

عالية التأثري   نالحظ أن البلدان األفريقية متتلك القدرة على مجع إيرادات كبرية واالستفادة من مبادرات التكيفو 
اليت تساعد على تطوير سبل العيش املستدامة، مبا يف ذلك تطوير أسواق كربون عالية السالمة تتماشى مع مبادئ 

نرحب ابملذكرة املوقعة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا وبلدان جلنة و . بشأن تغري املناخ من اتفاق ابريس  6املادة 
الكونغو، اليت هتدف إىل مواءمة اآلليات اإلقليمية إلصدار شهادات الكربون بغية توليد تدفقات هنر املناخ حلوض 

الرامية إىل توسيع نطاق نرحب أيضا ابجلهود  و ميكن استثمارها يف أولوايت التنمية املستدامة.  و مالية ميكن التنبؤ هبا  
الكونغو لتشمل بلداان أخرى يف القارة، ميكن أن تستفيد من اآلليات اإلقليمية إلصدار شهادات هنر  مبادرة حوض  

 الكربون، وتتطلع إىل الفرص املتاحة لالستفادة من هذه الفرص يف سياق تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 

وغريها من األزمات الصحية، ونرحب ابجلهود الرامية إىل زايدة   19-ت يف مكافحة جائحة كوفيدقر بدور اللقاحان   -13
نثي و فرص احلصول على اللقاحات وتصنيع اللقاحات وغريها من املنتجات الصيدالنية ذات الصلة يف أفريقيا. 

واملراكز األفريقية ملكافحة األمراض  على مجيع الشركاء، مبا يف ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد األفريقي 
أو تعزيزها، مبا    الدفع قدما خبطى خمتلف املبادرات ذات الصلة  هم علىثالعملية وحن  هذه  والوقاية منها، ملسامهاهتم يف 

يف ذلك املبادرة االستئمانية األفريقية القتناء اللقاحات، ومبادرة املستحضرات الصيدالنية اليت تستند إىل منطقة 
هتدف إىل معاجلة النقص من املبادرات اليت ارة احلرة القارية األفريقية، وآلية املشرتايت اجملمعة املركزية، وغريها التج

 يف اللقاحات وتقليل االعتماد على املصادر اخلارجية. 

اد األفريقي وأمانة  نثين على اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واملصرف األفريقي للتصدير واالسترياد، ابلتعاون مع االحت   -14
  للمعامالت  سوق رقمية  ستكون مبثابةلتبادل التجاري،  ل  أفريقية  منصة  همطالقإلمنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية،  
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ملنطقة، وندعوها إىل  لتجارة داخل ادعما ل من جهة أخرى  وبني الشركات واحلكومات من جهة فيما بني الشركات
 فعيل املنصة. تالتعجيل ب

  ا إضافي  ا مسر   الذي ال يعدو أن يكونونشعر خبيبة أمل كبرية ألن البلدان األفريقية ال تزال تدفع ’’القسط األفريقي‘‘،     -15
سعار الفائدة اليت  أ نقطة أساس على    260و  100يرتاوح بني    يزيد مبا  على االقرتاض من أسواق رأس املال اخلارجية

سس االقتصادية املماثلة أو حىت أسوأ ألن وكاالت تقدير املخاطر تدفعها البلدان املماثلة خارج القارة ذات األ
من االقتصادات املماثلة خارج أفريقيا. ويساوران   تنطوي على خماطر أكرب االئتمانية ترى أن االقتصادات األفريقية 

ملركزية يف االقتصادات املصارف ا  إقدامقلق ابلغ من أن تكلفة رأس املال ابلنسبة للبلدان األفريقية قد ترتفع أكثر مع  
 رفع أسعار الفائدة لكبح مجاح توقعات التضخم املتزايدة.على املتقدمة 

من نعرب عن تقديران للدعم الثنائي واملتعدد األطراف املقدم إىل القارة من أجل التعايف من اجلائحة، مبا يف ذلك    -16
قتصرت  ا  إال أن أهدافهايون. ورغم أن املساعدة مفيدة،  مبادرة تعليق خدمة الديون واإلطار املشرتك ملعاجلة الدخالل  

دعم حمدود،   سوى  تلقمل تالعديد من البلدان الضعيفة ذات الدخل املتوسط اليت  إذ أغفلت ، ةضيق على جماالت 
 حتياجات البلدان ذات الدخل املنخفض.اب إذا ما قورنت غري كافية على اإلطالق إىل جانب أهنا 

إىل البلدان  اليت متتلكهاقراض جزء من حقوق السحب اخلاصة إب ر الذي اختذته بعض البلدانحنيط علما ابلقرا   -17
أن  على اعتبار  ،  هذه البلدان  ل املنخفض واملتوسط، وحنث املاحنني الثنائيني اآلخرين على أن حيذوا حذودخذات ال
من حيث التكلفة لتمويل انتعاش    مليار دوالر من حقوق السحب اخلاصة ألفريقيا سيكون وسيلة فعالة  100إقراض  
 القارة.

واالستدامة ملساعدة البلدان  بناء القدرة على الصمودل االستئماين الصندوق صندوق النقد الدويل إبنشاء نرحب   -18
  مدفوعاهتا الصدمات اخلارجية وضمان النمو املستدام، مما سيسهم يف استقرار ميزان  مواجهةعلى بناء قدرهتا على 

 ؛على املدى الطويل

حنث بلدان جمموعة العشرين على متديد مبادرة تعليق سداد خدمة الدين لسنتني إضافيتني للمساعدة يف إجياد     -19
تعديل اإلطار  على   كما حنثها   ،إلنفاق العاجلغراض األ البلدان األفريقية تستعني به  يف اجملال املايل للمناورةهامش 
تعزيز فعالية إعادة هيكلة الديون وتوسيع نطاقها حبيث تشمل الدائنني التجاريني؛   ملعاجلة الديون هبدف املشرتك

على النظر يف إصدار حقوق سحب خاصة إضافية مع إنشاء آليات، على غرار  النمو وحنث البلدان املتقدمة 
صندوق السيولة واالستدامة، من شأهنا أن متكن البلدان األفريقية من استخدام حقوق السحب اخلاصة هذه 

ة  لتحسني السيولة وتثبيت عمالهتا وخفض تكلفة االئتمان. وندعو أعضاء جمموعة العشرين إىل توسيع عضوي
تريليون دوالر،   2,6نتاجه السنوي مليار نسمة ويبلغ إ 1,4االحتاد األفريقي، الذي يضم  اجملموعة حبيث تشمل

 لتعزيز صوت القارة يف احلوار وصنع القرارات على الصعيد العاملي.

مرفق السيولة واالستدامة،    هماطالقإل  ‘‘ شركة احمليط اهلادئ إلدارة االستثمارات’’ نشيد ابللجنة االقتصادية ألفريقيا و   -20
’’املنتجات املالية ذات الطابع  ـ االستثمار يف ما يسمى ب الذي من شأنه أن يسمح للبلدان األفريقية ابجتذاب
إعادة   اتتفاقتفضيلية المعدالت  عرضأن ي املرفق أيضا املستدام‘‘، مبا يف ذلك السندات اخلضراء. ومن شأن

للمستثمرين املؤسسيني الذين يعيدون متويل مراكز حقوق السحب اخلاصة هبم ابستخدام السندات ابلنسبة شراء ال
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هنيب ابللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل مناصرهتا إلصالح اهليكل املايل الدويل لتمكني  و ضراء كضمان. اخل
 البلدان األفريقية من احلصول على املوارد بسهولة أكرب وبتكلفة أقل من املؤسسات املالية املتعددة األطراف واإلقليمية.

ء  اعبأها لتخفيف د من آاثر ندوق االستئماين الحتواء الكوارث واحلندعو صندوق النقد الدويل إىل استخدام الص   -21
الديون عن البلدان الفقرية والتنازل عن الرسوم اإلضافية ملدة سنتني إىل ثالث سنوات للتخفيف من أثر خدمة 

إىل   ،العالية تُفرض على البلدان ذات املديونيةاليت  ،احلرب يف أوكرانيا. ومن املتوقع أن تصل هذه الرسوم اإلضافية
هنيب أيضا بصندوق النقد الدويل أن و ابإلضافة إىل مدفوعات الفائدة والرسوم.  2022مليارات دوالر يف عام  4

توسيع الربامج القائمة، واالستفادة الكاملة  أن يعمل على ُيسرِّع يف النظر يف طلبات احلصول على برامج جديدة، و 
من أدواته التمويلية يف حاالت الطوارئ حيثما كان ذلك مناسبا، وتقليص قيود احلصول على التمويل يف حاالت  

 ، وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة؛2025الطوارئ مؤقتا حىت عام 

األفريقي، وأن يدعموا االستفادة من أسهمه من خالل   هنيب ابلشركاء اإلمنائيني أن جيددوا موارد صندوق التنمية   -22
االقرتاض من أسواق رأس املال، وأن يعيدوا رمسلة املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف، ال سيما املصارف األفريقية  

ءا حقوق السحب اخلاصة، وأن يوجهوا جز  املعتمدة حلامليقائمة الإىل هذه املصارف العامة للتنمية، وأن يضيفوا 
من حقوق السحب اخلاصة إىل املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف لدعم إعادة رمسلة ومتويل املصارف اإلمنائية  

عن ، جزئيا، النامجةمتويل التنمية ومعاجلة أزمة الغذاء اليت تلوح يف األفق،  والنهوض مبستوايتالعامة يف القارة،  
 الصراع بني االحتاد الروسي وأوكرانيا.

التحول االجتماعي واالقتصادي   دعموقد اتفقنا على مضاعفة جهودان لتصميم وتنفيذ أطر موثوقة لالقتصاد الكلي ل   -23
وتعزيز مبادرات تطوير اهلياكل األساسية يف البلدان األفريقية، بغية بناء القدرة اإلنتاجية، وخفض تكاليف املعامالت،  

 دة االستثمارات يف التعليم لدعم التحول اهليكلي القتصاداتنا. وتشجيع التحول اهليكلي. واتفقنا أيضا على زاي

ندعو إىل إصالح اهليكل املايل الدويل للسماح للبلدان األفريقية ابحلصول على املوارد بسهولة أكرب وبتكلفة أقل من     -24
اء املالية األفريقيني وصندوق  نشيد ابللجنة االقتصادية ألفريقيا ووزر و املؤسسات املالية املتعددة األطراف واإلقليمية. 

نطلب  و عين إبنشاء هيكل مايل عاملي جديد. املرفيع املستوى العامل لافريق التيسري إنشاء دورهم يف النقد الدويل ل
الدعم التقين أثناء مداوالت الفريق توفري لقيادة الفكرية و اب االضطالعمن اللجنة االقتصادية ألفريقيا أن تواصل 

 أمانته.  مهام  جديد، وأن تتوىل عاملي ملستوى املعين إبنشاء هيكل مايل العامل الرفيع ا

-رغم حتدايت جائحة كوفيد 2021نثين على اللجنة االقتصادية ألفريقيا لنجاحها يف تنفيذ برانمج عملها لعام    -25
ونطلب منها   ؛‘‘ خطتنا املشرتكة’’ املعنون  األمني العام تقرير التطلعات اليت تضمنها  وملواءمة برانمج العمل مع 19

يف  لدورها يها أيضا لوتنفيذ آليات متويل مبتكرة. ونثين ع وضع مواصلة تقدمي الدعم التقين للبلدان األفريقية بغية
 تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية؛  

ستشارية للبلدان األفريقية يف إطار  نطلب من اللجنة االقتصادية ألفريقيا تقدمي املساعدة التقنية واخلدمات اال   -26
ا للدورة السابعة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت ستعقد  اهتاستعداد

 . 2022تتشرين الثاين/نوفمرب  18إىل   7يف مصر من  
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والسيد أمادو هوت، رئيس مكتب مؤمتر وزراء  نشكر السيد ماكي سال، رئيس االحتاد األفريقي ورئيس السنغال،   -27
ان هبما  أحاطو اللذين  فاوةشعب السنغال على كرم الضيافة واحلحكومة و و املالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، 

 للجنة االقتصادية ألفريقيا.  الدورة الرابعة واخلمسني خالل 
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